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 ب حروف الفبا(یش )به ترتیو داوران هما یته علمیكم یاعضا
 ش(یهما یر علمی)دب یورکیار شعبانیدکتر بخت

 محمدرضا آهنچیان )دانشگاه فردوسی مشهد( دکتر

 دکتر عیسی ابراهیم زاده )دانشگاه پیام نور تهران(

 )دانشگاه کاشان( ینیمحمد ام دکتر

 یزدی )دانشگاه فردوسی مشهد(سید امیر امین دکتر

 مقصود امین خندقی )دانشگاه فردوسی مشهد( دکتر

 شهین ایروانی )دانشگاه تهران( دکتر

 ن زاده )دانشگاه مالیر(علی ایما دکتر

 محسن ایمانی )دانشگاه تربیت مدرس( دکتر

 خسرو باقری )دانشگاه تهران( دکتر

 رمضان برخورداری )دانشگاه خوارزمی( دکتر

 حسنعلی بختیار نصرآبادی )دانشگاه اصفهان( دکتر

 سید رضا بالغت )دانشگاه سیستان و بلوچستان( دکتر

 باطبائی تهران(سعید بهشتی )دانشگاه عالمه ط دکتر

 یکاشان یرونیب هیراض دکتر

 محمدجعفر پاک سرشت )دانشگاه شهید چمران اهواز( دکتر

 محمود تلخابی )پژوهشکده علوم شناختی( دکتر

 طیبه توسلی )دانشگاه قم( دکتر

 طاهره جاویدی )دانشگاه فردوسی مشهد( دکتر

 مهین چناری )دانشگاه قم( دکتر

 ی برنامه ریزی درسی(محمد حسنی )مؤسسه پژوهش دکتر

 )دانشگاه تهران( ینیافضل السادات حس دکتر

 مرتضی خسرونژاد )دانشگاه شیراز( دکتر

 منصور خوشخویی )دانشگاه بوعلی سینا همدان( دکتر

 محمد دادرس )دانشگاه تهران( دکتر

 صغری دژگاهی )دانشگاه الزهراء( دکتر

 ش(منیره رضایی )پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرور دکتر

 )پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش(یرضو دیعبدالحمدکتر

 اکبر رهنما )دانشگاه شاهد( دکتر

 (رجندی)دانشگاه ب ییاسداله زنگو دکتر

 فاطمه زیباکالم )دانشگاه تهران( دکتر

 سید مهدی سجادی )دانشگاه تربیت مدرس( دکتر

 نرگس سجادیه )دانشگاه تهران( دکتر

 مشهد( یدانشگاه فردوس) یرضوان یدیمحمود سع دکتر

 علی شریعتمداری )دانشگاه تهران( دکتر

 حکیمه السادات شریف زاده )دانشگاه مازندران( دکتر

 عباس شکاری )دانشگاه کاشان( دکتر

 بابک شمشیری )دانشگاه شیراز( دکتر

 علی اکبر شیخی فینی )دانشگاه هرمزگان( دکتر

 اکبر صالحی )دانشگاه خوارزمی( دکتر

 صفایی مقدم )دانشگاه اهواز( مسعود دکتر

 حجت صفارحیدری )دانشگاه مازندران( دکتر

 معصومه صمدی )پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش( دکتر

 سعید ضرغامی )دانشگاه خوارزمی( دکتر

 جمیله علم الهدی )دانشگاه شهید بهشتی( دکتر

 حمیدرضا علوی )دانشگاه شهید باهنر کرمان( دکتر

 ی )دانشگاه فردوسی مشهد(ابوالفضل غفار دکتر

 محسن فرمهینی فراهانی )دانشگاه شاهد( دکتر

 یحیی قائدی )دانشگاه خوارزمی( دکتر

 سیدجواد قندیلی )دانشگاه فردوسی مشهد( دکتر

 )دانشگاه تهران( یاحد فرامرز قراملک دکتر

 (سیستان و بلوچستانیحیی کاظمی )دانشگاه  دکتر

 می(سوسن کشاورز )دانشگاه خوارز دکتر

 )دانشگاه اصفهان( اقتداریمحمد جواد ل دکتر

 کیهان محمدخانی )سازمان فرهنگی هنری شهرداری( دکتر

 منصور مرعشی )دانشگاه شهید چمران اهواز( دکتر

 مشهد( ی)دانشگاه فردوس یمسعود ریجهانگ دکتر

 حسن ملکی )دانشگاه عالمه طباطبایی( دکتر

 رس(محمود مهرمحمدی )دانشگاه تربیت مد دکتر

 محمد حسن میرزامحمدی )دانشگاه شاهد( دکتر

 احمدرضا نصر اصفهانی )دانشگاه اصفهان( دکتر

 رضا علی نوروزی )دانشگاه اصفهان( دکتر

 مشهد( ی)دانشگاه فردوس یمحسن نوغان دکتر

 آموزش و پرورش( شورای عالیمهدی نویدادهم ) مهندس

 مراد یاری دهنوی )دانشگاه شهید باهنر کرمان( دکتر

 و دکتر علی خالقخواه و آقای بیژن بابایی چابکی ، دکتر مرضیه عالی، دکتر رضا محمدییدکتر احمد اکبرو با سپاس فراوان از: 



 

 

 ب حروف الفبا(ی)به ترتو همکاران   ییته اجرایكم یاعضا
 دکتر علی غنایی )دبیر اجرایی(

 ساجده ناصری صادق

 عاطفه مشیری

 زینب احمدی باغکی

 زهرا زارع

 الناز قلی زاده

 مهشید زنگنه

 انیناصر دیحم

 یفیشر ییحی

 ینیاکبر حس یعل دیس

 سعیدی سارا

 یحق یمتول یعل دیس

 پاک مهر دهیحم

 یردورقیم فاطمه

 ییبابا حسن

 یریپ حسین

 سعادت رضا

 افشار محمدحسین

 اهلل عاشوری روح

 ابراهیمی سمیه

 بهمن آبادی سمیه

 افشاری معصومه

 سر چاهی قربانعلی

 دیمه کار هفرزان

 طی فریدا

 یشم آباد احمد

 کهندل مرضیه

 ابوترابی رزیتا

 مرادی مرتضی

 شاهمرادی سمانه

 اهلل کشاورز حبیب

 خادم حسین

 علی قادری سید

 امینی سمانه

 باغگلی حسین

 محمد بینش سید

 حمیدی محمدتقی

 زاهدی  مهدی

 زرقی نازیال

 شهریاری امیر

 صابری محمدرسول

 زادهقوچانی اشرف

 رضیه عالیم دکتر

 عبدلی افسانه

 غالمشاهی جواد

 محمدزاده  اعظم

 رضا محمدی چابکی دکتر

 موحدی فاطمه

 میر محرابی علیرضا

 همتی فر مجتبی

 علی اکبر حسینی سید

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پیشگفتار
از  ییرا با رونمایران به شمار آورد، زیدر تحوالت حوزه آموزش و پرورش ا یتوان نقطه عطفی، را م2935سال 

 یتمام یتواند مبناین اسناد میح شد که ایکشور، تصر یز نقشه جامع علمیآموزش و پرورش و ن یتحول راهبرد سند

ن اساس، یرد. بر ایران قرار گیدر نظام آموزش و پرورش ا ید اسناد تحولیها و تولیزیرها، برنامهیگذاراستیس

 ییهارات نوعاً وعدهیین تغیوزش و پرورش ماست. ادر نظام آم ینظر اساس دید که ناظر به تجدیآغاز گرد یانیجر

گر، هر ید یاز سو ها را به همراه دارد.ت آنیش موفقیآموزان و افزادانش یریادگیت یر اصالح مدارس، تقوینظ

ران به یر تحول نظام آموزش و پرورش ایان اخیر، و هم پاسخ به آن است. جرییهم به منزله عامل تغ ینهضت اصالح

ها را به رود آنیاست که انتظار م یرانین، معلمان و مدیها، قوانها، ساختارها، برنامهر در مفروضهییل تغمنزله عام

در نظام آموزش و پرورش بر  یرات کلییتغ ی، به منزله عامالن اصلیراهبران دولت یاهایمرحله اجرا گذارند. رؤ

 یه ناظر بر راهبرین رویمشهود است. ا یعالز آموزش یت دولت، در وزارت آموزش و پرورش و نیاساس مأمور

 به زین جهان در یجار تحوالت به پاسخ تحوالت نیا نکهیا ضمن. است موزانآت دانشیبهبود ترب یکشور به سو

 .رودیم شمار

و  یر باشد که بر مبانییاندرکاران تغدست یق شود و راهنماین توفیتواند قریم یزمان یاز آن جا که نوآور

 گرفتن خدمت به یبرا یسازنهیش زمین همایا ییباشد؛ هدف غا یق و قابل دفاع متکیدق ینظر یاهچارچوب

م وضع یترس یران امروز، برایا یرسم پرورش و آموزش نظام در تحوالت نیا باب در یتیترب لسوفانیف یهادگاهید

 ران فرداست.یمطلوب آموزش و پرورش در ا

تقدیر اساتید، دانشجویان و پژوهشگران سراسر کشور رو  یبا استقبال شایستهبا این هدف، اعالم فراخوان همایش 

ای، قاله تفصیلی به دبیرخانه همایش ارسال شد. چنین مشارکت گستردهچکیده م 445وع به رو شد؛ چنانچه در مجم

کثر توان و اندرکاران را بر آن داشت تا در جهت حفظ حقوق نویسندگان محترم و پاس مشارکت ایشان، حدادست

داور  05مرحله اول فرآیند داوری با همکاری بیش از  ،ها به کار گیرند. از این رودقت خود را برای بررسی چکیده

 های کشور انجام پذیرفت. در این مرحله چکیدهها و پژوهشگاهاز اعضای هیئت علمی و پژوهشگران محترم دانشگاه

ها، چکیده مربوطه نظر آنرفت، و در صورت وجود تفاوت میان نقطهمقاالت توسط دو داور مورد ارزیابی قرار گ

 . 2جهت ارزیابی مجدد به داور سوم ارجاع گردید

، از بودندمالک داوری های متنوعی معیارها و مؤلفهده و اصل مقاالت، یچک یداور جهت تهیه شدههای در فرم

 جمله: 

 شیهما یتناسب عنوان مقاله با محورها -

 یشیننوآورانه به موضوعات پ یکردیارائه رو یا موضوع ینوآور -

                                                      
 اند.اطالع بودهیمقاالت ب دهیچک سندگانینو تیطرف شدن هر گونه شائبه، داوران محترم از هوذکر است جهت بر انیشا - 2



 

 آن یتاهم یانچالش مدنظر و ب یا مسأله یقدق یینو تب طرح -

 ساختار مطالب یمنطق یبو ترت یدرون انسجام -

 یسندهبا موضع نو یشینهپ یانارتباط م یروزآمد و برقرار یشینهپب مناس کارگیریبه -

 هاآن یاقناع کنندگ میزانو  هااستدالل تناسب -

 از مغالطه، اطناب و حشو یزو پره یفلسف یهااز روش یحصح استفاده -

 مقاله یبا توجه به دستاوردها گیرییجهنت وضوح -

 و نحوه ارجاع( یرایشی)نکات و یشمقاالت هما و اصل یدهچک یمدستورالعمل تنظ رعایت -

پذیرش  -1ش قطعی؛ پذیر -2بندی نظرات داوران محترم، چکیده مقاالت در سه دسته قرار گرفت: با جمع

های مدنظر در اولویت پذیرش قرار نگرفتند. بر این اساس، در هایی که با توجه به مالکچکیده -9و  2مشروط

برای پذیرش را شد و مابقی حد نصاب الزم « پذیرش قطعی»چکیده تفصیلی مقاله  263نهایت بنا به نظر کمیته علمی، 

 کسب نکردند. 

ی شما قرار دارد، چکیده مقاالت پذیرفته شده به عالوه چکیده مقاالت سخنرانان آنچه در این مجموعه پیش رو

 کلیدی همایش است که متناسب با اهداف و محورهای همایش در سه فصل تدوین و تنظیم گردیده است.

ضای گر ما بودند، به ویژه اعدر پایان، الزم است از همه همکاران گرامی که از آغاز در برگزاری همایش یاری

از موسساتی که با  ،اری خود را اعالم نماییم. همچنینزگمحترم کمیته علمی و کمیته اجرایی همایش، کمال سپاس

 نماییم. حمایت معنوی و مادی به برگزاری هر چه بهتر همایش یاری رساندند، قدردانی می

صه تعلیم و تربیت در ایام مندان عرامیدواریم که حضور پر شور پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و عالقه

 1برگزاری همایش، به ویژه سخنرانان کلیدی و استادان برجسته فلسفه تعلیم و تربیت جهان پروفسور مایکل پیترز

)استاد  4)استاد دانشگاه کیل آلمان( و پروفسور تینا بزلی 9ولکر کرفتف)استاد دانشگاه ایلینوی آمریکا(، پروفسور 

موجب رونق هر چه بیشتر همایش، و البته اثرگذاری آن در عرصه نظر و عمل آموزش و ( دانشگاه وایکاتو نیوزیلند

 پرورش کشورمان باشد.

 

 دبیر علمی همایش

 دکتر بختیار شعبانی ورکی

                                                      
ر نیازمند اصالح بوده و بعد از دریافت چکیده اصالحی، مجدداً مورد تی دقیقهایی که از نظر داوران جهت داورچکیده - 2

 ارزیابی قرار گرفتند.
1 - Michael A. Peters 
9 - Volker Kraft 
4 - Tina Besley 
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The Virtues of Openness: Policy Futures for Public 
Education and Science 

Michael A. Peters2 

The idea of openness as a philosophical, political, social, and psychological 
metaphor has been part of a set of enduring narratives in the West since the time 
before the flourishing of modern democracy, scientific communication and the rise 
of the knowledge economy. Principally these narratives have been about the nature 
of freedom, the primacy of rights to self-expression, the constitution of the public 
sphere or the commons, and the intimate link between openness and creativity. The 
core philosophical idea concerns openness to experience, criticism and 
interpretation such that a work, language and system permit multiple meanings and 
interpretations with an accent on the response, imagination and activity of the peer, 
reader, or user. This core philosophical idea technically realized through Web 2.0 
technologies now provides the basis for reinventing education as science as public 
institutions. 
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Constants of Education 
Volker Kraft2 

The presentation consists of two parts:In the first part the "mechanism in the art 
of educating" (as Kant put it) will be demonstrated in the form of four specific 
triangles: the evolutionary triangle (nature-consciousness-culture/society), the 
ontogenetic triangle (baby - significant other - things), the didactic triangle (pupil - 
teacher - topic) and, as a kind of summary the classical form calculus (causa 
finalis=topic - causa materialis=child - causa efficiens= educator). These four can 
be regarded as the "Bermuda-triangles of education" because education seems to 
disappear within each of the three given components and therefore educational 
theory has to bring them to reappear as a specific anthropological phenomenon and 
communicative practice. The second part will then demonstrate that these triangles 
however can only be realized if five specific conditions are fulfilled: the bodily 
basis (1), affect and emotion, embedded in a special relationship (2); 
educationalized time (3); educationalized spaces (4); and last but not least: social-
structural conditions, both in a material and in a normative way (5). Taking this 
operative basis of education into consideration it will then be clear that philosophy-
of-education has to play an important role within contemporary educational theory 
and functions as a kind of specific reflection-knowledge which enables to keep in 
mind what tends to fall apart in the process of what is nowadays called evidence-
based educational research. 

                                                      
2- volker.kraft@hs-nb.de & kraft@paedagogik.uni-kiel.de 
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Interculturalism and Dialogue – education for global citizens 
Tina Besley1 

Global citizenship has emerged as the discursive basis not only for curricula in 
schools and higher education, but also for transnational organizations and NGOs to 
prepare people as members of a global society and knowledge workers in a global 
economy. State-based forms of global citizenship emphasise social justice, 
diversity, human rights and sustainable development while transnational 
corporations emphasise the global marketplace, international management strategy, 
cultural competencies and business ethics. In this presentation, while remaining 
skeptical of the notion of global citizenship and associated notions of globalization 
and cosmopolitanism, I pose interculturalism as  concept that can operate as a 
world civil ideal as exemplified in Europe as a policy for managing diversity 
against the background of ethnocentrism and globalization,  and using dialogue as 
an ethics toward others. These interrelated dimensions provides a provisional and 
positive theoretical basis as we educate young people to become global citizens. 
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چکیده مقاالت چهارمین . در «از»و آموختن « به»آموزاندن (. 2931) خسرو، اقری نوع پرستب
 همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 .(. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد0-0 :)صص

 
 

 «از»و آموختن  «به»آموزاندن 

 2پرستنوع  یخسرو باقر 

ن ارتباط البته عناصر یز بر تعامل معلم و شاگرد استوار است. در ایش از هر چیش و بیت پیم و تربیتعل

ن عناصر همچون یاما همه ا ؛ط کالسی، و محیآموزش یهمچون کتاب، ابزارها ،ز حضور دارندین یگرید

ساز یو زندگ ،تیم و تربیعلگردند. زنده بودن تیم یتعامل یهان قطبیا یا هر دویک یبر گرد  ییقمرها

ز در گرو جا به جا یآن ن ییرایاست؛ چنان که انحطاط و م یشین آرایبودن آن در گرو فراهم آمدن چن

 ختن انتظام مذکور است.یکردن و به هم ر

رد، عناصر یار گان آنان در کانون توجه قریم «تعامل»جه یو در نت ت معلم و شاگردیکه عامل یهنگام

افت. اگر معلم یگاه مناسب خود را خواهند یت و جایک هویت، هر یم و تربیان تعلیگر موجود در جرید

ش یخو تیا زود، شکل دادن به هویر یاو د یاست که دغدغه اصل یکس «به»بداند که در کار آموزاندن 

ان درس خود خرسند یفرو نخواهد کاست و تنها به ب «چه»ت خود را به آموزاندن یخواهد بود، آنگاه مسئول

الِ ؤن سید قبول کرد که آموزاندن متضمن آموختن است؟ در پاسخ به این صورت، بایا در اینخواهد شد. آ

اما  ،ستیدر واقع، آموزاندن متضمن وقوع آموختن ن د گفت کهیبات یم و تربیلسوفان تعلیمورد بحث ف

 گرید بود، یته نتضمّ نیا از اگر که یاگونه به است، آموزانشمتضمن دغدغه نسبت به آموختن د

 .دانست آموزاندن را آن توانینم

)و گاه از  یا هم شاگردیهمچون معلم  یکس «از» یریادگیز همواره ین یریادگیمذکور،  یدر بستر تعامل

 به تواندیم فقط «از»د ید صرف بر آموختن، بدون در نظر داشتن قیث، تاکین حیشاگرد( خواهد بود. از ا

 معنا «از» آموختن تنها ،یارابطه نیچن عرصه در. باشد داشته اشاره تیترب و میتعل رابطه از رونیب یادهیپد

 .داشت خواهد

                                                      
 kbagheri4@yahoo.comاستاد دانشگاه تهران  - 2
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 ید، سه ضلعیترد یگردد. بیز آشکار میت نیم و تربی، در مورد هدف تعلین رابطه تعاملیا یاقتضا

 تیترب و میتعل هدف، بدون رایز ،است «شاگرد -معلم» بطهرا در یضرور یبسط «هدف -شاگرد -معلم»

 ییهاهدف فقط گر،ید عبارت به. باشد استوار شاگرد -معلم «قاعده» بر دیبا بسط نیا اما ست،ین تصور قابل

 و نباشند شاگرد - معلم یتعامل رابطه و تیعامل «قاعده»خواهند بود که ناقض  یرفتنیپذ تیترب و میتعل یبرا

 .کنند ینیاثرآفر آن یاعتال و تیتثب جهت در بلکه

 -هدف -شاگرد -معلم» یاس و قاعده استوار خواهند بود. چهارضلعین قیز بر همین یبعد یهابسط

ابد. با یب یگاهیگر جایبا سه ضلع د یشکل خواهد گرفت که عنصر محتوا در هماهنگ یابه گونه «محتوا

 با هماهنگ روش، زین نجایا در اما گفت سخن تیترب و میتعل یضلع پنج از دیبا «روش»افزوده شدن رأس 

 از آنگاه م،ییفزایب را «یآموزش یابزارها» رأس اگر. ابدییم استقرار آنها منظومه در و گرید رأس چهار

 رأس. ردیگیم صورت نیشیپ منطق همان با زین بسط نیا اما ،مییگوین مسخ تیترب و میتعل یضلع شش

 نیا بر مشروط داد، خواهد قرار تیترب و میتعل یضلع هفت برابر در را ما «یآموزش یفضا» چون یدیجد

 تیترب و میتعل یضلع چند ب،یترت نیهم به. ابدیب یگاهیجا نیشیپ یضلع شش با متناسب زین دیجد رأس که

 .ابدیب یترافزون اضالع و هارأس تواندیم

 ظهور به گسترش، و بسط منطق نیا فروشکستن که گفت توانیاکنون م ،یرین تصویبا داشتن چن

 نیا مختلف یهاگونه که آن شگفت. شودیم منجر تیترب و میتعل تحول انیجر در یموانع و مشکالت

. اندشده گرت جلوهیم و تربیتحول در تعل جادیا یبرا ییشعارها و راهبردها صورت به گاه ،یفروشکستگ

 :میکنیم اشاره شعارها و راهبردها گونه نیا از ییهاهنمون به ر،یز در

 (The sage on the stage) «چه»و فروکاستن آن به آموزاندن  «به»د آموزاندن یحذف ق -2

 The guide on the) (و فروکاستن آن به آموختن صرف )مرگ معلم «از»د آموختن یحذف ق -1

side) 

 تیترب و نیتلق) شاگرد ت معلم/یت، متناقض با عاملیربو تم یدر تعل ییاهاتخاذ هدف -9

 (کیدئولوژیا

 ()سندرم تورم محتوا یتنها با توجه به رشد دانش بشر یآموزش ین محتواهایتدو -4

 (ییراگپژوهش، بدون توجه به ارتباط آن با محتوا )روش بر روش آموزش/ ید انحصاریتاک -0

 ()تحول = مدرسه هوشمند تیم و تربیبر تعل یآموزش یبزارهاا یالیاست -6

 («مزیت»)تحول = کسب رتبه در امثال  شدن یدر مسابقه جهان یآموزش یدهال استانداریتحم -0



  0 

 نه و فرهنگ(یده گرفتن زمی)ناد موفق یآموزش یهامقلدانه از نظام یالگوبردار -1

 (ییه تمرکزگرای)سا تیم و تربیان فلسفه و عمل تعلیم هیک سوی یرابطه عمود یبرقرار -3

 (یآمار یبیخودفر) یقبول زانیم و کردهلیش افراد تحصیو افزا ییت گرایکم -25





 

 

 بخش اول:

ت در تحول یم و تربیگاه و نقش فلسفه تعلیجا

 آموزش و پرورشنظام 
 

 

 محورها:

 ها(شهیاند و )مکاتب یت تحول از منظر فلسفیو ماه یشناسمفهوم

در نظام آموزش و  یو معاصر در تحوالت مفهوم یسنت یفلسف یکردهایها و روهینظر یخیر تاریل سیحلت

 پرورش

  معاصر یدادهایل و رویبا مسا ییاروینظام آموزش و پرورش و رو یهایمشخط

 و تحول در نظام آموزش و پرورش یاسالم یفلسفه

 یو تحوالت نظام آموزش یفلسفه فناور

 ک به تحول نظام آموزش و پرورشیدئولوژیو ا یاخالق یکردهایرو

 یتیترب یندهایتحول در مفهوم فرا

 لسوفان، و ...یشمندان، فیدگاه اندیامکان و وجوب تحول در آموزش و پرورش از د
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ن و کاربردهای آ هانسان در حکمت متعالی صات فلسفی حرکت جوهریمخت (.2931) بهشتی، سعید

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی . در در شناسایی اصول حاکم بر تحول آموزش و پرورش
-25ص: )ص انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.22

 
 

ن و كاربردهای آه مختصات فلسفی حركت جوهری انسان در حکمت متعالی

 در شناسایی اصول حاكم بر تحول آموزش و پرورش

 2بهشتی سعید

آموزش و پرورش، شرط الزم تحول در آموزش و پرورش است؛ هر چند  یفلسف یهاانیدر بن تحول

گوناگون مالحظه شود.  یفلسف یکردهایبا رو تواندی. تحول در آموزش و پرورش مستیآن ن یشرط کاف

 ورکش کیو اوضاع و احوال خاص  یبوم طیاما آن گاه که از تحول در آموزش و پرورش، متناسب با شرا

برخاسته از بطن و متن همان کشور استوار گردد. نظام  یفلسف یالزم است بر مبان دیآیم انیسخن به م

از  زیمتما یهایژگیو برخوردار از و یبرآمده از متن فرهنگ اسالم یبه عنوان نظام هیحکمت متعال یففلس

. ردیقرار گ رانیو پرورش ا موزشتحول در آ یربنایرا دارد که ز تیظرف نیا ،یفلسفه اسالم یهانظام ریسا

انسان به  یبه طور عام و حرکت جوهر یجوهر حرکت ه،یحکمت متعال ژهیو یفلسف یهاآموزه انیدر م

موضوع تحول در آموزش و پرورش است.  یبرا یرومندیو ن زیمتما یتیترب یهاداللت یطور خاص، حاو

 یهامدلول ه،یدر چارچوب حکمت متعال یفلسف یاخبار یگزاره ازدهیمنظم  نییمقاله، بعد از تب نیدر ا

 گانهازدهی یکم بر تحول آموزش و پرورش مطرح شده است. مبانحا ییآن، در قالب هفت اصل انشا یتیترب

 تیبنا بر اصالت وجود و اعتبار -1از قوه به فعل است؛  یش یجیحرکت، خروج تدر -2:بندیترت نیبه ا

جا حرکت  نیحرکت و در ا -9بما هو موجود است؛  موجود یحرکت و سکون از عوارض ذات ت،یماه

که از هر جهت بالقوه است،  یهر جهت بالفعل است و نه در موجوداست که از  ینه در موجود یعرض

 ۀعلت مباشر هم ای بیمبدأ قر -4اند؛ بالقوه یبالفعل و از جهت یاست که از جهت یبلکه در موجودات

است نه موجودات مجرد از ماده؛  «عتیطب» ای «یصورت جوهر» یرادو ا ،یقسر ،یعیحرکات، اعم از طب

همه  بیحال که علت قر نیدر ع -6 د؛یایب دیپد یباشد تا حرکت عرض ریمتغ دیبا ایاش یدرون عتیطب -0

در همه حرکات  -0ها ثابت است؛اجسام است، علت مجرد آن ریمتغ یجوهر عتیحرکات در عالم، طب

 کند؛یحرکت م یبه نوع یاز نوع جیجوهر به تدر ،یانسان یاراد یو از جمله در حرکت جوهر یجوهر

                                                      
 )ره( طباطبایی هدانشیار دانشگاه عالم - 2
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بنا بر اصالت وجود، انقالب ذات امکان  -3هر موجود متصل الحرکه، متبدل الوجود است.  -1

 یش چیه عت،یپس در طب ستیدر کار ن یبالفعل تیماه چیه ،یحرکت جوهر یچون بر مبنا -25راست؛یپذ

 جامع اضداد است.  ،یحرکت جوهر -22وجود ندارد؛ و  یثابت

 انیمرب -2است:  نیفوق چن یفلسف یموزش و پرورش بر اساس مبانحاکم بر تحول آ ۀگانهفت اصول

خارج  نی. ا1از قوه به فعل خارج کنند؛  جاًیرا تدر انیمترب ۀبالقو یاستعدادها ،یتیاز راه اقدامات ترب دیبا

تحول در  -9دهد؛  رخ یو هم در ذات و یمترب یدر صفات عرض دیاز قوه به فعل، هم با یجیتدر یساز

 کاتیو تحر راتییانسان استوار شود، نه تغ یو ذات یحرکت جوهر یفلسف یبر مبنا دیرورش باآموزش و پ

تحول در  -0باشد؛  جیتابع اصل تدر دیتحول در آموزش و پرورش با -4 ؛یو عرض یو صور یظاهر

 یو دوگانگ تینیاثن نهو  یبر توجه هم زمان به نفس و بدن و وحدت وجود دیآموزش و پرورش با

 یمبان زیو ن یثابتِ وجود یبر مباد دیتحول در آموزش و پرورش با -6افکنده شود؛  یها پنآ یوجود

حفظ  نیدر ع انیمترب یبر تحوالت ذات دیتحول در آموزش و پرورش با -0باشد؛ و  یمتک یثابتِ معرفت

و  یاستنتاج ،یلیوش آن، تحلو ر یکاربرد التاستوار باشد. مقاله از نوع مقا یواحد هر مترب یانسان تیهو

 است. یاستطباق

 ، تحول، آموزش و پرورش، حکمت متعالیهحرکت جوهری :یكلید هایهواژ
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هارمین چکیده مقاالت چ. در یدر نظام آموزش رسم تیچالش عقالن (.2931) الهدی، جمیلهعلم 
 همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.24-21)صص: 

 
 

 یدر نظام آموزش رسم تیچالش عقالن

 2الهدیجملیه علم

 دهدیاست، نشان م یآموزش رسم یریساز شکل گ نهیزم یخیکه به لحاظ تار یتحوالت یبررس

اند و محتوا، برپا شده ینوساز هیو نظر یاهداف توسعه صنعت لیمختلف ذ یدر کشورها یآموزش یهانظام

به طور  هاهینظر نیاستوار است. ا یعلم یهاهیاز نظر یابر مجموعه یها به طور اساسو ساختار آن ندیفرآ

. باشدیمتمرکز م یرفتار اجتماع نیاند که بر قوانآورده دیپد تیرا درباره عقالن یمنسجم دگاهیهماهنگ د

 نیمعطوف است. ا یو نظم علّ تیقطع ت،ینیاست به ع یآموزش یهانظام بانیکه پشت یتیعقالن یعنی

 هادادیو رو طیشرا یریپذینیبشیپ ،یرونیب قیدر حقا ینظم آمار جادیو ا یعیطب نیبا کشف قوان تیعقالن

و کنترل را ممکن  یابیها، ارزآزمون جینتا میو تعم یکل یارهایبا وضع مع تیو در نها کندیم نیرا تضم

دارد  دیتاک یو اثر بخش یوربهره ،یکه بر کارآمد یحاکم بر نظام آموزش تیعقالن بیترت نی. بدسازدیم

 . کندیم دایپ کیوژتکنول تیبا عقالن یو شباهت آشکار

آموزش  یکم کارکردهاکم یوابستگ هیو رواج نظر یدر علوم اجتماع یانتقاد اتیدببا گسترش ا یول

را  تیمتفاوت از عقالن ینییآمدند که اجماالً تب دیپد ییهادگاهیدر معرض نقد قرار گرفت و د یرسم

انسان در برابر  ژهیو تیبر موقع بخشدیرا جهت م یتیترب قاتیکه تحق یانتقاد تی. عقالنکردندیعرضه م

اند گرفته فرضشیرا پ تیو نسب تیکه ذهن کندیکمک م ییهاهیمتمرکز است و به توسعه نظر یعیطب اءیاش

دانش  ی. به طور کلکنندیرا انکار م یریپذینیبشیپ ،یمنظم عقالن یابیکالن، امور مطلق، ارز یارهایو مع

 نیبه ا قیکه به فراخور موضوع و روش تحق کندیرا منعکس م هاهیاز نظر یاگسترده فیط تیو ترب میتعل

 .سازندیوارد م یرا بر نظام آموزش ییاتکا نموده و متناسب با آن نقدها تیاز عقالن نییدو تب

است که  یتیها با عقالنآن یسازگار یمقتض یآموزش یهانظام یرسم تیماه یاز منظر ارزش شناس  

و سعادت انسان را در قالب  سازدیرا بر ارزش نظم استوار م تیو ترب میتعل یندهایفرآ محتوا، ساختار و

                                                      
 یبهشت دیدانشگاه شه اریدانش - 2
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 یاست ول وطهوشمند و منظم مشر یهاستمیس شیدایکه به پ کندیم نییتب یتوسعه اجتماع میمفاه

 یهاو بر حقوق بشر، تفاوت کندیدفاع م یاست که از ارزش آزاد یتیمتمرکز بر عقالن یتیترب قاتیتحق

با  یو آموزش یدرس یهابرنامه کسویاز  جهیدارد. در نت دیتاک یتمندیو رضا یاهداف شخص ،یفرد

از  شود؛یم یابیو ارز جراا ،یطراح ریپذو محاسبه ریپذمشاهده یهاو در قالب لهیوس -هدف  کردیرو

 جهی. در نتکنندیتقاد ماستاندارد و متمرکز ان یآموزش یهااز برنامه یتیعلوم ترب پردازانهینظر گرید یسو

حال  نیو در ع رودیم شیبه پ تیمتفاوت از عقالن ریدو تفس نیا یهاکشمکش لیذ یتیمباحثات ترب

 .ابدییم توسعه داریو پا یسنت یهادر قالب یآموزش یهابرنامه

شکل گرفته و با  یسازی حول محور اسالم یتحول نظام آموزش یهاو برنامه هااستیهمه س نیبا ا 

در  یگرینفوذ کرده و د یدر اعماق نظام آموزش یکیکه  تیناسازگار از عقالن ریاغماض نسبت به دو تفس

. کندیم دیرا تشد یدر نظام آموزش رسم تیدارد، چالش عقالن انیجر یتیمختلف علوم ترب یهارشته

در حوزه آموزش  جیرا یمفهوم یهابا چارچوب یها متمرکز است ولبر آموزش ارزش یساز یاسالم

همچون  یمیها در چارچوب مفاهآموزش ارزش ی. در نظام آموزشباشدیها ناسازگار مارزش

الزام  تیماه. شودیمطرح م رهیو غ« شدن یشدن، درون نهینهاد ،یریپذقانون ،یریالگوپذ ،یریپذجامعه»

فرهنگ حاکم،  ،یجار یهاو مخالفت با ارزش دهدیاز اطاعت را توسعه م یها در واقع شکلارزشآور 

و چه بسا بخش  تابدیرا برنم جیات و مقبوالت رامشهور ریو سا یاجتماع نیعرف، آداب و رسوم، قوان

ها آموزش ارزش یتیربت یهاهیگرفته شود. در نظر دهیدارند، ناد دیکه بر عدالت تاک ینید میاز تعال یاعمده

و  شودیمطرح م ییحقوق بشر و تکثرگرا ،یهمچون باورها، فرهنگ، دموکراس یمیدر چارچوب مفاه

 .ردیدر نظر بگ تواندینم باشدیحق و باطل استوار م کیرا که بر تفک ینید میاز تعال یابخش عمده

 یهااست و در تمام نظام تیو ترب میمختلف فلسفه تعل یکردهایچند پرورش عقل هدف مشترک رو هر

رشد  یهاو شاخص تیاز عقالن یمشترک نییتب یآن مورد اذعان قرار گرفته، ول تیاولو زین یآموزش

قواعد  یریادگیبه  زین یهوش، اهداف آموزش ایبلکه با فروکاهش عقل به ذهن  خورد؛یبه چشم نم یعقالن

و نقش  کندیتمرکز م یشخص لیکه بر م تیاز عقالن ینییا توسعه تبفروکاسته و ب یعیطب نیو قوان یاجتماع

نفس و  یعقل از بند هوا یآزاد نهیاصوالً زم رد،یگیم دهیو برساختن اهداف ناد قتیعقل را در کشف حق

الف تنوع و تکثر ها برخو دانشگاه دارسم یدرس یهابرنامه یرفته است. امروزه محتوا نیجبر جامعه از ب

 یهاارزش رشیپذ یآموزش رسم یعنیها و استانداردهاست؛ مهارت ها،افتهیشامل سه بخش  یظاهر

اند و از کارکرد نظام که ساختار پنهان قدرت را برمال ساخته ییهاهینظر یول دهد،یرا اصالت م یاجتماع
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و  یاجتماع یروهایاز ن یرویاند، در مخالفت با پرداشتهقدرت پرده ب تیو تثب عیدر توز یآموزش رسم

 یرا برا نهیو زم دهندیاصالت م یعیطب التیبه تما کسرهی یاجتماع نیاطاعت جاهالنه از قواعد و قوان

 ییگراو عاطفه ییقراردادگرا انیدر کشمکش م یآموزش رسم جهی. در نتندیگشایم ییگراعاطفه

 ییساختار و سازوکارها ت،یعقالن فیدارد ضمن بازتعر ازیو ن ردیشتاب بگ یسازیاسالم یبرا تواندینم

 داشته باشد.  تیمتناسب با پرورش عقالن
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 لی: تحلیاتم میابر پارادادر بر یندیفرا میدر پارادا رییتغ یشناسیهست (.2931) دیسع ،یضرغام 

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و . در تیدر ترب رییواسازانه فلسفه تغ
(. مشهد: دانشگاه 20-20)صص:  تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 فردوسی مشهد.

 
 

رادایم فرایندی در برابر پارادایم اتمی: تحلیل شناسی تغییر در پاهستی

 واسازانه فلسفه تغییر در تربیت

 2سعید ضرغامی

های های پارمنیدس و هراکلیتوس درباره مفهوماندیشیدن درباره چیستی تغییر و پایندگی به اندیشه

( با ردّ واقعیت 1525گردد. پارمنیدس )کوردرو، باز می« شدن»و « نبودن»، «بودن»بنیادی متافیزیک یعنی 

، پاینده «هست»چه را پندارهای ناروای آدمی خوانده و بر این باور است که هر آن« شدن»و « نبودن»تغییر، 

( تغییر را واقعیت بنیادین و نهایی هستی خوانده و 1551و تغییرناپذیر است. در برابر، هراکلیتوس )گراهام، 

کند، ( نیز اشاره می1550مداوم است. همچنان که گلدمن )« شدن»بر این باور است که هستی همان فرایند 

های طبیعی و در طول تاریخ هر یک از این دو اندیشه، اثری ژرف بر چگونگی نگاه اندیشمندان به پدیده

، برآمده از دیدگاه پارمنیدس و «اتمی»توان از دو سبک اندیشیدن ای که میاند به گونهاجتماعی گذارده

، هدف پژوهش حاضر آمده از دیدگاه هراکلیتوس، سخن گفت. با برگرفتن پارادایم فرایندی، بر«فرایندی»

و سپس تحلیل و ترسیم فلسفه تغییر در تربیت بر بنیاد آن بوده است. بر همین بنیاد، « تغییر»شناسی هستی

 های اصلی پژوهش حاضر بدین ترتیب بوده است:پرسش

 چیست؟ یر بر بنیاد پارادایم فرایندیماهیت تغی -2

 ، ماهیت و چرایی تغییر در تربیت چیست؟بر بنیاد پارادایم فرایندی -1

ای تحلیل و بازخوانی است. تحلیل واسازانه گونه 1شناسانه پژوهش حاضر، واسازیرویکرد روش

هایی از موضوع است که در طول تاریخ، نادیده زدایی از آن و یافتن جنبههرگونه موضوعی با هدف مرکز

(. بر گرفتن این رویکرد در پژوهش حاضر نیز از 1522؛ ضرغامی همراه، 1554، 9اند )سیلورمنانگاشته شده

                                                      
 oo.comzarghamii2005@yah استادیار دانشگاه خوارزمی -2 

1 - Deconstruction 
9 - Silverman 
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فه ها درباره تغییر و تغییر در تربیت در طول تاریخ فلسفه و فلسرسد بینشآن رو بوده است که به نظر می

نادیده  بوده است و پارادایم فرایندی تربیت از افالطون تا دوران معاصر، بیشتر در قلمرو پارادایم اتمی

 گرفته شده و یا به حاشیه رانده شده است و بدین ترتیب، اکنون زمان توجه ویژه به پارادایم فرایندی است. 

های اجتماعی، تغییر است. از های طبیعی و نیز پدیده، واقعیت نهایی و بنیادی پدیدهم فرایندیدر پارادای

همین رو، برخالف دیدگاه پارمنیدس، چنین تغییری به پایندگی، فروکاستنی نیست؛ همچنین بر خالف 

هان مادی و حس شدنی از پایندگی جهان معنا توان در پس تغییر ج( نمی2916زاده، دیدگاه افالطون )نقیب

های طبیعی و نیز اجتماعی جا که تغییر در قلمرو پدیدهو حس ناشدنی سخن گفت. از سوی دیگر و از آن

چه در فرایند رو، آن(. از این1550های تغییر سخن گفت )گلدمن، توان از الگوها و قانونمنظم است، می

هاست و دانش آدمی نیز در قلمرو ر نتیجه یافتنی است، همین الگوها و قانونتغییر مداوم، تغییرناپذیر و د

 هاست.رخدادهای طبیعی و اجتماعی، دانش درباره آن

دهد که نگرانه مینگرانه جای خود را به نگرش فرایندی و کلبر بنیاد چنین بینشی، نگرش اتمی و جزء

های های تربیتی، نگرشی اجتماعی و از جمله پدیدههاهای چنین بینشی در مطالعه پدیدهیکی از نمونه

جا که ساختار اجتماعی ساختارگرایانه و پساساختارگرایانه است. در نگرش ساختارگرایانه و از آن

(، فهم اندیشه و رفتار آدمی، نیازمند درک روابط او در 2336، 2کننده رفتار اجتماعی است )کورزویلتعیین

مین ارتباط در نگرش پساساختارگرایانه بیش از این، زبان نیز همچون نظامی از گستره اجتماعی است. در ه

های زبانی، (. بر چنین بنیادی است که روابط و نشانه1550، 1یابد )کچروابط، نگریسته شده و اهمیت می

یر را یابند. بدین ترتیب هر موضوعی و از جمله تغیهمچون اموری غیرمادی، واقعیتی فیزیکی و بنیادی می

 باید در نسبت با ساختار و روابط ساختاری نگریسته و تحلیل کرد.

هایی درباره فلسفه تغییر در تربیت اشاره کرد: نخست این که توان به نکتههایی، میبر بنیاد چنین یافته

شناسانه شناسانه باشد، واقعیتی هستیدر فرایند تربیت پیش و بیش از این که مفهوم و فرایندی ارزش« تغییر»

است. تغییر واقعیت نهایی و بنیادی زندگی آدمی است و همچون نیرویی درونی و خودبنیاد، شدن مداوم 

انگاری ذات شناسانه به تغییر به معنای نادیدهسویه و پیشینی ارزشکند. نگرش یکآدمی را ممکن می

تغییر، سفر است و نه طرح و »( که 1550) 9خودبنیاد تغییر و چه بسا رویارویی با آن است. این اندیشه فولن

                                                      
2- Kurzweil 
1- Koch 
9- Fullan 



  20 

چه به ای است. در این باره آنسو با چنین نتیجهنیز گرچه در زمینه متفاوتی گفته شده است، ولی هم« نقشه

های زیسته فراگیر درباره چیستی و چگونگی تغییر است. ویژه الزم است، توجه، فهم و همدلی با تجربه

که روابط ساختاری اجتماعی و زبانی، واقعیتی بنیادی، فیزیکی و البته غیرمادی دارند  نکته مرتبط دیگر این

کنند. روابطی که فراگیر را به سایر آفرینی میو همچون عاملی علّی در تغییر فراگیر و زندگانی او نقش

بط کرده و چنین ریز آموزشی، دولت و مانند آن مرتبازیگران شبکه اجتماع، همچون معلم، والدین، برنامه

کند. با برگرفتن چنین آفرینی میروابطی خود همچون عاملی بنیادی در تغییر فراگیر و زندگانی او نقش

ای از پیش آشکار و با تغییر نظام ریزی تغییر، آن نیست که با طرح و نقشهبینشی هدف هرگونه برنامه

شود با پذیرش واقعیت بنیادین تغییر و تالش میآموزشی، فراگیران را تغییر داده و تربیت کند. در برابر، 

ها و الگوهای تغییر با توجه به چنین آفرینی بنیادین روابط ساختاری اجتماعی و زبانی بر آن، قانوننقش

های تحقق تغییر در فراگیران فراهم شود. به سخن کوتاه، همراهی ساختارهایی فهمیده شود و زمینه

ها، هدف اوم تغییر با در نظر گرفتن ساختار اجتماعی و زبانی دربرگیرنده آنفراگیران در سفر درونی و مد

 هرگونه برنامه تغییر در فرایند تربیت است. 

 منابع 
 . تهران: طهوری.درآمدی به فلسفه(. 2916زاده، میر عبدالحسین )نقیب
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ی دورهاز آغاز  ای بر تبیین ماهیت نظام آموزش و پرورش ایرانمقدمه (.2931) ایروانی، شهین

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی . در تا امروز مدرنیسم
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.15-21)صص:  رش ایرانفلسفی تحول در نظام آموزش و پرو

 
 

 یدورهای بر تبیین ماهیت نظام آموزش و پرورش ایران از آغاز مقدمه

 مدرنیسم تا امروز

 2شهین ایروانی

 دار است.نظام آموزشی در یک جامعه، یک نهاد اجتماعی است؛ و مانند هر نهاد اجتماعی بسیار ریشه

 استاجتماعی  نهاد آخرین همواره آنش پرورجامعه در هر دوره، نظام آموزش و  در جریان تحوالت هر

دلیل این امر در دو جنبه قابل ؛ و تحول در آموزش و پرورش تدریجی و کند است؛ شودیم متحول که

از سوی و ؛ سازدیمانسانی امر تعلیم و تربیت که قلب یک نظام آموزشی را  کامالًجستجو است: ماهیت 

نهاد سیاست و ، که برای مثال یاگونهتفاوتی که نهاد آموزش با سایر نهادهای اجتماعی دارد. به  دیگر،

مدت نظیر انقالب، امکان تغییر بیرونی، به صورت یکباره و در واقع در کوتاه یهااقدامحتی نهاد اقتصاد با 

آموزش به دلیل این که ماهیتی بطئی  اما نهاد؛ به زودی آشکار شود تواندیم هاآندارد و نمادهای تغییر در 

پیوند دارد، از این حیث، قابل  هاتیموقعشرایط و  گرتیتثبزمان به عنوان عامل  یمقولهبا  و به شدتدارد، 

 مقایسه با سایر نهادها نیست. 

متفاوت از ایجاد  یامقولهل در یک نظام آموزشی، مهم دیگر آن است که ایجاد تغییر و تحو ینکته

نظام آموزشی جدید است. در مفهوم تغییر و تحول، این نکته نهفته است که یک نظام واقعی وجود یک 

تغییراتی بنیادین در آن ایجاد گردد و از حالی به حال دیگر درآید.  احتماالًدارد و به دالیلی باید تغییر کند. 

لکه نظامی از عدم به وجود ب؛ و مسبوق به یک سابقه نیست، در حالی که ایجاد یک نظام آموزشی جدید

، 2، ج 2961کاپلستون، ن )تا( و سپس افلوطیجمهور، ترجمه مشایخی، بین )افالطو یعالقه. شاید دیآیم

 یارائهاما حتی افالطون در ؛ از این دست خواند یانمونهرا بتوان  اشفاضله ینهیمد( برای ایجاد 1ق 

، ج 2961، کاپلستون) دهدیممورد توجه قرار  کامالًونان را فاضله، اصالح شرایط جامعه آن روز ی ینهیمد

مرور گذشته حاکی ؛ و که نظام آموزشی در آن نقش کلیدی دارد دهدیمو در واقع بدیلی ارائه  (؛2، ق 2
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پیشین آموزشی در جوامع است و نه تکوین  یهانظام، تحول در افتدیماتفاق  معموالًاز آن است که آنچه 

 آموزش.  یک نظام جدید

فلسفه  یعرصهاولین قدم در ایجاد تحول در یک پدیده مانند نظام آموزشی، شناخت آن است. در 

در فرآیند تحول در نظام  نیبنابرا؛ باشدیماین شناخت، شناخت عمیق و ماهوی این پدیده ، تعلیم و تربیت

، صدیقد )، باید شناخت ماهیت این نظام باشهاقدمو یا یکی از اولین نیز، قدم اول  آموزش و پرورش ایران

 (. 2903، ؛ مجتهدی2900شاتو،  ؛2940

زیرساختی در نظام  یهامؤلفهتحلیلی به دنبال شناخت ماهیت و  - این مقاله با روش پژوهش تاریخی

البته تا امروز( است. ش )در آموزش و پرور فرآیند مدرنیزاسیون یحلقهآموزشی امروز ایران و آخرین 

قاجار آغاز شده و نقاط عطفی را پشت سر گذارده است. مدرنیزاسیون در  یدورهفرآیندی که از اوایل 

مختلفی نیز در این  یهایو داورآموزش و پرورش موضوع مورد توجه مورخان و محققان این عرصه است 

این فرآیند را پروژه حاصل تالش منورالفکری و وابستگی تلقی  باره وجود دارد. اجمال این که برخی

 یهایکاستو  هاناپذیر و ناشی از دشواریاجتناب یاپروسهو برخی آن را  ،(2910علم الهدی، ) کنندیم

 (. 2935محمدی و قائینی،  ؛2900، قاسمی پویا ؛2901، محبوبی اردکانی) دانندیمآن روز  یجامعه مبتال به

وهش نه در پی داوری بلکه در پی شناخت است؛ آنچه در عمل رخ داده ظهور نهادهای آموزشی این پژ

یک نظام آموزشی با  یهیاولجدید به موازات نهادهای سنتی پیشین است که در عصر پهلوی سنگ بنای 

، اسالمیپس از وقوع انقالب ؛ و دار و منسجم تبدیل گردیدنمادهای مدرن شد و به تدریج به نظامی ریشه

 یاخامنهبیانات امام و آقای ت )ورزان این عرصه شده اسولین و اندیشهئمس یدغدغهلزوم تغییر بنیادین آن 

 (.  2935تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران، آذرماه م مندرج در مبانی نظری نظا

قاجار، پهلوی و دولت  یدورهو اقدامات انجام شده در سه  هاتالشبا بررسی و تحلیل نوع  ،مقالهن یدر ا

اساسی در نظام آموزش و  یهامؤلفهپاسخ دهد: الف( چه  سؤالبه دو  شودیمجمهوری اسالمی، تالش 

 ؟ باشدیمچه  هامؤلفهایجاد این  یشهیرپرورش امروز ایران وجود دارد؟ ب( 

مداری ، و باالخره دینتقلیدگری، اقتدارگرایی یهامؤلفهاین بررسی موید آن است که  یهاافتهی 

اولیه، حاصل یکی از  یهاز مؤلفها کیهر هستند.  اصلی و بنیادین نظام آموزش و پرورش ایران یهامؤلفه

عصر قاجار  انهیگرااصالحی از جریان گیری نظام آموزشی است. تقلیدگرایکننده در شکلتعیین یهاانیجر

(. 2935محمدی و قائینی،  ؛2900، قاسمی پویا ؛2901، محبوبی اردکانی ؛2961، رشدیهد )آغاز ش

ت حکومت به ویژه حاکمیت پهلوی اول اس یعرصهاقتدارگرایی حاصل انتقال آموزش و پرورش به 
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نظام برخاسته از  یمطالبهمداری، و دین ؛(2914روشن نهاد،  ؛2935محمدی و قائینی  ؛2916مختاری، )

رهبران  ؛2960، طرح کلیات ؛2901قانون اساسی، ) یو سپس دولت جمهوری اسالم انقالب اسالمی

و گرایش به تمرکز  یمؤلفهخود، سه  ینوبهبا یکدیگر، به  هامؤلفهدر جریان تعامل این . انقالب و ...(

برآیند تمامی  .ثانویه در نظام ایجاد گردیده است یهامؤلفهبه عنوان  یگراییی و صورتگراکنترل، کمیت

حاکم بر نظام آموزشی ایران است. حاکمیت این روح، تمامی اهداف و ح گیری رو، شکلهامؤلفهاین 

 . کندیماستحاله  هامؤلفهخود قرار داده و آن را در ذیل این  الشعاعتحتپیشنهادی را  یهابرنامه

 ، قاجار و پهلوی، انقالب اسالمی، مدرنیزاسیوننظام آموزش و پرورش ایران های كلیدی:هواژ

 منابع
 (2901) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

، «فرهاد». )رضا مشایخی سوط و حواشی و متعلقات کاملبا مقدمه مب تیجمهورمتن کامل تا(. افالطون )بی

 تهران: کانون معرفت.. کننده و مترجم(آوریجمع

 .. تهران: نشر تاریخ ایرانسوانح عمر(. 2961) نیالدشمسرشدیه، 

 .. تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمیی پهلوی دومدر دوره مدارس اسالمی(. 2914د )نهاد، ناهیروشن

 . )غالمحسین شکوهی، مترجم(. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.مربیان بزرگ(. 2900)شاتو، ژان 

 . تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایرانم مبانی نظری نظا(. 2935شورای عالی انقالب فرهنگی )
 گاه تهران.. تهران: انتشارات دانشتاریخ فرهنگ اروپا از آغاز تا عصر حاضر(. 2940) صدیق اعلم، عیسی

، شماره کتاب نقده فصلنامران، یمعاصر ا «تیو ترب میتعل»رگذار در یتأثفکری  یهاانیجر(. 2910ه )الهدی، جمیلعلم

11. 

 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی.نمدارس جدید در دوره قاجاریه: بانیان و پیشروا(. 2900ل )قاسمی پویا، اقبا

مجتبوی، مترجم(. تهران:  نیالدجالل دیس. )اول، قسمت اول و دوم( جتاریخ فلسفه )(. 2961ک )کاپلستون، فردری

 مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.

وم . تهران: پژوهشگاه علهای اسالمی و غربی در قرون وسطیمدارس و دانشگاه (.2903) و همکارانم مجتهدی، کری

 انسانی و مطالعات فرهنگی.

نتشارات دانشگاه : ا. تهرانتاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران )چاپ سوم((. 2901ن )محبوبی اردکانی، حسی

 تهران.

 .تاریخ ادبیات کودکان ایران )جلد چهارم((. 2935ه )قائینی، زهر و محمدی، هادی

 ران: انتشارات دانشگاه تهران.. تهتاریخ بیداری ایرانیان(. 2916ه )المختاری، حبیب

http://www.bashgah.net/sources-878.html
http://www.bashgah.net/sources-878.html


  12 

 
 

چکیده مقاالت . در ی و تحول در آموزش و پرورششهرگرایآرمان (.2931) آهنچیان، محمدرضا
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و 

 اه فردوسی مشهد.(. مشهد: دانشگ19-12)صص:  پرورش ایران

 
 

 شهرگرایی و تحول در آموزش و پرورشآرمان

 2محمدرضا آهنچیان

تأکید بر ضرورت تحول در آموزش و پرورش ، 1یشهرگرایتربیتی مانند آرمان هیچ نظریهتاکنون شاید 

های زیرین خواهان تحول در الیهاین نظریه،  طرفداراننکرده باشد. یک دلیل این امر ناشی از این است که 

شهرگرایان، از نظم موجود اجتماعی زمانه خود آرمان .هستنداجتماع و در بنیادهای زندگی جمعی 

کند. هدف آنان از ترسیم ترغیب می« آرمان»را به سوی ترسیم یک  هاآنناخرسند هستند. این برداشت 

سطح کالن و یا در نظم موجود اجتماع، در سطح  طرحی برای تغییرات اساسی در جهان، در هیاراآرمان، 

دهد که همه پیروان آن، به اتفاق، آموزش و های مربوط به این نظریه نشان میخرد است. تاریخ اندیشه

(. به سخن دیگر، این 1556دانند )لوئیس، می« آرمان»پرورش را ابزاری مناسب برای واقعیت بخشیدن به 

توان کند. بر این اساس میرا به آموزش و پرورش واگذار می« رمانآ»مرام مسئولیت تحول به سوی 

آن « اگر»شود که در یک رابطه خطی و ساده، چنین ادعا می ی،ایشهرگرآرماناستنباط کرد که بر طبق 

تحول  شهر امکان خواهد داشت.گیری و استقرار آرمانشکل« پس»نوع آموزش و پرورش شکل بگیرد، 

 کند. معنا و ضرورت پیدا می« آن نوع آموزش و پرورش»نظام آموزشی در 

شهرگرایان در تالش برای نشان دادن درستی این رابطه، گاهی در یک اقدام شخصی و در قالب آرمان 

آموزش و پرورشی را انتظار « چگونه»کوشیدند تا نشان دهند که یک واحد آموزشی آزمایشگاهی، می

(. تالش آنان 2935در انگلستان، به نقل از گوتک،  23رای مثال، مدرسه رابرت آون در قرن کشند )بمی

همیشه و در تحت هر شرایطی، موفق نبوده است. از یک زاویه دیگر نیز، ضرورت تحول در نظام آموزش 

تند، شهرگرایان در تأمین انتظاراتی که از آموزش و پرورش داشآرمان و پرورش، در تحلیل علت شکست

 شود. مطرح می

                                                      
   rezaahanchian@gmail.comدانشیار دانشگاه فردوسی مشهد  -2
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، و 1، تامس مور2شوند افالطونشهرگرا محسوب میکسانی که آرمان نیترمعروفدر میان فیلسوفان، 

، «مدینه فاضله افالطون»توان به می شهر،یک آرمان هاینمونهاز مشهورترین هستند.  9فرانسیس بیکن

معتقد بودند که برای ساخته شدن  هاآن ،لیک به طور اشاره کرد.« آتالنتیس جدید بیکن»و « مور ییوتوپیا»

از طریق داشتن آموزش و پرورش متحول شده،  و پرورش یک رکن اساسی است.شهر، آموزش آرمان

شود )برای نمونه: رامین، میتبدیل « وجود»واقعیت یا شهر به دستیابی به آرمان« امکان» قدرتمند و اثرگذار،

های زیادی تاریخی با ناکامی به طورشهرگرایان در عمل، آرمان .(2910؛ مور، 1554مور، -؛ فریمن2913

 اند.حتی در راه رسیدن به مطلوب خود، ابراز ناامیدی و یأس کرده یو گاهاند رو شدهروبه

آیا تدارک آموزش و پرورش برای همه افراد جامعه در شرایط امروزی، بستر مناسبی برای پیاده شدن 

پردازان تربیتی است؟ آموزش و پرورش در چنین بستری، باید بتواند بار سنگین یهاین گروه از نظر« آرمان»

تحول در جهان یا دست کم، نظم موجود اجتماعی را بر دوش بکشد. متحول شدن از درون و تحول 

شهرگرایان است. مشخص نیست که بخشیدن به بیرون، مأموریت سنگینی برای آموزش و پرورش آرمان

، تا تبدیل به واقعیت شود، به چه سرانجامی خواهد رسید. روشن است که نگاه «آرمان»سفر پر مخاطره 

سخن دیگر،  بر آن، باشد. به فرا نهاده شدهتواند بر ضد ارزش ابزاری به آموزش و پرورش در این راه می

رای شود، بالقوه امکان تبدیل شدن به محملی بابزار نگریسته می به منزلهوقتی آموزش و پرورش 

ها ممکن است نماید. این گروههای غالب اجتماعی را پیدا میهای سیاسی و مطامع گروهخواست

ممکن است خواهان  هاآنهای مورد نظر جامعه معرفی کنند. در نتیجه، های خود را به عنوان آرمانآرمان

ان را تضمین کند. بر ی باشند که نظام آموزشی، تحقق منافع خودشبه نحوتحول در نظام آموزش و پرورش 

 اساس این تحلیل، بخش نخست از تحقیق حاضر شکل گرفت.

گیرد، اما تحقق این مأموریت پیچیده و تحویل مأموریت تحول به آموزش و پرورش، آسان صورت می

شهرگرا و توده مردم متوجه دشوار است. در نتیجه انتقادات زیادی از سوی نخبگان از جمله موافقان آرمان

ندارد. پیامد این انتقادات، « جهان نو»شود که توانایی کافی را در شکل دادن به و پرورشی می آموزش

کاسته شدن از اعتماد عمومی به قابلیت آموزش و پرورش در ایجاد تحول است. با پایین آمدن اعتماد 

« امکان» شود. تحت این شرایط،ی از آموزش و پرورش به ضدخود تبدیل میخواهتحولعمومی، مقصود 
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1 - Tomas More 
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تحول در آموزش و پرورش نیز با تردید همراه خواهد بود. تأمل بر روی این رابطه، و ارایه تحلیلی از نتایج 

 آن بخش دوم و پایانی از این تحقیق است.

های مطرح در این رویکرد از روش فرارونده تحقیق با الهام از رویکرد انتقادی انجام شد. در میان روش

رو قرار دهد ر این روش محقق بر آن است تا در نتیجه نقد، افقی را برای حرکت در پیشاستفاده گردید. د

 (.  2913و تنها بر نفی یک اقدام یا چیز تأکید نورزد )باقری، 

 ی، نظریه تربیتی، نظام آموزشی ایران.  شهرگرایتحول، آرمان های كلیدی:واژه

 منابع
. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیترویکردها و روش(. 2913باقری، خسرو )

 و اجتماعی.

 .29(4)، مشرق موعود .شهر مهدویساختار معرفت در فرهنگ اتوپیای مور و آرمان .(2913رامین، فرح )

 تهران: نشر سمت.  مترجم(. محمدجعفر پاک سرشت،) .مکاتب فلسفی و آرای تربیتی .(2935گوتک، جرالد )

. ، مترجمان(نادر افشار نادری و داریوش آشوری) .()یوتوپیا شهرآرمان: سرگذشت تامس مور .(2910)تامس  ،مور

  .تهران: خوارزمی

 
Freeman-Moir, J. (2004). Turning toward history: turning towards Utopia, Policy Future in 

Education, 2 (3), pp. 555-564.   
Lewis, T. (2006), Utopia and Education in critical theory, Policy Future in Education, 4 

(1), pp. 6-17. 
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االت چهارمین همایش چکیده مق. در ا در تعلیم و تربیتهتغییر پارادایمسیر  (.2931) چناری، مهین
)صص:  ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.14-10

 
 

 ا در تعلیم و تربیتهتغییر پارادایمسیر 

 2مهین چناری

یک معتقد است که هرگاه  1نعدم کارآیی نظام تعلیم و تربیت کنونی امری آشکار است. پال هاوک

را باید در طراحی آن نظام مشکل  ،تحقق بخشدتعیین نموده است، نتواند اهدافی را که  نظام آموزشی

به  ای مناسب طراحی نشده است تا ما رابه گونه ، نظام آموزشیبه عبارت دیگر آموزشی جستجو نمود.

)پاول  تواند مشکل را مرتفع سازدنمی ات جزییحاصالدر چنین مواردی، ر برساند. ظاهداف مورد ن

گونه اصالحات تنها به برطرف کردن عالئم ناشی از مشکالت و به شکل (، زیرا اینxiii :2339هاوکن، 

 در این مواقع، باید تغییری بنیادی در نظام آموزشی ایجاد نمود. .پردازدگونه و نه حل آنها میمسکن

شوند که وضع موجود را ای طراحی میبه گونه معموالً ،و پرورش های سلسله مراتبی از جمله آموزشنظام

 تواند موجب کارآمدیتنها راهی که می ،بنابراین .سازگار شوند عتوانند با تغییرات سرینمی، لذا حفظ کنند

مقالۀ حاضر ابتدا به بررسی  .است هانظامی این ابربراساس پارادایمی جدید  حیرطارائۀ  ،آنها گردد مجدد

های موجود پرداخته و به تبع آن، تغییر آن و پس از آن به بررسی پارادایم یهفهوم پارادایم و نحوم

دهد. در نهایت، انطباق شرایط موجود را با های موجود در تعلیم و تربیت را مورد توجه قرار میپارادایم

 پارادایم حاکم مورد بررسی قرار می دهد.

 سواالت پژوهش عبارتند از:

 هایی در تعلیم و تربیت تاکنون دیده شده است؟ارادیمچه پ -2

 موجود همخوانی دارد؟ آیا شرایط کنونی با پارادیم -1

 که کندمی استدالل وی. است پارادایم در علم تغییر پیشگام پژوهش درمورد فرآیند( 2913) کوهن 

 جدید پارادایم اشتگی دانش نیست، بلکه،و حاصل انب گام، به گام صورت به علمی، یهرشت یک در تغییر

                                                      
 chenari@gmail.com Mahin.م قاستادیار دانشگاه  -2
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شکند. این تغییرات خاص را می یهتفکر یک جامع یهموجود در نحو انقالبی است که سنت یهنتیج

مستلزم پذیرش یک دیدگاه جدید از طرف پژوهشگران و کسانی است که عضو این جامعه هستند. 

شامل تغییر از دیدگاه بطلمیوس به انقالب  فیزیک علم رد پارادایم تغییر یهشد شناخته هاینمونه

اجتماعی و از جمله تعلیم و  علوم این تغییر پارادام در. است کوانتوم فیزیک به نیوتنی از و کوپرنیکی

 . تربیت نیز قابل مشاهده است

( انقالب 1نقالب کشاورزی، ( ا2کند که عبارتند از: به سه موج تغییر در جهان اشاره می الوین تافلر

های ( انقالب اطالعاتی. هر تغییر مبنایی و فراگیر در محیط اجتماعی موجب تغییر در نظام9صنعتی و 

های موجود در آن جامعه های حاکم بر نظامموجود در آن جامعه، یا به عبارت دیگر، موجب تغییر پارادایم

دهد )تافلر، ر گذاشته و پارادایم تعلیم و تربیت را تغییر میگردد. همین امر بر تعلیم و تربیت نیز تاثیمی

2913.) 

تحلیلی بوده و تالش محقق بر آن است تا با سیر در منابع مطالعاتی با  -این پژوهش از نوع توصیفی

ها را در جهان بررسی نموده و این تغییر را در تعلیم و تربیت نیز پیگیری نگاهی تحلیلی سیر تغییر پارادایم

 نماید.

توان در تعلیم و تربیت مشاهده نمود. در موج اول، که پارادایم دهد که سه موج را میها نشان میبررسی

رسالت نظام ، (231: 2330، 2نامید )بار و تگ «انتقال دانش»توان پارادایم آموزش یا مربوط به آن را می

عیین شده و ثابت، به شاگردان است. از پیش ت یهها، مطابق با برنامآموزشی انتقال دانش و مهارت

گیرد. با دستیابی به اهداف از های آموزشی محدود به زمان و مکان و در کالس درس صورت میفعالیت

شود. ها از معلم به شاگردان نظام آموزشی موفق محسوب میپیش تعیین شده و انتقال دانش و مهارت

یادگیری به چه نحوسازماندهی گردد تا دانش و  -یاصلی در کالس این است که فرایند یادده یهدغدغ

اقدامات اصالحی در مورد  قل شوند. در این موج،به شاگرد منت ،اندهایی که از قبل تعیین شدهمهارت

تعلیم و  یهای که دستیابی به اهداف از پیش تعیین شدفرایند درونی مدرسه و اجرای آموزش است به گونه

 تربیت افزایش یابد.

نامید  «خدمت به مرتبطین با نظام آموزشی یهارائ»توان پارادایم مربوط به آن را ج دوم، که میدر مو

ای ارائه نماید تا کوشد تا خدمات آموزشی را به گونه(، نظام آموزشی می909: 1551، 1)چنگ و ماک

                                                      
2 - Barr and Tagg 
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زشی تبطین با نظام آموبتواند به برطرف کردن نیازها و انتظارات و نیز تامین رضایت این گروه بپردازد. مر

شود. در این موج تاکید بر ارتباط های اجتماعی را شامل میو دیگر گروه شاگردان، والدین، کارفرمایان

خدمات آموزشی به  یهنظام آموزشی ارائ یهکارآمد بین مدرسه و اجتماع است. در چنین شرایطی، وظیف

پرورش در شرایط رقابتی است. فرایند یادگیری، منظور تامین نیازها و انتظارات مرتبطین با آموزش و 

 ،فرایند دریافت خدمات ارائه شده از طرف معلم به شاگرد است. کالس گرچه محدود به مکان است اما

آید که بتواند رضایت کسانی را که با رقابتی است. در این موج، وقتی نظام آموزشی موفق به حساب می

خدمات آموزشی بدست آورد. این تامین رضایت هم  یهز طریق ارائآموزش و پرورش در ارتباط هستند، ا

 گیرد. فرایند آموزش و هم نتایج آن را در بر می

، موج جدیدی از اصالحات و فناوری اطالعات های مربوط به جهانی شدندر انتهای قرن بیستم، چالش

نامید. در این موج، رسالت مدرسه باید م توان آن را موج سوگردید، که میرا در نظام آموزشی موجب 

تسهیل رشد چندجانبه و پایدار شاگردان و جامعه در شرایط جهانی شدن و تغییر باشد. برای انجام این 

رسالت، یادگیری باید فرایند رشد هوش شاگردان در جهات متعدد و نه محدود باشد. طبیعتاً کالس بدون 

 (.  904: 1551، 2وب باید تشکیل شود )چنگ و ماک یهپذیر و در محیط شبکانعطاف مرز،

مک  یههای مورد اشارتوان سه تغییر پارادایم را همگام با تغییر موجبا بررسی روند تعلیم و تربیت می

ا ها رلوهان مشاهده نمود. در موج اول، یادگیری فرایندی است که در آن شاگردان دانش و مهارت

اصلی، هر چه بیشتر کردن اثربخشی کالس است. در این موج، اصالحات  یهکنند و دغدغدریافت می

های ها، بهبود روشانجام شده در جهت سازماندهی بهتر کالس برای انتقال بهتر و بیشتر دانش و مهارت

ت. در موج دوم، یاددهی و یادگیری در کالس و دستیابی به نمرات باالتر در امتحانات استاندارد اس

اصلی در این موج، برآورده کردن  یهاست. دغدغ معلمان یهیادگیری، فرایند خدمات آموزشی بوسیل

نیازها و انتظارات جامعه از طریق عملکرد تدریس و نتایج یادگیری، و نیز پاسخگو بودن نظام آموزشی به 

وم، یادگیری، فرایند رشد در موج س. دهی استارشجامعه از طریق انواع مختلف کنترل، نظارت و گز

 یهاست. در این موج، دغدغ های جهانی شدنجانبه و پایدار در شاگردان برای مواجهه با چالشهوش چند

اصلی جهانی کردن، فردی کردن و در عین حال محلی کردن محیط یادگیری، به حداکثر رساندن 

 سهیل خود یادگیری در شاگردان است. های یادگیری و تفرصت

  ، تعلیم و تربیت، نظام آموزشیتغییر پارادایم، اصالحات آموزشی :كلیدی هایهواژ

                                                      
2 - Cheng & Mok 
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چکیده مقاالت چهارمین . در های آموزشیدر اصالحات نظام نقش معلمان (.2931) چناری، مهین
 همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.95-11)صص: 

 
 

 های آموزشینقش معلمان در اصالحات نظام

 2مهین چناری

رسد. نهادهای آموزشی در سراسر های آموزشی امری بدیهی به نظر میایجاد نوآوری و تحول در نظام

های آموزشی خود را به منظور گسترش خدمات و بهبود عملکرد خود و یا به منظور کاهش جهان، سیستم

های های آموزشی موجب عدم بررسی جنبهآوریدهند. بدیهی بودن لزوم نوهای خود دائماً تغییر میهزینه

شود، عوامل کلیدی در این تغییرات است. هایی که نادیده گرفته میگردد. یکی از جنبهمختلف آن می

هستند که عمالً کنترل کالس را در اجرای اصالحات، نوآوری و یا هر  یکی از این عناصر کلیدی، معلمان

دارند، ولی کمتر به نقش آنان در ایجاد اصالحات، نوآوری و تغییر در نظام آموزشی  تغییری، در اختیار

گردد. پژوهش حاضر، پس از بررسی تغییر و عوامل موثر در آن، نقش معلمان را در این زمینه توجه می

 های پژوهش عبارتند از:دهد. پرسشمورد بحث و بررسی قرار می

 است؟ تغییر در نظام آموزشی به چه معنی -2

 چه نقشی در تغییر )در معنای اعم آن( در نظام آموزشی دارند؟ معلمان -1

تحلیلی بوده و تالش محقق بر آن است تا با سیر در منابع مطالعاتی با  -این پژوهش از نوع توصیفی

 نگاهی تحلیلی عوامل مؤثر در تغییر در نظام آموزشی را مورد بررسی قرار دهد.

ضر دو نوع نظام آموزشی بارز در جهان وجود دارد. یکی نظام آموزشی متمرکز و دیگری در حال حا

ها و شیوه ها، اهداف، محتوا، روشهای آموزشی متمرکز، برنامهنظام آموزشی غیرمتمرکز. در نظام

( که خود در حوزه عمل و 93: 2910شوند )فیوضات، ارزشیابی توسط افراد متخصصی تهیه و تدوین می

شود که برنامه توجه چندانی به واقعیات موجود سطح کالس مشغول به کار نیستند. این کار موجب می در

در نظام آموزشی نداشته باشد. در نتیجه، مواجه شدن برنامه با شکست و هدر رفتن منابع مالی و فکری 

های در فرایند تغییر در نظام کند. مقاله حاضر به بررسی نقش معلمانجامعه احتمال بیشتری پیدا می
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پردازد. در این مقاله، تغییر در معنای گسترده آن در نظر گرفته شده است و شامل هر نوع آموزشی می

دهد که معلمان در فرایند تغییر، اعم از های انجام شده نشان میگردد. بررسیتغییر، نوآوری و تحول می

گردند. در حالی نقاط جهان، به عنوان عناصر فرعی محسوب میاصالحات، نوآوری و یا تحول، در اکثر 

دهند، به عهده که وقتی که معلمان مسئولیت اعمال تغییر را از طریق انجام آنچه که در کالس انجام می

معتقدند که اعمال اصالحات  1و کیوبان 2تایکگیرد. بگیرند، انجام اصالحات با موفقیت بیشتری انجام می

های متفکرانه معلمانی است که وظیفه شی و در نتیجه، آموزش بهتر در آینده نتیجه تالشدر نظام آموز

های اخیر گردند که در سالتدریس و آموزش را در مدارس به عهده دارند. آنان متذکر می

انش آنان را در مورد اند و دکنار گذاشته گذاران، غالباً معلمان را از چرخه اصالحات آموزشیسیاست

(. معلمان در نظام 290: 2330اند )تایک و کیوبان، توصیف وضع موجود مدارس کنونی کم اهمیت شمرده

های رسمی و اعالم شده از طرف آموزشی در حوزه عمل قرار دارند و از مجریان اصلی سیاست

های مربوط به اِعمال هر نوع گذاران هستند، همین امر حکایت از در کانون بودن آنان در تالشسیاست

 (. 229: 1555، 9تغییری در نظام آموزشی دارد )استارنز

های فکر و یا به طور کلی در سطوح هایی را که در اتاقگران تعلیم و تربیت معموالً اجرای برنامهاصالح

ی پیشنهادی آنان از نظر هاکنند. معموالً چنین افرادی بر این باورند که برنامهاند، توصیه میباال تدوین شده

های آموزشی معتقدند گران نظامگیرد. در این میان، برخی از اصالحها مورد تأیید قرار میهمه گروه

را  ریزی برای اصالحات آموزشیتوانایی، دانش، صالحیت و عالقه الزم برای مشارکت در برنامه معلمان

های اتخاذ شده برای انجام تغییرات، عموماً بصیرت کافی ا معلمان به عنوان مجریان واقعی سیاستندارند؛ ام

رغم قواعد و مقررات موجود، در کالس و در حین تدریس ها، علیدارند تا برای عملی کردن این سیاست

این کار برای تبدیل  های اتخاذ شده را عملی نمایند. انجامهای خاص بزنند تا سیاستگیریدست به تصمیم

های آموزشی وارد عمل شده و ها به عمل است. به عبارت دیگر، معلمان برای عملی کردن سیاستسیاست

. معلمان نه تنها در اعمال (290: 2330تایک و کیوبان، زنند )های آموزشی میمُهر خود را بر سیاست

توانند و ارزیابی این اصالحات نیز میاصالحات آموزشی نقشی مرکزی دارند، بلکه در طراحی، تدوین 

 -2نقشی کلیدی به عهده داشته باشند. در این راستا الزم است که دو تغییر در دیدگاه افراد ایجاد شود: 

                                                      
2 - Tyack 
1 - Cuban 
9 - Starnes 
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توانند نقشی کلیدی در طراحی تغییرات آموزشی داشته باشند و بینی بیشتر نسبت به این که معلمان میخوش

توانند اند، میهای فکر نشستهکه کسانی که به دور از حوزه عمل در اتاق بینی کمتر نسبت به اینخوش -1

و  2اصالحاتی کارآمد را بدون کمک و همکاری کسانی که در حوزه عمل هستند، اعمال نمایند )اسپیلین

ه گرفته از حوز(. چنین اصالحاتی به جای این که از باال به پایین دیکته شود، باید نشأت92: 2333دیگران، 

های اندرکاران در این حوزه یعنی معلمان باشد. نتیجه انجام چنین کاری داشتن برنامهعمل و با کمک دست

 ر برای آموزش و پرورش خواهد بود.تبینانهاصالحی واقع

 منابع
 . تهران: نشر ویرایش.ریزی آموزشیمبانی برنامه(. 2910فیوضات، یحیی )
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چکیده . در ای معلمان: نیمه پنهان توسعه حرفهدانش ضمنی (.2931)رضوان ، زادهحسین قلی
مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام 

 .(. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد96-92)صص:  آموزش و پرورش ایران

 
 

 ای معلماندانش ضمنی: نیمه پنهان توسعه حرفه

 2زادهرضوان حسین قلی

باشد. برای آنان می ایدر فرایند توسعه حرفه معلمان هدف اصلی این مقاله تصریح نقش دانش ضمنی

( مفهوم دانش و بعد ضمنی دانش مورد 2366) دستیابی به این هدف با تکیه بر فلسفه علم میشل پوالنی

آفرینی الگوی دانشه به ویژ ،توجه قرار گرفته و با نظر به تاثیر عمیق این نظریه در ادبیات مدیریت دانش

شود. به تبیین سازوکارهای خلق دانش توسط معلمان پرداخته می ،(2330سازمانی نوناکا و تاکه اوچی )

شناسی با الهام از دیدگاه پوالنی، دانش را به دو نوع دانش ( در بعد معرفت2330کا و تاکه اوچی )نونا

نمایند و چگونگی خلق دانش را وابسته به تبدیل دانش ضمنی به بندی میضمنی و دانش آشکار دسته

به منظور  ،کنند. ایجاد وحدت و یکپارچگی بین دو نوع دانش آشکار و ضمنیدانش آشکار قلمداد می

هسته اصلی این الگو را  ،غلبه بر دوگانگی دکارتی در تفکیک عین از ذهن و دانشگر از موضوع دانش

 دهد. تشکیل می

گرانه و ثیر دو پارادایم مکانیکی/محاسبهتوان در تأرا می به طورکلی، رابطه بین فلسفه و مدیریت دانش

ر تعریف دانش به عنوان یک شی عینی یا حالتی ذهنی و آنگاه تعریف مدیریت گرایانه دانسان ارگانیکی/

 و ایستا منطقی، کامالً دیدگاهی» نخست را رویکرد( 2331) دانش و راهبردهای آن جستجو کرد. مالهوترا

 دنبال به ریاضی و اکتشافی هایروش و هامدل بر تکیه با که کندمی معرفی «دانش از زمینه به ناوابسته

 ماهیت بر رویکرد دوم حالی که، باشد. درمی سازمانی مسایل حل برای «مرجّح» هایحلراه کسب

 سازمان مسایل و کاری فرایندهای و ساختار آنها، میان تعامل افراد، کند.می تاکید دانش« 1بودن ایزمینه»

 طور به محققان ارادایم،پ این در(. 1550 همکاران، و هزلت) نهندمی بنا را دانش مدیریت اصلی عناصر

 نقش بر پذیرند ومی را دانش مدیریت درک برای مناسب روش یک عنوان به فرد پدیدارشناسی ،ضمنی

                                                      
 rhgholizadeh@um.ac.irردوسی مشهد دانشگاه ف استادیار - 2

1 - contextualization 
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 دانش تفسیری کامالً اشکال به توجه ویژه به دانش دستکاری و اشتراک فرایندهای در هاگروه و افراد

  .(1559 برل، و گلوت) نمایندمی تاکید

در « معلم»( و 2366) و ماهیت آن در فلسفه علم از دیدگاه پوالنی« 2دانش ضمنی»در این مقاله، 

باشند. تعامل این دو موضوع های اصلی قابل بحث می« 1دانشگر»( به عنوان 2333اصطالح پیتر دراکر )

ر و ضرورت بازنگری در توسعه محوکید بر نقش معلم در جامعه داناییبا تأ قوله در ادبیات مدیریت دانشم

 پیچیده بعد عنوان به را ضمنی دانش مفهوم افتد. در بررسی مقوله نخست، پوالنیاتفاق می ،ای معلمانحرفه

. است کرده مطرح حاضر حال در نیز و خود مانز در علمی پردازیتئوری و علم از فلسفی ادراک مبهم و

 منطقی کامالً قوانین از متشکل و عینی کامالً موضوع را علمی دانش که منطقی گراییاثبات به انتقاد در او

 عینی کامالً امر یک است؛ ذهنی بعد یک دارای علم که ساخت خاطرنشان کرد،می تلقی اثبات و استنتاج

 ادعای پایه که است عام مفهوم به تفکر و علمی تفکر اصلی عنصر ضمنی دانش پوالنی، دیدگاه از. نیست

 طریق از را دانش انسان که است معتقد( 2366) پوالنی (.1550 مرادیان،) کندمی تضعیف را عینی کامالً

 بخش تنها است، بیان قابل اعداد و کلمات با که دانشی. آوردمی به دست خود تجارب سازماندهی و خلق

 که است باور این بر او(. 2330 اوچی، تاکه نوناکاو) است آن کلی حجم و دانش انبوه توده از چیزینا

 درون در آن خاستگاه از دانش اولیه حرکت دیگر، عبارت به .شودمی آغاز ضمنی دانش با اساساً دانش

 خود معروف اثر او در. دیابمی ادامه( موثر اقدام) بیرونی حالت یک سوی به و آغاز( ناخودآگاه در) افراد

 کنیم، بتوانیم بیان آنکه از بیش که کنیممی آغاز واقعیتی از ما» که نویسدمی چنین «9ضمنی بعد» به موسوم

 بنت، و بنت) است نامیده کرد، بیان تواننمی که دانشی ضمنی، دانش را دانستن از مرحله این او. «دانیممی

آفرینی معلمان، در تاکید او بر دانش به عنوان بر دانش( 2366) یترین داللت دیدگاه پوالن. مهم(1551

 یا اندضمنی هادانش همه ،و تلقی دانش ضمنی به عنوان دانستن ضمنی است. از دیدگاه او« فرایند»یک 

 دانش که فردی تجارب و هاارزش ها،نگرش باورها، در عمیقاً ضمنی دانش. دارند ضمنی دانش در ریشه

از این رو، دانستن ضمنی معلمان که  (.1552 همکاران، و ککبدس) دارد جای شود،می تعریف ضمنی

انجامد، در فلسفه پوالنی و برایند آن به تولید دانش ضمنی و سپس دانش آشکار خلق شده جدید می

یادگیری و در  -ای که در ضمن و خالل فرایند یاددهیگیرد. تجربهویتگنشتاین از تجربه سرچشمه می

                                                      
2 - tacit knowledge 
1 - knowledge worker 
9- Tacit Dimension 
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ها و در نظریه پوالنی، در یک مفهوم کلی، مهارت« دانش»افتد. طه و تعامل با شاگردان اتفاق میراب

 هایشایستگی( 1554) اجن دهد. کورثاست، پوشش می« 2شایستگی»ها را که نزدیک به مفهوم نگرش

 توانایی انگربی هاشایستگی کند. از این دیدگاه،می یکپارچه نگرش و مهارت دانش، قالب در را معلمان

 رالف. کندمی کیدتأ فردی هایشایستگی تعیین در معلمان باورهای اصلی نقش بر باشند ومی رفتار بالقوه

 داند. از این رو، برخی محققان بر اهمیتمی شایستگی شرطپیش را ضمنی دانش از پوالنی دیدگاه( 2330)

اثر  ،برخی دیگر نیز .کنندکید میزان تأآموهای خود در کالس درس با دانشمل معلمان بر فعالیتتأ

اند. تحقیقاتی که با موضوع کید قرار دادهآموزان مورد تأکاربرد دانش ضمنی توسط معلمان را بر دانش

یک  در پوالنی ضمنی دانستن ساختار از رالف اند. تفسیراز این دسته ،انددرسی پنهان صورت گرفتهبرنامه

 تعریف، این قابل مقایسه است. در معلم «1پداگوژیکی فهم» با رابطه در( 3223) منن ایده محیط آموزشی با

را  تعاملی و ملیتأ عناصر که ای داردپیچیده نسبتاً ساختار نیست، بلکه ساده مهارت یک پداگوژیکی فهم

 کردن درک و دیدن توانایی بر ،پداگوژیکی متناظر با ایده پوالنی فهم اساسی گیرد. ویژگیدر بر می

 . (1556 داللت دارد )تووم، درحین تدریس موقعیتی هایشانهن

 کارکرد دانش، محتوای دانش، خاستگاه اصلی مقوله پنج در را معلمان ضمنی دانش ابعاد( 2330) رالف

 اساس بر( 1556) ومتو. کندمی بندیطبقه افراد سایر بر ضمنی دانش تاثیر و ضمنی دانستن بر ملأت دانش،

 این بر. پردازدمی هامقوله این از یک هر در شده انجام هایتوجه پژوهش کانون توصیف به بندیطبقه این

آید. محتوای دانش ضمنی معلمان به شمار می ضمنی دانش اصلی خاستگاه شاگرد -معلم رابطه اساس،

 دانش دهد و کارکردآنان تشکیل می اعمال و افکار پس در نهان هایارزش و هانگرش باورها، معلمان را

ضمنی  دانستن بر تامل مقوله .است ضمنی دانستن فرایند محتوای تصریح بر معلمان ناظر ضمنی دانستن یا

 در. دارد داللت ایحرفه رشد برای آگاهی این هایداللت و فرد ضمنی دانش از شدن آگاه اهمیت بر نیز

 ؛2331 مری، ؛2312 برودی، ؛2361 جکسون،) محققان برخی گراندی بر ضمنی دانش اثرگذاری مقوله

 از استفاده که سازندمی خاطرنشان چنین( 1550 هاس، ؛1555 اینسکو، و انجالیدز ؛2333 رون، و زلرمیر

 درسیبرنامه مطالعه نیز برخی و باشد داشته آموزاندانش و افراد سایر بر باید اثری نوع چه ضمنی دانش

 اند.داده انجام هدف این با را پنهان

                                                      
2 - competency  
1 - pedagogical understanding 
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ای دانش به جای به عنوان خالقان حرفه مستلزم توجه به نقش معلمان« معلم»پرداختن به مقوله دوم یعنی 

( از مدارس آینده ارائه 1552باشد. در سناریوی جدیدی که یونسکو )دهندگان صِرف دانش میانتقال

شود و از معلمان ستعاره جدید برای یادگیری در عصر دانش تلقی میبه عنوان ا« 2آفرینیدانش»دهد، می

ه ای خود را ارتقا بخشند. در چهارچوب توسعه پایدار تاکید شده است کرود که دانش حرفهانتظار می

آفرین شود که یادگیرنده و دانشها و البته مدارسی بنیان گذاشته میبنیان بر پایه وجود سازماناقتصاد دانش

محور حائز در یک جامعه دانش شند. در این میان، نقش معلمان به عنوان بازیگران اصلی مدیریت دانشبا

دانش در یک سازمان را وابسته به درک آن از چگونگی یا شیوه  ( خلق2300اهمیت است. اسچون )

ناظر بر چگونگی یادگیری  ،مانترین چالش مدیریت دانش در یک سازکند. مهماش قلمداد مییادگیری

های و ناآشکار است. نقطه عطف تغییر پارادایم آموزش به یادگیری آنجاست که آموزش دانش ضمنی

های زیسته آنان به ویژه در تعامالت دانش ضمنی افراد را که ناظر بر تجربه ،اغلب ،رسمی سازمانی

 شود. سازد، نادیده گرفته میق دانش جدید را فراهم میاجتماعی با دیگران ایجاد و زمینه خل

 محققان برخی سازمانی، مطالعات ویژه به گوناگون، مطالعات در ضمنی دانش جایگاه و اهمیت به نظر با

 هب در متن مقاله اصلی که اندنموده مبادرت آن دهندهشکل ابعاد و ضمنی دانش درباره بیشتر موشکافی به

 (1550) ( و لئونارد و اینش2330، نوناکا و تاکه اوچی )(2310ر )ونگ مطالعات از آمده دست به هاییافته

توان به مطالعات می ،شود. از دیگر مطالعات مربوطه به این حوزه و به ویژه آموزش و پرورشپرداخته می

ظریه نوانکا و تاکه اوچی کوشیده است اشاره کرد که با الهام از ن« آفریندرسه دانشم»پیرامون  1هارگریوز

سازی برای خلق، نشر و کاربرد کید بر قابلیتآفرین را با تأتا تصویر مطلوبی از مدرسه یادگیرنده و دانش

 جامعه هایچالش برای پاسخ که است این( 2333ارائه نماید. استدالل هارگریوز ) ای معلماندانش حرفه

 کوششی معنی به این. شوند ایحرفه آفریندانش خودشان باید ،معلمان ویژه طور به و سمدار محور،دانش

است  مدرسه داخل و خارج از در اشتراک قابل دانش به معلمان ایحرفه هایتجربه بیان برای آگاهانه

( 1550؛ 1555؛ 2330آفرینی نوناکا و تاکه اوچی )بنابراین، الگوی نظری دانش (.1551 همکاران، )پاووال و

آفرینی پذیر دارد و دانشبا مدنظر قرار دادن این مفروضه اساسی که دانش ماهیتی انسانی، پویا و انعطاف

باشد، به تبیین ماهیت دانش، مکان یا فضایی که برآیند تعامل مستمر و پویای بین دانش ضمنی و آشکار می

پردازد. از این منظر، خلق دانش میشود و نیز سازوکارهای در آن دانش خلق و بکار گرفته می

                                                      
2- knowledge creation 
1- Hargreaves 
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 به و تجارب اشتراک فرایند بر ناظر شدن شود و اجتماعیمی آغاز دانش اشتراک با سازمانی آفرینیدانش

 کلیدی عامل تجربه. باشدمی مشترک فنی هایمهارت و ذهنی الگوهای مانند ضمنی دانش خلق آن دنبال

سازی دانش سازی دانش، ترکیب و در نهایت، درونیونیاست. سپس، با بر هدف این به دستیابی برای

 یابد.توسط افراد ادامه می
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و نقش آن در تحوالت آموزش  های فلسفی تطبیقبررسی زمینه (.2931)حسن ، محمدمیرزامحمدی

یران: مبانی فلسفی چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ا. در و پرورش
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.42-90)صص:  تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

 های فلسفی تطبیق و نقش آن در تحوالت آموزش و پرورشبررسی زمینه

 2حسن میرزامحمدیمحمد

ترین تی است. یکی از محوریهای تربیساز و تاثیرگذار در نظامهای تصمیمیکی از فعالیت، «1تطبیق»

است. در یک نظام آموزش و پرورش که تطبیق به « اقتباس»شود، هایی که در تطبیق انجام میفعالیت

توان انتظار پویایی و حرکت داشت. لکن، همین فعالیت شود، میصورت یک کار، نهادینه شده، انجام می

های یک وزش و پرورش خواهد شد. ظرافتپویا، اگر درست انجام نشود، منجر به شکست تحوالت آم

های فلسفی آن جستجو نمود. این که ماهیت و معنای تطبیق چیست؟ اقتباس فعالیت تطبیقی را باید در زمینه

های تطبیق چه نقشی در تحول آموزش و پرورش دارد؟ مسائل مهمی است که زمینه چه ماهیتی دارد؟ و

گیرد. بر این اساس، در این مقاله در پی پاسخگویی به ر میفلسفی آن در این مقاله مورد واکاوی قرا

 سواالت زیر هستم:

 در فلسفه تعلیم و تربیت چه معنا و مفهومی دارد؟ تطبیق -2

 در فلسفه تعلیم و تربیت چه معنا و مفهومی دارد؟ اقتباس به مثابه محور تطبیق -1

 چه نقشی در تحول آموزش و پرورش دارد؟ های فلسفی تطبیقزمینه -9

تحول، مفهومی است که متضمن تغییرات مثبت و رو به جلو است. هر گاه، از تحول در نظام آموزش و 

ن نظام صورت گیرد. وزارت آتوان انتظار داشت که اتفاقات مثبتی در آید، میپرورش صحبت به میان می

گیری به معنای امروزی، تغییرات و تحوالت زیادی را تجربه کلآموزش و پرورش در کشور ما، از زمان ش

کرده است. اولین تحول جدی در آموزش و پرورش را بایستی تاسیس دارالفنون دانست که موجبات 

سازی در های اخیر، اسناد تحولی سنگین، مهم، و تاریختغییرات گسترده بعدی نیز شده است. در سال

توان به؛ کلیات طرح تدوین سند ملی ها میب شده است که از جمله آنآموزش و پرورش طراحی و مصو

                                                      
 @shahed.ac.irmirzamohammadiدانشیار دانشگاه شاهد  -2

1 - Comparison 
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بنیادین آموزش و پرورش، و طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش  موزش و پرورش ایران، سند تحولآ

مودن )گزارش تلفیق نتایج مطالعات نظری( فلسفه تربیت اشاره کرد. به طور طبیعی، در تدوین و اجرایی ن

ن اسناد صورت گرفته باشد. آاین اسناد، الزم است که مطالعات تطبیقی الزم انجام، و اقتباس مناسبی در 

و اقتباس را در آن تحوالت ضروری  های فلسفی تطبیق، بررسی زمینه«مناسب»و « الزم»اصطالحات 

 سازد.می

گیرد: الف( به دو صورت زیر انجام میروش پژوهش در تدوین این مقاله، روش تحلیل است که 

مورد تحلیل قرار « اقتباس»و « تطبیق»تحلیل مفهومی: در این شیوه از تحلیل، دو مفهوم کلیدی تحقیق شامل 

شود. ب( تحلیل اسنادی: در این شیوه از ها از منظر فلسفه تعلیم و تربیت روشن میگرفته و معنا و مفهوم آن

های اینترنتی و ...( استفاده از کلیه منابع نوشتاری )کتب، مقاالت و ...( و غیرنوشتاری )پایگاهتحلیل، با 

 شوند. می تحلیل های فلسفی تطبیق در تحول آموزش و پرورش،زمینه موجود و در دسترس، نقش

 : های پژوهش به طور خالصه بدین شرح استیافته

تطبیق، عمل مقایسه است که به منظور و تربیت چه معنا و مفهومی دارد؟ در فلسفه تعلیم  تطبیق -2

 چرا ،شودیگیرد، البته محقق تطبیقی به این حد از نتایج راضی نماستخراج مشترکات و تمایزات انجام می

ها و تدابیر، چیزی است که در حد تتبع باقی ها یا نظامکه تعیین صرف اشتراکات و اختالفات اندیشه

فایده است ای درست و دقیق انجام شده باشد، به دور از نقد و جرح، بیماند و حتی اگر به شیوهمی

رود. تطبیق، بر تطبیق، ضمن اینکه نوعی پژوهش است، از پژوهش فراتر می ،(. بنابراین1: 2910)کلباسی، 

نجر به شهود و رسد و مماند و به سطح قضاوت و نقد هم میخالف پژوهش، در سطح توصیف باقی نمی

برای اینکه تطبیق به معنای فوق انجام گیرد، الزم است در (. 11: 2911شود )داوری اردکانی، یایجاد م

گیرند و تا مبادی گیرد. مسائل از مبادی ریشه میمورد بررسی قرار  دو نظام تربیتی ایاتغها و مبادی، روش

ر کار تطبیق، نباید ما را به اشتباه بیندازد، گاهی ها دشباهتمشخص نشوند، مسائل نیز روشن نخواهند شد. 

روح فلسفه  ،ها ممکن است که به هم نزدیک باشند اماها و نوشتهاختالفات بسیار اساسی است. گاهی گفته

ها و تدابیر چه از لحاظ زمانی و مکانی با هم مطابقت ها یا نظامها بسیار از هم دور باشد. مقایسه اندیشهآن

ند و یا نداشته باشند، به هر ترتیب کاری پرمخاطره است و ممکن است ما را در فهم افکار آنها داشته باش

های ظاهری و اصطالحات مشترکی که در دو اندیشه یا دو نظام دچار اشتباه و انحراف سازد. گاه شباهت

یان آنها را نشان تربیتی وجود دارد؛ به جای اینکه داللت بر سنخیت فکری آنها باشد؛ اختالفات عمیق م

 (.2935دهد )میرزامحمدی، می
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 ،در فلسفه تعلیم و تربیت چه معنا و مفهومی دارد؟ اقتباس به زبان ساده به مثابه محور تطبیق اقتباس -1

این  (.2910الگوبرداری از تجارب و تدابیر یک نظام تربیتی توسط نظام تربیتی دیگر است )آقازاده، 

ساز پویایی آموزش و پرورش یک کشور باشد، موضوع درستی است، تواند زمینهموضوع که اقتباس، می

تواند ما را نسبت به فلسفه آموزش و پرورش کشور اقتباس آن است که این امر می یاز جمله فواید اصل

دهنده فلسفه های تشکیلهموجب شود که زمین ،همچنین .مبداء آشنا کرده و زمینه نقد آن را فراهم نماید

اما باید دید که معنای واقعی اقتباس چیست؟ آیا ، گیری کنیمتربیتی کشور خود را با حساسیت بیشتری پی

ها در اقتباس نکردن از سایر ملل نیست، بلکه در تحلیل و بررسی عظمت ملت»است؟ « تقلید»اقتباس همان 

ها، لزوماً انتخاب نیست بلکه هدف ض از مطالعه سایر نظامغر ،های آموزشی آنهاست. در واقعگاهانه نظامآ

های دیگر است، به نحوی که ما را در حل گاهانه و همه جانبه نظامآکسب بینشی عمیق حاصل از بررسی 

گر (. معنای واقعی اقتباس در گرو آن است که اقتباس201: 2903کالم، )زیبامشکالت داخلی تواناتر سازد 

ه در دو نظام تربیتی مبداء و مقصد، هدف از آموزش و پرورش چیست؟ ماهیت ابتدا مشخص کند ک

تر، انسان کامل از دیدگاه آن دو فلسفه تربیتی کیست؟ پاسخ به این زندگی خوب چیست؟ و از این دو مهم

ها در تحول آموزش و پرورش ایفا نقشی است که آن زمینهو تطبیق، های سواالت، مستلزم بررسی زمینه

 نند.کمی

با  توانیچه نقشی در تحول آموزش و پرورش دارد؟ پاسخ به این سوال را م های فلسفی تطبیقزمینه -9

های مختلفی در ارتباط با این مراحل وجود دارد. در اشاره به مراحل یک مطالعه تطبیقی آغاز کرد. روایت

شنهاد کرده است، یپ یقـیمـطالعات تطب یبـرا« دلکن»توان به مراحلی که ها، میترین آنیکی از معروف

، و یخیح، کاربرد تاریف و تشریبر توص ین مـراحل شـامل: فهرست مطالب مبتنیاشاره کرد. به نظر او، ا

 یهانهیزم یژه مرحله دوم و سوم، بررسین مراحل به وی(. در ا2910باشد )آقازاده، یانتخاب اصلح م

است. در مرحله سوم )انتخاب اصلح(، کندل اعتقاد دارد  یکامالً ضرور یتیبتر یهادهیپد یخیتار یاجتماع

 یسر»ک یزد، در پرتو پردایر ممالک میآموزش و پرورش سا یهای نظامکه به مطالعه یپژوهشگر

سازد نظام آموزش یرا قادر م یرسد که وی، م«ینش فلسفیب»ک نوع ید به یآیکه به دست م «ییهاشارز

 قرار دهد.  ،گریر ممالک دیسه با سایمقا ید را بهتر در ترازوو پرورش خو

تواند بدون توجه به یق در آموزش و پرورش، نمیتوان گفت که تطبیم« ینش فلسفیب»با نظر به عبارت 

از  یاریل است که بسین دلیرد. به همیی مورد مطالعه، صورت گدو جامعه یفلسفی و فرهنگ یهانهیزم

شرفته، بدون توجه به یپ یآموزش یهاد صرف از نظامیندان آموزش و پرورش بر تقلشمیلسوفان و اندیف
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ان یاز جر یکند که الگوبرداری(، اشاره م2904« )کومبز»اند. به عنوان مثال انتقاد کرده یفرهنگ یهانهیزم

را  یدایار زیدر حال توسعه، مشکالت بس یافته، توسط کشورهایتوسعه  یکشورها یآموزش یزیربرنامه

ی آن عدم توجه به ل عمدهیجهان سوم به وجود آورده است که دل یکشورها یآموزش یهادر نظام

 مورد مطالعه بوده است.  یدر کشورها یفلسفی و فرهنگ یهانهیزم

دهد که به طور معمول، در استفاده از تدابیر و نشان می ،مطالعه تاریخ آموزش و پرورش در کشور ما

توجهی قرار گرفته ی ملل دیگر، فلسفه آموزش و پرورش دو نظام مورد غفلت و یا کمدستاوردهای آموزش

همین موضوع مهم است. به عنوان  ،و علت اصلی عدم موفقیت تحوالت آموزش و پرورش در کشور هم

های که به ترتیب بر نظام، لیبرالیسم، و سوسیالیسم اشاره کرد توان به سه فلسفه تربیتی پراگماتیسمنمونه می

باشند. برخی معتقدند که آموزشی کشورهای امریکا، انگلستان، و کشورهای کمونیستی حاکم می

باشد،  های جاری در آموزش و پرورش کشور ما به جای این که ملهم از فلسفه تربیت اسالمیفعالیت

(. بر اساس مراتب فوق، وقتی فلسفه 203: 2903ت )زیباکالم، ترکیبی ناموزون از این سه فلسفه تربیتی اس

، قدم تربیتی حاکم بر آموزش و پرورش کشور، تا این اندازه از اصل خود به دور است، انجام تطبیق

گذاشتن در بیراهه و پیمودن راه در تاریکی و سردرگمی است و ایجاد تحول، به سرمنزل مقصود نخواهد 

 رسید.

ساز موفقیت تواند زمینه، به شرط آن که درست انجام گیرد، میدهد که تطبیقگیری مقاله نشان میتیجهن

ترین شرط انجام تطبیق، توجه کامل به فلسفه تعلیم و های تحول در آموزش و پرورش گردد. مهمبرنامه

لی آموزش و پرورش کشور ما، اقتباس های تحوباشد. در برنامهتربیت در دو کشور مبداء و مقصد می

های آموزش و پرورش کشورهای دیگر، همواره بدون توجه به این امر حیاتی صورت دستاوردهای نظام

گرفته و بالطبع به شکست انجامیده است. پیام اصلی مقاله حاضر این است که اکنون که اسناد تحولی مهمی 

رود در تدوین و اجرایی نمودن شده است، انتظار میهای اخیر در آموزش و پرورش ما مصوب در سال

تقلیدی به بدنه  هایها، به طور صحیح از دستاوردهای دیگر کشورها استفاده شود و مانند گذشته نسخهآن

 نظام تربیتی کشور تزریق نشود.

 های فلسفی، تحول، آموزش و پرورش، زمینهتطبیق كلیدی: هایهواژ

 منابع 
 تهران: انتشارات سمت. .آموزش و پرورش تطبیقی(. 2916اده، احمد )آقاز

 تهران: انتشارات ساقی. .فلسفه تطبیقی(. 2914داوری اردکانی، رضا )
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 تهران: انتشارات حفیظ. .مبانی فلسفی آموزش و پرورش در ایران(. 2903زیباکالم، فاطمه ) 

تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  .یقیگفتارهایی در فلسفه تطب(. 2910اشتری، حسین )کلباسی

 فرهنگی.

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. .، مترجم(منشمحمد برهان) برنامه ریزی آموزشی چیست؟.(. 2904کومبز، فیلیپ )

دومین . (. بررسی و نقد رویکردهای پژوهش تطبیقی در فلسفه تعلیم و تربیت2935حسن )محمد میرزامحمدی،
 .تهران، دانشگاه تربیت معلم همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
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تحول در نظام  یچگونگ(. 2931)علیرضا  زاده قمصری، صادق؛ ایمانی، محسن و فاطمه ،وجدانی

عالمه  دگاهید یمعرفت و عمل، بر مبنا انیمدارس جهت کاهش شکاف م یاخالق تیترب جیرا

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی . در )ره( ییطباطبا
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.44-41)صص:  فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

مدارس جهت كاهش شکاف  یاخالق تیترب جیتحول در نظام را یچگونگ

 )ره( ییعالمه طباطبا دگاهید یو عمل، بر مبنامعرفت  انیم

  9زاده قمصری علیرضا صادقو  1؛ محسن ایمانی2فاطمه وجدانی

اندرکاران تعلیم و های فیلسوفان و دستترین دغدغهشکاف میان معرفت و عمل اخالقی یکی از مهم

های با وجود این که ارزش تعداد قابل توجهی از جوانان جامعه مادهند که تربیت است. تحقیقات نشان می

گذارند. های اخالقی را در عمل، زیر پا میشناسند و قبول دارند، در بسیاری از موارد ارزشاخالقی را می

اخالقی رایج  تربیت مدارس دانست. در توان این مسأله را نشان از ناکارآمدی نظام تربیت اخالقیمی

 گیرند؛ لذا نظامعملی مورد غفلت قرار می و های عاطفیحیطه دارد و بهغل مدارس، حیطه شناختی

تربیت  در آن کارکرد ،موفق بوده، اما در مجموع حدی معرفتی تا ابعاد توسعه لحاظ آموزشی ما گر چه از

های تربیت اخالقی مدارس یک بوده است. بنابراین ایجاد تحول اساسی در برنامه ضعیف نسبتاً اخالقی

دهد و علل آن است. این مقاله شکاف میان معرفت و عمل اخالقی را مورد تحلیل فلسفی قرار می ضرورت

سازد و بر همین اساس چگونگی ایجاد تحول در نظام تربیت اخالقی مدارس را پیشنهاد را مشخص می

 سؤاالت پژوهش حاضر عبارتند از: نماید.می

دانش آموزان در مدارس، میان معرفت و عمل اخالقی ایشان شکاف  چرا با وجود تربیت اخالقی -2

 وجود دارد؟

هایی مطلوب جهت کاهش شکاف میان معرفت و عمل، باید دارای چه مؤلفه تربیت اخالقی -1

 باشد؟

                                                      
 f.vodgdani@modares.ac.ir مدرس تربیت دانشگاه تربیت و تعلیم فلسفه دکتری دانشجوی -2 

 eimani@modares.ac.ir  مدرس تربیت دانشگاه استادیار -1 

 Ali_sadeq@modares.ac.ir مدرس تربیت دانشگاه استادیار -9 
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 2تحلیلی –روش توصیفی  آن، های نظری و بنیادی است و روش پژوهشاین مقاله، از نوع پژوهش

 باشد.می

دهد که معرفت صرفاً علت مقتضی برای عمل است، نه علت تامه؛ و لذا به تنهایی لزوماً ها نشان مییافته

شود. جزء اخیر علت تامه برای عمل، اراده است. اگر انسان نخواهد عملی را انجام دهد، منجر به عمل نمی

کند و بر خالف عال و پیامد اعمال ساقط میطی فرایندهای خودفریبی، علم خود را نسبت به حسن و قبح اف

نماید؛ لذا عامل اصلی تخلف از علم، ضعف اراده معرفی گردید. همچنین، معرفت خویش عمل می

مشخص شد که ضعف اراده، دست کم ناشی از سه عامل: فقدان عواطف متعالی، فقدان ملکات فاضله و 

ها نشان داد که ایمان به خدا ریشه دیگری از یافته باشد. بخشهم چنین فقدان الگوهای اخالقی مناسب می

نماید. بنابراین شش مؤلفه اساسی سازد و اراده را تقویت میالذکر را متحول میاخالق بوده، عناصر فوق

موثر در مدارس )معرفت، عواطف، عمل، ملکات اخالقی، ایمان و الگوهای اخالقی  برای تربیت اخالقی

این در حالی است که تربیت  .ها مورد بررسی قرار گرفتایسته( پیشنهاد گردید و نحوه تعامل این مؤلفهش

کاستن تربیت فرودهد. اخالقی رایج در مدارس کشور، تمامی مؤلفه های فوق را مورد توجه قرار نمی

 شود.اخالقی به آموزش نظری منجر به ایجاد شکاف میان معرفت و عمل اخالقی می

دهد که اگر مدرسه به دنبال این باشد که نه تنها تفکرات دانش آموزان، بلکه تایج این پژوهش نشان مین

اعمال و رفتار ایشان را اخالقی نماید، اوالً باید عالوه بر تعمیق معرفتی، برای تعالی عاطفی و اعتقادی، 

دانش آموزان در یک محیط اخالقی و اصالح اعمال و ایجاد ملکات فاضله برنامه ریزی و تالش کند. ثانیاً 

در  در معرض الگوهای شایسته قرار بگیرند. این امر مستلزم آن است که رویکرد رایج تربیت اخالقی

تربیت اخالقی  محوری را برای -توان رویکرد تقوامی( به طور جدی تغییر یابد. محوری مدارس )شناخت

را تحت پوشش های موثر در اخالق ورزی تقوا دارای یک شبکه مفهومی است و کلیه مؤلفهنهاد نمود. پیش

گیرد به عالوه مراتب گوناگونی از تقوای عام انسانی تا باالترین مرتبه تقوای دینی را در بر می. دهدقرار می

 بخشد.  و پویایی کم نظیری به برنامه تربیتی می

 شود:مطرح می پیشنهادات زیر برای ایجاد تحول در نظام تربیت اخالقیها، بر اساس یافته

گانه اخالق مدارس و اهتمام در تقویت و اصالح ابعاد شش جامع نگری در تربیت اخالقی  -

 ورزی.

                                                      
2- Descriptive-Analytic Method 
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وری به ارزشیابی جامع محهای ارزشیابی به ویژه در دروس دینی و اخالق، از حافظهتغییر شیوه -

 شناختی، انگیزشی و رفتاری.

 عزم و اهتمام جدی نظام آموزشی بر تقویت ایمان و اعتقاد متربیان. -

 سامان دهی نظام تربیت مربی دینی و اخالق. -

ضمن خدمت برای کلیه معلمان و کارکنان مدرسه تا بتوانند  های تربیت اخالقیبرگزاری دوره -

 ای برای متربیان باشند.وهای شایستهالگ

ها )والدین( تا هم خود عامل به اخالق بشوند برنامه مدون و جدی برای آموزش و تربیت خانواده -

 و هم الگوی مناسبی برای فرزندان باشند.

ها که منجر به گرایی در جامعه به ویژه توسط رسانهاجتناب جدی از ترویج فرهنگ تجمل -

ا و در نتیجه غفلت از معنویات شده، دستیابی به اخالق مبتنی بر حب دنیازدگی و حب دنی

  سازد.عبودی را دشوار می

های تربیت ، مؤلفهشکاف میان معرفت و عمل، تحول در نظام تربیت اخالقی های كلیدی:واژه

 ، عالمه طباطباییاخالقی، ابعاد تحول اخالقی

 منابع
 . قم: موسسه فرهنگی سماء.در محضر عالمه طباطبایی(. 2911رخشاد، محمد حسین )

بررسی وضع موجود تربیت دینی و اخالقی دانش آموزان و ارزیابی آن بر اساس (. 2916سعیدی رضوانی، محمود ) 
 ورش. . تهران: دفتر سند ملی آموزش و پرمؤلفه های اصلی آموزش و پرورش

، 1، شماره تربیت اسالمی دو فصلنامه ابتدایی. چهارم پایه نآقر درسی برنامه ارزشیابی (. بررسی2911) زهرا شعبانی،

 245-250 :صص

های اجتماعی دانش آموزان های اخالقی مذهبی و کنشبررسی تعارض بین ارزش(. 2915طالبی، ابوتراب ) 
 له دکتری(. دانشگاه تربیت مدرس.)رسا شهر تهران 0و  9های منطقه دبیرستان

)سید محمد باقر موسوی همدانی، مترجم(. قم: دفتر انتشارات  تفسیر المیزان.(. 2904طباطبایی، محمد حسین )

 اسالمی.

 . )سید هادى خسروشاهى، به کوشش(. قم: بوستان کتاب. هاى اسالمىبررسى(. 2911طباطبایی، محمد حسین )

 . )علی شیروانی، مترجم و شارح(. قم: بوستان کتاب.نهایه الحکمه(.  2913طباطبایی، محمد حسین )

 . قم: انتشارات صدرا.اصول فلسفه و روش رئالیسمطباطبایی، محمد حسین )بی تا(. 

 .صدرا. تهران: انتشارات جامعه و تاریخ(. 2901مطهری، مرتضی )
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چکیده مقاالت چهارمین . در موزشیهای آتحلیل تبارشناسانه سیر تحول نظام (.2931) عالی، مرضیه
 همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.46-40)صص: 

 
 

 های آموزشیتحلیل تبارشناسانه سیر تحول نظام

 2مرضیه عالی

ای از تأمل انتقادی در تاریخ است که به دنبال ز تحلیل تعبیری و یا به عبارتی شیوهای اشیوه 1تبارشناسی

چه در اثری با یارائه شواهد انضباطی برای تحول زندگی انسان مدرن است. این شیوه که ابتدا در افکار ن

های تاریخی تر در بررسیدهیچیگر و پید یمطرح شد، پس از چندی در مفهوم« 9اخالق یتبارشناس»عنوان 

را در  یک گام به جلو، تبارشناسی، با دگرینمود یافت. فوکو در این آثار به تأسی از مارکس و ها فوکو

تر، تبارشناسی از منظر فوکو روشی است برای مطالعه انسان کار برد. به عبارتی دقیقمطالعه انسان مدرن به

های مراقبتی و . از منظر فوکو، شیوهیو فرهنگ یخیتار یتیهای خود به عنوان واقعل تکنولوژیمدرن و تحلی

به بعد به  قرن هیجدهمهای مبتنی بر شکنجه و آزار بدنی به تدریج از کیفری ماقبل مدرن روش

جدید به  کیفرشناسیآماج حمله خود قرار داد. مجموعه  های ظریف روانی بدل شد و روح رامجازات

هایی از نظارت های روانی به منظومهها، مدارس و آسایشگاهجانب مراقبت فراگیر معطوف شد و زندان

داد و به تهیه پرونده و اگیر تبدیل شدند که فرد را در معرض مراقبت دایمی و بدون وقفه قرار میفر

رساند. در این منظومه، ها مدد میشناسانه از این دادههایی تفصیلی از رفتار فرد و تدوین شناختگزارش

کنند و به صورتی ظریف علمی، اجتماعی و کیفیات سیاسی قدرت و ذهنیت فردی با هم تالقی می گفتمان

های تربیتی های انضباطی از جمله نظامتحول در نظامگذارند و منجر به ظهور و پیچیده بر یکدیگر تأثیر می

 شوند.می

های تربیتی به بررسی این مهم در به سیر تاریخی تحول در نظام ین نوع نگاه فوکومقاله با هدف تبی این

دانش منجر به تحول و ایجاد نقاط  -پردازد که چگونه مناسبات قدرت سیر تاریخ آموزش و پرورش می

دهنده به های شکلرو، پس از ردیابی گزارهگسست در سیر تاریخ تعلیم و تربیت شده است. از این
                                                      

 دکتری فلسفه تعلیم و تربیت - 2
1- Genealogy 
9- On the Genealogy of Morals  

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
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تا  2055های های حقیقت انضباطی در پنج دوره تحول تاریخی از سالهای گوناگون در رژیمبندیصورت

پردازد. در مرحله بعد، ها میبه بررسی عوامل اثرگذار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر این دگردیسی 1525

یق تحلیل روابط قدرت، تصادف و ها از طرجهت بررسی تبار تعذیبی انضباط مدرن به تحلیل این گسست

های تربیتی را مورد های آموزشی پرداخته و نقش لیبرالیسم و اشکال مختلف آن در تحول نظامتبار نظام

 دهد.بررسی قرار می

در طول زمان در  حاصل پژوهش تاکید بر این نکته است که مبتنی بر نوع نگاه تبارشناسانه فوکو

های خشن مجازات و تنبیه به مرور زمان جای های جامعه سبکنیز همچون سایر بخش های تربیتینظام

اند که نه به عنوان ظهور مجدد انسانیت و یافته نظارت و کنترل دادهخود را به اشکال بسیار نرم و سازمان

اند که همچنان رتر نمایان شدههای انضباط در اشکال جدید، مؤثر و فراگیبلکه به عنوان تکامل شیوه آزادی

دارای تبار تعذیبی هستند و آنچه تا کنون مانع از شناخت این تبار شده است ریشه در ورود لیبرالیسم به 

های انضباطی دارد که در نهایت منجر به آن شده سیاسی حاکم بر علوم انسانی به شیوه عنوان عقالنیت

شونده هایی منقاد و مطیع تبدیل شوند و آموزش به صورت یک کاالی تجاریاست که کودکان به انسان

 آیند.های آموزشی به انقیاد در گونه کودکان در سیر تاریخ تحول نظامدر بازار عرضه شود و این
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می با تأکید بر و اسال یحیانه مسیگرامانیا ت دینییترب یقیتطب یبررس (.2931) یخالق خواه، عل

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی . در و مال محمد استرآبادی های سورن کرکگوردیدگاه
-40)صص:  انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.05

 
 

ی با تأكید بر و اسالم یحیانه مسیگرامانیت دینی ایترب یقیتطب یبررس

 های سورن كركگور و مال محمد استرآبادیدیدگاه

 2خالق خواه یعل

نگر را داران ژرفیکی از موضوعاتی که از دیر باز و به ویژه در دوران اخیر، همواره ذهن و ضمیر دین

توان تصور هایی که برای آن میین )در تمام ابعاد و ساحتبه خود مشغول داشته است، ربط و نسبت د

های نو به نو و گوناگون در این پژوهی آکنده از پرسشاست. عرصه دین کرد( با انگاره عقل و عقالنیت

ک از یان این دو وجود دارد که با در نظر گرفتن هر یزمینه است و رویکردهای گوناگونی در نسبت م

کدیگر پیدا یای با های گستردهت تفاوتیم و تربیاز طریق نظام تعل یدین یهاا، نحوه ارائه آموزههآن

م مسائل دینی متفاوت خواهد بود. در رابط عقل و دین نیز فیلسوفان دین ین و تعلیخواهد کرد و نوع تبی

شوند. اندیشمندان دینی به بندی میطبقه 9یورمحو ایمان 1یمحورمعموالً در یک پیوستار بین دو حد عقل

رسد که در کنند؛ اما به نظر میتبع رویکرد فلسفی، باورها را نیز توسط رویکرد مورد نظر خود توجیه می

ی، توجیه باورهای دینی همواره با محوری، صدق یا اثبات باورهای دینی و در گروه ایمانمحورگروه عقل

توان همه باورهای انسانی را با یک رویکرد تبیین نمود. همه رو بوده است. چرا که نمیمشکالتی روبه

ها خارج از حوزه عقل و یا در مقابل آن قرار گیرند و بعضی از آنباورهای انسانی در یک سطح قرار نمی

 توان به سه صورت به تصویر کشید: ی دینی با عقل را میگیرند. به طور کلی، نسبت باورهامی

 شوند. یم یکه با عقل اثبات قطع 4پذیرباور عقل -الف 

 شوند. یم یقطع ینف یکه با عقل قطع 0ستیزباور عقل -ب 
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  .کرد یتوان نفیها را اثبات و نه متوان آنینه م یکه با عقل قطع 2زیگرعقل یباورها -ج 

توان از طریق عقل بشری به اثبات رساند. توان گفت که همه باورها را نمیبندی فوق میقهبا توجه به طب

شناختی، سعی دارد تمام باورها را بر این در حالی است که در موارد زیادی انسان به تبع رویکرد روان

کند. این محورانه میویکرد عقلبنا نهد و سعی در توجیه باورهای خود از طریق ر اساس عقل و عقالنیت

باید به  رو، در تربیت دینیها از حیطه عقل و عقالنیت خارج است. از ایندر حالی است که بسیاری از آن

 محورانه نیز توجه شود.رویکرد ایمان

و  گرایانه با تاکید بر دیدگاه کرکگوریماناز دیدگاه ا در این مقاله تربیت دینی با توجه به مطالب فوق،

گرایانه سعی خواهد شد تا نوع استرآبادی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا با تشریح دیدگاه ایمان

های فکری کرکگور و استرآبادی به گرایی این دو اندیشمند مشخص شود و در ادامه با تشریح زمینهایمان

های های تربیت دینی پرداخته شده است. در نهایت، با مقایسه این دو رویکرد در زمینه روششاستنتاج رو

گرایی مسیحی و اسالمی با تاکید بر دیدگاه کرکگور و استرآبادی پرداخته تربیت دینی به مقایسه ایمان

ت پذیرفته است و گرایانه تحقیقات کمی صورشده است. باید اذعان داشت که در زمینه تربیت دینی ایمان

توان به مقاله اند. از آن جمله میبیشتر محققان در ایران به تربیت دینی بر اساس عقل توجه داشته

تبیین »( با عنوان 2914، مقاله سجادی )«های تربیت دینیفرا تحلیلی بر نظریه»( با عنوان 2900ورکی )شعبانی

( با 2911، مقاله جمشیدی کوهساری )«ها(ا و کاستیهو ارزیابی رویکرد عقالنی بر تربیت دینی )قابلیت

های مختلفی که در این حیطه و کتاب« یتأکید بر تربیت عقالنی؛ گامی اساسی در تربیتِ دین»عنوان 

ن خردپروری، آیی»(، کتاب 2903اثر شریعتمداری )« تعلیم و تربیت اسالمی»نگاشته شده از جمله کتاب 

ی ها بر عقل در تربیتِ دین( اشاره داشت که تمام آن2915اثر بهشتی )« پژوهشی در نظام تربیت عقالنی

توان گفت بسیاری از باورهای دینی خارج از حیطه عقل اند. این در حالی است که حداقل میتأکید داشته

گرایی به عنوان یک رویکرد مکمّل در هت معرفی رویکرد ایمانگیرد. این مقاله تالشی است در جقرار می

 گرایانه نیز توجه شود.تربیت دینی تا از آن طریق به باورهایی ایمان

)در خصوص  های کرکگورگویی به سؤاالت این مقاله ابتدا به فهم دیدگاهبدین منظور برای پاسخ

گری از های مهم دیدگاه اخباریفسیت( و استرآبادی )به مؤلفهسپهرهای زندگی و مفهوم شورمندی و ان

های ها در خصوص روشدگاه آنیجمله عدم پذیرش عقل و اجماع در استنباط احکام( پرداخته و سپس، د
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بیتی و های ترها در زمینه روشمورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، به استنتاج آرای تربیتی آن تربیت دینی

 ها پرداخته شده است.مقایسه آن

ها را در دو ساحت دهند و آنستیزی ایمان را مبدأ قرار میگرایان افراطی به طور قطع عقلایمان

ها را با هم آمیخت. ایمان در ساحت انفسی است و عقل در ساحت توان آندهند که نمیجداگانه قرار می

دهند گریزی را مبنا قرار میگرایان معتدل مسیحی عقلما ایمان(. ا2914آید )اکبری، آفاقی به دست می

گرایان در نهایت رسند. ایمانستیز نیستند؛ اما توسط عقل هم به اثبات قطعی نمییعنی ایمان و عقاید عقل

ها توان بر پایه عقل بنا نهاد. آندهند و اعتقاد دارند که ایمان را نمیعقل و دین را در یک پایه قرار نمی

گرایان نیز بنای ایمان (. اخباری2914کنند )اکبری، عقل و دین را در دو حوزه هستی جداگانه معنی می

ها منابع تواند در مباحث ایمانی وارد شود. آننهد و ادعا دارد که عقل انسانی نمیخود را بر عقل نمی

اند، مبنا قرار نیز تا آن جایی که ائمه )ع( تقریر کرده دهند. البته کتاب راتقلیل می احکام را به کتاب و سنت

گرایان با کنند. این گروه همچون ایماندهند و آن جاهایی که تقریری صورت نگرفته، بحثی مطرح نمیمی

 -2داند: کنند. مال امین استرآبادی علوم را دو دسته میرا رد میعقل سازگاری ندارند و به طور کلی آن

علومی که مبتنی بر حس نیست و اثبات نتایجش نیز با دلیل حسی ممکن نیست )کدیور،  -1علوم حسی؛ 

داند. هر دو گروه را نیز به نوع دیگری میداند و شیوه اثبات آن(. او ایمان را از علوم حسی جدا می2902

گرایی مسیحی ایمان گری باای دارند. تفاوت اخباریگرایان در این رده شباهت ویژهگرایان و ایماناخباری

شود؛ حتی کتاب نیز از زبان ائمه )ع( ای داده میگری به ائمه )ع( اهمیت ویژهاین است که در اخباری

گرایی مسیحی به چنین باشند. اما در ایمانگیرد؛ چرا که مخاطب کتاب ائمه )ع( میمورد توجه قرار می

 شود.موردی بدین اندازه اهمیت داده نمی

عبارتند از: روش تأمل درونی؛ روش انتخاب  در تربیت دینی د استفاده کرکگورهای مورروش

کند: آموزش ها استفاده میمتعهدانه؛ روش تحریک عواطف. استرآبادی نیز برای تربیت دینی از این روش

و خلق عادات دینی. در تربیت دینی نیز  انفرادی؛ پرورش روحیه تسلیم از طریق تحمیل عقاید؛ القای عقاید

هایی وجود دارد. هر دو اندیشمند بر شورمندی و انفسیت توجه ها و تفاوتبین این دو اندیشمند شباهت

ها و تلقین و تحمیل عقاید نیز توجه دارد. این در حالی است ای دارند، ولی استرآبادی بر خلق عادتویژه

های فردی تاکید دارند ولی کرکگور کند. هر دو اندیشمند بر تفاوتمیکه کرکگور عادت و تلقین را رد 

را جایز هایی که در سپهر استحسانی و یا اخالقی قرار دارند، باورهای دینی و پرداختن به آنبرای آن
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زه ها را به کلی خارج از حوداند و آنگونه افراد را کافر میداند. این در حالی است که استرآبادی ایننمی

 داند.   تربیت دینی می

 منابع 
 . تهران: میرزا محسن کتابفروش.الفوائد المدینه(. 2912استرآبادی، مال محمدامین )

. تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ نگاین و پالنتیتگنشتایات کرکگور، وی: نظریگرومانیا( 2914، رضا )یاکبر

 .ه قمیحوزه علم یغات اسالمیو دفتر تبل یاسالم

تهران: موسسه  آیین خردپروری؛ پژوهشی در نظام تربیت عقالنی سخنان امام علی )ع(.(. 2915ی، سعید )بهشت

 فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.

فصلنامه ها(. ها و کاستی)قابلیت ینیت دیبه ترب یکرد عقالنیرو یابین و ارزیی(. تب2914، سید مهدی )یسجاد
 .46 -16صص:  (،22) 4، یهای آموزشنوآوری

نشریه دانشکده الهیات دانشگاه  های تربیت دینی.رویکردی فراتحلیلی به نظریه (.2900بختیار ) ورکی،شعبانی
 .161 -140صص: (، 42و  41) 92فردوسی مشهد، 

و  10، شماره پژوهش و حوزهگری به مثابه روش اجتهادی )نگاهی پاردوکس نما(. (. اخباری2910پور، مهدی )علی

11. 

صص:  (،4و  9) 1نقد و نظر، الف(. انفسی بودن حقیقت است. )مصطفی ملکیان، مترجم(.  -2904سورن )کرکگور، 

61- 12. 

 . )محسن فاضلی، مترجم(، قم: انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی.ترس و لرزب(.  -2904کرکگور، سورن )

 .44، شماره و عرفانمجله فلسفه کالم (. عقل و دین از نگاه محدث و حکیم. 2902کدیور، محسن )
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و احیای علوم دین: تحوّلی در تاریخ تعلیم و تربیت  امام غزالی (.2931)نادر ، یان سردشتیکریم

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت . در اسالمی و ایرانی فرهنگ
مشهد: دانشگاه فردوسی (. 02: )ص ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 مشهد.

 
 

امام غزالی و احیای علوم دین: تحوّلی در تاریخ تعلیم و تربیت فرهنگ 

 اسالمی و ایرانی

 2نادر کریمیان سردشتی

های تعلیم و تربیت تمدن اسالمی توان یکی از بزرگترین استوانه( را میق 050 -405) امام محمد غزالی

پرورش جهان تلقی کرد که با آثار و تألیفاتش تحولی بزرگ در اصول و مبانی  و تاریخ آموزش و

ها مراکز علمی و مکاتب غربی و شرقی تحت تأثیر افکار و آموزشی و پرورشی ایجاد کرد که تا قرن

غزالی خود از احیاگران علوم و فنون به معنای گسترده خود بوده  ،های او بودند. نکته دیگر اینکهاندیشه

اصول و سایر علوم اسالمی را در بر  ،فقه ،تصوف ،گرفته تا منطق و تمامی علوم از فلسفه و اخالق ،ستا

نقش وی در ایجاد روش و متدهای جدید در تعلیم و تربیت  ،گیرد. مهمترین موضوع در زندگانی غزالیمی

ته است. نظام فکری غزالی در تاریخ تفکر انعکاس یاف «الدیناحیاء علوم»به ویژه در اثر سترگ وی  ،است

تعلیم و تربیت از ارزش و اهمیت فراوانی برخوردار بوده و شاید در بین متفکران و دانشمندان ایرانی کسی 

 نداشته باشد.  او را به پایه و مایه غزالی در حوزه تعلیم و تربیت نرسد و آثار و تألیفات

بندی علوم، ها، راجع به طبقههای تعلیم و تربیت انسانک زدن علوم و شیوهحتی قبل از به مح غزالی

وی  ،سخن رانده است. از سوی دیگر ،بندی علوم از نظر اولویت آموزش و پرورشها و تقسیمارزش دانش

ام ای بر نظآید که آراء اخالقی غزالی تأثیرات پردامنهبه شمار می «االخالقتاریخ علم»مشهورترین مؤلف 

 شود.ها اشارت میتعلیم و تربیت دوره اسالمی داشته که در اصل جستار بدان

، احیای ایرانی، علوم اسالمی ، فرهنگ، تعلیم و تربیت، علوم، علم اخالقغزالی: یكلید هایواژه

 تاریخ آموزش و پرورش.، علوم دین

                                                      
2 - NK_sardashti@yahoo.com 
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های و چالش در فلسفه اسالمی هدفمندی آفرینش (.2931) اکبری، احمد و مسعودی، جهانگیر

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی . در تربیتی آن
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.04-01)صص:  و پرورش ایران تحول در نظام آموزش

 
 

 های تربیتی آنهدفمندی آفرینش در فلسفه اسالمی و چالش

 1و جهانگیر مسعودی 2احمد اکبری

( 2901های متفکران بوده است. دادبه )شناسایی جهان به شیوه عقالنی در طول تاریخ یکی از دغدغه

شناسی عقالنی جهان، و چگونگی پیدایش جهان را سه موضوع مهم در روان واقعیت جهان، بنیاد و حقیقت

( 2935) ( مورد توجه خردمندان بوده و دوپره2911) ( و مگی2910) داند. چنین موضوعاتی به زعم ویتمی

داند. بر این اساس، یکی از ابعاد مهم در این خصوص که در فلسفه ای همگانی میچنین موضوعی را عالقه

ر موجودات را ین است که چرا خداوند، انسان و ساینیز به آن پرداخته شده ا لیم و تربیت اسالمیو تع

 یت الهیرا در بحث اراده و فاعللسوفان آنیو ف ین پرسش را در مبحث افعال الهیده است؟ متکلمان ایآفر

فیلسوفان مسلمان به این سؤال مهم پرداخته ن پژوهش به بررسی پاسخ ی(. ا2915اند )ساجدی، طرح کرده

های متناقض داده شده نش، هدفی را دنبال نموده است؟ در ادامه، تأثیر پاسخیا خداوند از آفریاست که آ

بر تعلیم و تربیت تبیین شده است. در بحث هدفمندی آفرینش مکاتب مختلف  به سؤال هدفمندی آفرینش

اند. دیدگاه اول بر این باور ن سؤال دادهیهای متعدد و بعضاً متفاوتی به ا، پاسخیو عرفان یسف، فلیکالم

است که خداوند فاعل مختار و آگاه است و آفرینش جهان فعل اختیاری او است. بنابراین، از آفرینش 

برای  یاژهیست و اهداف وین یجهان هدف و مقصود مشخصی داشته است. بنابراین، خلقت انسان تصادف

های وجودی او و تقرب به خداوند. بر این آن وجود دارد از جمله؛ شناخت پروردگار، تکمیل ظرفیت

غرض  یت و هدف داشته باشند، چرا که نفیکند که همه افعال خداوند غااقتضاء می یاساس، حکمت اله

نش همان یت آفریبر ذات، غاد یغرض زا یاست و با توجه به نف یغرض فاعل یاز فعل خداوند عبارت از نف

 یجاد نظام هستیاو به کماالت مندرج در ذات است که به سبب آن، به ا یعلم پروردگار و ابتهاج ذات

است،  (. بر اساس باور مذکور که نماینده آن معتزله2913ده است )محمودیان و امامی، یمبادرت ورز
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همچون؛ شناخت پروردگار و قرب به او برای آن وجود  یاژهیست و اهداف وین یخلقت انسان تصادف

نش جهان، انسان یدگاه قرآن، هدف از آفریدارند که از د( اظهار می2913نژاد و دژآبادی )دارد. فارسی

او آفریده  یها است بران و هر چه در آنیها و زمده و آسمانیرس یقیت حقیکاملی است که به مقام عبود

دارد که خداوند موجودی کامل و ین دیدگاه باور دیگری وجود دارد که اظهار میشده است. در مقابل ا

تواند از آفرینش نیاز است و هدف داشتن از خصوصیات، موجودات نیازمند است. بنابراین، خداوند نمیبی

 یدارد این که برخ( اظهار می2911جهان هدف و غایتی داشته باشد. در این خصوص، آهنگران )

دانند، اشتباه یدن او به کمال مطلق میاسالم، رس یتیا علت خلقت انسان را در نظام تربیران، فلسفه نظصاحب

گر، انسان ید مقدور و ممکن باشد، و از طرف دیر مقدور، بلکه بایم در هدفش نه غیاست چرا که خالق حک

دن انسان به کمال یلذا رس دهد،یخود قرار نم یهاتیرمقدور را هدف فعالیگاه غچیعقل است و ه یدارا

 ر مزبور اصالح شود، بنا بر چنین باوری که اشاعرهید تعبیمطلق به عنوان فلسفه خلقت انسان اشتباه است و با

(. اشاعره منکر 2911نژاد، نماینده آن است؛ خداوند از آفرینش جهان هدف و غایتی نداشته است )فارسی

ت در افعال الهی هستند. یه و معتزله قائل به وجود هدف و غایو متکلمان امام یت در افعال الهیهدف و غا

 یاکه در باب مسئله آفرینش مطرح شده، این مسئله بسیار مهم همچنان در هاله یاریبس یهابا وجود شرح

یین اهداف از ابهام باقی مانده است. اکنون با توجه به این که فلسفه به عنوان یکی از دو صافی اصلی در تع

کند و نیز نظر به این که وجود مبانی های ثابت نقش ایفا میتعلیم و تربیت و تبدیل اهداف موقتی به هدف

قابل دفاع در فلسفه حاکم بر هر جامعه، خاصه در موضوع هدف آفرینش انسان )که موضوع تعلیم و تربیت 

چه این اختالف در نظرگاه سازد، چنانتواند سرنوشت تعلیم و تربیت در آن جامعه را دگرگون است( می

شود: یکی تربیت رو میفرض روبهفالسفه و متکلمان مسلمان مرتفع نگردد، تربیت نیز با دو نوع پیش

های اعتقادی در خصوص اهداف آفرینش )دیدگاه معتزله و امامیه( و دیگری هدفمند، مبتنی بر بایسته

کید بر بینش و خالقیت خود انسان )دیدگاه اشاعره و فالسفه ریزی شده با تأتربیت بدون هدف از قبل طرح

گزینی را با توجه به اختالف نظر عقلی مسلمان( و به این ترتیب نوعی از تعارض در مبانی هدف

شود فیلسوفان و متکلمان مسلمان برای پاسخ به اندیشمندان مسلمان شاهد خواهیم بود. بنابراین، پیشنهاد می

های عقالنی خود بازاندیشی و فیلسوفان تربیتی را برای حل این مسئله یت اسالمی در آموزهنیازهای نظام ترب

برای رسیدن به وحدت و انسجام فکری در ترسیم الگوی تربیت اسالمی و طرح ریزی اهداف مناسب برای 

 آن یاری نمایند.
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تحول در آموزش پرورش از طریق بازشناسی  (.2931) ، علیصحبت لوو محمدرضا  ،انیآهنچ

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: . در هوم انسان فرهیختهمف
(. مشهد: دانشگاه فردوسی 03-00)صص:  مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 مشهد.

 
 

 تحول در آموزش پرورش از طریق بازشناسی مفهوم انسان فرهیخته

 1و علی صحبت لو 2مدرضا آهنچیانمح

رسشی است که در ادوار تاریخی گوناگون تاکنون توسط پ« 9انسان فرهیخته» پرسش درباره معنای

گذرد. دیر زمانی نمی« انسان فرهیخته»فالسفه و اندیشمندان تکرار شده است هرچند که از رواج اصطالح 

اند تا تصویری از انسان مطلوب و انسان تربیت شده را ترسیم کنند و ودهفیلسوفان همواره در پی آن ب

های او را معلوم کنند. این کوشش گاه به طور مستقیم و گاه از طریق بیان انتظارات خود از ویژگی

محصول تعلیم و تربیت نشان داده شده است. هر ملت آرزوهای خود را در قالب تصویری که از انسان 

تواند منشأ اثرگذاری برای رو، بازشناسی در مفهوم انسان فرهیخته، میدارد. از ایند، عرضه میفرهیخته دار

فرض مطالعه حاضر قرار گرفت و بر این اساس، هدف تحول در آموزش و پرورش باشد. این گزاره، پیش

موزش پرورش مقاله حاضر بررسی سیر تاریخی و تأمل در مفهوم انسان فرهیخته با مراجعه به سندهای آ

تعیین شد. برای این منظور و با هدف اتصال  2935و  2919های جمهوری اسالمی ایران، تهیه شده در سال

یابی به برای دست های تربیتی معاصر در باب انسان فرهیخته، از نظریه پیترزترین نظریهبه یکی از معروف

 این هدف استفاده شد.  

 ها پاسخ داده شد، به شرح زیر است:ن مقاله به آنهایی که در ایسؤال

بر اساس سند آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران، انسان مطلوب توصیف شده دارای  -2

 باشد؟ها و خصوصیاتی میچه ویژگی

 باشد؟هایی میکیست و دارای چه ویژگی ، انسان فرهیختهبر اساس دیدگاه پیترز -1

تواند موجد چه تحوالتی در توصیف شده در سند آموزش و پرورش می انسان فرهیخته -9

 آموزش و پرورش کشور شود؟
                                                      

  ahanchi8@um.ac.irد دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشه -2
  alisohbatlo@mail.comدانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد   -1

9- Educated man  

mailto:alisohbatlo@mail.com
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تواند چه تحوالتی در یک نظام آموزشی پدید می توصیف شده توسط پیترز انسان فرهیخته -4

 آورد؟

چه  در دیدگاه پیترز و پرورش متأثر از انسان مطلوب در سند و انسان فرهیختهنظام آموزش  -0

 هایی خواهند داشت؟ ها و مشابهتتفاوت

 های تحقیق از روش تحلیلی و استنتاجی استفاده شده است.در پاسخ به سؤال

است و به زعم برخی از ارباب تعلیم و تربیت از های آموزشی، مبحث دیرپایی مقوله تحول در نظام

: 2915است )طوسی،  2های آموزشی، تحول مستمر و تغییرات پی در پی و ارتقاییلوازم الیتجزای نظام

( و اغلب کشورهای 221: 2901تری یافت )قورچیان، در دنیا نمود عینی 2340(. این مهم بعد از سال 20

، 1ن به سمت و سوی آینده شتابنده و تحوالت فزاینده به فکر بازکاویجهان برای خیزش مجدد و گام نهاد

 (.4: 2911های آموزشی خویش افتادند )رحیمی، ، تغییر و تحول اساسی در نظام4، بازسازی9معماری

گردد. فیلسوفان و مربیان بزرگ در های دور بازمیدر دنیای تعلیم و تربیت به زمان« تحول»اما تاریخچه 

اند. در این مقاله از طریق پیوند زدن تصویر انسان های ارزشمندی ارائه کردهنظرات و دیدگاهاین باره 

با تحول در آموزش و پرورش، این تحوالت محصول آن تصویر دانسته شده است. به عنوان نمونه،  فرهیخته

است. کنفوسیوس را شاید بتوان اولین  بنا شده« 6فرد افضل»بر اساس عقیده  0نظام تربیتی کنفوسیوس

(. بر اساس 30-31: 2904فیلسوفی دانست که درصدد برآمده است تا انسان فرهیخته را تعریف کند )مایر، 

فلسفه هندی، هدف تعلیم و تربیت پرورش فرد برای ادای دین خود نسبت به خدایان، خردمندان و نیاکان 

شود که شخص باید آن را فرا گیرد )جمعی از خاصی انجام میاست و اجرای هر یک از وظایف، از طریق 

گذاران افالطون که بنیان (. پرداختن به مفهوم انسان فرهیخته را در آرای سقراط و61: 2914نویسندگان، 

توان دید. بنابراین، انسان فرهیخته از نظر فیلسوفان یونان باستان، انسانی نیز می فلسفه در یونان باستان هستند

های (. توجه به ویژگی26: 2900است که قوایش در همه ابعاد در حد کمال تحقق یافته است )اسمیت، 

انسان فرهیخته اختصاص به غرب نداشته است. اغلب فیلسوفان و حکمای اسالمی از آرای فالسفه یونان 

                                                      
2 - promotional 
1 - re-exploration 
9 - architecture 
4 - restructuring 
0 - Confucius 
6 - Individual Best 
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توان گفت ند. به طور کلی میاهای اسالم صیقل دادههای فلسفه یونان را با آموزهها یافتهباستان متأثرند. آن

انسان مطلوب را انسانی  انسان فرهیخته مورد نظر فیلسوفان اسالمی، انسان مطلوب در اسالم است. فارابی

(. انسان فرهیخته بوعلی انسانی متحول شده است و با 160: 2914داند )جمعی از نویسندگان، معتدل می

(. مرور پیشینه نشان 14: 2914کند، تفاوت فاحشی دارد )زیباکالم، لید میافرادی که نظام آموزشی ما تو

داد که از نگاه فالسفه تعلیم و تربیت مشرق زمین، به ویژه مسلمانان و نیز فیلسوفان غرب، شناسایی غایت 

ر بوده تعلیم و تربیت از طریق ارایه تصویری از انسان فرهیخته یا انسان مطلوب یک اقدام منطقی و مورد نظ

 است. 

باشد. انسان ترین وظایف هر نظام تربیتی ارائه تصویری روشن از انسان مطلوب مییکی از اساسی

، رفتار و از مطلوب/ فرهیخته انسانی است که شکل زندگی او مطلوب است. این مطلوب از اخالق

، شود )پیترزساسات وی مشخص میها و احکند و همچنین از قضاوتهایی که در آن شرکت میفعالیت

تنها دارای معلوماتی است، بلکه قدرت فهم بعضی چیزها را هم کسی است که نه« فرهیخته»(. شخص 2305

داراست. همچنین، نظر بر این است که این فهمیدن باید وسیع و عمیق باشد و نباید زیاد در محدوده باریک 

ای آموخته(. به عبارت دیگر، انسان مطلوب دانش0: 2913پور ظهیر، قییک موضوع معین قرار گیرد )ت

 شود.است که به عنوان برون داد نظام آموزش و پرورش محسوب می

های ( گام2916در منشور الگوی تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران )

های انسان تعیین ویژگی -1رورش اسالمی؛ تدوین فلسفه آموزش و پ -2تحول چنین بیان شده است: 

تربیت مجریان مستعد و  -0های آموزشی؛ طراحی محتوای برنامه -4طراحی نظام مطلوب؛  -9مطلوب؛ 

ترین گام بعد از تدوین فلسفه آموزش و ها. مالحظه شد که مهماقدام شجاعانه در اجرای برنامه -6الیق؛ 

 بوده است.« لوبانسان مط»پرورش اسالمی، ترسیم سیمای 

، کسب 12نیز چنین بیان شده است: آمادگی برای زیستن در قرن  2919سیمای انسان مطلوب در سند 

های اساسی زندگی، آمادگی برای ورود به عصر دانایی، حرکت در مسیر عبودیت، تربیت مهارت

بودن، کسب فضایل اخالقی، داشتن بومی و غیربومی، خالق و نوآور  شهروندان جهانی، توجه به فرهنگ

 المللی.های ملی و بیندار شدن رسالت خطیر جامعه اسالمی در صحنهروحیه ایثار و امید به آینده و عهده

مؤمن و متخلق به  یت انسانیچنین بیان شده است: ترب 2935همچنین، تصویر انسان مطلوب در سند 

خواه و ر، عدالتیپذگرا و نظمن، سالم و با نشاط، قانونیخالّق و کارآفر، پرسشگر و فکور، یاسالم اخالق
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ا، یدامن و باحثارگر، پاکیدوار و منتظر، دانا و توانا، شجاع و ایدوست، خودباور، امجو، وطنصلح

 . یو شغل یت تخصصیشناس، آماده ورود به انواع تربفهیر و وظیپذتیمسئول

نیز نشان داد که او به عنوان مدافع معاصر نظریه آموزش و پرورش آزاد، آرمان  های پیترزدیشهمرور ان

دارد. داند. پیترز نسبت به تعلیم و تربیت دیدگاهی غیر ابزاری می نظام تعلیم و تربیت خود را انسان فرهیخته

ترین دیدگاه مدافعان (. اساسی2914داند )نامی، بیت انسان فرهیخته میاو هدف تعلیم و تربیت آزاد را تر

: 2904)زیباکالم مفرد،  « 2نفسه ارزشمند استکسب دانش فی»نظریه آموزش و پرورش آزاد این است که 

254.) 

در آموزش و پرورش آزاد، هدف و شعار اصلی تعلیم و تربیت، تنویر ذهن و رها کردن از زمان و  

ص است. دانش به خاطر خودش و ارضای ذهن، طلب شده و در راستای روشنگری ذهن کسب مکان خا

شوند که در شود، نه برای مقاصد بیرونی؛ مقاصد بیرونی هر چند مهمند، اما محصول جانبی تلقی میمی

  : مقدمه ب(.2932گیرند )میرزامحمدی و همکاران، درجه دوم اهمیت قرار می

کند: دانش و درک عمیق، تحول در نگرش و را چنین بیان می سیمای انسان فرهیخته به طور کلی، پیترز

، دانش انداز شناختی، استقالل اخالقی، تحول عاطفی، تفکر انتقادیرفتار، ورود به صور دانش، چشم

 تخصصی، و نگرش غیر ابزاری به دانش.

-شباهت 2919تیجه، انسان تربیت یافته نظام آموزشی در سندهای آموزش و پرورش، به ویژه سند در ن 

های انسان تربیت شده در سندهای آموزش و دارد. از جمله شباهت های زیادی با انسان تربیت شده پیترز

ردی از جمله تأکید بر آمادگی برای زیستن در قرن حاضر، توان به مواپیترز می پرورش با انسان فرهیخته

تأکید بر تحول در ابعاد شناختی، اجتماعی و عاطفی، تأکید بر خالقیت و نوآوری، تأکید بر تحول اخالقی، 

در سندهای های انسان فرهیخته پیترز با انسان مطلوب اشاره کرد. همچنین از تفاوت و داشتن تفکر انتقادی

توان به مواردی نظیر نگرش غیر ابزاری نسبت به تعلیم و تربیت، روحیه ایثار و آموزش و پرورش می

جهانی، و تحول در  ای، تربیت شهروندیهای شغلی و حرفهفداکاری، روحیه انتقادپذیری، کسب مهارت

که این تصویر از انسان مطلوب در آموزش و های مختلف تربیت اشاره کرد. مصداق اثراتی ساحت

 اند که در مقاله بدان پرداخته شده است. گذارد متعدد و چندگانهپرورش می

نتیجه پژوهش نشان داد که انسان تربیت یافته نظام آموزشی در سندهای آموزش و پرورش، به ویژه سند 

ها، بدون نیاز به توجیه ایدئولوژیک، یا دارد. این شباهت های زیادی با انسان تربیت شده پیترزشباهت 2919

                                                      
2 - knowledge for its own sake 
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مورد توجه قرار گرفت. در عین حال هدف نهایی  مشابهت در نظام فلسفی این دو رویکرد به انسان فرهیخته

چه شود، دارای این بود که روشن شود آیا نظام آموزش و پرورش که از این دو رویکرد خارج می

هایی هستند و اگر بنا به ایجاد تحول در آموزش و پرورش کشور باشد، تصویر ارایه شده از انسان مشخصه

 فرهیخته، چه آثار و تبعاتی ایجاد خواهد کرد؟

تواند به نظام آموزش و پرورش شکل بدهد. انسان فرهیخته تابع کیست؟ می این که انسان فرهیخته

ت و شرایط اجتماعی و سیاسی بوده و از یک جامعه به جامعه دیگر متفاوت است. در جمهوری اقتضائا

اسالمی ایران، تربیت انسان فرهیخته متأثر از مدرسه، جامعه و خانواده است. انسان فرهیخته تابع زمان 

 ها بر سر چگونگی تربیت انسان فرهیخته کماکان به قوت خود باقی است.خویش است. چالش

 نابعم
. )فرهاد منطق تربیت: تحلیل مفهوم تربیت از نگاه فلسفه تحلیلی(. 2913هرست، پل هیوود ) و پیترز، ریچارد استنلی

 کریمی، مترجم(. تهران: انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

 . تهران: انتشارات پیام نور.اصول و مبانی آموزش و پرورش(. 2913پورظهیر، علی )تقی

 . تهران: سمت.دگاه اسالمیت از دیاهداف ترب(. 2910حوزه و دانشگاه ) یکاردفتر هم

و  یتیفصلنامه علوم ترب. یا سنتیهای آموزش و پرورش آزاد دیدگاه یبرخ ی(. بررس2904فرد، فاطمه )نباکالم میز
 .259-216(، 1) 2، یروانشناس

و  ی. تفرش: انتشارات مجتمع آموزشو اسالم یسم آموزشیبرالیل یمکتب فلسف(. 2914فرد، فاطمه )نباکالم میز

 تفرش. یپژوهش

 ، مترجم(. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.ین شکوهی. )غالمحسمربیان بزرگ(. 2906شاتو، ژان )

 . تهران: واحد علوم و تحقیقات.های آموزشیگذاری در نظامسیاست(. 2915طوسی، محمدعلی )

. تهران: واحد علوم و های آموزشی، دوره دکتریای در نظامی ملی، منطقهریزبرنامه(. 2901قورچیان، نادرقلی )

 تحقیقات.

 . )علی اصغر فیاض، مترجم(. تهران: انتشارات سمت.های تربیتیتاریخ اندیشه(. 2901مایر، فردریک )

رورش نظریه آزادی و نظریه آموزش و پ(. 2932صحبت لو، علی ) و میرزامحمدی، محمدحسن؛ زیباکالم، فاطمه
 . تهران: انتشارات دانشگاه شاهد.آزاد

ت و انسان یم و تربیترز درباره فلسفه، مفهوم و هدف تعلیل پیچارد استیدگاه ریو نقد د یبررس(. 2914) ی، شمسینام
و روانشناسی،  یتی(. دانشکده علوم تربی)رساله دکتر یت اسالمیم و تربیتعل یل اهداف کلیخته و تحلیفره

 دانشگاه تهران.
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در  یتفکر انتقاد یهاانیبن یواکاو (.2931) ی، افضل السادات و محمودی، نورالدینحسین

چکیده مقاالت . در تیم و تربیآن در تعل یریکاربردپذ و شل فوکویدا و میژاک در یهاشهیاند
تحول در نظام آموزش و  چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.60-65)صص:  پرورش ایران

 
 

 وشل فوكو یدا و میژاک در یهاشهیدر اند یتفکر انتقاد یاهنایبن یواكاو

 تیم و تربیآن در تعل یریكاربردپذ

 1ین محمودینورالدو  2ینیالسادات حسافضل 

د حاکم بر یط جدیآن با شرا قیتطب ران نحوهیرش در اش و پروآموز نظام یاساس یهااز چالش یکی

اگر قرار است  .است رمحوییدانا ا جامعهی یاطالعات ورود به جامعه ژه در آستانهیران به ویو ا جهان

 ط و تحوالتین شرایتواند نسبت به اینم ،خود مؤثر واقع شود یکارکردها یفایپرورش در ا و آموزش

خود  یهااهداف و رسالت مین و ترسیید در تعیبا و پرورش آموزش ن منظور نظامیبد بماند. یتفاوت باقیب

 .کند یشیاندباز

ج یگر ترویعبارت د و به یانتقاد یریادگی ت فرهنگیجاد و تقویها ان اهداف و رسالتیاز ا یکی

موجود نظام آموزش و  یهااز دغدغه یکیکه ، آموزان استان دانشیدر م یتفکر انتقاد یهامهارت

 نیادیاساس آموزش در سند تحول بن، ن آموزش و پرورش استیادیبن پرورش کشور در سند تحول

به  بلند و رو یگام سند تحولت در یم و تربیکرد نظام تعلیرو. پژوهش استو  تفکر زیآموزش و پرورش ن

 آموزاندانش یانتقاد شهیه فکر و اندیت بنیتقو وو در آن به پرورش  استن مهم یتحقق ا یجلو در راستا

 .(2935، ن نظام آموزش و پرورشیادی)سند تحول بن ژه شده استیتوجه و

 یاصل هستهه کنند کید مین نکته تأکیدر دست است همه بر ا یکه از تفکر انتقاد یف متعددیتعار

 .(00: 1551، 9تسی)کر و استفاده مؤثر از اطالعات است یابیارز ،یآورجمع ل بهیو م ییتوانا یتفکر نیچن

برخوردار باشند. دانش  یشتریاست که از دانش ب یکسان یبرا اقتدار ییدر عصر دانا 4ن تافلریبه اعتقاد آلو

 شود. یر حاصل میند زیدر فرا یدگاه ویاز د

                                                      
 afhoseini@ut.ac.irت دانشگاه تهران یترب م ویرشته فلسفه تعل یئت علمیعضو ه - 2
 nmahmoudi@ut.ac.irت دانشگاه تهران یم و تربیرشته فلسفه تعل یتخصص یدکتر یدانشجو - 1

9 - Curtis 

4 - Alvin Toffler 
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که  یلیبر آموزش و پرورش و برون رفت از مسای حاضر ستیویتیپوزدگاه یافتن از تسلط دی ییرها یبرا

ضرورت توجه به  ن در آن،یادیبن یجاد تحولیما با آن مواجه است و ایآموزش و پرورش کنون

 سازد. یی مضرورن را یت نویم و تربیتعلنو و  ییهادگاهید

شت. گذا یبر جا یشگرف ریتأث، یانتقاد د بر تفکریبا تاک 2ییگران راستا مکتب پساساختاریدر ا

ش و به برون رفت آموز تواندیمکه ، م استسیپست مدرن یاصل یهاهیاز نظر یکی ییپساساختارگرا

در حوزه  ن نگرشیا .کند یفراوان یهاکمک یپرورش کشور از معضالت موجود در حوزه تفکر انتقاد

از  یبا موج همراههوسرل و  یدارشناسیاز پد 1داین بار با انتقادات دریشکل گرفته و اول یعلوم انسان

 1525، 9)بارت و مور آشکار شد یرکس گاتایفل ل دلوز ویز روالن بارت،، شل فوکویم یمتفکران فرانسو

 ییکه در مکتب پساساختارگرا یاژهیگاه ویدا و فوکو با توجه به جایدر یها و آراشهیان اندین میدر ا. (11:

 یاصل سؤال، ردیگیقرار م یق و بررسیحاضر مورد تحقبرخوردارند و در پژوهش  یت خاصیدارند، از اهم

م و یتعل یبه عنوان عنصر اصل یتفکر انتقادن است که یباشد ایآن م ییگوکه مقاله حاضر به دنبال پاسخ

آموزش  یبرا ییو چه دستاوردها است ییهامؤلفهچه  یدا و فوکو دارایدگاه دریت پساساختارگرا از دیترب

ق، ینکه انتخاب روش تحقیبا توجه به ا داشته باشد؟ یتواند در حوزه تفکر انتقادیو پرورش کشور م

 -یلیدارد، لذا از روش تحل یفلسف یتین پژوهش ماهیق دارد و ایت موضوع تحقیهداف و ماهبه ا یبستگ

شود. بعد از مطالعه منابع یم یاز گردآوریابتدا اطالعات مورد ن ،ن روشیاستفاده شده است. در ا یاستنباط

. شودیمم به هدف پژوهش اقدا یابیمطالب در جهت دست یبند، به دستههاآننش یشده و گز یگردآور

 یهاشهیاندن مفهوم در یا یهاانیبناز  یدر حوزه تفکر انتقاد یتیترب یهاافتن داللتی ،بخش مهم پژوهش

                                                      
2 - Post Structuralism 
1 - Jacque Derrida 
9 - Barrett & Moore 

 داده

Data 

 اطالعات

Information 

 دانش

Knowledge 

 خرد

Wisdom 

 (2339)آبوت،  دانش ندیفرا -2نمودار 
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استنباط  یتیجه تربینت ،یفلسف یهاشهیانداز  شودیمن بخش تالش یدر ا .شل فوکوستیدا و میژاک در

 دو مرحله بر شمرد: ق را دریروش تحق توانیمبا توجه به موارد فوق،  ،نیبنابرا .شود

شل یدا و میژاک در یهاهینظر یاستفاده خواهد شد، که به بررس یلیدر مرحله اول از روش تحل -

دسته  یهاکتابل به طور عمده از ین تحلیا یشود. مبنایپرداخته م یدر حوزه تفکر انتقاد فوکو

 بود.شل فوکو خواهد یدا و میاول ژاک در

 استفاده خواهد شد. یاز روش استنتاج یتیترب یهاداللتبه  یابیدست یدر مرحله دوم برا -

از ابعاد  یافت که بر اساس رابطه عام با بعدیتوان یرا در داخل و خارج از کشور م ییهاپژوهش

را وارد شمندان تفکر یاز اند یتعداد یخارج یهاپژوهشدر کنند. یدا مین پژوهش ارتباط پیموضوع ا

ند یدر فرا ییهاد فرصتیشود که بایادآور می یزان درسیر( از برنامه2319زنر )یاند. آکالس درس کرده

چ یبپردازند. ر یمختلف به مباحثه، مناظره و تعامل فکر یهانهیآموزان در زمجاد کرد تا دانشیآموزش ا

 یفتن زمان کافدر نظر گر -2ند: کیپرورش تفکر در کالس ذکر م یبرا ی( دو عامل اساس1555هارت )

درس  یهاکالس یان. مطابق نظر ویآموزش فکر به مترب یبرا یداشتن چارچوب -1؛ و یتفکر کالس یبرا

ا، یپو یادن به جامعهیرا تنها راه رسیزباشد،  یف فکریل و تکالیفکر و مواجهه با مسا یبرا ید مکانیبا

، یاز عناصر تفکر انتقاد ی( با ارائه مدل تفکر انتقاد1559پل ) ان است.ینه کردن فکر در متربینهاد

ک را یم مربوط به هر یبحث نموده و مفاه یمتفکر انتقاد یهایژگیون عناصر و یسنجش ا یهاشاخص

-یمحسوب م یپژوهشگران حوزه تفکر انتقاد یو مرجع برا یک مدل جهانی ،ن مدلی. ادهدیمح یتوض

 گردد.

مات یتعل یهاکتاب یتناسب محتوا یررسبه ب ی( در پژوهش2919) پوریعل یداخل یهاهشدر پژو

( در 2910) یپرداخته است. هاشم یتفکر انتقاد یهابا پرورش مهارت یلیتحص ییدوره راهنما یاجتماع

به « ییابتدا دورهه پنجم یپا یدرس یهاکتاب یدر محتوا یگاه تفکر انتقادیجا یبررس»با عنوان  یپژوهش

علوم و  یدرس یهاپمن در کتابیو لیدگاه ماتیاز د یتفکر انتقاد یهامؤلفه یریکارگزان بهیم یبررس

 پرداخته است.  یاضیر

 یبه بررس« یآموزش در پرورش تفکر انتقاد یهاقش روشن»با عنوان  ی( در پژوهش2916تفنگدار )

 هستند.  یت انتقادیت پرداخته که معطوف به تربیو تربم یدر نظام تعل یآموزش یهانقش روش

 یانیت پساساختارگرایاز اهداف مهم ترب یکیدر ادامه به بخشی از دستاوردهای مقاله اشاره خواهد شد. 

م جهت بسط آموزان فرصت الزد به دانشیبا یعنی ؛استنقاد  یانشهروند تیترب ،دایو در چون فوکو
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شل یم ت شوند.یخوب ترب صرفاًشهروندان  یشود و شهروندان انتقادگر به جا داده هاآن یت انتقادیظرف

 گذارد. یش میرا به نما یتفکر انتقاد یریگند شکلیفرا یک مدل چرخشیفوکو در 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1555) فوکو شلیم یانتقاد تفکر یچرخش مدل -1مودار ن

 و قضاوت مستدل در فکر و عمل است. یاستقالل فرد وابسته به یتفکر انتقاد(، 1طبق مدل نمودار )

قضاوت  دارد،یم ازدانش ب یچرا و چونیرش بیکه انسان را از پذ است یار مهمیارزش بس یاستقالل فرد

بنا  یتفکر انتقاد و ارائه کند. یآورخود را جمع یپردازدهیفرد شواهد مربوط به ا ،شودیز باعث مین مستدل

 داندیم یاک فهم عامه و رابطهی یرا ورا یجو است و استقالل فردزهیشمندان ستیاز اند یاریبه اعتقاد بس

 و عمل، یتئور و ذهن، نیج همچون عیرا یهایبندا و قطبهین بردن دوگانگیاز ب (.11 :2331 ،)کار

تفکر  یهاانیاستخراج بن .(60: 1556دا، یدر)است  یتفکر انتقادگر اهداف یاز جمله د رهیغ عامه و نخبه و

تفکر  یفلسف یمطلوب در آموزش و پرورش کشور جز با استنباط مبناها ییبه الگو یابیو دست یانتقاد

 است. ر به ثمر رساندهیی مدل زریکارگبهن مهم را در قالب یدا ایست، دریر نیپذامکان یانتقاد

 شل فوکویم یتفکر انتقاد یمدل چرخش

 توجها یتمرکز 

 هیا فرضی سؤال

 محتوا ارزش

 دیتمرکز و توجه جد

 

 اه حلن ریف بهتریم و توصیتصم

 محاسن محتوا و عناصر آن یبررسل و یتحل
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قرار  یل و بررسیمورد تحل در مقاله ییی مفهومهامدلدر دا یو در فوکو یهاشهیماحصل آرا و اند

رسانند و یم یاری یدر آموزش و پرورش ما را در پرورش تفکر انتقاد هامدلن یی اریکارگبه گرفته است.

 کند.یک میدر آموزش و پرورش نزد یمطلوب تفکر انتقاد یبه الگو

 منابع
دانشگاه  (.ارشد یکارشناسنامه انی)پا یآموزش در پرورش تفکر انتقاد یهاقش روشن(. 2916حه )یتفنگدار، مل

 ، تهران.ت معلمیترب

 یعال یرخانه شورای. تهران: انتشارات دبن آموزش و پرورشیادیسند تحول بن(. 2935وزارت آموزش و پرورش )

 .یانقالب فرهنگ

 توصیف

 تحلیل

 یابیارزش

 تشخیص

 تفسیر

 

 یتفکر انتقاد
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. در مبنای فلسفی تحول در آموزش و پرورش ثنویت (.2931) بخش، فرهادکاظمی، یحیی و گنج

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام 
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.61-66)صص:  آموزش و پرورش ایران

 
 

 ثنویت مبنای فلسفی تحول در آموزش و پرورش

 1بخش و فرهاد گنج 2یحیی کاظمی

اش تفاوت داشته اند که تغییر، دگرگونی هر چیزی است که با گذشتهدر تعریف تغییر و نوآوری گفته

کننده تواند منعکسها میهایی جدید برای سازمان است. بنابراین، تمام نوآوریباشد و نوآوری اتخاذ ایده

(. تحول یعنی فرایند ذوب 16: 2900، یک تغییر باشند؛ اگرچه تمام تغییرها نوآوری نیستند )آقایی فیشانی

های جدید. تحول یعنی های نوین و استقرار نظامها، باورها و رفتارهای سنتی و تثبیت ارزششدن اندیشه

 های روز.ها با آخرین پدیدهمنطبق کردن سازمان

به بررسی و مقایسه ها، باید امر تعلیم و تربیت را تحلیل کرد تا از آن راه با توجه به ضرورت تربیت انسان

های تربیتی پرداخت و به انواع تربیت که شایسته وجود انسان است و وی را ها و هدفانواع تربیت و روش

ها و ها، نظریهو اسالم، مکاتب فلسفی و تربیتی با دیدگاه رساند نایل شد. پراگماتیسمبه کمال می

گذاران مکتب پراگماتیسم جان (. یکی از بنیان402: 2912نژاد، یهای مستقل خود هستند )شعارکاربست

ترین وظیفه است. بیشترین تأثیر جان دیویی در عرصه آموزش و پرورش است. به نظر وی، مهم دیویی

ین شرط تراست و این نکته مهم آموزش و پرورش بیش از هر چیز دیگر، پرورش هوش در شرایط آزادی

(. مکتب اسالم مبتنی بر توحید و معیار عملکرد 469: 2912نژاد، ساالری است )شعاریاساسی مردم

ها، وحی و قرآن و مبتنی بر جایگاه رفیع انسان است که مقام جانشینی خداوند را دارد. بنابراین، اصول انسان

 گیرد.تعلیم و تربیت از منبع وحی سرچشمه می

است که در آن،  نازل شده بر پیامبر )ص( نخستین سند مدوّن تعلیم و تربیت اسالمی از نظر اسالم، آیات

سو و تعالی روح و کمال انسانی از بر دو عنصر بنیادین تعلیم و تربیت، یعنی کسب دانش و معرفت از یک

مین فصل از فصول آموزش و پرورش اصل تأثیر ، هفتشود. در مکتب پراگماتیسمسوی دیگر تأکید می

                                                      
 yahya_kazemi@yahoo.comعضو هیات علمی گروه آموزش و پرورش دانشگاه سیستان و بلوچستان  - 2
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی - 1
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کند. متقابل است. این اصل رابطه دو عامل، یعنی شرایط عینی و خارجی با شرایط درونی فرد، را روشن می

تجربه معمولی نتیجه تأثیر این دو عامل است و در تعلیم و تربیت نیز باید به هر یک از این دو عامل به یک 

هر تجربه محصول تأثیر متقابل فرد با محیط او است، اعم از این که این محیط از  اندازه اهمیت داده شود.

های تربیتی در اسالم، پاداش و (. یکی از روش40: 2963، اشخاص تشکیل شده باشد یا از اشیاء )دیویی

ر قرآن کریم و تنبیه است. ذکر مواردی از قبیل بهشت و دوزخ، خیر و صالح، و سرانجام خوب و بد د

دهنده استفاده این مکتب تربیتی از روش تشویق و تنبیه است )و هر که از حدود سایر منابع انسانی، نشان

 (.113بقره/-الهی تجاوز کند ستمکار خواهد بود

یادین بن موجود در سند تحول 10و  15، 21، 25های و گزاره 3، 4، 1، 2های ارزشی با توجه به گزاره

همان سند، مبنای فلسفی آموزش و پرورش  1و  2های کالن آموزش و پرورش، و نیز با توجه به هدف

مبتنی است. اهداف آموزش و پرورش در این دیدگاه هم متوجه  همچون گذشته بر فلسفه رئالیسم مذهبی

شناسی یادی است که رئالیسم مذهبی در رواندنیا و هم معنویت است. این اهداف ناشی از این ویژگی بن

دانند. این دیدگاه به وجود هستند. یعنی، مخلوقات و عالم وجودی را جدا از وجود خدا می معتقد به ثنویت

اند. های وحدت وجود و معنوی دانستن عالم مخلوقات برخاستهصورت رسمی یا عملی به مقابله با دیدگاه

و مطهری سعی در  های مذهبی اسالمی ایران مانند عالمه طباطباییاست که رئالیستاین در حالی 

های عملی از اند که جدا از تناقض در دیدگاه فلسفی این دیدگاه، استنتاجطرفداری از وحدت وجود داشته

 لیسمآهای ایدتوان به دیدگاهأثیر میآن مانند اهداف تربیتی را متأثر ساخته است. برای برجسته کردن این ت

دانند اشاره کرد. حال آن که دانند و اهداف غایی را تنها معنوی میو عرفانی که نمود جهان را واقعی نمی

 اهداف تربیتی رئالیسم مذهبی متوجه اهداف مادی و معنوی است. 

آموزش و  ه بررسی شواهد موجود در سند تحولروش پژوهش حاضر از نوع انتقادی است. یعنی ابتدا ب

شود. سپس به نقد این دیدگاه با توجه به استخراج می های رئالیسم مذهبیشود و نشانهپرورش پرداخته می

تغییر در بعضی از شود. در پایان، کاربرد این نتایج به صورت پیشنهاد های فلسفی دیگر پرداخته میدیدگاه

 شود. های موجود در سند تحول آموزش و پرورش ارائه میعبارت

یا دوگرایی  با طرح دیدگاه تفکیک جهان به دو بخش خدا و مخلوق دچار ثنویت فلسفه رئالیسم مذهبی

از خود را آفریده است، صفاتی چون  شود. در این دیدگاه، خدایی که جهانی مستقلشناسی میدر روان

ها را داشته باشد و جهان تواند این صفتدارد. مخلوق خدا مانند انسان نیز می دانایی، توانایی، و عدالت

عمالًًٌ دارای نیروهای روحی و علمی و قدرتی بسیار متنوعی عالوه بر خداوند است. این دیدگاه با 
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ضاتی همراه است. توحید و منحصر دانستن همه نیروها به خداوند در اسالم، با این ناهماهنگی درونی و تناق

های دیدگاه هماهنگ نیست. عالوه بر این، فیلسوفان مدعی این دیدگاه در دو فصل یک کتاب از جمله

دانند که با ی میگرایش دارند و جهان را واحد کنند. در بخشی به فلسفه مالصدرامتناقضی استفاده می

صدد تأیید نند. در فصلی دیگر، درداها را عدمی میها و جداییشود و ماهیتخداوند یکی تصور می

 جهانی عینی و مستقل و جدا از خدا هستند. 

نام هدف « وسیله»توان چنین مطرح کرد که ممکن است بتوان بر گذاری میدر هدف در نقد ثنویت

شود. حداقل خطای اد. اما قرار دادن وسیله به جای هدف نهایی مستقل، باعث خطای بنیادی میای نهواسطه

ماند. عالوه بر این، ممکن است ایجاد شده این است که بخشی از توان تربیتی از اهداف اصلی دیگر باز می

ازد. بنابراین، قرار را مختل سپذیری بنیادهای فلسفی یک دیدگاه و به تبع آن، اهداف تربیتی آن توجیه

به عنوان مبنای تحول آموزش و پرورش به صورت عام یا در بخشی از اصول  دادن فلسفه رئالیسم مذهبی

 تواند به تناقض فلسفی و نیز کاهش بخشی از توان تربیتی بیانجامد. می
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 یکردهایبه رو ینگاهو آموزش و پرورش:  عدالت (.2931) نژاد، رزاصفارحیدری، حجت و حسین

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی . در یعدالت آموزش
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.01-63)صص:  فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

 یعدالت آموزش یکردهایبه رو ینگاهعدالت و آموزش و پرورش: 

 1نژادو رزا حسین 2حجت صفارحیدری

بوده  یآدم یهای اجتماعخود همواره از آرمان ین معنایتردر گسترده ، تحقق عدالتیخیاز منظر تار

است. گاه اتفاق نظری نبوده چیهای تحقق آن هت و امکانیاست که درباره معنا، ماه ین در حالیاست. ا

گر، سبب شده ید یاز سو یک سو، و تحقق آن در اجتماعات انسانیعدالت از  یمسئله روشن ساختن معنا

مداران، کارگزاران استیده شود، بلکه سیان کشیپردازان به ملسوفان و نظریهیف یتنها پااست که نه

های ت کنشیهدا یبرا یار، از آرمان عدالت به عنوان ابزیهای اجتماعز رهبران انقالبیها، و نحکومت

ها استفاده کنند. اکنون که دامنه بحث درباره عدالت از ان تودهیجاد تحرک و جنبش در میان و ایآدم

را در بر گرفته است، به نظر  ی، اقتصادیاسی، سیاجتماع یفراتر رفته و قلمروها ینیو د یکالم یهاحوزه

ت است ین نکته از آن رو حائز اهمیت. پرداختن به اافته اسی یشتریدن به آن ضرورت بیشیرسد که اندمی

، ی، قومیتیهای جنسه نابرابرییگرفته است: مبارزه عل یک سده گذشته فزونیها در عدالتییکه مبارزه با ب

پردازان و از نظریه یاریهای مذکور توجه بسن مدت، نمونهیا ی. طییای، جغرافی، مذهبی، طبقاتینژاد

ن یهایی که ااز حوزه یکیرا به خود جلب کرده است.  یان و مصلحان اجتماعز رهبریلسوفان و نیف

به مسئله  یرو موضوع عدالت آموزشنیان ساخته قلمرو آموزش و پرورش است. از ایها خود را عنابرابری

 ده است. یروز بدل گرد

 یهای گوناگونیابد؟ پاسخست و چگونه تداوم مییچ یآموزش ن پرسش که موانع تحقق عدالتیبه ا

 -2کرد مورد بحث قرار گرفته است: یهای داده شده تحت هفت رون مقاله پاسخیداده شده است. در ا

کرد یرو -0؛ پست مدرنکرد یرو -4؛ یستیکرد مارکسیرو -9؛ یبرالیکرد لیرو -1گرا؛ کرد آرمانیرو
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روش  ین بررسیز در ای. روش مطالعه نیقیکرد تلفیرو -0و را؛ گیکرد هستیرو -6؛ یفمینیستی و نژاد

 بوده است. یو استنتاج یلیتحل

قرار گرفته است.  یدگاه افالطون مورد بررسی، دیآموزش گرا به عدالتکرد آرمانیرو یبررس یبرا 

 یفرد –تحقق عدالت را  یقیحق یاست که هدف هرگونه نظام آموزش یلسوفین فیگمان افالطون نخستیب

وند زدن ی( نمونه بارز کوشش افالطون جهت پ2915دانسته است. کتاب جمهور افالطون ) –یو اجتماع

به  یعدالت آموزش یبرالیکرد لیرو یبررس یعدالت با آموزش و پرورش است. برا یده فلسفیان ایم

 یبرالیتفکر ل ی( به عنوان ارگان رسم1550ست )یمز گزارش اکونوی( و ن1556دگاه اسکات )یاختصار د

 ی، به میزان کارآمدیآموزش یکرد، عدالت در کارکرد نهادهاین رویمورد بحث قرار گرفته است. در ا

کار وابسته است. در بحث درباره  یبازار رقابت یهای الزم براها و مهارتد و انتقال دانشیها در تولآن

قرار  یمکتب فرانکفورت مورد بررس یاز اعضا یکیک فروم به عنوان یاردگاه ی، دیستیکرد مارکسیرو

ند ی( به روشنی به فرا2962شتن )یخو ی( و انسان برا2965های جامعه سالم )گرفته است. او در کتاب

و  یرا از لحاظ اجتماعناعادالنه آن یامدهایپرداخته و پ یدر جوامع غرب یدارهیسرما یریگشکل یخیتار

در جامعه  یت بازاریل شخصیتشک یورد بحث قرار داده است. او پس از نشان دادن چگونگم یآموزش

نظام بازار سودمند هستند،  یرا کسب دانش و معلومات که برا یآموزش یفه نهادهای، وظیدارهیسرما

 یبه اختصار به آرا یبه عدالت آموزش یکرد پسامدرنیرو یبررس ی(. برا39: 2962کند )فروم، یمعرفی م

پست گران شهی، اندی( اشاره شده است. به طور کل1550، 1556رو )ی( و ژ2906(، فوکو )2915وتار )یل

ته خوانده یآنچه مدرن یان ساختن ترفندهایک سو به کوشش در عیرا از  یتحقق عدالت آموزش مدرن

راهم ساختن امکانات به جای متن، ف یاهیحاش یهاگر، توجه به گروهید یدانند و از سوشود، وابسته میمی

های کالن، را به جای روایت ییهای پراکنده و جزو روایت یهای محلها و هویتانتقال قدرت به گروه

 یچون مک روب یگرانشهیدگاه اندیبه د یتیو جنس یکرد نژادیرو یشمارند. در بررسیالزم و ضروری م

( و 1554کز و کارتر )ی(، ل1554راد )(، کون2330(، اسکلن )2332ب )ی(، گ2315(، مک دونالد )2301)

گاه در جامعه نظران هیچن صاحبی( اشاره شده است. به عنوان نمونه، به نظر ا1559ر و دالبرک )یآد

از امکانات و  یاز جهت برخوردار ییکایدپوستان آمریتبار با سفییقایهای آفر، آمریکاییییکایآمر

د در یرا با یعدالتیب یهاشهیگرا، ریکرد هستیاند. در روودهبرابر نب یو آموزش ی، اقتصادیاجتماع یایمزا

ل شدن یاست، جست و جو نمود. تبد یرواج گسترده تکنولوژ یامدهایبا خود که از پ یآدم یگانگیب

 یعدالتیب یکه در خدمت مقاصد محدود هستند، خود نوع یبه ابزارها یآموزش یانسان، دانش و نهادها
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( مراجعه شده است. در بحث 2909اسپرس )ی( و 2900گرش به آرای مارسل )ن نیا یبررس یاست. برا

مطرح شده استخراج و  یهادگاهیک از دیمثبت هر  یهاکوشش شده است تا جنبه یقیکرد تلفیرو

ن بخش آن است که در بحث درباره عدالت یدر ا یده محوریبر اساس آن ارائه شود. ا ییشنهادهایپ

آدمی  یمعنو یهاد جنبهیز بایالزم است، بلکه به همان اندازه ن یاجتماع یهاجنبهنه تنها توجه به  یآموزش

گر، ید یازمند است و از سوین یک سو، به اصالحات اجتماعیاز  ین خواستیرا مدنظر قرار داد. تحقق چن

ن رو، توجه د. از همییانسان بگشا یو اخالق یت معنویفهم ماه یکه راه را برا یشناسانسان یبه استقرار نوع

آن از  یآموزش یچون جامعه ما، که نهادها یت باشد. در جوامعیتواند حائز اهممی ینید یهابه آموزه

 –تحقق عدالت  یبه سو یرسد بتوان راهپذیرد، به نظر میتأثیر می یاسالم ی، معنویاخالق یهاآموزه

 افت.  ی – یا آموزشیو  یخواه اجتماع

 منابع
 اکبر تبریزی، مترجم(. تهران: انتشارات کتابخانه بهجت.. )امعه سالمج (.2965)ک یفروم، ار

 .اکبر تبریزی، مترجم(. تهران: انتشارات کتابخانه بهجت. )شتنیخو یانسان برا(. 2962)ک یفروم، ار

 .ی. تهران: انتشارات ن، مترجم(هیرین بشی. )حسکیو هرمنوت ییگراساخت یفراسو(. 2906شل )یفوکو، م

 . تهران: انتشارات گروس.مترجم(ان، یملک یمصطف). ل مارسلیگابر(. 2900ن، سم )یک

  .ی، مترجم(. تهران: انتشارات نینوذر ینعلی. )حست پست مدرنیوضع(. 2915وتار، ژان فرانسوا )یل

 .ی، مترجم(. تهران: انتشارات خوارزمی. )محمد حسن لطفخیآغاز و انجام تار(. 2909اسپرس، کارل )ی
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. در رانیدر آموزش و پرورش ا شدن یده جهانیپد (.2931) چناری، علیرضا و پورمنصف، صدف

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام 
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.00-09)صص:  آموزش و پرورش ایران

 
 

 نرایشدن در آموزش و پرورش ا یجهان دهیپد

 1و صدف پورمنصف 2یرضا چناریعل

است. آموزش و  یر گذاریا در حال تأثیرا در آموزش و پرورش داشته و  یرات فراوانیتأث جهانی شدن

است. آموزش و  ینگرش جهان یدارا یدهد و جامعه امروزیل میاز وجود جامعه را تشک یپرورش بخش

ده جهانی شدن، به یبودن پد یباشد. گذشته از مثبت و منفیروزمره م یهابر نگرش یمبتن یپرورش امروز

تبادالت  یتنها براالزم را نه یهاده در عصر انفجار اطالعات، فرصتین پدیرسد که رخداد اینظر م

در حال توسعه  یهاکشور یز برایرا ن یازاتیآموزش و پرورش در سطح جهان به وجود آورده، بلکه امت

بلند  یند و گامیش را محکم نمایجامعه خو یآموزش یهاهیق بتوانند پاین طریران فراهم کرده تا از ایمانند ا

، ظهور و گسترش انقالب شدن یجهان یهان محملیتراز مهم یکیش بر دارند. یخو یروشینده پیآ یبرا

شه ین اندیا یو محل یاداشت و به صورت منطقه یشه جهانیاند یستیوز باامر یایاطالعات است. البته در دن

ل فراوان در آموزش و یع و تسهیک سو سبب تسرین از ینو یهایفناور یریکارگاده نمود. بهیرا پ یجهان

 یهابیت وارد نموده است. آسیم و تربیرا به تعل یجد یهابیگر آسید یپرورش شده است و از سو

نه همه دلسوزان نظام آموزش و پرورش دست در ین زمیدر ا یستیکننده است. باار نگرانیساز آن ب یناش

توان ید میجد یهایفناور یهابین آسیترالزم را انجام دهند. از مهم یهایسازدست هم دهند و فرهنگ

نه ید در زمکریدا کردن کودکان و نوجوانان اشاره نمود. چهار رویپ یت مجازیده بلوغ زودرس، هویبه پد

کرد ظهورکننده، یدارند که عبارتند از: رو ین در آموزش و پرورش نقش اساسینو یهایجاد فناوریا

 یجهان، مدرسه فقط جا یاز کشورها یاریکرد تحول. در بسی، رویبیکرد ترکی، رویکرد کاربردیرو

به فرد و ادغام  یهای اجتماع، انتقال ارزشی، آموزش زبان ملیریپذست، بلکه محل جامعهیآموزش ن

                                                      
 a.chenari@yahoo.comتربیتی   علوم گروه -استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن -2 

اسالمی واحد رودهن و عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان  نویسنده مسئول؛ کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد -1 

 sadafpourmonsef@yahoo.comواحد رودهن  
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 یهاهیرو، نظرنیاست. از ا یسازن عرصه ملتیجامعه و خالصه، اول یو اخالق ینوباوگان در نظام ارزش

ه یه قفس، نظریستال، نظریه کریه درخت، نظریدر بستر جهانی شدن عبارتند از: نظر یپرورش دانش محل

DNAت معتقدند که آموزش و پرورش یتربم و یب. طرفداران جهانی شدن تعلیه آمیه قارچ، نظری، نظر

ر بگذارد و یز بر جهانی شدن تأثیبرد، خود نیشدن استفاده م یطور که از اثرات جهاند بتواند همانیبا

 یدر روزگار جهان یت عمومیم و تربیت اعتقاد دارد که تعلیجهانی شدن باشد. اسم یازهایپاسخگوی ن

ه تجارت ینوجوانان به نظر یکیدئولوژیا ین وفادارین هدف، تأمید. اولیبال نماد سه هدف را دنیشدن با

ن هدف، یباشد. دومیها مست، حقوق مشترک به وسیله دولتیط زیبا توجه به حفظ مح یآزاد جهان

د باشیت میم و تربیپرسود در رابطه با تعل یان نوجوان و بستن قراردادهایبازار به قلب و ذهن مشتر یابیراه

 یداخل یهاشرکت یازهایکار ماهر مناسب با ن یرویل مدارس به مراکز آموزش نین هدف، تبدیو سوم

ر آن بر کالس درس یت فراتر از تأثیم و تربیجهانی شدن در تعل یمعتقد است که بررس یاست. کارنو

د نین فرآید دانش است، اما در ایاز تول یاست، اگرچه روش عرضه داشتن کالس درس بخش مهم

 یجهان یضرور یهاگذارند. اتون مؤلفهید دانش اثر میبر جهانی شدن و تول یمتعدد یخارج یروهاین

گشوده، آموزش مداوم، استقالل  یاز نحوه کار، ذهن ی، آگاهیریپذت را در انعطافیم و تربیشدن تعل

 یهاوا اهداف و روشدر محت یرات اساسییها سبب تغن مؤلفهی، ایکند. از نظر ویان میت بیو خالق یفرد

کند. برن یجهانی شدن مطرح م یاصل یهارا از مؤلفه ی( برنامه درس1555ت )یگردد. نایت میم و تربیتعل

ابد، ییمدارس سامان نم یا دو درس به برنامه درسیک یبا افزودن  یجهان ی( معتقد است برنامه درس1551)

روز رسالت یرد. اگر تا دیقرار گ یرات جدیید تحت تغیبا یزان درسیررنامهدگاه بیتر از آن، دبلکه مهم

، ی، حس همکارمنطق، گفتمان ییگراشهیمانند اند یاخالق یهایآموزش و پرورش، گسترش خو

بشر در برابر  یتر دارد و آن نگهباننیسنگ یبه محیط زیست بود، امروزه رسالتو توجه  یریپذتیمسئول

ن یبشر در برابر ا یو روان یجسم یند و توانمندیفراخور نبودن شتاب فرآ یعنینده یتکانه آ

ده آشنا ین پدید کودکان و نوجوانان را با ای، بایجهان یجا نماندن از جامعه مدن یهاست. برایدگرگون

 ها آموخت. زمان را به آنیدر زمان ب یها، زندگکرد و ضمن رفع مشکالت آن

 منابع
دگاه چنگ و استلزامات یجهانی شدن آموزش و پرورش از د یهاهی(. نظر2911رضا )یزاده، محرم؛ عصاره، علآقا

 (.20) 4، یمطالعات برنامه درس، یو آموزش یبرنامه درس یها براآن
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. یریگادیس و ید بدانند فنون تدریآنچه معلمان با(. 2913، فرشته )یپارس و ی، محمد نقیمانی؛ ایل تبار، مهدیاسماع

 تهران: انتشارات فرهنگ سبز.

 . تهران: نشر علم.م و تربیتید در فلسفه تعلیجد یهادگاهید(. 2911، خسرو )یباقر

 ین محمد کاریراد، عبدالحسی. )فرزانه نصرتجهانی شدن خانواده(. 2910المللی )و بین یسندگان داخلیاز نو یجمع

 ان.یا و مربیانجمن اول ، مترجمان(، تهران: انتشاراتیومرث جهانگردیو ک

. ران باستان تا هزاره سومیران از ایر تحوالت آموزش و پرورش در ایس(. 2911ب )ید حبی، سیمکتب و بای، فریفیحن

 .یتهران: انتشارات فراشناخت

 (.9، )فصلنامه فرهنگ آموزش .ی(. جهانی شدن آموزش عال2910ما )ی، نیدیشه

مواجهه با آن،  یها و راهبردهاو پرورش در عصر جهانی شدن چالش(. آموزش 2913ب )ی، حبیخسروشاه یصبور

 (.2) 2، یفصلنامه مطالعات راهبرد

 خرد. ی. تهران: انتشارات مبنام و تربیتیاطالعات و تعل یفلسفه فناور(. 2911د )ی، سعیضرغام

د یده در هزاره سوم با تأکیچیانسان و جهان فراپ(. 2910د )ی، حمیملک و هی، مرضیکالنتر یی؛ رضایان، نادرقلیقورچ
 .ی. تهران: انتشارات فراشناختیفراصنعت یایبر نظام آموزش در دن

 ی. )نادرقلاطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش یفناور(. 2911ونسکو )ی یکارشناسان بخش آموزش عال

 .یان، مترجم(. تهران: انتشارات فراشناختیقورچ

ده جهانی شدن در عرصه آموزش و پرورش در عصر یپد ی(. بررس2913، گلنسا )یجعفر و مطلق، معصومه

 (.2)2، یفصلنامه مطالعات راهبرداطالعات. 

 (.161، )رشد معلم. ی(. نظم اخالق آموزش و پرورش در عصر جهان2935زاده، احمد )نصب

 (.135، )وندیامه پماهنت و خانواده. یم و تربیشدن بر نظام تعل یرات جهانی(. تأث2911ن )یان، محمدحسیارمحمدی
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و  تحوّل آموزش و پرورش از دیدگاه روسو یهاانیبن (.2931) سید رضا و مالزهی، الیاسبالغت، 

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی . در فارابی
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.12-06)صص:  تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

 تحوّل آموزش و پرورش از دیدگاه روسو و فارابی یهاانیبن

 1الیاس مالزهیو  2بالغت ضار دیس

تحوّل آموزش و پرورش از  یهاانیبنتطبیقی انجام شده است به  -پژوهش حاضر که با روشی توصیفی 

ی در این راستا اهداف آموزشی، روش تدریس، وظایف معلم، و نحوه .پردازدمی و فارابی دیدگاه روسو

. فارابی فیلسوف بزرگی است که او را کندیمرا از دیدگاه روسو و فارابی بررسی  آموزتربیت دانش

 نیز 9وسورژان ژاک . (2911، حوزه و دانشگاه )پژوهشکده انددانستهاسالمی و معلم ثانی  یفلسفه مؤسس

، 0و جینجل 4)وینچ کنندیاد میمحور کودکپدر آموزش و پرورش به عنوان  یاست که از و یدانشمند

جه ینتیرا ب یلیتحم یریادگیدهد و یت میار اهمیبس یریادگیان یدر جرفراگیر  تیکه به فعال ی؛ کس(2333

 (.142: 1554، 0و اوین هیلیارد 6ارزکو و)سوآرز داند یم

باید در راستای سامان دادن به آموزش و پرورش گیری که جهت بود معتقد فارابیاینکه  توجه به با

هر تا به سعادت انسان منجر شود، آموزش و پرورش باید اجتماعی و همگانی باشد تا  ی فاضله باشدمدینه

از تعلیم و تربیت برخوردار  که داردایی به اندازه استعداد و توانبتواند د ای که باشانسانی در هر مرتبه و طبقه

توجه داشته  فرایند یادگیری، درو کمک  راهنماییمعلم باید به روابط اجتماعی اهمیت دهد و به  .شود

های فردی و قومی و نیز تفاوت موضوع یا متناسب با عواملی نظیر تفاوتباید  ،آموزشیهای شیوه .باشد

 که متناسب با استعدادهای فرد است به کار گرفته شود. آموزش نبایدباشد تا شیوه آموزشی مواد آموزش، 

عالقه و  فایده است.بی ،از تربیت جدا شود، آموزشی که به باور و عمل همراه با اعتقاد و یقین منتهی نشود

                                                      
 reza_balaghat@yahoo.comعضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان  -2 

 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان -1 
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0 - Gingell 
6 - Suarez - Orozco 
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آموزان باید از آموزان است. عالیق دانشتوسط دانشمطالب  مبنای یادگیری و فهم، اشتیاق به موضوع

 در آموزش، آموز باید طبق استعداد خود به تحصیل بپردازد و معلمدانش معلم مورد توجه قرار گیرد. طرف

؛ 2910؛ رحیمی، 2900 )دفتر حوزه و دانشگاه، باید به استعداد و توانایی وی توجه داشته باشد

 (.2935الغت، الف؛ و هاشمی و ب -2910؛ بالغت، 2914 ،و ایمانی بابائی؛ 2914و  2911 ،میرزامحمدی

نه  «میلا»البته در ت )طبیعی آن اس یهاو ویژگی یهستی آدمن نیز هدف تربیت را شکوفا ساخت روسو

مطابقت آموزش و پرورش با طبیعت »ترین اصلی که روسو به آن اعتقاد داشت (. مهم«قرارداد اجتماعی»در 

آموزان در ود آموزش و پرورش باید همگانی باشد تا همه دانشبود. او معتقد ب «او انسان و آزادی

موزش و پرورش، باید فرد را برای زندگی کردن آماده د. آمند شونها از آموزش برابری بهرهآموزشگاه

برای زندگی  آموزان رازندگی فرد توجه داشته باشد و نباید زندگی حال دانش یهاکند و به تمام دوره

اول آموزش از طریق  یهاسالآموز بوده و در مطابق با طبیعت دانش محتوای برنامه درسی .آینده تباه کند

 ی یادگیری و انجام دادن امور دارایافراد در زمینهحواس و آموزش در محیطی قابل لمس باشد. 

ریزی و دی را در برنامههای فر. آموزش و پرورش و معلم باید این تفاوتمتفاوتی هستند هایاستعداد

ریزی کتب درسی، مراحل رشد کودک را تدریس مدنظر داشته باشند. آموزش و پرورش باید در برنامه

م مورد توجه قرار دهد، و معلم با توجه به مراحل رشد کودک روش آموزش مناسب را اتخاذ نماید. معل

آموز باید آزاد و مستقل باشد و خودش اعمال انشد بلکه ،آموز فرمان ببرد و به او فرمان بدهدنباید از دانش

 ،آموزان توانایی درک و فهم موضوعی را نداشته باشندزمانی که دانش . معلم تارا انجام دهد و وظایفش

باید از آموزش آن موضوع خودداری کند. او باید شوق آموختن و فهمیدن را در شاگرد برانگیزد و به 

؛ وینچ و 1551و  1559ه نماید )روسو، ها را برآوردو آن ه باشدداشت توجه شاگردان طبیعی نیازهای

و ؛ 2905؛ نجفی،2905، کریمیب؛  - 2910 ؛ بالغت،2910زاده، ؛ نقیب2912؛ کاردان، 2333جینجل، 

 (.2904 ،سمیعی

به عنوان یک  وسوو ر ،به عنوان یک فیلسوف مسلمان یبا توجه با اینکه فارابدهد که بررسی نشان می

هایشان با هم فرق دارد. فارابی هدف از تربیت در بعضی از موارد دیدگاه ،شوندمی هشناخت یفیلسوف غرب

سو وکه ر یدر صورت ،داندی برای رسیدن به خدا میداند و تربیت را وسیلهرا سعادت در دنیا و آخرت می

در  .فارابی معتقد است انسان باید در اجتماع تربیت شود کند.یهدف تربیت را در همین دنیا فانی خالصه م

کشاند و آموزان را به تباهی میمعتقد است اجتماع دانش داند وسو اجتماع را مانع رشد میوصورتی که ر

اکثر موارد به  در ،سو در زمینه تربیتودیدگاه ر دارد.دور نگه می ،است آن او را از تربیتی که در خور
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تر متعادل ،تاسم های دین اسالهای فارابی که برخاسته از آموزهولی دیدگاه ،فراطی نمایان استصورت ا

ولی  ،آموزمحور باشدسو معتقد است که آموزش و پرورش باید یک نظام دانشور میانه دارد. یشیو گرا

سو در هیچ ور است.ارزش قائل  آموزبرای دانشم کند که هم برای معلم و هفارابی نظامی را پیشنهاد می

 ،برای هر عملی مجازات و تنبیه طبیعی وجود دارد از نظر او دهد وشرایطی تنبیه را مورد پذیرش قرار نمی

؛ 2333؛ وینچ و جینجل، 1551و  1559کند )روسو، تنبیه را توصیه میر اما فارابی در آخرین مرحله آخ

دفتر  ،2904 ،سمیعی؛ 2905؛ نجفی،2905، یمیکرب؛  - 2910 ؛ بالغت،2910زاده، ؛ نقیب2912کاردان، 

؛ بالغت، 2914و ایمانی  بابائی؛ 2914و  2911 ،میرزامحمدی؛ 2910؛ رحیمی، 2900 حوزه و دانشگاه،

 (.2935الف؛ هاشمی و بالغت،  - 2910

ه همگانی و کند کآموزش و پرورشی را پیشنهاد می فارابیتوان اشاره نمود که به عنوان نتیجه می

قرآن و ه هدف این نهاد، سعادت انسان در سای .بر روابط اجتماعی تاکید فراوان دارد وا .اجتماعی باشد

داند. محصول این نهاد آموزان الزم و ضروری میدانش را برای دانش موزش حرفه وت. آفرامین الهی اس

های تدریس و کتب باید کنند. روشمردم خدمت  به جامعه و تربیت کند تا مؤمنباید افرادی متخصص و 

فردی و اصول اسالمی تدوین شوند تا رسیدن به هدف واالی تربیت که همانا  -اساس تفاوت قومی  بر

دهد که باید همگانی باشد تا نیز آموزش و پرورشی را پیشنهاد می روسو کمال انسان است را تضمین کند.

 هدف چنین سازمانی باید آماده کردن افراد برای زندگی باشد و. ند شوندمهمه افراد بتوانند از آن بهره

ها را با طبیعت آن آموزان اهمیت بدهد ومحیطی را محیا کند که در مرحله اول به پرورش حواس دانش

تری درک عمیق آموز عرضه کند تاصورت عملی به دانشه )گیاهان و جانوران( آشنا سازد، آموزش را ب

شناخت  ژهیو به وآید. آموزش و پرورش باید مبتنی بر روانشناسی تجربی  به وجودموز آدر دانش

حاصل گردد. معلم باید علوم طبیعی را به  مؤثرترتربیت، بهتر و  خصوصیات روانی دوران کودکی باشد تا

 معلم باید در ،تشویق کند هادهیپدآموزان آموزش دهد و شاگرد خود را به مطالعه و کشف دانش

آموزان فرمان ندهد استفاده کند، به دانش یاتجربهتدریس مشاهده و  یهاروشاول آموزش از  یهادوره

های تحوّل آموزش و پرورش از دیدگاه روسو و بنیان (2)باشد. جدول  و دوستبلکه در نقش یک راهنما 

 دهد:های مختلف نشان میفارابی را در جنبه
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 سورو فارابی 

 اهداف 

 شکوفا ساختن هستی آدمی کمال و سعادت انسان تعلیم و تربیت

 و تربیتم اصول تعلی 

 فردی یهاتفاوت
روش  ،انتخاب موضوع، مواد آموزشه در زمین

 دهدیمرا مورد توجه قرار  سیتدر

کتب را مورد توجه قرار ریزی درسی، در برنامه

 دهدیم

 تربیت همراه با محبت باشد ا محبت باشدتربیت همراه ب محبت

 ردیگیممورد توجه قرار  ردیگیممورد توجه قرار  همگانی بودن آموزش

 --- ناپذیر بودن تعلیم و تربیتجدایی ناپذیر بودن تعلیم و تربیتجدایی

ی و محورمبنای معلم

 یآموزمحوردانش
 محورآموزدانش محورآموزهم دانش محور وهم معلم

 به صورت خودآموز و تدریجی به صورت تدریجی نحوه آموزش

 تربیت انسان باید به دور از جامعه باشد انسان در جامعه تربیت شود نقش جامعه در تربیت

 سیتدرروش منابع و 

 طبیعت منبع تعلیم و تربیت تیو تربقرآن منبع تعلیم  منبع تربیت

 وزش نجاریآم هاحرفهآموزش  نوع حرفه

 یاتجربه -یامشاهدهروش  متناسب به تفاوت فردی تدریس یهاروش

 یفاراب و روسو دگاهید از پرورش و آموزش تحوّل هایانیبن -2جدول 

 :ی پژوهش حاضر به طور خالصه عبارتند ازدستاوردها

 همگانی باشد و همه افراد جامعه از به صورت دیبازش پرورش همگانی بودن آموزش: آمو -2

 .تر و پویاتر باشیمغنی با فرهنگ یاجامعه باشند تا شاهد برخورداربرابری برای آموزش  یهافرصت

معلم  ،مراکز آموزشی کشور است. اگر صحیح باشد نیتریاساسربیت معلم یکی از ت :تربیت معلم -1

و  نیتریعلم، نیتریتخصصباید  کندیمساز است، پس نهادی که او را تربیت یز و هویتربرنامه

تخصص و شخصیت معلمی  بر اساسبه نحو گزینش معلم  ،در این مقاله .نهاد آموزشی باشد نیترکامل

 .پردازندیممعلم  تاکید شده است و این امر بر عهده مراکز تربیت معلم است که به تربیت تخصصی

گیری از آن، مبحث مهم دیگری بود که در راستای پیش یهاراهفت تحصیلی و ا :فت تحصیلیا -9

 بر یاکنندهیابی علل افت تحصیلی بپردازیم به عامل نگرانشناسی آموزش مطرح شد. اگر به ریشهآسیب
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د آموزان هم خوانی ندارازهای دانشخوریم که بحران تحصیلی را به دنبال دارد؛ محتوای آموزشی با نیمی

ای روز محتوای آموزشی با توجه به نیازه یتازهبه بازنگری و طراحی  یاصهینقبرای جبران چنین 

 آموزان و تطبیقبا مورد توجه قرار دادن نیازهای دانش ،ا توجه به این امرم. بآموزان احتیاج داریدانش

 از افت تحصیلی بیشتر جلوگیری کرد.توان یمآموزان جدید دانش محتوای آموزشی با نیازهای

را  یشخص ایدن نیدر ا دیاو با اموزد،یدوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن را ب دیمحبت: فرد با -4

و  میاو را دوست بدارد. اگر شخص در تقد زین یگریکند که دوستش داشته باشد و متقابالً شخص د دایپ

خود ادامه دهد، فرد  یدگدر طول دوران زن یروال را با ثبات نسب نیموفق شود و بتواند ا محبت افتیدر در

هستند نه تنها از جانب  ازمندیبه محبت و عاطفه ن داًیخواهد بود. کودکان و نوجوانان شد ینسبتاً موفق

به  یابیدست یها برافرصت آن در مدرسه امکان و یگونه است، ول نیا زیخودشان ن نیبلکه در ب معلمان

تا نظام آموزش و  میداشته باش یامر توجه خاص نیم به ایکرد یمقاله سع نیاندک است. ما در ا اریعاطفه بس

 قرار دهد. شتریمورد توجه ب امر هم را در سند تحول نیپرورش ا

به چشم  روسومهمی که در نظریات بسیار  از نکاتیکی  :ی او نکردنحال کودک را فدای آینده -0

ه آموزان به هنگام ورود بدانش کشور مااست. در آموزش و پرورش  «توجه به حال کودک» خوردیم

تالش ا که ب ،شوندیمآشنا  ،نندیبیمکه آن را مانعی بزرگ در زندگی  «کنکور»آسا غول یکلمهمدارس با 

 یهاقلهعبور کنند و به گ از این مانع بزر توانندیمهنگفت  یهانهیهزو کوشش زیاد و صرف زمان و 

سر پشت مدارس، مدیران، معلمان ،همه کوشش و تالش والدین متأسفانهترقی و پیشرفت دست یابند و 

یکی از نکات تاکیدی . شودیمآموزان به نیازهای حال دانش یگذاشتن این مانع بزرگ است و توجه کم

ن آموزابزرگ به نیازهای حال دانش یهاهدفمقاله توجه به این امر است که در کنار اهمیت دادن به  این

 هم باید توجه داشت.

بر تاکید شده است تا نظام آموزش و پرورش  هاآنکه در این مقاله به م و چندی دیگر از این مفاهی

 :باشندیماین مفاهیم تحول پیدا کند. به شرح ذیل  اساس

 .هاآنآموزش عقاید صحیح و تقویت اعتقاد به  -6

 .ریزی از حالت متمرکز به نیمه متمرکزتغییر یافتن نظام برنامه -0

 .های فردی از لحاظ استعداد و گرایش به علومرعایت تفاوت -1

 .تدریس یهاروشبا  تفاوت موضوع یا مواد آموزشی -3

 .تربیتآیند تعلیم و در فرلگو کننده و اقش معلم به عنوان هدایتن -25
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 .مورد نیاز جامعهجانبه، مشارکت اجتماعی و داشتن روحیه جمعی و مهارت پذیری همهمسئولیت -22

 منابع 
 .154، شماره ی رشد معلممجله. و نظریات فارابی هادگاهیدمعلمان فیلسوف: الف(.  -2910) رضا دیسبالغت، 

 .154، شماره ی رشد معلممجلهمعلمان از منظر ژان ژاک روسو.  :ب(. معلمان فیلسوف -2910) رضا دیسبالغت، 

 (.جلد اول) .تیم و تربیتعل فلسفه(: 2) یت اسالمیم و تربیبر تعل یدرآمد. (2911) پژوهشکده حوزه و دانشگاه

 تهران: سمت.

 تهران: جلد اول(.) .و مبانی آنر تعلیم و تربیت آرای دانشمندان مسلمان د(. 2900) حوزه و دانشگاه دفتر همکاری

 .سمت

 .61شماره  ،یجله رشد آموزش معارف اسالممت. فارابی در تربی یهاشهیاند (.2910) رضارحیمی، علی

 . تهران: سمت.سیر آرای تربیتی در غرب .(2912محمد )کاردان، علی

  ان: سمت.. تهر، مترجم(سرشتمحمدجعفر پاک). یتیو آراء ترب یمکاتب فلسف(. 2911) .ال. گوتک، جرالد

مجله . اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه افالطون و فارابی یاسهیمقابررسی  (.2911) حسنمیرزامحمدی، محمد
 .60، شماره دانشگاه تهران() یو علوم تربیت یروانشناس

 .00شماره ، مجله مصباح. تربیتی حکیم ابونصر فارابی یهاشهیاندبررسی آرا و  (.2914) میرزامحمدی، محمدحسن

 .1، شماره (مجله آموزش و پرورش )تعلیم و تربیت .تربیتی روسو یهاشهیاندنظری به (. 2901) نجفی، شکراهلل

  چاپ چهاردهم، تهران: طهوری. .ی آموزش و پرورشنگاهی به فلسفه(. 2915) نیعبدالحس، میر زادهبینق

بالغت و جواد  رضا دیس). لیم و تربیتتع یفلسفهمفاهیم اساسی در (. 2333) جینجل، جانو وینچ، کریستوفر

 .نیریخسرو ش. تهران: ، مترجمان(فرزانفر

: انتشارات دانشگاه آزاد و شیراز . المردتعلیم و تربیت اسالمی(. 2935بالغت، سید رضا. ) و هاشمی، سید احمد

 .و نوید شیراز اسالمی واحد المرد

 
Rousseau, J. J. (2003). The Social Contract and Discourses. Transl. and Introd. By G. D. H. 

Cole. New Ed. / Rev. and augmented by J. H. Brumfitt and John C. Hall. London: Dent. 
Rousseau, J. J. (2008). Emile. Translated by Barbara Foxley. Champaign: Book Jungle. 
Suarez- Orozco, M. Mo. & Oin- Hilliard, B. D. (2004). Globalization: Culture and 

Education in the New Millennium. London: University of California press. 
 

 

 

 



  19 

 



 14 

 
 

 

مبانی فلسفی رویکرد  (.2931) حسن، غیو جهانت هیسم، فاطمه؛ زرگر، یرشکاری؛ مییحی ،یکاظم

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی . در ی در تحول آموزش و پرورشدرس برنامه تلفیقی در
-11)صص:  یرانانجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ا

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.16

 
 

 درسی در تحول آموزش و پرورش برنامه مبانی فلسفی رویکرد تلفیقی در

 4حسن جهانتیغو  9سمیه زرگر؛ 1فاطمه میرشکاری؛ 2یحیی کاظمی

قی و نیز ش بر رویکرد تلفیبنیادین آموزش و پرور سند تحول 12-3و  22-0های راهکاردر 

کند که ی را طلب میدرسه است. این تاکید نوعی از برنامه ی تاکید شدمحوری به جای کتابمحوربرنامه

موضوع درسی  ،هاراهکارمتفاوت باشد. در این  ،با آن چه در شرایط حاضر در مدارس جاری است

گیرد، بلکه موضوعات مختلف با هم آمیخته شوند. این رویکرد فعالیت آموزشی قرار نمیمشخصی محور 

است که تلفیق برنامه باعث وحدت در تجربه و از طرف دیگر  های ایدالیستی و پراگماتیسممتاثر از فلسفه

کنند. بررسی میزان یم یورش را بازسازی تجربه تلقدانند و آموزش و پرمی مسألهی حل تجربه را نتیجه

گیری کالن کاران تصمیماندرتواند به دستمی ،کنددالیل و مستنداتی که از این دیدگاه حمایت می

 تری به این رویکرد تربیتی بپردازند.های گستردهکشور کمک کند تا بر اساس داده

ها است که جهان را کلیتی لیستآی از یک طرف مبتنی بر دیدگاه ایدرویکرد تلفیقی در برنامه درس

دانند. درک این کلیت و یگانگی الزمه یک شناخت صحیح از جهان به ظاهر متنوع واحد و یگانه می

صورت مجزا اجتناب  است. برای درک این یگانگی الزم است که از تجزیه موضوعات و آموزش آنها به

هایی چون بازی برای تربیت کودکان توسط فروبل در همین راستا است. روش شود. پیشنهاد روش

روش حل  تواند به تحقق تلفیق در برنامه درسی کمک کند توسط فیلسوفان پراگماتیسمموثرتری که می

شود، که به تجربه و تربیت منتهی می یتدریسکند که تنها روش مطرح می مطرح شده است. دیویی مسأله

ممکن است ناگزیر باشد از موضوعات مختلف  مسألهاست. یادگیرنده برای پاسخ به یک  مسألهروش حل 

یادگیرنده با انگیزه و فعال  ،مسألهکمک بگیرد و به این منظور ابتدا به آموختن آنها بپردازد. در روش حل 

                                                      
 yahya_kazemi@yahoo.comاستادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان  - 2
 fmirshekare@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی  - 1
 zargar61@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی  - 9
 Hassan.jahantigh49@gmail.comناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشجوی کارش - 4
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را نیز  مسألهی درسی مرتبط با ی او مهم و حیاتی است و ضرورت هر مادهبرا مسأله ،زیرا .شودظاهر می

 ،زیرا .های تلفیقی، وحدت شخصیت و وحدت نظری مورد تاکید استدر برنامه ،داند. عالوه بر اینمی

ای و گاه متناقض و رفتارهای ناهمگون با سایر ابعاد های جزیرهها، فرد را از اندیشهتحقق این برنامه

 کند. ت خارج میشخصی

های مفهومی، همچون هایی از مفاهیم مرتبط به هم، یا نظامها شبکهدر خالل تاریخ بشری، انسان

نظام مفهومی دارای نمادهایی است  اند. هرشناختی را به وجود آوردههای کالمی، ریاضی و زیباییشبکه

 ایدالیستی و پراگماتیسم –های عرفانی فلسفه متاثر از یقیتلف یکه بر مفاهیم گوناگون داللت دارند. برنامه

لیستی، موضوعات مختلف نماینده ابعاد گوناگون روح مطلق هستند که شکوفا آاست. بر اساس دیدگاه اید

ساسی شده و انسانها در طول زمان به کشف آنها نائل آمدند. اما علت، منشا و نقطه اوج آنها در وحدت ا

(. براساس دیدگاه پراگماتیستی نیز تلفیق برنامه باعث وحدت در تجربه 90 :2911ه است )گوتک، آنها نهفت

 یدانند. در برنامهی حل مسئله و آموزش و پرورش را بازسازی تجربه میو از طرف دیگر تجربه را نتیجه

لف در یک موضوعات مخت ،گیرد بلکهموضوع درسی مشخصی محور فعالیت آموزشی قرار نمی ،یقیتلف

آموزش و پرورش، بر رویکرد تلفیقی  سند تحول 12-3و  22-0های راهکارفعالیت با هم آمیخته شوند. در 

ی تاکید شده است. بررسی میزان دالیل و مستنداتی که از این محورجای کتابی بهمحورو نیز برنامه

گیری کالن کشور کمک کند تا بر اساس اندرکاران تصمیمتواند به دستکند میحمایت میدیدگاه 

 تری به این رویکرد تربیتی بپردازند. های گستردهداده

شود. یعنی ابتدا به مبنای فلسفی رویکرد تلفیقی پرداخته در این پژوهش از روش تحلیلی استفاده می

 ،اساس این تحلیل شود. نهایتاً برخالف با این دیدگاه ارائه میکننده و مشود. سپس شواهد حمایتمی

 شود.های تربیتی ارائه میاستنتاج

ها است و از طرف لیستآهرویکرد تلفیقی در برنامه درسی از یک طرف مبتنی بر دیدگاه عرفا و اید

دانند. حد و یگانه میجهان را کلیتی وا ،شود. در دیدگاه اولها تقویت میگماتیستادیگر از دیدگاه پر

آیند )گوتک، های کوچکتر اجزاء محدود آن به شمار میجهان واقعیتی ذهنی است جامع و کامل که ذهن

باشند. درک پا برجا و ثابت می «هاکلی»روند اما در تغییر هستند و از میان می «هاجزئی»(. 91: 2911

و مانند اینها که اموری  ه، درخت، انسان، عدالتوابسته به درک امور کلی است. تا معنی خان «هاجزئی»

امری کلی  موضوع معرفت ،شود. از طرف دیگرمعرفت به جزئیات حاصل نمی ،کلی هستند روشن نباشد

ها معیار (. ایدئالیست155: 2964باشد )شریعتمداری، است و روی همین زمینه معرفت امری یقینی می
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مواد  ،ن اساسی(. بر ا2919؛ شریعتمداری، 2901دانند )نلر، توافق و هماهنگی میصحت علوم را پیوستگی، 

 :2911شوند )گوتک، نموده میبرنامه شامل مفاهیم ضروری و مرتبط به هم هستند و از طریق نمادها باز

(. درک این کلیت و یگانگی الزمه شناخت صحیح از جهان به ظاهر متنوع است. برای درک این 90

ها از لیستآهالزم است که از تجزیه موضوعات و آموزش آنها به صورت مجزا اجتناب شود. اید یگانگی

شوند، حمایت سازمان داده می ،ها یا مفاهیم متعدد بر اساس روابطی که با هم دارندکه در آن ایده یابرنامه

ازمان دهد. به نحوی که مدرسه باید دانش را به صورت برنامه درسی متشکل س ،دگاهین دیکنند. در امی

وحدت  ،(. عالوه بر این93: 2911عرضه کنند )گوتک،  های متشکل معرفت راموضوعات درسی یا حوزه

ای و گاه متناقض و رفتارهای های جزیرهفرد را از اندیشه ،زیرا .شخصیت و وحدت نظری مورد تاکید است

کل  ،آنچه باید مورد توجه مربی باشد ،هایستکند. از نظر ایدآلناهمگون با سایر ابعاد شخصیت خارج می

های اجتماعی و عاطفی از لحاظ تربیتی صحیح نیست. بسیاری از شخصیت طفل است. تفکیک جنبه

توان مورد توجه قرار داد. قدرت عقالنی طفل، های بدنی یا ورزشی میهای تربیتی را ضمن فعالیتهدف

تعلیم و  ،احساسات او همه در جریان تربیتی دخالت دارند. روی این زمینهی او، عواطف و اراده آزادی

(. ترجیح دادن 204 :2919های شخصیت صورت گیرد )شریعتمداری، ی جنبهتربیت باید با توجه به همه

بعدی و غیرمنسجم در همین های یکهایی که کل شخصیت یادگیرنده را همزمان رشد دهد بر روشروش

ای هگرایانه، بازی را برای تربیت کودکان به جای روشالً فروبل متاثر از دیدگاه وحدتراستا است. مث

شناختی شناختی و جهانهای شخصیتی، معرفتی متناسب با این ویژگیدرس کند. برنامهمجزا پیشنهاد می

تا با ابعاد رشد تجزیه شده و جدا از گیرد زمان چندین هدف مدنظر قرار میی تلفیقی است. یعنی همبرنامه

 هم مواجه نشویم.

ی جهان هر فرد است. در این نوع ز تجربه سازندهیها نستیگماتاشناسی پرشناختی و معرفتدر جهان

ها، عقاید و وحدت و تداوم تجربه اهمیت دارد. تجربه محصول تعامل عواطف، نگرش ،دیدگاه

ارتباط با ی منقطع و بی(. تجربه2964گیرد )شریعتمداری، کل میهای هر فرد با امر خارجی شباورداشت

تجربه شامل  ،هاشود. از نظر پراگماتیستی فرد، باعث تغییر موقعیت و رشد فرد نمیسایر ابعاد و گذشته

باشد ادراک، احساس، تفکر، قضاوت، مقایسه، توصیف، سیرعقالنی و توجه به ارتباط امور با هم می

هایی خاص یا جهاتی ویی عقیده دارد که سوق دادن اطفال به سمت هدفی(. د155: 2919 )شریعتمداری،

بستگی تام با عالیق و  یقی(. برنامه تلف241: 2964شود )شریعتمداری، محدود سبب توقف رشد آنها می

بخواهند  کمال میل امیال اطفال دارد، یعنی باید مطلب و یا موضوعی باشدکه آن را دوست داشته باشند و با
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های مختلفی که برای در اطراف آن اطالعاتی به دست آورند. این برنامه عبارت است از مجموع فعالیت

ویی ی(. د152:2949شود )امیرهوشمند، ها در نظر گرفته میدرجات مختلف رشد و نمو افراد آموزشگاه

سازند شد فرد را محدود میهای معین رهدف ،مخالف هر نوع محدودیت در رشد و تربیت است. به نظر او

وجود هدف را در  دیویی ،طور کلیشود. بهجریان رشد او متوقف می ،ها نائل شدو وقتی فرد به این هدف

های دهد. جامعه، خانواده، امکانات و خصوصیات فرد تا حدی هدفتعلیم و تربیت مورد انکار قرار نمی

دهد ها سوق مینیز کم و بیش افراد را به سوی این هدفسازند. مدرسه تربیتی را مشخص می

داند یکسان میعلوم را  یجان دیوئی این روش تحقیق در همه ،نی(. همچن249: 2964)شریعتمداری، 

(. مواد درسی از قبیل حساب، تاریخ، جغرافیا، یا علوم طبیعی در ابتدا باید 61: 2964)شریعتمداری، 

انتخاب کنند  -شده در هم هستندقیافته و تلفیکه وحدت-عادی زندگی  محتویات خود را از تجربیات

کمک کند توسط  تواند به تحقق تلفیق در برنامه درسی(. روش موثرتری که می09: 2919)شریعتمداری، 

د که تنها روش تدریس که به کنوئی مطرح مییمسئله مطرح شده است. دروش حل فیلسوفان پراگماتیسم

مسئله است. یادگیرنده برای پاسخ به یک مسئله ممکن است روش حل ،شودتجربه و تربیت منتهی می

ناگزیر باشد از موضوعات مختلف کمک بگیرد و به این منظور ابتدا به آموختن آنها بپردازد. در روش حل 

برای او مهم و حیاتی است و ضرورت هر  مسأله ،رازی .شودیادگیرنده با انگیزه و فعال ظاهر می ،مسئله

که تعریف درستی از  داند. معلم باید محصالن را راهنمایی کندی درسی مرتبط با مسئله را نیز میماده

های بر اساس دیدگاه پراگماتیسم، برنامه ،(. بنابراین443:2900نژاد، دست آورند )شعاری مسئله مورد نظر به

 تواند به این تلفیق کمک کند. می مسألهو روش حل  به گسترده شدن تجربه،تواند قی میتلفی

است. درک کلیت و یگانگی الزمه شناخت  های ایدالیستی و پراگماتیسممتاثر از فلسفه یقیتلف یبرنامه

انگی الزم است که از تجزیه صحیح و کسب تجربه از جهان به ظاهر متنوع است. برای درک این یگ

وحدت شخصیت و وحدت نظری  ،موضوعات و آموزش آنها به صورت مجزا اجتناب شود. عالوه بر این

ای و گاه متناقض و رفتارهای ناهمگون با سایر ابعاد های جزیرهفرد را از اندیشه ،زیرا .مورد تاکید است

روش  ،کمک کند ق تلفیق در برنامه درسیتواند به تحقکند. روش موثرتری که میشخصیت خارج می

 حل مسئله مطرح شده است. 
 ، پراگماتیسملیسمآ، فلسفه، ایدتلفیقی، برنامه درسی های كلیدی:واژه

 منابع
 نشگاه پیام نور.تهران: دا فلسفه تربیت.(. 2919زاده، عیسی )ابراهیم
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 بهشتی، مترجم(. تهران: انتشارات آستان قدس رضوی. )سعید فلسفه آموزش وپرورش.(. 2905جی ) .اسمیت، فیلیپ

 تهران: انتشارات سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی تهران. فلسفه آموزش وپرورش.(. 2949) اهللامیرهوشمند، فتح

 تهران: انتشارات آگاه.رشی. روانشناسی پرو(. 2915اکبر )سیف، علی

. تهران: انتشارات واحد فوق برنامه مبانی علوم، های فلسفیمکتب، مسائل فلسفی، فلسفه(. 2964) یشریعتمداری، عل

 بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی.

 تهران: انتشارات امیرکبیر. اصول و فلسفه تعلیم و تربیت.(. 2919شریعتمداری، علی )

 تهران: انتشارات امیرکبیر. پرورش. فلسفه آموزش و(. 2900اکبر )، علینژادشعاری

سرشت، مترجم(. تهران: انتشارات )محمدجعفر پاک مکاتب فلسفی و آراء تربیتی.(. 2911) .ال .گوتگ، جرالد

 سمت.

هران: انتشارات ، مترجم(. تدیلمقانی ازرگانبفریدون ) ی آموزش و پرورش.آشنایی با فلسفه(. 2901نلر، جرج اف. )

 سمت.
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ی معاصر: گرایصدرایی با هستی تلفیق اصالت هستی (.2931) ظاهر، مریمکاظمی، یحیی و غنی

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و . در مبنای اهداف آموزش و پرورش
(. مشهد: دانشگاه 32-10)صص:  حول در نظام آموزش و پرورش ایرانتربیت ایران: مبانی فلسفی ت

 فردوسی مشهد.

 
 

گرایی معاصر: مبنای اهداف آموزش و تلفیق اصالت هستی صدرایی با هستی

 پرورش

 1ظاهرو مریم غنی 2یحیی کاظمی

ی اترین عامل تحول در آموزش و پرورش است و وظیفههای آموزش و پرورش مبناییتدوین هدف

های بزرگ ی دیگر، متاثر از فلسفه است. ترسیم این اهداف بر اساس دیدگاهاست که بیش از هر حیطه

های بیشتری به کند تا بر اساس دادهاندازهای تربیتی کمک میاندرکاران تدوین چشمتربیتی به دست

ه شدت متاثر کرده ی شرق و دیگری فلسفه غرب را بگیری بپردازند. دو دیدگاهی که یکی فلسفهتصمیم

( است. این دو دیدگاه هر ی )اگزیستانسیالیسمگرایو دیدگاه هستی مالصدرا است، دیدگاه اصالت هستی

تواند دیدگاه ترکیب این دو می ،اما .پردازی قرار داده اندهای متفاوتی از فلسفه را محل نظریهچند حوزه

 مکملی را شکل دهد.

در دیدگاه اگزیستانسیالیزم انسانی که به انتخاب مسئوالنه دست زده باشد و از این طریق به تحقق خود 

یل است و معتقدند که هستی اص مالصدرا ،در اصالت هستی ،دار است. از طرف دیگرهستی ،رسیده باشد

در  ،تواند مورد توافق هر دو مکتب باشد. همچنیندار و اصیل است. این جمله میگر هستیانسان انتخاب

ی بیشتری برده هاست بهرهدار از هستی خدا که مجمع هستینظریه اصالت هستی مالصدرا انسان هستی

داری منشا هستی ،به صورت مسئوالنه و آگاهانه راد ی معاصر انتخاب خود فرگرایاست. در دیدگاه هستی

های برخاسته از ذات خود ی ترکیبی دست یافت که انسان با انتخابتوان به این قضیهمی ،دانند. بنابراینمی

اهداف آموزش و پرورش باید  ،داشته است. بر این اساس به سمت بروز هستی خود یعنی خداوند، گام بر

گر بر مبنای ذات خود باشد تا به تحقق خودی اصیل نایل آید. به تبع این هدف بمتوجه انسانی انتخا

                                                      
 yahya_kazemi@yahoo.comستان و بلوچستان یار گروه آموزش و پرورش دانشگاه سیاستاد - 2
 m.staminal23@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی  - 1
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گری الزم است در تدوین سایر اهداف و محتوای درسی و حتی سازمان آموزش و پرورش انتخاب ،بنیادین

 آموزان مد نظر قرار گیرد.دانش

گری متوجه انتخاب 1-1و راهکار  6کالن  آموزش و پرورش راهبرد در سند تحول ،در این راستا

باشند که می ریزی از خارج فردمتوجه برنامه 6-1 ،0-9، 4-1، 9-1های راهکار ،اما .آموزان استدانش

ریزی و دهی و برنامهآموز در این سازمانالزم است در این جهت تعدیل شوند. یعنی نقش فردی هر دانش

 د.  تر شوها بیشتر و پررنگگذاریهدف

شود برای بررسی صحت دیدگاه گیرد و در آن سعی میپژوهش حاضر به روش تحلیلی انجام می

ی معاصر ارائه شود، گرایو هستی های قابل انطباق دو دیدگاه اصالت هستیمطرح شده در زیر، ابتدا جنبه

شود. براساس  جهای مکمل استخراها بررسی شود و جنبهسپس وجه مشترک و تشابه هر یک از اصول آن

توان روش پژوهش انتقادی را مورد استفاده قرار دهد، زیرا بر اساس نتایج، به نقد سند یند این مطالعه میآبر

 شود. آموزش و پرورش پرداخته می تحول

در  .تبیین آن بوده است رصدد کشف وهایی است که مابعدالطبیعه دهستی و وجود، از جمله واژه 

است )یا وجود به ماهو موجود( « وجود»اند( که موضوع فلسفه تاریخ متافیزیک )همه فالسفه مدعی بوده

هایشان بر آن متمرکز بوده است. اما در میان آنها صدر المتالهین و یعنی همان هستی و معتقد بودند که بحث

اند. نخستین بخش که ابتکاری ارائه داده دیدگاهی نو و« هستی»هستند که درباره دو متفکری  هایدگر

مطرح کرده است )در کتاب اسفار و سایر آثارش( بداهت مفهومی وجود است. هستی از  مالصدرا

و هر کس کند مندی از سایر مفاهیم و معانی به ذهن خطور میمعقوالت ثانیه فلسفی است که بدون بهره

(. از نظر مالصدرا در واقع هر شیء شامل دو جزء نیست، بلکه یک 2914تصویری از آن دارد )منفرد، 

کند آنچه که عینیت دارد هستی یا وجود است و دهد اثبات میحقیقت است. او با دالیلی که ارائه می

دارد. مفهوم وجود اصوالً عینیت و وجود یک چیز هستند و تحقیق از آن وجود است: هستی اصالت 

دهد و این مفهوم به یک معنا بر آنها مفهومی است که مصداق آن در تمام اشیاء حقیقت آنها را تشکیل می

هستی امری تشکیکی، دارای شدت و ضعف است. یعنی هستی حقیقی  ،در این صورت .شوداطالق می

اما مفهوم وجود، مانند سایر مفاهیم  دارای مراتب است و ما به االمتیاز در آن عین ما به االشتراک است.

(. در سلسله مراتب هستی وجود ذهنی با اینکه مجرد است بعد از عالم 2914نژاد، امری ذهنی است )کمالی

دارای آن آثار و خواص وجود عینی نیست. یعنی چون وجود ذهنی معلول  ن اساس،یبر اماده قرار دارد. 

تر است و آن عینی کمتر است، وجود ذهنی از وجود عینی ضعیفذهن انسان است، لذا تأثیر آن از وجود 
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(. مالصدرا 2914نژاد، تر از آن قرار دارد )کمالیای پایینوابسته به هستی انسان است بنابراین در مرتبه

داند و معتقد است که مفاهیم کلی وجود ذهنی مفاهیم کلی را مرحله تنزل یافته مُثُل افالطونی در ذهن می

(. مالصدرا با 2913ادراکات ضعیف و مبهمی از مُثُل افالطونی هستند )جوادی آملی، نقل از تیوای،  ذهنی،

گوید. او این ادعا را از طریق فرایند وجود جسمانی الحدوث بودن انسان، از بقا و جاودانگی سخن می

صفات و ملکات  تدریجی تسلط عقل عملی بر قوای حیوانی )با تکیه بر حرکت اشتدادی نفس و اشتداد

الحکمۀ المتعالیه(. ویژگی دیگر این است که مالصدرا ادراکات نظری و  ،کند )همونفسانی( مطرح می

، نفس دهد. براساس اصالت وجودعملی انسان را با تکیه بر دیدگاه وجودشناسی و ادراکات او مبنا قرار می

است که به صورت متکثر تحت نوع واحد تجسّم یافته است انسان پیش از تنزّل جسمانی امری وجودی 

داند که ی(. مالصدرا موجود و وجود را منحصر در یک حقیقت شخصی م2935)اکبریان و محمدرضایی، 

رسد در در موجودیت حقیقی هیچ شریکی ندارد و آنچه در جهان هستی غیر از واجب معبود به نظر می

ت اوست. مالصدرا وجود حقیقی را برای موجودات غیر خدا انکار های صفاواقع ظهورهای ذات و جلوه

دار و گر هستیهستی اصیل است و انسان انتخاب ،مالصدرا ( . در اصالت هستی2910کند )فرقانی، می

 اصیل است.

شان مشخص د، به وسیله آزادیها بر خالف چیزهای دیگر موجوز انسانین در اگزیستانسیالیسم

ای یا دلیل ی انسان است بدین معناست که برای وی هیچ قانون و قاعدهکه مشخصه گردند. آزادیمی

(. سارتر هستی 2911تواند وجود داشته باشد )بالغت و فرزانفر، منطقی و یا چیز دیگری برای انتخاب، نمی

ای نفسه، هستیمراد از هستی فی ه.نفسه و یکی هستی لنفسهستی فی یکی ،کندمیم یتقسرا به دو بخش 

ای ندارد و مراد از هستی لنفسه همانا آگاهی است )رادا کریشنان، است که به خود مقید است و با غیر رابطه

ها (. اگزیستانسیالیست2913بیند )شریعتمداری، فرد خود را مسئول کار خویشتن می ،ن مکتبی(. در ا2960

دهند. فرد مسئول مورد انکار قرار می ،وجود عواطف شدیدی که فرد را به انجام کاری مجبور سازند

عواطف خود نیز هست. انسان در هر لحظه بدون حمایت و کمک محکوم به این است که ماهیت خود را 

این باشد  ی فرد از پیش معلوم نیست و اگر خالفخلق کند و نسبت به آینده خود تصمیم بگیرد. آینده

انسانی که به انتخاب  ،در دیدگاه اگزیستانسیالیزم ،نی( . بنابرا2913آینده، آینده نخواهد بود )شریعتمداری، 

 دار است. هستی ،مسئوالنه دست زده باشد و از این طریق به تحقق خود رسیده باشد

گر سان انتخاباصیل است و انتواند مورد توافق هر دو مکتب باشد که هستی پس این جمله می

دار از هستی خدا که مجمع انسان هستی ،مالصدرا در نظریه اصالت هستی ،دار و اصیل است. همچنینهستی
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به صورت  ، انتخاب خود فردی معاصرگرایی بیشتری برده است. در دیدگاه هستیهاست بهرههستی

ی ترکیبی دست یافت که توان به این قضیهمی ،دانند. بنابراینداری میآگاهانه را منشا هستی مسئوالنه و

های برخاسته از ذات خود به سمت بروز هستی خود یعنی خداوند، گام برداشته است. در انسان با انتخاب

 ،و به تبع آن آموزش و پرورش نیز باید همین هدف مد نظر قرار گیرد. یعنی سعی شود اهداف تربیتی

خود کمک  ی و آموزشی توسط یادگیرنده تعیین شود به این شرط که سعی کند از فطرتهای درسبرنامه

داند را انتخاب کند نه هر آن چه اراده کند و بگیرد و آن چه را با ندای طبیعی و درونی خود صحیح می

 حتی هوس کند.

گر بر مبنای ذات خود باشد تا به اهداف آموزش و پرورش باید متوجه انسانی انتخاب ،سبر این اسا

الزم است در تدوین سایر اهداف و محتوای درسی  ،تحقق خودی اصیل نایل آید. به تبع این هدف بنیادین

د به آموزان مد نظر قرار گیرد. آموزش و پرورش بایگری دانشو حتی سازمان آموزش و پرورش انتخاب

آموزان توجه کند و ایشان را باید چنان بار آورد که ارزش وجود واقعی خود را مسئول فردیت دانش

 . (2916نژاد، زندگی خود بداند )شعاریکیفیت 

یادگیرنده باید نه فقط بر  ،تواند به این راهبرد منتهی شود که در تدوین اهدافنتایج این پژوهش می

های درونی به تعیین و برگشت به الهام بر اساس فطرت ،عالوه بر آن ،کهگرانه بلاساس انتخاب انسان

 اهداف تربیتی خود بپردازد.

 ، اهداف تربیتی.ی، اگزیستانسیالیزم، اصالت هستیگرایهستی :یكلید هایهواژ

 منابع
گرایی اخالقی (. حل معضل نسبیت2935) هوشنگی، حسین و ، محمداکبریان، رضا؛ قاسمی، حسین؛ محمدرضائی

 .205-240 صص: (،2) 40 ،مجله فلسفه و کالم اسالمیدر فلسفه کانت و مالصدرا. 

 . 40-64 صص: (،1) 44 ،مطالعات اسالمی(. مالصدرا و نظریه مُثل. 2913) تیوای، محمدعلی

ان، مترجم(. تهران: انتشارات و یوسفی)جواد . (جلد دوم) .و غرب تاریخ فلسفه شرق(. 2960) راداکریشنان، سَرِوپالی

 آموزش انقالب اسالمی.

 ر.. تهران: انتشارات امیرکبیاصول و فلسفه تعلیم و تربیت(. 2913) شریعتمداری، علی

 تهران: انتشارات امیرکبیر. فلسفه آموزش و پرورش.(. 2916) اکبرنژاد، علیشعاری

ق انتشارات دانشگاه امام صاد . تهران:های مالصدرااسالمی و نوآوری مسائل فلسفه(. 2910) فرقانی، محمدکاظم

 ع(.)
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 :صص، ی فلسفینامه(. بررسی نظرات مالصدرا و هگل در مورد هستی و نیستی. 2914) نینژاد، محمدحسیکمال

00-35. 

: صص ،24شماره  ،های فلسفیاندیشهشناسی در فلسفه مالصدرا و هایدگر. (. بررسی هستی2914) منفرد، مهدی

200-201. 

رضا بالغت و جواد فرزانفر،  دی. )سمفاهیم اساسی در فلسفه تعلیم و تربیت(. 2911) جینجل، جان و وینچ، کریستوفر

 جا(.یمترجمان(. )ب

 

 



 34 

 
 

 

چکیده مقاالت در  .ییستی و چرایچ ،برنامه درسی معنوی (.2931) معروفی، یحیی و کرمی، زهرا
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و 

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.30-31)صص:  پرورش ایران

 
 

 ییستی و چرایچ ،برنامه درسی معنوی

 1زهرا کرمی و 2یحیی معروفی

ن ت به عنوایت است. چنانچه تربیازمند تربیوجودی او نانسان موجودی چند بعدی است و تمامی ابعاد 

. د اساسی انسان، بعد معنوی او استکی از ابعایفراهم ساختن فرصت رشد همه جانبه افراد تلقی شود، 

در  وکاوخدا(، کندر )روی برتیگران، نیشتن، دیت نسبت به خویجاد حساسیتالش در جهت ا تیمعنو

معنویت به عنوان نظام اعتقادی فرد که متمرکز بر  انسان کامل شدن است. یجستجو جهت انسان شدن و

عاریف کالسیک از ت (.1550، 9مونی و تیمینز) دشویمجستجوی معنا و هدف زندگی است تعریف 

در حالی که مطالعات معاصر  ،مرتبط با روح دارد یهاموضوعو  بر مذهبمعنویت گرایش به تمرکز 

، در ردیگیمزندگی و تجربه انسان را در بر  یهاجنبه یهمهرا که  ترگسترده یهاطهیح پیرامون معنویت

ن عنوان یت را چنیات معنویاز خصوص ی(. وگان بعض2932 یارمحمدیان و همکاران،د )دهیمخود جای 

ر را د یفردنیو ب یجانیه ،یاخالق ،یمختلف شناخت یهانهیزمن سطح رشد در یاالترب -2 کرده است:

مانند ت )شتر به عنوان نگرش مطرح اسیب -9 ؛باشدیممجزا  یرشد یهاحوزهاز  یکی -1 ؛ردیگیبرم

ر (. وبست2916 بناب و همکاران،غباریت )اوج اس یهاتجربهامل ش -4؛ و نسبت به عشق( یگشودگ

انتخاب و  ین آزادیعادل بت -9 ؛رابطه -1 ی؛نگرروند -2 ت قائلند:یمعنو یر را برای( ابعاد ز1554)

گذشته حاکی از  یبشر جوامع و هاتمدن ی(. بررس2935سلحشوری،ع )جامنگر و کل دید -4 ؛ وفرهنگ

 اندازه نیا به یمعنو و یاخالق ک انقالبی به ازین ،یفعل دوره همانند یادوره چیه در آن است که

 یزندگ دیشد فشار راند؟ سخن تیمعنو از توانیم چگونهاست  نیا سخن است. حال احساس نشده

 یهست و یزندگ خود، مورد در ینشیب یجستجو و اتیازهای روحی انسان به معنویو عدم ارضاء ن مدرن

 ارائه با نینو یهاتیو معنوشده است  گراتیمعنو و گوناگون رنگارنگ یهافرقه رییگموجب شکل

                                                      
 omy.maroofi2007@gmail.cعضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا  - 2
  zahra_karami220@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا -1

9- Mooney & Timmins 
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نهاد  ،طیین شرایرقم زده است. در چن مدرن انسان یزندگ در را متفاوت یقیدقا گوناگون، یهاشنیتیمد

و نوجوانان  جانبه کودکان،مهه ند رشدیت فرایزی و هدایرآموزش و پرورش به عنوان متولی برنامه

درسی است. استفاده از ازمند استفاده موثر و کارآمد از ابزاری چون برنامهیش نیپ از شیب، جوانان

سه طبقه بررسی  را در هان آنتوایمکه ت کردهای مختلفی اسیمبتنی بر رو ت معنوییدرسی برای ترببرنامه

دهی رفتارهای آموزی و شکلبرای عادت یالهیوسدرسی معنوی را رویکردهایی که برنامه( الف کرد:

یدگاه د. دکننیمگذاری آموزی نامبر عادتین رویکردها را با عنوان رویکردهای مبتنی د. اداننیممعنوی 

رویکردهایی  ب(؛ های این رویکرد به شمار آورددیدگاه نیترمهماز  توانیمرا  رفتاری در برنامه درسی

ین د. ابه فرد کمک کند تا معنویت را با محک عقل بسنج تا دانندیم یالهیوستربیت معنوی را ه ک

یدگاه شناختی در برنامه درسی د. دکننیمگذاری نام النیترویکردها را با عنوان رویکردهای مبتنی بر عق

رویکردهایی که تربیت معنوی را  ج(؛ و این رویکرد به شمار آورد یهادگاهید نیترمهماز  توانیمرا 

 یگذارنامو با عنوان رویکردهای مبتنی بر شهود  دانندیمحاصل یک سیر و سلوک وجودی و درونی 

این رویکرد به شمار  یهادگاهید نیترمهماز  توانیمدرسی را دیدگاه ماورای فردی در برنامه ،دکننیم

 ییهاپژوهشان یآموزان و دانشجوت معنوی دانشیآورد. در ارتباط با نقش برنامه درسی مدارس در ترب

در بررسی  (1555ل )(. زوهار و مارشا2932 یارمحمدیان و همکاران،ت )گوناگونی صورت گرفته اس

به این نتیجه دست یافتند که برای توسعه هوش معنوی  ،عوامل موثر در رویکرد تربیت معنوی هوشمندانه

آموزان از آگاهی دانش آموزان باید هفت مرحله مختلف طی شود که این مراحل عبارتند از:در دانش

در وجود  هازهیانگ نیترقیمعآگاهی از این که  تمایل و احساس قوی برای تغییر، موقعیت کنونی خود،

متعهد بودن در مسیر  شناسایی و کشف امکانات حرکت متعالی، کشف و حل موانع، خود فرد است،

 . بسیاری وجود دارد یهات راهآگاهی از این که برای حل مشکال حرکت،

آموزان دانش معنوی در رویکردهای تربیت ( در مطالعه تطبیقی به بررسی نقش معلمان2331ت )ایر

ی در این پژوهش این پرسش را مطرح نموده که آیا معلمان در رشد ت. وانگلستان و ولز پرداخته اس

نتایج این پژوهش  ؟ریخ ایآموزان نقش دارند دانش اخالقی(و  دینی اجتماعی،ن )معنویت در ابعاد گوناگو

آموزان نقش مهمی دارند و روش ا ناخواسته در تربیت معنوی دانشحاکی از این است که معلمان خواسته ی

با  ژوهشیپ ،1550-1556سال در . همان(د )دارفراوانی در این امر  ریتأثدر کالس درس  هاآنعملکرد 

یعقوبی و  توسطسینای همدان عنوان رابطه بین معنویت و بهداشت روان دانشجویان دانشگاه بوعلی

ت نتیجه آن وجود رابطه معنادار بین معنویت و بهداشت روان اس نیترمهماست که همکاران صورت گرفته 
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ست؟ یمعنوی چ ن است که برنامه درسییاصلی پژوهش حاضر ا مسئلهاساس،  نیبر ا(. 2935سلحشوری،)

 ای وجود دارد؟ هن برنامهیهی برای استفاده موثر از چنیدارد؟ و چه توج ییهایژگیوو  هامؤلفهچه 

ابتدا از منابع  هادادهبرداری، . با استفاده از فیشباشدیم یروش این پژوهش کیفی و از نوع تحلیل

آوری شده را با هم مقایسه نموده و به تحلیل و جمع یهاداده ،از آن ؛ پسمختلف گردآوری شده است

اصلی پژوهش صورت گرفته و در نهایت  سؤاالت بر اساس هادادهحلیل ت. تپرداخته شده اس هاآنتفسیر 

در این پژوهش کلیه  هاداده ید. ابزار گردآورشویمپژوهش پاسخ داده  یهاپرسشبه  هالیتحل بر اساس

 در دسترس بوده که مورد مطالعه قرار گرفته است. یهاپژوهشو  هاگاهیپا مقاالت، مدارک، ،هاکتاب

و  شودیمدرسی معنوی بیش از هر زمانی احساس برنامهکه امروزه ضرورت وجود  دهدیمنتایج نشان 

 بلکه آن چه که جامعه، ،رسدینماز مدارس دیگر انتظار انتقال معلومات آن هم به شیوه سنتی معقول به نظر 

و  هایتوانمنددرسی است که با توجه به برنامه ،والدین و یادگیرندگان در دنیای امروز بدان نیاز دارند

 با تاکید بر درک شهودی، ویکردهای تربیت معنوید. رباید تحقق یاب ،ظام آموزشیغایی ن اهداف

دار درسی معنوی به دنبال معنیرنامهب ،در واقعد. کن مأنوسفراگیران را با معنویت حقیقی از همان ابتدا 

صرف  ی،ابرنامهدف چنین ت. هجانبه آگاهی اسدستیابی به سطوح باالتر و توسعه همه ،کردن زندگی

 ورزی است،حلیل و اندیشهت ،حرکتی فراتر از استدالل ،درک هوشمندانه محتوای آموزشی نیست بلکه

یژگی اساسی ود. باشیمتوجه آن مربوط ساختن این قبیل موضوعات با مسائل عاطفی و درونی 

 ،یدآغازگرخو ی،خودکنترل د،استعال و ارتباط دنیای درونی و بیرونی فر شهود، ،درسی معنویبرنامه

ست. یکی از وظایف مهم و... ا، درک شهودی فراگرفتن از طریق عشق یادگیری اندیشیدن، راهبری،خود

ت آن یت و تمامیآموز با همه کلدانش یی، پرورش ابعاد وجودی درسهابرنامهتعلیم و تربیت و به تبع آن 

در عصر جدید لزوم توجه به ابعاد  هاانسانی به وجود آمده برای هاینگرانو  هادغدغه، هات. بحراناس

ی تقویت و تربیت هاراهآموزان را دو چندان نموده است. توجه به معنویت یکی از روانی و درونی دانش

 .ردیگیممعنوی صورت  بعد درونی و روحانی است که تولد آن با اجرای برنامه درسی

 هایژگیو ها،مؤلفه. تی، معنو: برنامه درسی معنویهای كلیدیهواژ

 منابع
نو در  یافتیصلنامه رهف. ینیت دیو ترب یت معنویترب ،یت اخالقی(. حدود و ثغور ترب2935د )احم ،یلحشورس

 .06 -42 ص:ص، 1شماره سال دوم،  ،ت آموزشییریمد
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 ،نیین دیشه نویفصلنامه اند. یوش معنو. ه(2916ا )ثن وری مقدم،ن و لیال لیانی،د؛ سمحم سلیمی،؛ باقر بناب، یاربغ

 .240 -210ص: ص، شماره دهم ال سوم،س

(. بررسی 2932ا )نژاد، احمدرضاوجی و ، ابراهیمجعفریمیرشاه ؛فروغی ابری، احمدعلی؛ یارمحمدیان، محمدحسین

فصلنامه ی برنامه درسی معنوی در چند کشور جهان. هامؤلفهبه  با توجهرنامه درسی معنوی تطبیقی رویکردهای ب
 .251 -19ص: صسال دوم، شماره اول،  ،رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

 
Mooney, B. & Timmins, F. (2007). Spirituality as a universal concept: Student experience 

of learning about spirituality through the medium of art. Nurse Education in Practice, 7, 
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چکیده . در : تحول یا تهدیدتعلیم و تربیت سکوالر (.2931) صمدی، پروین و عباسی، طاهره
مبانی فلسفی تحول در نظام مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: 

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.33-36)صص:  آموزش و پرورش ایران

 
 

 تعلیم و تربیت سکوالر: تحول یا تهدید

 1و طاهره عباسی 2پروین صمدی

شود. بی شک این تغییر و تحول در تر میبشر پیوسته در حال تغییر است و جهان نیز هر روز گسترده

دهد. یکی از این نهادها، آموزش و پرورش نیز رخ می ،ادهایی که با انسان سر و کار داردتمام امور و نه

ریزی برای این تغییر است؛ چرا که نیاز اساسی امروز تحول در علوم، باالخص علوم برنامهد است که نیازمن

م تعلیم و تربیت ها و هماهنگی با این تغییرات است و از آنجا که نظاماندگیانسانی برای جبران عقب

شود، این ضرورت تحول در علوم به ضرورت تحول در ای محسوب میدر هر جامعه زیربنای تولید علم

نیز مسلمانان متوجه نوعی از  هجری 24و  29یابد. عالوه بر آن، در قرن نظام تعلیم و تربیت تسرّی می

ماندگی خود را بیابند. یکی د برآمدند تا دالیل این عقبماندگی نسبت به جوامع غربی شدند و درصدعقب

ی سیاست در سایر در جوامع غربی بود که عالوه بر حوزه ها به این مسئله، اصل سکوالریسماز پاسخ

 شود. به این معنا که عالوه بر جدایی حکومت از دین، این جدایی از دیننهادهای اجتماعی نیز اجرایی می

گردد. سوال اینجاست که آیا مسئله عرفی شدن در در نهادهایی چون نظام تعلیم و تربیت نیز اعمال می

ماندگی است یا نه؟ به بیان دیگر آیا سکوالریسم در نظام تعلیم و تربیت ایران پاسخ صحیحی به مسئله عقب

 آورد یا رکود؟تعلیم و تربیت ایران موجبات پیشرفت را به وجود می

های تاریخی، فکری و فلسفی آن زمینهو پیش ررسی این مسئله نخست به توضیح اصل سکوالریسمدر ب

 پردازیم.پرداخته خواهد شد، سپس به بررسی این اصل در ایران و نظام آموزشی آن می

ه معنای ضددینی بودن بلکه یا عرفی شدن دین یه معنای جدایی حکومت از دین و نه ب سکوالریسم

اند که حاکی از گرایش مردم به این معنی کرده «دنیوی» غیردینی بودن آن است. برخی نیز این واژه را

جهانی بودن دین و توجه به زندگی مادی در همین دنیا است تا آنجا که سبب کسب هر چه بیشتر ثروت و 

                                                      
 samadi_p600@yahoo.comعضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا  -2
 abbasi_tahere@yahoo.comکارشناس ارشد تاریخ فلسفه آموزش و پرورش   -1
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 آمده چنین مدخل این ذیل ،بریتانیکا المعارفرهدای در داری شد.موفقیت در این جهان و رشد سرمایه

 زمینی زندگی در گراییآخرت از فارغ سویی و سمت که شودمی گفته ایاجتماعی جنبش هر به»: است

 .«باشد داشته

و از همه مهمتر جنبش  توان رنسانس، عصر روشنگری، مدرنیتهاز عوامل سکوالر شدن جوامع می

نام برد. فشارهای کلیسا، باورهای تحریف شده مسیحیت و مخالفت کشیشان با علم موجب  پروتستان را

 سازی مردم بسیارآمادگی مردم برای این تغییر ساختاری شد. البته نقش متفکرین و فیلسوفان نیز در آماده

 یمردم نیز عرفی گشتند و دین را برا ابتدا مذهب بود که عرفی شد و ،موثر بود. در سیر سکوالریزاسیون

یعنی ماهیت دین تغییر کرد، مذهب از قلمرو اجتماعی خارج  ،خواستندزندگی شخصی و دنیایی خود می

 شده و تبدیل به امری شخصی گشت که افراد از آن توقع هدایت امور سیاسی و اجتماعی خود را نداشتند،

 داشتند اعتماد بیشتر خودشان فهم به. شدندیم خودگردان و اخودکف و پیوستندمی محلی کلیساهای به مردم

شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه عرفی شد و دیدند. به دیگر سخن، می تقلید از نیازبی را خود و

چون نظام به قانون اساسی ورود پیدا کرد و در سایر نهادهای اجتماعی  پس از آن بود که اصل سکوالریسم

آموزش و پرورش نیز تسری یافت. البته سکوالریزاسیون در سطح جامعه لزوماً به سکوالریزاسیون در سطح 

 که بعدها بوجود آمد، مؤید این نکته است. یانجامد. برخی معضالتذهنیت افراد نمی

 ه کرد:بنابراین برای بررسی عرفی شدن نظام تعلیم و تربیت در ایران باید به نکات زیر توج 

است و خداوند را مقابل  تفاوت دین اسالم و مسیحیت: اسالم برخالف مسیحیت دین آزادی -2

دهد. در مبانی اسالم آخرت در متن دنیا و دنیا در متن آخرت معنا هایش قرار نمیانسان و خواسته

تا آن جا  م ارزش عقالنیتدر اسال ،خواند. عالوه بر آنمی یابد و پیوسته به فراگیری علوم فرا می

شود. اسالم فی نفسه یکی از منابع اصلی دین محسوب می است که عقل هم پای قرآن و سنت

امور اجتماعی را نیز مورد توجه قرار  ،پردازددینی است که به همان میزانی که به امور شخصی می

 دهد.می

 و مشاور حد در تنها مذهب از مردم ایران ایران و غرب: توقعانتظار و خواسته متفاوت مردم  -1

چنان در اموری چون قضا دانند و هممی امور گراصالح و مجری را مذهب بلکه نیست راهنما

هایی )احکام ارث، دیه، مهریه و...( و آموزش و پرورش توقع برخورد دینی دارند. حتی خانواده

نی ندارند، توقع پرورش فرزندان خود را در نظامی با که تقید چندانی به انجام مناسک دی

کنند و اجزای حکومت را خود اعتقادات مناسب دینی دارند. مردم در امور اجتماعی مشارکت می
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کنند در حالی که در غرب مردم انتظار برآورده شدن نیازهای اجتماعی و تربیتی از انتخاب می

 .دین ندارند

نسبت به جوامع غربی: برپایی با شکوه مراسم مختلف مذهبی چون  شرایط متفاوت اجتماعی ایران -9

 های ائمه و زیارت اماکن متبرکه نشانگر عالقه قلبی مردم به دین است.عزاداری

فراهم نبودن زمینه فکری، فلسفی و اجتماعی عرفی شدن در جامعه کنونی و وارداتی  ،با ذکر این نکات

های الزم زمینهدر زمان رضاخان با تصور اینکه بدون پیش گونه کهگردد، همانبودن آن مشخص می

توان نمی ،توان دست به چنین عملی زد، به کشف حجاب پرداختند که اثربخش نبود. در چنین وضعیتیمی

توقع موفقیت عرفی ساختن نظام آموزش و پرورش را داشت؛ چرا که این یک پدیده اجتماعی است که 

خود  ر قانون. مردم باید چنین امری رای به جامعه منتقل شود و نه با اجبار و ابزاباید با سازوکارهای اجتماع

ی ابعاد شخصیتی از ها القا کنند. زیرا هدف جریان تربیت، رشد متعادل همهبخواهند نه اینکه دیگران به آن

های ینهطریق پرورش روح، فکر، خویشتن عقالنی، احساسات و حواس بدنی انسان است به صورتی که زم

ی فردی و اجتماعی فراهم سازد و این هدف باید در بسترهای گوناگون و ی او را در زمینهرشد همه جانبه

حتی اگر فرد در نظام آموزش و پرورشی که به واقع سکوالر  ،در راستای هم اتفاق بیفتد. به دیگر سخن

هد داشت چرا که نه خانواده ای جز تعارض شخصی و گروهی در پی نخواشده است، تحصیل کند؛ نتیجه

 کننده فرد نخواهند بود.و نه اجتماع که در تربیت فرد نقش بسیاری دارند، پذیرای این امر و همراهی

افتد بلکه نیازمند تنها با تغییر کتب اتفاق نمی نظر کنیم، سکوالریزاسیونها صرفحتی اگر از این زمینه

در پایان با  هایی این چنینی داشته باشند.د در نظامی سکوالر تربیت شده باشند و اندیشهمربیانی است که خو

هایی چون سکوالرزدایی که برای جبران آن شکل در غرب و مشاهده نظریه بررسی نظریه سکوالریسم

یسته آن است که راه رفته را ای نه چندان دور تصور کرد. شاتوان افول سکوالریسم را در آیندهگرفت، می

حلی دیگر باشیم. چه بسا با اصالح و تحول در همین ساختار کنونی بتوان نتایج دوباره نپیماییم و به دنبال راه

 بهتری اتخاذ کرد.

 منابع
)مطالعه موردی جامعه  (. سکوالریسم و رابطه آن با تحصیالت عالی2910) نایبی، هوشنگ و آزادارمکی، تقی

 .39-06، صص: (9) 0 ،جامعه شناسی ایرانان(. شهری تهر

 . تهران: نشر قطره.سکوالریسم از نظر تا عمل(. 2912) برقعی، محمد

 .: سروشحمد آرام، مترجم(. تهران)ا. آموزش و پرورش زنده(. 2900) بی ی، تشپرد
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 دیان و مذاهب. . قم: مرکز مطالعات و تحقیقات اسکوالریزم در جهان عرب(. 2911) شریعتمداری، حمیدرضا

یک کتاب در یک مقاله(. ) یرویکردهای اسالمی و مسیح« تربیت» و« دین»تا(. ی)ب زاده قمصری، علیرضاصادق

 .241-220صص:  (،91) 1حوزه و دانشگاه، 

-209 :، صص261 شماره ،معرفتتقابل اسالم سیاسی و سکوالر.  (. بیداری اسالمی؛2935) عمار، محمداسماعیل

263. 

 .65-13صص:  (،2) 3 ،حکومت اسالمیتا(. شهید مطهری و نقد مبانی سکوالریسم. ی)ب ملکی، محمدحسنقدردان 

 . )حسن چاوشیان، مترجم(. تهران: نشر نی.شناسیجامعه(. 2910)ی ، آنتونگیدنز

 . )محمود مهرمحمدی، مترجم(. تهران: سمت.های برنامه درسی(. نظریه2935) .ی. پی، جمیلر
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بررسی تحول برنامه  (.2931)شیرین ، پورنصرت وفاطمه  ،پورنصرت ؛محمدحسن ،دیمیرزامحم

چکیده مقاالت چهارمین همایش . در با نگرشی بر آموزش فلسفه به کودکان آموزش ابتدایی درسی
)صص: یت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران ملی انجمن فلسفه تعلیم و ترب

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.255-254

 
 

بررسی تحول برنامه درسی آموزش ابتدایی با نگرشی بر آموزش فلسفه به 

 كودكان

 9پورشیرین نصرت و 1پورفاطمه نصرت ؛2محمدحسن میرزامحمدی

ازهای روحی انسان، یعنی نیاز به دانستن و فهمیدن برخاسته است. نیاز به ترین نینیاز به فلسفه از اصلی

خواهند چگونگی و چیستی همه بینیم کودکان همواره میچنان که می یک نیاز همیشگی است. ،دانستن

چیز را بفهمند. به همین علت ارسطو گفته است: فلسفه با شگفتی و حیرت در برابر جهان آغاز شد 

های فکری و استداللی . بسیاری از مدارس به صورت سنتی به جای اینکه بر روی مهارت(2916)محمدی، 

این مدارس با تأکید بر حافظه به عنوان منبع  ،تمرکز دارند. در واقع ،بر روی استفاده از اطالعات ،تکیه کنند

همترین هدف انگارد. این در حالی است که مهای فکری را نادیده میجایگاه مهم مهارت ،کسب دانش

ایجاد تغییرات شناختی، عاطفی و رفتاری نسبتاً پایدار در زندگی شاگردان است تا  ،آموزش و پرورش نوین

در  ،(. متأسفانه23: 2911 )حسینی، آنها بتوانند از نهایت استعداد و توانایی خود در زندگی بهره بگیرند

 ،به کارگیری نیروهای اجرایی غیرمتخصص های آموزشی به دلیل توسعه سریع مدارس، وبسیاری از نظام

های غلطی که جانشین بر فرایند تدریس حاکم شده است، مخصوصاً آن دسته از عادت ،عاداتی نامطلوب

و نوآوری را از آنان  اندیشه اند و هرگونه آزادیآموزان در کالس درس شدههمفکری، مشارکت دانش

کنند های سنتی پافشاری میهای جدید تدریس، بر اجرای روشاز روشاند و به جای استفاده گرفته

الگویی جدید به عنوان بدیلی برای تعلیم و  ،و نوجوانان (. در برنامه فلسفه برای کودکان2916)شعبانی، 

قدیم آموزش و پرورش  این برنامه جایگزین بهتری برای الگوی ،به عبارت دیگر است. تربیت پیشنهاد شده

(. تحقیقات بسیاری در زمینه آموزش فلسفه به کودکان انجام شده 65: 2910دانسته شده است )ناجی، 
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اگر به معنا و مفهوم فلسفه که همانا فلسفیدن است رو ( »2911قائدی ) است. تحقیقات داخلی از جمله:

سبب باال رفتن تفکر  ش فلسفه به کودکانآموز( »2910امی )«. توانند فلسفه بیاموزندکنیم کودکان می

های استدالل آموزش فلسفه به کودکان سبب رشد مهارت( »2910مرعشی )«. شودکودکان می انتقادی

ی را درسی رسمنسبت برنامه آموزش فلسفه به کودکان با برنامه( »2911حسینی )«. شودکودکان می

(، آلن 2301(، جکسون و دویچ )2305لیپمن و بیرمن ) یهای خارجو در پژوهش« کندمشخص می

( به 1552(، مونتس و ماریا )1555(، مورین )2333(، مک گیونس )2333(، مالمستر )2331(، دنیل )2311)

( و 2330سکوفیلد )توان به کودکان استدالل کردن و تفکر انتقادی را آموخت و ااین نتیجه رسیدند که می

ترین نیاز به فلسفه از اصلی ،اند. از سوییپرداخته ( به اهمیت فلسفه در برنامه درسی2311مک دونالد راس )

تواند به کودکان و به نظام می ،برنامه درسی مناسب و منسجم ،نیازهای روحی انسان است و از سوی دیگر

روی بررسی تحول برنامه هدف از تحقیق پیش ،ک نماید. از این جهتآموزشی در پیشبرد اهداف کم

سؤاالت اساسی که  ،درسی آموزش ابتدایی با نگرشی بر آموزش فلسفه به کودکان است. در این راستا

های آموزش فلسفه به کودکان چه نقشی در برنامه درسی آموزش ابتدایی مطرح است این است که روش

توان برنامه درسی آموزش ابتدایی را متحول ه از آموزش فلسفه به کودکان میدارد؟ چگونه با استفاد

 ساخت؟

پذیر هایی متفکر، انعطافاین است که کودکان به انسان ،هدف مورد نظر درآموزش فلسفه به کودکان

سی درپذیر است. آنچه در برنامهامکان ،درسیبا تحول در برنامه ،تر تبدیل شوند که این امرو منطقی

های دهد که موجب در هم تنیدن حالتوجود دارد، ساختاری را تشکیل می آموزش فلسفه برای کودکان

های مختلف توان با استفاده از روششود و میآموزان میهای شناختی در دانشذهنی و فلسفی و مهارت

را به  دوره ابتدایی های کندوکاو، بازی، برنامه درسیمانند داستان فلسفی، حلقه ،آموزش فلسفه به کودکان

 ای متحول ساخت.گونه

در این مقاله از روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیل اسنادی، با استفاده از کلیه منابع نوشتاری )کتب، 

ی بررسی تحول های اینترنتی و...( موجود و در دسترس، در زمینهشتاری )پایگاهمقاالت و...( و غیر نو

 شود.، استفاده میآموزش ابتدایی با نگرشی بر آموزش فلسفه به کودکان برنامه درسی

 :به طور خالصه عبارتند از های پژوهشیافته

 آموزش ابتدایی دارد؟ چه نقشی در تحول برنامه درسی لسفه به کودکانهای آموزش فروش -2
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 به هابچه حلقه، نیا که در شودیم لیتشک کندوکاو یحلقه نام به ییهاحلقه در کودکان یبرا فلسفه

د. کننمی نظرتبادل گریهمد با ،یعاد یدرس یهاکالس برخالف نند وینشیم هم کنار واررهیدا صورت

 در که است نیا هاکتاب نیا یهایژگیو از یکیاست،  داستان مجموعه صورت به یدرس یهاتابک

کنند یم بیترغ کندوکاو به ،برنامه نیا یهاکالس یبرا را هاآن و آورندیوجود م به سؤال کودک ذهن

ای است گلچین شده از حجم یک کتاب درسی مجموعه ستلیپمن معتقد ا(. 2916نژاد، )ناجی و قاضی

های درسی به بسیار عظیمی از اطالعات مورد قبول محققان و برای محققان. اما اگر خوانندگانی که کتاب

ای برای خواندن ایجاد ای الزم است تا انگیزهشود، کودکان باشند نه محققان، شیوهخاطر آنها نوشته می

هایی ای غیرواقعی و تخیلی، گفتگویی پرتنش، شخصیتی صحنهآورندهواند فراهمتکند. یک داستان می

 2فبکدر برنامه  (.2911ها با هم باشد )لیپمن،ی ایندوست داشتنی، الگویی سرزنده و با نشاط یا همه

های یادگیری قرار دارند، آنها در اجتماع پژوهشی کالس درس مشارکت آموزان در مرکز فعالیتدانش

ای سازماندهی شده است که آنها باید دیالوگ کنند و فرد ال دارند؛ چه فرایند اجتماع پژوهشی به گونهفع

کند و تواند غیرفعال باشد. روایت داستانی از توجه دائمی کودکان مراقبت میبه هیچ رو نمی ،گرمکالمه

مارگارت شارپ (. 256: 2911سازد )قائدی، گونه کل فرایند یادگیری را جذاب میحالت نمایشی و بازی

که  -ها از شکل سنتی آن پرداختن کودکان به فلسفه، فقط در صورتی ممکن است که کالسگوید: می

گری های دموکراتیک که جایی برای پرسش و کاوشبه حلقه -قدرت در دست یک نفر، یعنی علم است 

کندوکاو و روش داستان فلسفی، های (. استفاده از روش حلقه2910است، تغییر شکل بدهند )ناجی،

موجب تحول در محتوا و روش تدریس و فعال بودن شاگردان در کالس درس و به طور کلی تحول در 

 نظام آموزشی است. 

را متحول آموزش ابتدایی  توان برنامه درسیمی چگونه با استفاده از آموزش فلسفه به کودکان -1

 ساخت؟

یعنی  ،لیپمن معتقد است که تعلیم و تربیت بدون فلسفه تو خالی است، لذا امیدوار است که با این برنامه

وارد کردن فلسفه به این معنای خاص در نهاد آموزش و پرورش، انقالب بزرگی در آن ایجاد کند. به نظر 

ابتدایی، دقیقاً همان قدر ناقص و عقیم است که بدون بهره بردن از فلسفه، تعلیم و تربیت در مدارس  ،او

مندی از فلسفه در دانشگاه. در آموزش سنتی، کودکان و نوجوانان چنان که از آرای آموزش بدون بهره

توانند نمی ن اساس،یبر ا، فکر کنند ،توانند درباره تفکرشوند و نمیآید، دست کم گرفته میپیاژه بر می

                                                      
2- P4C 



  250 

 مفاهیم با کودک یآشناساز(. 2914تایج علمی را به حافظه بسپارند )ناجی، تحقیق کنند و فقط باید ن

 و تسریع را آنها شدن اجتماعی برکودکان، یشنیدار و یگفتار مثبت تأثیرات بر عالوه تواندمی فلسفی

 تأثیر داراى که داستان قالب در فلسفى به خصوص مفاهیم. کند تقویت را کودکان تفکر همه از ترمهم

 آینده زندگى در هاسال تا آن روشنى که ایجاد کند کودکان ذهن در هایىجرقه تواندمی است ىبیشتر

 (. 2916)خارستانی،  بماند باقى آنها

آموزش  ها و رویکردهای موجود در خود برنامه درسیتواند با روشمی آموزش فلسفه به کودکان

های فلسفی به عنوان یکی بتدایی کشور ایران را تا حدودی متحول سازد. اما، برای این کار باید از داستانا

آموزان ارائه های فلسفی به عنوان یک کتاب درسی به دانشاز دروس استفاده شود، به عبارت دیگر داستان

ود، این امر به طور مستقیم بر محتوا ها اداره شهای کندو کاو فلسفی کالسشود و با استفاده از روش حلقه

تاثیر بسزایی خواهد گذاشت، اینکه کودکان مانند یک  ی کالس داری معلمانو شیوه تدریس و نحوه

های سنتی تدریس مثل حلقه در کالس بنشینند و با یکدیگر ارتباط چشمی داشته باشند و به جای شیوه

آموزان مبتنی بر کتب ارائه شده ن بهره بگیرند، در این شیوه دانشهای نویشیوه سخنرانی، از شیوه

کنند و کالس را به چالش های مطرح شده بحث میهای فلسفی( در کالس در مورد داستان)داستان

شود( البته، گر این مباحث است )این امر در مدارس کشور ما دیده نمیکشند و معلم تنها هدایتمی

ایرانی و اسالمی  شود باید منطبق با فرهنگهای کندوکاو فلسفی مطرح میین حلقههایی که در اداستان

های متن های قرآن کریم وتوان، از داستانهای فلسفی است. برای این امر مینوشته شود که دارای زمینه

 ادبی مانند مثنوی مولوی و... بهره گرفت.

 منابع 
 .(پایان نامه کارشناسی ارشد) در فلسفه برای کودکان )روی آوردی انتقادی( یو لیپمننظریه مت(. 2910امی، زهرا )

 .دانشگاه تهران

 .انتشارات سمت: تهران (.ها و فنون تدریسهای آموزشی )روشمهارت. (1386شعبانی، حسن )

آن با برنامه  (. بررسی رویکردهای مختلف در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان و نسبت2911حسینی، اعظم )

 .02-20 ، صص:1شماره ، سال هفتم، س(ا )فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه الزهر .درسی رسمی

نامه پایان) های فلسفه برای کودکان در کشورهای مختلف(. تبیین تطبیقی اهداف و روش2916) اسماعیل خارستانی،

 دانشگاه شاهد. .(کارشناسی ارشد

 .(رساله دوره دکتری)های آموزش فلسفه به کودکان ها و روشسی مبانی، دیدگاه(. نقد و برر2911) قائدی، یحیی

 .دانشگاه تربیت معلم تهران



 256 

 
، مجله فرهنگ .و متوسطه ییراهنما یهدور در کودکان به فلسفه آموزش یدرسی هبرنام (.2911) قائدی، یحیی

 .251-19 ، صص:63شماره 

 پرورش بر کودکان فلسفه به آموزش برنامه در پژوهشی اجتماع روش ریتأث بررسی (.2910) دمنصوریس مرعشی،

 .اهواز چمران دیشه دانشگاه .دکتری رساله) ییراهنما سوم هیپا پسر آموزاندانش استدالل هایمهارت

انسانی و مطالعات تهران: ناشر پژوهشگاه علوم .کند و کاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان(. 2910سعید ) ناجی،

 .فرهنگی

 و یاستدالل یهامهارت یرو کودکان یبرا فلسفه یبرنامه جینتا (. بررسى2916نژاد، پروانه )سعید؛ قاضی ناجی،

 .205-219 ، صص:0شماره  سال دوم، ،فصلنامه مطالعات برنامه درسی .کودکان یرفتار عملکرد

-26 ، صص:252شماره  ،وجوانمجله کتاب ماه کودک و ن. مامایی فکر در حلقه کند وکاو. (2914) ناجی، سعید
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ی تعلیم و نقش آن در تحول تاریخ فضیلت نگاهی به اخالق (.2931) نسب، میثمرهنما، اکبر و امیری

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی . در و تربیت اخالقی
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.251-250)صص:  فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

 تربیت اخالقینگاهی به اخالق فضیلت و نقش آن در تحول تاریخی تعلیم و 

 1نسبمیثم امیریو  2اکبر رهنما

و سعادت به عنوان دو  اسالمی عمدتاً مبتنی بر فضایل اخالقی است و عدالت با توجه به اینکه اخالق

در سند رسد طرح مجدد این اخالق آید، به نظر می، به حساب میمعیار و مالک اصلی اخالق فضیلت

 های پرورشی، بعد از نوسانات مختلف مربوط به حذف و به حداقلو توجه بایسته به آن در فعالیت تحول

تواند در دوباره جان بخشیدن به رسالت اخالقی و های پرورشی و توجه مجدد به آن میرساندن فعالیت

 یاری رساند. ،مانتعلیم و تربیت کنونی ،تربیتی

به طوری که اصول و فضایل  .و اخالق فضایل دو وجه مکمل یک اخالق هستند ،وظیفه و اصول قاخال

 کنند و هر یک به تنهایی در یک نظام تربیتی اخالقی جامع الزم و ملزوم یکدیگرند.یکدیگر را کامل می

اصل وجود دارد که نوع عملی یک  ،به ازای هر خصلت خوب اخالقی ،ی فرانکنابنا به گفته ،بدین ترتیب

خوب  نمایاند و به ازای هر اصلی یک فضیلتکند که این خصلت اخالقی خود را در آن میرا تعیین می

 اساس آن. وجود دارد که عبارت است از ملکه یا تمایل به عمل بر

هم  ،نشگاه نورث آمبریای انگلستانبه ادعای استوارت سم استاد دا :گرای اسالمیفضیلت اخالق

گرا اضافه کردند: فیلسوفان اسالمی و هم مسیحی ابعادی از الهیات اسالمی و مسیحی را به اخالق فضیلت

 این اخالق در سنت ،مبتنی بر محور انسان است ،گرا نزد فیلسوفان یونان بوستاندر حالی که اخالق فضیلت

گیرد و فلسفه غرب به تدریج از این موضوع فاصله می با ظهور مدرنیته خداست. راسالمی و مسیحی مبتنی ب

گرا در فلسفه غرب محورهایی چون انسان، خرد اخالق فضیلت ،این اساس بر گیرد.مشی سکوالر را پی می

ه مبنای نظری تحول ی اسالمی کدر حالی که در فلسفه دهد.محور و اصل قرار میرا های اجتماعی و سنت
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 ،که در راس آن تقوای الهی قرار دارد ،باشد، فضایل اساسی دیندر آموزش و پرورش ایران اسالمی می

 است. اساس اصلی تربیت اخالقی

 و پرورش است. مهمترین عنصر آموزش ،کند؛ منش اخالقیخود بیان می فضیلت افالطون در اخالق

توانیم بهترین ، معماری یا علوم ما نمیخالف انتخاب معلم برای موسیقی بر ؛گویددر عین حال افالطون می

توان در خط تحول اساسی در نگاه به اخالق فضیلت را می برای آموزش فضیلت را انتخاب نماییم. معلمان

محور  پردازان تحول اخالقی است.وی یکی از بزرگترین نظریه اهده کرد.نظریه اخالقی کولبرگ مش

 .«عدالت»و  «عقالنیت»عبارت است از دو فضیلت اساسی:  ،اساسی نظریه اخالقی کلبرگ

های گرا داللتدر مقایسه با اخالق وظیفه گرافضیلت ، اخالقدر طول تاریخ تعلیم و تربیت اخالقی

ذاتی نبوده و  هایی هستند که کامالًچرا که فضایل اخالقی ملکات یا ویژگی داشته است.تربیتی بیشتری 

و شاید هم از راه موهبت الهی  ،ی تعلیم و تربیت، تمرین و ممارستی آنها دست کم تا حدی بوسیلههمه

ها هم گرایش به باشند و منشمی 2های منشدر واقع ویژگی ،هاضیلتاز طرفی ف آیند.فرد به دست می

که نیازمند پرورش بوده و به صورت فطری در افراد  ،باشندانجام اعمال خاص در اوضاع و احوال معین می

منش نیکوکاری و صداقت، اموری هستند که باید از راه تعلیم و تربیت  ،موجود نیستند. به عنوان مثال

به عنوان فضایل چهارگانه اصلی تلقی  در نزد یونانیان، حکمت، شجاعت، عفت و عدالت د.حاصل شون

خواهی و عدالت را برگرفته و در صدر اصلی نیک در طول تاریخ، علمای اخالق دو فضیلت شدند.می

 . اندهای اخالقی قرار دادهپرورش

رایج و  بیشتر اخالق فضیلت و تربیت اخالقی ان نیز در مبحث اخالقمیان مسلمانان و حکمای مسلم در

ی ی مورد توجه مسلمین از فلسفهثیرپذیری فلسفه، تأی این امریکی از دالیل عمده متداول گشته است.

ث عقل عملی )تهذیب اخالق، تدبیر منزل و بندی مباحی تقسیماین تاثیرپذیری در زمینه یونانی بود.

 سیاست مدن( به انجام رسید.

فیلسوفان اخالقی  ی راهدهندهنیز به نوعی ادامه ،فیلسوفان و متکلمان مسلمان از قبیل خواجه نصیر طوسی

عادت  دانند.های معینی در افراد میمنش را ایجاد و استقرار و تربیت اخالقی باشند که کار اصلی اخالقمی

کید بر تهذیب اخالق و خودسازی اخالقی، سعادت به عنوان هدف غایی اخالق و تربیت اخالقی، ، تأدادن

ی تحول تاریخی مفهوم تعلیم و تربیت اخالقی در آن نتیجه باشند.می از اصول حاکم بر اخالق فضیلت

ر در مدااخالق فضیلت ،به عبارتی. دو وجه مکمل یکدیگرند ،اخالق فضیلتاست که اخالق وظیفه و 
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بدین  ب با اخالق اصولی کانتی داشته باشد.تواند پیوند مناسپرورش اخالقی کودکان و نوجوانان می

تربیت و  زند.د میجریان مهم فلسفی را به هم پیون تربیت اخالقی مانند بستری است که این دو ،ترتیب

و هم با عنایت  ،های اخالقی، هم باید با توسل به اخالق و صفاتها یا اسوهآلآموزش اخالق از طریق ایده

در شرایط کنونی آموزش و پرورش بویژه در بعد اخالقی و پرورشی و در جریان  .به انجام رسد ،به اخالق

از این رو، از جمله  باشیم.های اخالقی میآموزشتحول آموزشی و پرورشی ما نیازمند چنین طرحی برای 

 : عبارتند ازشود پاسخ داده می هااالتی که در این پژوهش بدانؤس

 چیست؟ فضیلت اخالق -2

 جهان غرب داشته است در ثیری در تحول آموزش و تربیت اخالقیچه تأ فضیلت اخالق -1

 )نظرات اخالقی معاصر(؟

 در جهان اسالم داشته است؟ ثیری در تحول آموزش و تربیت اخالقیچه تأ فضیلت اخالق -9

تاریخی تعلیم  مدار در تحولفضیلت ثیرات اخالقأتر خطوط کلی تی مقاله به صورت مشروحدر ادامه

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و تربیت اخالقی

ی ی اخوان است که در مجله( ترجمه1522ی گنسلر )از جمله تحقیقات انجام شده در این زمینه، مقاله

بویژه از  ،فضیلت رسیده و در آن نویسنده به واکاوی عمیق اخالقبه چاپ  01ی حکمت و معرفت شماره

نقد تطبیقی تربیت »( است که در آن به 2910دیدگاه ارسطو پرداخته است. پژوهش دیگر مربوط به رهنما )

های اخالق فضیلت و به طور تفصیلی به ریشه پرداخته شده «نصیر طوسی از دیدگاه کانت و خواجه اخالقی

اخالق »است تحت عنوان  (2915) تحقیق دیگر مربوط به خزاعی ه شده است.در آن نیز پرداخت

ی اخالق هنجاری قرار ر در زمرهمداتکه در آن به این نکته اشاره شده است که اخالق فضیل «رمدافضیلت

پژوهش در این روش  محور نیز اشاره شده است.ضیلتبه ظهور، افول و احیای اخالق ف ،همچنین گیرد.می

 ای است.برداری و کتابخانهفیش نیز ابزار آن .تحلیلی است -از نوع توصیفی

 منابع
انتشارات تهران:  ، مترجم(.رضا کوررنگ بهشتی) .ی جاویدانسنتگرایی، دین در پرتو فلسفه (.2913الدمدو، کنت )

 حکمت.

 .1و  2 شماره ،ی نقد و نظرفصلنامه .مدارخالق فضیلتا (.2900) مکنیتایر السدیر،

 انتشارات آئیش.تهران:  .نقد تطبیقی تربیت اخالقی از دیدگاه کانت و خواجه نصیر طوسی (.2916) رهنما، اکبر

 انتشارات حکمت.. )آرش اخگری، مترجم(. تهران: ی اخالقفلسفه (.2910) ، جیمزریچلز
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انتشارات  تهران: .تصحیح( ،علیرضا حیدریو  مجتبی مینوی. )ق ناصریاخال (.2965، خواجه نصیر )طوسی

 .خوارزمی

 فرهنگی. و انتشارات علمی .، مترجم(بهاالدین خرمشاهی) .تاریخ فلسفه (.2915) فردریک کاپلستون،
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منظر ل از ماهیت تحوّ یبررس (.2931) معصومه ی و خنکدار،مصطف ی،میکر ، احمد؛سلحشور

چکیده مقاالت . در تیو تربآن بر تعلیم  یهاداللتو ( ییپساساختارگرا و یی)ساختارگرا ییگرامعنا
فه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و چهارمین همایش ملی انجمن فلس

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.221-253)صص:  پرورش ایران

 
 

( ییپساساختارگرا و یی)ساختارگرا ییگرامنظر معنال از ماهیت تحوّ یبررس

 تیو تربآن بر تعلیم  یهاداللت و

 9خنکدار معصومهو  1یمیکری مصطف ؛2سلحشوراحمد 

 بلکه ،شودینم محدود و متوقّف فرد یمعنو و یماد یزندگ به دنیبخش تینیع در تنها نه تیترب و میتعل

 آنجا گردد؛ ازیم جامعه یاساس تحوّل و رشد باعث قین طریا و از ردیگیم بر در را او یاجتماع شئون تمام

و کار  سر تربیتی تعامالت و تربیتی، متون محتوای و مفاد زبانی، جامعه اطالعات، انتقال با تربیت و تعلیم که

 یگرایپساساختار و مکاتب ساختارگرایی یهمه در که اساسی مفاهیم از .یابدمی ارتباط معناگرایی دارد، با

مطالعه  ،معناگرایی (.2901 قیطوری،د )بر نام هاآن ترینمهم عنوان به را و معنا نشانه توانشده، می حفظ

 یتیکالم ترب ایهر متن  ،که نیتوجه به ا با. یابدمی تمرکز زبان اجتماعی ابعاد در رفتار انسان است که

برخورد کرد  یشناخت یبا آن به عنوان موضوع دیبا، در خود نهفته دارد یفراوان یهااطالعات و دانسته

 هاآن ییمعنا ریتأث یها و بررسدانسته نیا یدهسازمان یگکشف چگون یدر پ ،یی. معناگرا(2916، یثمی)م

ت است که آشنایی با نظریات تربیتی گوناگون برای ین موضوع از آن جنبه حائز اهمیت. ااس یمتربدر 

کند و امکان تجهیز های تربیتی قدرت انتخاب بیشتری فراهم میگذاران، طراحان جریان فعالیتسیاست

 آن بر حاضر پژوهش (.2932 ن،یپورآذد )سازریزی را میسّر میی برنامهی در عرصهآنان به رویکرد گزینش

 تعلیم برای را آن یامدهایپ ،معنادر  لمفهوم تحوّ یریگدر شکل یمعناگرای ینظریه بررسی نقش با تا است

 مورد نظریه این مهم رویکردهای عنوان به پساساختارگرایی و ساختارگرایی منظور بدین. کند بیان تربیت و

کتب مهم فلسفی هستند که که ساختارگرایی و پساساختارگرایی دو م د. با توجه به ایننگیرمی قرار بررسی

ل با توجه به معنا در این دو مکتب، نقش در نتیجه بررسی تحوّ .تعلیم و تربیت تأثیرگذار هستند بر فلسفه
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االت مطرح رابطه این سؤ نیدر الذا  ؛دهای تعلیم و تربیت دارمهمی در شناخت اهداف، اصول، روش

ل از دیدگاه معناگرایی )ساختارگرایی و تحوّی هاروش، اصول و اهداف ،ماهیت :شودیم

  ؟مطرح شود تواندیمگونه چ ،نرایا تیو تربم یدر تعل و چیستت یو تربم یتعلپساساختارگرایی( در 

ل در معنا را بر اساس بحث تحوّ انددهیکوشساختارگرایان  گفت توانیم قسمت اول سؤال،در رابطه با 

شباهت تام به  نظر نیاز ا ،تیو تربم یمانند تعل ،یشناختانسان یدارهایدد. پکننذهن توجیه  یساختار کل

زبان معنا  یساختار گاهیکلمه بدون قرار گرفتن در جا کیکه  همان طور دارند و یشناختزبان یدارهایپد

، واجد یاز مجموعه روابط ساختار تأثّرم زین یانسان شناخت یهادهیپد، کندینم را افاده یو مفهوم مشخص

 یورا در که یزیاست، ساختار است؛ چ یو اساس نیادیآنچه بن ،. به هر حالستین یو واقع معنادار داللت

و  ءایاش یساختار گاهیجا ،آن یانجیمجموعه روابط و به م ،قرار دارد و از آنجا دارهایپد یسطوح ظاهر

از  یهابخش یدر آشکارساز یسهم مهم ،شیخو تیکل در ینظر کردیرو نی. اکندیم نییامور را تع

د. نبوآشکار شدن کشف و  گر قابلید یوهیشکه به  ،داشته است تیو تربم یمخصوصاً تعل یجهان اجتماع

در باب  یکرد نظریون ریمثبت ا یوردهاادست یاز برخ تواندیز میران نیت ایم و تربینه نظام تعلین زمیر اد

 یو درس یآموزش یهایزیرت برنامهیفیبهبود ک یبرا شودیماشاره  هاآنکه در ادامه به  تیو تربم یتعل

 :لیاز قب ید مواردیخود استفاده نما

 شودمی گذاشته اشتراک به دیگران نمادها، با نظام وسیله به است شده ادراک انسان توسط آنچه -

 (.2935)نشاط، 

 .است آموزدانش و منبع معلّم دو میان ییمعناهم گیریشکل گرو در اثربخش موزشبرقراری آ -

 .شودمی حاصل مشترک و شده تسهیم هایمفهوم و واژگان یواسطه به ییهم معنا -

آید )شریف، می شمار به پویا فعالیتی بلکه نیست، منفعالنه معنا در آموزش، فعالیتی دریافت -

2911.) 

 میان کند، ازمی دنبال که نیتی و نیاز تأثیر تحت مشخص معلّم یمکان و زمانی بافت یک در -

دیگر،  سوی از (.جانشینی محور)گزیند می بر نیاز رفع و بیان برای را مختلف، راهی هایبدیل

 یریکارگبه با باید و روبروست فرستنده یشده رمزگذاری هایانتخاب از یکی با آموزدانش

 .کند درک را معنا و رمزگشایی را خود، آن ذهنی امکانات

 ارتباطات کل شود، بلکهنمی افزوده انباره به واژه یک آموزد، تنهامی جدید ایواژه شخص وقتی -

 کند.می پیدا تغییر انباره اجزای این ترکیب و داخلی
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 ارد.د تفاوت و نیست یکی نویسنده یا و منظور معلّم با فهمدمی نوشته یا گفته از آموزدانش آنچه -

 و یآموزش ندیفرا گرتسهیل آموزشی که هاینظام توسعه و طراحی جریان در که است ضروری -

 تمامی به یاچندجانبه هستند، توجّه آموزاندانش ن ومعلّما میان ییمعناهم یکنندهفراهم

 .(2919حری، ) پذیرد صورت جریان این در مرتبط هایزاویه

 یمعن تعلیم و تربیت در آن یهایژگیبا و در ارتباط ،پساساختارگرایان از منظر ت تحولیماه ،همچنین

، انکار حقایق مطلق، تمرکز زبان و هاتیرواشکنی، نفی فرا ساختار رینظ ییهایژگیودر واقع  .کندیمدا یپ

 ساختارگراییپساباعث شده است  ،و نفی بازنمایی ی، تمرکززدایی از عقل و عقالنیتگرای، کثرتفرهنگ

برای  ییهانهیزمی، بهبود فرهنگ عمومی، تدارک ر انتقاداز جمله تاکید بر تفکّ ها و پیامدهاییداللت

اهداف تربیتی از تربیتی، تردید در  یهایابیارزمطالعات فرهنگی و اجتماعی، نفی معیارهای استاندارد برای 

نظام  ،زینه نین زمیر اد. (2910 ،یو دشت یسجادد )داشته باشپیش تدارک شده را برای تعلیم و تربیت در بر

 یآموزش یهایزیرت برنامهیفیکرد مذکور جهت بهبود کیاز دست مثبت رو تواندیمران یا تیو تربم یتعل

از منظر ساختارگرایان کسب درک و تحلیلی  تیو ترب میدر تعلل تحوّ هدف .دیخود استفاده نما یو درس

وس در جهان محس یهایدگرگونع و و تنوّ هایآشفتگاجتماعی که از ورای  یرخدادهاو  هاتیواقعاز 

د. ابییماجتماعی بر اساس آن سامان  یرخدادهاو کهن الگویی باشد که  اجتماعی در جستجوی نظم

زیرا  برتر است،فرهنگ  گاهیو پااختارگرایی کسب بینشی در جهت شکستن درجه پساس از نظر ،مچنینه

بلکه بارها باید  ،آن به نسل آینده نیست و انتقالفرد در قبال میراث فرهنگی گذشته فقط دریافت  تیمسئول

از نظر ت یو تربم یل در تعل(. اصول تحو2910ّ سجادی و دشتی،د )کر یو بررسدید  را خواند، هاآن

 ل ازاصول تحوّ ی.انهیزمپژوهش و  تنظیمیخود تعامل اثربخش، نگری،کل ؛شامل اصول ،اختارگراییس

تفکر صل ع. اارتباط افقی و متقاط ،و تفردتمایزانگاری  اصل شدن،: از منظر پساساختارگرایی عبارت است

 ،یابیسازمان ،یابیاز الگو: ان عبارت استیگرادگاه ساختارید از تیو تربم یل در تعلتحوّ یهاو روش یافق

ر ت از منظیم و تربیل در تعلتحوّ یهاروشن یهمچن(. 2911، سلسبیلی) یابیهیالو  یل ذهنیتحل

 یشکنقطب ،یو داورقضاوت  ،یپرسشگر ،یساختارشکن ،یانتقاد رتفکّ عبارت است از: ییگراپساساختار

 .(2919، یفراهان ینیفرمه) و گفتمان

 تیو تربم یتعل ،ییو پساساختارگرا ییساختارگرا ،ییمعناگرا ل،تحوّ ی كلیدی:هاواژه

 منابع
  .علم :تهران. تیو ترب میتعل یدر فلسفه دیجد یهادگاهید. (2900) وخسر ،یباقر
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های آن بر تعلیم و ی معناگرایی )ساختارگرایی و پساساختارگرایی( و داللتبررسی نظریه. (2932) شهرام ،نیرآذپو

 .نا همدانیس یدانشگاه بوعل(. ارشد ینامه کارشناسانیپا) تربیت

. روساست یلو و آراء سوسور یبا بررس ییده و مفهوم ساختارگرایا. (2913) ریام ،یپکین و محمد اسلم ،یجواد

 .159-200 :صص ،شماره سوم ،یاجتماع یمعرفت فرهنگ

 ،0ه شمار سال دوم، ،یشناساطالعفصلنامه . اطالعات انتقال فرایند در ربط داوری زنجیره. (2919) عباس حری،

 .239-200 :صص

 نوین یهاشهیاند .پساساختارگرایی منظر از تربیت و تعلیم تحلیل و تبیین. (2910زهرا ) دشتی، و سیدمهدی سجادی،
 .31-12 :، صص24 ، شمارهتربیتی

نگری در برنامه درسی طراحی شده و محتوای تدوین شده فارسی اقیت و کلجستجوی خلّ. (2911) سلسبیلی، نادر

 .61 - 90 :صص ،33 شماره ،(پرورش و آموزش) تربیت و تعلیم مجله .(دوره ابتدایی )بخوانیم و بنویسیم

 افول و بیستم، طلوع قرن دهه واپسین تا هجدهم قرن دوم نیمه از :اروپایی فلسفه. (2903) .ک .رابرت سولومون،
 .قصیده تهران: انتشارات .مترجم(، کاشانی حنایی سعید محمد. )خود

، روانشناسی و تربیتی مطالعات. معنایی یهاهینظر پرتو در اطالعات بازیابی و ذخیره بر تحلیل. (2911عاطفه ) شریف،

 .41-10 :ص، ص96 شماره

 تهران: آییژ. .تربیت و تعلیم و مدرنیسم پست. (2919محسن ) فراهانی، فرمیهنی

 .250 -11 :، صص94 ، شمارهفرهنگ نامه مجله .معنی و نشانه زبان،. (2901قیطوری، عامر )

 تهران: نگاه معاصر. .معنا و معرفت در فلسفه کواین. (2916میثمی، سایه )

 تهران: کتابدار. .و جوی معنا: رهیافتی معناشناختی در علم اطالعات در جست. (2935) نشاط، نرگس
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 های تربیتی موسیقیداللت بررسی ماهیت و (.2931)ناصر  ،تسلیمیانو السادات حکیمه ،زادهشریف

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن . در یتیترب یندهایو نقش آن در تحول مفهوم فرآ
(. 220-229)صص:  سفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایرانفل

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

های تربیتی موسیقی و نقش آن در تحول مفهوم داللت بررسی ماهیت و

 یتیترب یندهایفرآ

 1ناصر تسلیمیانو  2زادهالسادات شریفحکیمه

زندگی اصیل فردی و اجتماعی در ـطلوب نظام تربیتی نائل شدن به کمال م هر ف اساسیهداز آنجا که 

تالش جدی  ،آموزانهای واال در دانشی ارزشبایست در ایجاد نیروی درک و تجربهباشد، میمی

شود. در های انسانی حاصل میی تجربه، شناخت و عمل به ارزش. زیرا زندگی اصیل درسایهصورت بگیرد

نیروی  ،های واالست. از طرفیی ارزشی درک و تجربهبستر زاینده تربیت موسیقیایی ،اایــن راست

شود که انسان بالقید و شرط آنها را دوست داشته و تمایل هایی تولید میی شخصیت فقط از هدفسازنده

های و شرط انسان به زیبایی و یکی از جلوهی درونی و بالقید ی آنها داشته باشد. لذا جذبهبه تکرار تجربه

 ،با بار ارزشی خود تواندیم از عوامل مهم و کارآمد در تعالی شخصیت است و آن یعنی موسیقی

نیکی  ناپذیرهای تزلزلآموزان را چنان متأثر کند که آنها را برای یک زندگی پرمحتوا و متکی بر پایهدانش

ی تفکر، های آموزشی چیزی جز تقویت نوع ابزارگونهرسد که پیامد بعضی نظامظر میآماده سازد. به ن

توانند در خالف جهت می ،در طول تاریخ به اثبات رسیده است که این ابزارها گیری و اراده نیست.تصمیم

قیایی ی تربیت موسیها به واسطهلذا تجربه و درک این ارزش های بشری حرکت کنند.ها و ارزشآرمان

گردد. در هر عصری تعلیم و تربیت تابع کیفیت فرهنگی ها با آن ابزارها میموجب همسو شدن این ارزش

و کیفیت فرهنگی هر مکان و زمان بستگی مستقیم  گیرداست که در چارچوب آن این فعالیت صورت می

می در ارتقاء سـطح آگاهی تواند نقش مهتربیت موسیقیایی می، های انسانی داردبا آگاهی جامعه از ارزش

 ها داشته باشد.جامعه از از این ارزش
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توان گفت نظام آموزشی به تربیت هنری بیشتر و بهتر به منظور می ،با توجه به کارکردهای متنوع هنر

 نیازمند ،گذاری کنندهای رشد یافته یعنی شهروندانی که تمدن شایسته و مناسبی را ارزشپرورش انسان

ای است که اگر به اهل آن واگذار شود و با پاکی نیت و طهارت باشد. تربیت موسیقایی موضوع و زمینهمی

 یهتواند موجب کشف استعدادها و رشد موزون شخصیت از یک سو و بازدارندسیرت همراه شود، می

 انحراف و انحطاط اخالقی و اجتماعی از سوی دیگر باشد.

کارگیری آن در ابعاد عاطفی، اخالقی و و قابلیت به ماهیت موسیقیبررسی  ،هدف از این تحقیق

و نقش آن در تحول مفهوم فرآیندهای تربیتی  آموزان و در نهایت تبیین تربیت موسیقیاییاجتماعی دانش

چشمه موسیقی و ارتباط آن با باشد. در بررسی ماهیت موسیقی، معنای لغوی و اصطالحی، محتوی، سرمی

های تربیتی موسیقی، رویکردهای لذت، پیچیدگی عینی، زبان و بازنمایی مطرح گردید. در زمینه داللت

گانه دریافت، ادراک و اجراء مورد بررسی قرار گرفت و تعریف روشنی از تربیت موسیقیایی بیان سه

ها، تحلیل و بررسی و ت که شامل تلخیص دادهتحلیلی اس -در این مطالعه توصیفی ،گردید. روش تحقیق

باشد. این پژوهش نشان داد که موسیقی دارای دو بعد عینی و ذهنی است. هر یک از سه گیری مینتیجه

ناصر این دو بعد موجب پرورش رویکرد دریافت، ادراک و اجرای موسیقیایی با به کارگیری ع

اعی، رویکرد ادراک بعد عاطفی و اخالقی و رویکرد گردد. رویکرد دریافت بعد اجتمآموزان میدانش

ای است که یت موسیقیایی زمینهسازد. لذا ترباجراء هر سه بعد عاطفی، اخالقی و اجتماعی را متأثر می

آموزان در تواند موجب رشد موزون شخصیت و رشد و تعالی ابعاد عاطفی، اخالقی و اجتماعی دانشمی

هم کاروان آموزش و پرورش را از فرآیند تربیت متحول سازد. این دگرگونی نظام تعلیم و تربیت گردد و ف

در به فهم درآمدن فرآیندهای تربیتی ناشی از ساختارشکنی موجود در تربیت موسیقیایی است. زیرا روش 

 گیرد. گرایی قرار میبه کار رفته در این رویکرد در تقابل با دو روش مبتنی منطق و مبتنی بر تداعی

طور شناختی اجزاء مورد مواجهه را بازسازی و به ،کنند بلکهآموزان منطقی عمل نمیین جا دانشدرا

گردد که فرآیند دراین جا روشن می ،طور کلیدست آورند. بهنمایند تا بینش مورد نظر را بهمرتب می

پایانش خلق روابط آموزان بوده و های دانشمندیها و عالقهای است که آغازش قابلیتتربیتی، چرخه

گری است که از باشد. دراین میان معلم تسهیلآموزان میمفهومی و احساسی تازه و بکر توسط خود دانش

آموزان را به خود ارزیابی تشویق کرده و فرآیند را در جهتی سازنده کند، دانشی مکرر پرهیز میمداخله

 خصوصی از فهم گردند.  آموزان دارای نظامیکند تا دانشبرد و کمک میپیش می

 های زیر پاسخ داده شده است: این مقاله به پرسش در
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 چیست؟  ماهیت موسیقی -2

 کدامند؟  های تربیتی موسیقیداللت -1

 ها در تحول مفهوم فرآیندهای تربیتی چیست؟نقش این داللت -9

، ابعاد عاطفی، اخالقی و اجتماعی، تحول در فهم از یقیایی، تربیت موس: موسیقیهای كلیدیواژه

 مفهوم تربیت.

 منابع
 .نشر مرکز :تهران .ی هنرهای فلسفهحقیقت و زیبایی، درس .(2910) بابک احمدی،

  .نشر مرکز :تهران .، مترجم(غالمحسین معتمدی) .موسیقی و ذهن .(2916) یاستور، آنتون

   .های جیبینشر کتاب :تهران .، مترجم(حمید عنایت) .ی هگلهفلسف .(2905). ، و، تاستیس

، مترجم(. محمد حسن لطفی) .(تیمائوس و کریتیاس :جلد ششم) .ی کامل آثار افالطوندوره .(2900) افالطون

 .نشر شرکت افست :تهران
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چکیده . در پرورش تحول در آموزش و و فلسفه اسالمی (.2931)ابراهیم  ،قائمی ویداله  ،آبادیخرم
مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام 

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.223-226)صص:  آموزش و پرورش ایران

 
 

  پرورش تحول در آموزش و فلسفه اسالمی و

 1ابراهیم قائمی و 2آبادییداله خرم

آوری مفاهیمی همچون رشد، توسعه، نوآوری، تراکم اطالعات، فوران اطالعات، تخصصی شدن، فن

 یهستند که در نتیجه رشد و توسعه آموزش و پرورش در زمان ما جنبه وری مفاهیمیآموزشی و بهره

ه است از آنها در بازسازی و توسعه اند. اما، در مواردی، نهاد آموزش و پرورش نتوانستتری پیدا کردهفعال

متناسب با زمان خود در شرایط اجتماعی جدید، به درستی استفاده کند. در نتیجه، پیامد ناشی از فعال شدن 

زا ظاهر شده است. به عبارت دیگر، نهاد این مفاهیم در آموزش و پرورش به عنوان یک پدیده بحران

برجسته کردن این مفاهیم نقش اساسی داشته است، به دلیل آموزش و پرورش که خود، روزی در فعال و 

های نو، دچار نداشتن توانایی در استفاده درست و بهنگام از این مفاهیم برای کشف و اتخاذ روش

ای مشکالتی شده است که برای خروج از این شرایط بحرانی و همگام شدن با شرایط اجتماعی باید، چاره

حلی عقالنی و منطقی متناسب با شرایط جدید راه های انجام کار،ی روشسازاندیشید و برای بهینه

 اجتماعی نشان داد.

انسان به لحاظ برخورداری از قدرت اندیشه، خالقیت و نوآوری بزرگترین دارایی هر سازمانی محسوب 

یرد. گهای فنی و سازمانی توسط انسان صورت میشود، چرا که هرگونه بهبود و پیشرفت در سیستممی

 شود. دستگاه آموزش وهای انسان، سرمایه نهفته و بالقوه یک سازمان محسوب میتوان فکری و اندیشه

تواند توفیق خود را اعالم نماید که عهده گرفته و آنگاه میه پرورش رشد و توسعه این دارایی عظیم را ب

های یافته باشد و در پیشرفتمحصوالت تربیت شده آن رنگ و بوی اسالمی داشته باشد و پرورش اسالمی 

پرورش به نام علمی و تکنولوژیک مطرح باشند. در واقع، آنچه از نظام گذشته برای دستگاه آموزش و 
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ریزی صحیح و تقلیدی ناقص از نظام آموزشی کشورهای خارجی است و آموزش باقی مانده، فاقد برنامه

 (. 2900نماید دارا نیست )زاهدی، ای که نیازهای فردی و اجتماعی کودک را تامین برنامه

بیگانگان فضایل مسلمین  ،از یک طرف .مسلمانان از دو طرف در دام سوء نیت بیگانگان گرفتار شدند

ی دستاوردهای علمی و فرهنگی خویش تسامح را انکار و از طرف دیگر مسلمانان در ثبت و ضبط و عرضه

ین مسلمانان و ایرانیان، به وجود آمد که فرنگیان تافته در ب ی، حتکردند و در نتیجه این باور غلط جهانی

جدا بافته در خلقت هستند و از یک هوش و استعداد استثنایی برخوردارند که دیگر ملل، از جمله 

اند. از یونان قدیم تا رم و رنسانس، همواره آنها پیشتاز و مولد، و شرقیان و مسلمانان بهرهمسلمانان، از آن بی

ی عملی چنین باوری این بوده است که سعی بیهوده نکنیم و اند. نتیجهکننده بودهو مصرفرو دنباله

ی تبعات سیاسی و فرهنگی آن بپذیریم! به های درجه چندم با همهسرنوشت محتوم خود را به عنوان انسان

موجب جویان غربی و غفلت ما به مرور آمیز سلطهشود که هوشیاری شیطنتاین ترتیب مالحظه می

سعی » ؛پیدایش باورهایی در مردم ما شده که باید آنها را نوعی صفات ثانویه به شمار آورد وآن اینکه

 (.2913)والیتی، « های رفیع علم و معرفت باشیمبیهوده نکنیم! ما را نرسد که در آرزوی قله

اش یدتی و قومیتر از این نیست که این چنین، اعتبار عقبرای هر صاحب درد متعهدی، غمی جانکاه

تر شده است. لگدمال شود. امواج بیداری اسالمی از دویست سال پیش تاکنون هر روز بلندتر و گسترده

ای که ترین دستاورد این حرکت تاریخی، بازگرداندن تدریجی خودباوری به جهان اسالم بود؛ به گونهمهم

نیکی، مدعای قدیمی برتری غرب، اثر امروز با وجود توسعه و تعمق تبلیغات صوتی، تصویری و الکترو

سازی بیش از این که علمی باشد، سیاسی است. های مسلمان و مشرق دارد. لیکن این مصونکمتری بر ملت

گونه که جریان اولیه و معکوس استعمار فرهنگی نیز به دنبال استعمار سیاسی و به مقصد استعمار همان

 (.هماناقتصادی بوده است )

سازی بیدارگران پیشتاز سیاسی و فرهنگی رسیم که باید از زمینهین تحقیق، به این نتیجه میبنابراین با ا

های بازگرداندن خودباوری علمی و معرفتی نیز فراهم می شد. برای نیل به این استفاده و در عین حال زمینه

دهد که در آغاز میای کرده اند، کندوکاو در این حوزه نشان های ارزندههدف برخی از بزرگان کوشش

تردید حرکت آغاز شده است و بنا به ی زیادی داریم، اما بیراه هستیم و تا رسیدن به مقصود فاصله

ی تولد تا واپسین لحظات زندگی و سفارش امام طلب علم و کمال از لحظه ،ی پیامبر اکرم )ص(توصیه

و همچنین سخنان امام « کرده استآن کس که دو روزش مساوی باشد زیان »فرماید: صادق )ع( که می

 خمینی )ره( در خصوص تحول در آموزش و پرورش و فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد نیاز آموزش
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پرورش به تحول و نظرات دانشمندان و بزرگان، تحول در آموزش وپرورش، باید با توجه به فلسفه  و

رت صورت گیرد و یک ضرورت است که نیاز به تالش و جدیت فراوان و با الهام از قرآن و عت اسالمی

 دارد.

 شناسی و ادراک در فلسفه اسالمی( با موضوع معرفت2932در تحقیقات انجام شده توسط رستمیانی )

هوالت دو نظریه در مورد منابع معرفت و کاستن از مجهوالت وجود دارد. یکی حرکت از معلومات به مج

شود. نظریه نخست، صعودی یا فلسفی و دیگری محصول شهود مستقیم است که از عالم ملکوت اعطا می

فرد برای دریافت کلیات  .تری استبسیط تر واست و نظریه دوم نزولی یا وحیانی است که راه بسیار آسان

، آن است که آواز نفسی قدرتمند رسد که تنها امر الزماعطایی الهی، نیازی به هیچ فعلی ندارد؛ به نظر می

 ها است، برخوردار باشد.که قادر به دریافت آن

پرورش  با موضوع ضرورت تحول در آموزش و (2911در تحقیقی دیگر که توسط انصاف ) ،همچنین

ها، به این نتیجه رسید که ضرورت تحول را عالوه بر عوامل تأثیرگذار آن، در بالندگی و بهبودی سازمان

ها، تحت فشار عوامل متعددی همچون پیچیدگی وقایع، توان یافت؛ سازماندر کیفیت زندگی نیز میبهبود 

ی خدمات و تولیدات و نیازطبیعی و درونی گیر در ارائهسرعت پیشرفت فناوری، افزایش رقابت چشم

ر و تحول خلع سالح ها را در مقابل تغییسازمان ،ی نظام هستی، قرار دارند. این عواملها در مجموعهانسان

 کند.ریزی جدی مینموده و آنان را وادار به پذیرش و برنامه

ضرورت آن در آموزش و پرورش و گسترش اصول و مبانی آن، سپس نظر  در این مقاله ابتدا تحول و

همچنین فلسفه  ، وبزرگان و دانشمندان اسالمی در مورد تحول و نوآوری پویا و متکامل زیستن در اجتماع

ریزی فراکنشی و و پویایی آن و تحول با توجه به فلسفه اسالمی و قرآن و عترت، و داشتن برنامه المیاس

 ریزی شده مورد بررسی قرارگرفته است. طرحو طراح بودن، به جای برنامه واکنشی 

 رش  ، آموزش و پرو: تحول، فلسفه اسالمیكلیدی هایهواژ

 منابع 
 تهران: دانشگاه پیام نور. .فلسفه تربیت(. 2919زاده، عیسی )ابراهیم

 تهران: مدرسه. .نگاهی دوباره به تربیت اسالمی(. 2910باقری، خسرو )

 تهران: دانشگاه پیام نور. .های آموزشیروابط انسانی در سازمان(. 2911حاتمی، حمیدرضا؛ سرمدی، محمدرضا )

 تهران: سروش. .های تربیت اخالقی کاربردی در اسالمروش(. 2911یری، محسن )حاجی بابائیان ام

 تهران: آوای نور. .های تربیتیفلسفه فعالیت(. 2900مرتضی ) ،زاهدی
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(. مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و 2935پرورش و شورای عالی انقالب فرهنگی ) شورای عالی آموزش و

 اسالمی ایران. تربیت رسمی عمومی جمهوری

 تهران: سمت. .، مترجم(سرشتجعفر پاک)محمد .مکاتب فلسفی و آراء تربیتی(. 2915ال ) .گوتک، جرالد

تهران:  .، مترجمان(جمعی از استادان فلسفه) (.2) یتاریخ فلسفه اسالم(. 2919نصر، سیدحسین ) لیمن، الیور و

 حکمت.

 قم: دفتر نشر معارف. .فرهنگ و تمدن اسالمی(. 2913اکبر )والیتی، علی

 تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور. .النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمیعلم(. 2910هاشمیان، سیداحمد )
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بر تحوالت  فمینیسم تحلیل سیر تاریخی (.2931) شکاری، عباس؛ کیانی، اعظم و محمدی، صفورا

چکیده مقاالت چهارمین . در و الکان تطبیقی امام علی )ع(تعلیم و تربیت با تاکید بر دیدگاه 
 همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.219-215)صص: 

 
 

تعلیم و تربیت با تاكید بر دیدگاه  فمینیسم بر تحوالت تحلیل سیر تاریخی

 تطبیقی امام علی )ع( و الكان

  9و صفورا محمدی 1؛ اعظم کیانی2عباس شکاری

الکانی، به بررسی  و فمینیسم مقاله با هدف مقایسه دیدگاه تربیتی اسالم از منظر امام علی )ع( نیا

 -ی دینی با تکیه بر سخنان امام علی )ع( با رویکردی کیفیهاآموزهو نقد آن با توجه به  دیدگاه الکان

ر این راستا، پژوهش حاضر سعی دارد مبانی تربیتی فمینیسم . دتطبیقی با روش فرانک هیکلر پرداخته است

مثبت آن در  راتیتأثو  را در نظام تعلیم و تربیت بررسی و نقد کند و به بیان مبانی تعلیم و تربیت اسالمی

مبانی معرفتی در تحوالت نظام  یهابحث نیتریادیبناین موضوع، یکی از  .دبپرداز هاانسانتربیت و تعالی 

و ابطال نظریه فمینیسم در حوزه تعلیم و م هدف آن، اثبات درستی نظریه اسال و باشدیمآموزشی ایران 

، مقام و وظایف نبایستی از هاتیمزجوهره فمینیسم آن است که حقوق، ( 2911ی )نظر باقربه  .استتربیت 

ست ، ولی این بدان معنااندبودهمردان  مشخص شوند. به رغم اینکه بسیاری از رهبران فمینیسم روی جنسیت

 کهی حال اند. درکردهخودشان دفاع زنان از  که شدیم، این شائبه ایجاد بودندیم زن هاستینیفم اگر که

به اصل موضوع تالش برای احقاق حقوق زنان معتقد هستند  هاستینیفم. تمام اندکردهمردان از زنان دفاع 

موجب  ،وجود دارد و همین مسئله نظرمبارزه با آن اختالف یهاروشعلل این ستمدیدگی و  در موردولی 

 ریتأثتحت  فمینیسم فرانسوی(، 2910به زعم بیسلی )ده است. همراهی فمینیسم با پسوندهای متفاوت ش

و از منظر روانکاوی، الگوی سه ضلعی از جهان ت. اشناختی ژاک الکان اسزبان -یشناخترواننظریات 

ی سیاسی شهیانددر ساحت  که کندیمعرضه « امر خیالی، امر نمادین و امر واقعی»روانی، شامل  -اجتماعی

ی به جا اگستردهژرف و  ریتأث، پسامارکسیسم و پسافمینیسم( ییپساساختارگرا، جدید )پسامدرنیسم

                                                      
  abbasshekari45@gimail.comیات علمی دانشگاه کاشان عضو ه - 2
 kiany_Aa@yahoo.comکارشناس ارشد برنامه ریزی درسی  - 1
 Mohammadism@ymail.comکارشناس ارشد نهج البالغه   - 9
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دستیابی به برابری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  ،هاستینیفمدف تعلیم و تربیت از دیدگاه ه. گذاردیم

در واقع به  هاستینیفم، ولی آیا نداکردهی متفاوتی پیشنهاد هابرنامهی رسیدن به این اهداف برا هااست. آن

در تعلیم و  هاآنتعلیم و تربیت مثبت بوده است؟ مبانی ه بر حوز هاآن ریتأث؟ آیا انددهیرساهداف خود 

موافق است؟ نظر امام علی )ع( در مبانی تربیت اسالمی  هاآنتربیت چیست؟ آیا اسالم با آراء و روش 

 م و تربیت باید چگونه باشد؟ چیست؟ از دیدگاه امام علی )ع( تعلی

، به شودآن بر تحوالت اسالمی اشاره  راتیتأثو  برای پاسخ به این سؤاالت، ابتدا باید به تاریخ فمینیسم

نشان  هاافتهی. اگانو مطرح شده استپ و لریم ،شتر توسط گرومتیب یستینیفم یبرنامه درسی که اگونه

است که در آن  «یرهاساز» ،گرید یانتقاد یهادگاهیدمانند همه ه هاستینیف فمهده ک دهدیم

ان یر مربیرا از سا ستینیفمان یآنچه مرب. شودیم یتلق یر اجتماعییتغ یبرا یعامل یامدرسه یهاآموزشگاه

. نکته دیگر این امعه استظالمانه درون ج یساختارهااز  زن یرهاساز یرو هاآنتمرکز  سازدیمجدا 

 پسراند نهمانن باشد که دختران ی ایآموزش ام آشکار برنامهیاست پ ممکن ،هاستینیز نظر فماست که ا

. کندیمف و مخدوش ی، آن را تحر(پنهان درسیبرنامهام نهفته در برنامه آموزشى )یکنند. اما پ رفتار

ل را در ین قبیاز ا است که در مورد دختران عواملى ن امر، آموزش پنهانی، علت اشوندیمدختران دل سرد 

تى در سلسله یتوازن جنس ،درسى هاکتابمحتواى  ،انتظارات آموزگاران ،رد: سازماندهى مدرسهیگبرمى

ز رد یق مردانه را نیتحق هاستینیفمس. متقابل در کالس در یهاکنشمراتب آموزش و روش تحقق 

آموزش یکسان پسران و دختران در مدارس،  ،برخالف مسلمانان هاستینی(. فم2910 ،)کهون کنندیم

ی هاروشگرا از کتب درسی و همچنین ی جنسهاشهیکلارزش نهادن به تجربیات دختران، حذف 

از نظر اسالم قابل قبول  هاروشر چند این د. هداننیممشارکتی به جای رقابتی را در حوزه آموزشی الزم 

ی تربیتی هاهدفصحیح باشد.  تواندینمدفی است که آن هدف از دید اسالم است، ولی برای رسیدن به ه

. دهندیمرار . قضمن اینکه آموزش را در مسیر اساسی مثل فهم و درک مفاهیم، نظریات، اصول، قوانین و..

که آموزش به عنوان یک فرضیه دینی، امری جدی تلقی خواهد شد و معلم و شاگرد  دهدیمنتیجه نشان 

پیامبر  وش آموزش بر اساس تعالیم قرآن و سنتد. رنه و صمیمانه در این راه کوشش خواهند نموصادقا

فروشی خارج خواهد شد و به صورت )ص( و دیگر پیشوایان معصوم )ع(، از صورت تحکم، تلقین و فضل

امعه و همچنین با توجه نیازهای فرد و ج بر اساسی آموزشی هاد. برنامههدایت بحث و تعقل در خواهد آم

 (.2911ساشوکی، ت )به مبانی و اصول هر رشته تدوین خواهد گش
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، سیره پیامبر )ص( و هالبالغنهجاز قرآن،  توانیمنتیجه دیگر این که محتوای نظام تربیتی اسالم را 

اعلَم أنَّه ال  وَ»فرمایند: می علی )ع(م اما ،هالبالغنهج. در کتاب شریف پیشوایان معصوم )ع( استخراج کرد

دانشی که نفع نبخشد خیری در آن نیست و  !آگاه باش ؛عِلمٍ ال یَنفَعُ و ال یُنتَفَعُ بِعِلمٍ ال یَحِقُ تَعَلُّمُهُ یخَیرَ ف

توحید و خداشناسی، رسالت پیامبران و در اسالم از  «.بخشدینمدانشی که سزاوار فراگرفتن نیست سودی 

امامت امت، معاد، عدل الهی، عبادات و فروع احکام، طبیعت و موجودات طبیعی، انسان، اقوام و ملل، 

 دیآیمموضوع دیگر بحث به میان  هادهی اخالقی و هامالکی سیاسی، کشاورزی و بازرگانی، هانظام

ی تربیتی فمینیستی، خانواده را در هاروشبرخی ه ک شودیماهی دیده . گ(2912 ،االسالم نیو معطیبی )

( 2960) ، ولی در روش تربیتی اسالم خانواده در متن است و به نظر شریعتمداریدندهیمحاشیه قرار 

 ،از فمینیسم پست مدرنبر اساس برداشت  ،اسالمی فمینیسم. تعلیم و تربیت غیررسمی افراد است مسئول

فرهنگی ملل  یهایژگیو و یامنطقهفمینیستی بدون در نظر گرفتن شرایط  یانسخهتجویز » که تاسمعتقد 

مداری، تاکید باوری از دینفمینیسم اسالمی بر جدا کردن دین پردازانهینظرتاکید  .مختلف ناممکن است

 .«موید این ادعاست و مرد بر تشابه حقوق زن

و باید گفت که نهضت فمینیسم، در عین اینکه یک سری موانع  یه فمینیسمدر نقد نظر بدین ترتیب،

دیگری را برای جامعه  و مشکالتولی موانع  ،را به او اعطاء کرد یو حقوقگرفت  را از زن مشکالت

و حقوق زنان است  کننده(. در حالی که اسالم احیا2910)بهشتی،  به ارمغان آورد و خصوصاً زنانبشریت 

شامل چهار  هالبالغنهجنظام تربیتی از دیدگاه  انسانی او برداشته است. و حقوقبلندی به سود زن  یهاگام

کننده ر این نظام، جنبه هدایتی در واقع، تعییند. دباشیمجنبه هدایتی، اجتماعی، عقالنی و جنبه معنوی 

را از نظر فلسفی و عقیدتی تشکیل  اساس نظام تعلیم و تربیت اسالمیمشی جوانب دیگر است و خط

موجب  هاتفاوتی زن و مرد معتقد است که این هاتفاوتی اسالمی با در نظر گرفتن هاد. آموزهدهیم

ی هاتفاوت ی زن و مرد تضاد است نه تناقض، با این تضاد،هاد. تفاوتگردیماستحکام پیوند خانوادگی 

ی مبتنی بر حکمت و در جهت اجتماعی و نیل به هاتفاوتو نیز این  رسدیمتر به نظر میان زن و مرد منطقی

 داندیمسالم برخالف فمینیسم، علمی را دارای اصالت . ا(2914الجواد، صالحت )اهداف متعالی انسان اس

ا بررسی و مقایسه متون دینی با آثار . ب(2902عالئی رحمانی، د )که برای شناخت خداوند و قرب الهی باش

ی دینی هاآموزهکه نه تنها مبانی تعلیم و تربیت فمینیسم با مفاهیم و  دیآیماین نتیجه بدست  هاستینیفم

ی فمینیستی به قدری عمیق است که سازش و مصالحه هاشیگرامنطبق نیست بلکه تناقض میان اسالم و 

باید اذعان نمود که تفکرات فمینیستی به  آخرر ت. دیکی، اثبات دیگریسمیان آن دو وجود ندارد و نفی 
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تربیت ایران اسالمی به کار گرفت بلکه، نتایج نشان د در تحوالت جدی ناًیع تواندینمشکل موجودش 

 ه با نظام دینی سازگاری دارد، قابل استفاده است.. کمحتوا و.. ها،روش از اهداف،آن بخشی  دهدیم

 امر خیالی، ،ع() یامام عل تربیت اسالمی ،فمینیست الکان ،روانی-ن اجتماعی: جهاكلیدیهای واژه

 . نمادین و واقعی

 منابع
 . تهران: وزارت علوم و تحقیقات و فناوری.مبانی فلسفی فمینیسم(. 2911و )باقری، خسر

صلنامه تربیت ف و بررسی نظریه تربیتی فمینیسم و نقد آن از منظر تعلیم و تربیت اسالمی. نییتب .(2910د )عی، سبهشتی
 .9ماره ، شال دوم، ساسالمی

 انتشارات(. تهران: ، مترجمرضا زمردی. )محمددرآمدی بر نظریه فمینیستی چیستی فمینیسم .(2910س )ری، کبیسلی

  .روشنگران و مطالعات زنان

م: انتشارات امام ق مترجم(. ،. )محمد دشتیالبالغهنهج. (2910) محمد بن ابی احمد حسین بن موسیبوالحسن ، ارضی

 عصر )عج(.

 .ی در هویت زن ایرانیتأمل .(2910م )ری، مجاهرفعت

  بوستان کتاب :قم .البالغهنهجتعلیم و تربیت در . (2901عبدالمجید )ت زهاد

 قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان. . فمینیسم(. 2912) حمدرضا، منژادزیبایی

فتر د م:ق مترجم(. ،)بهروز جندقی .ی فمینیستیهادانشلهیات فمینیستی در فمینیسم و ا .(2911) ارجوی، مساشوکی

 مطالعات و تحقیقات زنان.

 اپخانه سپهر.چ . تهران:تعلیم و تربیت اسالمی .(2960) لی، عشریعتمداری

 مترجم(.  ،)ورود سالمی .البالغهنهجدر زن . (2914) جوا، نالجوادصالح

 .البالغهنهجدر  نروانشناسی ز. (2912) ریم، ماالسالمنیمعاهید؛ ، نطیبی

 رکز چاپ و نشر سازمانی تبلیغات اسالمی.م. البالغهنهجزن از دیدگاه (. 2902) اطمه، فرحمانیعالئی

شر نتهران:  مترجم(. ،)عبدالکریم رشیدیان .رنیسمپست مدی برگزیده از مدرنیسم تا هامتن .(2910س )رن، الکهون

 نی.
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ی و گرایپیدایش رویکرد سازنده (.2931)خضری، حسن و شیرجهانی، اعظم  ؛برزگر بفرویی، کاظم

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و . در ی یادگیریهاطیمحتحول در 
(. مشهد: 210-214)صص:  ی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایرانتربیت ایران: مبان

 دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

 ی یادگیریهاطیمحگرایی و تحول در پیدایش رویکرد سازنده

 9و اعظم شیرجهانی 1؛ حسن خضری2کاظم برزگر بفرویی

ی هاطیمحی و نقش آن در متحول ساختن گرایهدف از این مقاله بررسی روند پیدایش رویکرد سازنده

ی و تحلیل منابع و مقاالت پژوهشی اکتابخانه. اطالعات این مقاله، از مدارک و اسناد باشدیمیادگیری 

 گردآوری شده است. 

ی فلسفی آن عصر هاانیجرو  هاشهیانداز  متأثری تربیتی در هر عصر، غالباً هاشهیاندبا توجه به اینکه 

و  هانگرش، پست مدرنیسمهای فلسفی و ظهور فلسفه همراه با تحوالت صورت گرفته در پارادایماست؛ 

به طور  (.2919ی فراهانی، نیفرمهی نیز در عرصه تعلیم و تربیت به وجود آمده است )اتازهی هادگاهید

تی از تعلیم و میالدی، پارادایمی بدیع و نوگرا مطرح شد که ناشی از نارضای 15مشخص از اواسط دهه 

(. رفتارگرایی 2912فینی، رفتارگرایی قرار داشت )فردانش و شیخی ریتحت تأثتربیت سنتی بود که شدیداً 

گرایی به عنوان زیربنای آن، بر این باور است که تمامی دانش در خارج از فرد و مستقل از و فلسفه عینیت

دیگر با چنان دقتی انتقال داد که  از یک شخص به شخص توانیماو وجود دارد و آن دانش را 

(. اما 2913یاد بگیرند )بایلر و اسنومن، نقل از سیف،  داندیممعلّم  یادگیرندگان، همان چیزی را که

صرفاً به یادگیرندگان، آگاهی  توانندینمپارادایم نوین، بر این اصل اساسی تأکید دارد که آموزگاران 

این پارادایم،  .ی استگراین خود بسازند؛ و این، همان دیدگاه سازندهفراگیران باید آگاهی را در ذه؛ دهند

ی پیاژه، ویگوتسکی، روانشناسان گشتالتی، هاپژوهشی علمی و فلسفی گذشته دارد و از هاشهیاندریشه در 

 (. 2913)سیف،  دریگیمسرچشمه  بارتلت و برونر، و نیز از فلسفه پرورشی جان دیویی

                                                      
 k.barzegar@yazduni.ac.irاستادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه یزد  -2
 Hasan_khezri@yahoo.comه آزاد واحد فیروزآباد  عضو هیأت علمی دانشگا -1
 ah_shirjahani@yahoo.comدبیر آموزش و پرورش استثنایی یزد  -9
 

mailto:Hasan_khezri@yahoo.com


  210 

ی مورد هامهارتکه در دو دهه اخیر، دانش و  دهدیمی، نشان اکتابخانهنتایج حاصل از این پژوهش 

ی اقتصادی، اجتماعی و فناوری تغییر هاحوزهنیاز برای موفّقیت در زندگی امروزی به دلیل تحوالت در 

ونه به اطالعات مورد نیازشان دسترسی داشته آموزان نیاز دارند تا بفهمند که چگیافته است. امروزه، دانش

آموزان با ی واقعی زندگی به کار ببرند. عالوه بر این، دانشهاتیموقعباشند و چگونه این اطالعات را در 

ی وجود ندارد بلکه، اشدهی بسیاری مواجه هستند که برای آن جواب سرراست و از پیش آماده هاتیموقع

را تحلیل کنند و دانش و مهارت خود را برای پیدا کردن  هاتیموقعتوانند بایستی ب هاآنبه جای آن، 

حوزه تعلیم و تربیت به تبع این  نظرانصاحبحلی که مفید است به کار گیرند. فیلسوفان، روانشناسان و راه

ی تأکید گرایدگاه سازندهی روی آوردند. دیگرایسازنده ژهیبه وی جدید یادگیری هاهینظرتحوالت، به 

( 2913، به نقل از سیف، 1555شانک ). (1521، 2)سانتراک سازدیمکه یادگیرنده، فعّاالنه دانش را  کندیم

ی و فلسفی است که طبق آن افراد، بیشتر آنچه را که، شناختروانی یک دیدگاه گرایسازنده»گفته است: 

 «. دهندیمو شکل  سازندیمخود  فهمندیمو  رندیگیمیاد 

ی هاطیمحی متخصصان تعلیم و تربیت به طراحی گرایی سازندههاهینظرهمزمان با روی کار آمدن 

 ،1ر، تیلور و چنی روی آوردند )آلدریج، فریسگرایی سازندههافرضاصول و  بر اساسیادگیری کالسی 

؛ تیلور، 2330، 0؛ تیلور، داوسون و فریسر2332، 4؛ تیلور و فریسر1554، 9؛ آلدریج، دورمن و فریسر1555

ی پیشین بیانگر آن است که محیط یادگیری که بر اساس اصول هاپژوهش(. نتایج 2330، 6فریسر و فیشر

 (2330ی درس است. تیلور و همکاران )هاکالسدگیری مناسبی برای ی بنا شده باشد، محیط یاگرایسازنده
 شمارند:می ن را چنین بری یادگیری و وظایف معلّماهاطیمحپنج ویژگی چنین 

آموزان را نشان این ویژگی میزان ارتباط علوم مدرسه با تجارب خارج از مدرسه دانش :ارتباط شخصی

ی معناداری نهیزمآموزان به عنوان ن بایستی از تجارب روزمره دانشویژگی، معلّما. لذا، طبق این دهدیم

 استفاده کنند. هاآنبرای رشد دانش علمی 

                                                      
2 - Santrock 
1 - Aldridge, Fraser, Taylor & Chen 
9 - Aldridge, Dorman & Fraser 
4 - Taylor & Fraser 
0 - Taylor, Dawson & Fraser 
6 - Taylor, Fraser & Fisher 
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ی این است که دانش نسبی و حاصل گرایی اساسی دیدگاه سازندههافرضعدم قطعیت: یکی از 

آموزان فراهم کنند تا دانش علمی خود یی برای دانشهافرصتن بایستی مااستدالل شخصی است؛ لذا معلّ

 داوری کنند. هاآنرا کشف کنند و از لحاظ فرهنگی و اجتماعی در مورد 

ی هاطیمحآموز دارای اهمیت است، امّا در آموز: اگرچه مذاکرات بین معلّم و دانشمذاکره با دانش

که با استفاده از راهبردهای آموزشی مناسب مذاکرات بین  شودیمن توصیه به معلّما گرایادگیری سازنده

که تا چه میزان  دهدیمفعالیت اصلی کالس ارتقا دهند. این ویژگی نشان  به عنوانآموزان را دانش

آموزان یگر دانشرا برای د شانیهاشهیاندتا  دهدیمآموزان فرصت ی آموزشی معلّم به دانشهاروش

 را مورد قضاوت قرار دهند. هاشهیاندتوضیح دهند و دیگران آن 

یی داشته باشند تا به هافرصتآموزان ی، الزم است دانشگراینظارت مشترک: طبق دیدگاه سازنده 

آموزان فراهم کنند تا یی برای دانشهافرصتن بایستی صورت یادگیرندگانِ خودسامان درآیند؛ لذا معلّما

 نظارت داشته باشند. شانیریادگبتوانند تا حدودی بر ی

آموزان انتقادپذیر باشند تا ن بایستی در مقابل ایرادهای دانشبیان انتقادی: بر اساس این ویژگی، معلّما

و آموزش، رشد یابد. این ویژگی نشان  ی یادگیریهاتیفعالآموزان نسبت به ی انتقادی دانشهانگرش

ی هابرنامهو  هاروشتا در مورد  دهدیمآموزان اجازه که تا چه میزان جوّ حاکم بر کالس به دانش دهدیم

 آموزشی معلّم سؤال کنند. 

الزم است همراه با تغییر  سازدیمطبق شواهد فلسفی و تربیتی که این مقاله فراهم ، در مجموع 

ی سنتی خود )توزیع دانش( فاصله بگیرند، و در عوض به هانقشن از ی تربیتی مدارس و معلّمااهپارادایم

ی آموزشی برگرفته از رویکردهای هاروشکننده، و یاور( و گرا )راهنما، تسهیلی سازندههانقش

ی آموزشی، کارآموزی اهمکالمهگرا )یادگیری پژوهشگری، یادگیری مبتنی بر مسئله، گفتگو و سازنده

، شوندیمآموزان به رشد فکری تشویق شناختی، و یادگیری مشارکتی( روی آورند. با این تغییر رویه دانش

نسبت به موضوعات علمی جدید، عمیقاً روی  شانفهمو در ضمنِ رشدِ  کنندیماستفاده  شانیقبلاز دانش 

 . شوندیمگر تبدیل گان خودسامانو به یادگیرند شندیاندیمآموزان دیگر نظرات دانش

 ی، تحول، محیط یادگیریگرای: رویکرد سازندهی كلیدیهاواژه

 منابع
 . تهران: نشر دوران.روانشناسی پرورشی نوین، روانشناسی یادگیری و آموزش(. 2913سیف، علی اکبر )



  213 

فصلنامه گرایی در روانشناسی و علوم تربیتی. ر سازنده(. درآمدی ب2912اکبر )فینی، علیشیخی و فردانش، هاشم
 .240 -210، صص: 41پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا،  -علمی

 . تهران: نشر آییژ.پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت(. 2919فرمهینی فراهانی، محسن )
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ر دیدگاه کید بأبا ت لورالیسم تربیتیپتحلیل سیر تاریخی نظریه  (.2931) شکاری، عباس و غربا، مبینا

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه . در شبر تحوالت نظام آموزش و پرور لیوتار
(. 291-211)صص:  تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

كید بر دیدگاه لیوتار بر أتی با تلورالیسم تربیپتحلیل سیر تاریخی نظریه 

 شتحوالت نظام آموزش و پرور

 1مبینا غرباو  2عباس شکاری

بر تحول نظام  با تاکید بر دیدگاه لیوتار این تحقیق به مطالعه سیر تحول تاریخی پلورالیسم تربیتیدر 

و  های برنامه درسیهای تربیتی لیوتار در زمینه ویژگیلتدالشده و کوشیده  شودپرداخته می آموزشی

شاید  .تحلیلی بررسی کند -روش توصیفی نظام آموزشی ایران با توجه به تحوالت های تدریس را باروش

 (2912)به نظر باقری  ساز در قرن بیستم است.بتوان گفت ویتکنشتاین سرچشمه دو انشعاب فکری سرنوشت

گرایی منطقی و انشعاب دیگر با جای دادن گرایی که به نام اثباتیک انشعاب رویکرد افراطی از تجربه

ترین رسند که جدیها میتسیپست مدرنگرایانه خود در نهایت به اردوگاه های کثرتانواع گرایش

های افراطی در هر گرایشتوان صحنه ظهور قرن بیستم را می ،این نظر از. های مدرن هستندناقدان اسطوره

پست علم فناوری و پیشرفت به معنای مدرن آن دانست. اصطالح  ،ایمانی نسبت به عقلبی -جهت ایمان دو

گرفته شد،  کارن به توسط برخی هنرمندان و منتقدا یورکنیومیالدی در  2393اولین بار در سال  مدرنیسم

 کار بردند.ب ی مزبور را به طور وسیعواژه 2305پردازان اروپایی در دهه سپس برخی نظریه

ط یشرا»مشهور خود تحت عنوان  پردازان اروپایی در اثریکی از نظریه ،پلورالیست فرانسوا لیوتار ژان 

حمله  روایت بزرگعصر مدرن، مانند ایده  کلیت یافته در های قانونمند شده و به اسطوره« پست مدرن

معتقد بود چنین علم و  یو .دانست های انسانی ناکافیرا در تضمین آزادی فلسفهو  علمچنین، کرد. وی هم

ایجاد وحدت رویه در یادگیری و ارایه اصول علمی معتبر، کلی و جهانی، نارسا است. نکاتی  ای درفلسفه

 پست مدرنیسماست. فلسفه  پست مدرنیسمهای ها و ویژگیمؤلفه که لیوتار به آن اشاره کرد، تنها برخی از

و متاثر از آثار  ی در کشورهایی چون آمریکا و به ویژه فرانسهمیالد 2305 یههای پایانی دهدر سال

                                                      
 abbasshekari45@gimail.comعضو هیات علمی دانشگاه کاشان  - 2
 ghasedak_mobina@yahoo.comریزی درسی )دانشگاه کاشان( کارشناسی ارشد برنامه - 1
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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ها پیش تر از این، مدتتوسعه یافت. پیش جیمز جویسو  مارسل پروست، ساموئل بکتنویسندگانی چون 

 .رایج گردد، بسیاری مفاهیم آن در جریان بوده است پست مدرنکه اصطالح از آن

های نژادی ای که از گروهجامعه زندگی در» ؛پلورالیسم اینگونه بیان شده است ،اکسفورد فرهنگ در

یف این تعر«. باشندها دارای زندگی سیاسی و اجتماعی مختلف میاین گروه مختلف تشکیل شده است و

توانند به صورت های مختلف نژادی میپذیرش این اصل که گروه .است بیانگر یک پدیده اجتماعی

 هایمعادل متضمن یک ایده در مکتب فکری است. ،این تعریف. میز در کنار یکدیگر زندگی کنندآصلح

پلورالیسم مترادف  کلیسا. منصب در مقام و تعدد ،چندگانگی تکثر و؛ از فارسی عبارتند پلورالیسم در زبان

تزاحمات  ها وجلوگیری از جنگ آمیز برایزیستی مسالمتهم منطبق با تسامح که به معنای مدارا و و

از  یک یعنی پیروان هر ،های اجتماعی پذیرفته شده استها به عنوان واقعیتکثرت ،این تعریف در است.

تسامح برخورد  و مذاهب دیگر با مدارا عمل با پیروان دانند درحق می را بر حالیکه خود هب دراذم

دین الهی  بین دو بین دو مذهب از یک دین و ،فرقه از یک مذهب بین دو پلورالیسم را در این ما کنند.می

به  و کننداحترام در کنار یکدیگر زندگی می یا پیروان اسالم که با ادب و جهان اسالم و سنی در شیعه و

هر  زیرا .به عرصه فکر و نظر ندارد زند که البته این پلورالیسم ربطیپردامناظره می بحث و آمد و و رفت

ما  این است که حقایق کثیرند و ،معانی دیگر پلورالیسم داند.حق و دیگری را باطل می گروه خود را

نظام  ،اینکه عالوه بر ،همه حقیقت است ،اهنظر از اختالف فهممتناقض صرفحقایق واحد نداریم. عقاید 

ابزاری یعنی  به عقالنیت اتکا های دینی بااز سنت داری پشت کردن به عقل نظری و عملی این بارمایهسر

چنین نظامی ارتباطات ، توسعه شد و جهانی شدن از دنیوی ناگزیر اقتدار فناوری بوروکراسی که در مسیر

دینی و بومی جوامع و های سنت توانست روابط ونمی ،ر نتیجه. دکردب میرا طل فراگیر گسترده و

بر این اساس،  .تحمل کند ،گرفتاین امپراطوری عظیم جهانی قرار می مسیر که در هایی رافرهنگخرده

 پلورالیسم نقش اساسی در تحول فلسفه و ایجاد تسامح ایفا نموده است.

، توصیف مجدد کاربست علمی وزیتیویسمپبا  جان دیویی در شکل مخالفت ،ر فلسفه این مفهومد

بر ماهیت بازی زبانی بازنمایی مطرح شده بود؛ پس از آن در  ویتگنشتاینو تاکید  توماس کوهنتوسط 

بر اسطوره امر مسلم وارد شده است؛ در ظهور  ویالرد کواینو  دیویدسنانتقاداتی که از سالر تا 

گردد، مطرح شده است. در اروپا بسیاری از این شناسی طبیعی و به وابستگی توصیفات مربوط میمعرفت

مطرح شدند؛ گرچه در  یساختارگرایچارچوب پسادر  ها با تشابهات گزینشی پست مدرن، صراحتاًقرابت

 ،خورد ولیهایی به چشم میآثار و نشانه هوسرل دکارتیهای علیه بقایا و رسوبات اندیشه هایدگرحمالت 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A6%D9%84_%D8%A8%DA%A9%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A6%D9%84_%D8%A8%DA%A9%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D9%86%D8%B4%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D9%86%D8%B4%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%B3%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%B3%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%84
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در  ؛از جمله ،ی برخورد کردپست مدرنهای توان به برخی از این قرابتمی ،های زیر نیزدر موارد و نمونه

گرایی علیه پیوستگی موضع و ساخت سوسورحمله  ،نفی توصیفات زیربنایی در مفهوم هوسرلی آن

 توصیف مجدد فوکو ،شکنی متافیزیک حضور دریداگشایی یا شالودهاستعالیی در برابر سوژه خود ساخت

گرایان اجتماعی فرانسوی و انگلیسی، حمالت علیه زبان ایی بین ساختتقارب و همگر ،از معرفت یا دانش

 پست مدرنهای های کالن، بسیاری از قرابتعلیه روایت شرایط کمکی، و باالخره مداخالت متعدد لیوتار

و چه در آثار  آنگونه که در غرب چه در فلسفه آلمان و فرانسه ،های جهانی علیه فلسفه اخالقیدر چالش

خورد. نیروی انتقادات اینتایر، برنارد ویلیامز، مارتا نوسبام و دیگران فهم شده است، به چشم میالسدیرمک

و  جودیت باتلردر آثار  مثالً یه فمینیستینظرهای را شاید به بهترین وجه بتوان در برخی چالش پست مدرن

مفهوم عقل به تنهایی  نظریه جنسیت در ،مشاهده نمود. زیرا ،و به طور عام در نظریه جنسیت هلن سیکسوس

ر شده، پدرساالرانه، شود مفهومی است تکثیگفته می به عنوان مفهومی باز توصیف شده است که غالباً

ز دانشمندان برای حل برخی ا انگاری طرحی است که برخی ازارادی و اختیاری. کثرت قویاً ،ترسانهانسان

اگر کالم مسیحی  ولوژی مسیحی است وئت پلورالیسم یک طرز تلقی در دهند.اجتماعی ارایه می مشکالت

 درست بفهمیم. اتوانیم پلورالیسم رنمی ،ندانیم های مسیحیت رافرقه و

داللت دارد بر  های نو،یافتن ایده که جستجویی است پایدار برای لیوتارقبول پارالوژی  ،نظر فریتزمن از

دانش  ازهای نو و چالش انتقادی فراتر و بروز ایده آموزان را به پرورشاینکه آموزش و پرورش باید دانش

 حساس باشند هاتباین ناپذیراجتناب و به آنها بیاموزد تا نسبت به حضورمعمول و بینش مقبول، تشویق کند 

 برای آموزش هاییدر پی کشف داللت ،لیوتار یگرایکثرتبا تأمل در  ،مک الرن .(2900 ،باقری )نقل از

 ازتأسی  با ،وگان. مدارس است در متن ایانه عدالتگرهای عملعاملیت سیاسی شیوه ،و پرورش انتقادی

آنکه سیاسی  ازبیش  است که در ذات خویش، اندیشیدن ازای جتسجوی شیوه ، درلیوتار گراییبنیادکثرت 

 است. پی خود در باشد، سرکوب دیگری نقد مخالفت یا پی آنکه درازبیش  است و تربیتی باشد،

یعنی مبتنی بر قول  ،سیاشنهستیتوان مبتنی بر پلورالیسم شناختی را نمی( معرفت2303) به عقیده لیوتار 

نهایی جهان به معنای  بنیاد ذووجوه بودن هستی و ذوابعاد و ،به تعبیر دیگر چند بنیادی بودن عالم دانست.

. قابل فهم نیست شناسیهستیمونیسم پایه  بر جز ،شناختیپلورالیسم معرفت اساساً .متکثر بودن آن نیست

های کثیر از فهم و باشدپرتو وجود متعلق واحد معنادار می های کثیر درقایل شدن به وجود فهمکه  چرا

آنچه هسته اصلی پلورالیسم را  مورد انکار هیچ کس نبوده است. وع نزال وجه محچ به هی ،های کثیرواقعیت

توان در یم یاز امکانات پارالوژ یریگقعیتی واحد است. با بهرهوا از هایی کثیردهد فهمتشکیل می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86_%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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های به شیوهاز جمله در نظام آموزشی ایران  پرداختن به آموزش علوم ودن یشیاند یبرا ییهاراه یجستجو

 آن را هدایتگر« پست مدرنوضعیت »ر د شده لیوتارشعارهای شناخته برخی با جانبداری از. متفاوت بود

سش را مطرح کنند و در نهایت این پرنیروبخش ارزیابی می بخش، برانگیزنده وهای بصیرتهجستجوی را

کنند یا به سرکوب آنها می تخیالت کودکان استقبالها و تفاوت از تالقی ناپایدار کنند که آیا مدارسمی

 دهند.ادامه می

 تعلیم و تربیت، برای یوتاریستی لپست مدرنناشی از دیدگاه  با هدف کاوش پیامدهای (1559) کولر

تغییر نگرش از  توسعه دهد. رلیوتا ی بنیادیگرایاساس کثرت تربیت را بر تعلیم و مفهومی از کندتالش می

تغییر  دهی یارآیند شکلتعلیم و تربیت به جای ف که شودسبب می به دیدگاه زبانی، محوردیدگاه سوژه

دیگر  های کالن،تعلیم و تربیت با خارج شدن از افق روایت آید.شمار  به پست مدرن چون سوژه، شکل

 شود کهبیشتر به عنوان رویدادی زبانی تفسیر می ،از پیشرفت جهانی نخواهد بود بلکه حاوی مفهومی

از جهت بروز  آمیزشمار بنابر شرایط موردی خاص و طی فرآیندی مخاطرههای بیتواند به صورتمی

این مفهوم از تعلیم و تربیت با اجتناب از مفاهیم متافیزیکی وحدت و  بدین ترتیب، رخ دهد. شکست

یکی از نتایج بالفصل نفی . کند، کفایت خواهد کردی که لیوتار تحلیل میپست مدرنبرای شرایط  کلیت،

جا برای  رود،گرایی از میان مییتوقتی کل .است اهمیت دادن به دیگری ،گرایی در تعلیم و تربیتکلیت

پست شود و به این معنا های دیگر باز میبرای اهمیت قائل شدن به فرهنگ یعنی توجه به عنصر دیگری

 است.ده با تنوع فرهنگی گره خور مدرنیسم

استحکام از طریق  گرا در جهت امکان دستیابی به عدالتدر این مقاله با اتخاذ بر موضعی حقیقت

این طریق بر تقریر اصولی در جهت تقویت  بخشیدن به مبانی انتخاب و تصمیم استدالل شده است و از

در ترغیب  ایران در بعد تعلیم و تربیت نقش مدارس .رکن داوری به موازات رکن شناختی تاکید شده است

 حث قرار گرفته است.ابتکار و ایجاد بصیرت بجای تمرکز بر سازگاری و انطباق با شرایط مورد ب

 بخشینظم ،های زبانیبازی ،ناپذیریقیاس ،دیگر بودگی ،تربیتی پلورالیسم، لیوتار های كلیدی:واژه

 منابع
 .تهران: نشر مرکز .ل متنیساختار و تاو (2901) احمدى، بابک

 .، تهران(مترجم ،درزیگومجتبی ) .پست مدرن هنر. (2912) آنتونی اف،

 .مجله روانشناسی دانشگاه تهران. پست مدرنیسممنظر  تربیت در تعلیم و (.2900) خسرو باقری،

 .تهران. تربیت دینی و پست مدرنهای ممکن بین تبیین چالش. (2912) خسرو باقری،

 ن.تهرا. های معاصردرآمدی به مکاتب و اندیشه(. 2914) عبدالرسول بیات،
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  .تهران. مونیسم یا پلورالیسم. (2919) بیژن ی،عبدالکریم

 .معارف تهران:. بوته نقد تکثرادیان در. (2911) حسن کامران،

 .تهران .(مترجم ،حسنعلی نوروزی) .وضعیت پست مدرن. (2303) فرانسوا لیوتار،

 .تهران ،، مترجم(معینی جهانگیر) .پلورالیسم. (2912) گرگور مک لنان،

 : نشر نی.تهران .پست مدرنیسمیته و پست مدرن .(2903) حسینعلی نوذری،

 
Barker, C. (2004). The SAGE Dictionary of Cultural Studies. London, SAGE publication.  
Boje, D. & Dennehy, R. (2000) The Story of Post Modern Management.  
Oje, D. & Dennehy, R. (1999). Organizing Stories: Managing in the Post Modern World. 
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درباره  کالس به مثابه متنی سیال: با تکیه بر نظریه دریدا (.2931) خبازی کناری، مهدی و بالو، فرزاد

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی . در نشانه
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.290-299)صص:  ورش ایرانتحول در نظام آموزش و پر

 
 

 هكالس به مثابه متنی سیال: با تکیه بر نظریه دریدا درباره نشان

 1و فرزاد بالو 2مهدی خبازی کناری

 هایتنها بر جریانفیلسوف فرانسوی از جمله متفکرانی است که تأثیری شگرف و عمیق نه ِِِِِژاک دریدا

های غیر فلسفی محض نیمه دوم قرن بیستم نظیر آموزش و های موجود در حوزهفلسفی بلکه بر گفتمان

است. در  ساختارزدایی -را یک روش منسجم خوانداگر بتوان آن –پرورش داشته است. روش دریدا 

ته برای درک تلقی دریدا از زبان بایستی کند. البروش ساختارزدایی به طور عام زبان نقشی بنیادین ایفا می

را از تلقی متعارف درباره زبان و حدود آن فراتر ببریم. دریدا نظریه سوسور درباره زبان و نشانه را به آن

ی شناختطور که زبان به زعم سوسور وجهی نشانهدهد. همانتر به نام متن بسط و تعمیم میمفهومی عام

ها است. از جهت اهمیت، ماهیت متن برای دریدا است که بسیاری از آثار ، متن نیز متشکل از نشانهدارد

بایستی با یک متن مواجه شویم که  پردازد و این که چگونهدریدا به چیستی حدود و نحوه تقرّر متن می

. ساختارزدایی چنان که را مسکوت نگذاریمرا نادیده نگیریم و هیچ آوایی پنهانی در آنهیچ وجهی از آن

برد؛ یعنی برای خوانش یک متن بایستی فرایندی دو کند، از خوانشی مضاعف بهره میدریدا اشاره می

های متن مطابق با معیارهای متعارف توصیف ای را پشت سر بگذاریم. مرحله اول، خوانش بافتمرحله

ه رویکردهای طبیعی به مثابه وضع موجود شناسی هوسرل است کشود. این عمل شبیه قدم اول در پدیدهمی

گیرند. پس از شناسایی احکام منطوی در رویکردهای طبیعی به تعلیق مورد ارزیابی و کند و کاو قرار می

همان مرحله دوم خوانش  -های بسیارالبته با تفاوت -پردازیم. این به تعلیق در آوردن به نوعیها میآن

وم خوانش دریدایی احکام و ساختارهای موجود در یک متن به پرسش ساختارزدایانه است. در مرحله د

دهیم، در اولین قدم، شود. وقتی در ابتدا متنی را به مثابه یک ساختار مورد مالحظه قرار میگرفته می

کنیم؛ سپس نحوه آرایش سلسله مراتبی این کار گرفته توسط متن را بازشناسی میهای دوگانه بهتقابل

                                                      
 mkenari@yahoo.comاستادیار فلسفه جدید و معاصر غرب دانشگاه مازندران   - 2 

 farzad_baloo@yahoo.comاستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران   - 1 
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های دوگانه که به مثابه کانونی در های تقابلکشیم. در این مسیر، از یکی از طرفا به چالش میها رتقابل

شود. نقطه عزیمت دریدا در طرح نظریه ساختارزدایی نقد او به زدایی میساختار متنی قرار گرفته کانون

قطب وابسته به هم مدلول شناسی ساختارگرای سوسور است. نشانه سوسور از دو مفهوم نشانه در نظریه زبان

، مفهوم و دالّ، صورت آوایی این مفهوم است. در این ساختار و دالّ تشکیل شده است که مدلول

کند، طوری که دالّ یعنی صورت آوایی را به انقیاد ی، مدلول به مثابه یک کانون صلب عمل میشناختنشانه

دهد. این تلقی از مفهوم در لباس معنای ذاتی و حقیقی خود را نشان می آورد. استیالی مدلول وخود در می

مجاز،  تری از جمله حقیقت/نشانه بر اساس ساختاری دوگانه متن را حول محور مفاهیم دوگانه کالن

کند که یکی از طرفین این مفاهیم بندی میبیرون و ... صورت محسوس، درون/ حاشیه، معقول/ کانون/

گیرند. در کالس به مثابه یک متن ساختاری صلب و بسته نیز شناختی بر فراز قرار میحاظ ارزشدوگانه به ل

های آموزشی از جمله استاد/دانشجو، قبولی/مردودی، حضور/غیاب و ... این مفاهیم دوگانه در ساحت

ایی انقیادآور، متن های از مدلولکند که مفاهیم استاد، قبولی و حضور و ... به عنوان شبکهتسرّی پیدا می

آورند. دریدا با به چالش گرفتن جایگاه و امکان تحقق مدلول در ساختار کالس را به کنترل خویش در می

تر های دوگانه مسکوت مانده را برجستهیک متن و با تأکید بر دالّ به عنوان عنصری سیال نقش طرف

ای های متنی سیال، فرصت رابطهی به عناصر کالس به مثابه نشانهشناختکند. با تعمیم این نگرش نشانهمی

هم پا و چند جانبه ایجاد خواهد شد. بدین طریق نه تنها محتوای درس بلکه نحوه مواجهه استاد و دانشجو و 

 توان مجموعه امورتعمیم اندیشه دریدا می حتی ساختار و چینش فیزیکی کالس نیز تغییر خواهند یافت. با

ها، تدوین محتوای درسی، روش برخورد مربوط به کالس ازجمله ساختار فیزیکی و نحوه چینش صندلی

های متعارف و استاد با دانشجو، شیوه ارزشیابی دانشجویان توسط استاد را دگرگون کرد. چرا که کالس

 کنونی محصول متافیزیک حضور در ساحت آموزش هستند. همه وجوه کالس رو به سوی حضوری

ها را طوری شناختی دارند. باید ساختار فیزیکی و چینش صندلیشناختی و ارزششناختی، معرفتهستی

طراحی کرد که استاد به مثابه کانون قرار نگیرد؛ بلکه استاد و تمام دانشجویان بدون هیچ سلسله مراتبی 

م شود. استاد نبایستی مکانی در کنار هم بنشینند و بدین گونه فضای کالس برای گفتگوی بیشتر فراه

های خود را به زور، آشکار و پنهان بر دانشجویان تحمیل کند؛ بلکه بایستی زمینه را برای فرضپیش

اندیشیدن و سخن گفتن دانشجویان مهیا سازد. در این جهت محتوای درسی هم نبایستی مبتنی بر شناخت و 

بندی کردن دانشجویان بر استاد بایستی از طبقهداوری یقینی تنظیم شده باشد. تا آنجایی که امکان دارد 

اساس نمره پرهیز کند. نقش استاد بسیار مهم است؛ اما وی بایستی تنها بسان ویروسی برای به فعلیت رسیدن 
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وجوه غایب کالس عمل کند. هیچ مدلول استعالیی نبایستی در کالس شکل بگیرد؛ بلکه تنها بایستی 

گیرند. تمامی عناصر کالس انتها قرار میاشند که در یک بازی سیال و بیهایی بتمامی عناصر کالس دالّ

های ساختارگرایانه خود را رها کرده و وجوهی ساختارزدایانه به هایی هستند که بایستی زمینه و قالبنشانه

مثابه ساختار و فراساختار  متن به -ی کالسشناختخود بگیرند. در این مقاله تالش خواهد شد وجوه نشانه

های نهفته و سرکوب شده آن فرصت در تقابل با یکدیگر مورد بررسی قرار بگیرند تا در این مسیر امکان

 تحقق پیدا کنند. 
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تربیتی بر تحوالت  تحلیل نظریه پساساختارگرایی (.2931) شکاری، عباس و محمدی، صمد

چکیده مقاالت . در رهای جهان با تأکید بر آرای تربیتی میشل فوکوآموزش و پرورش کشو
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و 

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.293-296)صص:  پرورش ایران

 
 

الت آموزش و پرورش تحلیل نظریه پساساختارگرایی تربیتی بر تحو

  كشورهای جهان با تأكید بر آرای تربیتی میشل فوكو

 1صمد محمدی و 2عباس شکاری

و استخراج مضامین تربیتی آن با تأکید بر  پساساختارگرایی فیدف اصلی این مقاله، تبیین مبانی فلسه

باشد، به امید آنکه بتوان از رهنمودهای آن در رویکرد کیفی میتحلیلی با  -به روش توصیفی دیدگاه فوکو

پردازیم تا به درک روشنی از ای از پساساختارگرایی میهای آموزشی استفاده کرد. ابتدا، به تاریخچهنظام

هایی نظیر: ساختارشکنی، نفی حقیقت، تکثرگرایی، تمرکززدایی آن برسیم، بعد با مشخص کردن ویژگی

های تربیتی آن در عناصر تعلیم و تربیت از ... برای پساساختارگرایی و داللت ران بازنمایی واز عقل، بح

های آموزشی به تحلیل و تبیین آنها اهداف تعلیم و تربیت، برنامه و محتوای درسی و روش ؛جمله

را به عنوان دالیلی که فوکو « حقیقت با گفتمان»و « حقیقت با قدرت»پردازیم. در ادامه، ارتباط بین می

های برای نفی حقیقت در نظر داشته است، مشخص کرده و ضمن بیان ارتباط آن با تعلیم و تربیت، داللت

توان راهکارها و رهنمودهایی نظیر: گیرد. با بررسی آرای فوکو میضمنی تربیتی وی مورد بررسی قرار می

... را که آموزش و پرورش امروز و مدارس  یادگیری فعال، پرسشگری، خودآفرینی و ،ایجاد تفکر انتقادی

منفعل و پذیرنده بودن  ؛ما به آن نیاز دارند، استخراج کرد و به حل مشکالتی از تعلیم و تربیت نظیر

، یسمای از پست مدرنیادگیری و ... پرداخت. پساساختارگرایی به عنوان شاخه-محصالن در فرایند یاددهی

، فوکو، بارت، کریستوا، ها و نظریاتی است که با نقدهای افرادی چون دریدابه معنی زیر سؤال بردن آموزه

اصلی پساساختارگرایی وجود گذاشت. فرض صه پا به عر و ساختارگرایی بر تفکر مدرنیته دلوز و الکان

توان از مبانی ثابت و قطعی نام برد. بر اساس نمی ،از این رو ،این است که عصر فلسفه به پایان رسیده

تربیت را بیشتر  های ثابت و جهانی است و تعلیم وفاقد بنیان و تربیتهای ضمنی تربیتی فوکو، تعلیم داللت
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های فردی، تعلیم و تربیت، امروز باید بیشتر به تفاوتداند، لذا در امری اختصاصی، ویژه و محلی می

پایانی تفسیر دارد و هیچ محیطی و فرهنگی توجه کرد. با توجه به روش ساختارشکنی، یک متن، تعداد بی

پذیری الزم شوند باید انعطافاهداف آموزشی که انتخاب می ،بنابراین .تفسیری باالتر از تفسیر دیگر نیست

آموزش و پرورش کنونی نباید به اصول ثابت بسنده کند. پساساختارگرایان  ،از این رو .را داشته باشند

گرایی، تنوع و تکثر جانشین انسجام و مرکزیت کنند، و با زدودن هر گونه کلیتحقیقت مطلق را نفی می

ایی که هدر آموزش و پرورش نباید به یک روش کلی اکتفا کرد، باید از تمام روش ،شود. بنابراینمی

انسانی در  نهباشند، استفاده کرد. پساساختارگرایان معتقدند که عقل و خرد روشنگرامتناسب با موقعیت می

تواند بشناسد، و می گیردگیرد، پس انسان عاقل در مرکز جهان قرار میپی اعتقاد به واقعیت شکل می

عمل بیشتری به  ید آزادیدر آموزش با بر این اساس، .بسنجد، کشف کند و به حقیقت دست یابد

آموزان داده شود تا خود به حقیقت برسند. پساساختارگرایان با رد عقل، حقیقت و نفی واقعیت دانش

بندی، اختصاص دادن، دیگر اعتبار تر تعریف، تناسبهای قدیمیرسند، که شیوهبیرونی به این نتیجه می

نگر و حتی تفکر سیستمی م بحران بازنمایی، تفکر خردگرا و یکپارچهبا اعال به این ترتیب، .چندانی ندارند

شود. از ی و افقی جایگزین آن میاشود و تفکر شبکهدر آموزش و پرورش کنونی کنار گذاشته می

از اهداف تعلیم  ندارد؛ یکی ها وجودیافته برای تربیت انسانریزی فراگیر و نظامامکان برنامه ،فوکو گاهدید

ما آزاد هستیم که خود اهداف تعلیم و تربیت را از نو  ،بنابراین .باشدمی« خودآفرینی»و تربیت از نظر فوکو 

شناختی وی که عبارتند از: توان به اصول روشدریافت و تعریف کنیم. در بررسی دیدگاه فلسفی فوکو می

های آموزشی استخراج توان روشز این اصول میا .ویژگی و برونیت اشاره کرد-واژگونی، گسست، خود

فوکو گفتمان و  یههای مورد توصاز روش .کرد، که آموزش و پرورش امروز و مدارس ما به آن نیاز دارند

آفرین خود را باز یابند و با مرتبط کردن مباحث باید نقش فعال و تحول گفتگوی نقادانه است. معلمان

د و در این روند، به تری بر عهده بگیرنتر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نقش فعالوسیع درسی با مسائل

باید به  .مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بپردازند یرهآموزان درباشنودهای نقادانه با دانشوگفت

ت را بیاموزند آموزان مقاومآموزان فرصت داده شود تا ظرفیت انتقادی خود را افزایش دهند و دانشدانش

ها خود حقیقت را تولید و برای جنگیدن در تمام طول زندگی تشویق شوند. فوکو معتقد است که قدرت

های براساس آموزه ن رو،یاز اکنند. دستیابی به آن حقیقت را معین می یلهکنند و خود وسیمی

ت تأثیر نگیرد. با توجه به نگرش ایجاد کنیم که از خواست قدر را باید تعلیم و تربیتی ،پساساختارگرایان

 درسی آشکار مهداری از مجرای برناسرمایه عهتوان استنباط کرد که تعلیم و تربیت در جاممی ،فلسفی فوکو
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توان با دادن می ما عهبخشند. در جامی پنهان، کنترل گروه مسلط را بر این جامعه مشروعیت میدرس مهو برنا

ریزی کرد که خود بدون تأثیر پذیرفتن از آموزان، آموزش و پرورشی را پیبیشتر به معلمان و دانش اقتدار

تعلیم و تربیت مبتنی بر گفتمان است، یعنی از  ،خواست قدرت، به حیات خود ادامه دهد. از نظر فوکو

های اساسی آنها بهتر شود و نیازآموزان ایجاد میموقعیت دانشدرک و فهم بهتر  ینهطریق گفتمان، زمی

 یوهضداقتدارگراست، و اساس تربیت باید مبتنی بر شی ،شود. تعلیم و تربیت مدنظر فوکودرک می

جامعه تا آنجا  یدهای که عالیق اعضاء و اجزای متعدد سازندموکراتیک و غیراقتدارگرایانه باشد، به گونه

تربیت باید به روابط در مدرسه، بویژه روابط  در تعلیم و ،بنابراین .مورد توجه قرار گیرد ،که ممکن است

ارزیابی انتقادی از فوکو، دشواری  یئهارا یفهمعلم با شاگردان و شاگردان با هم، اهمیت فراوان داد. وظی

ترین انتقاد به د. اساسیکنخاصی دارد؛ زیرا روش و اهداف وی در گذر از مبحثی به مبحث دیگر، تغییر می

گویی تاریخی است، همچنین از کلی« دهی برای عملتوصیه و جهت»فوکو این است که آثار وی فاقد 

 کرد، و از منابع محدودی برای مثال زدن استفاده کرده است.پرهیز نمی

 برنامه درسی ،آموزشی، فوکو یهاروش ،ییپساساختارگرا قدرت و حقیقت، دی:یكل یهاهواژ

 ی و افقیاپنهان، تفکر شبکهو  آشکار

 منابع
 .نشر مرکز :تهران .مدرنیته و اندیشه انتقادی .(2904احمدی، بابک )

، و علوم تربیتی دانشگاه تهرانروان شناسی مجله  تعلیم و تربیت در منظر پست مدرنیسم. .(2900باقری، خسرو )

 .112-122 ، صص:4 مارهش

های نوین نشریه اندیشه بررسی اهداف آموزشی از دیدگاه میشل فوکو. .(2910دژگاهی، صغری؛ ضمیران، محمد )
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چکیده  . درواکاوی نظریه تربیتی هنری جیرو (.2931) مهری، میرزاییو ا محمدرض ،زادهیوسف 
مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام 

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.249-245)صص:  آموزش و پرورش ایران

 
 

 واكاوی نظریه تربیتی هنری جیرو

 1مهری میرزاییو  2زادهمحمدرضا یوسف

او تحت عنوان  است. اثر نظران عمده در حوزه اندیشه سیاسی برنامه درسیبیکی از صاح جیرو

پردازان این حوزه ساخت. وی او را مبدل به یکی از بزرگترین نظریه «9ایو فرایند آموزش مدرسه فرهنگ»

(. 1551نماید )جیرو، ن سیاسی قلمداد میپردازانی است که برنامه درسی را به عنوان یک متاز جمله نظریه

ی اندیشه سیاسی برنامه درسی، توجه خود را به تجزیه و تحلیل در مقیاس پردازان حوزههمانند سایر نظریه

وسیع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی معطوف کرده و کمتر به ابعاد خرد در تدریس پرداخته است )فتحی 

ز تولید وی، طبقات مسلط، از نهادهای اجتماعی نظیر مدارس برای بر اساس نظریه با. (2916واجارگاه، 

پایان گیرند و این فرایند، فرایندی بیتحکیم و تداوم سلطه خود بهره میتجدید شرایط استثمار و برای 

بر اهمیت پرورش سوادهای  ،است که نیازمند توجه، تعمق و مبارزه است. جیرو در زمینه برنامه درسی

های فرهنگی و اهمیت افراد در ارتباط با ید دارد. در این برداشت نیاز است به اهمیت تفاوتتاک 4چندگانه

توجه به این که هر نظام  با .(1559مرزهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توجه شود )جیرو، 

راحان اندیشی طتواند به ژرفنظران میایی با دیدگاه صاحبنآموزشی وامدار نظریه تربیتی است و آش

، این اساس . بربررسی نظریه تربیتی جیرو است این پژوهش در صدداز این رو،  .تربیتی کمک نماید

 د: نگیراالت زیر در این مقاله مورد بررسی قرار میسؤ

 مهم ترین اهداف تعلیم و تربیت کدامند؟ -2

 در تعلیم و تربیت چیست؟ مدرسهه جایگا -1

 های روش تربیتی چیست؟ترین ویژگیمهم -9
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 یگاه معلم در نظام تعلیم و تربیت چیست؟جا -4

 ترین اصول تعلیم و تربیت کدامند؟مهم -0

ی ههدف عمد ( هدف تعلیم و تربیت: از نظر جیرو2نتایج پژوهش به طور خالصه بدین شرح است: 

و همراه تعلیم و تربیت تربیت سیاسی، ایجاد خود مدیریتی و خودسازی و خودگردانی در فراگیران است. ا

 کندیم یها و روابط اجتماعی نیز معرفهویت یریگشکل تعلیم و تربیت را تولید دانش، هدف با برنشتاین

جیرو معتقد است باید به مدارس به عنوان منبعی برای زندگی در جامعه  ( جایگاه مدرسه:1 (.2311)جیرو،

های مدرسه باید بر یک فلسفه عمومی برخاسته ارد که فعالیتبزرگتر نگریسته شود. او بر این نکته تأکید د

تواند مکان مهمی جهت هدایت مسائل اجتماعی مدرسه می ،از شرایط ایدئولوژیک مبتنی باشد. به زعم وی

های مهم شهروندی را فراگیرند. یعنی مدارس باید حقوق و مسئولیت آموزان کمک کند تاباشد و به دانش

(. 213: 2919قدرت بر زندگی خودشان باشند )فرمهینی، عمال نی بکوشند که قادر به ادر تربیت شهروندا

( روش تربیتی: روش جیرو ریشه در مکتب فرانکفورت بویژه هربرت مارکوزه دارد. جیرو در یک مقاله 9

گرایی ذ ثبوتاز فرهنگ حاکم و ناف« گراییثبوت ای و فرهنگنظام آموزش مدرسه»مشهور تحت عنوان 

بینی و کنترل تأکید دارد. از دیدگاه کند که این دیدگاه بیش از حد بر تبیین، پیشکند و مطرح میانتقاد می

گرایی غایت منحصراً چیزی است که به وسیله واقعیت تجربی از قبل تعیین شده ثبوت جیرو، در سنت

تواند بوسیله افرادی که خودشان به دنبال هنجار از پیش های انسانی همیشه نمیباشد، حال آن که هویت

شناختی، در برگیرنده قلمروی از گرایی به عنوان یک تئوری روششده هستند، شکل بگیرد. ثبوتتعیین

سازد. از دیدگاه جیرو، چنین های تجربی را میسر حقایق عینی است که درصدد است تا امکان بررسی

دانش، عالیق نهادی، انتخاب، سازماندهی و ارزشیابی حقایق غیر ملموس را برداشتی، ساختار اجتماعی 

شوند و عینیت بعنوان های اجتماعی و ارزشی به حاشیه رانده میوضعیت ،گیرد. در چنین شرایطینادیده می

(. 22: 1550گیرد )جیرو، یک معیار هنجاری به وسیله جوامع علمی و عامالن فکری مورد تکریم قرار می

خواهد این تلقی رایج را که می ،ی روشنفکرانبه منزله ( جایگاه معلم: جیرو در اثری تحت عنوان معلمان4

 که تدریس فن است و مدرس ند را مردود اعالم نماید. این تصورمعلمان صرفاً محتاج کسب مهارت

اگر حرفه یا فنی هم دارد این  ،یعنی .ای استمعلم یک روشنفکر حرفه ،از نظر وی .کندصاحب فن، را رد 

ها را تجزیه ایدئولوژی و هامعلمان باید قادر باشند ارزش شه و فکر گره بخورد. از دیدگاه او،باید با اندی

 آموز را از عنصری دیگر )فرد ودردهای اجتماع و مردم را درک کنند. او باید بتواند دانش و تحلیل کنند
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( 0(. 034: 2912محمدی، )مهر ا مورد تأکید قرار دهدر 2تعلیم و تربیت مرزهاو  فرهنگ دیگر( مطلع کند

اصول زیر را برای  ( با طرح تعلیم و تربیت انتقادی1551) 1از اسکاتل نقه بو اصول تعلیم و تربیت: جیر

باید به تعلیم و تربیت به عنوان به زعم وی، اولین اصل این است که مربیان نموده است. تعلیم و تربیت بیان 

های دمکراتیک تأکید کنند. دومین اصل این است که تعلیم و ابزاری برای بازسازی مدارس به عنوان مکان

تربیت انتقادی یک پروژه اخالقی است که ریشه در تئوری انتقادی دارد و در صدد است تا تعیین کند که 

های خاص و گروهج جوامع معاصر مسائل غیرانسانی را روارند و چگونه برخی یگیشکل مع چگونه جوام

های چنین ها را محترم شمرد و داللتکشند. سومین اصل، تعلیم و تربیت باید تفاوتیرا به استثمار م

از فراروایت که تفسیرهای  د. چهارمین اصل، باید در برنامه درسیین نماییاحترامی را در مدارس تب

گیرد، اجتناب شود. پنجمین اصل، تعلیم و تربیت باید به ایجاد اشکال جدید برنامه دگانه را نادیده میچن

ها و مرزهای سنتی که دانش را د به طرحینبا ،ن اساسیبر ا .ای اهتمام ورزددرسی و شکستن مرزهای رشته

از نظر جیرو خنثی  نیتکند، محدود شود. ششمین اصل، عقالهای جزئی تقسیم میها و شبکهبه بخش

(. عینیت یک نسخه فرهنگی است که به یک سری از مفروضات مصنوع تاریخ 06: 2331نیست )جیرو، 

د یبا ،گیردهای خاص مورد توجه قرار میشناسیهایی که به نفع معرفتاستوار است. بر این اساس، عینیت

آموزان اجازه بیان افکار ایطی فراهم شود که به دانشمردود شمرده شود. هفتمین اصل، در مدارس شر

ای معلمان باید از اقتباس یک زبان محدود حرفه، محور و امیدوارانه داده شود. هشتمینآمیز، آیندهریسک

: 2331مبادرت ورزند )جیرو،  ،عینیت است اجتناب نمایند و به استفاده از زبان انتقاد که فراتر از گفتمان

آموزان ای باشد تا اجازه دهد، صدای دانش(. باالخره، جیرو معتقد است که تعلیم و تربیت باید به گونه01

 شنیده شود. 

 هاداللت نظریه تربیتی، ،جیرو كلیدی: هایواژه

 منابع
 .. تهران: نشر آییژهای جدیدبرنامه درسی به سوی هویت(. 2916فتحی واجارگاه، کوروش )

 . تهران: جهاد دانشگاهی. اصول و فلسفه تعلیم و تربیت(. 2914فرمهینی فراهانی، محسن )

 . مشهد: به نشر.اندازهاها، رویکردها و چشمبرنامه درسی، نظرگاه(. 2912مهر محمدی، محمود. )
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 های تربیتی ژیروبا تاکید بر داللت ربیت مرزینقش تعلیم و ت (.2931) شکاری، عباس و فتاحی، ندا

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی . در در تحول تربیتی
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.240-244)صص:  فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

های تربیتی ژیرو در تحول نقش تعلیم و تربیت مرزی با تاكید بر داللت

 تربیتی

 1ندا فتاحیو  2یعباس شکار

 تربیت است. هنری ژیرو انعکاسی از نظریات در تعلیم و تربیت پسامدرن در هزاره سوم میالدی، تعلیم و

انتقاد از ی او درباره ءمدرن است که در این مقاله آراپردازان معاصر تعلیم و تربیت پسایکی از نظریه

، مورد بحث و بررسی قرار است های مدرنیتهکه مبتنی بر آموزه، جهان برحاکم کنونی پرورش  آموزش و

 -تربیت با استفاده از روش توصیفی های او در تعلیم ولتدال ،(. در این راستا2911 )دهباشی، گیردمی

ضمن اینکه خود را  ،تربیت به عنوان یکی از متفکران تعلیم و (2335) تحلیلی بررسی شده است. ژیرو

معتقد به تخریب و نابودی مدرنیته نیست. پسامدرنیسم ژیرو در برخورد ، داندمدرن میطرفدار رویکرد پسا

( معتقد است 2333) کند. ژیرورا پیشنهاد می تربیت مرزی و دیدگاه تعلیم و تدلی داردبا مدرنیته رویه مع

انتخاب  تربیت انتقادی یک گسست شدید یا انقطاع از مدرنیته است، تعلیم و یدهندهکه پسامدرن ارائه

 و تربیتتوانیم تعلیم ما نمی ژیرو،نظر گوید به می( 2910. کهون )مدرنیسم نیستکامل میان مدرنیسم و پسا

تربیت به شدت با زبان و  عملی تعلیم و مدرن را یکسره مردود یا منفی بدانیم، زیرا که مبحث نظری و

ایمان ، تایلر، جان گولد در جان دیوییچون مفروضات مدرنیسم تلفیق شده است. تاکید مربیان گوناگونی 

 رویاهای روشنگری استدالل و ، عالیق وظرفیت فردی برای تفکر انتقادی ؛مانند های مدرنیستیالبه ایده

کند که بسیاری از تربیت مرزی را پیشنهاد می ( نظام تعلیم و2332) پوشی نیستند. ژیرو، قابل چشمآزادی

نخستین مانعی که در حال حاضر بر سر راه . (2935)صالحی، کندرا طرد می تربیت اهداف سنتی تعلیم و

گرایی است. ی نژادپرستی و جنسیتهای اجتماعی به واسطهاین هدف قرار گرفته به حاشیه راندن گروه

ها به یک شکل واحد انتقاد وارد رویکرد ژیرو به همه نظامتوان ادعا نمود که اصلی این است که نمی مسأله

                                                      
  abbasshekari45@gmail.comعضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان  -2
 شد روانشناسی تربیتی دانشگاه کاشانکارشناس ار -1
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را از نظر ژیرو مورد نقد قرار داد.  توان نظام آموزش و پرورش ایرانبلکه از این طریق می. کرده است

 تلویحاًو از منظر ژیر توانکه می هایی وجود داردچالش نژاد و طبقه است ولی در نظام ما نقد ،تربیت مرزی

 .نقد کردآنها را 

را به عنوان  باید در آموزش از انتقال محض دانش دریافتی فراتر رفت و معلمان ژیرو از نگاه 

 سنتی به تعلیم و آفرین محسوب کرد که ضرورت دارد دور از اقتدارگراییتحول روشنفکران جامعه و

نظریات تربیتی  ،به طور کلی .های اجتماعی خود بپردازندکیفی مسؤلیت و بسط کمی و تربیت انتقادی

 توان به شرح زیر بیان کرد.ژیرو را می

 تربیت باشد. مرکزی تعلیم و باید محور مدار: اخالقاخالق -2

شکن: دانش انتقادی باید زمینه ایجاد دانش جدید را فراهم آورد و بتواند با زا و ساختدانش -1

 تازه برسد.ج های نظم موجود به نتایشکنی وگذشتن از محدودیتساخت

تربیت سیاسی و فرهنگی: مطالعات فرهنگی باید به عنوان پداگوژی عمومی در مدارس  تاکید بر -9

 پست مدرنیسمتربیت  مطالعات فرهنگی محور اصلی تعلیم و تربیت سیاسی و تجویز شود. تعلیم و

 رود.به شمار می

 های پنهان وارزش نیز الگوها و درسی و: باید الگوهای سنتی برنامهزی برنامه درسینقد و بازسا -4

 گیرد.قرار بازسازی  درسی بشدت مورد نقد ورسمی برنامهغیر

 بازتولید فرهنگی: تعلیم تربیت باید توانمندی الزم را در شاگردان در جهت باز تولید فرهنگی و -0

 ید ایجاد کند.های جدخلق دانش

یکی از صداهای گوناگون  صداهای گوناگون: باالخره اینکه تنوع زبان و پذیرش تنوع زبان و -6

( است که بایستی مورد توجه 2336) ژیرو تربیت انتقادی مورد توجه تعلیم و مهمترین مسائل

 تربیت باشد.  مربیان در جریان تعلیم و

 ، خواندن وگفتمان شود.هایی است که به تفکر نقاد منجر میشامل روش ،ی تربیتی از نظر ژیروهاروش

آموزان، پس از شود دانش، تالش می(. با این روش2900)باقری،  ها استنوشتن انتقادی از جمله این روش

ایده  به دنبال طرح و ،با بازنگری در موضوع و نقد آن اقدام کرده خواندن مطالب به تفسیر و بحث و

در یادگیری منوط به استقالل فردی، قضاوت مستدل  ( معتقد است تفکر انتقادی1559) ژیرو .ای باشندتازه

 خالقیت را فراهم کند.  پردازی وهای ظهور ایدهتواند زمینهعمل است. روش انتقادی می در تفکر و
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نقش روشی  ،تعلیم و تربیت مرزی ،به عنوان یک اصل انتخاب شده است« گفتمان»جه به این که با تو

محسوب  لیم و تربیت مرزیهم دارد. مانند سکه دو رو است که یک سوی آن اصل و سوی دیگر روش تع

از  پست مدرنیسمو تربیت و چه در مکتب انتقادی و  های سنتی تعلیمشود. بحث و گفتگو چه در نظاممی

بحث و  ،های سنتی تعلیم و تربیت(. در نظام2910 اهمیت خاصی برخوردار بوده است )دیناروند و ایمانی،

و بویژه در نیز  پست مدرنیسمدر ان تعلیم و تربیت مدنظر بوده است. گفتگو یا روش بحث گروهی در جری

 ،(. در تعلیم و تربیت انتقادی2910،)مرجانی گفتمان از اهمیت باالیی برخوردار است ،دیدگاه انتقادی ژیرو

آفرینی به جو و روشنفکران تحولبخش، کارگزاران فرهنگی، روشنفکران ستیزهاندیشمندانی رهایی معلمان

 القی و نقادی است. آیند که خصوصیات آنها شجاعت اخشمار می

 شاگردان در کالس درس با بکارگیری زبان )گفتاری و ،گفتگو روشی است که از راه آن»بدین ترتیب 

، طبق این اصل گذارند. به هر حالبر یکدیگر اثر می یابند وتصویر با هم پیوند می ( نماد وغیرگفتاری

ن همه شاگردان وارد عمل تربیتی خود ساخته و بایستی در جریان تعلیم و تربیت گفتگو و بحث را بی مربیان

های بحث به اشکال مختلف، زمینه را جهت شرکت همه شاگردان بدون توجه با بکارگیری و تشکیل گروه

نوعی  ژیرو ،در زمینه بازاندیشی و طرح مسائل گوناگون راهنمایی کنند. بنابراین ،به نوع نژاد و طبقه آنها

اقدام جمعی  کند که در آن ارتقای گرایش به همکاری ومحور را توصیه میگفتگو پرورش آموزش و

تواند در نظام گیرد که میگروهی بر اساس صمیمیت شکل میروابط بین فردی و بین شود ودیده می

 تربیتی ایران هم مورد توجه قرار گیرد.

تربیت  ذاتاً روند سیاسی دارد و هدف تعلیم و ،تربیت از نظر ژیرو که تعلیم و دهدها نشان مییافته

بسیاری از اهداف  . این نوع تعلیم و تربیت،باشدخواه دموکراتیک میایجاد یک جامعه مساوات ،مرزی

های انسانی و کند و معطوف به شناخت مرزهای فکری و دیدن تفاوتتربیت را طرد می سنتی تعلیم و

خواهد بود که در آن صداهای دیگر نیز  مطلوب این ،تربیت تحول تعلیم و در سیر . زیرا،افت آنهاستدری

های زبان اجتماعی و فرهنگ از کنار مسائل وتواند تربیت مرزی نمی تعلیم وفلسفه  و شنیده شود و اندیشه

این چیزی است که در نظام . شودکه محکوم به شکست می چرا ،اقوام و ملل بگذرد ،هاکالن انسان و خرد

های عمومی باید به مدارس به عنوان حوزه ،از این رو باشد.جمله ایران قابل بررسی می تربیتی کشورها از

محور به عنوان روش تربیتی بر آن حاکم است و پرورش گفتگو دموکراتیک نگریست که نوعی آموزش و

شکل گیرد جایی که در آن باید  ،یمیتگروهی بر اساس صمشود روابط بین فردی و بینموجب می

 پرورش شهروندان منتقد شود. ه تربیت منجر ب های تعلیم واندیشه
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خواه دموکراتیک، ، جامعه مساواتتربیت انتقادی، تربیت مرزی : تعلیم ویكلید یهاواژه

 .یآفرینتحول، سنتی، معلمان اقتدارگرایی

 منابع
 ،فصلنامه روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران .تربیت در منظر پست مدرنیسم (. تعلیم و2900) باقری، خسرو

 .19-69ص: ص ،4-2شماره 

 .گاه جیرومدرن از دید. تعلیم و تربیت پسا(2916) محمودی، محمدتقی ؛ابراهیم؛ جعفری، سیدمهدی دهباشی،

 .226 ، شمارهفصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی

های تربیت آن از منظر داللت تربیت انتقادی و تعلیم و ن نظریه انتقادی،یتبی .(2910) ، محسنایمانی؛ دیناروند، حسن

  .9، شماره 4، دوره های نوین تربیتیفصلنامه اندیشه نقد آن. فریر و ژیرو و

مجموعه مقاالت همایش در تعلیم و تربیت، ن های آ. تبین نظریه انتقادی هنری ژیرو و داللت(2935) صالحی، اکبر
 .تهرانتربیت،  دوم انجمن فلسفه تعلیم و

 تهران: نشر نی.. ، مترجم(عبدالکریم رشیدیان) .پست مدرنیسماز مدرنیسم تا (. 2910الرنس ) کهون،

، دوره های نوین تربیتی دانشگاه الزهرافصلنامه اندیشه .وپرورش (. نگرش انتقادی در آموزش2910مرجانی، بهناز )

  .1-2شماره  ،1
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 تاکید بر ایرانی با -یتبیین نظام آموزشی اسالم (.2931) سرداری گرده، باقر و سیف نراقی، مریم

چکیده مقاالت چهارمین همایش . در شناسی حکمت متعالیههستی مبنای و اصول تربیتی بر اهداف
)صص:  آموزش و پرورش ایرانملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام 

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.241-202

 
 

 و اصول تربیتی بر اهداف تاكید بر ایرانی با -یتبیین نظام آموزشی اسالم

  شناسی حکمت متعالیههستی مبنای

 1و مریم سیف نراقی 2گرده یاقر سردارب

 از آنتربیتی ل اهداف و اصو و استنتاج شناسی حکمت متعالیههدف از این تحقیق تبیین مبانی هستی

 .باشدیمتحلیلی  -انجام دادن آن توصیفی وهیو شتحقیقات کاربردی  از نوعین پژوهش . اباشدیم

 لیو تحل هیدر تجز. باشدیاز منابع مبرداری شیو فدارک ، ممطالعه اسناد به صورت هادادهآوری جمع

به استنتاج  در ادامه، پرداخته مالصدرا یشناسهستی یدر مبانیف مفاهیم اصلی موجود توص ابتدا به، هاداده

 مذکور اقدام گردید. یاز مبانتربیتی  و اصولاهداف 

تدوین برنامه  و اندازدر گرو تعیین اهداف، ترسیم چشم یاجامعهنظام آموزشی در هر  و توسعهاصالح 

اجتماعی آن جامعه متناسب  و انتظارات هاتیظرفو  ،فردی یو استعدادهایازها است که با ن یاگونهبه 

و مطالعات علوم تربیتی متضمن برداشتی درباره جهان  یهانهیزم و تمامزمینه  نیدر اهرگونه تحقیق  .باشد

 است. انسان

ریزی شده غربی پی یهانظامنظام تربیتی کشورمان بر اساس ه ک دهدیمایران نشان  تیو تربتاریخ تعلیم 

، همواره حجم عمده هادانشگاهاز آغاز تاسیس رشته فلسفه تعلیم و تربیت در  ، حتیاست گرفتهو شکل 

و عملکردهای نظام آموزش و پرورش  هااستیسآن  به دنبالکار دانشگاهی و تحقیقات و مطالعات و 

 (.00 :2916بهشتی، ت )رسمی کامالً متأثر از جریان فکری و منابع موجود در غرب بوده اس

دست یافت؟ برای حل و کارامد بومی  ینظام آموزش یکبه  توانیماین سؤال مطرح است چگونه  حال

به نظر حکمای الهی و مسلمان که مقبولیت الزم را دارا و بررسی ا خود ر یالزم است میراث فکر مسئلهاین 

                                                      
  sardary_ bagher@yahoo.comعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی  -2

  قات تهرانیواحد علوم تحق یاستاد تمام وقت دانشگاه آزاد اسالم -1
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اقدام  خودماننظام تربیت با ب تربیتی متناسول و اص اهدافهمین اساس به تبیین  و بر گردد، مراجعه ،باشد

 یهاهینظراز  معاصراجتماعی  پردازانهیو نظراستقبال متفکران دینی ه در راستای همین امر با توجه ب .شود

مورد توجه آموزشی بستر فلسفی رشد و توسعه نظام به عنوان  هفلسفی حکمت متعالیم نظا، فلسفی مالصدرا

 .قرار گرفته است

 اند تا از سه مبنای فلسفیمحققان تربیتی غرب کوشیدهفلسفه تربیت  یهحوز در ،از نگاهی دیگر

حوزه  دودر  هاآنتربیتی متناسب با  یهادگاهیدهر مکتب  «شناسیشناسی و ارزششناسی، معرفتهستی»

ه قابل تأمل اینجاست که آنچه در دنیا به صورت این سه اما نکت .را استنتاج کنندتربیتی اصول  و اهداف

 به طوربرگرفته از مکاتب فلسفی همان دیار است که  یهادگاهید، شودیممبانی فلسفی در نظر گرفته 

 همچونفلسفی مهمی  یهاهینظرآلیسم افالطونی آغاز و در قرون اخیر به مکاتب و عمده از ایده

در کشور ما نیز همین روند دنبال  .شودیمتحلیلی و مانند آن ختم  یها، فلسفهاگزیستانسیالیسم ،پراگماتیسم

فلسفی بدیع به این سرزمین تعلق  یهاشهیاندو صدراها با آن همه  هایبوعلو  هایفارابگویی  ،شودیم

 (.9 :2911اند )بهشتی، نداشته

 از نظر مالصدرا مفهوم اصالت وجود -2 عبارتست از:ه شد پژوهش مطرح نیدر ای که سؤاالت 

از نظر مالصدرا  مفهوم حرکت جوهری -9 ؛؟مفهوم تشکیک وجود از نظر مالصدرا چیست -1 ؛؟چیست

توان از مبانی و مفاهیم فوق استنتاج ی میتربیتل اصو و حوزه اهداف دودر  ییهاداللتچه  -4؛ و چیست؟

 کرد؟

فهم  است.« وجود» ،کندیمعمل  یبه عنوان پایه و محور اصل حکمت متعالیه فلسفهاصل بنیادی که در 

ن ین آخریهمچن ،درک کرد آن راد یبا شناسی مالصدراهستی دربارهکه  یزین چینخست هستی(د )وجو

متأسفانه غالباً در تحقیقات  (.22 :2911)نصر،  گرددیمسرانجام به آن باز  ییاست که هرگونه شناسا یزیچ

توجهی قرار دانشگاهی مربوط به حوزه فلسفه تعلیم و تربیت در سالیان گذشته موضوع تحقیق مورد بی

انجام شده است اما مطالعه و متعددی  یهاپژوهشفلسفی مالصدرا  یهاشهیاند دربارهگرفته است، هر چند 

از ه از نتایج بدست آمد قسمت با استفاده نیدر ا .گرددیمبررسی نظریات تربیتی وی به چند مورد محدود 

 .شودیمپاسخ داده ه مطرح شد سؤاالت مالصدرا بهشناسی بررسی مبانی هستی

 ؟ستیچ مالصدرا از نظر مفهوم اصالت وجود -2

اختالفی است که در مرحله مصداق « اصالت ماهیت»با « اصالت وجود»با توجه به اینکه اختالف در باب 

در  حققتمحقیقتی است عینی و « وجود» مالصدرا از نظر ،یمصداق از جهت ،وجود دارد نه در مفهوم
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و  که بر همه چیز سایه افکنده استط حقیقتی است بسید وجو استموجود  «وجود»ع ت به تبیو ماهج خار

 (.252 :2911 )مصباح یزدی، اء استیبه اش یقت وجود علم حضوریافت حقیدر ین راه برایبهتر

 ؟ستیچ ک وجود از نظر مالصدرایمفهوم تشک -1

قتی واحد، اما درجات و مراتب یدارای حق که ستل ایو اص ینیتنها امر ع« وجود» از نظر مالصدرا

شئون و  یموجودات امکان یاست که تمام یقت واحد ذومراتبیحق ،قت وجودیپس حق .گوناگون

، تفاوتی هم سنخند «وجود»دارا بودن  از جنبهموجودات  همه گریدبه معنی . قت واحدندین حقیا یهاتابش

 (.255 :2910 )شیروانی، دارندد ست که از وجوو سهمی اه مربوط به اندازه بهر هاآنمیان 

 ؟ستیچ از نظر مالصدرا یحرکت جوهر -9

واحد، اما  یقتیوجود حق. شودیمت از وجود انتزاع یوجود اصالت دارد و ماه ،از نظر مالصدرا

وجود( مطلق ) یهست. فته استایبه صور و درجات گوناگون ظهور  یمراتب است و هست یو دارا یکیتشک

کامل  الوجود،. واجبباشندیم «الوجودممکن»د د و محدویمق یهایهستاست و « الوجودواجب»ض و مح

و  یاما موجودات ماد. ت محض استیچون او فعل دهدینمدر او رخ  یرییتغ ین رویاست از اق و مطل

 «استعداد»و  «قوه»بنام  ییهایژگیواز  هانآدا کنند. یر پییتغ توانندیمهستند که  یموجودات یجسمان

حرکت خروج . »است یموجودات ماد یهایژگیواز ت حرکس پ (.20 :2910 ،یفنائ)برخوردارند 

در ت حرک. تیفعل یجیقوا است و حدوث تدر یجیحرکت زوال تدر ،از قوه به فعل است یجیتدر

 (.14 :2962 )سروش، «به بالقوه دارندست و جنینل جهت بالفع از همهر است که یپذامکان یموجودات

به حرکت معتقد بودند و حرکت در  ،نایهمچون ارسطو و ابن س ،از فالسفه یگروهت نجاسیحال بحث ا

لسوف حرکت را تنها در اعراض موجودات ین دو فیا ،اما رفتندیپذیمرا « الوجودممکن»ت همه موجودا

 )مصباح یزدی، افتدیما اتفاق یمعتقد است که حرکت در جوهر اش برعکس مالصدرا .دانندیم یماد

2911: 206.) 

 توان از مبانی و مفاهیم فوق استنتاج کرد؟اصول تربیتی می و حوزه اهداف دودر  ییهاچه داللت -4

در سطوح و مراتب مختلف وجود در  یماد یهست یاجزا یتمامت؛ تربی و تعلیم نهایی و اصلی هدف

ت. وقفه به سوی تعالی اسپس حیات حرکتی بی ،کنندیم یخود را ط یتکامل ریحرکتند؛ و س ذات خود در

م یتعل ییهدف غاس پ ،است غایت هستی خداوند غایت زندگی انسان باشد، یدر راستاایت تربیت باید غ

جه در یو ارتقا یقرب معنو ،به خدا باشد. در اینجا منظور از قرب و تقربنزدیکی  یت بایستیو ترب

 .شودیمحاصل ت تربی قیه از طراست، ک یوجود
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از: رشد احساس  عبارتست وجود با اصالت در رابطهاولین هدف تربیت ؛ تتربی یاواسطهاهداف 

وجود با مفهوم تشکیک  در رابطهومین هدف تربیتی . دیان فرد و جهان هستیو ارتباط م یوستگیپ

ل یعبارتست از: تشک جوهری با حرکت در رابطهومین هدف تربیتی . سیتیترب عدالت یاز: برقرار عبارتست

 .یت آدمیماه یجیتدر

ت ی، اصل رعا(اندیشیاصل تعقل )درستسه مفهوم مذکور عبارتند از:  در رابطه یتیاصول ترب

 ت.یج و استمرار در تربی، اصل تدریفرد یهاتفاوت

تدوین  شناسی مالصدرابر مبنای هستی توانیمکه  تیو تربنظام تعلیم  ییهایژگیو نیترز مهما جتاًینت

 ی.گرایتوسعه -9 ؛ وگراییغایت-1 وجودگرایی؛ -2 کرد عبارتست از:

 .تربیتیل واهداف و اص ،نظام آموزشی ،حکمت متعالیه ،شناسیمبانی هستی ی:دیكل یهاواژه

 منابع
تهران: انتشارات  .ای برای بازشناسی و نقادی فلسفه تعلیم و تربیت در جهان غربزمینه .(2916د )بهشتی، سعی

 اطالعات.

 .بانک مقاالت فارسی گاهوب .مقایسه فلسفه تعلیم و تربیت در جهان امروز .(2911بهشتی، سعید )

 .انتشارات قلم تهران: .آرام جهانانهاد ن. (2962عبدالکریم ) سروش،

 .تهران: انتشارات دارالفکر .کلیات فلسفه .(2910علی ) ،شیروانی

 .21شماره  ،فلسفیت مجله معرف .حرکت جوهری و تجدید امثال .(2910د )محم ،فنائی اشکوری

  .المللنیبناشر چاپ : تهران (.2ج . )آموزش فلسفه. (2911) یمحمدتق ،مصباح یزدی

 تهران: انتشارات فرانکلین. .(آرام، مترجم. )احمد سه حکیم مسلمان .(2911) حسن دیسنصر، 
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تربیت »شناختی تعاریف تحلیل مفهومی و جامعه (.2931) کریمی گیلده، علی و صادق زاده، علیرضا

 چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه. در تینیت و عیبر اساس سطح کل« اسالمی
(. 200-201)صص:  تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

بر اساس سطح « تربیت اسالمی»شناختی تعاریف تحلیل مفهومی و جامعه

 تینیت و عیكل

 1رضا صادق زادهیو عل 2لدهیگ یمیکر یعل

رو است. از یک سو، واژه تربیت که امری از دو جهت با دشواری روبه از تربیت اسالمی یارائه تعریف

توان گفت تعاریف متعددی از آن قابل ارایه است. این های آن میذوابعاد بوده و با توجه به پیچیدگی

ناسی و یا شهای نظری متنوع همچون فلسفه، جامعهای است که حتی اگر از خاستگاهپیچیدگی به اندازه

توان تعاریف مختلف و حتی متضادی از تربیت ارائه کرد. از شناسی، یکی را اتخاذ نماییم، همچنان میروان

ن یکند. منظور از ارو مینیز منظور از این ترکیب وصفی را با ابهام روبه« اسالمی»سوی دیگر، صفت 

ان از آن و یا برداشتی از ارتباط متون تواند تعریف اسالم از تربیت باشد، یا تعریف مسلمانیب میترک

 تربیتی. اسالمی و علوم

های در برخی از کتاب« تربیت اسالمی»در این تحقیق بر آنیم با توجه به تعاریف ارایه شده در مورد  

تی، وجوه شناخفلسفه تربیت اسالمی در داخل و خارج کشور، با استفاده از چهارچوبی مفهومی و جامعه

ق فرا تحلیلی از این تعاریف به دست یها را مورد بررسی قرار دهیم. در واقع، این تحقتشابه و تمایز آن

فراهم نماید. این تحقیق در نگاه اول به « تربیت اسالمی»های تعاریف دهد تا پیشنهاداتی در باب ویژگیمی

توان گفت سؤال اصلی این پژوهش این است که دنبال تحلیل مفهومی تعاریف باال بوده و از این منظر می

های منحصر طبق تعاریف ارایه شده، تربیت اسالمی دارای چه مفاهیم کلیدی است که این مفاهیم، ویژگی

 –به فرد این نوع تربیت را مشخص کرده و سبب تمایز آن با سایر انواع تربیت و یا حداقل تربیت سکوالر 

جا که هرگونه شناختی این تعاریف بوده و از آنتحقیق به دنبال تحلیل جامعه شوند؛ اما در نگاه دوم، اینمی

                                                      
  karimigilde@gmail.comدانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس  -2 

  alireza_sadeqzadeh@yahoo.comاستادیار دانشگاه تربیت مدرس  -1 
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تحلیلی از این دست، نیازمند برخورداری از مالک و معیار و یا حداقل چارچوبی است، لذا در این تحقیق 

 شناختی رفتار استفاده شده است.از چارچوب جامعه

تواند در جهت تحلیل می« تربیت اسالمی»هوم تر مفنتایج حاصل از این پژوهش ضمن بررسی عمیق

 یو عموم یت رسمیم و تربین در نظام تعلیادیتحول بن ینظر« یمبان»تعریف ارایه شده در مجموعه 

توان از چارچوبی مفهومی و کار رود. از طریق این بررسی می( به2935ران )مصوب یا یاسالم یجمهور

ها را ین تعاریف، توجهی دوباره کرد و نکات مثبت و منفی و یا نقاط ضعف و قوت آنشناختی به اجامعه

توان با استفاده از نگاه درجه سومی و فرا مشخص نمود. در صورت گسترش چنین تحقیقاتی به مرور می

ناسی شهای اصلی حاکم بر تعاریف تربیت اسالمی را بر اساس پارادایمفلسفی به تعاریف مذکور، پارادایم

 ( مشخص کرد.2919علوم انسانی )فی، 

، به یت اسالمیجه گرفته است که تربیارائه شده، نت ینیت دیف تربی( ضمن اشاره به تعار2911) یعلو

اژه و یلغو ی( در بخش اول مقاله خود، معان2932) یموسو و یاعرافع استعدادها است. یت رساندن جمیفعل

 فیتعر یبرا یشناسن دو گونه روشییف موجود و تبیتعار یبندنموده و سپس با طبقه یت را بررسیترب

( معتقد 2914افت دوم را مدنظر قرار داده است. بلندهمتان )ی(، رهیلیف تحلیو تعر یف ارزشیت )تعریترب

 یدر نظر گرفته شود. با بررس ندیک فرایبه مثابه د ینه به مثابه یک علم، بلکه با یت اسالمیاست که ترب

ت یف تربیتوان گفت: نگاه پسینی به تعاریم یت اسالمیف تربیل تعارینه تحلیقات انجام شده در زمیتحق

 یاری)به ویژه با مع یشناختل جامعهیتحل یبرا یها انجام شده و تالشآن یبندغالباً با هدف دسته یاسالم

 مشخص( صورت نگرفته است. 

از البه الی « تعریف تربیت اسالمی»، تحلیلی است. ابتدا تعاریف ارایه شده پیرامون ن پژوهشیروش ا

گیرند. سپس، با شناختی قرار میآوری شده، مورد تحلیل مفهومی و تحلیل جامعهمتون موجود، جمع

گویی به دو مسئله اصلی پاسخ ( در صدد22: 2901ها به صورت برهان انّی و پسینی )بلند همتان، مقایسه آن

 آییم.پژوهش بر می

دهد مفاهیم کلیدی تعاریف عبارتند از: عبودیت، یبه طور خالصه نشان م مقایسه نتایج تحلیل مفهومی

باشد )دکتر باقری تصریح . در این بین بیشترین تاکید بر مفهوم عبودیت میقرب الهی و حیات طیبه

نم علم الهدی نیز تقوا را مرتبه خاص بندگی دانسته و ماجد عرسان کیالنی نیز تعالی بشر را اند، خاکرده

اند(. همچنین، در مقایسه اساساً از طریق رابطه انسان با خالق که همان رابطه عبودیت است، ممکن دانسته

 شناختی نتایج زیر به دست آمد.نتایج تحلیل جامعه

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D9%86%D9%82%D9%8A+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%8A
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تعریف با تاکید بر  9تعریف در سطح کالن و  9بین تعاریف ارایه شده،  خرد: از -پیوستار کالن –الف 

 رابطه در سطح خرد قرار گرفتند.

تعریف به دلیل تاکید بر آگاهی و شناخت  0تعریف مورد بررسی،  6ذهنی: از بین  -پیوستار عینی -ب

 ک تعریف به دلیل تاکید بر رابطه، در سطح عینی قرار گرفتند.یدر سطح ذهنی و 

گیرند؛ در سطح ذهنی قرار می دهند که اغلب تعاریف ارایه شده از تربیت اسالمیها نشان میمقایسه 

توان از یعنی بر تعامل و کنش متقابل کمتر تاکید شده و غالباً تحول فردی مد نظر قرار گرفته است. می

های سکوالر، در تربیت اسالمی را از سایر تربیت تحلیل مفهومی انجام شده، مفهوم اصلی و متمایزکننده

و تقوا  های دینی در مفاهیمی نظیر حیات طیبهعبودیت دانست ولی تمایز تربیت اسالمی با سایر تربیت

 خواهد بود. 

نباشد، بلکه همه  ربیت دینیای ارایه شود که تنها در برگیرنده تباید به گونه تعریف تربیت اسالمی 

های تربیتی را پوشش دهد. این مشکل در سه تعریف مشاهده شد. بر خالف این نظر که واژه تربیت ساحت

رسد چون ریشه اصلی واژه تربیت، برای نشان دادن طرح اسالم در ساختن آدمی ناکافی است، به نظر می

 ای مستعد و توانمند در این زمینه است.اژهبوده است، لذا همچنان و« رب ب»

 منابع
 . بیروت: داراحیاء التراث العربی.لسان العرب(. 2426ابن منظور )

ت یدوفصلنامه ترب. یق آن بر حرکت فلسفیت و تطبیف تربی(. تعر2932اعرافی، علیرضا؛ موسوی، محمدتقی )
 (.24) 0 ،یاسالم

 . تهران: مدرسه.یت اسالمیدوباره به ترب ینگاه(. 2910، خسرو )یباقر

 . 294-223 صص: ،45( 25، )هفصلنامه حوزه و دانشگا. ندیا فرای، علم یت اسالمیترب (.2914بلندهمتان، کیوان )

 . تهران: ویرایش.ای برای بازاندیشی در فلسفه تعلیم و تربیتزمینه(. 2900بهشتی، سعید )

 . تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(.نظریه اسالمی تعلیم و تربیت(. 2913علم الهدی، جمیله )

های فصلنامه اسالم و پژوهشت. یحیالم و مسنی در اسیت دیقی تربی(. بررسی تطب2911علوی، سید حمیدرضا )
 .14 - 62 صص: (،1) 2، یتیترب

 . )مرتضی مردیها، مترجم(. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.شناسی علوم انسانیپارادایم(. 2919فی، برایان )

 . )بهروز رفیعی، مترجم(. تهران: سمت.فلسفه تربیت اسالمی(. 2935کیالنی، ماجد عرسان )

 . تهران: مدرسه.فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی(. 2935ح، مجتبی و همکاران )مصبا

 . تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.التحقیق فی کلمات القرآن الکریم(. 2901مصطفوی، حسن )

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4059&Number=14&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4059&Number=14&Appendix=0&lanf=Fa
http://research.uok.ac.ir/_Pages/Research.aspx?ID=8175
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تدریس: تحلیلی مبتنی بر نظریه  تحولی در اخالق (.2931) امینی مشهدی، سمانه و غفاری، ابوالفضل

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت . در عالمه طباطبایی اعتباریات
(. مشهد: دانشگاه 265-206)صص:  حول در نظام آموزش و پرورش ایرانایران: مبانی فلسفی ت

 فردوسی مشهد.

 
 

 تحولی در اخالق تدریس: 

 )ره(تحلیلی مبتنی بر نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی 

 1و ابوالفضل غفاری 2سمانه امینی مشهدی

 تدریس از مواضع عالمه طباطبایی های تربیتی مرتبط با اخالقهدف از نگارش این مقاله استنباط داللت

های اخالقی در نظریه باشد. پرسش اساسی این است که آیا بحث از ارزشدر مبحث اعتباریات می

ای برای حل زمینه مرتبط شود و های اجتماعی و فرهنگتواند با مبحث ارزشعالمه می اعتباریات

با این مقاله  دریادگیرنده( فراهم کند؟  معلم در برابر آزادی تعارضات اخالقی تدریس )به طور مثال، اقتدار

 اخالق هنجاری رویکردهای عمده ،ضمن تحلیل برخی مفاهیم مرتبطروش توصیفی تحلیلی، استفاده از 

چگونگی برخورد هر یک  ، و6یگرایسازنده و، 0، اخالق مبتنی بر فضیلت4گراییتیجه، ن9گراییمانند وظیفه

یه اعتباریات ربررسی تطبیقی نظدر ادامه، به  شود.ها با تعارضات اخالقی در تدریس نشان داده میاز آن

کنند، های اجتماعی مطرح میایان در زمینه ارزشگرعالمه و وجوه اشتراک و افتراق آن با آنچه سازنده

سپس کاربرد نظریه اعتباریات در حل تعارضات اخالقی در حین تدریس مورد توجه شود و پرداخته می

، گری فنسر 0یوید کاروران تعلیم و تربیت در مغرب زمین مانند دهای اخیر، اندیشهدر سال گیرد.قرار می

ای تمرکز فراوانی بر روی ماهیت اخالقی تدریس و اخالق حرفه 1ساکت، و هاف 2، دیوید هنسن1ماخر

                                                      
 manehamini@yahoo.comsaدانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد   -2 

 ghaffari@um.ac.irاستادیار دانشگاه فردوسی مشهد   -1 
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1 - Gary Fenstermacher 
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تر از تسلط مربیان بر روی یک برنامه تر و پیچیدهفرایند تدریس را ظریفاند. این اندیشمندان تربیتی نموده

تدریس، بحث از یکی از جوانب مهم  (.1551، 9اند )کمبلهای تدریس معرفی کردهو یا مهارت درسی

های است که در بسیاری از موقعیت 4اخالق تدریس و چگونگی مواجهه مربیان با تعارضات اخالقی

-دهد. این تعارضات غالباً از مسایل متداول و برنامه درسی ساختار یافته کالس متمایز میتدریس رخ می

ای برای های سادهحلتوان راهنمی هایی هستند کهها غالباً دارای ابهامات و پیچیدگیشوند؛ چرا که آن

کنند، کدام روش را برای های متنوع و متعددی وجود دارد که به مربیان پیشنهاد میدیدگاه ها پیدا نمود.آن

(. به طور مثال، 2339، 0تصمیمات اخالقی و برخورد با این تعارضات انتخاب کنند )تیپینز، توبین و هوک

نا استوار است که اخالقی بودن یک فعل، به ماهیت ذاتی آن فعل و تطابق آن با گرایی بر این مبنظریه وظیفه

گرایی نیز بر این (. طرفداران نظریه نتیجه1522، 6یک قاعده یا اصل بستگی دارد )سینوت آرمسترانگ

گردد و درستی عمل را به غلبه باورند که اخالقی بودن یک فعل تنها به وسیله نتایج آن فعل تعیین می

در اخالق مبتنی بر فضیلت نیز سخن آن است که  (.2906کنند )فرانکنا، خوشی و لذت بر رنج تعریف می

، 0های منش سروکار داریم )کار و استوتلما نه با قواعد و اصول، بلکه با پرورش ملکات و یا ویژگی

توانیم اخالق ما نمی کند و آن این است کهدر این زمینه ادعای قابل توجهی را مطرح می 1ایسر (.2333

ی قرار دهیم. اول آن که همه رویکردها گرایگرایی و نتیجهمبتنی بر فضیلت را به دو دلیل در مقابل وظیفه

در فلسفه اخالق با فضایل سروکار دارند؛ ضمن آن که در اخالق مبتنی بر فضیلت، فضایل از اهمیت اولیه 

سد که در این چارچوب افراد نه به اصول و قوانین، بلکه به رای برخوردارند. ثانیاً، به نظر میبرجستهو 

گرایی و کم طبق رویکردهایی مانند وظیفه(. اکنون اگر دست2336شوند )رایس، داشتن رفتار راهنمایی می

بایست به دنبال قوانین رسمی و اصول از پیش تعیین گرایی به دنبال حل تعارضات اخالقی باشیم، مینتیجه

م. اما بسیاری بر این باورند که تصمیمات اخالقی نیازمند چیزی بیش از کدها و قوانین از پیش شده تن دهی
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گویی کافی عمده اخالق هنجاری در مواجهه با مسائل اخالقی برای پاسخ یکردهایرو تعیین شده است و

ها در حین تعارضات توان بر اساس این رویکردو در نتیجه به ندرت راه حل معین یا غایتمندی را می نیستند

ی است که امروزه به گرایسازنده یکی دیگر از رویکردها (.2339)تیپینز، توبین و هوک، اخالقی یافت 

(. از مواضع این رویکرد برای تحلیل 2333، 2باشد )جوناسنعنوان یک رویکرد یادگیری نیز مطرح می

ه تصمیمات اخالقی مربیان باید بر اساس اصول غیررسمی و تعارضات اخالقی در حین تدریس آن است ک

به عنوان  ها و تجارب معلمانقراردادهای اجتماعی صورت گیرد؛ لذا نقش جامعه در تأثیر گذاردن بر گزینه

جا که تجربه در درون فرهنگ جای گرفته است، حل چنین از آنرسد. همعوامل اخالقی، مهم به نظر می

)تیپینز، توبین و هوک،  های آن صورت گیردارضات اخالقی باید با توجه به بافت فرهنگی و ارزشتع

2339.) 

 تعیّن بخشیدن به یک بر این باور است که به منظور در اخالق در نظریه اعتباریات مه طباطباییعال   

وه بر تصور فعل، تصدیق به فایده آن و در نهایت شوق برای منتهی شدن آن به عمل، عنصر فعل، عال

شود. نظریه ادراکات اعتباری عالمه نامیده می 1چهارمی نیز الزم است که اعتبارسازی یا ادراکات اعتباری

ذهن انسان چه شود، در صدد پاسخ به این پرسش است که ای ابتکاری در این قلمرو محسوب میکه نظریه

عالمه در توضیح بخشی (. 2969گردد )مطهری، کند تا منتهی به یک تصمیم اخالقی میفرایندی را طی می

هایی است که ذهن به منظور رفع احتیاجات از اعتباریات بر این باور است که این مفاهیم اخالقی، فرض

االمر سروکاری ندارد و با واقع و نفسها را ساخته، جنبه وضعی، قراردادی و اعتباری دارد حیاتی، آن

گرا نیز به عنوان یک رویکرد فلسفی، مربی را در معرض شناسی سازندهمعرفت(. 2901)طباطبایی، 

دهی تعارضات و حین تدریس به دنیای سازنده دهد تا مربی برای تحلیل و سامانچارچوبی تفسیری قرار می

جا که ست به تجارب قبلی ذهن خود رجوع کند و از آنبایذهن خود رجوع کند. بدین منظور، وی می

جوامع جای دارد، یادگیری نیز باید با توجه به بافت فرهنگی جامعه انجام و  تجارب، درون فرهنگ

تصمیمات نیز با مالحظات اخالقی، در همین بافت گرفته شود. عوامل مختلف فرهنگی ضمنی و آشکاری 

)تیپینز، توبین و  های نامتعین اخالقی، اعمال مربی را تحت تأثیر قرار دهدبا این موقعیت تواند در مواجههمی

  (.2339هوک، 
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های اخالقی فوق با یکدیگر، بین دهد، عالوه بر اختالف دیدگاهچنانچه بررسی سابقه بحث نشان می

ها، وجوه ویکردها نیز عالوه بر مبنای فلسفی متفاوت آنبا هر یک از این ر عالمه طباطبایی یدیدگاه اخالق

تدریس قابل اشاره است که اهمیت و جایگاه بررسی نظریه  هایی در زمینه اخالقمشابهت و افتراق

ات و کاربرد آن توجه اگر به نظریه اعتباریدهد. و کاربرد آن در زمینه اخالق تدریس را نشان می اعتباریات

های مقبول یک جامعه را آشکار کند؛ تواند علت تغییرات در ارزشمیکنیم، خواهیم یافت که این نظریه 

های تواند روشنگر علت اختالف ارزشها بر حسب نیازهای جامعه شناخته شده و میچرا که این ارزش

که مفاهیم اخالقی، حاکی از حقیقت  این نظریه از این حیث(. 2900جوامع گوناگون باشد )جوادی، 

با ایده  توانند بر حسب نیازهای فرهنگی و اجتماعی او ساخته شوند،و می انسان هستندنیستند و ساخته ذهن 

گرایان برخالف نظر عالمه، به حقیقتی نسبی سازندهگرایان شباهت دارد. البته باید توجه داشت که سازنده

شناسند )فردانش و شیخی فینی، از اشخاص و شرایط را به رسمیت نمی قائلند و معیاری عینی و مستقل

پذیرد. به های اخالقی نمیگرایی را در ارزش(. این در حالی است که عالمه به هیچ روی، نسبی2912

بر (. 2900اند )طباطبایی، ها به لحاظ مفهومی مطلق، اما به صورت مصداقی، نسبیعقیده ایشان، ارزش

یابد و انسان در طول زمان تغییر میو برخی  مه، برخی اصول اخالقی ثابت و تغییرناپذیرنداساس نظر عال

ها و اخالق احساسات درونی، افکار و ارزشها در کند که این بر حسب تفاوت انسانها را اعتبار میآن

مه وضع این چنین، عالهم. (2901)طباطبایی،  اجتماع و به طور کلی در تفاوت احتیاجات انسانی است

داند؛ زیرا معتقد است که ابتدا باید غرض اجتماعی، سعادت های ذهنی را لجام گسیخته نمیبرساخت

(. بنابراین، احکام 2900بشری و نیز بنای عقال را مد نظر قرار داد و آنگاه حکمی را اعتبار نمود )جوادی، 

به کمال و سعادت که خاستگاه آن نیاز  های فطری و طبیعی و از سوی دیگراعتباری از سویی بر واقعیت

برای حل که مربیان این مسئولیت را دارند که  توان نتیجه گرفتاز بیانات فوق می انسان است، ناظر است.

بر این ای داشته باشند. های اجتماعی و فرهنگی در امر تدریس توجه ویژهبه نقش ارزشتعارضات اخالقی 

های فطری همچون مختار بودن، متفکر بودن و ایش، ضمن توجه به گرقیاساس، آنان به عنوان عوامل اخال

آموزان و در این قدرت را دارند تا در ارتباط با دانش و اصول کلی اخالق، یانسان یاخالق ید فطرتیتأ

ی در حل مسائل و عادات اجتماع نقش فرهنگحین تدریس، پیامدهای اخالقی عمل خود را تحلیل و به 

 اخالقی توجه کنند. 
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درباره نسبت  و برنشتاین های اپلاندیشه تحلیل تطبیقی (.2931) بازقندی، پروین و قائدی، یحیی

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن . در یهای درستغییر ساختار اجتماعی و تغییر برنامه
(. 269-262)صص:  لیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایرانفلسفه تع

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

های اپل و برنشتاین درباره نسبت تغییر ساختار تحلیل تطبیقی اندیشه

 های درسیاجتماعی و تغییر برنامه

 1و یحیی قائدی 2پروین بازقندی

های شود. در پژوهشدر حوزه فلسفه تعلیم و تربیت دو دیدگاه غالب، دیده میهای انتقادی در پژوهش

مبتنی بر گرایش نخست، تعلیم و تربیت به عنوان بخشی از روبنای نظام طبقاتی، سبب بازتولید و تثبیت 

 های انسانی و فرهنگی، اهمیت تحلیل بهگردد. در گرایش دوم، یعنی توجه به نقش عاملروابط طبقاتی می

(. در این نگاه، 2913شود )باقری، تر می، پُررنگسبک اقتصادی و سیاسی کاهش یافته و جایگاه فرهنگ

، وضعیت موجود و ساختارهای اجتماعی را در تعلیم و تربیت این توان را دارد که با مبنا گرفتن عدالت

توان برای نمونه این نوع اثرگذاری در تعلیم و تربیت را می راستای دستیابی به عدالت اجتماعی تغییر دهد.

پردازان از رابطه این نظریه ل مشاهده نمود. اکنون پرسش آن است که تحلیل انتقادیو اَپ در آثار برنشتاین

ی، با تغییر در ساختارهای اجتماعی چیست؟ بر چنین سهای درتغییر در تعلیم و تربیت و به ویژه در برنامه

های اپل و برنشتاین درباره نسبت تغییر ساختار اجتماعی و تغییر بنیادی، هدف پژوهش حاضر، تبیین دیدگاه

 ی بوده است.های درسبرنامه

 های اپلها و دیدگاهاندیشه-2به این ترتیب بوده است:  بر همین اساس، دو پرسش اصلی پژوهش حاضر

بر مبنای تحلیل -1ی چیست؟ های درسدرباره ساختار اجتماعی و نقش آن در تغییر برنامه و برنشتاین

ی در تغییر و اصالح ساختارهای نابرابر اجتماعی های درسهدیدگاه اپل و برنشتاین، نقش برنام تطبیقی

 چیست؟

های گوناگون این دو اندیشمند پس از بیانی جداگانه، به روش تحلیل ها، دیدگاهبرای پاسخ به این سؤال

یل تطبیقی مقایسه تحلیلی میان افراد، (، تحل1556پیوسته، مقایسه شده است. به باور ریوکس ) تطبیقی
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های ها و تفاوتهای زمانی است که شباهتها یا دورهها، گروهها، موضوعها، مجموعهوگوها، گزارهگفت

 (.1551است )گیون، « تحلیل تطبیقی پیوسته»کند. بخش اصلی تحلیل تطبیقی، ها را آشکار میآن

را در مفاهیمی مانند ساختار، رابطه دانش و  نظریات اپل ها ودهند ایدههای پژوهش نشان مییافته

( بر 1521توان مشاهده کرد. اپل )قدرت، نقش مدرسه در بازتولید نابرابری فرهنگی و تثبیت ساختارها می

این باور است که آموزش و پرورش عناصر و رویدادهای نامطلوب اجتماعی و فرهنگی گوناگونی را با 

(. برای نمونه، آموزش و پرورش 10-45کند )صص های گوناگون بازتولید میی از ابزارها و شیوهگیربهره

های آموزش، ترویج رفتارهای گیری از عناصری چون روشداری با بهرهنابرابری را در جوامع سرمایه

ی و های درسپروری، اجرای صرف قوانین آموزشی و عدم برقراری پیوند بین برنامهنژادپرستانه، نخبه

( دانش رسمی در فرایند 1555کند. چنین است که به باور او )زندگی واقعی افراد، ترویج و بازتولید می

آید و نقش پنهان آن نیز کنترل نمادین است. به این تعامل مدرسه، نهادهای اجتماعی و دولت پدید می

تعلیم و تربیت چه نقشی را باید در راستای تغییر وضع موجود ترتیب، همواره این پرسش مطرح است که 

(. به باور اپل، مشکل اصلی و اساسی تعلیم و تربیت بر سر نقشی است که تعلیم و 2911ایفا کند؟ )باقری، 

 یرهگذاری و صحبت دربارا توسعه بخشد و شهروندان را برای ارزش تربیت باید ایفا کند تا دموکراسی

کنند، آماده سازد. او بر نیاز به آموزش سیاسی در مدارس، ضرورت ها و امور مبهمی که بروز میتعارض

آموزان از سوی دانش اجتماعی و آزادی مسائل اجتماعی مانند برابری و عدالت یکنکاش و بررسی درباره

ایی برای جبرگرایی و بازتولید اجتماعی هستند. به باور اپل کند. این امور در حکم پادزهرهتاکید می

این  -2( تغییر وضع موجود با نگرش فرهنگی به دو صورت ممکن است: 1521)ضرغامی و بازقندی، 

 -1محور آن را از بین ببرد؛ تواند مبنای مادی جامعه را دگرگون کند و به دنبال آن ماهیت طبقهنگرش می

ها را بر روی را تغییر داد و بنابراین اثر آن توان رابطه اقتصاد و فرهنگاقتصادی می با کار بر روی مبنای

 توانند بر عهده بگیرند. یکدیگر متعادل ساخت و این کاری است که مدارس می

ریه، در داخل نظام ریشه دارد. طبق این نظ از طرف دیگر، نظریه بازتولید فرهنگی در آثار برنشتاین

آموزشی، شکل خاصی از نظم اجتماعی وجود دارد که این نظم ناشی از شرایط تاریخی و اجتماعی خارج 

آفرینی ( شرط الزم برای نقش1551(. از نظر برنشتاین )اسکات، 2910)شارع پور، ت از این نظام اس

بندی و قالب ها از نظر طبقهابرابر اجتماعی آن است که این برنامهی در تغییر ساختارهای نهای درسبرنامه

ها مسائل رو خواهیم بود که در آنمحوری روبه های موضوعنرم باشند. بدین ترتیب، از طرفی با برنامه

های درسی، قابل طرح و بررسی است و از ناپذیر رشتههای سخت، انتزاعی و انعطافاجتماعی فراتر از قالب
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ی را های درسآموزان هستند که به طور آزادانه محتوا و سازمان برنامهو دانش ف دیگر، این معلمانطر

 دارند.های اجتماعی قدم برمیکنند و بدین ترتیب در راستای حذف نابرابریتعیین می

فلسفه تغییر در تعلیم و تربیت حرکت به سوی توان گفت در نزد این اندیشمندان گیری میدر نتیجه

در جامعه و عدالت تربیتی است و راهکار آن نیز مقاومت است. مقاومتی که با برگزیدن  و آزادی عدالت

 ت. ی منعطف و نرم ممکن اسهای درسمحور و نیز برنامه نگاه فرهنگ

 منابع
 . تهران: نشر علم.های جدید در فلسفه تعلیم و تربیتدیدگاه(. 2911باقری، خسرو )

. تهران: پژوهشکده های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیترویکردها و روش(. 2913باقری، خسرو و همکاران )

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی. 

 . تهران: سمت.ششناسی آموزش و پرورجامعه(. 2910پور، محمود )شارع
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جهانگیر  ،مسعودیو ابوالفضل  ،غفاری؛ محمدرضا ،آهنچیان؛ محمدحسن ،دهشیریابراهیمی 

. و نسبت آن با تعلیم و تربیت و پساختارگرایی در مواجهه با فرهنگ رویکرد ساختارگرایی (.2931)

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در در 
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.260-264)صص:  نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

ساختارگرایی در مواجهه با فرهنگ و نسبت آن با رویکرد ساختارگرایی و پ

 تعلیم و تربیت

 4جهانگیر مسعودیو  9ابوالفضل غفاری؛ 1محمدرضا آهنچیان؛ 2دهشیریابراهیمی حسنمحمد

و تربیت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و متفکران بوده است و بسیاری از  بحث درباره نسبت فرهنگ

و  اند. در دوران معاصر دو رویکرد ساختارگراییلیم و تربیت در مواجهه با فرهنگ پرداختهآنان به نقش تع

است که مقوله  مسألهاند، این مقاله در پی تبیین این توجهی ویژه به مقوله فرهنگ داشته پساساختارگرایی

گرایی چه معنا، مفهوم و جایگاهی دارد و براساس آن؛ چه نسبتی با فرهنگ، در ساختارگرایی و پساساختار

، پس از تبیین مفهوم فرهنگ در گیری از رویکرد استنتاجیبهرها تواند داشته باشد، بدین منظور بتربیت می

دهنده های پژوهش نشانهایی برای تعلیم و تربیت استخراج و استنتاج شده است. یافتههر رویکرد، داللت

گردد و چونان ساختاری آن است که در ساختارگرایی فرهنگ به تبع زبان امری مستقل و پایدار تلقی می

زیربنایی اعضای جامعه را در سیطره خود دارد، اما در نگاه پساساختارگرایی، فرهنگ و به تبع آن زبان 

 ،ای است که در آن شکل گرفته است. بر این اساسزمینهشود که وابسته به متن و نگریسته میر امری ناپایدا

پردازد و آن را مستقالً مورد بررسی قرار رویکرد مطالعاتی ساختارگرایی به روابط زیربنایی فرهنگ می

آمد پردازد. پی( میدر مقابل، رویکرد پساساختارگرایی به رابطه فرهنگ و زمینه و متن )گفتمان .دهدمی

آمد پساساختارگرایی در تربیت، اختارگرایی در تربیت، نقش محوری قائل شدن برای فرهنگ است و پیس

باشد. مطابق با ساختارگرایی، نظامی با تسلط فرهنگ بر همه توجه به ناپایداری آن و نیز چند فرهنگی می

فرهنگ است و بر اساس  دهندهآید که براساس آن، نقش تربیت صرفاً انتقالهای اجتماعی پدید میجنبه

عالوه آن به. هاها و خرده فرهنگپساساختارگرایی، نظام تربیتی محملی است برای شنیدن صدای فرهنگ
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ای به جامعه گردد، در ساختارگرایی، فرهنگ از جامعهکه در هر دو رویکرد، فرهنگ امری نسبی تلقی می

یابد؛ بنابراین ساختارگرایی دوره دیگر تفاوت میای تا دیگر متفاوت است و در پساساختارگرایی از دوره

واجد نظامی ایستا و بسته از تربیت در مواجهه با فرهنگ خواهد بود و پساساختارگرایی، دربردارنده تغییر و 

باشد. رویکرد متأمالنه و نقادانه در های آموزشی، میهای گوناگون، برای نظامفرهنگر تحول با تاکید ب

ای نظری فراهم سازد برای ایجاد تحول در نظام تواند زمینهرگرایی و پساساختارگرایی میمواجهه با ساختا

 آموزشی ایران از حیث نسبتی که با فرهنگ دارد.

 ران.، تربیت، نظام آموزشی ای، پساساختارگرایی، ساختارگراییفرهنگ كلیدی: هایهواژ

 منابع
 .رازهیش: نشر تهران ، مترجم(.سعامت یفاطمه جالل) .سمیپست مدرن .(2903) سیگارات، کر و چاردی، ریگنانزیآپ

انتشارات ن )رایاسالم و ا یمرکز بازشناس: تهران ، مترجم(.رزادهیرا مشیحم) .ینقد فرهنگ (.2910) آرتور آسا برگر،

 .باز(

پژوهشکده مطالعات  :تهران ، مترجمان(.یدیسه حمینفو  یفرج یمهد. )یمطالعات فرهنگ (.2910) سی، کربارکر

 .یو اجتماع یفرهنگ

 .انینده پویآ :تهران .ستمیفرهنگ در قرن ب یهاهینظر. (2903) نیه، حسیریبش

: تهران .کیمجموعه مقاالت به اهتمام محمدرضا تاجل گفتمان، یبر تحل یدرآمد. (2901) یبهرامپور، شعبانعل

 فتمان.فرهنگ گ

 .قطرهنشر : تهران ، مترجم(.یدفتر با عزبیفر) .فرهنگ و جامعه .(2915ن )نگتون، روزاموند و همکارایلیب

 .قطرهنشر : تهران ، مترجم(.ینوذر ینعلیحس) .زمیپست مدرن(. 2903) مرانیپاول، ج
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 هایهدف تحول در اطالعات فناوری (. نقش2931) اکبر، صالحی وسعید  ،ضرغامی ؛نصیبه ،تاری

انجمن  یمل شیهما نیمقاالت چهارم دهیچکدر  ی.انتقاد پردازانهینظر نگرش مبنای بر آموزشی
(. 263-266: )صص رانیا پرورشتحول در نظام آموزش و  یفلسف ی: مبانرانیا تیو ترب میفلسفه تعل

 .مشهد یمشهد: دانشگاه فردوس

 
 

های آموزشی بر مبنای نگرش نقش فناوری اطالعات در تحول هدف

 انتقادی پردازانهینظر

  9اکبر صالحی و 1سعید ضرغامی ؛2نصیبه تاری

های آموزشی بر مبنای نگرش در تحول هدف هدف پژوهش بررسی نقش فناوری اطالعات

فلسفه  -2: هاستپرسشبر این اساس پژوهش حاضر در جستجوی پاسخ به این . ی استپردازان انتقادریهنظ

و لیم نقش فناوری اطالعات در تحوالت نظام تع -1؛ ی چیست؟انتقاد پردازانهینظراز دیدگاه  فناوری

 یهاهدفنقش فناوری اطالعات در دستیابی به  -9و  ؛ی چیست؟انتقاد پردازانهینظراز دیدگاه  تیترب

 ی چیست؟ انتقاد پردازانهینظرتربیت از دیدگاه 

های فیلسوفان انتقادی است که از رویکردهای اندیشه روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل تطبیقی

 .شدباپژوهش کیفی می

و دستیابی  مک به فراگیر جهت پرورش تفکر انتقادی، کیکی از اهداف تربیتی از نظر فیلسوفان انتقادی

ها از نگاه فیلسوفان فناوری های پژوهش، اهدافبه شناخت انتقادی است. در صورتی که بر بنیاد یافته

ها به عنوان ابزارهایی استفاده گیرند و از آنهایی است که صاحبان سرمایه در نظر میانتقادی، هدف

ها سرکوب تا جایی که تفکر نقادی در آن ،در جهت سلطه و سرکوب دانش آموزان باشند که کنندیم

گیرند. های دیگر در حاشیه قرار میدهند و عقالنیتفنی را رشد می از طریق این ابزار عقالنیت زیرا ؛گردد

انسان به مثابه یکی از  شود این است کهانتقادی، آنچه موجب نگرانی است و منفی تلقی می یلسوفاناز نظر ف

 مین فناوری تحت سلطه پنهان آن قرار گیرد و سرنوشت خود را در اختیار پیشرفت فناوری قرارأمنابع ت

و نرم افزارهای  هانیماشای از مجموعه صرفاًَانتقادی فناوری جدید  یلسوفانبر مبنای نگرش ف رازی ،دهد

                                                      
  nasibe.tari@yahoo.com تیوترب میارشد فلسفه تعل یکارشناس یدانشجو -2
  zarghamii2005@yahoo.com یدانشگاه خوارزم اریاستاد -1
 salehihidji2@yahoo.com استادیار دانشگاه خوارزمی -9

mailto:وتربیت%20nasibe.tari@yahoo.com
mailto:salehihidji2@yahoo.com
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بلکه دربردارنده شکلی از اندیشه است که نگرش فرد را در برابر جهان، سمت و سو  ،آن نیست همراه

، ابتدا فنی تلقی تیتربو فکری هستند که در شرایط کنونی تعلیم  یهاروشدارای  ها. فناوریهددمی

؛ بیشتر دهدیمخود تغییر شکل  . اما به مرور این تکنولوژی جدید، کالس درس را طبق محتویاتشوندیم

کالس درس بیشتر بر تکنیک  و گفتمان شودیمسیاسی و اخالقی  ،و بیشتر منطق فنی جایگزین فهم انتقادی

ز سویی دیگر هدف تربیتی بعدی که مدنظر فیلسوفان انتقادی است، ا .خواهد بودو کمتر بر محتوا مبتنی 

دانش آموزان را  زیرا ،ها با آن هم خوانی نداردو آگاهی فراگیران است که هدف فناوری تاکید بر آزادی

چه بسا ماند. ها باقی نمیکنند و جایی برای پرسش از آنها میگیری از فناوریسرگرم در چگونگی بهره

. داری استکشند و این خالف خواست نظام سرمایهها را به چالش میاگر فراگیران آگاه باشند فناوری

نظریه انتقادی، ماهیت علم و فناوری را تجسم سلطه و خشونت بر  یلسوفانمشکل دیگر این است که ف

علم و فناوری باید تحت سلطه  ها معتقدنددانند و این در حالی است که آنطبیعت و در نتیجه بر انسان می

ها اعتقاد دارند که پیشرفت روشنگری باعث سلطه انسان بر طبیعت شده و این سلطه، به بود. آنانسان می

. ماهیت علم و فناوری، خرد ه استسلطه انسان بر انسان دیگر و در نتیجه به از خود بیگانگی انسان منجر شد

شده  ،از جمله بحران علم ،های حال حاضرگیری بحرانباعث شکلابزاری را ایجاد نمود و خرد ابزاری، 

انتقادی باید آن نوع  س برنامه درسید. پهمچنین خردباوری باعث انکار فردیت و استقالل انسان ش .است

اذب و تقبیح و نیازهای ک ،انجامندها و ساختارهای سازمان اجتماعی را که به انزوای فرد میفناوری

منکر اثرات  یانتقاد یلسوفانف ،های پژوهشمچنین بر اساس یافتهد. هدروغین فردگرایانه را نکوهش کنن

ها در نظام آموزشی نیستند بلکه هدفشان هشدار دادن در این زمینه است که مقارن با سواد فنی مثبت فناوری

ورت دارد و در صورت نیاز به های آموزشی، برخورداری از سواد اجتماعی نیز ضردر خصوص فناوری

های آموزشی به نظام تعلیم و تربیت، عوارض جانبی آن که عوارض اجتماعی است به ورود فناوری

شنیدن نظرات  و بدونهای جدید چشم بسته گر تکنولوژیا که انددهیعقاین  ها برد. آنفراموشی سپرده نشو

توانایی  فیو تضع ییمهارت زداتواند به درس می یهاکالسورود بی رویه آن به  ،انتقادی پذیرفته شود

وضوعاتی ، میابیو ارزشچگونگی تدریس  را هر قدر برنامه درسی،زی ،منتهی گردد تعداد کثیری از معلمان

گیری از تجارب معلمان برای برنامه گرایش ما نیز به بهره ،را خریداری کرد هاآنتوان تلقی شوند که می

عدم توازن ، جدید یورود تکنولوژهمچنین فشار بیش از حد برای  متر خواهد شد.، کسیتدر وریزی 

 .شودیماجتماعی را نیز منجر 

 :چونمطرح شده است، همهای کاربردی گیری نیز برخی تلویحدر نتیجه
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رایی بهره گیری از ها به چگیری از فناوریکه در کنار چگونگی بهره تدوین برنامه درسی -2

ی ما باید به پاسخ های درساز برنامه بر مبنای نگرش انتقادی بخش مهمی های نوین نیز بپردازد.فناوری

کامپیوترها به چه کار  .شودیماختصاص یابد که به سواد اجتماعی ما در این زمینه مربوط  یسؤاالت

گیرد که کامپیوتر در چه کسی تصمیم می زندگی چه کسانی را؟ ؟کنندیمیا زندگی را بدتر ؟ آندیآیم

همه سطوح آموزشی  و دربه طور کامل  سؤاالتزمانی که این  و تا وقت به کار گرفته شود؟ و چهکجا 

که  یتا زمان یعنی .کردباید اجتناب  تیو تربآموزشی در نظام تعلیم  یهایفناوراز ورود  نشودپاسخ داده 

اخالقی ناشی از این پدیده  با مسایل اجتماعی و و آزادانهما نتوانند با صراحت  آموزان و دانش معلمان

 .باشندیمقادر به حرکت  ،تنها کسانی که قدرت کنترل تکنولوژی را در دست دارند ،برخورد کنند

 آموزان باشنددر دانش طراحی نرم افزارهایی که در جهت کمک به فرایند آموزش و ایجاد خالقیت -1

 تیو خالقنقد  برای تسهیل خردورزی، طراحی آموزش مجازی به روشی که استفاده از فناوری اطالعات و

 .باشد

یجاد باید ا عدم انفعال دانش آموزان و استفاده موثر از فناوری اطالعات برای نیل به ایجاد خالقیت و -9

 دار و هدفمند را در دستور کار قرار داد. یادگیری معنی

 های سنتی و معلم محور به تدریس و یادگیری فراگیر محور ضرورت دارد.تغییر روش -4

در نظام تعلیم و تربیت به صورت تلفیقی انجام گردد و به شکل انفعالی  کاربرد فناوری اطالعات -0

ها، توجه به اراده استقالل طلب ایشان را آن ه در این صورت خالقیت دانش آموزان، آزادی، کنباشد

 نماید. تضمین می

 آموزش آزاد جایگزین آموزش هدف مدار شود. در این صورت است که حضور فناوری اطالعات -6

 اف آموزشی است و همسو با نگرش فالسفه انتقادی است.در نظام تعلیم و تربیت در جهت تحوالت اهد

 ، تحول، نظریه انتقادی، آموزش: فناوری اطالعاتهای كلیدیواژه

 منابع
و ال سی س ،مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. یفناور و آموزشفلسفه فناوری  (.2912و )سر، خباقری

 .31-00 :صص، 2ماره دوم، ش

نشریه روانشناسی و علوم  .وجوه فراموش شده دانایی در عصر اطالعات (.2910ه )رشت، فحسینی ، خسرو و آلباقری
 .16، شماره تربیتی
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تربیت آن از  یهاو داللتانتقادی  تیو تربعلیم ، تنظریه انتقادی نییتب .(2910محسن ) ،ایمانی و سن، حدیناروند

  .206-240 ص:ص ،9شماره  ،4دوره  ،های نوین تربیتیفصلنامه اندیشه .آن و نقد رهیو فرمنظر ژیرو 

قاله ارائه شده در ت. میو تربتربیتی آن در تعلیم  یهاو داللتبیین نظریه انتقادی هنری ژیرو ت (.2935ر )کب، اصالحی

 . ایران تیفلسفه تعلیم و ترب انجمن همایشدومین 

آن در دستیابی به  ریانه تجربه واقعیت از راه فناوری اطالعات و تأثبررسی هستی شناس (.2916د )عی، سضرغامی
 .دانشگاه تربیت معلم هران:. تی(ساله دکترر) از دیدگاه اگزیستانسیالیسم تیاهداف تعلیم و ترب

 .انتشارات مبنای خرد هران:ل. تاپ او. چتیو ترب میفلسفه فناوری اطالعات و تعل (.2911د )عی، سرغامیض

 .تهران : مهر آفتاب .تیجهانی شدن، فناوری اطالعات و تعلیم و ترب(. 2912حمد )، معطاران

هران:یادواره ت .داری متأخر هی: نقد برنامه درسی مدرنیته و سرماتینظریه انتقادی تعلیم و ترب (.2913) یصطف، مقادری

 کتاب.

 .یفیلسوفان مکتب انتقاد دگاهید فناوری اطالعات از گاهیبررسی ماهیت، نقش و جا (.2913ا )حمدرض، مکوثریه
 دانشگاه تربیت معلم. هران:. ت(دایان نامه کارشناسی ارشپ)

فصلنامه علمی ر. یو فراگموثر  یریادگیبر ن آ ریو تأثفناوری اطالعات  یهامهارت آموزش (.2912) یالمعل، غمنتظر
 .41ماره ، شال دوازدهم، سعلوم انسانی دانشگاه الزهرا )س( یو پژوهش

 -20: صص ،43شماره  ،تیفصلنامه تعلیم و ترب .تربیتی مبتنی بر نظریه انتقادی یهادگاهید .(2906، حسین )ر لوحیمی

00. 

 .انتشارات طهوری هران:. تفلسفی سده بیستم یهانگاهی به نگرش (.2935ن )بدالحسیعمیر ، نقیب زاده
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نظام تعلیم و تربیت بر  تغییر در پدیدارشناسی (.2931)بهلولی فسخودی، محسن و ضرغامی، سعید 

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت . در اساس نگرش مایکل فولن
(. مشهد: دانشگاه 209-205: )صص ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 فردوسی مشهد.

 
 

  نظام تعلیم و تربیت بر اساس نگرش مایکل فولن پدیدارشناسی تغییر در

 1و سعید ضرغامی 2محسن بهلولی فسخودی

های مبنایی مرتبط با قلمرو مطالعاتی تغییر در حوزه تعلیم و تربیت، معناشناسی و بررسی یکی از بحث 

یکی  9های مایکل فولندر قلمرو تعلیم و تربیت است. مقاله حاضر به بررسی دیدگاه« رتغیی»ماهیت و فلسفه 

یکی از ( 1552ن )نظران عرصه تغییر در تعلیم و تربیت در این باره پرداخته است. به باور فولاز صاحب

به  آز آنها، ت که هموارهاین بوده اس ،تعلیم و تربیت در گذشته یهارات عمده صورت گرفته در نظامیتغی

یر یشده است. این تغیمعدالتی و نابرابری اجتماعی یاد عنوان یکی از مهمترین ابزارها برای کاستن میزان بی

های فرقه، نژاد، مذهب، قومیت و تفاوت ؛چونهای فراوان در فائق آمدن بر موانعی هممستلزم دشواری

عه جهانی که به شدت در حال پیچیده شدن است به آموزان بوده است. جامخاص دیگر میان دانش

ای احتیاج دارد که بتوانند پیوسته درحال یادگیری باشند و بتوانند در جهانی شهروندان تعلیم و تربیت دیده

مند شوند. برخی معتقدند که این مشارکت داشته و از آن بهره ،های بیشمار استکننده فرصتارائه ،که

 ضروری است.  مسألههایی باشد که برای رویکرد حل ها و نگرشارتر باید متوجه مهیتغی

یعنی اینکه خود افراد درگیر در این  ،یر در نظام تعلیم و تربیتیتغ غفلت از پدیدارشناسی ،از نظر فولن

غ کنند، فاریر را تجربه مییچگونه خودشان این تغ نظام تعلیم و تربیت از جمله آموزگار، شاگرد و والدین

رات تعلیم و تربیت به یر باید در آنها چه اثراتی بر جای بگذارد، تصویر ما را از دایره تغییاز اینکه این تغی

شناسانه پژوهش حاضر نیز در ترسیم و کند. چنین است که رویکرد روششدت دچار کمبود و نقصان می

 در تربیت پدیدارشناسانه بوده است.توصیف ماهیت تغییر 

                                                      
رت علوم تحقیقات فناوری و دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه هیات علمی بنیاد دانشنامه نگاری ایران، وزا - 2 

 mohsenbohlooly@gmail.comخوارزمی 

 yahoo.comZarghamii20@05استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی  - 1 
 

9 - Michael Fullan 
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سیاسی  -ر اجتماعیییک نوع فرایند تغی ،های پژوهش، فرایند تحول تعلیم و تربیت در کلبر بنیاد یافته

و م ای بسیار مهمسأله، ابدیر مییچه چیز و چگونه تغی ،ید. در نظر گرفتن اینکه در این فرایندآبه شمار می

رات تعلیم و تربیت یها، اهداف و پیامدهای همراه با تغیباید ارزش ،شود. از یک سواساسی محسوب می

به عنوان یک فرایند  ،رات تعلیم و تربیت رایخاص را در نظر داشت و از سوی دیگر باید پویایی تغی

معنای  مسألهتعدد محلی و ملی در نظر گرفت. عوامل م با کنش متقابل یبردارنده سیاسی در -اجتماعی

شوند باید بدانند که رات مییکسانی که شامل این تغی ،زیرا .یر استیترین موضوع در امر تغر محورییتغی

شود که جامعه به بهترین شکل درک میتغییر هنگامی  .رات چرا و چگونه باید صورت گیردیاین تغی

ر از یی از تغیرات مشارکت فعال داشته باشند. ارتباط میان معنای فردی و جمعیخود در این تغی ،کنندهیرتغی

رات کالن ییرات باشد. تغییهای بهتری برای تغحلتواند منجر به راهراه بسط و گسترش معنای مشترک می

رات مربوط به گسترش و پیشرفت یکه عمده تمرکز و توجه این تغی شوندمیبه این خاطر با شکست مواجه 

ها مدارس و مناطقی که در آنها این نوآوری ها است، بدون اینکه نسبت به فرهنگابداعات و نوآوری

ر فردی در یک یدر نظر گرفتن معنای تغی ،نخستین گام ،توجه کافی شده باشد. بنابراین ،صورت گرفته بود

گیرد و تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار می فرایندیر برای افراد درگیر در یمعنای ذهنی تغ ،دوم .جامعه است

ر در نظام تعلیم و تربیت یهای تغیلفهؤشود که تالشی برای بیان مر ارائه مییعنای عینی تغیسوم توصیفی از م

 . (1550، ید )فولنآبه شمار می

دهند. نیابند هرگز به آن تن نمی یر و تحول دریتغ از( اگر مردم معنای قابل قبولی 2339) نبه عقیده فول

 ،درسی خود نداشته باشنداگر آموزگاران درک درست و عمیقی نسبت به برنامهدرست همانگونه که 

 ،یر نداشته باشندیر اگر درک درستی از مقوله تغیرهبران تحول و تغی .گیردیادگیری هرگز صورت نمی

 گیرد. او در فرایند تغییر بر نقش یک همکاری دوجانبه مستمر میان افرادر به معنای واقعی صورت نمییتغی

توانایی کار کردن با  ،ها و محیط اجتماعی خویش تکیه دارد. بر این اساسدرگیر در فرایند تغییر با سازمان

ریزی در برابر بالتکلیفی، بینش و بصیرت در مقابل از پیش تعیین شده، افراد برنامه ؛دهای مخالف ماننقطب

وابستگی  ،ر سیستمیشخصی در برابر با تغی یراتیها، تمرکزگرایی در برابر تمرکززدایی، تغدر مقابل گروه

ترکیب عوامل فردی و اجتماعی و ارتباط درونی با  ،جانبه پویا میان دولت پاسخگو و مقامات محلی دو

خود و سازمان خویش و ارتباط بیرونی با دیگران و محیط را از جمله فاکتورهای مهم در تغییر موفق 

ایم که کمتر پیش آمده است تا در مورد معنای ییر و تحول خو گرفتهما چنان با تغ ،داند. به باور فولنمی

آیا معنایی مشابه با  ،دقیق آن بیاندیشیم و یا اینکه فکر کنیم تغییر و تحول برای کسانی که درگیر آن هستند
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ابند. یمیها چگونه معنای واقعیت تغییر را دردارد و یا اینکه انسان ،گیرندکسانی که از بیرون آن در نظر می

بریم که کند. چه هنگام پی میبحث او بر سر این است که چگونه یک برنامه در عمل تغییر می ،به عبارتی

اشتباه است و باید آن را کنار گذاشت. به عبارتی چه هنگام  ،ریزی صورت گرفتهسیاستگذاری یا برنامه

 تغییر ارزشمند است؟

یر از خود یبرابر تغ گذاران اغلب معتقدند که آموزگاران درت که سیاست( بر این باور اس2310) نفول

رات تعلیم و تربیت بیشتر به یگذاران در اعمال تغیآموزگاران معتقدند که سیاست .دهندمقاومت نشان می

آموزان و آموزگاران و به واقع شناختی از نیازهای واقعی دانش ،تا اینکه ،دنبال مطرح کردن خود هستند

رات جدید سردرگم هستند و ینظام تعلیم و تربیت در کل داشته باشند. والدین نیز اغلب در مواجه با تغی

درسی و اهداف آینده شغلی فرزندان یرات اعمال شده در برنامهیتوانند به راحتی رابطه درستی میان تغنمی

توان از نمی ،به عبارتی .تندخویش دریابند. برخی معتقدند که مدارس تنها بازتابی از جامعه خویش هس

ای معتقدند زمانی که عده ،ر در جامعه خود شوند. اما در مقابلیمدارس انتظار داشت که باعث تغی

مدارس خوب و  ،ریزی تعلیم و تربیت و درسی به درستی انجام شودها و اصول برنامهگذاریسیاست

شوند. د و پیشرفت نظام تعلیم و تربیت مهیا میای برای تعلیم و تربیت چیزهای جدیآموزگاران با انگیزه

خود اعضای یک نظام اجتماعی هستند که در یک معنای مشترک از  ،اندرکاران نظام تعلیم و تربیتدست

 برند. تعلیم و تربیت به سر می

ر حول سه یغیاشاره دارد. ماهیت ت ،( به اهمیت این شناخت که تغییر فرایندی پیچیده است2333) فولن

ر یهای تغیها و نتایج. اغلب نظریهها، دانش و مهارتعقاید و ارزش ؛محور اصلی قرار دارد که عبارتند از

شود که به کل متفاوت از مفاهیم در مدارس بروز عقاید، دانش و پیامدهای جدیدی میه دولتی منجر ب

ن این دو جهان متفاوت جامعه و مدرسه در ای میاعث شده است، تا تفاوت قابل مالحظههستند. این امر با

وادار کردن آموزگاران برای اجرای اهداف  ،ر وجود داشته باشد. تجربه نشان داده است کهیباب تغی

چیزی به غیر از ابهام و سردرگمی و عقیم ماندن نتایج به  ،رهای کالن تعلیم و تربیتیانتزاعی به قصد تغی

از  ،گیرند بلکهثر نه به فرمان دادن اعتقاد دارند و نه آن را نادیده میمؤ اه نداشته است. عامالن تغییراتهمر

کنند. استفاده می ،گیرددر بررسی آنچه که انجام می دهنده()فروگشا، سازمان آن تنها به عنوان کاتالیزوری

سازی فرهنگ ،که حالی در ،تواند بارها اتفاق بیافتدتجدید ساختار که با یک فرمان قابل اعمال است می

 مورد توجه است. ،کندیر عقاید و عادات آموزگاران بحث مییکه از چگونگی تغ
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به  رسد بتوان چنین نتیجه گرفت که رویکرد متفاوت فولنهای پژوهش حاضر به نظر میبر بنیاد یافته

است و نه یک طرح و نقشه. بدین گردد: اول اینکه از نگاه او تغییر یک سفر می تغییر به دو مقوله اصلی باز

تواند حاصل بازخورد تصمیمات گرفته معنی که تغییر فرایند خطی نیست بلکه رویدادهای یک مرحله می

تغییر یک  ،به عبارتی .گیردشده در مراحل پیشین باشد که این رویه به شکلی مداوم و تعاملی صورت می

ان ویژگی برجسته کار فولن در این حوزه را تمرکز بر تومی ،فرایند است و نه یک حادثه. اما از سویی

متوجه نقش عوامل انسانی دخیل  ،مدل پیشنهادی او در خصوص تغییر؛ لذا روی نقش عامالن تغییر دانست

این مقاله نگاه فولن به مقوله تغییر در نظام تعلیم و تربیت را با  ،بر همین اساس .در فرایند تغییر است

 انه مورد توجه قرار داده است. رویکردی پدیدارشناس
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ای جدید در فرایند ؛ شیوهتجربه زیباشناختی .(2931)انصاری، مریم و بختیار نصرآبادی، حسنعلی 

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: . در یادگیری -تدریس
(. مشهد: دانشگاه فردوسی 206-204)صص:  مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 مشهد.

 
 

 یادگیری -ای جدید در فرایند تدریستی؛ شیوهتجربه زیباشناخ

 1و حسنعلی بختیار نصرآبادی 2مریم انصاری

های آموزشی و تربیتی و توجه ویژه به های عاطفی و هنری در برنامهامروزه کم توجهی به حیطه

ام های آموزشی در عمل با مشکل مواجه شوند. انسان موجودی با تمهای شناختی باعث شده که نظامحیطه

ابعاد وجودی است و الزمه دستیابی به انسان کامل پرورش تمام ابعاد وجودی وی است؛ لذا شیوه و روش 

های تدریس را در امر یادگیری پر جدیدی را باید جستجو کرد که بتواند با تربیت همه جانبه، خأل شیوه

-های جدید تدریسرا به عنوان یکی از شیوه کند. مقاله حاضر در پی این است که تجربه زیباشناختی

یادگیری معرفی نماید. این کار با شیوه تحلیل مفهومی صورت گرفته است. بدین صورت که نظریه تجربه 

های آن، در راستای هدف پژوهش مورد تحلیل مفهومی قرار گرفته و در نهایت به ی و مؤلفهشناسزیبایی

ای مؤثر در فرایند تدریس و یادگیری معرفی شده است. بنابراین، سؤاالتی که این مقاله در پی شیوه عنوان

های ها دارد؟ خصیصههای زیباشناختی چه تفاوتی با سایر تجربهگویی به آن است عبارتند از: تجربهپاسخ

کار یادگیری به -د تدریسای موثر در فراینرا به عنوان شیوهتوان آناصلی آن کدام است؟ چگونه می

 گرفت؟ و چگونه این شیوه پاسخگوی نیازهای آموزشی و تربیتی فراگیران است؟

دهد و از طریق ای از فلسفه است که اهمیت شناخت را به واسطه حواس نشان میی شاخهشناسزیبایی

ی با فرایندهای ذهنی، شناس(. در واقع، زیبایی2932 یابد )انصاری،نمود می جستجو در طبیعت و هنر

، احساس و ابراز احساسات را درگیر فرایند شناخت و های تخیلادراکی و عاطفی همراه است و مؤلفه

ه است های عمیق و کیفی همراشود که با آگاهیکند و منجر به کسب تجربیاتی در فرد مییادگیری می

های شود. بنابراین، تجربهآموزان می( و منجر به کسب تجربیاتی ماندگار در دانش2315، )دیویی

ها و احساسات به صورت هماهنگ و با پشتیبانی ها، نگرشای از شناختزیباشناختی با تکیه بر مجموعه
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های عمیق و ماندگار سب یادگیریهای تدریس و یادگیری به کشناختی احساسی در کنار سایر شیوه

(. این تجربه یک شیوه عملی در کسب دانش به ویژه در امور اخالقی است 1550کند )برودی، کمک می

آموزان در جریان یادگیری منجر به بروز رفتارهای بدیع و خالقانه و که با درگیرسازی عواطف دانش

های زیباشناختی با معنادار کردن تجربه های ه(. تجرب1554شود )فسمیر، درگیری احساس با شناخت می

نماید حرکتی و عواطف در تربیت فراهم می-های حسیفراگیران، زمینه شناخت عینی را با حمایت تجربه

(. تحقیقات انجام گرفته در این زمینه به اهمیت این تجربه در امر یادگیری و آموزشی و 2911)کالینسون، 

(، ناکامارا 1525و وستوود ) ی(، کل1525از جمله تحقیقات ژیرود و همکاران ) پردازد.تربیتی فراگیران می

 توان نام برد.  ( را می1552( و موو )1553(، اورماچر )1553)

یادگیری است که موجب -از عوامل ضروری فرایند تدریس رویکردهای هنرمندانه تجربه زیباشناختی

ای است که دارای شود. تجربه زیباشناختی تجربهعمیق مباحث یادگیری در افراد می تکمیل تجربه و فهم

ورزی اولین گام تجربه زیباشناختی است و راه را برای درک کیفیت زیباشناختی است. در واقع، تجربه

را نهای اصلی تجربیات زیباشناختی که آسازد. از ویژگیهای آموزشی هموار میبیشتر و رسیدن به غایت

سازد، انسجام بین تجربیات جدید و قبلی، خودآگاهی کیفی و عمیق از تجربیات از سایر تجربیات جدا می

در کسب این نوع تجربیات که منجر به نوآوری و خلق  کسب شده، درگیری احساس و ابراز و تخیل

عادی زندگی متفاوت است. الزمه شود. چنین تجربیاتی با سایر تجربیات آموزشی و های تازه میایده

های تدریس هنرمندانه است و شیوه با هنر کارگیری این شیوه از جانب معلم، آشنایی و تسلط معلمانبه

(؛ زیرا هنر ابزار زیباشناسی است که منجر به تجارب ارتقا یافته، تشدید شده و یکپارچه از 2914)امینی، 

های د و اجرای آن به عهده معلم است و از جانب شاگردان درگیر شدن در امر یادگیری با مؤلفهشومعنا می

ورزی و زیباشناسانه احساس، ابراز صحیح و مؤثر احساسات، خودآگاهی کیفی و عمیق، تخیل

ه باشد. بنابراین، تجربسازی تجربیات به دست آمده و دستیابی به یک تجربه واحد و عمیق مییکپارچه

یادگیری، با درگیر ساختن عواطف در فرایند یادگیری در -تواند به عنوان شیوه یاددهیزیباشناختی می

های شناختی و تعقلی، تحولی جدیدی در فرایند آموزش و یادگیری ایجاد کند که به رفع کنار حیطه

آموزان س دانشهای موجود کمک کند و منجر به تلفیق و درگیری فکر، جسم و احسانواقص سایر شیوه

در امر یادگیری و در نهایت، دستیابی به تجارب کاربردی و ماندگار در آنان شود که همراه با احساس 

 مندی هم در معلم و هم در فراگیر شود.رضایت
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و  نگاهی به نقش فناوری اطالعات (.2931) رضوان ،زادهقلیحسینو منصوره ، سیوکی سعیدی

چکیده مقاالت . در یگرایبا تاکید بر رویکرد سازنده یادگیری -فرایند یاددهی در ارتباطات
ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و  چهارمین همایش

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.211-200)صص:  پرورش ایران

 
 

با  یادگیری -فرایند یاددهی نگاهی به نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در

 گراییتاكید بر رویکرد سازنده

 1زادهقلیینرضوان حسو  2سیوکی منصوره سعیدی

 یهاطیمحیادگیری، به ویژه خلق  -در فرایند یاددهی( 9)فاوا و ارتباطات امروزه نقش فناوری اطالعات

 ریاز تأثایت یادگیری حک یهانظریهیادگیری تعاملی و سازنده اهمیت بسیاری یافته است. مرور ادبیات 

همیت طرح این موضوع د. ای آموزشی دارهاطیمحفاوا در ی بر کاربرد گرایسازنده نظریهعمیق مفروضات 

، همه مدارس باید به منابع و ابزارهای فناوری 12از آنجاست که بر اساس سناریوی مدارس آینده در قرن 

 یهاانیجرنظر به گرایش شدید ؛ لذا و دانش مجهز شوند جهت خلق، نشر، ذخیره و مدیریت اطالعات

که  رسدیمدر مدارس توجه به این نکته ضروری به نظر  فاواآموزش و یادگیری به سمت استفاده از 

خالق  یهاطیمحگیری تفکر، طراحی و استفاده از این ابزارها با هدف ساخت دانش و ایجاد شکل یهاهیپا

ی بر این باورند که گرایو نظریه سازنده فاواان ضمن اشاره به رابطه قوی بین برخی محقق و نوآور باشد.

ی آگاهانه گراییادگیری سازنده نظریهاز  ستیبایم ،انهیرابه ویژه از طریق  ،یبرای انجام اصالحات آموزش

اکتشاف  یدر پ دو هر ، زیرااستی گراییادگیری سازنده نظریهاصلی  یهایژگیواز استفاده کرد. فناوری 

؛ کامپیون، براون و 1555، 4یادگیری فعال هستند )کالوز و نلسون یهاطیمحی بر مبناساخت دانش  و فردی

؛ استرومن و 2334، 2او؛ واسیند2335، 1؛ دکروت2336، 0؛ ملینگر2332، 6؛ لودر و نویل2335، 0ژای
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؛ دافی و 2332، 0؛ سی تی جی وی2335و همکاران،  4؛ بانسفورد2331، 9؛ بگلی و هانتر2331، 1لینکلن

، 22؛ و لینکلن2334، 25؛ رایل2331، 3؛ پرکینز2331، 1؛ اُوکانر2339، 0؛ نوث و کونینگهام2331، 6جوناسن

را مبتنی بر ادراک ن یا حداقل آ سازندیما ویش رگرایان، یادگیرندگان واقعیت خبه عقیده سازنده (.2331

ذهن و اعتقادات  براین دانش شخصی تابع تجربیات پیشین، ساختارهایکنند. بنامی و تجربیات خود تفسیر

در ادراک  داندیآنچه یک شخص م. ردیگیشخصی است که برای تفسیر اشیا و وقایع مورد استفاده قرار م

 (.2332)جوناسن، شه دارد ، ریشودیعی که به وسیله ذهن فهمیده مفیزیکی و اجتما اتیاز تجرب

ی تجربهکه  مستمر استفرآیندی  دانش دیو تول شودیم فرد ساختهدانش توسط  ،این نظریه بر اساس

 ورود دانش هک دیرساین نتیجه  خود به در مطالعات (2339) رکینزد. پبخشیم را سازمان از جهانانفرادی 

 نیدر ا رای، زبردیها را از حد مورد انتظار باال معملکرد آنی ریادگیو  اکتشاف ندیفرآآموزان به 

ی شدهی آموخته هابا روشی کاری که وهی، شکنندیم را تجربه کار دانشمندانی وهیشنان ، آهاتیموقع

دانش از  هدارد ک دیتاکنکات  نیبر ای ریادگیدر اساسی این نظریه  مفروضات .تها متفاوت اسقبلی آن

ادگیری فرآیندی فعال است که با یفرآیند تفسیر شخصی از جهان است، یادگیری  ،شودیتجربه ساخته م

در  یادگیری باید در محیطی واقعی باشد، آزمودن باید با تکلیف ،ابدییایجاد معنی مبتنی بر تجربه توسعه م

نقش یک  یمنظور تکنولوژ نیبد .(2330، 21)امریل هم تنیده شود نه اینکه یک فعالیت مجزا باشد

. به این دلیل که یک حرکت کندیمی باز رای یاددهی یادگیری ندهایفرآ در رییتغ جادیاگر برای تسهیل

ی سنت کردیرو از حرکت ریمس تواندیمفناوری  دهد،یمی جایگزین را ارائه هاراه و رییتغ ریمس درمشخص 
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 دینما هموار رات دانش توسط دانش آموزان است ی یادگیری که شامل ساخهاتیفعالبه مجموعه 

 (.2330، 2)سندهولتز

 معتبر، مذاکره یادگیری مسئله، تجربیات ، حلیتفکر انتقادبر  یگرایسازندهن آموزشی نوی یهاهینظر 

گر تسهیل به اطالعات دهنده الرا از انتق معلم نقش که همکاری آموزشی یهاو روش دانش اجتماعی

خود  روبرو شوند و فهم مواد و با اطالعات فعاالنه هاآن اینکه براین آموزا یاور دانش عنوان و به ی،یادگیر

)فرمن و  بگیرند یاد چگونه، رندیگیم یاد آموزان دانش به بیان دیگر، .دهندمی ، تغییرساختمند کنندرا 

 (.2334، 6؛ و استراوس2313، 0؛ رسنیک2309، 4؛ پیاژه2313، 9کل ؛ نیومن، گریفین و2311، 1پوفال

چنین نتیجه  توانیمو یادگیری، با استناد به مطالعات  آموزش ندیفرادر  فاوادر تبیین دالیل استفاده از 

ن توضیح که . با ایاستفرآیندی  ارتباطی و یهامهارت و رفتار ،دارای اثرات قوی بر انگیزه که فاواگرفت 

 به خاطر سطح باالیی از دخالت،، کنندیمهوشمند استفاده  برد و اینترنت ،انهیرا زمانی که دانش آموزان از

 توجه بیشتری به درس پیدا و کنندیم عمل ترزهیانگ شنیداری با و یتحریک حواس بیدار و تمرکز توجه،

؛ 1556، 3؛ امپریکا1550، 1؛ هیگینز1551، 0)کامبر ابندییمبه تشخیص قوی از مطلب دست  و کنندیم

؛ و 1551، 24؛ هیوارد1552، 29؛ کوبان1554، 21؛ تریمل و بچمن1559، 22؛ یانگ2330، 25هوگیوین

به سوی خود تنظیمی هدایت  هاآنی فردی دانش آموزان توجه شده و هاتفاوتبه (. 1556، 20روشله
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، نیبر اعالوه  (.2334، 9؛ و پگی و شانک1554، 1ون و شیارل؛ ژ1556، 2؛ رامبل2339)یانگ،  شوندیم

انعطاف پذیری الزم برای مکان و  ،بیشتر برای یادگیری خالق یهافرصتموجبات  تواندیم فاوااستفاده از 

به یادگیری  ترگستردهدسترسی  افزایش انگیزه، و نیازهای فردی، هاتفاوتویژه به  و توجهزمان یادگیری 

ی، تجزیه ارایانه یهامهارتخودآموزی، یادگیری  یهامهارتابراز وجود در نوشتن، تسلط بر مشارکتی، 

، یادگیری یتفکر انتقادمانند  آموزاندر دانش  ییهانگرشو  هایژگیواطالعات، توسعه  لیو تحل

را  و پرورشی سیستم آموزش ساختار یهاو نقص، حل مشکالت یابیو ارز لیو تحل، تجزیه العمرمادام

(. در این میان، برخی محققان بر 1552، 6؛ و بکر1559، 0؛ دی اف ای اس1554، 4فراهم آورد )یونسکو

، 0؛ هاریسون1550هیگینز، ) اندکردهدر آموزش زبان انگلیسی و علوم تاکید  فاوااثرگذاری بیشتر استفاده از 

؛ مریل و دیگران؛ و لودنیدس، انگریت 2331، 25و شوارتز؛ ووکل 2331، 3؛ آندروود1556، 1؛ ماچین1551

 (.1551، 22و لیوی

با نظر به مطالعات صورت گرفته، دستیابی به اهداف فوق مستلزم ایجاد بسترهایی است که با استناد به 

های نگرش معلمین، تربیت تکنولوژیست تغییربه عواملی نظیر  توانیمنتایج این تحقیقات به طور نمونه 

پرورش، سرمایه گذاری در  آموزش و در از فاوابرای استفاده ع زش دیده، دنبال کردن رویکردی جامآمو

باال  ،و نزدیکنظارت و ارزیابی منظم ، معلمان یاحرفهتوجه ویژه به توسعه  ،و ارتباطات فناوری اطالعات

به سمت  ییادگیر یهاوهیش رییتغمعلمین، توجه به نیازهای اطالعاتی دانش آموزان،  یاانهیرا سواد بردن

یفیت نرم افزار و سخت افزار، ، کسازی یادگیری فعال، تولید محتوای آموزشی مناسب، فرهنگ یهاروش

و  آموزشیادگیری، ارائه پشتیبانی فنی برای سیستم  مراکز و دیگرس تعهد به ایجاد پهنای باند برای مدار
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حداد و ؛ 1556، 4؛ قادری1554، 9؛ شام و فاکس1556، 1؛ سبحانی1551، 2)زمانی داشاره کرپرورش 

 (2331، 6؛ و گرونبرگ و سامرز1550، 0وادی

ی، گرایسازنده نظریهیادگیری با تاکید بر  یهانظریهضمن مروری بر  شودیمبنابراین در این مقاله تالش 

آن  یهاچالشدر جریان آموزش و یادگیری و  و ارتباطات نسبت به نقش فناوری اطالعات هاآنرویکرد 

 نیترمهمبه  انجام شده با تکیه بر تحلیل نتایج حاصل از مطالعات مورد بحث قرار گیرد. در ادامه،

یادگیری خالق مبتنی بر فناوری  یهاطیمحی برای ایجاد و تقویت گرایرویکرد سازنده یهاداللت

 ات و ارتباطات اشاره خواهد شد.اطالع

 یگراییادگیری، سازنده -، فرایند یاددهیفناوری اطالعاتكلیدی: های واژه
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های یک نظام آموزشی مبتنی بر بررسی ویژگی (.2931)تیموری، میترا و صفارحیدری، حجت 

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت . در تفاهمی نظریه دموکراسی
(. مشهد: دانشگاه 216-219)صص:  یرانایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ا

 فردوسی مشهد.

 
 

 های یک نظام آموزشی مبتنی بر نظریه دموكراسی تفاهمیبررسی ویژگی

 1یدریو حجت صفارح 2میترا تیموری 

ها، اهداف و رشد ، مطالعه و بحث مستمری درباره اصول، آموزهبه دلیل ماهیت مولد دموکراسی

این واژه با جذابیت و با گستردگی فراوانش، به عنوان . (104: 1522، 9وجود دارد )شهرام نیامفهومی آن 

ای چالش برانگیز، از ابتدای پیدایش علم و فلسفه هماره مورد بحث و محل جدل بوده است. یکی از واژه

نسته تحوالت عللی که این مبحث مورد توجه مؤلف قرار گرفته، این است که دموکراسی و تعریف آن توا

وران بزرگی از حوزه تعلیم و تربیت، تعمق و تأمل های آموزشی را موجب شده و اندیشهشگرفی در نظام

 اند.را پیشه همیشگی خود ساختهدر آن

های متعددی از ها و چارچوببندیشویم که تقسیممتوجه می های دموکراسیبا مروری بر نظریه

های مربوط به دموکراسی لیکن بر طبق رهیافت اسکو، مجموعه نظریه»شده است،  دموکراسی ارائه

نظریه دموکراسی  -2تواند در چارچوب سه مدل مورد مالحظه قرار گیرد که این سه مدل عبارتند از: می

(. البته 21: 2910)جاویدی و مهرمحمدی، « 6دموکراسی تفاهمی -9؛ 0گرادموکراسی جماعت -1؛ 4لیبرال

باشند؛ اما آنچه مهم و اساسی است، وجود و بندی میها نیز تا حدودی مشابه این تقسیمبندییر تقسیمسا

یا دموکراسی مشورتی در میان اکثر این  ظهور یک نوع بینابین از دموکراسی، موسوم به دموکراسی تفاهمی

های این نوع ود از جذابیتهای افراطی، خرو بودن و پرهیز از تندرویها است. این میانهبندیتقسیم

باشد. دموکراسی تفاهمی در سالیان اخیر، به عنوان یکی از رویکردهای پژوهشی حاکم بر دموکراسی می
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کنند که از جمله پردازان سیاسی ادعا میهنجاری به وجود آمد. بسیاری از نظریه-فلسفه سیاسی

ها وجود دارد )کاهین و ادی در میان آننظرهای زیهای تفاهمی هستند؛ با وجود این، اختالفدمکرات

های آن در میان تمامی نچه ارزشمند و قابل بررسی است این که اصول و آموزه. آ(2: 1553، 2همکاران

توان با قاطعیت میان این نوع از باشد؛ به طوری که میپردازانش تا حدودی ثابت و مورد توافق مینظریه

دهد که رح تمایز بارزی قائل شد. مرور تاریخی این پدیده نشان میهای مطدموکراسی با سایر دموکراسی

الهام گرفته شده است و آنگاه افرادی مثل  دیویی 1از ایده دموکراسی مشارکتی نظریه دموکراسی تفاهمی

اند )اسکو، نقل از جاویدی و دادهرا مورد حمایت قرار آن 6و هابرماس 0، تیلور4حبیب، بن9والزر

توان گفت که نظریه تفاهمی دموکراتیک به (. در تعریفی عمومی از این نظریه می90: 2910مهرمحمدی، 

نماید ای اعمال میکنند، توجه ویژهها به صورت مستقل زندگی میزمینه اجتماعی که در آن، انسان

ی مانند دموکراسی مشارکتی بر مشارکت در فرایندهای دموکراسی تفاهم(. 1: 1522، 0)هنسون و همکاران

دموکراتیک تأکید دارد، اما ویژگی این فرایندها اهمیت دارد. بنابراین، طرفداران دموکراسی تفاهمی بر 

شوند های متفاوتی تأکید دارند که مذاکره شده و یا در مناظرات ارائه میها یا بحثحضور دیدگاه

این نظریه عالوه بر تأثیراتی که در عرصه سیاست داشته است، به عنوان یکی از (. 922: 1555، 1)انگالند

 رود که امروزه، طرفداران زیادی دارد.های تربیتی نیز به شمار میهای فلسفی حاکم بر نظاماندیشه

آموزشی را مجدداً  تواند تمامی اجزا و عناصر نظامتفاهمی، می دموکراسی اِعمال اصول تربیتی تئوری 

توان به موجود در نظام آموزشی، می یها حاکم نماید. از جمله اجزاشکل داده و نظم جدیدی بر آن

های تدریس و آموزان، کالس درس، روشهای آموزشی، معلم، دانشمدرسه، اهداف و محتوای دوره

که بر نظام طراحی آموزشی حاکم  های آموزشی، ارزیابی نتایج و غیره اشاره نمود. طبعاً هر تئوریرسانه

خوش تغییر نماید. به طور کلی، بر طبق مفاهیم اساسی این تواند هر کدام از این اجزا را دستباشد، می
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های انتقادی که در حقایق و های کودکان و نوجوانان را برای ورود به بحثنظریه، مدارس باید قابلیت

شان را برای ارزیابی و وسعه داده و قابلیت سیاسی و اخالقیشوند، تها به طور همزمان ارائه میارزش

آموزانشان برای شهروندی، های عمومی، گسترش دهند. مدارس برای آماده کردن دانشقضاوت در بحث

نیاز تفاهم درباره مسائل عمومی بایستی فراتر از آموزش ادبیات و حساب بروند؛ گرچه این دو، پیش

آموزان در یک نظام دموکراتیک تفاهمی، ارزیابی از خود را دانش (.922: 1555باشند )انگالند، می

تواند یکی از اهداف مهم آموزش و پرورش در هزاره سوم را تحقق بخشد. نمونه آموزند که این امر میمی

باشد. برای های آموزشی، نقش معلم در کالس و بر یادگیرندگان میدیگری از تأثیر این نظریه بر نظام

آموزان، به برای مشورت با دانش مونه، اشاره به این مطلب خالی از لطف نیست که آمادگی معلمانن

پذیر اند، چگونه امکانخصوص در زمانی که خود در زمان یادگیری در مدرسه آن را تجربه نکرده

سقراطی است که در آن،  همان شیوه تدریسشیوه تدریس نیز . (1: 1522باشد؟ )هنسون و همکاران، می

آموز نیست و معلم خود را به عنوان مرجعی که همه چیز را معلم در موقعیت و مقامی باالتر از دانش

آورد و همگام با او و با مشارکت او باال آموز پایین میکند، بلکه خود را در سطح دانشداند، تلقی نمیمی

آید )نامور های تربیتی هابرماس به دست میاز اندیشهآید و این نکته تربیتی بسیار مهمی است که می

 (.29: 2919وانسفلی، 

باشد که منطبق بر اصول و های آموزشی میبر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نظام

ریح مبانی باشد، تصاست. آنچه که در این پژوهش مطمح نظر می های نظریه دموکراسی تفاهمیرهیافت

چه ای که در این زمینه با آن مواجه هستیم این است که چنانتربیتی دموکراسی تفاهمی است. مسئله

های آموزشی اصول و مبانی این نظریه را به عنوان مبنای کار خود قرار دهند، یک نظام طراحان نظام

بینی رسد؟ پیشه انجام میآموزشی دارای چه خصوصیاتی خواهد بود و این خصوصیات طبق چه فرایندی ب

نتایج کاربرد این نظریه در عمل نیز خالی از لطف نبوده و بررسی نتایج حاصل از اِعمال اهداف دموکراسی 

تفاهمی نیز قابل نقد و بررسی خواهد بود. در واقع، این مقاله در پی ارائه روایتی آموزشی و تربیتی از 

 باشد.ور میتئوری فلسفی دموکراسی مبتنی بر تفاهم و ش

 منابع
های تربیتی (. رویکردی تطبیقی به داللت2910مهرمحمدی، محمود )و  جاویدی کالته جعفرآبادی، طاهره

، پیوست شماره مطالعات اسالمیگرا و تفاهمی. های لیبرال، جماعتهای دموکراسی: چالش میان نظریهنظریه

02. 
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با تاکید بر  نگاهی به آموزش شهروندی اسالمی (.2931) ساالر، صاحبه و صفارحیدری، حجت

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی . در هالبالغنهج
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.232-210ص: )ص فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

 البالغهنگاهی به آموزش شهروندی اسالمی با تاكید بر نهج

 1حجت صفارحیدریو  2صاحبه ساالر

های اجتماعی وابسته های اجتماعی است که به روابط بین افراد و گروهشهروندی از مهمترین ایده»

شود، از کند و از طرف دولت حمایت میزندگی میشهروند کسی است که با هم نوع خود  و است؛

 یمفهوم شهروند» (.252: 2914)کوی،« دهدی اجتماعی انجام میحقوق اجتماعی برخوردار است و وظیفه

باستان تاکنون مورد توجه شمار  ونانیاست که از دوران  یاجتماع -یاسیم سین مفاهیرپاتریاز د یکی

پردازان هیدگاه نظریقرار داشته است. هر چند ممکن است د یاعو اجتم یاسیشمندان سیاز اند یادیز

 یشهیآن در نظام اند یژهیگاه وین مفهوم متفاوت باشد. اما به هر صورت جایت ایگوناگون نسبت به اهم

 یهادر کانون توجه کتاب یت شهروندیم و تربین که، تعلیآن دارد. جالب ا یت برجستهیبشر، نشان از اهم

افالطون  (. 95: 2913نراقی،)سیف« ز قرار گرفته استیاست ارسطو نیو س ت افالطونیجمهورر ینظ یمهم

 یاز محورها یکیکرد شهروندان را  ینه فاضله را به خواننده معرفیکه در آن مدل مد» یدر کتاب جمهور

 آرای در خوب حکومت و شهروندی و شهر .دهدیس دولت و حکومت مطلوب قرار میتاس یاصل

 یعنی طبیعی، است امری افالطون نظر در شهر یا دولت .است اراده و عقل عنصر دو دارای نافالطو

« است ناممکن آن بدون بشر زندگی بلکه نیست دلبخواهی امری سیاسی نظام نداشتن یا داشتن

هایی را که ارسطو در البه الی کتاب سیاست، به کار برده است  (. همچنین گزاره03-00: 2912)خاتمی،

 و یدموکراس ،یشهروند یهاتیمسئول و فیوظا حقوق، ، مشارکت،یشهروند و جامعه نسبت نگرایب

در واقع، مفهوم (. 255-225: 2901است )ارسطو،  شهروندان و دولت هیرابطه دوسو تاًینها و یشهروند

روند ، از شهیاسیگوناگون تفکر س یهابشر متحول شده و در دوران یخ زندگیر تطور تاریشهروند در مس
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 م ویل دورکی، امر ژان ژاک روسوینظ یاستنباط شده است. در دوران پس از رنسانس متفکران یخاص یمعان

 (.20: 2900، یفومن گلشن)اند پرداخته یمفهوم شهروند یدرباره یپردازهیاچ مارشال به نظر. تی

را تحت  یو اجتماع یاسیفکر سنه تنها حوزه ت یحقوق شهروند مسألهک سده گذشته توجه به یدر 

ده شده است. در روزگار ما یز کشینش ن بحث به قلمرو آموزش و پروریا یر قرار داده است، بلکه پایتاث

و عادالنه،  یک جامعه انسانی یبنا یبرا یضرور یبه عنوان شرط یآموزش شهروند مسألهتوجه به 

مبدل شده است. با  یهیبد یها، به امریگریکور و افراط یهاتیها و عصببدور از خشونت یاجامعه

هستند،  یادهینه کردن هرگونه اینهاد یبرا یموثر یابزارها یآموزش یکه نهادها ین آگاهیگرفتن ا یفزون

در  یتوجه به آموزش شهروند ،ن رویاند. از ان نهادها واقف شدهیساالر به نقش امردم یهاحکومت

ها، موضوع پژوهش یآموزش شهروند مسأله ،ر گرفته است. امروزهقرا یگزاران آموزشاستیدستور کار س

 گوناگون قرار گرفته است.     یهامقاالت و کتاب

هایی در رابطه با تربیت اجتماعی در در زمینه شهروندی با نگاه اسالم پژوهشی مشاهده نشده اما پژوهش

 نهج البالغه صورت گرفته که عبارتند از:

 نیا . دراست «هالبالغنهج منظر از یاجتماع تیترب»ای تحت عنوان مقاله ام شدهی انجهااز جمله پژوهش

 هیداشتن روح و امورمسلمانان به گر، اهتمامیکدیبه  و اتحاد مسلمانان یهمبستگاهداف ) مفهوم،ه مقال

و  ، تعاونیخواهتانصاف و عدال مراعات ها وحقوق انسان تیمسائل جامعه، رعا به ت نسبتیحساس

)وحدت،  اصول گران(،ید با زیروابط مهرآم یو برقرار ، معاظرتیو تکامل اجتماع درامور یهمفکر

آموزی، ، موعظه و نصیحت، عبرتییالگو) یهاروش ومودت(  محبت و، مشارکت، مسئولیت، عدالت

 گرفته است قرار یبررس مورد هالبالغمنظر نهج از یاجتماع تیترب نظارت و مراقبت، تشویق و تنبیه(

 (.2916،ی)مرزوق

 تالش مقاله نیااست. در  «البالغه نهج در یاجتماع تیترب اصول و یمبان نییتب»با عنوان ر پژوهشی دیگ

 بر سانان یرگذاریتأث یط، مبنایشرا از انسان یریرپذیتأث یمبنا)کرامت،  یمبان یبررس و نییتب به تا دیگرد

 (یفه، آراستگیوظ یادا و تیمسئول، یانسان روابط و طیشرا اصالحاصول )عزت،  و( حسن یط، مبنایشرا

 با نظرانصاحب  (.2916، یبهشتشود ) پرداخته )ع( یعل حضرت هالبالغنهج موجود در یاجتماع تیترب

 «گروه مشاورین بریتانیا. »گیرندمی نظر در وندیشهر برای را مختلفی هایمؤلفه خود نگاه نوع به توجه

وجو و های تفکر و تعمق(، پرسمهارت) ، استقالل فکری، آزادی( احترام به قانون، عدالت22: 2331)
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 انتقاد موثر و ( تحقیق، برقراری ارتباط، مشارکت، مذاکره،1: 1556) «2برسلین» توسعه بحث متقابل و

های زیر را برای شهروندی مؤلفهتوان می ،به طور کلی. دانندهای اساسی شهروندی میمؤلفهمسئولیت را از 

پذیری، مشارکت، انتقادگری و انتقادپذیری مداری، مسئولیتدوستی، قانونمحوری، وطنبرشمرد: دانایی

 .(252: 2910فتحی و واحد، )

های زندگی سیاسی نها یک ماده از یادگیری حقایق اساسی درباره نهادها و روش، تآموزش شهروندی»

یابی به طیف وسیعی از امیال، فضایل و وفاداری هستند که به عملکرد شهروند نیست بلکه شامل دست

 یهاشکل به یشهروند یهاآموزش چه اگر (.91: 1،2333کیمیلیکا)« شودمی دموکراتیک محدود

 خود یاجتماع یهاتیفعال انجام یبرا مردم اغلب امروزه اما بوده، متداول کشورها شتریب در مختلف

های موثر زیرا جریان»شود. یم جامعه در یمشکالت بروز باعث نیا که انددهیند را الزم یهاآموزش

 خصوصاً یشهروند آموزش ضرورت لذا. (1:1556)برسلین،« شهروندی از آموزش خوب شهروندی است

 که پرورش و آموزش نهاد توسط ضرورت نیا و شودیم احساس کامالً توسعه حال در یهاکشور در

 .شودیم برآورده دارد، جامعه شهروندان تیترب در یاساس نقش

های فرهنگی و ارزشی خود شهروندان خاص با ای با عنایت به زمینها توجه به اینکه هر جامعهب

امن بقا و تداوم حیات اجتماعی و میزان توسعه هرکشوری ض و این امر دهد؛خصوصیات ویژه پرورش می

طور وسیع در نظرگرفت ای را برای تمام اقشار جامعه بههای شهروندی حساب شدهباشد؛ باید آموزشمی

توان گفت ترین نظام آموزش کشور یعنی آموزش و پرورش آغاز کرد؛ و میتوان آن را از رسمیکه می

 در آموزش شهروندی ،در واقع .ار مهمی در ترویج جامعه سالم و آرام داردکه در واقع آموزش نقش بسی

صورت ملی برخوردار باشند ه یک جامعه باعث این شده که تمام اعضای جامعه از حس شهروندی مثبتی ب

  باشد.مند و ضمن برخوداری از احترام ملی، از حقوق مشخص اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بهره

در جوامع غربی بر پایه نگرش لیبرالی  ،گرچه ایده حقوق شهروندی و براساس آن آموزش شهروندی

از حقوق شهروندی  توانیمکه آیا در جوامع اسالمی  دیآیماین پرسش نیز به وجود  ،استوار است اما

روندی در جوامع اسالمی کدامند؟ ی حقوق شههایژگیوسخن گفت، در صورت امکان چنین چیزی، 

نوعی آموزش حقوق شهروندی را طرح نمود؟ در  توانیمحقوق شهروندی اسالمی  هیبر پاهمچنین آیا 

از  یکیی آموزش شهروندی کدامند؟ هاروشصورتی که چنین امکانی وجود داشته باشد مبانی، اصول و 
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ه است. البالغبه سواالت فوق باشد، نهج ییوگپاسخ یبرا یتواند منبع مهمیکه م ینیمتون با ارزش د

افت، با ی ینیامروز خود را بتوان بطور سرراست در متون کهن د یهاست که پاسخین نیاگرچه انتظار ا

باشند که ما را در حل مسائل  2ییهادهیا ایده یا ین نوع حاویاز ا یرسد که متونین، به نظر میوجود ا

تواند یکه با گذر زمان همواره م یژه منابع ناب و دست اولی، بوینیرسانند. بازگشت به منابع د یاری یکنون

ن دارد و از یمحقق ینیک سو اشاره به دغدغه دیمثمرثمر باشد، خود از  یک جامعه انسانی یدر کار بنا

د که امروزه ما بدان یجد یرهاین نوع را در پرتو تفسیاز ا یتوان منابعین فرض که میگر، طرح اید یسو

جوامع  یخیت تاریم، مورد خوانش قرار داد؛ همانگونه که در گذشته و متناسب با وضعیازمندیسخت ن

ه البالغاند تا نشان دهند که نهجدهین کوشیاند. محققگرفتهیر قرار مین منابع مورد فهم و تفسیا یاسالم

 سبک زندگی شهروند اسالمی را برای آموزش شهروندیاز  یرید تصوتوانیاست که م ییهادهیا یحاو

  سخن گفت.  یت شهروندیترب یها، اصول و روشیتوان درباره مبانیر مین تصویه ایارائه کند و بر پا ینید

 طریق از الزم اطالعات ابتدا در است، از نوع تحلیل اسنادی است شده انتخاب مطالعه برای که ایشیوه 

ه البالغنهج در با آموزش شهروندی رابطه در موجود پژوهشی -علمی مقاالت و اینترنتی منابع و هکتابخان

، آماری جامعه .گرددیم آموزش شهروندی استخراج یهاروش و اصول، مبانی و شودیم گردآوری

 گردآوری ابزار. است شده نگاشته )ع( امیر حضرت کالم درباره که است تیمقاال وه البالغنهج کتاب

 با متناسب .گیردیم انجامها آن براساس تحلیل و تهیه منابع مطالعه از پس که است هایییشف اطالعات

 .باشد حکمت یک یا و نامه خطبه، یک از ییهابخش یا کل تواندیم تحلیل واحد متن،

 .، شهروندی، آموزش شهروندیع() مام علیه، االبالغنهج كلیدی: هایهواژ

 منابع
 های جیبی.ت، مترجم(. تهران: شرکت سهامی کتابید عنای)حمسیاست. (. 2901ارسطو )

 تیتربالبالغه نهج در یاجتماع تیترب اصول و یمبان نییتب(. 2916) یمحمدعل ،یاردکان یافخمد و ی، سعیبهشت

 .93 -0صص:  ،(4) 1 ،یاسالم

 .نی نشر :تهران .دنیا شهر تا شهر دنیای از (.2912) محمد سید خاتمی،

ای دیدگاه (. بررسی مقایسه2913) یل، عهرمحسینی و اهلل؛ شریعتمداری، علینراقی، مریم؛ نادری، عزتسیف

های آموزش و تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره یینارسالحاظ کارشناسان و معلمان شهر قزوین به 

 .06 -13صص:  (،9) 2فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، راهنمایی تحصیلی. 

                                                      
 ( و ...124، خطبه05، نامه02، نامه01( حقوق شهروندی )حکمت261، حکمت112، حکمت291از جمله: معنای حق )خطبه -2
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 :تهران ، مترجم(.یسرخاب یدوزیمنی حمد)م .جوامع و هافرهنگ :و پرورش آموزش(. 2914) لوتان ،یکو

 .یبهشت دیشه دانشگاه انتشارات

 درسی برنامه در شهروندی تربیت هاییبآس شناسایی .(2910) سکینه واحد چوکده، و کوروش واجارگاه، فتحی

 وضعیت بهبود برای و ارائه راهکارهایی تهران شهر زن معلمان دیدگاه از نظری متوسطه آموزش نظام :پنهان

 .291-39صص: ، (0) 20 آموزشی، هایینوآور فصلنامۀ .آن

 .فتهیش نشر :تهران .پرورش و آموزش یشناسجامعه(. 2900) ولمحمدرس ،یفومن گلشن

صص: (، 4) 1 ،یاسالم تیترب .لبالغهانهج منظر از یاجتماع تیترب(. 2916نژاد، عباس )یانار و الهرحمت ،یمرزوق

269- 231. 

 
Breslin, T. (2006). Citizenship Education: current state of play and recommendations 

Memorandum of Submission to the Education Select Committee. D. Rowe and A. 
Thornton Education Select Committee submission from the Citizenship Foundation 
Citizenship Foundation.78-90. 

British Advisory Group on Citizenship. (1998). Education for Citizenship and the teaching 
of democracy in schools. London: Qualifications and Curriculum Authority). 

Kymlicka, W. (1999). Education for Citizenship. in Halstead, JM and McLaughlin T.H )ed 
education and Morality: London: Routledge.21-39. 

 

 

 



 234 

 
 

 

 پارادوکس اقتدار (.2931)حسین ، محمدحیدری، حسنعلی و نصرآبادیبختیار ؛علی ،شیریشیروانی

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن . در ها و رویکردهادر تعلیم و تربیت: نظریه و آزادی
(. 230-231)صص:  ش و پرورش ایرانفلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموز

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

  ها و رویکردهاپارادوكس اقتدار و آزادی در تعلیم و تربیت: نظریه

 9حسین حیدریو محمد 1نصرآبادی ؛ حسنعلی بختیار2شیریعلی شیروانی

در نزد  یی اساسمسألهک یز به عنوان یخ نیاست که در طول تار یو آزاد بحث اقتدار یی پژوهشمسأله

)کار،  گراییگرایی/پیشرفتهای کلی سنتهای گوناگونی چون تقابلان به صورتیلسوفان و مربیف

(، انضباط 2911تادوانی، پذیری )جهرمیجامعه لیبرالیسم و یا مفاهیم خالقیت/ ی/کار(، محافظه1554

... که همگی  ی ومحور/کودک(، محتوامحوری2910زاده، نقل از نقیب ،باط درونی )دیوییبیرونی/انض

/اقتدار هستند، مطرح بوده و همچنان به صورت حل ی تقابل بنیادین آزادیبه طور ضمنی در بر دارنده

شناسی، های جدید روانرغم یافتهاست. در دنیای معاصر در اغلب جوامع علی یبه قوت خود باق ،نشده

تربیتی در زمینه شناخت کودک و بزرگسال و روابط بین آنها، بزرگترها یعنی مربیان، مؤلفان فلسفه و علوم

کی، به دلیل برخورداری از قدرت فیزی ،و به طرق گوناگون ،و والدین، اغلب خواسته و گاهاً ناخواسته

ها و ها و گرایشنظرات و ایده ،زیستی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی باالتر و داشتن اختیارات متعدد

در  .چون و چرا دارندهای خود را بر کودکان تحمیل کرده و از آنها انتظار اطاعت و پیروی بیخواسته

نجل ینچ و جیو ،شوند. امامی ،های مورد نظر خودها و شیوهدر انتخاب ایده ،مانع آزادی آنها ،واقع

ن حرکت یا یان مورد سؤال قرار گرفته است و عامل اصلیو مرب راً اقتدار معلمانی(، معتقدند که اخ1551)

از  یگریبر د یل اراده کسیمحور است که معتقدند تحمکودک ،انیان و مربیگراشرفتینیز از جانب پ

 یهااز جمله بحث ،هاکودک و اقتدار بزرگتر یبحث آزاد ،راینمضر است. بناب یتیو ترب یلحاظ روان

و  یشناخت، و جامعهیاسی، سی، هنری، ادبیتی، تربیمختلف فلسف یهااست که مورد توجه حوزه ییمبنا

 ره است. یغ

                                                      
 دانشجوی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان - 2
 ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهاندانشیار دانشکده - 1
 ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهاناستادیار دانشکده - 9
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رد: الف( یگ تواند مورد بحث قرارتربیت از دو جنبه می در تعلیم و «یو آزاد اقتدار»های مقوله یتجل

ند آموزش یند آموزش و پرورش در ارتباط با هم دارند. منظور از فراین دو مقوله در فرایکه ا یانوع رابطه

موجود نسبت به  یکردهایروو متوسطه است.  یی، دبستان، راهنمایدبستانشیو پرورش، مراحل آن شامل پ

زاده(، اقتدار سپس بعد اقتدار )نقیب ی: ابتدا آزادعبارتند از تیم و تربیند تعلیدر فرا یآزاد و رابطه اقتدار

 یب( کشف و بررس -2911، یتادوان ین آنها )جهرمیک بیالکتیا وجود رابطه دی)شکوهی( و  یآزاد

 برند.یبه کار م «یاقتدار و آزاد»اعمال نوع نگاه خاص به رابطه  یکه آثار مکتوب برا ییشگردها
در تعلیم و تربیت، به بررسی مبانی  «یو آزاد اقتدار»دوکس در جهت حل پارا تالشمقاله حاضر با 

به روش مطالعه اسنادی،  ،پردازد. محقق در این تحقیقمی «یاقتدار و آزاد»فلسفی و تربیتی پارادوکس 

در  و نمایدنظران ایرانی و غیرایرانی را بررسی و مقایسه مینظریات و رویکردهای مختلف موجود صاحب

توان بین اقتدار بزرگساالن اعم از مربیان و والدین از چگونه می: گویی به سؤال اساسی زیر استپی پاسخ

 کودکان و نوجوانان از سوی دیگر، تعادل ایجاد کرد؟ سویی و آزادی
صول ا ت را از جملهیو سند ی(، اصول آزاد2914) 2نریکرشن اشتا ،براساس مرور تحقیقات انجام شده

 ،نکه ممکن شودیبه محض ا» گوید:ن مییح آن چنیآورد و در توضیت به شمار میم و تربیهفتگانه تعل

 یانتخاب ،یط متعدد زندگیان شرایشاگرد خود را آزاد بگذار تا خودش رفتار خود را مشخص سازد و در م

 یت از عدم استقالل به سوشرفیحسب پ را بر یت و اصل آزادیاصل سند ،د بلد باشدیبا یعاقالنه کند. مرب

ن باور یاسپرس بر ای (.160: 2914نقل از شاتو، به د )یب نمایگر ترکیکدیبا  یاستقالل به صورت مناسب

گونه چیان آن دو هیافت که میم یم، در خواهی[ رو کن]اقتدار تهیو اتور یآزاد یقیحق یاست که اگر به معنا

 یاست. او در مورد رابطه آزاد یگرید ییک از آنها شرط تحول و کارآی ست، بلکه هریدر کار ن یتضاد

تواند ینم یگریک از آنها بدون دیچیاند. هگر وابستهیکدیته به یو اتور یآزاد» گوید:ته مییو اتور

شود، و  ی، خودسریشوند که آزادگر مییکدیتر گردد. آنها تنها آنگاه ضد تر، و ژرفتر، نابیقیحق

در  یستگیاسپرس را به شایزاده سخن نقیب (.154: 2910زاده، نقل از نقیببه ) «، عامل خشونتتهیاتور

خشونت و اجبار،  یته در معنایاتور» دارد:یان میآنجا که ب ،گیردقلمرو آموزش و پرورش به کار می

 یزندهیآل، برانگدهیته چون ایورت آزاد و شاد است. اما اتیرا بازدارنده فعالیبازدارنده تحول است، ز

 (.156: همان) «آن است یت و راهنمایفعال

                                                      
2 - Kerschensteiner 
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ت، یم و تربی، درآمدی به فلسفه تعل«تیم و تربیدر تعل یو آزاد اقتدار»با عنوان  ی( در کتاب2366) 2ناش

کند که روابط اقتدار و می شنهادیپردازد. ناش پیت میم و تربیدر تعل یابعاد مختلف اقتدار و آزاد یبه بررس

حل مناسب ده دارد و راهیچیار پیبس یتین رابطه ماهیست؛ ایو تضاد ن یساده از نوع دشمن یا، رابطهیآزاد

 یاقتدار، و باز ینوع ،رسد که کارمثال، اگر چه به نظر می یم است. براین مفاهیخالقانه ا ینههمانا برهم

به نوع  یمطلوب ما نباشد. ما در زندگ یآزاد یاقتدار و دوم یباشد، اما ممکن است اول یآزاد ینوع

م یل مفاهی(، با تحل2900لد )یشف (.916: 2366م )یازمندین ین کار و بازیب ییاز آهنگ و هما یخاص

کند که ان مییرا ب یاز آزاد یف مختلفیت، تعاریم و تربیی تعلدر حوزه فلسفه «تیمرجع»و  «یآزاد»

 عبارتند از:
 (.1ارت است از کمال اراده )اسکاتوسعب یآزاد -
 بر فقدان اجبار داللت دارد )هابز(. یآزاد -
 ک عمل دارد )الک(.یاز  یا خودداریانجام  یکه انسان برا یعبارت است از قدرت یآزاد -
 وم(.یباشد )ه یم ارادیحسب تصم تواند انجام عمل بریتنها م یمنظور از آزاد -
 تس(.یبنیتعقل است )ال یعمل خود به خود یآزاد -
 وجوب به لباس مبدل است )هگل(. یآزاد -
 نوزا(.یکند )اسپمی یاست که تنها بر اساس استدالل زندگ یانسان آزاد کس -

کند و اشاره می «اراده»و  «عقل»با دو عنصر  ین آزادیبه وجود ارتباط ب ،ف فوقیلد براساس تعاریشف

 ،در ادامه یفقدان جبر است. و یبه معنا یدرا آزایت است، زیمستلزم مسئول یگیرد که آزادجه میینت

رد. او به یپذیرا م «9دن، انتخاب کردن و شدنیقدرت رس»تحت عنوان  یناش از آزاد یشنهادیف پیتعر

در آموزش و  «یاجبار خارج» :گویدده هربارت که مییکند و آن را با عقف اشاره میین تعریا ییایجنبه پو

 (.905: 2900داند )شود، منطبق می یمنته «یدرون یآزاد»د به یتواند و باپرورش می
ای بر فلسفه و نظریه معنای تعلیم و تربیت: مقدمه»( در فصل چهارم کتاب 116، 1554) 4دیوید کار

یتی را ، موضوعات اساسی اقتدار، آزادی و انضباط ترب«و انضباط ، اقتدارآزادی»، با عنوان «تربیت و تدریس

گرا یا تعلیم و محور و پیشرفتگرا یا تعلیم و تربیت موضوعاز طریق بررسی تمایز دیرینه موجود بین سنت

                                                      
2 - Nash 
1 - Scotus 
9 - becoming 
4 - Carr, David 
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 یریپذتیرا ارتقاء مسئول یآزاد ییان، هدف نهاید کار در پایوینماید. دمحور، بررسی میتربیت کودک

 کند. یاعالم مام و اعتماد متقابل سرشار از احتر ییمعتبر در فضا
است از جمله  و اقتدار یمفهوم آزاد یرندهیبرگ پذیری را که درت و جامعهی( خالق2911) یجهرم

جامعه و  یداریپذیری را الزمه دوام و پاو جامعه ،برشمرده یت در هر نظام آموزشیم و تربیاهداف مهم تعل

ظهور دانسته  و حل مسائل نو یها در نوآورتمدن یصلت را محرک ایو خالق ،یحفظ ثبات و نظم اجتماع

که  ید دارد در حالیکتأ و سنت یینواپذیری بر اصالت جمع، همنکه جامعهیح ایبا توض ،نیاست. همچن

ن و ییبه تب یداند. ومی ین آنها را ضروریو بدعت، توجه به پارادوکس ب ییت بر اصالت فرد، ناهمنوایخالق

دگاه دو تن از اساتید برجسته تعلیم و یت از دیم و تربیند تعلیپذیری در فرات و جامعهیگاه خالقیجاسه یمقا

از تفکر  یریگبا بهره یزاده پرداخته است. ون نقیبیرعبدالحسیو م ین شکوهیتربیت ایران یعنی غالمحس

از  یانماید: در هر مرحلهین اعالم میبرداشت خود را چن 1دایدر ییه ساختارزدایو نظر 2کیبل یکیالکتید

 یعنیرد. ید به طور همزمان مورد توجه قرار گیتواند و باپذیری میت و جامعهیت، خالقیم و تربیند تعلیفرا

ن موضوع یپذیری هدف هستند و ات و هم جامعهیاست، هم خالق یا خردسالی یاگر صحبت از کودک

غفلت از هر کدام، چنان که در نظام آموزش  ،نینابراکند. بز صدق مییت نیم و تربیگر مراحل تعلید یبرا

 به همراه دارد. ینیتاوان سنگ ،شودز مشاهده مییو پرورش کشورمان ن
م یبه مفاه یرسد که زمان داشتن نگاه قطب، به نظر میو اقتدار یی دو مقوله آزادپیشینه یدر بررس

توان ده و مییان رسیژه به پایت به طور ویم و تربیو حوزه تعل یلبه طور ک یعلوم انسان یهاموجود در حوزه

ها و مورد توجه قرار دادن مقوله ینهان شد، از امکان برهمیب یلد و جهرمیهمانطور که در پژوهش ناش، شف

گر سخن گفت. منظور دیوید کار نیز از یکدیک در ارتباط با یالکتید یکردیزمان و با روآنها به طور هم

  است. ، برقراری تعامل و تعادل میان اقتدار و آزادی«9پذیری معتبرمسؤلیت»ت عبار
تصویری پرداخته و نظریات و نتایج بدست آمده را  -پژوهشگر در نهایت به تحلیل یک متن داستانی

ات یادب ،«ت و تجربهیمعصوم»( در کتاب 91: 2911دهد. خسرونژاد )عمالً مورد بحث و بررسی قرار می

ک سو یداند که در دوگانه می یهاها و کنشها، کششتاً برخواسته از چالشیتاً و هویکودک را ماه

از  یکیش. یهاازها و خواستهیگر کودک و نید یالت او، و در سویها و تمازهیبزرگسال است و انگ

ن بحث یتری، محوریآموزش یژگین ویا یو برا بودن است یآموزش -ن رویاز هم -زیآن ن یهایویژگی

                                                      
2 - Blake 
1 - Derrida  
9 - authentic responsibility 
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و  «و بدعت سنت»، «یو آزاد اقتدار»های ن آثار به مقولهیاست که مؤلفان ا یتوجه به نوع نگاه ینظر

 .دارند« تیو خالق یریپذجامعه»

 ، تعلیم و تربیت، کودک، بزرگسال، اقتدارآزادی كلیدی: هایواژه

 نابع م
 .یتهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم .ینامه ادب فارسفرهنگ(. 2912انوشه، ح. )

تهران: شرکت انتشارات  )جلد اول(. .رانیا یاسالم یت جمهوریم و تربیتعل یدرآمدی بر فلسفه(. 2910، خ. )یباقر

 .یو فرهنگ یعلم
دگاه یت از دیم و تربیند تعلیپذیری در فرات و جامعهیگاه خالقیی جاسهیقان و مییتب(. 2911، ل. )یتادوان یجهرم

 راز.یدانشگاه ش (.ارشد یان نامه کارشناسیپا) زادهن نقیبیرعبدالحسیو م ین شکوهیغالمحس
 .تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .در غرب یشه فلسفیر اندیس(. 2910باکالم، ف. )یز

 تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ. .، مترجم(ین شکوهیغالمحس) .ان بزرگیمرب(. 2914شاتو، ژ. )

 ر.یرکبیتهران: ام .تیم و تربیاصول و فلسفه تعل(. 2900، ع. )یعتمداریشر
 تهران: نشر قطره. .، مترجم(سرمد یغالمعل. )ات فلسفه آموزش و پرورشیکل(. 2900لد، ه. )یشف

 تهران: نشر دانشگاه تهران. .، مترجم(ین شکوهیغالمحس) .تیم و تربیتعل(. 2969کانت، ا. )

. )احمدرضا نصر یشناسو روان یتیدر علوم ترب یفیو ک یق کمیهای تحقروش(. 2913بورگ، و گال، ج. ) م.گال، 

 .ید بهشتیتهران: سمت و انتشارات دانشگاه شه ،(، جلد دوم، مترجمانو همکاران
در  ، مترجم(.پورنهیطاهره آد) .یات کودک و کودکیادب یستیدر چ یتأمل(. 2910ن، ک. )یابر اشتا-کیلسن

 .(911-132 )صص: ات کودکیه ادبینقد و نظر یکردهایر، رویهای ناگزخوانیدیگر
ر، یناگز یهایگرخوانیدر د .، مترجم(پوریریه نظیروح) .یفلسف -یتفنن یها(. داستان2315وز، گ. ب. )یمت

 .کودک اتیه ادبینقد و نظر یکردهایرو
 .یتهران: طهور .به فلسفه آموزش و پرورش ینگاه(. 2910زاده، م. )نقیب

منصوره ) .(مدوو  اولجلد ) .ها و کاربردها از روزن چشم کودکات کودک: گونهیشناخت ادب(. 2911نورتون، د. )

 تهران: نشر قلم.. ، مترجمان(و همکاران یراع
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 ی دینی در برنامهو تجربه کناریِ تفکر انتقادیامکان هم (.2931) ایزدپناه، امین و شمشیری، بابک

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی . در تربیت دینی
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.151-231)صص:  فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

 تربیت دینی هی دینی در برنامنتقادی و تجربهكناریِ تفکر اامکان هم

 1یشمشیربابک و  2پناهیزداامین 

اند شدهدر نظام آموزش و پرورش کشور ما معرفت دینی و اطالعات و دانش دینی کامالً بر هم منطبق 

های شود که شرط قطعی دیندار بودن و درک دینی داشتن، تراکم اطالعات و اندوختهو چنین تصور می

یک سویه و  تربیت دینی(. در چنین وضعیتی، فرایند 11: 2909حفظی و صوری دانش دینی است )کریمی، 

آموزان است و مجالی برای ها و مسایل دینی به دانشبر مبنای انتقال دانش و اطالعات پیرامون گزاره

ماند. حجم آموزان در باب دین نمیهای ذهنی دانشدادن به چالشگو و اهمیتوگری، گفتپرسش

ی دبیرستان، تاثیر الزم را خصوص در دورهربیت دینی، بههای تسنگین و مطالب خشک و طوالنی کتاب

ی تربیتی، مالک ارزشیابی نیز کمی (. به تبع چنین شیوه214: 2915در تربیت متربیان ندارد )همت بناری، 

گریزی، نسل جدید ناشی از تکرار یابد. دینمی آموزان به یک نمره تقلیلاست و میزان دینداری دانش

های دینی، بدون ها و پذیرش گزارهاست که از راه تقویت مثبت و منفی، پرورش عادت های تربیتیروش

(. چنین رویکردی به 69-06: 2903یابی دارد )کریمی، دهی به جای دینپرسشگری و نقادی سعی در دین

هایی گری در انساننکردن دیگری و افراطینظری، تحملساز بروز تعصب، تنگتواند زمینهتربیت دینی می

 کنند. میهایشان عمل نشده و عادتشود که صرفاً بر مبنای یک سری اطالعات ورودیِ پردازش

مانده و با نظام تربیتی کشورمان همچنین از نقش و جایگاه شهود و ادراکات قلبی در این زمینه غافل

دانی از چنین رویکردی به ی دینی و عرفانی اثر چنی تجربهی غنی فرهنگی و دینی در زمینهوجود پشتوانه

که راه درست برای این خورد، یا اینهای تربیتی مدارس به چشم نمیها یا برنامهدر کتاب تربیت دینی

شود، نتیجه معکوس دارد. از این رو، باید می چه تحت عنوان تربیت دینی انجامهدف را نپیموده است. آن

ها و اهداف تجدیدنظر کنیم ها، نگرشکنیم و در روشدر مدارس بازسازیهای تربیت دینی را شیوه

                                                      
 amin423@yahoo.comدانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز  - 2
  bshamshiri@rose.shirazu.ac.irعضو هیات علمی دانشگاه شیراز  - 1
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ی باطنی و دینی از یک آسیب اساسی رایج در تربیت (. تربیت دینی در بستر تجربه05: 2915)کریمی،

های جاری تعلیم و تربیت کاهد، آفتی که در روشمی ،داری و ریاکاری استدینی که تظاهر به دین

(. اولویت بخشیدن به 66کند )همان: زای تربیت دینی را تهدید میای عوامل درونتردهرسمی به شکل گس

ساز ظاهرسازی است و مربیان نیز با انجام مناسک دینی، به جای توجه اساسی به معرفت و بینش دینی، زمینه

بخش رضایت شوند که وضع دینی متربیانمشاهده نتیجه فوری این الزام، به این باور نادرست دچار می

توان به یکنواختی آموزش، (. از دیگر اشکاالت در بحث تربیت دینی، می90-91: 2915است )باقری، 

ی مستقیم آموزش، غیرفعال بودن، تحکم و تحمیل، غفلت از توجه به نظر مخالف، جانبداری افراطی، شیوه

 .(2916کرد )ساجدی، ستیزی و غیره اشارهسطحی و غیرتدریجی بودن، فطرت

 –گرای آموزش و پرورش از جمله توجه به معرفت گسترده، جامع و منسجم با توجه به نگاه تحول  

ی در همه درک اهمیت ارتقا و تعمیق انواع و مراتب عقالنیت ،-2وحیانی، عقالنی، نقلی و تجربی

، رویکردهای مصرح در برنامه درسی 9ملی ، محوریت ارتباط با خالق در اهداف برنامه درسی1هاساحت

ملی از جمله گرایش به ارزشیابی کیفی در کنار کمیت و توجه به عنصر ایمان، تفکر و عمل به عنوان 

های آوردن روشهای نظری و فلسفی، با هدف فراهم ، لزوم تالش برای بررسی4های ارزشیابیمالک

در این مقاله،  است. از این رو،ساز و ماندگاری تربیتی دارند، آشکارتر شده که هویت نوین تربیت دینی

نگر ی دینی، به عنوان روشی چندوجهیو تجربه کناری تفکر انتقادیشود امکان و کارآیی هممیتالش

هستیم: ش پی پاسخ به این دو پرسدر  ،برای تربیت دینی، از لحاظ نظری مورد بحث قرارگیرد. از این رو

 -1ی دینی در بحث تربیت دینی وجود دارد؟ ای میان تفکر اتتقادی و تجربهاز منظر تربیتی چه رابطه -2

ی دینی متربیان در بحث تربیت دادن به تجربهتوان از کاربست تفکر انتقادی و اهمیتچه نتایجی را می

 دینی انتظارداشت؟

-قیقات کیفی است. روش پژوهش استنتاجی است که با رویکردی توصیفیپژوهش حاضر از نوع تح

 شود.میها پرداختهتفسیری به تحلیل یافته

                                                      
 .6ها، بند آموزش و پرورش. فصل اول، بیانیه ارزشسند تحول بنیادین  - 2
 .22ها، بند پرورش. فصل اول، بیانیه ارزش و آموزش بنیادین تحول سند - 1
 0/9/1برنامه درسی ملی  - 9
 1/9/0برنامه درسی ملی  - 4
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ی آن به سقراط و روش او، : تفکر انتقادی هرچند مفهومی جدید است اما، ریشهچیستی تفکر انتقادی

: 2330گردد )بنزلی، داشت، بر میبیان افکار خود وا میرا به تفکر و  ای که فردهای ماهرانهیعنی پرسش

هستند. از دید انیس، تفکر انتقادی،  1و مایتو لیپمن 2پردازان تفکر انتقادی رابرت انیس(. عمده نظریه23

گیری و قضاوت در مورد باورها و اعمال است. به تفکر منطقی و مستدلی است که کانون توجه آن تصمیم

کند تا مباحث را دقیقاً تحلیل کند و به جستجوی مدارک معتبر بپردازد و به ردی تالش میوقتی ف ،باور وی

 (.06: 2310 ،تفکرش انتقادی خواهد بود )انیس ،های معتبر برسدگیرینتیجه

قادی، پیچیده کند. از دید او، تفکر عادی، ساده و تفکر انتجدا می لیپمن تفکر عادی را از تفکر انتقادی

هایی که است و نیازمند فرآیندهای ذهنی عالی و قضاوت براساس مدارک و شواهد است. بنابراین، فعالیت

گیری و آوری اطالعات، نتیجهدهند عبارتند از؛ مشخص کردن و بیان مسایل، جمعدر تفکر انتقادی رخ می

ر انتقادی، چه در قرآن و چه در کالم پیشوایان ها از تفک(. بنابر این تعریف31: 2330بررسی نتایج )لیپمن، 

ها ها و دیدگاهی زمر بر نقد گفتهسوره 20ی که در آیهشده، چنان دینی به استفاده از تفکر انتقادی سفارش

تواند ناظر به خود دین هم باشد یعنی در امور دینی شده است. این سخن می ها اشارهو گزیدن برترین آن

بزند. تاکید بر ی عقل و ترازوی نقد به انتخاب دست شود که با قوهمیرتی هدایت هم انسان در صو

الحق من اهل الباطل وال  خذوا»نقد سخن و نیز توانایی اعتبارسنجی منبع آن در حدیث نبوی و سنجش 

 ال اتیبالدرا کمیعل» و نیز این سخن امام علی )ع(« 9تاخذوا الباطل من اهل الحق وکونوا نقادالکالم

 خوبی هویداست.به  «4اتیبالروا

ارتباط  راه ی عرفان دانست که بر اساس آنشدهی دینی را رقیقی دینی: شاید بتوان تجربهچیستی تجربه

برای  0شالیرماخر شود.های عادی محدود نمیهایی فراتر از انسانای خاص با ویژگیبا امر قدسی به عده

ی دین را از حوزه عقل و اراده خارج دانسته و به حوزههای خردگرایان، از تنگنای حمله رفت دینبرون

است و انسان  6ساخت. از دید او، دین یک امر تاملی مرتبط ،ی دینی استعواطف که جایگاه تجلی تجربه

                                                      
2 - Robert Ennis 
1 - Mathew Lipman 

 36ص -4بحار االنوار. جلد  - 9
 265ص -1بحار االنوار. جلد  - 4

0 - Schleiermacher 
6 - contemplative 
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ک نیز دین را ی 2(. ردولف اتو66-61: 2904،گواه هستی خدا را باید درون خویش بجوید )سایکس

(. ویلیام جیمز 90: 2911زند، است )شجاعیکرده ی عاطفی و غیرعقالنی از امر مقدس معرفیتجربه

است. او دین را گرفته  های دینی تعلقداند که به موضوعاحساس دینی را نظیر دیگر عواطف انسان می

گذارد و تقدم را به آن فی میداند اما، تاکید خود را بر بعد عاطدارای هر سه بعد عقلی، ارادی و عاطفی می

ی دینداری ی دینی برای او، همچون ماخر و اتو جوهر دین و پایهدهد. حالت عرفانی یا همان تجربهمی

ای ادیان و های اعتقادی و آموزهی دینی را متاثر از زمینه(. پرادفوت تجربه40: 2911زند، است )شجاعی

را به معنای فراهم  (. اگر تربیت دینی122-261: 2900پرادفوت، داند )بستر فرهنگی و اجتماعی مومنان می

خویش، دین را در درون خود بیابد،  هایی بدانیم که فرد با تجربه شخصی و الهام از فطرتساختن فرصت

دهد میی واقعی زمانی رخناپذیر دارد. تربیت دینی دینی پیوند جداییدر این صورت، تربیت دینی با تجربه

 (.69-64: 2915جای رفتارهای ظاهری و اکتسابی را بگیرد )کریمی،  ،که کشف شهودی

 ،فهمیدن : یادگیری به معنایی دینی در تربیت دینیو تجربه کناری و دیالکتیک تفکر انتقادیهم

ی معرفتی است. بدین ترتیب، آموزش و پرورش نباید تنها بر یکی از هامستلزم استفاده از تمامی راه

کرده و از فرایندهای ذهنی تاکید کند بلکه، باید در جهت رشد و پرورش هماهنگ آنها، کوشش

کناریِ پرورش عقل نقاد و توجه به هم. (136: 2910کند )شمشیری، بعدی شدن متربیان جلوگیری تک

سازد. این نوسان بین می یابی را به نوعی دیالکتیک برای رسیدن به یک معنا تبدیلی دینی فرایند دینتجربه

های متن، دین، و حتی خود عقل را ساز رشد است. عقل نقاد این توان را دارد که کاستیعقل و دل زمینه

ی دینی در جربهچه با عنوان تهای دینی را در بافت فرهنگی آن تفسیر کند و متوجه باشد آن دریابد، تجربه

ی شود، نشان برتری آن دین نیست، چرا که معنایی واحد ورای همهمی های مختلف بر افراد متجلیدین

 ها وجود دارد.این کثرت تجربه

 نیز چنین هدفی دنبال هاست و منطقی است که در تربیت دینیهدف از دین، افزایش ظرفیت انسان 

نشان از ضرورت دیالکتیک بین این دو راه شناخت  ،به شناخت قلبی و عقلی در کنار هم شود. توجه قرآن

کنند و همواره بین آن دو ارتباط وجود دارد. هرچند به نمیدارد. این دو ابزار شناخت جدای از هم عمل 

این امکان را به فرد  تفکر انتقادی خارجند اما، توانایی ی عقالنیتهای دینی از حوزهرسد که تجربهنظر می

درستی تفسیر کند و در عین حال به ها، بههای بروز آنها را به کمک درک درست از زمینهدهد تا آنمی

ی آن آگاه باشد. در چنین حالتی، بین عقل و ی جهان و آفرینندهجانبههای عقل در شناخت همهکاستی

                                                      
2 - Rudolf Otto 
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گر تجارب حسی، بیانگر تواند روشنبلکه چنان عقلی می»ی یا فراعقلی هیچ تعارضی نیست های دینتجربه

ی رود برنامه(. انتظار می14: 2919)رحیمیان، « های وحیانی پیامبران باشدهای عرفانی و مفسر یافتهتجربه

یند تربیت دینی، مداری و تعاملی شدن فراتربیت دینی مبتنی بر این دو راه شناخت ذکر شده به پژوهش

گردان شدن تاثیر خرافه و تلقین و دوری از داروهای رواندینی پایدار، معناداری دینداری، کم هویت

های مورد نظر کناری با افقدهد نتایج مورد انتظار از این هممیملی نشان بررسی برنامه درسی بینجامد.

 ز جمله اصول حاکم بر راهبردهای یاددهی یادگیری، همخوانی دارد.برنامه درسی ملی، ا

 منابع
 .65 -29، صص: 6شماره  ،فصلنامه تربیت اسالمی .آسیب و سالمت در تربیت دینی(. 2915باقری، خسرو )

 قم: نشر طه. .، مترجم(عباسی یزدانی. )تجربه دینی .(2900پرادفوت، وین )

 تهران: سمت. .ان نظریمبانی عرف(. 2919رحیمیان، سعید )

، شماره کتاب نقد .آموزاندانش ینید تیترب و میتعل در زاآسیب یهاروش و ابزارها(. 2916ساجدی، ابوالفضل )

 .91-9صص: : 41

 . تهران: گروس.، مترجم(منوچهر صانعی دره بیدی) .فردریش شالیر ماخر(. 2904سایکس، استون )

، سال دوم، فصلنامه تحقیقات فرهنگی تجربه دینی در مطالعات دینداری. تبارشناسی .(2911زند، علیرضا )شجاعی

 .40-2، صص: 1شماره 

 .تهران: انتشارات طهوری .تربیت از منظر عشق و عرفان(. 2910شمشیری، بابک )

 تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان. .زا(. تربیت آسیب2909کریمی، عبدالعظیم )

 . تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت.از ناکجا به هر کجا. (2903کریمی، عبدالعظیم )

 .01 -62، صص: 6شماره  ،فصلنامه تربیت اسالمی .یابیدهی یا دین(. دین2915کریمی، عبدالعظیم )

 تهران: انتشارات علمیه اسالمیه. .بحار االنوار(. 2909مجلسی، محمدباقر )

 ی.مل یند برنامه درسن نگاشت سیچهارم (.2916وزارت آموزش و پرورش )

 پرورش. و آموزش بنیادین تحول (. سند2932وزارت آموزش و پرورش )

با تاکید بر عوامل ؛ شناسی تربیت دینی نوجوانان و جواناننگاهی به عوامل آسیب(. 2915علی )همت بناری، 

 .216 -202، صص: 6شماره  ،تربیت اسالمی . فصلنامهآموزش و پرورش زا در نظامآسیب
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. های تفکر انتقادیتبیین راهکارهای پرورش مهارت (.2931)بیجنوند، فرامرز و محمودنیا، علیرضا 

فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن در 
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.151-159)صص:  نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

 های تفکر انتقادیتبیین راهکارهای پرورش مهارت

 1و علیرضا محمودنیا 2فرامرز بیجنوند

های مختلف جامعه بتوانند در عرصه ترین نیازهای عصر حاضر در زمینه تربیتِ افرادی کهیکی از مهم

های انتقادی است. کسب مهارت حضوری فعال و منطقی داشته باشند، توجه و دستیابی به مهارت تفکر

-ادهدارد. یکی از اهداف نهایی تعلیم و تربیت انتقادی، آم ریشه در دیدگاه تربیت انتقادی تفکر انتقادی

های سازی شهروندانی آگاه و انتقادی برای مشارکت فعال در جامعه است. بر این اساس، پرورش مهارت

شود ها تلقی میهای آموزشی اعم از مدارس و دانشگاهتفکر انتقادی به عنوان یکی از اهداف بنیادی نظام

های تفکر انتقادی به ب مهارت(. در دنیای امروز، بیش از هر زمان دیگری کس2910)دیناروند و ایمانی، 

ها، ضرورتی غیر قابل انکار در بازار کار، رویارویی یا سؤاالت مادی و معنوی، ارزیابی دیدگاه

های افراد، مؤسسات و نهایتاً مواجهه با مشکالت اجتماعی تبدیل شده است )هاتچر و اسپنسر، مشیخط

های تفکر انتقادی از طریق ضرورت پرورش مهارت( بر این باورند که 1554(. گیلفورد و همکاران )1550

های آموزشی ترین مقاصد مربیان تربیتی کشورها تبدیل شده است. پژوهشبه یکی از عمده برنامه درسی

؛ 2336توان مقدار میانگین نمرات سالیانه )بهرنز، های تفکر انتقادی، مینشان داده است که بر مبنای مهارت

(، 2312؛ ویلسون و واگنر، 2315(، نمرات دروس )واتسون و گلیزر، 2315؛ واتسون و گلیزر، 2330ب، تا

(، 2910؛ علیوندی وفا، 2301آموختگان )گاریت و والف، پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشجویان و دانش

( 2916ویان )اطهری، وجود رابطه معنادار بین نمرات آزمون ورود به دانشگاه و نمرات تفکر انتقادی دانشج

 یهانظام یناتوان به ،یآموزش نظام تیفیک به کننده یدگیخاص رس یمل یهائتیبینی کرد. هرا پیش

 یهابرنامه در یانتقاد تفکر آموزش دنیخواهان گنجان و کرده اذعان یانتقاد تفکر پرورش در یآموزش

کردن(  حساب و نوشتن از خواندن، اساسی )پس و هیپا آموزش نصرع نیچهارم نظام، به عنوان نیا یدرس

                                                      
 bijnavand_faramarz@yahoo.comدانشجوی دکتری تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی   - 2
 عضو هیأت علمی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی - 1
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 شدن لیالتحصاز فارغ شیپ را نهیزم نیا در یدروس دانشگاهی گذراندن یهاتمام نظام ن،یهمچن و اندشده

های های تفکر انتقادی نیز مانند سایر مهارت(، چرا که مهارت1556اند )هرست، الزم دانسته انیدانشجو

پرورشند. با توجه به مراتب فوق، مسئله اساسی پژوهش حاضر، تبیین راهکارهای پرورش  فکری قابل

باشد. به این منظور، با استفاده از روش های تفکر انتقادی جهت تحول در یادگیری فراگیران میمهارت

 اند:تحلیل کیفی، سؤاالت پژوهشی زیر مطرح و بررسی شده

 کدامند؟ های تفکر انتقادیهای( پرورش مهارتراهکارهای )شیوه -2

 چگونه است؟ های تفکر انتقادیفرایند آموزش راهکارهای پرورش مهارت -1

سـال  1055های خردمندانه تفکر انتقادی قدمتی دیرینه دارد. روش تدریس و دیدگاه سقراط در ریشه

از زمان سقراط و روش گفتگوی  به طور کلی، تفکر انتقادی(. 2914قبل مؤید این مطلب است )شهابی، 

سقراط نخستین فیلسوفی بود که داور روزگار (. 1551اکتشافی وی با فلسفه در ارتباط است )جانسون، 

روش تربیتی سقراط بر پایه گفتگو بنا شده بود و نقادی یکی از ارکان مهم این روش خویش خوانده شد. 

نمود کرد و سعی می. او در روش پرسشی، همواره از حرکت جدالی فکر استفاده میآمده حساب میب

برای هر چیز یک تعریف پیدا کند. به طور کلی، در اندیشه سقراطی، اندیشه انتقادی محورِ کار است و 

زه برای تفکر سقراط تا آن اندا(. 2915)جهانی، شود تغییرات اجتماعی ناشی از آن با ارزش تلقی می

کند؛ آنجا که انتقادی و نقش آن در زندگی ارزش قائل بوده که شعار معروفش را بر آن اساس عرضه می

بر این اساس، ارزش زندگی را به حضور یا عدم «. زندگی ارزیابی نشده ارزش زیستن ندارد»گوید: می

کند و تحلیل و ارزیابی تأکید میبیند و بدین ترتیب، به عنصر اساسی تفکر انتقادی حضور ارزیابی می

خواند. روش انتقادی، در می« انتقادی»کانت نیز روش فلسفی خودش را روش . (2912)عباسی یادکوری، 

گونه که توجه اصلی سقراط معطوف به بررسی واقع صورتی جدید از روش سقراطی است؛ زیرا همان

نیازمند بررسی عقل به واسطه خودش  خودش و دیگران در مسیر جستجوی حکمت بود، روش نقادی هم

بود. به عبارت دیگر، نقد به معنای دقیق کلمه برای کانت فرایندی است که به واسطه آن، عقل از خودش 

(. در فلسفه کانت، 2911کند )شاقول و محسنی، های قوای خودش سؤال میدرباره گستره و محدودیت

شود کانت فلسفه را نقادی بداند، به عصر قرار دارد. چیزی که باعث می مقابل کریتیسیسم دگماتیسم

شان هماهنگ با گردد. عصر روشنگری، فلسفه و نقد را وابسته به هم و در آثار غیرمستقیمروشنگری بر می

رسد که نظر می (. به2905کوشد تا برای هر دو سرشتی واحد بیابند )کاسیرر، داند و نیز مییکدیگر می

های دکارت و مؤسس تفکر انتقادی در عصر جدید کانت باشد، اما پیش از او زمینه این روش در فلسفه
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گوید برای می« قواعد هدایت ذهن»اسپینوزا و الک و بارکلی و هیوم فراهم شده بود. دکارت در کتاب 

را شناخت و این به مثابه آغاز نگرش های فاعل ادراک های معرفت باید حدود و مرز تواناییتحکیم پایه

شناسی جدید است. اسپینوزا این روش نقادی را در حوزه بیرون از ذهن گسترش داد و انتقادی در معرفت

های خود را به خصوص متوجه باورهای دینی در کتاب تورات کرد. الک و برکلی نگرش انتقادی نقادی

و هرکدام به نحوی تلویحی و تصریحی آن را انکار  خود را بیشتر متوجه ماهیت جوهر جسمانی کردند

 (.2911کردند )شاقول و محسنی، 

المعارفِ ( در جلد اول دایره1551تعاریف بسیار زیاد و متنوعی شده است. تیواری )  از تفکر انتقادی

دهای شخصی به جای پذیرش ها و رویکرجامعِ آموزش و پرورش، تفکر انتقادی به معنای کاربرد دیدگاه

-ها و اطالعات دیگران تعریف شده است. بررسی لغتها، نگرشساده و بدون ارزیابی در مورد قضاوت

ها تفکر گر آن است که اغلب آنهای متفاوت برای یافتن تعریف مشترک از تفکر انتقادی نشاننامه

(. جان 1559گیرند )نیکولز، جیده در نظر میانتقادی را استفاده از ذهن برای قضاوت و ارزیابی دقیق و سن

« تردید سالم»یا « قضاوت معلق»را  یت و ذات تفـکر انتقـادیماه« میکنیچگونه فکر م»در کتاب  یـویید

کند. به عبارت دیگر، او تفکر انتقادی را بررسی )نقد سازنده( و پرهیز از تعجیل در قضاوت تعریف می

( تفکر انتقادی را یک 2314(. برونر )04: 2311، داند )دیویییا دانش می فعال، پایدار و دقیق هر عقیده

کند که فرد در این فرایند با بررسی دالیل و تجزیه و تحلیل اطالعات به دست فرایند شناختی معرفی می

یز تفکر انتقادی ( ن1551و  2310س )یپردازد. انگیری میها و قضاوت و تصمیمگیری از آنآمده به نتیجه

گیری درباره عقاید و اعمال است، تعریف را تفکر اندیشمندانه، استداللی و منطقی که متمرکز بر تصمیم

-دار است که سبب حل مشکالت و تصمیمکند. تفکر انتقادی نوعی فرایند قضاوت خودتنظیم و هدفمی

توانایی پذیرش مسئولیت پیامدهای تفکر انتقادی، (. 23: 1550شود )فاسیون، گیری مناسب در فرد می

(. این نوع تفکر، ماورای توانایی حل مشکل بوده، از طرفی به تفکر سمت 2334تفکر خویش است )پائول، 

دهد و از طرف دیگر یک فرایند شناختی است که توسط استدالل و تفکر انعکاسی و سوی فلسفی می

های شناختی، احتمال دستیابی به بازده ها یا مهارتی(، و با استفاده از استراتژ2300شود )گلن، مشخص می

(. با این تفاسیر، تعاریف متعددی از تفکر انتقادی وجود دارد که 2331برد )هالپرن، مطلوب را باال می

 یسازفراهم مستلزم یانتقاد تفکر پرورشباشد. ها به نوعی حاکی از اهمیت مبحث مربوطه میهمگی آن

 یبرا یآمادگ و منش، اقتدار دانش، ،یانتقاد تفکر جهت الزم بستر جادیا یااست. بر یخاص یبسترها

 یارتقا یبرا دانش، کسب و نگرش وجود صورت (. در1554است )شعبانی،  الزم یانتقاد تفکر نیتمر
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 اتخاذ ریظن یانتقاد تفکر یعموم یهامهارت شامل هامهارت نیدارد. ا وجود مهارت به ازین یانتقاد تفکر

 (. پرورش2225: 2913است )مقصودی و همکاران،  یریگمیتصم مسئله وحل ،یسازهیفرض ،یعلم روش

 دستورالعمل توانینم و ردیگ مختلف صورت یهاوهید به شیبا مختلف یعلم یهارشته در یانتقاد تفکر

 تبادل و بحث هنگام یتقادان تفکر یهامهارت که گفت توانی، میکل ارائه داد. به طور آن یبرا یثابت

باعث  ی کهیهاطیمح جادیا لذا (؛1554ابند )شعبانی، یمی وجه پرورش نیبهتر به مسئله حل و شهیاند

 مسئله (. حل1554دهند )جاللی و دوایی، یرا پرورش م یانتقاد تفکر شوند، تعمق و پرسش بحث، قیتشو

 مرحله پنج از است. حل مسئله گرفته نام التربا سطح قاعده یریادگی ،یذهن یعال تیفعال کی به عنوان

 حلراه به کردن عمل مسئله، حلراه کشف مسئله، ییبازنما ها وهدف فیتعر مسئله، صیتشخ شامل

 (.1556است )سیف،  افتهی لیج، تشکینتا یابیارزش جهت عقب به نگاه و شده کشف

 به مسئله حل و شهیاند تبادل و حثب هنگام یانتقاد تفکر یهامهارت که گفت توانیم ،یکل به طور

شوند، تعمق می و پرسش بحث، قیباعث تشو ی کهیهاطیمح جادیابند؛ لذا ایمی وجه پرورش نیبهتر

 کنش یبرا ییفضا جادیا تعادل، عدم جادی، ایعاطف طهیح تیتقو زه،یجاد انگیا ،یشناخت طهیح تیتقو

 کوتاه، نوشتن یهاجمله خالصه از یوشتارن فیتکال ت،یحما و چالش نیب توازن یبرقرار متقابل،

-هیو شب یقاتیتحق طرح ،یجمع یهارسانه از استفاده مسئله با حل نیتمر کوتاه، یلیتحل و هیتجز یهامقاله

 یانتقاد تفکر رشد جهت توانیم یراتییتغ و لیبا تعد مختلف هایموقعیت در که هستند یموارد ،یساز

و  هامقاله از شیب مختصر یهاسازیهیشب و مسئله حل یهانیکوتاه، تمر یهانمود. آزمون استفاده افراد

 فراهم را یانتقاد تفکر نه پرورشیزم شود،یم عودت دادن انجام از پس هاماه و هاهفته که ییهاآزمون

 کند.می

 منابع
رشد بع اینترنتی، (. کاربست تفکر انتقادی در ارزیابی منا2916بی عشرت )السادات؛ زمانی، بیاطهری، زینب

 .13 -10صص:  (،4، )تکنولوژی آموزشی

(. دانشکده ی)رساله دکتر پمنیل یتفکر انتقاد یآموزش یالگو یفلسف یمبان ینقد و بررس(. 2915، جعفر )یجهان

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.روان

های آن از منظر فریره تربیت انتقادی و داللت(. تبیین نظریه انتقادی، تعلیم و 2910ایمانی، محسن ) و دیناروند، حسن

  .206 -240صص:  (،9) 4، های نوین تربیتیفصلنامه اندیشهو ژیرو و نقد آن، 

مجله پژوهش علوم (. تفکر انتقادی با تأکید بر انقالب کپرنیکی کانت، 2911شاقول، یوسف و محسنی، اعظم )
 .114 -160صص:  (،16)25، انسانی
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 .26 -25صص:  (،4) 1، آموزش علوم اجتماعی(. تفکر انتقادی و آموزش انتقادی، 2914شهابی، محمود )

های بررسی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی مقطع متوسطه در پرورش مهارت(. 2912عباسی یادکوری، مروارید )
شناسی و علوم وانانشکده رنامه کارشناسی ارشد(. د)پایان تفکر انتقادی بر مبنای دیدگاه اجتماعی برنامه درسی

 دانشگاه عالمه طباطبائی.  تربیتی

نامه )پایان بررسی رابطه تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز(. 2910وفا، مرضیه ) علیوندی

 کارشناسی ارشد(. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا.

 یداهلل موقن، مترجم(. تهران: انتشارات نیلوفر.. )فلسفه روشنگری(. 2905کاسیرر، ارنست )

 یچالش ان،یدانشجو یانتقاد تفکر پرورش یها(. راه2913فر، شهرام و حقانی، فریبا )مقصودی، جهانگیر؛ اعتمادی

 .2215 -2225صص:  (،25) 0، آموزش پرستاری .بزرگ در آموزش بالینی پرستاری
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. در فلسفه تربیتی آموزش از دور (.2931)ر اکبعلی ،فینیشیخیو امیر  ،پوراحمدعلی ؛رضوان ،نظری

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام 
 مشهد.(. مشهد: دانشگاه فردوسی 121-153)صص:  آموزش و پرورش ایران

 
 

 فلسفه تربیتی آموزش از دور

 9فینیاکبر شیخیعلیو  1امیر پوراحمدعلی؛ 2رضوان نظری

فلسفی و  مبانی بررسی ،ریشه در آراء فالسفه تعلیم و تربیت دارد. هدف مقاله حاضر آموزش از دور

 تحقیق هایسوال است. شده انجام لیلیتح - توصیفی این پژوهش به شیوه باشد.می دور از آموزش تربیتی

 عبارتنداز:

 چیست؟ دور از آموزش و تربیتی فلسفی مبانی -2

 یادگیری( از و آموزش محیط و یادگیری محتوی یاددهنده، سازمان اصلی )یادگیرنده، عناصر -1

 باشند؟می برخوردار فلسفی شناسیارزش و شناسیمعرفت شناسی،هستی کارکردهای چه

 مشخص خود عملکرد برای را هاییمدل و الگو نظریات علمی، بر تکیه با ابتدا در سیستمی یا نظام هر

 کند.  می

 )از مدرن از قبل دوران -2 :است خالصه نموده دوران سه در را بشر زندگی هستی، رازهای کشف

 دوران ایمان، این دارد. در تکیه اییگرعقل و آلیسمایده گراییبر دوگانه که میانه( هایسده تا ششم قرن

 پایان تا رنسانس )از مدرن دوران -1؛ کردندمی هستی ایفا شناخت در اساسی نقش تفکر و عبادت عقل،

 سرلوحه عینی، و حقایق علمی شناسیروش منطقی، گراییاثبات گرایی،که تجربه نوزدهم( قرن

 ای منبعحرفه و علمی دانش دوران این در ند.داشت قرار معرفت شناخت و و شناسیهستی هایفعالیت

 قرن بیستم نوین پدیده که یگرایسازنده دوران یا پسامدرن دوران -9د؛ و ش شناخته جهان فهم مشروع

 اعتبار دانش مقابل در دانش تولید ادعای این دیدگاه .است نموده کشف جایگزین را خلق و شدهشناخته

 (.295: 2914نماید )شیخی فینی، می برجسته دانش ساخت در را انسان مشارکت نموده و تاکید را

                                                      
 nazari714@yahoo.com یآموزش یکارشناس ارشد تکنولوژ - 2
 pourahmadali.stu@hormozgan.ac.irدکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه هرمزگان دانشجوی  - 1
 ashaikhifini@yahoo.comعضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان  - 9
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 دانشی، رفتارهای در جانبه همه دنبال تغییر به آموزشی نوین رویکرد عنوانبه نیز دور از آموزش

 تخصصی چند رویکرد ین(. ا1525)تریپاتی و جیوان، هاستیادگیرنده فرایند تفکر و نگرشی و مهارتی

 ارتباطات، و ، اطالعاتدانش مدیریت اجتماعی، علوم شناسی تربیتی،آموزش، روان فلسفه، است و بر

 گیریشکل ابتدای در دور از (. آموزش1550 )سبا، باشدمتکی می الکترونیکی فناوری و هاسیستم تئوری

 سنتی با رویکرد آموزش ارائه شیوه در فقط و کردنمی پیروی ایجداگانه قواعد آموزشی و اصول از

 فناوری با ترکیب و الکترونیکی امکانات از استفاده بیشتر و مسیر ادامه دراما  بود. متفاوت آموزش

 نیازمند ،بنابراین .حفظ نماید حوزه این در را تربیتی علوم انینقو اقتدار نتوانست ،و ارتباطات اطالعات

 هایفعالیت کیفیت و سازد هدفمند را خود آموزشی تربیتی و هایفعالیت تا است فلسفی گاهتکیه

 و کاربرد بیشترین آنکه عمالً رغم( به)پراگماتیسم عملگرایی فلسفه ،میان این کند. در را تضمین یادگیری

آن  نبود. در برخوردار رویکرد این در منسجمی نظری پایگاه اما از داشت دور از آموزش در را جایگاه

 گراییعمل فلسفه از پیروی به و آموزشی رشد فناوری پایهم مدرنیسم دوران گراییساختن زمان،

 موزشآ در را گراییختنیادگیری سا چهارگانه اصول و کرده رخنه آموزشی هایمحیط )پراگماتیسم( به

 :بودند از اصول عبارت بود. این نموده مطرح دور از

 .قبلی شناختی ساختارهای با جدید دانش و معرفت ارتباط -2

 .فکری ساختارهای سازیبرونی و سازیدرونی قابلیت -1

 و اطالعات انباشت و جمع قصد یادگیری به بودن مکانیکی عدم و یادگیری فرایند بودن خالق -9

 .ذهن در معرفت و علم

 (.1556مسائل شناختی )ذوفان، حل و متقابل کنش طریق از یادگیری بودن معنادار -4

 و داشته همخوانی سنتی آموزش از و مکان زمان حذف و آموزش در فناوری کاربرد با اصول این

 دهد. تغییر می را یادگیرنده یاددهنده و هاینقش

 رسانه و دور( تحقیقاتی از )موسسه کوچک رسانه رحضو پساصنعتی، دوران اشاره به با 2گرسون  

 عادات تغییر در را دور از آموزش دوم نسل و اثربخشی بررسی را آموزش و تلویزیون( در بزرگ )رادیو

 آزمایش بوته به حضور فناوری به واسطه را آموزش در تعامل نقش نشدن یا شدن وکمرنگ یادگیری

دارد  نقش پرورش استعدادها در تعامل که دارند اذعان و مانتج 2، کرونباخ9، سالومون1اسنو گذاشت.

                                                      
2 - Gerreson 
1 - Snow 
9 - Salomon 
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 تعامل اینترنت با آیند،می دنیا به دیجیتالی دنیای در های بشرنسل که دارد اعتقاد 1راجرز (.1559)سبا،

 شده، هدایت نظریه گفتگوی با 9مبرگ(. هل1522 کنند )راجرز،می حل را خود مشکالت کنند ومی

 مکالمه واقعی با آن تفاوت و مکالمه طریق از تعامل برقراری انگیزه در نقش و مطرح را نامجاور ارتباط

. (2330 شد )هلمبرگ، برداشته فرایند سمت ساختار به از هاییحرکت طریق این از و نمود را بررسی

 نقش و کمرنگ یادگیری مراقبت از در را معلم نقش «خلوت حیاط در یادگیری» طرح اصطالح با 4ودمیر

 محاسن از یکی آموزش شدن انفرادی ،وی نظر از (.2330)گلسرزفلد،  نمود پررنگ را یادگیرنده

 بین تعامل طریق از تراکنشی و شناختیروان فاصله اساس بر را خود نظریه 0مور است. دور آموزش

 نظریه این داد. را ارائه دانشجو – معلم از بعدی دو مدل 2332 سال در و نمود ساختار مطرح و گفتگو

 (.1559بود )مور و اندرسون، تعاملی هایتراکنش ارتباطات و به توجه و فرایندی نظریات گذارپایه

 در علمی هایتئوری این دادند. ارائه را یادگیرنده گفتگو، ساختار، بعدی مدل سه 6وکالرک و وردین

خورد.  گره بیستم قرن اواخر تربیتی -اجتماعی علمی نظریات با دور از شآموز رویکرد خصوص

 شاخه پیوند دو از ناشی پیچیدگی و دور از آموزش هایتئوری گیریدر شکل فوق هایتئوری مجموعه

  .افتاد موثر فناوری و آموزش بزرگ

 تربیتی فلسفه و پراگماتیسم فلسفه به توجه اب دور از آموزش فلسفی مبانی که داد ها نشانیافته

 در عناصر مشخصی ارکردهای)ک یشناسارزش و شناسیمعرفت شناسی،یهست د(ابعا با گراییساختن

 .دارد آموزش و یادگیری محیط با نهایت و در آموزش محتوی یاددهنده، سازمان یادگیرنده، چهارگانه

برد. شناسی تربیتی بهره میگرایی و رواناز فلسفه تربیتی اثبات ش از دورهم اکنون رویکرد آموز

 از کسب شده دانش دور، از یادگیرنده دارد. انطباق گراییساختن تربیتی با فلسفه های این رویکردویژگی

 کنار واقعیات در جهانی تجربیات از ناشی علمی موضوعات با سازگار که شناختی خودعلوم با را محیط

 هایگره نیز پراگماتیسم فکری مکتب دهد.را شکل می نوینی شناختیساخت و توام است شناسیهستی

 است. ساخته پذیرعمل انعطاف در کاربرد برای را آنها باز و دور، از آموزش برای علمی را نظریات

                                                                                                                                       
2 - Ceronbakh 
1 - Rogers 
9 - Holmberg 
4 - Wedemeyer 
0 - Moore 
6 - Clark andVerduin   
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های با فناوری شود آموزش از دورالعمر، پیشنهاد میمداوم و مادام بنابراین به منظور دستیابی به یادگیری

تحقیقات بیشتری در داخل کشور  ،نوین آموزشی ترکیب شده و در تمام جوامع گسترش یابد. همچنین

 های این رویکرد صورت گیرد.درخصوص ماهیت، فلسفه و ارزش

 منابع
. تهران: (ویرایش دوم). گرایی و نظریه تربیتی و روانشناختی پست مدرنیسمسازنده. (2914ر )اکبفینی، علیشیخی

 انتشارات دانشگاه هرمزگان.
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در تحول  بررسی جایگاه تربیت شهروند جهانی (.2931) بابکی، احمد و زنگویی، اسدالهزاده نبی

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: . در نظام آموزش و پرورش
دانشگاه فردوسی  (. مشهد:126-129)صص:  مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 مشهد.

 
 

 بررسی جایگاه تربیت شهروند جهانی در تحول نظام آموزش و پرورش

 1له زنگوییاسداو  2زاده بابکیاحمد نبی

پذیر عنوان یک فرایند فراگیر و گسترده مرزهای ملی کشورها را درنوردیده و با رسوخبه جهانی شدن

ه را برای تحوالت عمده در سطوح اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فراهم ها زمینکردن حاکمیت دولت

هایی است که به شدت تحت تاثیر فرایند آموزش و پرورش یکی از حوزه ،آورده است. در این میان

جهانی شدن و الزامات آن قرار گرفته و ضرورت داشتن نظام آموزش پویا و کارآمد که بر اساس آن بتوان 

شود. از بق با نیازهای جهانی و جدید تربیت کرد، بیش از هر زمان دیگری احساس میشهروندان را منط

طرفی هم با توجه به تغییرات در مفهوم شهروندی و بازار تقاضای نوع آموزش، تغییر جغرافیای دانش، چند 

لبد کشورهای طیهای مجازی در فضای جهانی شدن مشگیری فرآیند آموزها و شکلالیه شدن هویت

های بومی خود نظام آموزش و پرورش را مورد بازنگری قرار داده و متحول جهان در پرتو توجه به ارزش

 البته تغییر و اصالح آموزش و پرورش منطبق با منطق جهانی شدن مبتنی بر تربیت شهروند جهانی» .سازند

 .(2331کس، ی)هند« ری تعلیم و تربیت از جهانی شدن استپذیقداماتی است که خود دال به تاثیرنیازمند ا

( و این 2331ژن، یگیری با مقوله شهروندی گره خورده )دنبنابراین ادبیات تعلیم و تربیت به طرز چشم

توان در نظریات فالسفه تربیتی مالحظه کرد. افالطون و ارسطو انسان را جانوری بستگی را در بادی امر می

برآنندکه انسان به طبیعت اجتماعی است و جامعه و جهان زمینه تحول طبیعی اوست،  دانند وشهری می

(. به نظر افالطون شهر زیبا و نیک 2900زاده، بیهای حقیقی چنین شهروندی است )نقخردمندی از ویژگی

انی را نیز بر توان شهر جهانی و شهروند جهشود؛ که با تسری این تعبیر میافکنده میتنها بر بنیاد تربیت پی

ای کرده اندیش توجه ویژهاستوار ساخت. فلسفه سیاسی ارسطو به زمامداری خردمند و جهان ،بنیاد تربیت

مدار مبتنی بر خرد و روشنگری و گردد. بنتام هم به شهروند دموکراسیکه آن نیز از طریق تربیت ممکن می
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بستگی دقیقی  پذیر است. دیویین همه تنها از طریق تربیت امکانکند که ایاندیشه و گفتارتاکید می آزادی

داند که از سر آگاهی باشد؛ از نظر کند و آنرا زمانی پایدار میبرقرار می و دموکراسی بین تربیت شهروندی

، یباشد )قائدگذر از جنبه فردی و رسیدن به آزادی می هگل نیز تربیت حقیقی و تربیت شهروند جهانی

2910.) 

های فلسفی، سیاسی و فرهنگی هر یک تصویر خاصی فالسفه با توجه به ماهیت و زیرساخت ن رو،یاز ا

شهروند جهانی به فردی اطالق  توان گفت کهمی ،(. به طور کلی1555، یآفرینند )لمی از تربیت شهروندی

شود که از جهان و دنیای معاصر آگاهی کافی داشته و ضمن آشنایی با نقش شهروندی خود و احترام می

ستلزم تربیت چنین شهروندی م ،(. از این رو1552ور، یها، مشارکتی فعال در جامعه جهانی دارد )پربه ارزش

ف صحیح از رویارویی با مفهوم و نقش شهروند جهانی مشی نظام آموزش و پرورش و تعریو  تبیین خط

دهند بدست می تصوری که هر یک از کشورها از تربیت شهروند جهانی ،باشد. امروزه نیز اگر چهمی

شود که جوامع فرض پذیرفته میاین پیش ،های آنهاست، اما از سوی دیگروابسته به ماهیت و زیرساخت

تصویری را برای خود ترسیم نمایند؛ رسیدن  یتی فلسفی دارند و باید برای زیستن در عصر جهانی شدنماه

به چنین تصویری فقط از طریق تحول نظام آموزش و پرورش و طراحی نظام تربیتی اندیشنده و دارای 

 اندازی روشن مبتنی به تربیت شهروندان جهانی مقدور است.چشم

چه  تربیت شهروند جهانی ؛آید کهون برای طراحی چنین نظام تربیتی این سواالت پیش میاکن

مشی و آینده نظام آموزش و پرورش دارد؟ تلقی عمومی از تربیت شهروند جهانی جایگاهی در خط

به تربیت شهروند جهانی از  آورد؟ نظام آموزش مبتنیچگونه است چه الزاماتی این زمینه را بوجود می

گردد؟ این سواالت اساسی معطوف به یک منظر فلسفی است آبشخور کدامین مطلب فلسفی سیراب می

  که منجر به تحول در نظام آموزش و پرورش خواهد شد.

اندک است اما در جای خود  ، گرچهسوابق پژوهشی انجام گرفته جهت پاسخ به این سواالت مهم

 انداز کلی فلسفه اصلی تربیت شهروندیدارد که در یک چشمای دارد. هودسن اشاره میدستاوردهای ویژه

دستیابی به مقاصدی چون وفاداری به ملت، افزایش دانش و آگاهی افراد از تاریخ و ساختار موسسات 

سی و تسلیم شدن در مقابل هنجارهای اجتماعی، سیا سیاسی و تربیتی، ایجاد نگرش مثبت به قدرت و اقتدار

های بنیادین جامعه نظیر تساوی، برابری عالقه و مشارکت سیاسی و مهارت در تجزیه و اعتقاد به ارزش

(. در گزارش اخیر مطالعه تربیت 1555وت، یچتر و الیتحلیل ارتباطات سیاسی اجتماعی است )آلتر

پیشرفت تحصیلی آمده است که تمامی جوامع معاصر دارای این شهروندی انجمن بین المللی ارزشیابی و 
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نگرانی و دل مشغولی عمیق هستند که چگونه نوجوانان و جوانان برای زندگی شهروندی آماده کنند و راه 

(. اگر چه از دیرباز تاکنون فالسفه 1555وسن، یو رسم مشارکت در مسائل اجتماعی را به آنها بیاموزند )توب

نظر به دخالت عوامل متعدد در تعیین خصوصیات شهروندی و  ،اند اماهایی را برشمردهشو مربیان رو

های میدانی طور مجزا و از طریق بررسیگران بههای قرن گذشته و جدید پژوهشها و پیشرفتبحران

معی توان از طریق تکیه بر خرد جمی ،طورکلیبه .اندهای شهروند جهانی بودهدنبال احصاء ویژگیبه

 (.1552تصویری از شهروند جهانی مطلوب را بدست آورد )هادسون، 

 تقریباً اکثر کشورهای دنیا، برنامه تربیتی خود را با رویکرد تربیت شهروند جهانی ،در همین راستا  

را به همین اساس و نیز  «2455برنامه آموزش و پرورش ایران » اند و آموزش و پرورش ایران نیزتنظیم کرده

ای (. بنابراین در این مقاله که به روش کتابخانه2332، یهای خاص خود طراحی کرده است )تورنویژگی

تدوین شده، ضمن تبیین مفاهیم مذکور، به بررسی نقش فلسفه تعلیم و تربیت در تصویرسازی و 

های اطالعاتی و شهروند جهانی با رویکرد تاثیرگذار فناوری و الزامات تصویرپردازی تربیت شهروندی

خواهیم پرداخت و در ادامه نیز با شناسایی خط و مشی  ارتباطی در زایش این مفهوم در عصر جهانی شدن

ش نگر را در تحول نظام آموزش و پرورمنظومه آموزشی و پرورشی، جایگاه تربیت شهروند جهانی و آینده

 و نحوه رویارویی با آن را ترسیم و توصیف خواهیم کرد.

، تحول آموزش و پرورش، تربیت جهانی، شهروند جهانی، تربیت شهروندی :یدیكل هایهواژ

 .فناوری اطالعات
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بسترهای تحول فهم معلم از تعامالت  (.2931)اشمی، سید جالل زاده، ابراهیم و هسپاس

چکیده مقاالت . در تأویلی ریکور تا پدیدارشناسی فلسفی گادامر آموزشگاهی: از هرمنوتیک
انی فلسفی تحول در نظام آموزش و چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مب

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.123-120)صص:  پرورش ایران

 
 

بسترهای تحول فهم معلم از تعامالت آموزشگاهی: از هرمنوتیک فلسفی 

 گادامر تا پدیدارشناسی تأویلی ریکور

 1و سید جالل هاشمی 2زادهابراهیم سپاس

معلم و نقش او محوریت بیشتری نسبت به گذشته یافته است. « ادین آموزش و پرورشبنی سند تحول»در 

ای به کلیه مباحث گویا همه وظایف حساس تربیتی وابسته به وجود معلمی است که تسلط و چیرگی ویژه

نظری و فرایندهای اساسی در حوزه آموزش و پرورش دارد. هرگونه که به این موضوع نظر کنیم این معلم 

ای، مسبوق به دریافت دانش ست که باید بفهمد و بیندیشد و سپس عمل نماید. بدیهی است هر عمل بهینها

هاست. دستیابی به آگاهی جدید، زمینه تغییر و تحول و اطالعات مرتبط و مناسب و سپس تأمل بر روی آن

آن « خواندن متن و فهم»، فلسفی گادامر آورد. روح هرمنوتیکها و رفتارهای معلم را فراهم میدر شناخت

توان مباحث مربوط به فهم متن مورد دهد. میاست و فهم نتیجه دیالوگی است که بین مفسر و متن روی می

های هرمنوتیکی یا همان تعامالت نظر گادامر را به فهم عمل اجتماعی تعمیم داد و همچنین در موقعیت

گفتگو با »م را به جای مفسر نشاند. بدین ترتیب، در مدرسه این معلم است که موضوع آموزشگاهی، معل

« ییتو -من»الوگ و در قالب رابطه یسازد. فهم به وسیله دآموز را متجلی مییا همان دیالوگ با دانش« متن

را در بر  ن سنتیا چندیان دو یآموز( تا مای بین دو فرد )مانند معلم و دانشتواند از رابطهدهد و مییرخ م

د یچ کس نباین، هی(. بنابرا911: 1554نماید )گادامر، ها فهم رخ میبگیرد، بدین گونه با آمیزش افق

دهد و هم بستر یادگیری را برای خود باشد؛ زیرا در این رابطه، معلم هم یاد می ین و از خود راضیخودب

فهم از دیدگاه گادامر بر آن مبتنی است، تکیه بر بُعد تاریخی گستراند. اصل مهم دیگری که ماهیت می

گیرد و داوری صورت نمیبودن انسان است. بر این اساس، او بر آن است که هیچ فهمی بدون پیش

کند. گادامر در داوری، شرط هر فهمی است. وی از این امر به موقعیت و افق خواننده و مفسر تعبیر میپیش
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ختار برای فهم، بر نقش و تأثیری که گذشته به مثابه یک واقعیت بر فهم ما بر جای ساتشریح این پیش

های فهم ما که تحت تأثیر گذشته در ما فرضها و پیشداوریکند. او مجموعه پیشگذارد، تأکید میمی

گذشته و نامد. در واقع، از منظر وی، فهم همواره امری تاریخی و گرانبار از می« سنت»شکل گرفته است، 

 (. 205: 2913دار سنت است )حسنی، میراث

نیز به مطالعه و نگارش درباره این مسئله پرداخته است که چگونه ادراک افراد از جهان، واقعیت  ریکور

ترین چیزهایی که او به فلسفه افزود، مفهوم کنش بود. کنش در دهد. یکی از مهمها شکل میرا در نظر آن

یابد که به دهد و سپس به وسیله حرکات جسمانی صورت خارجی میدر فکر و ذهن آدمی رخ میابتدا 

تأویلی  گردد. پدیدارشناسیهنگام تعامل )کنش متقابل( انسان با دیگران در جهان خارج، منجر به تغییر می

معنایی پدیده را در سطحی که رخ  کوشد تا حقیقت چندریکور هم به جهان زندگی توجه دارد و هم می

ای گردد. سطح زندگی روزمره یا زندگیگذاری میدهد، دریابد. این پدیدارشناسی در سه سطح بنیانمی

ها، مواضع، پدیدارشناسی(، سطح زندگی علمی )داده-گردد )فرد یا موقعیت به خودی خودکه تجربه می

فلسفه  -هاکنش ها بر حسب علم اخالقگفتن از کنشعلم( و خود سطح تأملی )سخن -ها، مفاهیمنظریه

کنند که در آن، مفسر و یا معلم ها و بسترهایی اشاره میو ریکور به زمینه زبان(. از همین رو، گادامر

ا متحول اش راش گسترش دهد و به تعبیری، آگاهیتواند فهم خود را از اشارات و تعامالت پیرامونیمی

سازد. حال پرسش اساسی این است که در موقعیت عمل آموزشیِ مدرسه، رویکردهای ارتقای آگاهی و 

اش، در دیدگاه گادامر و ریکور کدامند و کدامیک تحول فهم معلم از تعامالت انسانی و اخالقی

 کارآمدتر هستند؟ به عبارت دیگر:

و  فلسفی گادامر توجه به هرمنوتیک بسترهای تحول فهم معلم از تعامالت آموزشگاهی با -2

 کدامند؟ تأویلی ریکور پدیدارشناسی

 کدام زمینه و بستر با توجه به موقعیت عمل آموزشی خصوصاً در مدارس ایران کارآمدترند؟ -1

ای است. انتقادی و در حوزه مطالعات کتابخانه -این مطالعه بر اساس رویکرد کیفی و روش تحلیلی

اند، مطالعه و بررسی شده کار گرفتهرا عمالً به و ریکور برای انجام پژوهش حاضر مقاالتی که آرای گادامر

 است. 

است که عمل فهم را امتزاج افق مفسر و افق متن  ، آنگادامر از نتایج اساسی تاریخیت در هرمنوتیک

پذیرد. داند. وی بر آن است که فرآیند فهم همواره از افق معنایی و موقعیت هرمنوتیکی مفسر تأثیر میمی

این در حالی است که افق، امری متغیر و متحول بوده و مفسر همواره در حال سنجش و آزمودن افق فهم و 
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گذارد و از دیگر سو، با ایجاد . از یک سو، گذشته تأثیر خود را بر فهم میهای خود استداوریپیش

های او داوریهای جدید شخصی وی فهم و پیشتحوالت پیوسته در شرایط هرمنوتیکی مفسر و تجربه

(. بدین ترتیب، گادامر توجه ما را به دو نکته 205: 2913گیرد )حسنی، مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار می

و این که ما مخلوق تاریخیت خود هستیم، بنابراین باید همواره  کند: نخست، مالحظه دقیق سنتب میجل

مطالعه و بازاندیشی فهم گذشته را در دستور کارمان قرار دهیم؛ یعنی تصور و دیدگاهی را که نسبت به 

ها های جدید شخصی خود، زیرا اینجربهم. دوم، نگاه تیزبینانه به تیم، مورد بازنگری قرار دهیدیگری دار

آورد و فهم گذشته ما و البته های ما را فراهم میداوریهای اساسی تعمیق فهم و تجدیدنظر در پیشزمینه

 دهد.زندگی ما را تحت تأثیر قرار می

هایی برای رگیری روشکاتوان از بهو خصوصاً استلزامات نظریه تفسیر او، با صراحت می از منظر ریکور

آموزان و همکاران( سخن گفت. ریکور از فهم معنای تجربه زیسته خود و دیگران )مثالً دانش

هایی منتج از هر دو رویکرد استفاده خواهد شد. گوید، پس از روشسخن می هرمنوتیک پدیدارشناسی

ای و های متقابل حرفهش تعامالتی در حوزه آموزش و با همکارانش کنشآموزانزمانی که معلم با دانش

سازد. زمانی که معلم دوستانه دارد، این پدیدارشناسی است که محمل ارتقای آگاهی و فهم او را فراهم می

تری از تعامالتش به دست آورد، الزم است در گفت و شنودی همدالنه وارد بخواهد شناخت و فهم جامع

سپس مجموعه سخنان خود و دیگران را ضبط و به صورت متن مکتوب درآورد. این نیز دستمایه شود و 

های مصاحبه جهت توصیف تجربه -2کند: هرمنوتیک است. بدین روی، ریکور به این نکات اشاره می

و های امشاهده کنش -1آموز قرار گرفتن؛ آموز در موقعیت عمل آموزشی و همچنین در کنار دانشدانش

تفسیر متون  -9جهت دستیابی به فهمی فراتر از گفت و شنود ابتدایی و یافتن راه بازیابی واقعیت تجربه او؛ 

کردن  یعموم -4شونده؛ آموز و یا فرد مصاحبهمصاحبه به منظور فهم جامع موضوع مورد بحث دانش

تواند به یفهم جدید م -0ه آموزان و یا همکاران از پدیده مورد بحث؛ و این کسته دانشیتجارب ز یمعن

 داند.تر میمعلم کمک کند تا خودش را مورد بازنگری قرار دهد. این مطالعه رویکرد ریکور را اثربخش

 منابع
 . تهران: هرمس.عوامل فهم متن(. 2913حسنی، سید حمیدرضا )

 
Gadamer, H .G. (2004). Truth and Method. New York: Continuum. 
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خام: نقطه عزیمت  هایبازنمایی (.2931)مهدی  ،ربیعیو  ابوالفضل، غفاری ؛سکینه ،نامی محبی

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و . در به کودکان (تفکر) فلسفه آموزش
(. مشهد: 119-115)صص:  تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 شهد.دانشگاه فردوسی م

 
 

 به كودكان (تفکر) فلسفه خام: نقطه عزیمت آموزش هایبازنمایی

 9مهدی ربیعیو  1غفاری ابوالفضل ؛2امین محبی سکینه

 4هایانگارهپیش شود و بر بعضی ازاز تجارب روزانه آنها ساخته می ،)ساده( کودکان های خامبازنمایی

 .3پیوستگی ،1، استحکام0هایی از ثباتانگارهثال پیشمبتنی است. برای م 6شناختیو هستی 0شناختیمعرفت

( اقتباس 2319)د لر -( و جانسون2319) ونیگنتنرو است یاز مدل ذهن ادویرا واسن خام یساختار تئور

 یاعتقادات مبتن ایثابت  یمرکز یهاانگارهشیکوچک و پ یابر خالصه ی. او معتقد است که تئورردیگیم

که در  ییهاانگارهشیپ ادو،یاست. بر طبق نظر واسن یاسیو ق داری، ساختار ناپایمدل ذهن کیاما  است،

 کنندیمرا محدود  یذهن یهاهستند، اما مسلم است که آنها مدل یضمن ،اندشده یخام جاساز یهایتئور

 هایبحث از که است متفاوت رویکرد یک ،مدارس در فلسفی تحقیق فعالیت (.262: 1559، 25)مازنس

 کودکان سواالت خالل از که است هاییبحث ،هابچه با فلسفی فعالیت هسته. است شده تشکیل آزاد هدف

 گیردمی صورت تصویر یا شعر داستان، مثل هاییمحرک با مواجه این سواالت در معموالً .گیردمی شکل

های خاصی از به تغییر مفهومی و حوزه ایدر روانشناسی تحولی، عالقه فزاینده (. اخیرا21ً: 1551)هینز، 

ها ها توسط بچهکه از مشاهده پدیده 2خام یا 22تغییرات به عمل آمده است. تحقیق در ارتباط با دانش حسی

                                                      
   aminehmohebi@gmail.comدانشجوی دکتری برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد  - 2
   ghaffari@um.ac.irاستادیار دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد  - 1
 nal7362@gmail.commehdiverدانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه مازندران  - 9

4 - presuppositions  
0 - epistimological  
6 - ontological  
0 - Permanence  
1 - Solidity  
3 - Continuity  
25 - Mazens  
22 - intuitive  
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ها آن ،قبل از اینکه ،گیردها شکل میموضوع قابل تاملی است. این دانش توسط بچه ،شودساخته می

در این زمینه به  ،هاهای علمی دریافت کنند. بسیاری از دیدگاهوریرابطه با تئ آموزش سیستماتیکی را در

 شدنی نیستفرض ساختار دانش خام برای همه به یک اندازه پذیرفته اند. اول از همه،مباحثه پرداخته

 عناوین تحت سیکال هایبحث بودن غیرتلقینی ، ازکودکان برای فلسفه حامیان(. 455: 1554)مازنس، 

 در «معلم» از 1کنند. نیزبتمی تلقی الزم فلسفی هایفعالیت برای را آن بلکه کنند،می دفاع تنها نه مختلف

 این گرمیانجی نقش تفکر آموزش در که است معتقد و کندمی تعبیر «گرمیانجی» به کودکان برای فلسفه

 :2919قائدی،) «بدهد را تفکر به دسترسی فرصت و مجال شاگردان به و بگشاید را تفکر فرآیند» که است

 نکته دو به دهد،می ارائه فلسفی تفکر آموزش در معلم هایویژگی از که فهرستی الیالبه در 9(. هینز264

 دیدی به هانظریه و آرا حقایق، به و باشد شده ارائه بازنگری به مشتاق باید معلم گوید:می او. کندمی اشاره

 در (. کودکان34 :2914هینز،) دارد نگه مخفی همیشه را خود عالیق کاوشگری، در بنگرد و موقتی

 را شده آماده پیش از پاسخی نباید معلم و آورند دست به را سؤاالت پاسخ باید خودشان کالسی، مباحثات

 همیشه ما چند هر» که برسند مهم اصل این درک به هاکالس این در باید آنها نیز و دنده قرار اختیارشان در

 کم،) «کنیم درک و بفهمیم بهتر را همدیگر که شویم آماده این برای توانیممی اما نباشیم، عقیده هم

های مطرح پاسخ کودکان به سوال نکه عمدتاًیجه ایاست. نت یلیتحل -یفین پژوهش توصی(. روش ا2914

ا وجود دارد. معلم با پخته کردن های است که در ذهن آنهای سادههای آنان بر اساس تئوریشده و جواب

 ،های فکری آنان دارد. بنابراینسعی در پرورش مهارت ،های سادهتئوری خام کودکان در مقام تئوری

های آن در کالس نقطه عطفی در آموزش فلسفه و اجرای برنامه، هاهای ساده و نگریستن به آنتئوری

ها و اهمیت آن در شروع م است توجه به تئوریدرس است. در آموزش فلسفه به کودکان آن چه که مه

های ساده معلم یا مربی مهدکودک با نگاه و در نظر گرفتن تئوری ،کار آموزش است. به عبارت دیگر

های ساده انجام دهد. مربی یا معلم با به چالش کشیدن تئوری ،تواندتری را میریزی دقیقکودکان، برنامه

های کودکان و تئوری ،داشته باشد. در واقع ،تواندح و پرورش آنها میکودکان گامی بلند در جهت اصال

اندرکاران تعلیم و تربیت باشد. با فراخواندن این تواند نقطه آغاز برنامه برای مربیان و دستمی ،مطالعه آنها

 شود.ها، کم و کیف روش و ابزار برای حرکت شناسایی میتئوری

                                                                                                                                       
2 - naive  
1 - Nisbet  
9 - Haynes  
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 خام هایتئوری ،کودکان ،فلسفه آموزش :ی كلیدیهاواژه

 منابع
 .آموزاندانش یگرپرسش و ورزیفلسفه مهارت افزایش بر داستان تاثیر(. 2916) ژاله کیانی، و اسکندری، حسین

 .یک شماره دوم، سال ،درسی برنامه مطالعات فصلنامه
، 1شماره ، ای نوین دینیهاندیشهکودکان. های لیپمن و برنی فیر در فلسفه برای (. مقایسه سبک2914) امی، زهرا

 .19 -0صص: 

آموزان. دانش یاخالق یهارشد منش در به کودکان فلسفه آموزش یبرنامه راتیتأث ی(. بررس2910) جهانی، جعفر

 .0، سال دوم، شماره فصلنامه مطالعات برنامه درسی

ودکان در کشورهای مختلف. بیین تطبیقی اهداف آموزش فلسفه به ک(. ت2910راهانی، محسن و همکاران )فرمهینی ف

 .4، سال چهارم، شماره حکمت و فلسفه
 دواوین. نشر :تهران .(نظری مبانی بررسی) کودکان به فلسفه آموزش (.2919) یحیی قائدی،

 :تهران. ، مترجم(باقری احسانه) .کودکان برای فلسفی کندوکاوی( 2)فکری  هایداستان(. 2914) فیلیپ کم،

  امیرکبیر.

 ماه مجله کتاب. نوجوانان و کودکان برای فلسفه یدرباره لیپمن متیو با ناجی سعید گفتگوی(. 2919) ومتی لیپمن،
 .فلسفه و ادبیات

 .221 -39 :، صص45شماره ، مجله حوزه و دانشگاهنوجوانان.  و کودکان برای (. فلسفهالف 2919) سعید ناجی،

، کوشکی مهرابی مهرناز و جمشیدیان عبدالرسول زی،نورو علی رضا) فیلسوف. هایبچه (.2914) هینز، جوانا
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بر اساس مبانی  بازنگری در نقش معلم و شاگرد (.2931)یحیی  ،قائدی وزهرا ، حاجی آخوندی 

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه . در انتقادی پائولو فریره هشناختی نظریانسان
(. 113-114)صص:  تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

انتقادی  هشناختی نظریبر اساس مبانی انسان بازنگری در نقش معلم و شاگرد

  پائولو فریره

 1یحیی قائدی و 2زهرا حاجی آخوندی

شده نگاه او تأثیر داشته و باعث  یهنسبت به انسان بر عناصر مختلف تربیتی در نظری 9پائولو فریره نگرش

های سنتی، متفاوت باشد. هدف خصوصاً دیدگاه ،های تربیتیاو نسبت به نقش معلم و شاگرد با دیگر نظریه

شناختی فریره و بازنگری در نقش معلم و شاگرد با تکیه بر شناسایی و تحلیل مبانی انسان ،حاضر یدر مقاله

ماهیت انسان، نقش انسان  یهریره با سؤاالتی دربارشناختی فابتدا مبانی انسان ،این مبانی است. بدین منظور

های تربیتی در دیدگاه وی تبیین و در ادامه تأثیر این مبانی بر فعالیت 4سازیدر جهان و منظور از انسان

توان تربیتی فریره و بازنگری در نقش معلم و شاگرد می یی نظریهشناختشود. با تبیین مبانی انسانتحلیل می

ی را برای تحوالت مطلوب در آموزش و پرورش ایران از دیدگاهی انتقادی ترسیم نمود. این اندازچشم

آیا نظام آموزشی  ،تواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد و مشخص کندنظر و عمل می یهانداز در حوزچشم

 جود آورد.توان این تغییرات را به وایران ظرفیت چنین تغییری را داراست یا نه و اینکه چگونه می

؛ که وی پرورش انسان کارساز را مدنظر 6و کارپذیر 0کارساز اند:ها دو دستهانسان در دیدگاه فریره

ای که در تعیین سرنوشت خود و دنیای پیرامونش نقش فعالی را ایفا کند و جهان را تغییر دهد دارد به گونه

 مبانی که شده طراحی او تربیتی یهفلسف مبنای بر فریره 0انتقادی پرورش و (. آموزش2301)فریره، 

 وی، تربیتی یهفلسف در. کندمی ایفا درسیبرنامه عناصر تعیین در پررنگی و ویژه نقش آن شناختیانسان

                                                      
 zakhoondi@gmail.comریزی درسی دانشگاه خوارزمی دانشجوی دکتری برنامه - 2
 yahyaghaedy@yahoo.comاستادیار دانشگاه خوارزمی  - 1

9 - Paulo Freire 
4 - humanization 
0 - subject 
6 - object 
0 - critical pedagogy 
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 اعتقاد به. ودششمرده می محترم ایعقیده هر با هرکس و است برخوردار واالیی احترام و ارزش از انسان

 آنگونه را جهان خود و کرده مشخص را خود زندگی هدف تا آزادند و آیندمی دنیا آزاد به هاانسان وی

 قادرند ،خود ماهیت ساخت و سرنوشت تعیین بر عالوه هاانسان ،دیدگاهی چنین در. بسازند خواهندمی که

 روش آگاه، و منتقد کارساز، هایانسان پرورش برای فریره. دهند تغییر آگاهانه نیز را خود پیرامون جهان

 نقشی آن در آموزدانش و معلم و دارد قرار 1بانکی آموزش مقابل در که کندمی پیشنهاد را 2مسألهطرح

 آن در که اوست شناختیانسان مبانی از برگرفته ،هانقش این تعیین. (2301کنند )فریره، می ایفا را متفاوت

 نظراتشان قادرند همه و شوندمی شمرده محترم عقایدشان و شاگردان تکتک ها،نسانا به احترام منظور به

 در و کرده مطرح را خود هایدغدغه و مسائل آموزاندانش و معلم آموزشی، در چنین. کنند ابراز را

 یهشدکسب شناخت و آگاهی به توجه با هرکس تا پرداخته آرا تبادل به 9وشنودگفت روش به کالس

این نگرش سبب شده تا فریره نقش معلم و شاگرد در فرایند یادگیری را  .بپردازد مسأله آن حل به خود

شده از جانب  سویه بداند. از نگاه او، شاگردان نباید افرادی منفعل باشند که صرفاً اطالعات القا کامالً دو

زشان تلقی شوند و فعاالنه در کنند، بلکه باید خود مسئول ساخت دانش موردنیا بر معلم را دریافت و از

که متکی بر مبانی  های پیشنهادی اویادگیری ایفای نقش کنند. به کمک روش-فرایند یاددهی

توان نقش معلم و شاگرد را بهبود بخشید و تحولی در نظام آموزشی سنتی می ،اش استشناختیانسان

 وجود آورد.به

 قرار و تربیتتعلیم یهفالسف توجه کانون در همواره او وجود مختلف ابعاد یهمطالع و انسان شناخت

 از و اوست تربیتی مسیر یهکنندتعیین ،انسان زندگی هدف و معنا چگونگی ،سویی از ،زیرا .است داشته

 از است. انسان وجود مختلف هایجنبه دقیق بررسی مستلزم و تربیتتعلیم اصول کشف دیگر، سوی

 مرکز در تربیتی اهداف تعیین در آن نقش و انسان ماهیت به مربوط اییهپرسش معاصر دوران در رو،این

 کامل انسان او، ماهیت و انسان از مختلف هایدیدگاه تعریف. است گرفته قرار و تربیتتعلیم هفالسف توجه

 و فردی زندگی در انسان نقش و انسان اختیار و آزادی یهمحدود مختلف، مکاتب در مطلوب و

 هایبرنامه آنها به توجه با و داده نشان توجه آنها به تربیتی یهفالسف که است مواردی جمله از اشاجتماعی

                                                      
2 - problem-posing education 
1 - banking education 
9 - dialogue 
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 محیطی و مصباح ؛2910 مهرابیان، و صالحی. ن. ک نمونه برای) اندنموده تعیین را خود تربیتی و آموزشی

 (.2913 عالی، و جعفرآبادی کالته جاویدی ؛2935 اردکان،

 در هایشاندیشه که است انتقادی آموزگار و آموزش و پرورش پردازنظریه فیلسوف، فریره پائولو

 تربیتی یهفلسف در. است داشته بسزایی تأثیر ،یانتقاد آموزش و پرورش یهنظری به دهینظام و گیریشکل

 نظریات. شودمی تأکید 2بخشیرهایی و سازیانسان بر آن در و است برخوردار ممتازی جایگاه از انسان او،

 و سرنوشت تعیین برای ،اختیار و ارادهصاحب موجودی مثابهبه انسان به او خاص نگاه و گرایانهانسان

 (.1522، 1است )شوگورنسکی شده دیدگاهش و وی شدنبرجسته و ممتاز باعث ،اشجامعه ساخت

 نقشی سنتی آموزش و پرورش با مقایسه در فریره یِانتقاد آموزش و پرورش یهنظری در شاگرد و معلم

 با او تربیتی دیدگاه شناختیانسان مبانی جمله از فلسفی مبانی تفاوت به امر این. کنندمی ایفا متمایز

 داندمی شناختیانسان مبانی با مغایر را آن و کرده انتقاد سنتی آموزش از وی. گرددمی بر های سنتینظریه

 فلسفی هایزمینه توانمی فریره، شناختیانسان مبانی بررسی با بنابراین،. کندمی مطرح اشنظریه در که

اساس  همین بر و یینتب را یانتقاد آموزش و پرورش در شاگرد و معلم نقش ویژهبه درسیبرنامه عناصر

 دادن بهپاسخ درصدد مقاله این .ایران را از نو نگریست آموزش و پرورشویژه توان دیدگاه موجود بهمی

 است: زیر فرعی و اصلی هایپرسش

 چیست؟ فریره پائولو شناختیانسان مبانی -2

 چیست؟ انسان ماهیت( الف

 چیست؟ جهان در انسان نقش( ب

 چیست؟ ویژگی انسان از دیدگاه فریره ج( مهمترین

  دارد؟ وی تربیتی یهنظری در شاگرد و معلم نقش با ارتباطی چه فریره شناختیانسان مبانی -1

 چگونه شاگرد، و معلم نقش با فریره شناختیانسان مبانی ارتباط یهنحو و نوع به توجه با -9

 بخشید؟ بهبود را سنتی اهدیدگ توانمی

تغییر یا بازنگری در نقش معلم و شاگرد با توجه به نقش  یهطبق جستجوی محقق، تحقیقی در حوز

های او در شناسی، نقش انسان و ویژگیانسان در نگرشی فلسفی صورت نگرفته و غالباً مبانی انسان

 ؛2910 مهرابیان، و صالحی .ن. کونه های مختلف فلسفی مورد بررسی قرار گرفته است )برای نمدیدگاه

                                                      
2 - emancipation 
1 - Schugurensky 
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(. در برخی 2935 اردکان، محیطی مصباح و ؛2912باقری و خوشخویی، ؛ 2911زاده و صادقی، جمعهامام

ای، . اژهن. کتحقیقات نیز انسان آرمانی از منظر یک دیدگاه تعریف و تفسیر شده است )برای نمونه 

شناسی یک ه آمده تحقیقاتی است که به بررسی مبانی انسانو ب(. آنچه در ادام الف -2911قرائی،  ؛2910

 اند.های تربیتی آن پرداختهدیدگاه و داللت

 مبانی« فریره پائولو انتقادی یهنظری: شدننانسا و آموزش و پرورش» یهمقال در( 2906) ورکیشعبانی

 فریره انتقادی نظریه تربیتی و اجتماعی ابعاد ،قالهدر این م است. واکاویده را فریره یهنظری شناختیانسان

 که شده تصریح . همچنین،است شده شناسایی او آثار در کلیدی اصول برخی و گرفته قرار مداقه مورد

 انسانی آلایده و دانش یهدربار وی کاربردی دیدگاه دهندهنشان که است رویکردی بر مبتنی فریره فلسفه

تربیتی فریره و فرایند  یهمحورهای اصلی نظری. است ستمدیدگان بخشیدیآزا به ژرف تعهدی نیز و

 در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. ،در دیدگاه وی نشدانسان

 و پست مدرنیسم شناسیانسان مبانی»ای با عنوان ( در مقاله2913آبادی و عالی )جاویدی کالته

چیستی  یهی برخی از نمایندگان اصلی این مکتب را دربارشناسمفروضات انسان« آن تربیتی هایداللت

، طبیعت تاریخی انسان و انسان و نیروهای انسان، چگونگی مسئولیت انسان، انسان محصول گفتمان

که بیشتر این فالسفه، نیل به انسان برتر را غایت  انداجتماعی و سیاسی بررسی کرده و به این نتیجه رسیده

دانند که هدفی زمینی و فاقد رویکردهای معنوی به انسان و هدف زندگی اوست. از ی نظام تربیتی میاساس

طور عنوان هدف یک نظام تربیتی در نظر گرفته شود، بلکه صرفاً بهتواند بهطرف دیگر، این هدف نمی

به فرارفتن از گفتمان زمانه و ریز یا مربی در یک نظام تربیتی قادر فردی قابل دستیابی است، زیرا هیچ برنامه

 آموزان نیست.آنها به دانش یهارائ

های مکاتب سازی یافتهبررسی امکان نزدیک»خود به  یه( در مقال2914صمدی و مزیدی )

یادگیری و آثار آن بر  -نقش معلم و فراگیر در فرایند یاددهی یهگرایی در زمینگرایی منطقی و عملتجربه

اند. این دو رویکرد نگاهی جزئی به نقش معلم و فراگیر دارند و با تلفیق این دو داختهپر« و تربیتتعلیم

های تربیت معلم و یادگیری بهبود بخشید. دوره-حدودی این نقش را در فرایند یاددهی توان تارویکرد می

 شود.استقالل و خودکاری فراگیران در فرایند یادگیری می یهآموزش ضمن خدمت باعث بسط روحی

 را شاگردان معلمِ الگوی باید ،سنتی پرورش و آموزش در شاگرد و معلم نقش اصالح و بهبود منظور به

 ،نگرش تغییر این. داد تغییر ،آموزاندانش به نسبت را معلمان نگرش همچنین و شاگردی -معلم الگوی به

 هایخواسته و نیازها. داندمی باارزش و محترم را آنها که است شاگردان به انسانی نگاه از حاکی
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 آنها یهاراد و اختیار برای و کندمی مشخص را آموزشی هایفعالیت نوع و یدرس هایبرنامه آموزاندانش

 طرح و وشنودگفت نظیر انتقادی هایروش از استفاده. شودمی قائل اهمیت ،آموزشی هایبرنامه تعیین در

 در شرکت. کنند بحث آنها یهدربار و کرده مطرح را خود مسائل تا کندمی کمک آموزاندانش به ألهمس

 تعیین در بتوانند تا شوند تربیت کارساز و نقاد آگاه، افرادی ؛شودمی باعث انتقادی وشنودهایگفت

 شاگرد و معلم نقش فعال، انتقادی هایروش از استفاده با. کنند ایفا فعال نقش جهان تغییر و شانسرنوشت

 بلکه ،یستندن شده تعیینپیش از مطالب وارطوطی حفظ به مجبور آموزاندانش دیگر و شده اصالح

 کنند،می طرح را اصلی مسائل و انتخاب شاندغدغه و عالقه به توجه با را اصلی موضوعات خودشان

 به کس هر کهزمانی تا. شوندمی بحث ردوا شاگردان دیگر و معلم با و کرده جمع اطالعات آنها یهدربار

 را خود دانش هرکس ،ترتیب بدین یابد؛می ادامه هایشفعالیت ،باشد نیافته دست اصلیش پرسش پاسخ

 و مسلط معلم دیگر ،میان این در. کندمی ایفا نقش منتقدانه و آگاهانه فعاالنه، آن ساخت در و سازدمی

 از نیز او بلکه کند، وارد آموزاندانش ذهن به را اهشدلخو مطالب که نیست جوییسلطه راهبر

 .آموزدمی کالسی وشنودهایگفت حین در و آموزاندانش

شناختی، انسان کارساز، ی، مبانی انسانپرورش انتقاد و، آموزش پائولو فریرهكلیدی:  هایهواژ

 سازیانسان

 منابع
ویژه ، 4و  9شماره  ،شناسی و علوم تربیتیمجله روان قرآن از دیدگاه فردی و اجتماعی. انسانِ(. 2910جواد ) ای،اژه

 .19-2 :، صص96، سال فلسفه تعلیم و تربیت

 .پست مدرنشناختی و جایگاه آن در دیدگاه رویکرد انسان(. 2911)زهرا  ،صادقی و زاده، سیدجوادامام جمعه

 .255-00 ، صص:، شمارۀ سومالمللی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضااسی و بینفصلنامه تحقیقات سی

فصلنامه علوم  پراگماتیسم جدید )ریچارد رورتی(. انسان از دیدگاه(. 2912)منصور  ،خوشخویی و باقری، خسرو
 .99-20 :، صص41، سال دوازدهم، شماره انسانی دانشگاه الزهرا

 تربیتی هایداللت و پست مدرنیسم شناسیانسان بانی. م(2913) مرضیه ،عالی و طاهره جعفرآبادی، کالته جاویدی

 .بهشتی شهید دانشگاه معرفت آینه اسالمی کالم و فلسفه فصلنامه .آن

 هاینوآوری فصلنامه .فریره پائولو انتقادی نظریه: شدنانسان و پرورش و آموزش .(2919) بختیار ورکی،شعبانی
 .256-30 ، صص:، )؟(آموزشی
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گرایی منطقی و های مکاتب تجربهسازی یافتهبررسی امکان نزدیک (.2914)محمد  ،مزیدی و صمدی، معصومه

مجله  .یادگیری و آثار آن بر تعلیم و تربیت-نقش معلم و فراگیر در فرایند یاددهی یهگرایی در زمینعمل
 .231-200 ، صص:2سال سی و پنجم، شماره  شناسی و علوم تربیتی،روان

 .231-262 ، صص:61 ه، شمارمطالعات اسالمی (. انسان آرمانی از منظر هندوییزم.الف -2911قرائی، فیاض )

 .214-32 ، صص:03، شمارۀ مطالعات اسالمی ن آرمانی از منظر مکاتب خاور دور.انسا(. ب - 2911قرائی، فیاض )

 معرفت .فروم اریک هایدیدگاه شناختیانانس مبانی بررسی. (2935) محمدعلی ،اردکان محیطی و علی مصباح،
 .116-230 ، صص:9 شماره هشتم، سال فلسفی،
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 کیستومولوژیاپ کردیرو یمعرف (.2931)مریم  ،زارع وکاظم ، برزگر بفرویی ؛مهدی ،رحیمی

چکیده مقاالت . در و شناخت یدگیچیه در آموزش و پرورش؛ مدل پدیچیپ ییگراساختن دیجد
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و 

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.191-195)صص:  پرورش ایران

 
 

ده در آموزش و یچیپ ییگراساختن دیجد کیستومولوژیاپ کردیرو یمعرف

  و شناخت یدگیچیپرورش؛ مدل پ

  9مریم زارع و 1کاظم برزگر بفرویی ؛2مهدی رحیمی

به  یریادگیاز اواخر قرن نوزده، سه نوع استعاره در مبحث آموزش و یادگیری کاربرد داشته است: 

کرد پردازش یبه عنوان پردازش اطالعات )رو یریادگی(، ییپاسخ )رفتارگرا -محرک یعنوان تداع

به نام  یدی(. امروزه استعاره جد2336، 4ری( )ماییگرابه عنوان ساختن دانش )ساختن یریادگیاطالعات( و 

( مطرح یدگیچیه پیی و نظرگرای)مبتنی بر تعامل نظریه ساختن 0بخشبه عنوان انطباق خودسازمان یریادگی

ت. مطالعه حاضر به عنوان یک پژوهش مروری، سعی در معرفی این رویکرد جدید در فلسفه شده اس

 آموزش و یادگیری دارد. 

گرایی ن، ساختنیسازند. بنابرایرندگان دانش خود را از راه تجاربشان میادگیگرایی، در دیدگاه ساختن

رخ  یفرهنگ-یارب فرد در بافت اجتماعجه تجیهاست که در نتد و دانستهید و اصالح افکار، عقایشامل تول

در برابر آن(  ییو پاسخگو یریادگیند یرنده )در فرایادگیفعال بودن  ،دگاهین دیا یاصل یژگیهد. دو ویم

رنده مستقل، مختار یادگیباشد. بنابراین، مبتنی بر این دیدگاه، یدر بافت( م یریادگید بر ی)تأک ینگرو کل

ت، مسئول و یفعال دارد و در نها یش حضوریخو یهایریادگیان یر جرو صاحب اراده است چرا که د

 (.1555، 1کاپلر-لوسو  0، سومارا6ز هست )دیویسیند نین فرایش بردن ایدار به پعهده

                                                      
 dirahimi.psy@gmail.commehاستادیار دانشگاه یزد  - 2
 barzegar6003@yahoo.comاستادیار دانشگاه یزد  - 1
 mzare139@gmail.com دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز - 9

4 - Mayer  
0 - Self-organized adaptation  
6 - Davis  
0 - Sumara  
1 - Luce-Kapler  
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ع است که یطه وسیه با حیک نظری ،ست بلکهیا شناخت نی، حافظه یریادگیک مدل ی یدگیچیه پینظر

 ، حافظه و شناخت در بریریادگیچون  یگوناگون یهاطیرا در مح یرخطیغ یهاستمیتکامل و کارکرد س

، باز و به دور از یرخطیده است که غیچیپ یهاستمیشامل مطالعه س یدگیچیمطالعه پ ،نیرد. بنابرایگیم

اجزا باز است. با دانستن تمام  ینیبشیقابل پ ریغ یعنیاست  یرخطیستم غی(. س1555، 2تعادل هستند )دولیتل

بدین معنا که  ،ستم باز استیشتر از مجموع اجزا است. سیکرد. کل چیزی ب ینیبشیتوان کل را پیهم نم

ستم یکند. در نهایت سیافت میدارد و آن را از محیط پیرامون خود در یاز به انرژیحفظ نظم خود ن یبرا

گرنه به صورت  افت کند ویدر یانرژ دینکه در تعادل باشد بایا یکه برا ین معنیبد ،دور از تعادل است

 باشد.ده مییچیستم پیک سیاز  یر معمول کار خواهد کرد. بر این اساس، مدرسه مثالیغ
ات یفرد از واقع یدرون یهارا به عنوان ساخت فعاالنه و انطباق مدل یریادگیه، دیچیگرایی پساختن

الف(  ؛رد. اصول این دیدگاه عبارتند ازیگیگر( در نظر میمل افراد دط )شایبا مح یبراساس تعامل و

 یدرون یهاشامل ساخت فعاالنه طرحواره یریادگیط است. ب( یر با محیشامل انطباق فراگ یریادگی

است. ه(  یدرون یهابخشی دانش و تجارب در مدلشامل خود سازمان یریادگیر است. ج( یتوسط فراگ

کارکرد  یریادگیاز تجارب فرد است. و(  یعیامد طبیک پیبه عنوان  یدرون یهامدلشامل ظهور  یریادگی

 (. 1555از قبل موجود است )دولیتل،  یدرون یهاتعامالت فرد و مدل
ن قواعد یکند، ایکند و قواعد را استخراج میر تجربه میکه فراگ یمبتنی بر این رویکرد، هنگام ،بنابراین

کارکرد خود فرد است نه  ،شوند. از این رو، دانشیم یسازمانده یدرون یاهتوسط فرد در قالب مدل

ر و یاست که به او اجازه تفس یدرون یهان کشف و شناخت هم محتاج مدلیا یهای وی. انسان براتجربه

ش یشناخت برا یبرا یازهیان جمع است تا هم انگیدر م یازمند زندگیاش را عطا کند و هم نفهم تجربه

 ارش گذارد. یگران را در اختید یدرون یهاکند و هم تعامل با مدلفراهم 

توان یده، میچیپ یهاستمیو س ییگرادگاه ساختنیب دو دیتوان اذعان نمود که از ترکدر پایان می

در واقع، دانش  .اتش مشغول استینهفته در دل تجرب یانظم و قاعده یهمواره به جستجو یگفت آدم

جاد یر و تحول اییاست و تغیهمواره پو ییستایثبات و ا یکه به جا یعالم است؛ نظمن نظم موجود در یهم

ش است. مبتنی بر این یخو یو ارتقا یده، نظمیبازساز ین، دانش، خود همواره در پیکند. بنابرایم

                                                      
2- Doolittle  
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های غیرخطی همچون مدرسه قابل های گوناگون و سیستمرویکرد، عملکرد پیچیده شناختی افراد در بافت

  (.1551، 2باشد )الیتتوجیه و تبیین می

 ه، نظریه پیچیدگی، شناختگرایی پیچیدساختن های كلیدی:واژه
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در فرآیند  تحول نظام آموزش و پرورشتبیین  (.2931) قنبری، حمیدرضا و مظاهری، مهرداد

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی . در آنتروپی فازی
 شهد: دانشگاه فردوسی مشهد.(. م190-199)صص:  فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

 در فرآیند آنتروپی فازی تحول نظام آموزش و پرورشتبیین 

 2مهرداد مظاهریو  1قنبری حمیدرضا

ها وجود دارد. ستمیر و تحول در سییند تغیا قانون کلى در فرآیک حالت ی ، اعتقاد بهیستمیدگاه سیاز د

 هاىستمیا سیستى و یهاى زستمیس ،کىیمکان -یکیزیى فهاستمیها )اعم از سستمیه سیدر کل ن معنى کهیبد

، ینظمل به بىیتما دهند و بار حالت مىییشکل و تغ رییجاً تغی(، اجزاء، عناصر، مواد و انرژى تدریاجتماع

ر ن خصلت عام و قانون کلى دیا د.کننسوى تالشى و نابودى حرکت مى ، بهیتعادلدگى و بىیپاشاز هم

ط یبسته که با مح ستمیک سی، نیز کیک کالسینامیترمود ،طبق اصل دومد. نیگومى« یتروپآن»ها را ستمیس

تعادلى ، بىینظمکم به بى( کمیو تالش عنى قانون رکودیگونه ارتباطى ندارد، در اثر آنتروپى )چیرامون هیپ

د مواد یمون براى تجدرایط پیل عدم ارتباط با محیدل بهو ) و کهولت عناصر متشکله درونى خود دچار شده

ط یهاى باز که با محستمیسکه در حالی. کندر مىیو نابودى س شدن تالشىم( به سمت ین انرژیو تأم

 ط اخذی( هستند، کاهش انرژى درونى خود را از محیستد ماده و انرژ ارتباط متقابل )داد و اطراف داراى

 .گرددرى مىیهاى باز جلوگستمیق از فروپاشى سین طریند و بدینمامى

کنند و به اصطالح آنتروپى منفى آنتروپى حرکت مى هاى باز در جهت عکس قانونستمیقت سیدر حق

هاى باز و ستمیس ند داد و ستد ماده و انرژى دریدر فرآ .دهندادامه مى ات خودیآورند و به حدست مى به

دست ط بهیانرژى باشد که از مح رط کمتر از مقدایط اطراف، هر قدر مقدار انرژى داده شده به محیمح

ن نسبت به استحکام یات دهند. ایشترى ادمه حیزمان ب توانندشتر، مىیزان آنتروپى منفى بیآورند، با ممى

گر ارتباط یستم از سوى دیک سو و کارکرد سیستم( از ین عناصر سیب داریعنى روابط پایستم )یساختارى س

 .کنددا مىیپ
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 های درفرهنگ ؛یل ارتباط مستمر و الینفک خود با عوامل بیرونی )همچوننظام آموزش و پرورش بدل

های اجتماعی و اقتصادی، تحوالت علمی و تکنولوژی و...( و تاثیر و تاثر از جوامع، دگرگونی حال تغییر

های کالن گردد و همواره تحول در این سیستم از ضروریات و سیاستبه عنوان سیستمی باز تلقی می ،آنها

اند های انسانی جوامعماشین تولید سرمایه ،نظام آموزش و پرورش ،طرفی آید. ازک جامعه به شمار میی

نماید. طراحی و عمل می متناسب با مقتضیات زمانها و فلسفه مدون تعلیم و تربیت، ریزیکه مبتنی بر برنامه

تالش کلیه  ن داشته وتحول در نظام آموزش و پرورش از دیدگاه سیستمی، همواره زنده و جریا

پایه فلسفه تعلیم و  های مدون برهدایت این تحول در جهت اهداف و برنامه ،اندیشمندان در این عرصه

پدیده »کند، وجود تربیت است. اما آنچه که در نظام آموزش و پرورش این نیاز به تحول را ایجاب می

نظمی در ای برای درجه بیاست که به ارائه اندازه ترمودینامیکیکمیتی « پدیده آنتروپی» است. «آنتروپی

نظام آموزش و پرورش  ،این رو نظمی باالتر، آنتروپی بیشتر است(. از)هر چه درجه بی پردازدمی سیستمهر 

دارای آنتروپی  ،جامعه( بدلیل وسعت سطح تاثیرگذاری در سطوح مختلف جامعه )حتی به تعداد افراد

ح رهبری تحول، تبیین صرف هزینه و منابع، ارتقاء سط این نظام مستلزم باالیی است و فرآیند تحول در

های همگانی و مشارکت هاهای علمی و پژوهشی، ضرورت حمایتفلسفه تعلیم و تربیت مدون با پشتوانه

و تحول  تغییر ،این رو است که باشد. ازو... میگذاری هدفمند اجتماعی اعم از دولتی و مردمی با اشتراک

شود و به تعبیری کاهش به کندی انجام میدر حوزه نظام آموزش و پرورش همواره در جوامع مختلف 

های ( در سیستم آموزش و پرورش همواره با صرف هزینه2آنتروپی و ایجاد آنتروپی منفی )نگانتروپی

 است. پذیرگزاف صورت

است که در راستای  و تحول در یک سیستم مدلی ریاضی برای تبیین تغییر تدریجی ،آنتروپی فازی

بهبود که یابد و معتقد است ریزی شده و هوشمندانه )فلسفه آموزش و پرورش( تحقق میاهداف برنامه

ریزی و صرف انرژی توسط خارج از مستلزم تالش و برنامهش روری در نظام آموزش و پروکارایی و بهره

گذار، ن و فرآیندهای حکومتی و قانونها، قوانینظام خانواده ستم و نظام آموزش و پرورش اعم از؛سی

باشد. تحول در های اجتماعی، ارتقاء سطح دانش و گاهی جامعه و ... میحمایت ،عمومی و جامعه فرهنگ

و  کاهش آنتروپی و افزایش نظم در سیستم از یک سو و افزایش آنتروپیمبیین  ،فرآیند آنتروپی فازی

بتوان گفت د یشاشود. ریزی میطرح ،یی دیگر است که برپایه اصولیکاهش نظم محیط سیستم از سو

 یر امروزیمتغط یکه در محچرا  ،باشدپدیده آنتروپی تحول ند در هر سازمان ین فرایترن و مشکلیترمهم

                                                      
2- negentroy 
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ن یار یدر غ .ط متحول شده و از خود واکنش نشان دهندیرات محییبا توجه به تغ یستیها باو نظام سازمان

تبیین تحول نظام آموزش و پرورش براساس فرآیند آنتروپی رند. یگیقرار م یدر ورطه نابود ،صورت

و پدیده آنتروپی به تشریح این  رویکردی متفاوت و نو در تفکر ایجاد نموده و با مدد منطق فازی ،فازی

 پردازد.رویکرد در تحول نظام آموزش و پروش می

 تحول نظام آموزش و پرورش ،یمنطق فازآنتروپی، : كلیدی هایواژه

 منابع
انتشارات . تهران: مترجم( ،. )فاطمه زیباکالمدرآمدی بر فلسفه آموزش و پرورش(. 2906وودز، رونالد ) و بارو، رابین

 تهران.  دانشگاه 

 . احرار . تبریز:تعلیم و تربیتها و تعاریف فرهنگ واژه (.2900) اصغر ،اقدمعلی و داود ،نسبحسینی

 دانشگاه شهید . تهران: نشرکندوکاوی در مفهوم آنتروپی (.2911میرزایی، رسول عبداهلل )و  معصومه ،محمدیشاه 

 رجایی.

 نشر اطالعات.  :. تهرانپرورش وفلسفه جدید تربیت و یا فلسفه جدید در آموزش  (.2911اکبر )نژاد، علیشعاری

 مشهد. یدانشگاه نشر انتشارات جهاد :مشهد .یفاز یهامجموعه هیبا نظر ییآشنا (.2900) دمحمودیس ،یطاهر

سازمان پژوهش و  یبرای پژوهش داخل .اسالم دگاهیاز د یرسم تیو ترب میفلسفه تعل (.2961ه )لیجم ،یالهدعلم

 .وزارت آموزش و پرورش یزیربرنامه

نشر تهران:  .مترجم( ،یلمقانیفریدون بازرگان د) .آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش (.2935) فردریک جورج ،نلر

 ت(.ها )سمسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 .تیریمد آموزش و قاتیتهران: نشر مؤسسه تحق ،مترجم( ،یزینژاد پاررانیا) .تحول یرهبر(. 2961) یکاتر، جان پ

 ینشر دانشگاه صنعت :تهران .رجمان(مت ،یمیقس و پورممتاز، مقصودپور ،یارفغ) ی.فاز تفکر (.2915) کاسکو، بارت

 .یطوس نیرالدیخواجه نص

 .تهران: الزهرا .اسالم در تیو ترب میتعل(. 2961) یمرتض ،یمطهر

. مترجمان( ،یونیاف وشیدارو  صفارپور مایلب، نمحمد تشنه. )یو کنترل فاز یفاز یهاستمیس(. 2901) یوانگ، ل

 ی.طوس نیرالدیدانشگاه خواجه نص نشر :تهران
 

Klir, g. & Yuan, b. (1995). Fuzzy sets and fuzzy logic: theory and applications. New Jersey: 
prentice hall p t r. 

Radim, B., George, J. & Klir, b. (1995). Concepts and Fuzzy Logic. Cambridge, 
Massachusetts, London, England. 

http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/171-3643652-7800932?search-alias=books&author=%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC+%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9+%D9%86%D9%84%D8%B1&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/171-3643652-7800932?search-alias=books&author=%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC+%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9+%D9%86%D9%84%D8%B1&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/171-3643652-7800932?search-alias=books&author=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C&select-author=author-exact


  193 

 
 

به پدیده  بیین رویکرد تعلیم و تربیت اسالمیت (.2931) ای، نرگسسلطانی نژاد، نجمه و کشتی آر

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی . در جهانی شدن
 ی مشهد.(. مشهد: دانشگاه فردوس191-196)صص:  فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

 بیین رویکرد تعلیم و تربیت اسالمی به پدیده جهانی شدنت

 1نرگس کشتی آرای و 2نجمه سلطانی نژاد

 یجامعه ای یصنعتفرا یبه جامعه یاز جامعه صنعت رییاست؛ قرن تغ ییقرن دانا کم،یو  ستیقرن ب

ها و جوامع به ها، ملتسانان ییدارا نیتریاساس ،یکه در آن اطالعات، دانش و آگاه یقرن ؛یاطالعات

 یهادر حوزه یولآغاز شد،  یاقتصاد یکردیسال، با رو 15حدود  یابا سابقه شدن ی. جهاندیآیشمار م

آیه آل عمران،  یدر سوره مبارکه خداوند کرده است. دایپ یادیطرح شده، دوستان و دشمنان ز یمختلف

در اطراف آن نکات که  دییایب»معنا که  نیبه ا «نکمیو ب ننایکلمه سواء ب یال تعالوا: »دیفرمایم 06 یه فیشر

را که  قتیاز حق زانیصورت هر کس هر م نی. در ا«میبه نکات اشتراکمان هم اقرار کن مینظر دار اختالف

 .آوردیخود امکان گفتگو را فراهم م نیعرضه کند و ا تواندیم ،دارد
ها و بر فرهنگ ،است بلکه یو مناسبات اجتماع استینه فقط بر اقتصاد و س شدن یجهان راتیتأث

بخش و ثمر یزیرو برنامه تیو ترب میفلسفه تعل ل،یدل نیبه هم .هست زیمردمان ن تیو هو یآموزش یهانظام

شدن در  یجهان راتیثبه تأ قیو عم قیبدون توجه دق تواندیدر آموزش و پرورش زمان ما، نم ینوآور

 .ردیها صورت گکشورها و ملت تیو ترب میتعل
و آموزش و  شدن یمتخصصان و نهادها درباره جهان یچه در حوزه آموزش و پرورش از سو آن

ورزان را روشن عمل فیشده، تکل هیارا یهادگاهیسخن، د گریدارد. به د یجنبه کل شتریشده ب انیپرورش ب

 ع،انجام داد؟ در واق دیبا ییو چه کارها ست؟یشدن چیجهان یاند، که موضع مناسب براتهنساخ

اتفاق شکل گرفته  نیآن جا که ا ایاند نکرده نییتع تیفعال یانجام گرفته، حدود عمل را برا یهاکوشش

بر  یو مبتن یهانج یتیبا ذهن یرانیفراگ تیترب مغفول مانده است. یجهان تیو ترب میبه تعل یاسالم کردیرو

 یآموزش یدر نهادها یمنابع انسان تیریمد یرو شیاست که پ کیاستراتژ یافهیوظ یاسالم یکردهایرو
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برآورده  یاتوسعه یهاو نگرش یرسم یهاآموزش قیطر شدن، از یجهان یازهاین قرار دارد. انتظارات و

 .شوندیم
 یمجموعه کتب (الف کرد: میبه سه گروه تقس پژوهش را نیدر ا یمورد بررس یعلم یهانهیشیپ توانیم

 (ه است. بقرار داد یمورد بررس یاسیو س یفرهنگ ،یتیترب ،یاقتصاد یهادگاهیرا از د شدن یکه جهان

که از  یدانشگاه یهااز پژوهش یاجموعهماست.  ینیشدن در متون د یجهان یهادگاهید انگریکه ب یآثار

و  یعلم ئتیه یاعضا دگاهیشدن را از د یجهان یدهیاست و پد یلیتکم التیتحص یهانامهانینوع پا

جامع و  کردیچون رو یمباحث یاسالم تیدر خصوص ترب گرید یادسته زیو ن یدر آموزش عال انیدانشجو

عرفان  یبا اقتباس از مبان تیو ترب میتعل ندیفرا ت،یو ترب میآن بر دانش تعل ریو تأث نیمحدود نسبت به د

 اند.ها اشاره شده است؛ پرداختهاز آن یآن، که در منابع به برخ ریغ و یاسالم تیو ترب میتعل ،یاسالم
از  یکی شدن یجهان مسألهشد که  افتیدر نیچن نیذکر شده ا یهاها و پژوهشنوشته یبررس با

 یاگر نتوان گفت که تمام ،. امروزهدیآیبه شمار م تیو ترب مینظران تعلمهم در تفکر صاحب یهالهمقو

گذشته  یهامسائل در حد و اندازه نیاز ا یاریشک بس ی، بهشد یجهان، هاانسان یاهمشکالت و دغدغه

شده، مشارکت تمام ها خارج مشکالت از عهده دولت نیاز ا یطرف کردن انبوهنبوده و بر یابیقابل ارز

 .طلبدیها را مها و ملتدولت
که  شدن یجهان دهیبه پد یاسالم تیترب کردیرو نییتب تیاز عدم کفا یوجود خأل ناش رسدینظر م به

و  یفرد یهابر بحران یبرآورده ساخته و به خوب یجهان یهرا در عرص تیبشر یتیترب یازهاین تواندیم

از  یمندراستا بهره نی. در ادینمایم دییرا تأ مسأله نیضرورت پرداختن به ا د؛یامروز غلبه نما یاجتماع

بر  یدییتأ تواندیم شانیمصاحبه با ا قیاز طر یقرآن اتیآ نیبه نظرات مفسر یابیدست و اتیو روا اتیآ

 گرفت: قرار خواهند یبررس مورد هدر این مطالع ریز یهاسؤال باشد. قیبودن تحق دیجنبه جد
 وجود دارد؟ شدن یجهان دهیپد یبرا ییهاها و مؤلفهچه مشخصه یاسالم تیدر ترب -2

 کند؟یرا مطرح م یچه اصول شدن یجهان دهیپد یدر راستا یاسالم تیترب -1

 یدرسبرنامه یبرا ییهاچه نکات و داللت یحاو به پدیده جهانی شدن یت اسالمیکرد تربیرو -9

 خواهد بود؟

محققین در صدد آن از این رو،  .ای( استفاده خواهد شد)نظریه زمینه گراندد تئوری از روش پژوهشدر 

مصاحبه با  ،ی متون و اسناد و همچنینز طریق مطالعههای خود را در طی فرایند پژوهش ادادههستند 
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تجزیه و تحلیل  مند گردآوری واند به صورت نظامشناسی مطالعات عمیقی داشتهافرادی که در حوزه اسالم

 .دناستقرایی نمای

 منابع 
 .40شماره  ،سال سیزدهم ،نشریه آموزش معارف اسالمی. جهانی شدن و تعلیم و تربیت اسالمی(. 2915) .خ ،باقری

راهبردهایی نوین برای توسعه  :هانی شدن و آموزش عالی، گسست میان نظریه تا کنش(. ج2911) .جاودانی، ح

 .292 -250، صص: 09شماره  ،ریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامه. آموزش عالی ایران
های فصلنامه اسالم و پژوهش. دینیبحران هویت و تضعیف تربیت  جهانی شدن؛(. 2913) .ر .م ،سلیمانی بشلی

 .210-253 ، صص:دومسال دوم، شماره  ،تربیتی
آن.  با مواجهه یراهبردها و هاچالش شدن؛ یجهان عصر در پرورش و آموزش(. 2913، ح )صبوری خسرو شاهی

 .231 -243، صص: سال اول، پیش شماره اول ،فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن
 روابط المللیبین فصلنامه. های دینی و ملی حاصل از آنجهانی شدن و چالش(. 2913) .ص ،انسلطانی ؛ی ،بخشنور

 .02 -93، صص: سوم شماره دوم، سال ،خارجی
-66، صص: 22شماره  سال سوم،، فصلنامه مشرق. گرایی و جهانی شدن فرهنگی(. موعود2916) .، حمتولی درویشی

15. 
 .241 شماره ،مجله پیوند. ت جهانی شدن بر خانوادهتأثیرا ی تا(.)ب .ح .، میارمحمدیان
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تبیین ارتباط بین توانایی  (.2931)اکبر علی، شیخی فینی وامیر  ،پوراحمدعلی ؛زهرا ،پورجعفریان 

رمین همایش ملی چکیده مقاالت چها. در آموزان از طریق فلسفه برای کودکاندر دانش مسألهحل 
)صص:  انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.193-149

 
 

آموزان از طریق فلسفه برای در دانش مسألهتبیین ارتباط بین توانایی حل 

  كودكان

 9اکبر شیخی فینیعلی و 1امیر پوراحمدعلی ؛2زهرا پورجعفریان

مقدم، های آموزش و پرورش، تفکر و بهبود توانایی تعقل است )صفایییکی از اهداف مهم اکثر نظام

های قبلی آموزان باید بطور فعال تالش کنند، اطالعات جدید خود را با دانستهدانشبر این اساس، (. 2910

نتخاب کنند و بطور راهبردی درباره استنباط و ا ،خود وحدت بخشند و آنچه را مهم و باارزش است

لمی مدارس امروز، توجه خود را بیشتر به انتقال اطالعات و حقایق ع ،سفانهمتأ یادگیری خود بیندیشند.

کودکان  ،(. با وجود این2915اند )شعبانی، های مبتکر و خالق فاصله گرفتهمعطوف کرده و از تربیت انسان

یعی درباره محرکات پیرامون خود کنجکاوند؛ اما آنها برای معنا بخشیدن به نیاز به فهم دنیا دارند و بطور طب

اند، پردازش کنند و جهان نیازمند کمک هستند تا اطالعاتی را که درباره تجارب خود گردآوری کرده

های پرورش تفکر که در چند دهه اخیر . یکی از روش(2910 نسبت به آنها واکنش نشان دهند )مرعشی،

به  مسألهاست که هدف آن آموزش تفکر، استدالل و حل  آموزش فلسفه به کودکان ،ه استمطرح بود

های پژوهش ترین حوزهیکی از با ارزش ،های تفکرآموزش مهارت ،ای که امروزهکودکان است. به گونه

 (.4،1555و آموزش در جهان است )بارنز

های تفکر ها، به یادگیری مهارتی امروز، افراد برای برخورد منطقی با چالشن پیچیدهدر جها

های تفکر برای کودکان به عنوان یکی از ابزارهای اصلی پرورش مهارت« فلسفه» ،نیازمندند. از سوی دیگر

ه بار بیاوریم گر بها را در سطح خودشان کنجکاو و پرسشتوانیم بچهما می در کودکان شناخته شده است.
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 @yahoo.comashaikhifiniدکتری فلسفه آموزش و پرورش و عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان  - 9 
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فلسفه »و سعی کنیم تا آنها یاد بگیرند که با دلیل حرف بزنند و با دلیل بپذیرند. این در حالی است که برنامه 

ر باید محور تعلیم و کشور در حال انجام است. لیپمن معتقد است که تفک 255در بیش از  «برای کودکان

عتقد است استفاده از فلسفه برای به کار انداختن ذهن شاگرد است. ارائه درس در او م .گیردتربیت قرار 

 (.2339کننده داشته باشد )لیپمن، آموز باشد و معلم فقط نقش هدایتکالس باید از سوی دانش

اصطالح عنوان  این .است  Philosophy for children نیالتترجمه عبارت « فلسفه برای کودکان»

طراحی شده و بر آن است که در وهله  -ی معاصر یکی از فالسفه -ای است که توسط ماتیو لیپمن برنامه

اش پایین آورد و به داخل اجتماع ببرد. دوم اینکه اول فلسفه را از موقعیت انتزاعی و برج عاج نشینی

های بنیادی نظام تعلیم و تربیت رایج را ضعفرویکردی نو به نظام تعلیم و تربیت ارائه دهد تا مشکالت و 

 اوالً از این رو،رسد، با تغییرات زیربنایی در ساختار آن رفع کند. هاست غیر قابل درمان به نظر میکه مدت

ش تواند به عنوان یکی از جدیدترین دستاوردهای جنبش فلسفه کاربردی باشد که از قرن پیاین برنامه می

های آموزشی باشد؛ پارادایمی که با ینکه پارادایمی نو برای آموزش و پرورش و نظاموم ا. دآغاز شده است

گیرد، نه با محوریت تقویت البردن قدرت داوری و با محوریت تأمل و با تکیه بر تمرین شکل میهدف با

شود افراد از کودکی حافظه و آموزش علوم سابق و از قبل تحصیل شده. به عبارت دیگر، تالش می

 حاصل کار دانشمندان گذشته را به حافظه بسپارند.  ،هروند و دانشمند بودن را تمرین کنند، نه اینکه فقطش

های باال بردن مهارت افراد در دوران بزرگسالی قادر بهبا در نظر گرفتن این واقعیت که  ،در این برنامه

شود، آموزش تفکر نیز روع میفکری خود نیستند، به همان نحو که آموزش ریاضیات از دوران کودکی ش

تالشی است برای  فلسفه برای کودکان»گوید: . لیپمن، بنیانگذار این برنامه میشوداز خردسالی شروع می

بسط فلسفه، با این هدف که بتوان آن را بسان یک شیوه آموزشی بکار برد. فلسفه برای کودکان، آموزشی 

گویی به نیاز و اشتیاقی که به معنا داشتن ذهن کودک به کوشش در جهت پاسخ برای وا است که از فلسفه

مندی از فلسفه . هدف فلسفه برای کودکان، یاری دادن به کودکان و نوجوانان برای بهرهبرددارد، بهره می

 (.2911 ،)لیپمن« به منظور بهبود بخشیدن به یادگیری است

آموزند آموزان میکید دارند تا بر فرآیند یادگیری. آنها به دانشبر محتوای یادگیری تأ مکرراً معلمان

های کنندگان برنامهکه به چه فکر کنند نه اینکه به آنها کمک کنند تا چگونه اندیشیدن را بیاموزند. طراحی

ان در مورد خودشان به آموزای اصالح کنند تا دانشآموزش تفکر سعی دارند تا چنین شرایطی را به گونه

 (.1550 ،2دعنوان یادگیرنده و متفکر بیاموزند )برنسفور

                                                      
2 - Bransford 
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ن هستند آکنند و بیانگر مطالعات انجام شده در کشورهای گوناگون از جمله ایران، این ادعا را تایید می

نتایج این  به برخی از ،مقالهن های فکری سودمند باشد. در ایتواند، در بهبود مهارتکه رویکرد فلسفی می

 پردازیم.تحقیقات می

و آفرینندگی در باالترین سطح فعالیت شناختی انسان قرار دارند و ارزشمندترین اهداف  مسألهحل 

های هدف عمده تمام نهادهای تربیتی و همه فعالیت ،آیند. در واقعتربیتی و آموزشی به حساب می

(، پنج مرحله 2302دزوریال و گلدفرید ) (.2910افراد است )سیف،  در مسألهآموزشی ایجاد توانایی حل 

و  4گیریتصمیم ،)متناوب( 9های بدیلحل، ایجاد راه1مسألهبندی ، تعریف و صورت2تشخیص موقعیت

قابله با توان توانایی مآموزان میاند. با آموزش این مراحل به دانشمشخص کرده مسألهاثبات را برای حل 

های حلش داد تا بتوانند به نحو موثرتری مشکل موجود را رفع نموده و راهیدر آنها افزامشکالت را 

 بیان کنند. مسألهمختلفی را برای حل 

آموزان این بوده و و والدین و حتی خود دانش معلمان یکی از مسائل اساسی برای مربیان تعلیم و تربیت،

شود؟ اصالح و تقویت آموزان میی منجر به پرورش تفکر در دانشدرس هایهست که آیا مدرسه و برنامه

شد که از طریق نیروی تفکر همواره جزئی از اهداف اولیه آموزش و پرورش بوده است. بنابراین تصور می

ادگیری دانش تواند به هدف خود دست پیدا کند. چنین تمرکزی بر ی، آموزش و پرورش میانتقال دانش

تواند از رده خارج دانیم که چقدر از دانش با چه سرعتی میاکنون همه می ،حاال دیگر قابل قبول نیست

شود و در نتیجه حتی اگر بپذیریم که فرد تربیت شده باید مطلع باشد، باید تصریح کرد که چنین فردی باید 

کلیدی طالیی است که  فه به کودکانآموزش فلس (.2331اهل تعقل و قضاوت، پرورش یابد )لیپمن، 

با طراحی و  2363ترین جنبه درونی کودکان یعنی تفکر کمک کند. لیپمن از سال تواند به رشد مهممی

نامد، تالش می« دکانفلسفه به کو»که به اختصار آن را « 0فلسفه برای کودکان»ای با عنوان اجرای برنامه

بازگرداند، به نظر او فلسفه ویژه  –کرد تا فلسفه را به جایگاه واقعی خود آن گونه که سقراط مد نظر داشت 

، کاری فیدن بکار بردتوانند آن را انجام دهند. او فلسفه را در معنای فلسبزرگساالن نیست و کودکان نیز می

برنامه فلسفه برای  (.2919 )قائدی،ر ذاتی مستعد انجام آن هستند بطو انجام دهند و ،توانندکه کودکان می

                                                      
2 - verification 
1 - Problem definition 
9 - Generation If alternative  
4 - Decision making 
0 - Philosophy for children (P4C) 
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، محققان و مربیان تعلیم اجراست و توجه بسیاری از متفکرانکشور جهان در حال  251کودکان اکنون در 

فه برای فلس لیپمن چارچوب نظری برنامه درسی .است های اخیر به خود معطوف کردهو تربیت را در سال

( تبیین کرده است. او در این کتاب و برخی دیگر از 2315) «فلسفه در کالس درس»کودکان را در کتاب 

آثارش ضمن انتقاد از نظام تربیتی موجود، بر این باور است که این نظام باید از نو طراحی شود؛ زیرا دچار 

این نقص را برطرف کنند و با ها و رویکردهای موجود نتوانسته سردرگمی است و بسیاری از روش

 اند.شکست مواجه شده

ی نظام تربیتی است. او عقیده دارد که فلسفه با فلسفه در معنای فلسفیدن، حلقه گمشده ،به عقیده لیپمن

دهد. او یابی نیز زیربنای تفکر را تشکیل میارتباط دارد. معنی ،با معنی ،شود و شگفتیشگفتی آغاز می

 ،سازد. سپسهای فلسفی و مقوالت فلسفی یکپارچه میمی و اخالقی را با بررسیپژوهش اجتماعی، عل

دهد و بهبود توانایی استدالل کردن، پرورش خالقیت، رشد را توضیح می های فلسفه برای کودکانهدف

 های برنامهرا از هدفیابی در تجربه فردی، پرورش درک اخالقی، پرورش توانایی معنیفردی و میان

اکنون جای مستحکمی در نظریه تربیتی  ،برنامه فلسفه برای کودکان داند.ی فلسفه برای کودکان میدرس

( در 2906کنندگی )هاملین، فلسفه تعلیم و تربیت معاصر را از کسل»برای خود باز کرده و در عین حال 

اندیش ی تعلیم و تربیت، به نسلی تازه و فلسفیای تازه با فلسفهای مواجههبر»به زعم هاملین،  .«آورده است

را انجام تواند چنین کاری و فلسفه برای کودکان می« روح فلسفی جدید نیاز است وهای نو و نیز شیوه

 .دهد

این  .زدپرداان میو آموزش فلسفه به کودک مسألهبررسی ارتباط و نسبت مهارت حل پژوهش حاضر به 

این  در رسد.برداری به انجام میای و فیشکاربردی است با روش کتابخانه –پژوهش که از نوع بنیادی 

گویی به این سوال هستیم به دنبال پاسخ برای کودکانه و فلسفه لأمسپژوهش، پس از تعریف مهارت حل 

 وجود دارد؟ ه و آموزش فلسفه به کودکانلأمسطی بین مهارت حل چه ارتباکه 

 منابع
 .تهران: دوران .شناسی پرورشیروان(. 2910، علی اکبر )سیف

 .تهران: سمت .ها و فنون تدریسروش(. 2915شعبانی، حسن )

اهواز: انتشارات  ، مترجمان(،مسعود صفایی مقدم و افسانه نجاریان) .انآموزش تفکر به کودک(. 2910رابرت ) فیشر،

 .رسش

 .تهران: انتشارت دواوین .بررسی مبانی نظری آموزش فلسفه به کودکان(. 2919قائدی، یحیی )
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های بررسی تاثیر اجتماع پژوهشی در برنامه آموزش فلسفه به کودکان و پرورش مهارت(. 2910منصور ) مرعشی،

دانشگاه شهید چمران  (.رساله دکترا) ل دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی مدارس نمونه دولتی اهوازاستدال

 .اهواز
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چکیده مقاالت چهارمین . در تحول تربیتی در پارادایم پیچیدگی (.2931)رضا ، محمدی چابکی
 همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.140-144)صص: 

 
 

 پارادایم پیچیدگیتحول تربیتی در 

 2رضا محمدی چابکی

یابی گذاری شد، سعی در دستعلم جدید که بر مبنای تفکرات اندیشمندانی چون دکارت و نیوتن پایه

نوعی کمک تجزیه و تحلیل آن داشت. معموالً از این رویکرد که متکی بهبه ،به شناختی متقن از واقعیت

؛ پریگوژین و 1550، 1کنند )هیالین و همکارانیاد می« نیوتنی پارادایم»است، با عنوان « فلسفه مکانیکی»

های این های گوناگون دانش، پایههایی نوین در حوزه(. اما، در قرن بیستم با ظهور اندیشه2314، 9استنجرز

پارادایم »علم رو به سستی و ضعف نهاد و تلقی بدیلی از علم ظهور کرد که امروزه از آن با عنوان 

پارادایم پیچیدگی  .نامندمی 0یپارادایم سادگ»کنند و در مقابل آن، رویکرد پیشین را یاد می« 4پیچیدگی

کند که در شناسی( معرفی میشناسی، روششناسی، معرفتهای بدیلی برای ارکان پارادایمی )هستیمؤلفه

مفهوم تحول یکی از بنیادهای نظری پارادایم پیچیدگی تقابل با پارادایم سادگی قرار دارند. بر این اساس، 

های گوناگون دانش از جمله شود. پارادایم پیچیدگی در حال نفوذ و تأثیرگذاری در حوزهمحسوب می

های بدیل این رو، فهم جدیدی از پدیدارها و فرایندهای تربیتی با توجه به مؤلفهعلوم تربیتی است. از این

گیری است. بنابراین، تحول تربیتی در زمینه این پارادایم نیز معنایی دیگر خواهد پارادایم در حال شکل

ها، نگر به ویژگییافت. هدف اصلی این مقاله توضیح این معنای بدیل از تحول تربیتی و ارائه منظری کل

 اصول و عوامل آن است.

                                                      
 rmrahy@gmail.comدانشگاه فردوسی مشهد   -2 

1 - Heylighen & et al. 
9 - Prigogine & Stengers 
4 - Complexity Paradigm 
0 - Simplicity Paradigm 
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، 2گرایی ساختاریی انتقادی پیچیده، علیت پیچیده، تعیّنرایگهایی چون واقعمؤلفه پارادایم پیچیدگی

ها در ، و راهبرد دارد که تمام آن9گرایی، بیناعینیتقطعیت، نظریه فازی صدق، کل، عدم1بازنمایی توزیعی

های سیستم گیرند. بر اساس این پارادایم، جهان هستی ازهای پارادایم سادگی قرار میتقابل با مؤلفه

های سنتی قرار شناسیچندالیه و تودرتو تشکیل شده و دائماً در حال تحول است. این نگاه در مقابل هستی

کردند. طبق دارد که جهان را ثابت و متشکل از ذرات و اجسام در رابطه علت و معلولی با هم فرض می

ای گونهات کوچک و بزرگ جهان بهنگاه سنتی که تا اوایل قرن بیستم ادامه داشت، تمام مجموعه ذر

مکانیکی یا در دستگاهی آماری، مبرّا از هرگونه دخالت و تأثیر دانشمندان و عالمان، قابل سنجش و 

های بشری به صفاتی همچون قطعیت و عینیت آراسته رو، دانششدند و از اینگیری قطعی تلقی میاندازه

های موجود مند بودند. اما پیچیدگی برخی از سیستمبینی بهرههایی همچون تبیین و پیشبوده و از توانایی

های زنده، مغز انسان، سیستم آب و هوا و ...( سادگی قابل تجزیه و تحلیل نبودند )مثل سلولدر جهان که به

های پژوهش را تغییر های بنیادین خود درباره هستی، معرفت و روشدانشمندان را مجبور کرد تا مفروضه

هرحال، این تحوالت گسترده که ابتدا در سطوح تجربی (. به2339، 0؛ لوین2331، 4. والدراپ. کردهند )

تدریج بنیادهای نظری تری از معرفت بشری نفوذ کرده و بههای عمیقو علوم طبیعی آغاز شده بود، به الیه

 ته است. فهم بسیاری از اندیشمندان از جهان، انسان، معرفت، جامعه و ... را دگرگون ساخ
معنای نحوه تجربه تحول )به اظهار داشته است، غفلت از پدیدارشناسی طور که فولنطور کلی، همانبه

عبارت دیگر، فهم دقیق معنای موفقیت اغلب اصالحات اجتماعی است. به تحول توسط افراد( نقص عمده

های اصالحی از جمله در حوزه تعلیم و تربیت خواهد داشت. از تحول کمک شایانی به موفقیت عملکرد

به دو  6اند. برای نمونه، فولنشناسی تحول پرداخته و از انواع تحول سخن گفتهرو، اندیشمندان به مفهوماین

(. با توجه به 1550ها پرداخته است )فولن، اشاره داشته و به توضیح آن« تحول عینی»و « تحول ذهنی»نوع 

که « 0تحول طبیعی»میان آمده است: نخست، مالحظه، در مقاله حاضر از دو گونه عمده تحول سخن به این

                                                      
2 - structural determinism 
1 - distributed representation 
9 - interobjectivity 
4 - Waldrop 
0 - Lewin 
6 - Fullan 
0 - natural change 



  143 

دهد. این نوع تحول ای عمومی و مستمر رخ میگونهدر تمام ساختارهای طبیعت و نهادهای اجتماعی به

ها ی اهداف و خواستهکه با مالحظه برخ« 2تحول قصد»باشد. دوم، های مثبت و منفی میتوأمان دارای سویه

 گیرد.ها صورت میدنبال جلب حداکثری منافع و رفع مضرات و امور ناخواسته توسط انسانو به
با توصیف و تبیین نوع نخست تحول و معرفی اصول و عوامل آن، بر این نکته تأکید  پارادایم پیچیدگی

ای الزم برای پرداختن به تحول های آن، مقدمهمام ابعاد و شاخهدارد که درک و فهم این نوع تحول در ت

جانبه و مداوم در اندرکاران تعلیم و تربیت با مداخله همهریزان و دستنوع دوم است. بر این اساس، برنامه

توانند جریان تحول تربیتی را در جهت دلخواه خود تعلیم و تربیت، می 1مراتبیتمام سطوح نظام سلسله

، پردازان پیچیدگی بر تحول ذهنی عامالن تربیتی )مدیران، معلمانتأثیر قرار دهند. همچنین، نظریه تحت

های اجتماعی مرتبط با آن تأکید های تربیتی و نظامآموزان و ...( در کنار تحول عینی نظاموالدین، دانش

عنوان نمونه، فهم به. (1551، 9. میسون. کرکنند )داشته و از ضرورت هماهنگی این تحوالت دفاع می

ها آموزان که تأثیر بیشتری از محیط و رسانهمعلمان و والدین بایستی متناسب با تحول ذهنی دانش

 گیرند، تغییر یابد.می
ها به دام عالوه بر این، تاکنون رویکردهای گوناگونی به تحول تربیتی وجود داشته که اغلب آن

 6اشاره داشت که تأکید بسیاری بر عاملیت 0گراهاتوان به فرهنگعنوان نمونه میاند. بهدهافتا 4گراییتحویل

پردازان توان از نظریه( دارند. در مقابل این گروه، می)یعنی اهمیت مدیریت عالی مدرسه یا تعهد معلمان

پردازند، را اقتصادی که به بازتولید ساختارهای حاکم می -ارهای سیاسیی یاد کرد که اصالح ساختانتقاد

پردازان پیچیدگی سعی دارند از منظری اند. برخالف این رویکردها، نظریهوجهه همت خود قرار داده

شاگرد،  -ساختار، معلم -هایی همچون عاملیتسطحی فراتر از دوگانه نگر به تحول تربیتی نگریسته و بهکل

ای از عوامل دخیل در تحول تربیتی را مدنظر قرار دهند تربیت و... گام نهاده و شبکه پیچیده -عتطبی

( 1556، 1پردازان )دیویس و سومارا(. بر این اساس، برخی نظریه1551، 0؛ سابلی و لِمک1551)میسون، 

                                                      
2 - intentional change 
1 - hierarchical 
9 - Mason 
4 - reductionism 
0 - culturalists  
6 - agency 
0 - Lemke & Sabelli 
1 - Davis & Sumara 
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های پیچیده محسوب مهای اصلی سیستکه یکی از ویژگی« 2نوپدیدی»اند با استفاده از مفهوم سعی داشته

 شود، به توضیح شرایط و عوامل بروز تحول بپردازند.می
دهد، منظری های بدیلی که در مقابله با پارادایم سادگی ارائه میبا مؤلفه در نتیجه، پارادایم پیچیدگی

ی از این منظر معنای متفاوتی خواهد ها و فرایندهای تربیتی فراهم آورده و تحول تربیتجدید به فهم پدیده

دهی یافت که بر اساس آن، عامالن تربیتی پس از آشنایی با جریان دایمی تحول طبیعی قادر به جهت

 نگر خواهند بود.ای کلشیوهدلخواه تحول قصدی به
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 رمعاص تعلیم و تربیت اسالمیی هافلسفه یهایکاستو  هایتوانمندبررسی  (.2931) یوسفی، سجاد

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن . در تگرایی در تعلیم و تربیتحول یهاستهیبار اساس ب
(. 105-141)صص:  فی تحول در نظام آموزش و پرورش ایرانفلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلس

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

ر ب معاصر تعلیم و تربیت اسالمیی هافلسفه یهایكاستو  هایتوانمندبررسی 

 تگرایی در تعلیم و تربیتحول یهاستهیبااساس 

 2یسجاد یوسف

از نسل پیشین و عامل ش و دان هاارزشفرایند انتقال  ثابهبه متعلیم و تربیت را  ی،بسیاری از فیلسوفان تربیت

ساختن  و سازگارو از همین منظر هدف اساسی آن را بقای حیات نوع بشر  اندنمودهطرح  پیوست فرهنگ

به تربیت نه  ،فلسفه تربیتر اما با ورود برخی رویکردهای نوین د .انددانستهاو با شرایط پیرامون خویش 

این رویکردها بر این واقعیت تکیه  .تلقی گردیده استر بلکه عامل ایجاد تغیی ،متولی حفظ پیوستگی نوانع

ت پیرامون او به شدت در تحول اس و ،(شناسیدارند که انسان موجودی توانمند و تغییرگرا است )انسان

 .شناسی(شناسی و جامعهجهان)

نظام  ،ساختار و روش برآمده از مکتب خاصی ،ت مبانیاز سوی دیگر فلسفه تعلیم و تربیت بایستی تح

بتواند عناصر ه تربیت را ترسیم نمود ک یاگونه یستیو با ،دهد «حفظ و توسعه ،تأسیس»تربیتی را 

در تمام مراحل تکوین و نضج نظام تربیتی  ،شناختی مورد قبول راشناختی و جهانجامعه ،شناختیانسان

ن گرای انسان و دگرگونی پرشتاب پیرامون انساو با توجه واقعیت تحول ،ار دهدبرداری قرو بهره اتکامورد 

از آن در برابر دیگر مکاتب فکری و گسترش تأثیر  ینگهبان و گذاری آنتا در بنیان ،نظام تربیتی را ساخت

 به این مبانی توجه شود. ی،گذارش بر دیگر مکاتب تربیت

و اصول و چگونگی تربیت بر پایه  گردندیمی تربیت تعیین تربیتی بر اساس چیست یهاارزشاهداف و 

تعریف تربیت و تعیین اهداف آن  ،تربیتر ورزی داز این رو نکته آغازین فلسفه .شوندیماهداف تبیین 

این ر و به هر روی بایستی توانایی تحول انسان و میل او به آن و دگرگونی پرشتاب پیرامون انسان د باشدیم

 فی مالحظه گردد.خردورزی فلس

                                                      
    yosufi1361@gmail.comدانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه   - 2
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به  توانیم ،نگرایی تعلیم و تربیت و نقش آتحول یبارهانجام گرفته در یهاپژوهشدر مورد 

مارکس با انتقاد جدی از  .گرایی اشاره نمودآیندهو ی گرایسازنده ،مارکسیستی، نظریه انتقادی یهافلسفه

واقعیت بوده است و نقش چشمگیری در  ریتفس تا به حالفیلسوفان کار  ورزی، معتقد است کهفرایند فلسفه

همین نگرش پس  .دانستجهان  رییتغرسالت فلسفه را  دبای از نظر او که یحالاند، در شتهتغییر واقعیت ندا

 وی در رویکردهای مزبور ادامه یافت. از

 توسطبه احیاگری و تحول ن توایماسالمی  تفکرات خیردر تا در مورد نگرش بنیادین به تربیت اسالمی

در عصر احیاگری دینی منتهی در قرن بیستم در  ژهیبه و ،پیشوایان دینی و اصالحی اشاره نمود )ص(، پیامبر

 ،در سده اخیر و دوران معاصر .گرددیمکشورهای اسالمی تغییر وضعیت موجود وجهه اصلی قلمداد 

حفظ و توسعه( اقدام  ،در سه حوزه تأسیست )کالن امر تعلیم و تربی یسوده اندیشمندان مسلمان نیز جهت

در  .اندآوردهو در این زمینه بنیادهای فلسفی مناسبی را فراهم  اندنموده به تهیه فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی

درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت »ب تابه کوشش خسرو باقری در تألیف ک توانیم هاتالشمیان این 

زاده و توسط صادقه تهیه شد «فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسالمی» ،«جمهوری اسالمی ایران

درآمدی  فلسفه تعلیم و تربیت:» ،خانی و همکارانفتحعلی ینوشته «لسفه تعلیم و تربیت اسالمیف»، همکاران

 «تعلیم و تربیت اسالمی هینظر»و  و همکارانسرشت جعفر پاکنوشته محمد« اسالمی تیو تربر تعلیم ب

 نماجد عرسا «فلسفه تربیت اسالمی»در میان آثار عربی  .الهدی اشاره نمودنگارش یافته توسط جمیله علم

  قابل توجه است. کیالنی

مختلفی مورد بازبینی قرار  یهاجهتاز ها آنزم است ال ،بنیادینی یهاتیفعالچنین بودن با توجه به نوپا 

گرایی ضرورت دارد عنصر تحول ،با توجه به لزوم ارتباط مستقل و تأثیرگذار مکتب تربیتی اسالم .دنگیر

ن نظر را از ای معاصر تعلیم و تربیت اسالمی یهافلسفهنظر قرار گیرد و  تدر فلسفه تربیتی اسالم مورد دق

 که فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی گرددیمطرح ماین پرسش مهم  ،بر این اساس مورد ارزیابی قرار دهیم.

توجه نماید؟ و و دگرگونی پرشتاب پیرامون ان گرای انساتحول توانسته است به واقعیتِ یزانچه مبه معاصر 

چه لوازمی را باید گرایی انسان و پیرامون او تحوله توجه به ک پاسخ دادش این پرس ، باید بهمقدمهبه عنوان 

تعلیم و تربیت اسالمی  یهافلسفهدر نگرش فلسفی در پی داشته باشد؟ سپس بر اساس آن معیارها و لوازم 

 .ر را مورد بررسی قرار دهیممعاص

. گرایی در تعلیم و تربیت و لوازم آن را روشن نمایدعنصر تحول یهاستهیبااست  پژوهش حاضر بر آن

معاصر بپردازد  فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی یهایکاستو  هایتوانمندبررسی ه بر اساس آن معیارها ب سپس
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ماهیت و اهداف تربیت تأمین  یفتوصر دا گرایی رو نشان دهد که این فلسفه چقدر توانسته است تحول

گرایی و استدالل استعالیی( برای کشف لوازم تحولس )از شیوه استنتاج معکو ،در مسیر پژوهش کند.

 استفاده شده است.ر معاص تحلیل محتوای جهت تبیین فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی

 ،که بر اساس معیارهایی مانند توجه به شرایط گذشته گرددیماین پژوهش به این نتیجه ختم  ،در پایان

گرایی را پذیری عنصر تحولقابل اطمینان و تضمین به صورتگرایی فلسفه مذکور حال و آینده در تحول

را به این نکته  هاآن توجه طراحان/ توانینم ،گرچه .در تعریف و تعیین اهداف تربیت مالحظه ننموده است

گرایی مورد بازبینی قرار گیرد و مبانی نظری بر اساس تحول شودیماز این رو پیشنهاد  .رار دادمورد انکار ق

 انه تعلیم و تربیت طراحی گردد.گرایساختار مناسب فلسفی جهت پیشبرد تحوّل

ربیت ، تأسیس، حفظ و توسعه فلسفه تعلیم و تگرایی، تربیت اسالمیتحول های كلیدی:واژه

 . اسالمی

 منابع
ی هاپژوهش: مرکز تهران. الگوی مطلوب آموزش و پرورش در جمهوری اسالمی ایران .(2913و )باقری، خسر

 فرهنگی و اجتماعی.

می و عل انتشارات. تهران: شرکت (2ج فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران. ) .(2913و )باقری، خسر

 فرهنگی.

 .المللنیب. تهران: شرکت نشر و چاپ تأمالت فلسفی در تعلیم و تربیت .(2913)بهشتی، سعید 

 .بهنامی: تهران مترجمان(. بابک پاکزاد و رضا خیام،) .آموختن برای فردا .(2900)آلوین  ،رتافل

 یی جمهورو عموم رسمی بیتتر نظام در یراهبرد تحول ینظر بنیان .(2913ن )علیرضا و همکارا زاده،صادق
 .ش و پرورششورای عالی آموزتهران:  .ایران اسالمی

 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی(. 2913عرسان کیالنی، ماجد )

 . تهران: دانشگاه امام صادق )ع(.نظریه تعلیم و تربیت اسالمی(. 2913ه )جمیل ،الهدیعلم

 .سمت: تهرانمترجم(.  ،محمدجعفرپاک سرشت) .فلسفی و آراء تربیتی (. مکاتب2915) .جرالد ال ،گوتک
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معاصر بر  ی تعلیم و تربیت اسالمیهاهینظری در زایبررسی سوگیری تحول (.2931) یوسفی، سجاد

چکیده مقاالت چهارمین همایش . در ی تعلیم و تربیتزایتحولب اساس مبانی نظری اسالم در با
)صص:  لسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایرانملی انجمن ف

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.102-109

 
 

ی تعلیم و تربیت اسالمی معاصر بر هاهینظرزایی در بررسی سوگیری تحول

 زایی تعلیم و تربیتتحولب اساس مبانی نظری اسالم در با

 2سجاد یوسفی

 در ی معرفتیهانظامو  هامکتبی معرفتی اسالم با دیگر هاو تعاملبه گسترش مطالعات دینی با توجه 

دانشی ضروری در مجامع اسالمی مورد بحث و نظر جدی قرار  به مثابهنیز  تربیت اسالمی ،دوران معاصر

 است. بررسی تعلیم و تربیت اسالمیی مختلفی در باب تربیت اسالمی طرح گردیده هاهینظرگرفته است و 

ی مهم در هاجنبهنوپا کمک شایانی کند و یکی از  نسبتاًبه غنا و قوت این دانش  تواندیماز زوایای مختلف 

ی تربیتی، از جمله نظام تربیتی اسالم، سازگاری با مبانی نظری خویش و همخوانی با هانظامهمه 

تطابق با واقعیت موجود و  سازی تربیتی،بایستی در نظام . از این رو، هر مکتبیباشدید می موجواهتیواقع

 سازگاری با مبانی نظری خویش را مدنظر قرار دهد.

یی است که میان اندیشمندان اسالمی تفسیر واحدی از آن وجود ندارد؛ هامؤلفهگرایی یکی از تحول

، و برخی از ندکنیمگرایی را طرد گرایی و بددینی تحولسنتی مذهبی به نام هاشیگرابرخی از 

. از این ندینمایمگرایی بنیادین را مطرح و تحول کشندیمی بنیادین نظر هاعرصهتجددطلبان تحول را به 

امری دارای معنای واحد سخن گفت، اما اصل تحول بدون توجه به  به مثابهگرایی از تحول توانینم ،ور

عصر حاضر  یهامشخصهامر مسلمی دانست. به هر روی، یکی از  توانیمم را در اسالم دایره تعمی

گرای انسان شده است. شدن واقعیت تحول تربرجستههمین ویژگی، موجب  دگرگونی پرشتاب آن است.

گرایی است، که یکی نی و آرماکاری تربیتی، محافظههانظامبندی به همین جهت، یکی از معیارهای طبقه

ه به عنصر ساختن و تحول در آیند و دیگری دداریمتأکید خویش را بر میراث فرهنگی گذشته، معطوف 

 .توجه دارد
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دو  ،ی در حیات انسان، و مدعی تغییر در زندگی اوستزایبا توجه به اینکه دین اسالم، به دنبال تحول

 کندیم، ایجاب «گرایی دین اسالمادعای تحول»و « تحول انسان و پیرامون آنواقعیت م»مطلب اخیر، یعنی 

ی باشد. به عبارت دیگر، لزوم سازش با واقعیات زایکه نظام تربیتی برآمده از آن دارای سوگیری تحول

 .سازدیمرا ضروری  تربیت اسالمی ی درزایگیری تحولو سازگاری با مبانی نظری اسالم جهتد موجو

واقعیت متحول انسان و پیرامون او، ز از این رو، الزم ست بر اساس مبانی نظری اسالم و قرائت اسالم ا

ی دانش هایتسس، تواندیم هاینیبازب. این دی موجود در آن پرداخته شوهاهینظرو  به بازبینی تربیت اسالمی

تربیت اسالمی را پایش، و به رفع آن کمک شایانی نماید، و از سوی دیگر با یافتن نقاط قوت آن، به 

دانش مدوّن، هنوز  به عنوانبپردازد. ولی با توجه به نوین بودن عرصه تربیت اسالمی،  هاآنتقویت و تعمیم 

 هاهینظری انجام گرفته ناظر به کلیت هایبررسی جدی و فنی درباره آن صورت نگرفته است و هاینیبازب

ی تربیت اسالمی پرداخت هاهینظرمسئله خاص، به بررسی  اسیو مقموضوعی  به صورتبوده است، اما 

ی اههینظرو به بررسی این عنصر در  باشدیمگرایی شامل همین غفلت نشده است. حضور عنصر تحول

 تربیت اسالمی توجه نشده است.

در این حوزه منتشر شده است که  ، آثار متقن و قابل توجهیسازی در تربیت اسالمینظام با توجه ویژه و

 «نگاهی دوباره به تربیت اسالمی»علی شریعتمداری(، ) «تعلیم و تربیت اسالمی»به  توانیماز این میان 

 «فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسالمی» ،الهدی()جمیله علم« مینظریه تربیت اسال»خسرو باقری(، )

درآمدی بر »و خانی و همکاران( فتحعلی)« فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی» ،علیرضا صادق زاده و همکاران()

 اشاره نمود. و همکاران(سرشت )محمدجعفر پاک« اسالمی تیو تربتعلیم 

گرایی انسان واقعیت تحول) گراییپژوهش حاضر بر آن است بر اساس مبانی نظری اسالم در باب تحول

بررسی نماید و به این پرسش پاسخ ا معاصر ر ی تربیت اسالمیهاهینظرو دگرگونی پرشتاب پیرامون او(، 

مورد توجه قرار  را در تبیین تعلیم و تربیت اسالمیاند این امر ی موجود چه مقدار توانستههاهینظردهد که 

از شیوه توصیفی و تحلیل محتوای ش گویی به این پرسدر متن این نوع تربیت بگنجانند. جهت پاسخ ،داده

 .شودیماستفاده 

 ،د توجه به شرایط گذشتهکه بر اساس معیارهایی مانن گرددیمدر پایان، این پژوهش به این نتیجه ختم 

زا در ی تربیتی، نظارت بر رشد تحولهاوهیشواقع بینی در ساختن  ،حال و آینده در پردازش تعلیم و تربیت

پذیری عنصر قابل اطمینان و تضمین به صورتمعاصر  ی تربیت اسالمیهاهینظربسیاری از ت فرایند تربی

در برخی موارد به خوبی این عنصر را  گر چه ،اندمالحظه ننموده تیو تربتعلیم  گرایی را در فرایندتحول
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گرایی مورد مبانی نظری بر اساس تحول شودیماند. از این رو، پیشنهاد ی تربیتی خویش گنجاندههانظامدر 

 گردد.   گرایانه تعلیم و تربیت طراحی بازبینی قرار گیرد و ساختار مناسب فلسفی جهت پیشبرد تحوّل

  ، تأسیس، حفظ و توسعه فلسفه تعلیم و تربیت اسالمیی، تربیت اسالمیزایتحول های كلیدی:واژه

 منابع
 . تهران: مدرسه. نگاهی دوباره به تعلیم و تربیت اسالمی .(2906و )باقری، خسر

ی هاپژوهش: مرکز تهران. الگوی مطلوب آموزش و پرورش در جمهوری اسالمی ایران .(2913)و باقری، خسر

 فرهنگی و اجتماعی. 

 انتشاراتشرکت  :. تهران(2ج درآمدی به فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران. ) .(2913و )باقری، خسر

 علمی و فرهنگی.

 .المللنیب. تهران: شرکت نشر و چاپ تربیت تأمالت فلسفی در تعلیم و .(2913)بهشتی، سعید 

 . )بابک پاکزاد و رضا خیام، مترجمان(. تهران: بهنامی. آموختن برای فردا(. 2900) آلوین ،رتافل

 . تهران: امیرکبیر.تعلیم و تربیت اسالمی(. 2935شریعتمداری، علی )

 یو عمومی جمهور رسمی تربیت نظام در یراهبرد تحول ینظر بنیان(. 2913ن )زاده، علیرضا و همکاراصادق
 .ش و پرورش. تهران: شورای عالی آموزایران اسالمی

 . تهران: دانشگاه امام صادق )ع(.نظریه تعلیم و تربیت اسالمی(. 2933ه )جمیل ،علم الهدی

 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی(. 2913کیالنی، ماجد عرسان )

 سرشت، مترجم(. تهران: سمت.(. مکاتب فلسفی و آراء تربیتی. )محمدجعفر پاک2915ل. )د ا، جرالکوتگ
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، منظر رئالیسم کالسیک از تربیتیش و بررسی پژوهن تبیی (.2931)مجتبی ، پورکریمی هاوشکی

یش ملی انجمن فلسفه تعلیم و چکیده مقاالت چهارمین هما. در یانتقادو رئالیسم  رئالیسم علمی
(. مشهد: 103-104)صص:  تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

منظر رئالیسم كالسیک، رئالیسم علمی و  از تربیتیش و بررسی پژوهن تبیی

 یانتقادرئالیسم 

 2مجتبی پورکریمی هاوشکی

و تا دوران کنونی نیز ادامه دارد، یکی از مکاتب  گرددیمکه قدمت آن به ارسطو بر  1یگرایواقع

 باشدیمشناسی شناسی و انسانشناسی، ارزششناسی، معرفتی هستیهانییتبدار تربیتی است که دارای نظام

و خارج از ذهن ما که واقعیت در جهان واقع  باشدیمفرض این دیدگاه این (. پیش43: 2935)گوتک،

به حقیقت امور دست یافت. این دیدگاه  توانیمبا بررسی و شناخت دقیق است که  ،وجود دارد. از این رو

یی که تا زمان حال نیز هانگرشی متفاوتی را به خود دیده است، هانگرشدر سیر تاریخی و تحولی خود، 

 .باشندیمی تربیتی خاص خود هانییتبوجود داشته و دارای 
رویکردهای مختلف  ،باشد. در این زمینهمی های تاثیرگذار رئالیسم بر پژوهش تربیتییکی از جنبه

اند. رویکردهای پژوهشی متنوعی را به وجود آورده ،رئالیسم با توجه به مبانی و مفروضات خاص خود

ضروری  ،باشند. از این روخود می رویکردهای پژوهشی که دارای ماهیت، خصایص و استلزامات خاص

گذاری این رویکردها بر خصوصاً با توجه به تاثیرت است به رویکردهای مختلف رئالیسم در تعلیم و تربی

بپردازیم. جایگاه و ضرورت پرداختن به رویکردهای مختلف رئالیسم  یچیستی و چگونگی پژوهش تربیت

باشد. نخست آنکه محققین و ز چند جهت قابل توجه میدر تعلیم و تربیت، خصوصاً در پژوهش تربیتی ا

کارگیری یک رویکرد خاص به روی خود، نیازمند بهاندرکاران تربیتی با توجه به مسائل پیشدست

ها و مراحل هر رویکرد به منظور به کارگیری موثر و مفید این شناخت ویژگی ،پژوهش هستند. از این رو

منی مبتنی بر یک دیدگاه فلسفی آنکه هر رویکرد به طور صریح یا ضباشد. دوم رویکردها ضروری می

باشد. سوم آنکه شناخت و به کارگیری درست رویکرد پژوهشی در گرو شناخت و تبیین درست می

                                                      
 poorkarimim@yahoo.comت دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربی -2

1 - Realism 
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باشد. چهارم آنکه نقد، اصالح و بازسازی هر رویکرد پژوهشی بدون توجه به اش میمفروضات فلسفی

رویکرد ناقص و ناتمام خواهد بود. در نهایت آنکه توجه به یک رویکرد مفاهیم و مفروضات فلسفی آن 

پژوهشی همراه با مفروضات فلسفی این رویکرد، باعث آشنایی با بستر و زمینه به کارگیری این رویکردها 

گردد در کجا و به چه منظور و هدفی باید از هر رویکرد استفاده شود. به این معنی که مشخص میمی

 :باشدیمتوجه به آنچه بیان گردید سواالت این مقاله شامل دو سوال  نمود. با
 باشند؟یم یچه مفروضات فلسف یدارا یو انتقاد یعلم ،کیکالس سمیرئال یکردهایرو -2

 ابد؟ییم نییچگونه تب یو انتقاد یعلم ک،یکالس کردیاز منظر رو یتیتربش پژوه -1

 باشند؟یم یچه مفروضات فلسف یدارا یو انتقاد یعلم ،کیکالس سمیرئال یکردهایاول: رو السو

. باشدیموجود جهان واقع  هانو وجه مشترک آ باشدیمرئالیسم دارای سه نگرش متفاوت فلسفی 

. رئالیسم باشندیم 4و رئالیسم انتقادی 9، رئالیسم علمی1یا کالسیک 2شامل رئالیسم ارسطویی هانگرش

ک م ،0و اندیشمندانی از جمله وایتهد باشدیم ارسطویی در دوران کنونی معروف به رئالیسم کالسیک

نهند، رئالیسم خام نیز نام می رئالیسم علمی که آن را. باشندیماز مدافعان این رویکرد  0و برودی  6اینتایر

 توانیمتوان به نگرشی است که از اواخر رنسانس آغاز گردیده است. از جمله اندیشمندان این رویکرد می

در دوران معاصر اشاره نمود. رئالیسم  22و بسیاری از اندیشمندان پوزیتویست 25، هیوم3، الک1به بیکن

، 21به روی باسکار توانیماز مدافعان آن . باشدیمجتماعی نگرشی نو در عرصه فلسفه و علوم ا، انتقادی

 اشاره نمود. 4، مارگارت آرچر9اندرو سیر ،1، جان سرل2، رم هره29ریچارد بوید

                                                      
2- Aristotelian 
1- Classic 
9- Scientific realism 
4- critical realism 
0- Whitehead 
6- Alasdair Macintyre 
0- Brody 
1 - Bacon 
3- John Locke 
25- Hume 
22- positivist 
21- Roy Bhaskar 
29- Richard Boyd 
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گیری از منطق . اما سعی بر آن دارد که با بهرهدهدیمرئالیسم ارسطویی مبنا را بر جهان واقع قرار 

 این دیدگاه که در دوران جدید به رئالیسم کالسیک (.911: 2969 )کاپلستون،حقیقت امور دست یابد به

)مک  ارسطویی ( و اخالق266 :2910 )شریعتمداری، معروف است توجه به منطق و تحلیل منطقی

 ( دارد.0 :2935اینتایر،
بنا نهد.  علمی و تجربی بوده و سعی بر آن دارد تا معرفت را بر اساس استقرا دارای مشربی رئالیسم علمی

اصلی این رویکرد مطابقت  مؤلفه. هادادهگیری براساس این و نتیجه هادادهآوری اطالعات و یعنی جمع

ر به . یعنی مطابقت ذهن با جهان خارج. تاکید بر واقعیت خارج از ما و مطابقت با عالم خارج منجباشدیم

و طبیعت خارج شده و به حوزه ت امور ارزشی، الهیاتی و خالقانه بشری از حوزه واقعیه آن شده ک

گذاری این دیدگاه به رئالیسم خام از این جهت (. علت نام10-15 :2911)باقری، د متافیزیک منتقل شون

 (.24 :2901 ز،)چالمر دانندیماست که اندیشمندان این دیدگاه حس و مشاهده را اصل همه چیز 
 با مشاهده شناخت. صرفاً، معتقد است جهان خارج جهانی ساده نیست که بتوان آن را رئالیسم انتقادی

میان عامالن  تعاملجهان اجتماعی، جهانی پیچیده با  خصوصاًمعتقد است جهان خارج  ر این زمینه باسکارد

از  (.2331 )باسکار، باشدیمی اجتماعی، دینی، اقتصادی و ایدئولوژیکی ساختارهااجتماعی و فردی و 

گرایانه به معرفت دارد. آنجا که این دیدگاه قائل به نقش عاملیت در شناخت حقیقت است رویکردی سازه

ین ا توانیم ،معرفت نتیجه تعامل انسان و ذهن شناسا با جهان خارج است. از این رو ،در این رویکرد

ی علی هاسمیمکانچون این دیدگاه توجه به تعامالت  ،گرا نام نهاد. همچنینگرایی واقعرویکرد را سازه

این  ،(. در نهایت1525)باسکار،د ی نیز دارارشتهمتعدد در خلق رویدادها دارد این رویکرد ماهیتی میان

 دینمایمدر حیات بشری استفاده  نیآفرشناخت و نقد عوامل محدودیت ر مفهوم انتقاد به منظوز اد رویکر

 (.1553 )باسکار، باشدیمبخشی انسان و هدفش رهایی
 یابد؟سه رویکرد کالسیک، علمی و انتقادی چگونه تبیین میر د تربیتیش سوال دوم: پژوه

 ا کالسیکیاز منظر رئالیسم ارسطویی  پژوهش تربیتی-

                                                                                                                                       
2- Rom Harre´ 
1- John Searle 
9- Andrew Sayer 
4- Margaret Archer 
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باشند. یگیری اصول و قواعد مرهای تربیتی معطوف به شناخت و به کادیدگاه پژوهش در این

به استنتاج نتایج  ،با تاکید بر منطق و قیاس قابل تحقق هستند. این رویکرد ها در این رویکردپژوهش

 (.23 :2901 باشند )چالمرز،های کلی و جزئی میپردازد. مقدماتی که مبتنی بر گزارهبراساس مقدمات می
یا  استنتاجی کردی، رودر تعلیم و تربیت کالسیکیکی از رویکردهای پژوهشی مستخرج از رئالیسم 

نگر. های واقعهای هنجاری و گزارهرود، گزارهبه کار میه دو نوع گزار ،در این الگوباشد. قیاس عملی می

های مربوط به اهداف باشند: گزارهکه دارای ماهیت تجویزی هستند، سه گونه می های هنجاریگزاره

های عملی که باید در تعلیم و تربیت به کار های مربوط به روشهای مربوط به اصول و گزارهتربیتی، گزاره

ر ناظرند. این نگر، دارای ماهیت توصیفی بوده و به روابط و مناسبات واقعی میان اموهای واقعرود. گزاره

های مربوط به آنکه برای نایل شدن به اهداف یا پیروی از اصول، ها، خود بر دو نوع هستند. گزارهگزاره

های مربوط به اینکه برای کسب هایی الزم یا مناسب است. همچنین گزارهها یا نگرشها، مهارتچه دانش

تواند شامل نگر میهای واقعاست. گزاره هایی مفید و مؤثرها چه روشها یا نگرشها، مهارتدانش

شناختی، متافیزیکی یا های معرفتهای تجربی، گزارهنشناسی، یافتهاهای رونظریه یکنندهای تبیینفرضیه

نگر الزم برای نیل به های واقعبرای استنتاج اصول از اهداف تربیتی باید گزاره ،الهیاتی باشد. در این روش

نگر های واقعها از اصول، الزم است که گزارهافزوده شود. همچنین برای استنتاج روش اهآنآن اهداف، به 

 (.2913 دست آید )باقری،روشی به آن افزوده شود تا به کمک اصل و این گزاره روش مطلوب به
اعد کلی به قضایایی جزئی ، با تاکید بر قیاس و رسیدن از قوپژوهش مبتنی بر دیدگاه رئالیسم کالسیک

، مورد نقد اندیشمندان شود. از این روهای جزئی و تغییرپذیر جهان خارج میمانع از توجه به واقعیت

باشند. این می استنتاجی متفکران رئالیسم علمی -گیرد. از مخالفان جدی رویکرد قیاسیقرار میا گرعلم

 دانند.ه بر اساس قیاس بلکه بر اساس تجربه و مشاهده میسر میاندیشمندان استنتاج را ن
 :از منظر رئالیسم علمی تربیتیش پژوه -

پذیری است ولی ی و کنترلنیبشیپ ت به منظوره دنبال شناخب ،این دیدگاه در عرصه پژوهش تربیتی

ی و کنترل برخالف رویکرد کالسیک، نه با استفاده از قیاس بلکه با تجربه و آزمون نیبشیپخواستگاه 

داند. شروطی از پذیری را با توجه به چند شرط مجاز میتعمیم ئالیسم علمیر گیرد.فرضیات انجام می

باید زیاد باشد، مشاهده باید تحت  ،دهندهای مشاهداتی که اساس تعمیم را تشکیل میجمله: تعداد گزاره

 ای باید با قانون اثبات شده در تعارض نباشد )چالمرز،های مشاهدهشرایط متنوعی تکرار شود و گزاره

2901: 26.) 
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با مبنا قرار  ،ورزی باعث شده تا اندیشمندان این رویکردبر مشاهده و تجربه تاکید رویکرد رئالیسم علمی

دنبال آن باشند تا قواعدی برای پژوهش عنوان مبنا و اساس هر نظریه، در عرصه پژوهش بهدادن مشاهده به

آوری اطالعات بپردازند. به جمع ون هرگونه سوگیری و دخالتی صرفاًگران بدتدوین نمایند تا پژوهش

شود. در زمینه رسیدن به خالقیت و تفاسیر محقق می ،این رویکرد باعث به حاشیه رفتن عاملیت ،همچنین

های فرهنگی، اجتماعی، دینی و تفاوت ؛اندجواب معتبر و قابل تعمیم اندیشمندان این رویکرد سعی نموده

رویکرد رئالیسم علمی جهان را به مثابه سیستمی بسته در ، نظیر آن را بر نتایج نادیده بگیرند. در نهایت آنکه

توان آن را شود و میعنوان یک جزء جدا در نظر گرفته میای بهدههر پدی، گیرد. به این معنی کهنظر می

قرار  به طور دقیق شناخت و به کنترل درآورد. این امری است که مورد نقد اندیشمندان رئالیسم انتقادی

مند دفاع جهانی الیه های پیچیده و وجودهای ساده از واقعیتگرفته است. این اندیشمندان به جای واقعیت

بر خالف رویکرد رئالیسم علمی جهان را نه سیستمی بسته و آزمایشگاهی بلکه جهان  ،نمایند. همچنینمی

های علی متعدد دهند، که این سیستم باز مبتنی بر تعامل مکانیسمرا به مثابه سیستمی باز مورد توجه قرار می

 باشد. می
 : از منظر رئالیسم انتقادی پژوهش تربیتی -

ه معتقد است از آنجا ک باشد. باسکارنقد تبیینی می رویکرد پژوهشی مبتنی بر دیدگاه رئالیسم انتقادی

یک ساختار، ه شوند نیمولید ت 2و فرایندهایی علی متکثر هارشتهتوسط سازوکارها، ساختارها، ا هیدهپد

هایی براساس یدهپدالگوی مناسب به منظور تحلیلی از تبیین چنین  مکانیسم، رشته و فرایند علی، در نتیجه

باشد. تبیینی که براساس آن بتوان از سطح ظاهر یک رویداد گذشته و به حقیقت یمرئالیسم انتقادی ممکن 

ی در باز پس خواستن علل نهایی به منظور سع ،یل یک رویدادتحلز آن دست یابیم. به تعبیری باسکار ا

 بخشی دارد. و رهاییح اصال
یک، اشاره   Rباشد. می  RRREICطرحواره یابی به چنین تحلیلی از به منظور دست رئالیسم انتقادی

این اجزاء با   9دو، اشاره به باز توصیف R. باشدمی شیرویداد یا پدیده پیچیده به اجزا 1به تحلیل و تفکیک

  0ماتقدم یاین اجزاء علی به رویدادها 4بینیسوم، توجه به پس R. دار داردیک روش تبیینی مناسب و معنی

                                                      
2- Multiplicity 
1- Resolution 
9- Redescription 
4- Retrodiction  
0- Antecedents  
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 Cمقدمات علی زایا و موثر دارد.  1توجه به شناسایی Iمقدمات تبیینی رقیب دارد.  2اشاره به حذف  Eد.دار

(. در 15 :1525،های اخیر در پرتو یک تحلیل و تبیین پیچیده دارد )باسکاریافتهنیز اشاره به اصالح مجدد 

بینی نشان از استفاده باسکار از رویکرد استعالیی دارد. او معتقد است که اصطالح پس ،این طرحواره

پرداخت. او  توان با روشی استعالیی به مقدمات و شروط ضروری و غیرضروری در خلق یک رویدادمی

توان به حذف امور متقدم معتقد است، بعد از شناخت رویدادها و علل ماتقدم در خلق یک رویداد می

غیرضروری پرداخت و همچنین امور ماتقدم ضروری را شناسایی نمود و در نهایت به اصالح و 

دهد. فرایند سکار را نشان میاین رویکرد ماهیت علمی رویکرد با ،بخشی پرداخت. همچنینرهایی

شناسی شناسی، زیستشناسی، اقلیمهایی چون باستانهای قابل کاربرد در حوزهبینی، یکی از روشپس

نهد و آن را در باشد. به همین علت است که باسکار رویکرد خود را رئالیسم استعالیی نام میتکاملی می

چون او به دنبال علل ماتقدم واقعی و عینی در سطح جهان واقع  دهد.استعالیی کانت قرار می ایدآلیسمبرابر 

 (.2331 استعالیی کانت است )باسکار، ایدآلیسمپردازد، نه مقوالت ذهنی که مد نظر می

  ، پژوهش تربیتی، رئالیسم انتقادی، رئالیسم علمیکالسیکم رئالیسم، رئالیس :یدیكل هایهواژ

 منابع
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نتشارات پژوهشکده ا هران:ت .ی پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیتهاروشرویکردها و (. 2913)و باقری، خسر
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از منظر در آموزش و پرورش تحول  یهاچالشموانع و  (.2931) آبادی، ابوالفضلعلی

تربیت ایران: مبانی چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و . در پساساختارگرایی
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.164-165)صص:  فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

 از منظر پساساختارگراییدر آموزش و پرورش تحول  یهاچالشموانع و 

  2آبادیابوالفضل علی

پرورش از طریق و تحول اساسی در خود آموزش و  گذردیمجوامع از آموزش و پرورش  تحول ریمس

هر تحولی مرهون تغییر در  ؛ به عبارت دیگرردیگیمفلسفی صورت  یهاساختتغییر بینش و زیر 

و  هایگذارام سیاستمسنگ بنای ت ،فلسفی یهارساختیز ،در حقیقت. فلسفی است یهارساختیز

 .هاستیزیربرنامه

علوم  یهاشاخهکشورهای دنیا، هدایت دیگر نوپا در اکثر  یارشتهامروزه فلسفه تعلیم و تربیت به عنوان 

این طریق به جریان آموزش در تدوین،  و ازتربیتی را از طریق تبیین اهداف و اصول کلی، بر عهده دارد 

اهتمام جدی مسئوالن نسبت به رشته فلسفه تعلیم  ،رو نیا. از رساندیممدد  هابرنامهطراحی، تغییر و اصالح 

با  مسئلهدر کشور ما نیز اهمیت این  .اهم ضروریات در بعد آموزشی استو تربیت در هر کشوری از 

هر د؛ و شویمبیشتر روشن  ،2935راهبردی در آموزش و پرورش در سال  برداری از سند تحولپرده

ر نظام تغییر و نوآوری و اصالح د یهاوعدهکه تمام  داندیمصاحب فنی در حوزه تعلیم و تربیت به خوبی 

 . گذردیمو نظری  یآموزشی که در سند بدان اشاره شده از دریچه تحوالت فلسف

از مجرای  ،که مسیر تحول در نظام آموزشی در هر کشوری چنین نتیجه گرفت توانیم ،با چنین وضعی

. دشویمفلسفه محض اخذ  یهاگزارهاز  ،رشته فلسفه تعلیم و تربیت خود اعتبار اما ،گذردفلسفه تربیت می

. بنابراین توجه و دهدیمدر واقع تحوالت فلسفی جهان معاصر، اساس تحوالت فلسفه تربیت را تشکیل 

و به دنبال آن در در فلسفه تربیت  ی راتحوالت جدید تواندیم فلسفه، تتحوال دستاوردها واهتمام به 

 د.نزبرقم  حوزه آموزش و پرورش

گری تحوالت سیاسی، اجتماعی و باالخص آموزشی، دایتدر دنیای امروز نقش جریانات فلسفی در ه

را در  نیکه مدام شاهد نظریات جدیدی هستیم که هر روزه تحوالت نوی یبه طوربسیار گسترده شده است 
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تحوالت  منشأ تواندیمدستاوردهای علوم نظری که  نیتربزرگ. از دهندیمنوید  ،تربیتی دنیا یهاعرصه

یا « پلورالیزم»، سیاست و اجتماع گردد، ربیت و به دنبال آن حوزه فرهنگبزرگی در عرصه تعلیم و ت

گرایی و انحصارطلبی و به معنای نفی جزمیت توانیمپلورالیزم را  ،تکثرگرایی است. در یک معنای عام

به معنای  ، و به تعبیری پذیرش تکثر و تنوع دانست. البته پذیرش تکثر نههاشهیانداحترام به سایر 

به خاطر اینکه بتوانیم  اتفاقاًسرسپردگی به دیگران و تسلیم شدن و فرو نهادن تفکر خویشتن است، بلکه 

مورد توجه قرار گیرد، باید به سخن دیگران گوش داده  مانشهیاندصدایمان را به گوش دیگران برسانیم، و 

 احترام گذاریم.  شانشهیاندو به 

 ه البته آغاز این تحولک ،تدانسمعبر اصلی تحوالت در آینده  را شاید بتوان الیزمپلور نگارنده،به اعتقاد 

دیگر تحمل  ،امروز یدیده و بشریت خستهدنیای آسیب .ردیگیم آن صورتمبانی فلسفی  و فهم پذیرش با

 ،الزمو کفایت را ندارد و از پختگی « نزاع تمدنی» چون ییهاهینظرشنیدن ادعاهای برتری فرهنگی و یا 

استقبال از چنین نظریاتی  این دلیل، عصر حاضر بهترین زمانجهت مدارا و گفتگو برخوردار گشته است. به 

تحقیق و تفحص هرچه بیشتر و همچنین شناخت موانع و  ،رسالت محققان و پویندگان دانشگاهیو  است

 است.  این مسیر،ممکن  یهابیآس

در دو دهه  مفهومیتحول  یهانشانهبارزترین از جریانات جدی حامی تکثرگرایی و از  پساساختارگرایی

از ظهور آن، اما اثرات آن به سرعت در  نه چندان طوالنیگذشت زمان م رغ. علیگرددیماخیر محسوب 

 چشمگیر آن در العادهفوق ریتأث از جمله تعلیم و تربیت است.، حال گسترش به دیگر قلمروهای دانشی

چرا که نفس نگاهش، همزاد و همراه تحول  وامی دارد، تأملتربیتی، هر ذهن کنجکاوی را به  یهاحوزه

حاصل اعتقاد ه است. اما همراهی با چنین جنبشی، جهت تحول، در مرحله اول مناقشه با تناقضاتی است، ک

 از جمله اینکه:  ؛به چنین نگاهی است

از تحول  توانیمچگونه  ،کم بر تعلیم و تربیتگفتمانی حا - در یک فضای ساختاری (الف

 ؟پساساختاری سخن گفت

در آن رخنه در جهت  توانیم ییهاکیتکنبه حاکمیت بالمنازع متون، با چه شیوه و  با توجهب( 

 ؟تحوالت مثبت ایجاد کرد

راهبردی  گفتمانی، سند تحول یهایبازضمن دور ماندن از  تواندیمج( چگونه فیلسوف تربیتی 

 بنویسد؟ 
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خردورز در ایجاد تحوالت آموزشی، فرهنگی چه  ییهاسوژهرسالت فیلسوفان تربیتی به عنوان  د(

 باشد؟ تواندیم

 پذیر است؟تحول با رویکرد پساساختارگرایانه در نظام آموزشی کشور ما امکان اساساًه( آیا 

دارد و به  9دگریهامارتین و  1دیدی است که ریشه در افکار فردریش نیچهجنبش ج 2ییپساساختارگرا

ساختاری و ایجاد تحوالت اساسی در قلمرو فلسفه و علوم  یهایمندنظاماز ساختار و  ییتمرکززدادنبال 

و  ضعی متقابل با فردیت، آزادیموو  شکل گرفت انسانی است. این نهضت در ادامه جریان ساختارگرایی

که بر  ،هوسرلی داشت. برخالف فیلسوفان وجودگرا گرای هگلی و پدیدارشناسیفاعلیت سوژه، تاریخ

با طرح ساختارهای کلی، عمیق، ناخودآگاه  ساختارگرایینقش فرد و آگاهی و آزادی فردی تاکید دارند، 

آدمی را تابع ساختارهای کالن  یهانشیگزو  هاانتخاببرد و  سؤالن، فاعلیت سوژه را زیر نام و نشاو بی

را نیز  یمندی هگلی، پیشرفت خطی تاریخ و دانش تراکمتاریخ ،همچنین ساختارگراییاجتماعی دانست. 

شده است. در  تفکر بشری یهاحوزهفراوانی در اکثر  راتیتأثسرچشمه  ی،بر نتابید. این دو جریان مهم فکر

. تا قبل از دهدیمو تربیت به تدریج خود را نشان  میتعلساختارگرایی در  راتیتأث ،یکی دو دهه اخیر نیز

داشت و ابزار مهم  یاژهیوو تربیت، ذهن و عقل آدمی جایگاه رفیع و  میتعلظهور ساختارگرایی در 

پذیری و انتقال اطالعات م فرهنگو متون درسی نیز عامل مه شدیمشناخت جهت تبیین حقیقت شمرده 

 4؛ اما ساختارگرایی خط بطالن بر فاعلیت انسان به عنوان عامل شناخت کشید و به بافتدیگردیممحسوب 

 ناندویردفاز  ریتأثبه  ژاک دریدا ،محوریت بخشید. از سویی نیز 0گفتمان و زمینه اجتماعی و به تعبیر فوکو

 یهاسالدر  توانیمرا  ییپساساختارگراخاستگاه »را مورد توجه قرار داد.  زبان، نشانه و فرهنگ 6سوسور

 ،ترین رویدادهاکنندهجست و احتماالً یکی از تعیین فرانسه 2361دانشجویی  یهاشورشبالفاصله پس از 

 ،و انتشار سه کتاب از فیلسوف فرانسوی الجزایری تبار، ژاک دریدا ن الکاناز ژا« نوشتارها»انتشار کتاب 

که آشکارا نشانگر عصیان علیه « نوشتار و تفاوت»یکی از این سه کتاب مجموعه مقاالتی بود با نام  .بود
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، به طور عام لوی استراوس و ساختارگرایی به طور خاص، و فتح بابی برای حمالت دریدا به فلسفه غرب

 (.63 :2915، دیاتنس و کابلی« )بود

و نافذترین نقدها را به پیکره  نیتریقو، شدیممحسوب  انیگراساختکه خود زمانی از  دریدا

 توجه خود را انیپساساختارگراآورد.  به عملشکنی که از آن شالوده یبه طور ،وارد کرد ساختارگرایی

 .(195: 2910، نوذرید )کننیممعطوف قرائت و مطالعه وضعیت نوشتاری متن 

 یهاگفتمان، تحوالت اساسی در جدی از دریچه پساساختارگرایی یهاچالشضمن طرح ، در این مقاله

رفع  یهاراهدادن  نشاندر نهایت هدف اصلی، . دانیمتربیتی را اگر نگوییم غیرممکن، اما بسیار مشکل می

انتقاد از شرایط موجود آن را  نیترمهمکه  ،پساساختاری است یهاکیتکنتمرکز بر  و با توجهموانع تحول 

ی آموزشی هانظامو تعامل گفتمانی بین بخشی مشروعیت بخشیدن به تکثرگرایی از طریق آگاهیو 

است « بخشیآگاهی»، ییپساساختارگراجهت تحول از منظر  . رسالت فیلسوف آموزش و پرورشمیدانیم

یک نقد  ضرورتاًانتقادی  نظریهآموزش و پرورش در معنای »انتقادی دارد.  یافهیوظاین خصوص  و در

« است یخودانتخابکمک به افراد جهت رهایی و  ییهاتالشدائمی از اجتماع خواهد بود و هدف چنین 

 (.250 :2391 ،قل از کالفکی)رومر و آستروپ به ن

ما از ساختار امپریالیستی زبان » در افزایش آگاهی نقش مهمی دارد. به گفته دریدا پساساختارگرایی

صدایی یک تعهد آگاهیم و از آن هیچ گریزی نداریم و این آگاهی با ثبات است. شکستن این فضای تک

محکوم به فناست  گرانهسرکوب یهایطرفدارصدایی جهت پنهان کردن اینکه تک لیدل بهاخالقی است 

ساختارهای کهنه و سنتی است. از منظر برخی ایجاد تحول مرهون شکستن  ،همچنین (.163: 1554 ،)استینز

موزشی بپردازند و باید به عنوان پیشروان روشنفکری به ساختارشکنی نظام آ پساساختارگرایان معلمان

تعلیم  پست مدرناز حامیان  2ژیرو .بخشی بدانندرسالت اصلی خویش را نه فقط انتقال اطالعات که آگاهی

 «روشنفکری»وی با آوردن عنصر »کرده است.  فیتأل« معلمان به منزله روشنفکران»و تربیت، کتابی با نام 

. به مهارتندا مردود اعالم کند که معلمان صرفاً محتاج کسب این تلقی رایج ر خواهدیمدر این تعبیر 

درافتد. از نظر وی، معلم یک  «تدریس فن است و مدرسه ذوفن»با این تصور که  کوشدیم ،عبارت دیگر

است، یعنی اگر حرفه یا فنی هم دارد، این باید با اندیشه و فکر بپیوندد. حال باید پرسید  یاحرفهروشنفکر 

از آن نظام فرهنگی بپردازد که در  معلم باید به ساختارزدایی ،ی معلم برای چیست؟ در واقعکه روشنفکر

 .(419 :2911 ،)باقری کندیمآن زندگی و تدریس 
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پذیر با چنین وضعیتی باید دید آیا امکان تغییر و تحوالت پساساختاری در آموزش و پرورش ما امکان

یی تغییر را شدنی ولی در اکثر موارد غیرممکن هابخشتقاد ما بر این است که در ه اع؟ کاست یا خیر

 . میدانیم

 آموزش و پرورش، ییساختارزدا، تنوع تکثر و، ییپساساختارگرا، تحول ی كلیدی:هاواژه

 منابع
 .نشر علم . تهران:تعلیم و تربیت ی جدید در فلسفههادگاهید (.2911) خسرو، باقری

 .انتشارات نقش جهان :تهران .یتهپست مدرنبندی مدرنیته و صورت (.2910) حسینعلی ،نوذری
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 فردی در عصر اینترنت بررسی نقش تعلیم و تربیت در تکوین هویت (.2931) ور، روح الهمظفری پ

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت . در با نگاهی به فلسفه هستی
. مشهد: دانشگاه (161-160)صص:  ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 فردوسی مشهد.

 
 

بررسی نقش تعلیم و تربیت در تکوین هویت فردی در عصر اینترنت با نگاهی 

 به فلسفه هستی

 2پوراله مظفریروح

در سرتاسر جهان و با وجود آمدن فضای مجازی و جامعه اطالعاتی، بحث  امروزه با گسترش اینترنت 

نگی استفاده از آن و تاثیرات آن در زندگی در جوامع مختلف افزایش پیدا کرده در مورد میزان و چگو

فضای مجازی یا  هایی در مورد نقش و تاثیر(. در حوزه تعلیم و تربیت نیز پژوهش1553 ،1است )فلوریدی

ن دهنده اهمیت آن برای پژوهشگران و محققا( که نشان9،1525سایبری و اینترنت انجام گرفته است )سیری

افزایش روزافزون استفاده از وب و فضای مجازی در سطح  یدهندهها همچنین نشانباشد. پژوهشمی

( با اشاره به انقالب کپرنیکی، نظریه داروین، و نظریه فروید 1553) ی(. فلورید1522 ،4باشند )بلوجوامع می

کند. او معتقد است یاد می عنوان انقالب چهارمکه تغییرات بزرگی را حاصل شدند از عصر اطالعات به

شناسانه انسان در این عصر تغییر کرده و ما عالوه بر جهان مادی یک جهان غیرفیزیکی و که بینش هستی

باشد قابل تامل میه ای کمسألهکنیم. اکنون را تجربه می ،باشددیجیتال که همان حضور در فضای وب می

باشد؟ چون اعتقاد بر این است که فضای مجازی میاین است که شرایط بودن در فضای مجازی چگونه 

های جغرافیایی خود محدوده با خارج نمودن افراد از اینترنت»آدمی تاثیرگذار است:  یتبر هو

های زدایی( و از بین بردن زمان و هم چنین فرو ریختن مرزهای فرهنگی و افزایش ارتباطات فرهنگ)مکان

ضمن این که باید اشاره نمود ارتباط عنصر مهمی در «. گذاردهویت افرا د تاثیر می مختلف با یکدیگر، در

شرایط تعلیم  (. با توجه به آنچه بیان شد،2911 ،زاده و عنبرینشود )مهدیگیری هویت محسوب میشکل

عاتی های پیشین متفاوت خواهد بود، با گسترش روزافزون منابع اطالو تربیت در عصر حاضر نسبت به دهه
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و تبلیغاتی از جمله اینترنت، نیاز به نگرشی تازه به روند تعلیم و تربیت و چگونگی تکوین هویت افراد 

 ،بر فردیت و اصالت فردی تاکید شده است، هم چنین 2رسد. از طرفی در فلسفه هستیضروری به نظر می

کنند، بنابراین ردیت تاکید میاندیشمندان فلسفه هستی بر ارتباط صحیح بین افراد و آگاهی از خود و ف

ای که قابل تامل و بررسی است این است که بودن در فضای مجازی و هویت فرد در آن چگونه مسأله

 تواند باشد؟است و این که نقش تعلیم و تربیت در این خصوص با نگاه به فلسفه هستی چه می

 سواالت پژوهش عبارتند از:

در نسبت با فلسفه هستی چگونه  و بودن در فضای مجازی یا اینترنت فردی های هویتویژگی -2

 است؟

و با نظر  یفردی با توجه به شرایط هویت در فضای مجاز نقش تعلیم و تربیت در تکوین هویت -1

 تواند باشد؟به فلسفه هستی چه می

باشد و نظر بر این است جمله آنها هویت فردی و اجتماعی میدارای ابعاد مختلفی است که از  هویت

که در هر صورت، خاص و ممتاز بودن از دیگران و بازشناسی خود و دانستن کیستی و چیستی خود، از 

که هر آدمی به وسیله ه هویت چیزی نیست جز آنچ»باشد: دهنده هویت میترین عناصر تشکیلجمله مهم

)تاجیک، « کندشناسد و کیستی و چیستی خود را در پرتو آن تعریف میمی آن خویش را از دیگری باز

های گیرند که ممکن است با هویتافراد در شرایطی قرار می (. در فضای مجازی و اینترنت29:2914

برای »شناسد. مختلف با دیگران ارتباط برقرار کنند و هر فرد با افراد زیادی در ارتباط باشد که آنها را ن

نام و غیرمتجسد عوامل مهمی در اجتماعی کردن نوجوانان هستند و های بیدر تاریخ بشر، غریبه راولین با

(. از طرفی اندیشمندان هستی به بحث آگاهی 903:1550 ،1)زیو «آنها موثر هستند «خود»احتماال در تشکیل 

نوعی شرایط بودن آدمی و ارتباط او را در آدمی از بودن خود و فردیت انسان توجه خاصی دارند و به

شود ابعاد و شرایط های فلسفه هستی سعی میکنند، که در این پژوهش بر مبنای آموزهجهان بررسی می

 هویت در فضای مجازی و نقش تعلیم و تربیت در بهبود و تکوین آن بررسی شود.

ابتدا به تحلیل و توصیف  ،این ترتیب به .باشدروش توصیفی و تحلیلی می ،روش پژوهش در این نوشتار

های فلسفه هستی برای سپس با تجزیه و تحلیل اندیشه .شودشرایط فرد در شرایط دنیای مجازی پرداخته می

روش  ،شود. در این پژوهش همچنینگیری از این اندیشه از روش تحلیل مفاهیم و متن استفاده میبهره

                                                      
2- Existentialism 
1- Zhao 



  102 

این روش موضوعات در بوته کاوشگری ر (. د2332 ،2رسونشود )هاگفلسفی بکار برده می یکاوشگر

باشد که از آن به کاوشگری فلسفی انتقادی گیرند، اساس این روش در نقد و روشنگری مینقادانه قرار می

ن های جایگزیفهم و پیشنهاد گزینه سازی، باالبردن درک وشود. اهداف آن مواردی همچون شفافیاد می

دهد )همان(. بنابراین در این پژوهش نظر بر این است بود عمل تربیتی را مدنظر قرار میبه باشد و نهایتاًمی

های فلسفه هستی، نقش و با نظر به اندیشه در فضای مجازی و اینترنت که پس از تحلیل و توصیف هویت

 تعلیم و تربیت در این خصوص تبیین شود.

(. به هر 1550 گوناگونی داشته باشد )زیو، «خودهای»هان مجازی باعث شده فرد فناوری دیجیتال و ج

پیدا کرده و نقش آن در زندگی بشر و تسهیل ن امروزه نفوذ روزافزونی در زندگی انسا حال اینترنت

رنت نیز باید دهندگی اینتارتباطات و دسترسی به منابع اطالعات قابل انکار نیست. از طرفی قدرت شکل

رغم مزایای بسیاری مثل دسترسی بیشتر به منابع در اینترنت، کم (. همچنین به1525مورد توجه باشد )سری،

 )والتر و کپ، باشدشدن مطالعه عمیق و مداوم کتب مختلف و خطر پیوندهای الکترونیکی از معایب آن می

از  9و پراکنده 1عنوان خود غیرمتمرکزبه ساخته که« خودی»در زندگی جوانان  ورود فضای سایبر(. 1553

تواند باعث ایجاد نوعی خویشتن . بنابراین حضور در فضای اینترنت می(1550 )زیو، شودنام برده میآن 

( با اشاره به آنچه 1553) 0و کپ 4والترز. فرد آثار نامطلوبی داشته باشد نامتمرکز شود که در تکوین هویت

ای از بودن، که بودن در فضای قدند که شکل تغییرشکل یافتهنامید، معتمی« جهان بودن در»، که هایدگر

که هایدگر « 6بودن در جهان»توان گفت که عبارت می ،همچنین ی است، نیز باید مورد توجه باشد.سایبر

تغییر کرده  ،باشدو مجازی می که دو دنیای واقعی «هاجهان»به بودن در ه ( بیان کرده است، امروز2336)

آموز و گیرد ارتباط بین دانشاست. از آنجایی که ارتباط رو در رو و مستقیم در جهان مجازی شکل نمی

چنین ارتباطی  تو و رو در رو باشد. -د ارتباط منکن( اعالم می2916ر )معلم بهتر است آنچنان که بوب

بروز پیدا  معتقد است ذات واقعی هستی آدمی در هنر تواتد در درک خود واقعی کمک کند. هایدگرمی
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تواند در آشکار شدن انسانی و از جمله هنر و ادبیات نیز میتوجه به علوم ،بنابراین .(2301کند )نلر، می

 . هستی واقعی آدمی موثر باشد

بتی از خود نداشته باشد. یکی از خطر باشد و فرد درک ثا فرد در فضای مجازی ممکن است در هویت

تواند آگاهی دادن به فرد، نقد های مهم تعلیم و تربیت در کمک به تشکیل و تکوین هویت فردی مینقش

( بر نقش تعلیم و تربیت در آگاهی فرد به 2366و بررسی فضای مجازی و ابعاد آن باشد، آنجا که موریس )

شکل گرفته در  «خودهای»آگاهی دادن فرد به  و تربیتعلیم توان گفت نقش تکرد. حال میخود تاکید می

( از گم شدن و افتادن انسان در جهان و زندگی روزمره سخن 2336) فضای مجازی و واقعی است. هایدگر

گفت و امروزه باید از گم شدن در جهان مجازی و شناخت ماهیت و شرایط آن سخن گفت که می

های تعلیم و تربیت باشد. انسان اصیل از منظر فلسفه هستی کسی است که و مسئولیت تواند از وظایفمی

(. بنابراین تعلیم و تربیت باید در تکوین خود 2،1525یزکند )میخود را به بهترین نحو کشف و تعریف می

 د.برای افراد فراهم آی «بودن برای خود» طوری که امکانبه ،واقعی افراد نقش موثری ایفا کند

 ، فلسفه هستی.فردی، اینترنت : هویتكلیدی هایواژه
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چکیده مقاالت . در های تفکر انتقادیتبیین و طراحی مدل شایستگی (.2931) بیجنوند، فرامرز
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و 

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.109-163)صص:  پرورش ایران

 
 

 های تفکر انتقادیدل شایستگیراحی متبیین و ط

 2فرامرز بیجنوند

ها باید اگر بناست یادگیری شاگردان تحقق یابد، آن»آلفرد نورث وایتهد با کالم معـروف خـود که 

، به «ها را کنار بگذارند، جزوات خود را بسوزانند و جزئیات از بر شده برای امتحان را فراموش کنندکتاب

ک رشته به یباشد که از مطالعه  یند فکریک فراید یت بایم و تربیتعل ید که ثمره واقعن معنا اشاره داریا

(. تفکر انتقادی این امکان را برای فرد 1: 2916رز، یشده )ما یآورق اطالعات جمعید، نه از طریآیوجود م

کند، جستجو یکه وی را احاطه م یحوادث و اطالعات یختگیرهمان بهیقت را در میکند تا حقفراهم می

ای را که در ورای هر ن درک ممکن را کسب کند و معانییترکند و از مدارک و شواهد موجود کامل

های امروز عمدتاً به دلیل (. اما متأسفانه مدرسه1551ز مهم وجود دارد آشکار سازد )جانسون، یچ

شتر به انتقال ینگاه خود را بکردهای روان شناختی، یهای علوم و فنون و با توجه به بعضی از روپیشرفت

های اخیر، اند. در سالمتفکر نقاد، فاصله گرفته یهات انسانیق معطوف کرده و از تربیاطالعات و حقا

اند. رشد ، ابراز نگرانی کردهتربیتی در مورد نارسایی توانایی شاگردان در امر تفکر انتقادیمتخصصان علوم

ای پیچیده در آموزش بوده، ولی امروزه حالتی های فکری شاگردان، همیشه مسئلهو پرورش مهارت

و جامعه از قدرت تفکر انتقادی ما درباره  بحرانی به خود گرفته است؛ چرا که برونداد اطالعاتی فرهنگ

اکز آموزشی به منزله ای دیگر الزم نیست مر(. در چنین زمینه2316 آن اطالعات فراتر رفته است )مایرز،

( و شاگردان را به صورت 2919به مثابه انتقال دهنده اطالعات خدمت کنند )مایرز، مخزن دانش، و معلمان

سازی و بازیافت اطالعات ندارند، تجهیز کنند )شعبانی، ای جز ذخیرههای سیار کوچک که وظیفهکتابخانه

ت که شاگردان مهارت خود را در تفکر و استدالل افزایش دهند، (. بلکه بسیار مهم و ضروری اس2911

 تفکر»معتقدند  زریگل و (. واتسون2919کار ببرند )مایرز، ها را بهاطالعات موجود را پردازش کنند و آن

 دیبا ابتدا یانتقاد مهارت. متفکر و عبارتند از: نگرش، دانش که است شده لیتشک عنصر سه از یانتقاد
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 را مسئله به مربوط دانش سپس .دارد حل به ازین مسئله که ردیبپذ و باشد داشته به مسئله یلیمات ای نگرش

 مسئله حل ندیفرا انیجر دانش در نیا یدستکار و بردن کاربه یبرا الزم یهاتاً مهارتینها و باشد داشته

های تفکر انتقادی، ران در مهارت(. مطمئناً برای رفع ناتوانی فراگی1552)لوونستین و بردشو، « باشد داشته را

های تفکر انتقادی را در سه حوزه دانش، مهارت و نگرش تبیین نمود تا با آموزشی ابتدا باید شایستگی

ها، تحولی در زمینه آموزش تفکر انتقادی به فراگیران در فرایند تعلیم و انتقادی و مبتنی بر این شایستگی

هایی برای تفکر ق، مسئله اساسی پژوهش حاضر تبیین شایستگیتربیت صورت گیرد. با توجه مراتب فو

انتقادی در قالب سه حوزه دانش )شناخت(، مهارت )توانایی(، عاطفه )نگرشی، تمایلی( و طراحی مدلی 

و  صحیح هاست، تا بدان سبب بتوان با آموزش انتقادیبرای آموزش تفکر انتقادی از طریق این شایستگی

برگرفته از مبانی نظری غنی، در جهت کم رنگ نمودن عدم توانایی شاگردان در امر تفکر انتقادی گام 

ل اسنادی، سؤاالت پژوهشی زیر مطرح و یفی از نوع تحلیبرداشت. به این منظور، با استفاده از روش توص

 اند:بررسی شده

 ه دانش )شناخت( کدامند؟در مؤلف هایی تفکر انتقادیشایستگی -2

 در مهارت )توانایی( کدامند؟ هایی تفکر انتقادیشایستگی -1

 در عاطفه )نگرشی، تمایلی( کدامند؟ هایی تفکر انتقادیشایستگی -9

 چگونه است؟ های تفکر انتقادیمدل طراحی شده بر اساس شایستگی -4

 توسط و ارائه پردازانهینظر از یتوسط گروه یانتقاد تفکر فیتعر نیمعتبرتر 2315 سال اواخر در

 ،یاز: عادت کنجکاو عبارتند یانتقاد متفکر یهایژگیشد. در این تعریف و کا منتشریآمر فلسفه انجمن

 مواجهه با در صداقت ،یابیارز در بودن منصف ری،یپذذهن باز، انعطاف مطمئن، استدالل خوب، یآگاه

 یبندمرحله مسئله، درباره بودن شفاف اراده بررسی مجدد، قضاوت، در اطیاحت ،یشخص یخطاها

 نشیگز در یعقالن داشتن عملکرد اطالعات مرتبط، یجستجو در بودن کوشا ده،یچیپ موضوعات

)لوونستین و بردشو،  برنامه و با موضوع متناسب تردقیق هرچه جینتا بر اصرار و بر اکتشاف تمرکز ارها،یمع

دهد و معتقد است یر ارائه میت را به شرح زیو خصوص یژگیو 21 یتفکر انتقاد یس برای(. رابرت ان1552

تازه  یتیهای الزم موقعدر زمان -1 ؛باز دارند یذهن -2ها را دارا هستند: یژگین ویکه متفکران منتقد ا

 یدر جستجو -4؛ آورندیشرایط را به حساب م یتمام -9؛ دهندیر مییرا تغ یتیا موقعیکنند و یجاد میا

در جستجوی  -6 ؛کنندیده کار میچیک کلِ پی یمنظم، با اجزا یدر روش -0 ؛ق هستندیاطالعات دق

در جستجوی بیانی روشن از پیامدها و  -1 ؛گردندبه دنبال دالیل می -0 ؛های متفاوت هستند«جایگزین»



 106 

 
از  -22 ؛گیرندکار میمنابع معتبر را به -25؛ کننددر خاطر حفظ میمسئله اصلی را  -3 ؛نتایج هستند

نسبت به احساسات و سطوح دانش دیگران حساس هستند )ارنشتاین و  -21 ؛ وشوندموضوع خارج نمی

شک اهل  -2های زیر برخوردارند: از ویژگی گوید، صاحبان تفکر انتقادی(. بییر می2909 هانکینس،

به شواهد و استدالل بها  -0 ؛مدار هستندارزش -4 ؛آزاداندیشند -9 ؛ی صدر دارندسعه -1 ؛هستند

 -1 ؛نگرنداز زوایای متفاوت به موضوع می -0 ؛ورزندبر دقت و روشنی استدالل تأکید می -6 ؛دهندمی

از  -3 ؛ ودهندغییر میها را تدر صورتی که دالیلی برای تغییر موقعیت و موضع فکری خود بیابند، آن

کنند )به ها استفاده میهای متفاوتی همچون سؤال پرسیدن، جدل، شناسایی و زیر سؤال بردن فرضروش

کنند: ن موارد اشاره مییبه ا یتفکر انتقاد یهایژگیپائول و الدر در خصوص و(. 2910 نقل از سنه،

رممکن است که بدون تعهد یو... است و غ یقیشرفت در بسکتبال، نواختن آلت موسیمثل پ یپیشرفت انتقاد

م، یت بپنداریاهمیکه ما تفکرمان را ب یتا هنگام -نه حاصل شودین زمیدر ا یشرفتیو پ یریادگیآگاهانه، 

است که  یجیند تدریک فرآی یشرفت در تفکر انتقادیپ -میاشرفت آن انجام ندادهیپ یاز برایکار مورد ن

دارد  یک درجه دانشگاهیک فرد به خاطر این که ی -ح استیصر و کوشش و کار سخت و یشامل سع

طور که نمره ست. همانین یاعتماد به نفس در تفکرات خود، نشانه تفکر انتقاد -شودینم یک متفکر عالی

دن دارد، یشیاز به توسعه عادات خاص اندین یتفکر انتقاد -ستیباال در تست هوش نشانه نابغه بودن ن

ک یدر  یان مرحلهیازمند تمرین یتفکر انتقاد -شودیها متولد نمچ کس با آنیکه ه یعادات فکر کردن

ر به عنوان ی( به موارد ز0-6: 2331چمستر و جانسون )(. 1555گسترده است )پائول و الدر،  یدوره زمان

مود، اشاره متفکران منتقد استفاده ن یابیارز یها براتوان از آنیکه م یو نکات یتفکر انتقاد یهایژگیو

 یها عبارتند از: کنجکاویژگین ویدانند. ایات متفکران منتقد میها و خصوصیژگیها را از وکنند و آنیم

صداقت  -معقول ییگراشک -یریپذانعطاف -فکر )ذهن باز(  یگستردگ -یینت گرایع -شمندانهیاند

مصمم  -حل مشاجرات یالش براو استقامت به هنگام ت ی، پافشاریستادگیا -روشمند بودن -خردمندانه

( نیز 1552(. کالرک و هولت )2935ها )به نقل از بیجنوند، دگاهیر دیاحترام قائل شدن به سا -بودن

پذیری، توانایی کنند که عبارتند از: باز بودن ذهن، انعطافهایی را برای تفکر انتقادی ذکر میمهارت

ه با مسائل، تعقل در قضاوت کردن، توانایی بررسی ارزیابی ذهنی، عدم سوگیری شخصی به هنگام مواجه

اندیشی در مورد موضوعات، پشتکار داشتن در جستجوی اطالعات مناسب، توانایی استدالل مجدد، روشن

( به بیان 1552در انتخاب معیارها، تمرکز بر روی مسئله و پایداری برای جستجوی نتایج. پائول و الدر )

های مهم برای فردی که ها به این نتایج رسیدند که مالکنتقد پرداختند. آنهایی در افراد متفکر ممالک
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را ها و مسائل ضروری را طرح و آنپرسش -2تفکر انتقادی را در خود به خوبی پرورش داده عبارتند از: 

 کند و از باورهایآوری و ارزیابی میاطالعات مربوط را جمع -1 ؛کندبه صورت واضح و دقیق تنظیم می

ها و ها را با مالکرسد و آنهای مستدل میحلبه نتایج راه -9؛ گیردها بهره میانتزاعی برای تفسیر آن

کند و های مختلف فکری، تفکر میبا فکر باز و روشن در سیستم -4 ؛آزمایداستانداردهای مربوط می

حل برای به دست آوردن راه -0 ؛ وکنددهد و ارزیابی میها را تشخیص میها و نتایج کاربردی آنفرضیه

 یهانگرش یانتقاد گیرد. در نهایت، این که متفکرانمشکالت پیچیده، از ارتباط با دیگران بهره می

 استقالل خود )شامل یهانگرش توسعه یبرا افراد نیاست؛ ا یاتیح یتفکر انتقاد یبرا که دارند یخاص

 ع،یقضاوت سر عدم تواضع، ،یمحورو جامعه یبه خودمحور نسبت نشیب منصفانه، تیذهن تفکر، در

 در کنکاش و به جستجو یمندعالقه در استدالل، نفس به اعتماد انضباط، پشتکار، صداقت، جرئت،

( یو همدل تیخالق ،یفکر انسجام خطر، قبول ،یکنجکاو ار،یاخت و مسئولیت و احساسات، تفکرات

فاسیر، تفکر انتقادی به زبان خیلی ساده به توانایی فرد (. با این ت1556کنند )رنجبر و اسماعیلی، یتالش م

انگیزد، گردد. متفکر انتقادی، سؤاالت اساسی و مسائل را برمیبرای تحلیل و ارزشیابی اطالعات اطالق می

های انتزاعی پردازد، ایدهآوری و ارزیابی اطالعاتِ مرتبط میکند، به جمعها را به طور صریح تنظیم میآن

سازد. کند و با دیگران به طور اثربخش ارتباط برقرار میدهد، با ذهن باز فکر مید استفاده قرار میرا مور

دهند، دیدگاه ها را با بلی و خیر پاسخ مینگرند، پرسشمتفکران غیرانتقادی از نگاهی خودمحور به دنیا می

کنند های موجود فرض میها واقعیتهای ذهنی خود را تنپندارند و واقعیتخود را تنها دیدگاه معقول می

 (.1556)دورون و همکاران، 

ک شناخته شده یک جامعه دموکراتیمشارکت عاقالنه در  یبرا یبه عنوان مهارت اساس یتفکر انتقاد

(. 1552، نای)آندولباشــد یت میمـورد حما یمدرن امروزی به عنوان مهــارتی ضرور یـایاست و در دن

طلبد که در برگیرنده انواعی از دانش، مهارت و های خاصی را می، شایستگیتقادیگیری از تفکر انبهره

هایی برای تفکر انتقادی پرداخته شد باشد. در این پژوهش به تبیین شایستگینگرش )تمایالت( در فرد می

 شود.ها اشاره میکه در ادامه به آن

گرایی، گرایی معقول، ذهن باز، روشمند، عینیتاز؛ استدالل، شک ها در حوزه دانش عبارتندشایستگی

 کنجکاوی و ...

 ها عبارتند از؛ تفسیر، تحلیل، ارزیابی، استنتاج، خودنظم دهی و ... ها در حوزه مهارتشایستگی
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ی صدر، طرفی، احترام به عقاید مخالف، سعهها عبارتند از؛ صداقت، بیها در حوزه نگرششایستگی

 اس همدلی و... احس

ارائه شده است تا  ها، طرحی برای آموزش هر چه بهتر تفکر انتقادیو در نهایت، بر اساس این شایستگی

 طی شود. بدان سبب بتوان در فرایند تعلیم و تربیت گامی در جهت آموزش انتقادی

 منابع
 های تفکر انتقادی و بررسی رابطه آن با تولید علم در بین اعضای هیأت علمییین مؤلفهتب(. 2935بیجنوند، فرامرز )

 نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی(. دانشگاه شاهد.)پایان

 .14 -12ص: ، ص11معلم،  .های تفکر انتقادی(. راهبردهای آموزش مهارت2910سنه، افسانه )

 .. تهران: سمتتهروش تدریس پیشرف (.2911شعبانی، حسن )

 . )خدایار ابیلی، مترجم(. تهران: سمت.آموزش تفکر انتقادی(. 2916مایرز، چت )
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به نام معلمان بدون  یشهرمعلم تا آرمان تیبه نام فلسفه ترب یاز مقوله (.2931) داورپناه، ابوسعید

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول . در مرز
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.100-104)صص:  در نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

 به نام معلمان بدون مرز یشهرمعلم تا آرمان تیبه نام فلسفه ترب یاز مقوله

 2داورپناه دیابوسع

روز و برجسته باید دارای فلسفه به یاست. یک نظام آموزش ت معلمین مقاله فلسفه تربیکانون توجه ا

را به  بنیادین نظیر این روبرو است، از جمله: آیا باید فردی سؤاالتت معلم با یت معلم باشد. فلسفه تربیترب

توان فردی را برای معلمی نام معلم و با کارکرد تدریس در فضای آموزش آماده کرد؟ آیا اساساً می

ها و رویکردهای فلسفی به این موضوع های موافق و مخالف در میان مکاتب، نظریهآموزش داد؟ دیدگاه

لمی آماده کرد؟ توان فردی را برای معچیست؟ منظور از آمادگی برای معلمی چیست؟ چگونه می

آیا آماده شدن برای معلمی شامل آگاه ساختن ؟ های فردی که آماده تدریس است کدام استمالک

توان اطمینان یافت که فردی برای ورود به دنیای ها و فنون است؟ چگونه میداوطلبان از برخی مهارت

معلم  و سهمم هستند، یهدر توسعه آموزش و پرورش س یواقعی کالس و تدریس آمادگی دارد؟ چه کسان

 ست؟ ین توسعه چیتربیت شده در ا

ک فلسفه یت معلم با یترب یفاقد نظام آموزش هاسالدهد که ما مرور پیشینه موضوع در ایران نشان می

 . رساندیمرا  خألباال برای نظام آموزشی کشور، وجود یک  سؤاالت. پاسخ میابودهق و روشن یدق

گذار در فلسفه آموزش و پرورش، معلم و کار او یعنی آموزش است. در کی از قلمروهای نظری اثری

 یدگاه مکاتب فلسفیهمین رابطه یکی از مسایل جدی در این رشته، ورود به بحث آموزش معلم است. د

مثال تعلیم و تربیت  یانگیز متعددی است. برات معلم با یکدیگر متفاوت و دارای نقاط چالشیدرباره ترب

 -2به موارد زیر اشاره کرد:  توانیم هاآن نیترمهمکه از  ردیگیماهداف متعددی را در بر  یستیآلدهیا

را موجوداتی  هاانسان هاستیآلدهیارشد ذهنی.  -4رشد منش؛ و  -9 یی؛خودشکوفا -1جستجوی حقیقت؛ 

ت یترب ید طوریعلم بااین است که م تیو تربترین عامل تعلیم کنند که مهم. آنان تاکید میدانندیممتفکر 

زندگی  توانندیم هاشهیاندمعتقدند که  هاستیآلدهیاشود که شاگردان را به سمت فکر کردن سوق دهد. 
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تر شوند. آدمیان از طریق گسترش قدرت تفکر، قادرند موجوداتی عاقل هاستیآلدهیارا تغییر دهند. به نظر 

که  دانندیمانسان را موجودی  هانیاتر از همه ، و مهمدنگرنیمبه انسان به عنوان موجودی متفکر  هاآن

د یبام بر اساس این مکتب، معل(. 2910، یعتمداریتا باالترین نقطه است )شر نیترپستحیطه تفکر او از 

ش بپردازد و یت خوید خود به تربیابد، بایگسترش  دیر او باطه تفکیت شود و حیشمند تربیفکور و اند

 (.1522، 2ن الی)گر واال داشته باشد یت و منشی، شخصیخلق و خو ت شود کهیترب یطور

و تجربه و تعقل  تیآموزان را به فعالسم معتقد است که معلم مسئول است که دانشیمعلم مکتب رئال

معلم را محور  هاستی. رئالزدیها را برانگآن یبدهد و کنجکاو شانیوادار کند؛ امکان بحث و انتقاد به ا

نده خدا در یباشد تا نما اشتهآن را د یستگیشود که شا تیترب یبه نحو دی. معلم بادانندیم تیو ترب میتعل

. ورزد مبادرت سنت و عقل پرورش به باشد قادر تا باشد داشته فراوان یهاتیقابل دین باشد. او بایزم یرو

ن به پرورش یوند بزند و همچنیجود پمو یهاتیآموزان را با واقععقل دانش تواندمی که است یکس معلم

 حواس او بپردازد.

رند یابند و بپذیقت را درین حقیتا ا ران کمکیوسته درصدد است که به فراگیسم پیمعلم مکتب پراگمات

 که بدهد آموزش خود آموزانشود که بتواند به دانش تیترب یبه نحو دیر هستند. او باییکه همواره قابل تغ

دهد و مطرح یب میرا ترت یلرا به کار ببرند و مسائ یقت و حل مسائل، روش علمیدن به حقیرس یراب

برد که یش میرا آنچنان پ یریادگی یهاتیباشد؛ فعال یها مستلزم تالش شخصسازد که حل و فصل آنیم

 یعلمم نی(. چن2919نژاد، یق کشانده شوند و به پژوهش بپردازند )شعاریند تحقیبه فرآ ماًیران مستقیفراگ

د، یران حل نمایشود را با کمک خود فراگیم طرحکه در کالس  یل و مشکالتیآموخته است تا مسا

کنند و از  یبندشان را انتخاب و طبقهل مورد عالقهیت کند تا آنان خود شخصاً مسایترب یران را طوریفراگ

تواند بدون ینم یریادگیکه  داندیم ستیت مورد بحث قرار دهند. معلم پراگماتیت و اولویلحاظ اهم

 (.2999 ،ییویرد )دیاشتباه انجام بگ

در . شودینمتربیت معلم به کالس درس و مسائل برنامه آموزشی محدود م سیالیستانسیدر مکتب اگز

. معلم شاگرد را در دیالوگ کنندیمیک رابطه مشترک، معلم و شاگرد برای رسیدن به حقیقت دیالوگ 

نقش  مآموز در مکتب اگزیستانسیالیسدانش. کندیمو او را به شرکت در دیالوگ تشویق شرکت داده 

قش اول را معلم ایفا ن (،2903یک بازیگر را دارد، نه یک تماشاچی؛ اما در این نمایش، به زعم نلر )

ک شغل یه به حرفه خود به عنوان ت شود کیترب ید طوریبام معلم از نظر مکتب اگزیستانسیالیس .کندیم
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ک انسان بنگرد. یآموز خود به عنوان ز به دانشیت شود که قبل از هر چیترب ید طوریمعلم با. ننگرد

. نگاه مختصری به دانندیمقت یکشف حق یت معلم را در تنظیم گفتگو براین مکتب رمز موفقیطرفداران ا

تربیت  هاآنه بر اساس تعالیم و انتظارات هر یک از دهد که معلمی کهر کدام از این مکاتب نشان می

 و نقاط قوت معینی است که چه بسا از نگاه مکتب دیگر یک محدودیت تصور شود. ت شود، دارای امتیازا

ها آنکه  میشویمم، متوجه یت معلم بپردازیت در خصوص تربیم و تربیلسوفان بزرگ تعلیآراء فه اگر ب

ت یت وی اهمیترب ینش دقیق معلم برایمثال افالطون به گز ی. برااندداشتهر ت معلم را در سیدغدغه ترب

است، گزینش او کمال اهمیت را دارد  پخته فرهنگ یمعلم الگو و نماینده. از نگاه افالطون، دهدیم

عت ین موجود در طبیقوان ت روش معلم با استفاده ازید بر اهمیتأک از نگاه روسو (.44: 2915)گوتک، 

ت شوند یکه قرار است ترب یزان درک و فهم معلمانی(. کانت بر م295: 2900زاده، بی)نقت اس یضرور

آنکه  ی، بکنندیمباور  یو حت خوانندیمو  شنوندیمرا  ییزهایهستند که چ یانی. چه بسا مربورزدیمد یتاک

م )نقل از یخود از آن آموخته باش یکه به قسم میآوریماد یو بهتر به  میفهمیمرا بهتر  یزیبفهمند ما چه چ

آموزش و  یقاً با اصول و مبانیت کرد و آنان را عمیم تربیفه ید معلمانی(. از این منظر با290-296همان: 

م. بر یدرست قضاوت کن میتوانیمم، یبدان یکه روانشناس یوقت داردیمپرورش آشنا نمود. هربارت اظهار 

که مقصود تربیت معلم از نظر وی، اعزام معلمی به کالس است که  شودیمنین استنباط این اساس چ

اند و بعضاً (. فیلسوفان تربیتی همیشه هم با تربیت معلم موافق نبوده209-200روانشناسی بداند )نقل از همان: 

نده و مشکالت آن را یی آهاتیوضع انتوینممعتقد است که  اند. دیوییقرار داده سؤالچرایی آن را مورد 

ا تربیت معلم اساساً یشود که آ( پس از نگاه او این پرسش مطرح می263: 2900زاده، بیکرد )نق ینیبشیپ

توانند با تربیت معلم به روش نمی مانند لیوتار متأخررسد که فیلسوفان معنا و فلسفه وجودی دارد؟ به نظر می

 د موافق باشند.  متعارف خو

ارزش و حساسیتی که دارد،  در ایران به اندازه ت معلمیکه فلسفه ترب رسدیمن به نظر یدر مجموع، چن

های زمانی مورد توجه قرار نگرفته است. شاید به دلیل فقدان فلسفه تربیت معلم در کشور باشد که در دوره

کند، افول الساعه مدیران، تربیت معلم در ایران رشد میا تصمیمات خلقمختلف شاهد آن هستیم که ب

م اما بر اساس یت معلم مشغولیش از نود سال است که به تربیشود. بیابد، و یا به طور کلی تعطیل میمی

ت معلم که با مختصات فرهنگی و انتظارات ما از نظام یترب یبرا یمشخص یمرور شواهد، مبنای فلسف

ز ین یاسالم یت جمهوریم و تربین شده فلسفه تعلیتدو یسنخیت داشته باشد، وجود ندارد. مبانآموزشی 

د و ید خودشان را با آرای جدیت معلم بایی تربهات. نظامت معلم را نداشته اسیفرصت تمرکز بر فلسفه ترب
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ی مکاتب فلسفی هادگاهید یکه حت میکنیم یزندگ یوفق دهند. از آنجا که، ما در عصر ینگاه انتقاد

ن رو، مطالعه، بازاندیشی و نقد ید قرار گرفته است؛ از ایت معلم مورد تردیت در باب تربیم و تربیل تعلیاص

ت معلم کشور یگیری درباره فلسفه تربتصمیم یبرا تواندیمهای جدید به فلسفه تعلیم و تربیت اندیشه

 یادیز یهاحامل ارزشم ت معلیدر باب ترب یی فلسفهاشهیاندر تحول آرا و یس یگشا باشد. بررسراه

به  تواندیممختلف  یاست؛ لذا استخراج آرام در حال ساختن شدن دائ یانیت معلم جریخواهد بود. ترب

 کوشدیمتر، در این مقاله پژوهشگر به عبارت روشن. ت معلم ایران کمک کندیانداز فلسفه تربم چشمیترس

، روند تحول آن را یتیترب یهاشهیو اند یفلسف یمعلم از طریق بررسی آرا تیتا با بازاندیشی در فلسفه ترب

انداز های آموزش و پرورش امروزی، چشمروشن سازد و ضمناً با مرور تحول فلسفه تربیت معلم در نظام

 زیر محور تحقیق قرار خواهد داشت:  سؤاالتفلسفه تربیت معلم در کشور را ترسیم نماید. در این راستا 

 ست؟یاز نگاه مکاتب فلسفه آموزش و پرورش چ ت معلمیتربه سففل -2

 ست؟یاز نگاه مربیان بزرگ ایرانی و جهانی چ ت معلمیفلسفه ترب -1

 ست؟یچ پست مدرنکرد مدرن و یدر دو رو ت معلمیفلسفه ترب -9

 در کشور چگونه بوده است؟ ت معلمیتربروند تحول فلسفه  -4

ای برای تربیت معلم از تحلیل سند آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران، چه فلسفه -0

 کشور قابل استحصال است؟ 

در  ت معلمینده فلسفه تربیانداز آهای جدید فلسفی به تربیت معلم، چشمبا توجه به اندیشه -6

 ست؟یدنیا چ

 ست؟یدر کشور چ ت معلمیانداز فلسفه تربچشم -0

 فلسفه تربیت معلم، معلم، تربیت معلم های كلیدی:واژه

 منابع
 شاه.یعل ی، مترجم(. تهران: انتشارات صفی. )مشفق همدانمدرسه و شاگرد(. 2999دیویی، جان )

 . تهران: امیر کبیر. فلسفه آموزش و پرورش(. 2919اکبر )نژاد، علیشعاری

 . تهران: امیرکبیر. اصول و فلسفه تعلیم و تربیت(. 2910شریعتمداری، علی )

 .تهران: انتشارات سمت. )محمد پاک سرشت، مترجم(. یتیو آراء ترب یمکاتب فلسف(. 2914گوتک، جرالد. ال. )

 .ی. تهران: انتشارات طهورفه آموزش و پرورشبه فلس ینگاه(. 2900ن )یر عبدالحسیزاده، مبینق

 . )محمدرضا آهنچیان و یحیی قائدی، مترجمان(. تهران: انتشارات آییژ.شناسی تربیتیانسان. (2903نلر، جی. اف. )
 Green, L. J. (2011). Deconstructing the met narrative of the century skills movement. 
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اهلل به عنوان هدف غایی در ای جهت وصول به قرب الیمقدمه یات طیبهح (.2931) امیری، کاوه

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و . در نظام تربیتی در حال تحول اسالم
(. مشهد: 115-101)صص:  نتربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایرا

 دوسی مشهد.دانشگاه فر

 
 

اهلل به عنوان هدف غایی در ای جهت وصول به قرب الیحیات طیبه مقدمه

 نظام تربیتی در حال تحول اسالم

 2کاوه امیری

همه ابعاد  ،این تحول .همراه با تغییر و تحول است ،بیش از هر زمان دیگر ،زندگی در جهان امروز

یماری ب» ه است که بعضی از دانشمندان از آن بهزندگی آدمی را آن چنان دستخوش تغییر دایمی نمود

وْمٍ یالسَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ کُلَّ  یسْأَلُهُ مَنْ فِی»هم چنان که خداوند می فرماید:  .(2905،)تافلراند برده نام «تغییر

ت روز در کاری اس کنند او هرخواست می ها و زمین است از او درهر کسی که در آسمانن شَأْ یهُوَ فِ

بر  انسان نیز کند.در نظام آفرینش تحول ایجاد می ه بیانگر آن است که خداوند دایماًٌآی .«(13الرحمن/ )

گرایی و میل به کمال است در زندگی خود در حال تحول است، اما اساس ویژگی فطری خود که کمال

شخیص داده نخواهد شد و این مسیر حیات به درستی ت در صورت عدم شناخت مصادیق صحیح کمال،

 کند.انسان را با عدم تعادل و سرگشتگی در زندگی مواجه می

های انسان جهت دستیابی به اهداف مطلوب در زندگی خود و ایجاد تعادل و زندگی مطلوب در دنیا راه

تا  یافته است.ای بهتر از تعلیم و تربیت ناما وسیله متفاوتی همچون جنگ، انقالب و ... را امتحان نموده،

ها و کمک به زندگی مطلوب در این دنیا و به را برای هدایت و راهنمایی انسان ءجایی که خداوند انبیا

عبارتی تعلیم و تربیت صحیح فرستاده است. قرآن با صراحت تمام رسالت خود را ارائه برنامه برای هدایت 

رسالت پیامبر )ص( را تالوت قرآن و تعلیم کتاب و و « 210انزل فیه القران هدی للناس .../ بقره »ها انسان

هِمْ وَ یزَکِّیاتِهِ وَ یهِمْ آیتْلُو عَلَیهِمْ رَسُوالً مِنْ أَنْفُسِهِمْ ینَ إِذْ بَعَثَ فِیلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ»ها تزکیه انسان

با  ،حال نماید.بیان می(« 264)آل عمران / نٍیضَالَلٍ مُبِ یبْلُ لَفِعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَۀَ وَ إِنْ کَانُوا مِنْ قَی

آیا همانطور که  ،گرا و در حال تحول استتوجه به نقش متحول جوامع انسانی و اینکه انسان فطرتاً کمال

دانند و معتقدند که گرایان تعیین اهداف قطعی و از پیش شده را در جریان تربیت مناسب نمیپیشرفت
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ها از قبل باعث سکون و رکود تربیت ها در حین تربیت مشخص شده و مشخص کردن هدففهد

و تعیین هدف قطعی و از قبل مشخص شده باعث رکود و  ،فرایندی داردت چرا که تربیت ماهی ؛شودمی

نیز هدفی از قبل  ( در اسالم2911مقدم،فایی)ص شود )درصورت وصول به هدف(تعطیل شدن آن می

ای هت رسیدن به آن اهدف نهایی به نقطبا تعیین اهداف قطعی و مشخص در صور ه و یامشخص نشد

 شود؟ رسیم که تربیت تعطیل میمی

به عنوان حرکتی بیهوده تلقی شده،  ،هر حرکتی که بدون هدف شروع شده و ادامه پیدا کندم دانیمی

آیا  هال این است کبنابراین سؤ«. (220اکُمْ عَبَثاً )مومنون/أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَ»چنانکه در سوره مومنون آمده 

اسالم هدفی را به عنوان هدف نهایی تربیت برگزیده که ضمن پذیرش و همراهی با تحول دائمی جریان 

قرب »وال مثبت است و آن انتخاب حفظ گردد. بدون شک پاسخ به این سزندگی، ماهیت فرایندی آن نیز 

که ضمن مشخص شدن هدف نهایی آن و  (2910 ،اقری)بهدف نهایی تربیت است به عنوان  «الی اهلل

نقطه پایانی برای آن  ، در ضمن،است فرایندی آن نیز حفظ شدهخروج از بیهودگی جریان تربیت، حالت 

اسالم ضمن  ،تواند به مراتبی از آن دست یابد. بنابراینمتصور نیست و هر شخص بر اساس توانایی خود می

یابی به مشخص نموده است. برای دست« قرب الی اهلل»ز جهت آن را نی و لزوم تحول دائمی انسان،پذیرش 

باید  به خصوص این هدف، ،باشدهر یک از اهداف نهایی آفرینش انسان که همان اهداف نهایی تربیت می

 مورد نظر قرار دهیم.« قرب الی اهلل»ز سارا به عنوان مقدمه و زمینه« حیات طیبه»تحقق 

در این مقاله ضمن استفاده از قرآن بر اساس این مطلب که در قرآن چیزی فرو گذار نشده و بیان هر  

که (« 240ءٍ )اعراف/یالً لِکُلِّ شَیتَفْصِ» و« ( 13ءٍ )نحل/یاناً لِکُلِّ شَیتِبْ» چیزی در قرآن آمده مانند دو آیه

 های حیات طیبهبه تشریح ویژگی گری دارد،به هر چیزی حالت روشن داللت بر این دارد که قرآن نسبت

« قرب الی اهلل»ای جهت ترین نوع حیات که یکی دیگر از اهداف تعلیم و تربیت و مقدمهبه عنوان مطلوب

و  اخالق ،تگوید: طهارت به معنای وسیع که شامل اعتقادا( می2910شویم. چنانکه باقری )آشنا می ،است

نیز یاد شده « حیات طیبه» از این هدف با عنوان. است یک هدف غایی در تربیت اسالمی شود،اعمال می

 است. 

نَّهُمْ یبَۀً وَ لَنَجْزِیاۀً طَینَّهُ حَییمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنًٌ فَلَنُحْ» قرآن کریم در آیه شریفه

حیات »م با ایمان را بیان کرده و آن را نتیجه اعمال صالح توأ« (30)نحل/ عْمَلُونَیأَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا کَانُوا 

ند داآن می از دانسته است بدین معنا که تنها عامل دستیابی به حیات طیبه را ایمان و عمل صالح زاییده« طیبه

 داند. و هیچ قید و شرط دیگری را دخیل نمی
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کننده و حساس، قوه و نیروی حیات را به معنای نیروی حس ،( در مفردات2900) راغب اصفهانی

و  زندگانی، منفعت، سود، بقا، ،نمو در معجم الوسیط حیات به معنای رشد، .داندکننده عاقله میعمل

طیب  ،حسینی دشتی (.2914 )بندرریگی، باشدمی ،کندجدا می چیزهایی که جانداران و جمادات را از هم

طیب به معنی دور  ،همچنین .(2963 داند )حسینی دشتی،را به معنای بوی خوش، پاک، پاکیزه و طاهر می

هر چیزی که از آلودگی ظاهری و باطنی به دور باشد و خود نیز خوشایند و  بودن از هرگونه ناپاکی،

 (.2915 )مصطفوی، ستآمده ا ،شایسته باشد

حیاتی واقعی و جدید است که خداوند آن را به کسانی که  ،حیات طیبه :گویدمی عالمه طباطبایی

فرماید و این حیات جدید و اختصاصی جدای از زندگی سابق که همه در آن سزاوارند، افاضه می

س پ ،تنها اختالف به مراتب است نه به عدد همان است، ،ه غیر آن استر عین اینکنیست. د مشترکند،

تر و واجد آثار تر، روشندو جور زندگی ندارد، بلکه زندگیش قوی ،کسی که دارای آنچنان زندگی است

 (.2916،)طباطبایی بیشتر است

« حیات طیبه»سیدن به ترین عوامل رایمان و عمل صالح را مهم ،قرآن کریم ،همانطور که گفته شد

 همچون جامعیت، خداباوری،« حیات طیبه» هایها و نشانهکه الزم است این دو عامل مهم و ویژگی داندمی

یابی تا امکان تحول دائمی شخص و دست دی مورد بررسی قرار گیرد.نخیرخواهی و قانونم ،پذیریوالیت

 ،که خود نیز هدفی در حال تحول است« قرب الی اهلل»ی به کمال فراهم گردد و هدف نهایی تربیت یعن

 محقق گردد.

 نابعم
 . تهران: انتشارات مدرسه.نگاهی دوباره به تعلیم و تربیت اسالمی (.2910باقری، خسرو )

 قم: دفتر انتشارات اسالمی. .المعجم الوسیط(. 2914بندرریگی، محمد )

 تهران: انتشارات رخ. .خوارزمی، مترجم( دخت شهین) .جابجایی قدرت(. 2905تافلر، الوین )

 تهران: موسسه فرهنگی آرایه.. معارف و معاریف(. 2963حسینی دشتی، مصطفی )

 تهران: انتشارات مرتضوی. .مفردات الفاظ قرآن(. 2900ابوالقاسم حسین بن محمد ) ،راغب اصفهانی

 اهواز: نشر رسش. مبانی تربیت از نگاه امام سجاد )ع(. (.2911مقدم، مسعود )صفایی

تهران: دفتر . ، مترجم(محمد باقر موسوی همدانی) .المیزان فی نفسیر القرآن .(2916طباطبایی، محمدحسین )

 انتشارات اسالمی.

 تهران: نشر کتاب.   .تحقیق فی کلمات القرآن کریم(. 2915مصطفوی، حسن )
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تربیتی از  عی و سازگاری آن با عدالتغیرانتفا سبررسی فلسفه ایجاد مدار (.2931) قلی، بهبودیاری

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی . در رویکردی هرمنوتیکی منظر متخصصان تعلیم و تربیت:
)صص:  انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.112-119

 
 

غیرانتفاعی و سازگاری آن با عدالت تربیتی از  سرسی فلسفه ایجاد مداربر

 رویکردی هرمنوتیکی منظر متخصصان تعلیم و تربیت:

 2یقلیاریبهبود 

های تعلیم و تربیت دنیا امری متداول است؛ مدارسی که بر مبنا و وجود مدارس غیرانتفاعی در نظام

تعریف شده است  هاآنای نیز برای و کارکردهای ویژهاند و اهداف فلسفه خاصی بنیان نهاده شده

دد، گرهجری شمسی باز می 2135قدمت مدارس خصوصی در ایران به سال ه (. گرچ5511، 1هوس)برای

قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی به تصویب رسید.  ،2960در سال  دارهدفولی به صورت امروزی و 

ت اولیاء در امر تعلیم و تربیت، کاستن از بار مالی آموزش و هدف از ایجاد این مدارس نیز جلب مشارک

پرورش، ایجاد تحول و پیشرفت در نظام آموزشی، ایجاد تنوع در نظام آموزشی و افزایش کیفیت تعلیم و 

آموزان در مدارس غیرانتفاعی مشغول به تحصیل درصد از دانش 0/0اکنون حدود . تربیت عنوان شده است

 هستند. 

آموزان به وجود این انتقادهایی از سوی متخصصان، مسئوالن و والدین دانش ،لیان گذشتهدر طی سا

 یاجتماعی وارد شده است. باقری و نجف مدارس و کارکردهای آن به دلیل مغایرت با اصول عدالت

و پرورش در  کارکردهای مدارس غیرانتفاعی را مغایر با اصل عدالت در آموزش ،ای( در مقاله2910)

اند. به دلیل حساسیت ارتباط بین وجود مدارس بیان نموده( های مطهری و صدرنظریه یبر مبنااسالم )

غیرانتفاعی و عدالت اجتماعی، انتقادهایی نیز به کارکرد این مدارس در سایر کشورها نیز بیان شده است. 

م گسترش تعلیم و تربیت جبرانی برای اقشار ( ضمن انتقاد از چنین مدارسی بر لزو1551) 9از جمله هاپکینز

( نیز معتقد است نظارت دولت بر کارکرد چنین مدارسی جهت 1555هوس )کند. برایمحروم تاکید می
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آموزان مدارس غیرانتفاعی و مدارس دولتی ضروری گذاری و ایجاد تفاوت بین دانشارزش از جلوگیری

 است. 

در طی بیش از دو  ،مدارس غیرانتفاعی و کارکردها و نتایج آندر این پژوهش به بررسی فلسفه ایجاد 

تربیتی مصرح در سند  در نظام آموزش و پرورش کشورمان پرداخته و سازگاری آن را با عدالت ،دهه

حوزه  آموزش و پرورش و دیگر اسناد مصوب در نظام تعلیم و تربیت و همچنین از نظر متخصصان تحول

 این پژوهش عبارتند از: سؤاالتایم. تعلیم و تربیت مورد بررسی و تحلیل قرار داده

 باشد؟اجتماعی سازگار می فلسفه و اهداف ایجاد مدارس غیرانتفاعی تا چه اندازه با عدالت -2

تربیت  تا چه اندازه اهداف مدارس غیرانتفاعی در طی دو دهه اخیر از نظر متخصصان تعلیم و -1

 محقق شده است؟

 چه انتقادهایی بر اهداف و کارکردهای مدارس غیرانتفاعی در کشور ما وارد است؟ -9

باشد. به منظور انتقادی می کار رفته در این پژوهش، رویکرد تحلیلی و هرمنوتیکروش تحقیق به

لیلی استفاده شده است و با استفاده از بررسی مبانی فلسفی و اهداف ایجاد مدارس غیرانتفاعی از روش تح

یافته است، نظر متخصصان حوزه فلسفه ساختارنیمهکه ابزار آن مصاحبه عمیق  ،رویکرد هرمنوتیک انتقادی

 ایم.  تعلیم و تربیت را مورد بررسی و تحلیل قرار داده

ز ابتدا و در مبانی نتایج به دست آمده از این پژوهش نشانگر آن است که ایجاد مدارس غیرانتفاعی ا

سعی در  «2رافع»اجتماعی سازگاری نداشته است؛ گرچه مسئوالن با گنجاندن طرح  خود با اصول عدالت

آموزش و پرورش نیز به برخورداری از آموزش و پرورش  سند تحول اند.عادالنه ساختن این مدارس داشته

 در صورتی که اصل نیاز و استحقاق ،با توجه به نیازهای افراد تاکید کردهیکسان در وهله نخست و سپس 

ایجاد  ناز دیگر سو، بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زمادر مدارس غیرانتفاعی مدنظر نبوده است. 

 1مل جنگ آموزان تحت تعلیم، وضعیت اقتصادی کشور بعد از تحاین مدارس همچون افزایش دانش

پذیر و قابل قبول بوده است، اما به مرور زمان دالیل تصویب چنین قوانینی توجیه است که ساله، نشانگر آن

نتایج حاصل از  ،نظر کنند. همچنینباید مسئوالن در این زمینه تجدیدوجود این مدارس از میان رفته و 

                                                      
شوند.  یرانتفاعیگان جذب مدارس غیتوانند به صورت رایداد مم و بااستعیتیآموزان از دانش یشمار« رافع»ق طرح یاز طر -2 

 ین مدارس است، به نحویآموزش و پرورش به ا یاعزام معلم از سو یدر ازا یرانتفاعیآموزان در مدارس غن دانشیثبت نام ا

ه در مدارس یف شهریرصد تخفد 05آموز با دانش 6رو، یک نیا با اعزام یه و یآموز بدون اخذ شهردانش 9رو، یک نیکه با اعزام 

 .شوندیل میمشغول تحص یرانتفاعیغ
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ر تعلیم و اهدافی همچون جلب مشارکت اولیا و مربیان در ام که مصاحبه با متخصصان حاکی از آن است

منابع مالی آموزش محقق شده است و هدف افزایش کیفیت آموزش  تأمینتربیت فقط در شکل ظاهری و 

پیدا نکرده است. انتقادهایی نیز به کارکرد مدارس غیرانتفاعی از سوی این متخصصان نیز در عمل تحقق 

جتماعی، شکاف طبقاتی، توجه طبقات ا دیباز تولوجود دارد؛ از جمله آنان معتقدند که این مدارس باعث 

 مانند ،یرانتفاعیغ یهاآموزشگاهآموزان را دارد. به ظاهر آموزش و همچنین تبعات روانی برای سایر دانش

 شکل به هر هستند درصدد و برخوردارند گریکدی با رقابت یژگیو از ،یخصوص بخش مؤسسات گرید

 وجود امکان نیا ،رو ینا از .ندینما جذب خود فرزندان نامثبت جهت را یشتریب نیوالد توجه ممکن

 اهداف یابیارز و قیدق یابیارزش بدون نکهیا جمله از ،رندیبگ فاصله خود یاهداف آموزش از که دارد

 ند.یصادر نما باال نمرات با ییهاکارنامه یآموزش مناسب

 ادی.تربیتی، مدارس غیرانتفاعی، رویکرد انتق : عدالتیدیكل یهاواژه

 منابع
(. عدالت در آموزش و پرورش از دیدگاه اسالم با تاکید بر خصوصی سازی 2910باقری، خسرو؛ نجفی، نفیسه )

 .49-12، صص: مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهرانمدارس. 
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چکیده مقاالت . در ابتدایی ششم پایه پژوهش و تفکر کتاب نقد کلی (.2931) دای پیانی، شهنازمر
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و 

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.116-114)صص:  پرورش ایران

 
 

 ابتدایی ششم پایه پژوهش و تفکر كتاب كلی نقد

 2پیانی مرادی شهناز

 به است، با توجه ابتدایی ششم یپایه و پژوهش تفکر درسی برنامه انتقادی ارزیابی مقاله، این هدف

 آمدروز و ریزی، تدوین، تغییربرنامه کشور هر نظام آموزشی مبمرم نیازهای و اهداف از یکی اینکه

 تفکّر برای هایصالحیت گسترش و امروزه، استفاده که، آنجا از است. همچنین، درسی هایکتاب کردن

اند، گسترده جهانی طبعاً و فنّاوری جهان با شدن رو روبه در حال فزاینده طور به که آموزانیدانش رشد

 و فکور نسلی تربیت اهمیت کشور بر آموزشی تحول سند در اینکه به توجهه با . به عالوه،است ضروری

 رشد و آموزاندانش افکار به دهیجهت برای ما کشور آموزشی نظام است، شده تاکید اندیشمند

 پایه در و پژوهش تفکر کتاب تدوین به مبادرت افراد این در تفکر هایصالحیت و گسترش هامهارت

 . است نموده ابتدایی ششم

 از جدید، آموزشی نظام در تفکر هایمهارت آموزش و اهمیت و پرورش آموزش نظام در تحول

 برنامه، این مواد که است این طبیعی انتظار لذا. است یبرنامه درس این پیگیری در جمله عوامل تاثیرگزار

 پاسخگو و و تحصیلی سنی مقطع با آن بتناس و محتوی جمله، قوت از مناسب از شرایط که صورتی در

 در اساسی نقش بتواند باشد، برخوردار مناسب تدریس یو شیوه آموزاندانش فکری نیازهای به بودن

 و پژوهش تفکر کتاب شدن اضافه که آنجایی از باشد. داشته آموزاندانش به تفکر دهیو جهت پرورش

 است و پرورش آموزش در تفکر انتقادی سازندگی برای خجسته اتفاقی ابتدایی ششم کالس دروس به

 برنامه این که شده تالش نوشته، این پردازیم. درمی در این مقاله به آنها که است وارد آن به انتقاداتی، اما

نقد روابط  ،ینظور از نقد درونکنیم. م نقد بیرونی و نقد درونی نقد مالک دو از استفاده با را درسی

ا هدف یف شده در کتاب با اهداف تناسب دارد؟ آیتعر یهاا پودمانیاجزا برنامه است، یعنی آ یدرون

در نقد درونی ابتدا اهداف این برنامه درسی  مورد نظر تناسب دارد؟ یابیس و ارزشیتدر یهابرنامه با روش
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پرورش تفکّر و تعقّل است که به طور فطری در کودکان  ،را ذکر کردیم که هدف اصلی این برنامه درسی

ی یهای مناسب برای پاسخگوری روشیی به کارگیتوانا ،درسیاین برنامهدیگر اهداف ازجمله وجود دارد. 

ی استنباط، استدالل و یتوانا ی ارتباط با خود، خدا، خلق، خلقت،به کنجکاوی خود در چهار عرصه

 فردیانیی برقراری ارتباط فردی و میهای علمی، تواناافتهیدرست نسبت به  هایکسب نگرش ری،یگجهینت

به  فلسفه آموزش ینظریه با درسی برنامه این مقایسه طریق از بیرونی نیز . نقدپرورش تفکر انتقادی است و

 با لیپمن یبرنامه و بعد مشترکات لیپمن یبرنامه از توصیفی ابتدا که صورت این بهاست.  لیپمن، کودکان

 برنامه این بیرونی نقد به لیپمن نظریه از معیارهایی استخراج با سپس و شده ارائه درسی برنامه این

دوازده،  پایه تا ابتدایی اول یپایه از تفکر به آموزش توانمعیارها، می این یاز جمله ، کهایمپرداخته

 داستانی و تخیلی جوی خلق کنند، فلسفی ایجاد و حیرت انگیزه کودکان در که هاییداستان از استفاده

 کودکانی مورد در داستان موضوع و ها،داستان در گیرینتیجه و پایان نداشتن داستان، کتاب توسط

 زبان با ها مطابقداستان هایشخصیت یا متکلمان یاستفاده مورد زبان و باشد آموزاندانش خود همانند

 وجهی چند ارزشیابی یشیوه و یکدیگر با و هاخانه در ها،در کالس هاداستان واقعی خوانندگان زندگی

 .کرد اشاره... و

 یبرگیرنده در که و پژوهش تفکر یدرس برنامه از توصیفی ابتدا که است صورت این به مقاله ساختار

 است درسی برنامه این ارزشیابی یشیوه و یادگیری -ییادده یشیوه ،و مبانی، اهداف، محتوی ضرورت

 پرداختیم.  نقد هایمالک معرفی به آن از بعد ایم،کرده ارائه را

ها را مورد تبیین، بررسی و گیرند که چگونه افکار و ایدهها یاد میبچه در تفکر انتقادیبا توجه به اینکه 

چنین موقعیتی را برای پرورش  ،آمده هایی که در این برنامه درسیکثر داستانا اما در بحث قرار دهند؛

نبود  ها،فلسفی داستان همچنین ضعیف بودن محتوی فکری و است، کردهکودکان ایجاد ن درتفکر انتقادی 

ضعف در  طالب علمی،های کتاب از مخالی بودن محتوی داستان ها،امکان مقایسه دو موقعیت در داستان

ها و خالی بودن داستان ضعف در پرورش توانایی استدالل کودکان و برانگیختن کنجکاوی کودکان،

 به و پژوهش تفکر برنامه که آنجایی از که این نتیجه و ...های فلسفی پردازیاز ایده ،های این برنامهفعالیت

 برنامه محتوای این اما دارد، وجود کودکان رد فطریر طو به که باشدمی و تعقلی تفکر پرورش دنبال

 برخالف که چرا طلبد،می را بیشتری پژوهش و تحقیق جای آن هایقسمت از بعضی در هنوز درسی

 فکری قوی از محتوای شده گنجانده برنامه این در که هاییاز داستان بسیاری، کندمی ادعا مولف آنچه

در  که آموزانیو برای دانش ندارند آموزاندانش روزمره جاربت با ارتباطی ،همچنین .نیستند برخوردار
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 ،به عالوه نیستند. انگیزبحث و هستند، جذاب روبرو عنصر جذاب صدها و رایانه با مدرن یجامعه این

 آماده و قوی محتوای یک به درسی برنامه این کردن برخوردار با پرورش و سازمان آموزش مسئوالن

 . بپوشانند عمل جامه را آموزشی تحول توانند اهدافمی برنامه، این اجرای یمناسب برا شرایط کردن

 پرورش برنامه، این هدف ،اینکه به توجه با اینکه، جمله از شده ارائه پیشنهاداتی نیز پایان در

 یدرس برنامه در دبستان اولیه هایسال از درس است، این باشد، بهترمی کودکان در تفکر هایصالحیت

از این  علمی هستند،ل مسائ یادگیری نیازمند سن این در کودکان که آنجا از. شود گنجانده آموزاندانش

. شود گنجانده داستان نیز در قالب مسائلی چنین ارزشی و اخالقی مسائل یبر ارائه عالوه است رو، بهتر

، ایرسانه امکانات به و عشایری روستایی کودکان جمله از کودکان بعضی دسترسی عدم بخاطرهمچنین، 

 . گیرد صورت تصویری و گرافیکی نظر از کار تغییراتی کتاب در بهتر است

 منابع
 پژوهشی فصلنامه .کودکان برای فلسفه در فیر برنی و لیپمن هایسبک (. مقایسه2914براملکی، احد ) و امی، زهرا

 .دینی نوین اندیشه

 با مقایسه در دوم پایه کار کتاب و سمانیآ هایهدیه کتاب محتوای (. تحلیل2919) مظفر، محمد و ایمانی، محسن

 .آموزشی هایمجله نوآوری .13در سال  دینی تعلیمات

 آموزش نظری مبانی با آن ارتباط و روانشناسی دیدگاه از ویگوتسکی یهنظری بررسی (.2913رشتچی، مژگان )

 .فرهنگی مطالعات و یعلوم انسان پژوهشگاه .کودکان به فلسفه

 .فرهنگ مجله .متوسطه و راهنمایی یهدور در کودکان به فلسفه آموزش درسی یه(. برنام2911قائدی، یحیی )

 و کودکان برای فلسفه بنیانگذار لیپمن متیو با گفتگو :نوجوانان و کودکان برای (. فلسفه2911ناجی، سعید ) 

 . 04ه شمار، فلسفه و ادبیات ماه کتاب .نوجوانان
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برافراشتن چادرهای دانش و دگرگونی در مفهوم برخی فرایندهای  (.2931) رهنما بیات، شهرزاد

چکیده . در و پرورش ایران در پیشرفت آموزش بیگیهای محمد بهمن تی: نگاهی به تالشتربی
: مبانی فلسفی تحول در نظام مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.132-110)صص:  آموزش و پرورش ایران

 
 

 برافراشتن چادرهای دانش و دگرگونی در مفهوم برخی فرایندهای تربیتی:

 بیگی در پیشرفت آموزش و پرورش ایرانهای محمد بهمن نگاهی به تالش

 2شهرزاد راهنما بیات

گذراند؛ بهار و دور از مردم شهرنشین کشور، در دامن طبیعت روزگار می دالور بهزمانی قومی  دیر

در مسیر  یتابستان را در خنکای ییالق و پاییز و زمستان را با دَم گرم قشالق. کودکان این مردمان گاه حت

ها و کوچفتند و همراه این گمی ها بر زندگی سالمشدند، سوار بر مرکبمی میان این دو هوا زاده

بالیدند. شمار اندکی از آنان اقبال آموختن خواندن و شدند و میمی رسم ایل بزرگ های کوتاه، بهاقامت

های پهناور را. آنان آوای های استوار و دشتیافتند و مابقی تنها مجال حضور در مکتب کوهنوشتن را می

شده های نگاشتهگرفت. بر خطمی جای ،ن طبیعتشنیدند و هر نوایی را که در سمفونی ایباد و بوران را می

کوش های مهربان، صمیمی و سختچروک چهره وان یا در زالل رودها و یا در چین ی آسمدر پهنه

سپردند که می خاطرخواندند و بههایی را میهای روزگار درسدوختند و از این نوشتهمی چشم ،گرییکد

ای تا های افسانههای گذشتگان از شخصیتها، دردها و گاه شادیها، جداییها، عشقیا داستان رشادت

ها بودند، یا بر دل سنگ شده سینه در زمان جاریبههایی که سینهقطاران خودشان بود و یا ترانههم یحت

بودند و  ها گذشتههای غم و شادی نسلو از لحظه رشدکرده ،گرفته و یا در وجود درختان جای نشسته

 بر ها سرگرفتند و از میان هیزممی ی آتش، دوباره جانکنندهو درخشش خیرها در جوار گرم حال

آوردند تا به گوش مشتاقان برسند. مردی در این میان، از تبار همین پرستوهای کوچنده و شاید در می

او زندگی پر از ی یک اتفاق بود و یک تغییر. بود، در اندیشه ای که چشم بر همین آتش دوختههنگامه

از این شایستگی و توان سفر را دارد تا  یافت که ذهن این مردمان بیشمی اما در ،دیدتکاپوی ایل را می

سار آن دانش یابد، از چشمه بار این سرزمین است، بار پر ای که در فرهنگخانهگیرد و به گنج بیشتر اوج

و  ن، حقیقت را بجوید. او بنای پیکار با دیو جهل و عفریت جداییشود و در پرتو خورشید آنیز سیراب

                                                      
 shrbayat1389@yahoo.comو تربیت دانشگاه شیراز دانشجوی دکتری تاریخ و فلسفه تعلیم  - 2
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رود سوی روشنی می دید که کاروان دانش بهدشمنی را داشت و آزادکردن اسیران در بند غفلت را. او می

دکان آمد. او قلم را برای کو «با قلم»و  «باران»آن مرد چاره را یافت؛ او با  های غار ماند.پس نباید اسیر سایه

یابند و  های همساالنشان در دورترین نقاط این سرزمین پیوندها با اندیشههای آنصحرا آورد تا اندیشه

آموزی، نوای رنگ، در پرتو دانش های مختلف در این بوم زیبای چندینکه قومهایشان نیز. تا اینقلب

 ین سرزمین.ی روزگار اشکوه و یکدست باشند بر صفحه همدلی بسرایند و نقشی پر

 و رو در آموزشی پیشهای سازندهآمدگویی به تحولپژوهش حاضر بر آن است تا برای خوش

پرورش عشایر، و  و پرورش؛ ایجاد آموزش و شده در آموزشهای انجامپرورش، با تحلیل یکی از حرکت

وس طالبی ز این، اشکبا های آینده هموارتر کند. پیشبرای تالش را راهد ی فلسفی آن، شایدرک زمینه

در  2913،زاده در سال، و اعظم اشرف2963سلطانعلی کاظمی در سال ، 2903بیگلو در سال بهمن

های مدیرکل امرا... یوسفی در کتاب. اندکردههای کارشناسی ارشد خود آموزش عشایر را بررسینامهپایان

 آموزش و پرورشی در زمینه بیگیبهمن های ( به تالش2911( و آموزگار مهر )2919ای )افسانه

 ست.کرده اتوجه

شود که گاه هرگز رنگ می هایی پرداختهبیشتر به بحث و بررسی آراء و نظریه ج،یراهای در پژوهش

و از جنسی  باشند، بیشتر در بستری بیگانه تن دیدهی عمل را بهاند و اگر هم جامهواقعیت را به خود نگرفته

بزرگ و  ایای به فراخنای درهدلیل باشد که فاصله است. شاید بدین سرزمین ما بوده ناآشنا با جنس بسیار

قرارشان در سرای نظرانمان در وادی نظر و دردمندان و منتظران بیهای صاحبها و شنیدهژرف، بین گفته

د در سرای عمل دارند. پس شاید بهتر باشمی بر گام تر از نظرهاچنان پیشهم دارد و مشکالت عمل وجود

 کنیم و بیشتر بیاموزیم.بیشتر تأمل ،شدهبار نشسته و در بستر زمان اندوخته شده، به چه تاکنون انجامو آن

اند، به گرفتهببینیم که از نیازهای این سرزمین الهاما هایی رتر را بنگریم، تالششاید اگر کمی نزدیک

ا و هبخش و راهنمای دیدگاهو شاید بهتر بتوانند الهاماند شده دست دلسوختگان همین مرزوبوم انجام

ی تغییری بنیادی در بیگرسد حرکت محمد بهمن می نظر که بهبا توجه به این ها باشند.های پس از آنتالش

وجوی ی او و جسترت تحلیل فلسفی اندیشهاست، ضرو گذاشته جای ن برپرورش ایرا و نظام آموزش

 درک است.مبانی فلسفی آن، قابل

 :ها استاین نوشتار در صدد یافتن پاسخ برای این پرسش

 ؟چیست، پرورش عشایر و ایجاد نهضت آموزش ی دربیگهای محمد بهمن اندیشه جایگاه فلسفی -2
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چه  یمفهوم برخی فرایندهای تربیت ی در پرتو این جایگاه فلسفی، دربیگ محمد بهمن -1

 است؟ هایی ایجادکرده دگرگونی

از منظری منفی به  شود؛ رویکردی که بیشترمی دیده پرورش عشایری، دو رویکرد و در بررسی آموزش

ی خود؛ امپریالیزم آمریکا مهنا( در پایان2903) بیگلوبرای نمونه اشکبوس طالبی بهمن نگرد،این تالش می

قدردان  ،کند. رویکرد دیگرپرورش عشایری را با این نگاه نقد می و در آموزش عشایر، آموزش

 و 2919) یوسفی امراله ؛ مانندهای او در ایجاد تغییر سازنده در زندگی کودکان عشایر استزحمت

گان موفق آموزش عشایری و آموختانش( و د2913) زاده(، اعظم اشرف2963)کاظمی  ی(، سلطانعل2911

نیز مانند هر فعالیت پذیرند این تالش اند، از کسانی هستند که میبرده هایی که از موهبت آن بهرهخانواده

و  ماند، تأثیر سازندهمی پرورش باقی و آموزشچه در تاریخ ی تهی باشد، اما آنتواند از کاستبشری، نمی

بسیار امیدبخش است. این رویکردها و  آموختگان پیروز آن است کهشماندگار آن در وجود دان

های او های این پژوهش هستند که برای دریافت مبانی فلسفی اندیشهی از دادهبیگهای محمد بهمن نوشته

آوردهای دستامه، شوند. در ادمی با روش تحلیل فلسفی بررسی ،عشایرش پرور و ی آموزشزمینه در

 است.  گرفته قرار آموزی کودکان عشایر، مورد توجههای دانشکردن زمینهبرای فراهم بهمن بیگیتالش 

 :های بیشتر شودی تالشاست که امید است دستمایه آمده دست وردهایی بهادر این رهگذر، دست

 پرورش در سطح کالن و با و ریزی آموزشدیریت و برنامهی با نگاهی انتقادی به مبیگ محمد بهمن( 2

های موجود ی مبارزه با تبعیضرسمی در میان مردمان عشایر، با اندیشه آموزش و پرورشتوجه به کمبود 

 و ها، آموزشتر دختران محروم از آموزش این قومای ویژهگونهمیان شهرنشینان و مردم عشایر ایران و به

پرورش  و مندی از آموزشنشین آورد و نگاه طبقاتی و جنسیتی را در بهرههای کوچیان قبیلهپرورش را به م

گزینی بومی کرد و به کردن نیروهای الزم برای این حرکت، دانشسرا ایجادبرد. او برای فراهم از بین

ه مدرسه و آموزان عشایر بر این فرایند، امکان دسترسی دانشآموزگار پرداخت و با نظارت قوی ب

ها نزدیک هستند و شرایط، نیازها، توان و که از نظر فرهنگی به آنوجودی کرد که با آموزگارانی را فراهم

با منابع دانش بیشتر و فرهنگی دیگر آشناتر هستند.  و کنندمی ها را بهتر از افراد غیربومی درکاستعداد آن

تغییری بنیادی در  رش و حتی نظام و ساختار جامعه،پرو و ترتیب، او متناسب با هدف کلی آموزشبدین

معلم ویژه نظام مدرسه و تربیت نتیجه در مفهوم فرایندهای تربیتی، به پرورش و در و دهی آموزشسازمان

 است.  کرده ایجاد
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عشایری، با هایی برای زندگی و تحصیل کودکان آلچشمی به ایدهی با گوشهبیگمحمد بهمن ( 1

های زمانی، با با توجه به محدودیت و موقعیت و شرایط زندگی عشایری رویکردی پراگماتیستی، بنابر

عشایری در سراسر ایران از دام جهل و  قیت خود، راهکاری مناسب برای نجات جامعهاستفاده از خال

در دیدگاه کارگزاران و به تغییرهای شگرف  داشتن واهی جای ناامیدی و امیدخرافات یافت. او به

 قابل جابجایی و چادرها، را همراه با امکانات ،هاو مدرسه ،کردمسؤوالن، مفهوم مدرسه را دگرگون

هایی دور و توان دانش را به مکانبیاموزند که می هاآموزان آورد تا آنآموزگاران همراه ایل به نزد دانش

پردازان نیز بیاموزند که کمبودها نظریه، د در این رهگذرمتفاوت آورد و با کمترین امکانات آموخت. شای

است  پی راه چاره گشت. به همین دلیل کرد و دربا حضور در میان کمبودها و دردها لمسد و دردها را بای

کرد است. او تالش پرورش ایران شده و ی دگرگونی شگرفی در آموزشکه اندیشه و تالش او سرچشمه

و از شرایط متفاوت زیستی موزان در آتش کمبودها و نبودهای امروز خاکستر نشود. اآی دانشتا آینده

ی رشد شناختی و رسمی نو نهاد و زمینهاو ترتیب، آورد. بدین وجود زندگی، فرصتی نو بهیک گونه 

سی کرد و به اندیشمندان نیز در معرفتی و پیشرفت بیشتر کودکان محروم از فضای ثابت آموزشی را فراهم

کرد و آجری توان چندان درکنمی ها رادگرگونی ها، زمینهمیز نشستنتنهایی با پشت مهم آموخت که به

 گاه آموخت، اندیشید و ساخت.ی عمل و آنبود و در هنگامهد میان گو باید در ،بر آجر پیشرفت نهاد بلکه

، فرایند تربیتی ،دگرگونی ،یبیگ محمد بهمن ،عشایر ،پرورش وآموزش  :یكلیدهای هواژ

 نظام مدرسه ،معلمتربیت

 منابع
نامه پایان) های تعلیمات عشایر قبل و بعد از انقالب اسالمی ایرانبررسی ویژگی(. 2913) زاده، اعظماشرف

 . دانشگاه پیام نور تهران.(کارشناسی ارشد

 تهران: مدرسه. .جمهوری اسالمی ایرانالگوی مطلوب آموزش و پرورش در (. 2913) باقری، خسرو

 .شیراز: نوید .(به اجاقت قسم )خاطرات آموزشی(. 2903) بیگی، محمد بهمن

 شیراز: تخت جمشید. .بخارای من ایل من(. 2914) بیگی، محمدبهمن 

 شیراز: نوید.. بیگی های آموزش در مکتب بهمنشگفتی(. 2916) علیرضوی، حسین

دانشگاه  نامه کارشناسی ارشد(.امپریالیزم آمریکا در آموزش عشایر )پایان(. 2903) شکبوسبیگلو، ا و بهمن ،طالبی

 شیراز.

نامه پایان) های آموزش و پرورش عشایر از آغاز تا انقالب اسالمیها و ناتواناییتوانایی(. 2963) کاظمی، سلطانعلی

 . دانشگاه شیراز.(کارشناسی ارشد
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 شیراز: تخت جمشید. .ایل افسانهمدیرک(. 2919) لهیوسفی، امرا

 شیراز: تخت جمشید. .آموزگار مهر(. 2911) لهیوسفی، امرا
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 کردیو رو یربر فلسفه آموزش فناو دیبا تأک به معلمان یآموزش فناور (.2931) عبدالهی، نیدا

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت . در یریادگی یهاهینظر یقیتلف
(. مشهد: دانشگاه 130-131)صص:  ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 فردوسی مشهد.

 
 

 رویکرد تلفیقیفلسفه آموزش فناوری و ر كید بأبا ت به معلمان فناوری آموزش

 یهای یادگیرنظریه

 2نیدا عبدالهی

 در غرب مطرح بوده و در ایران نیز چندی است مطرح شده است. فلسفه از نیم قرن پیش، فلسفه فناوری

در امروزه  باشد.می هانتزاعی و غیر ،دیشیانی، دوبارهگرایواقع طبیعی، برگیرنده رویکردهای فناوری در

یادگیری، -به یاددهی «مسئلهحل»ه عنوان یک رویکرد ب ،فناوری« کاربرد»و « آموزش»تعلیم و تربیت، 

های ها و محیططراحی فرصت، به معلمان مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی از آموزش فناوری

ارائه دانش در  ،های یادگیری است. همچنینفناوری و مبانی فلسفی نظریه یادگیری هماهنگ با فلسفه

 هایی که جنبه تربیتی، آموزشی و فنی داشته باشد.هاست، قابلیتهای طراحی شده رسانهقابلیت
ه در آن است ک دهنده نیاز به فلسفه آموزش فناوریآموزش فناوری نشانفراملی  رشد ،از طرفی

شود تا یک فلسفه تعلیم و تربیت ترکیب می اساس برو  بر فلسفه فناوری بنا رویکردهای آموزش فناوری،

( معتقد است که 2366سکولموسکی ) (.1525)داکرز،  نمایدآموزش فناوری فراهم  رشدپایه علمی برای 

های آنچه باید باشد )نظریه»اوری با کنیم و فنخلق می های خودها را مطابق با طراحیدر فناوری واقعیت

های های یادگیری مطابق با طراحیتوان گفت وقتی فرصتمی ،بر این اساس سروکار دارد.« یادگیری(

های یادگیری را شناخته و گردد، ضروریست تا معلم رویکردهای فلسفی فناوری و نظریهمعلم خلق می

اما  اساس هدف، مخاطب، روش، محتوا، شرایط و ... را فراهم آورد. ها را برترکیب و تلفیق مناسبی از آن

 ای و سطحیت و این امر منجر به آموزش کلیشهنیس این پایه علمیآموزش فناوری، مبتنی بر  امروزه

افزار خالصه شده و افزار و سخت، تنها در قالب آموزش تعدادی نرمآموزش فناوریشده است. « فناوری»

 فرآینداست و « روش»فناوری تنها فن نیست بلکه فرآیند فناوری به فراموشی سپرده شده است. روش و 

. گیردت أتعلیم و تربیت نش های یادگیری درنظریه فلسفه رویکردهای فلسفه فناوری و آموزش آن باید از

                                                      
 عالمه طباطباییتکنولوژی آموزشی دانشگاه  یدانشجوی دکتر ( والهدی صدر کردستانپردیس بنت) دانشگاه فرهنگیان -2

abdollahy_n@yahoo.com  

mailto:علامه%20طباطبایی%20abdollahy_n@yahoo.com
mailto:علامه%20طباطبایی%20abdollahy_n@yahoo.com
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تری از آموزش فناوری ناکام مانده و باید درک عمیق راهبردهاینظران معتقدند که ارائه صاحب

ای برای نظریهفلسفی و اندازهای ای از چشمکاربرد دامنه ،پارامترهای موثر مد نظر قرار گیرد. به طور کلی

. است بسزایی برخوردار اهمیت از یادگیری-های جدید در یاددهیسازی آموزش و کاربرد فناوریبهینه

ناپذیر است، اما از آنجایی م و تربیت اجتناببنابراین مسئله اینست که هر چند کاربرد انواع فناوری در تعلی

اصلی کاربرد  و فلسفه که آموزش فناوری در عمل بیشتر جنبه فنی و سطحی دارد نه تربیتی آموزشی، هدف

آموزش فناوری به معلم، باید  شود.میسر نمی ،است« گریحل مسئله و تسهیل»که  فناوری در تعلیم و تربیت

لسفه فناوری و مبانی فلسفی نگرش صحیح و علمی فناوری را براساس فبه صورتی باشد که معلم با 

 یادگیری قرار دهد.-های یادگیری در خدمت یاددهینظریه

و فلسفه تعلیم و تربیت  رویکرد آموزش فناوری باید مبتنی بر فلسفه فناوری تحقیقات نشانگر آنست که

 مبانی نظری و فلسفیمعتقد است که آموزش فناوری باید از  (1550(. مکلالن )1525)داکرز،  باشد

ت ی( نیز بر اهم1556تبعیت داشته و با دقت تمام ارزیابی شود. ساماراس و همکاران ) های یادگیریدیدگاه

 ،از طرفی اند.د نمودهیآموزش فناوری تاک یتعلیم و تربیت برا یهاهینظر رویکرد و فلسفه اساس قرار دادن

های راهبردهای آموزش فناوری، بجای مبانی فلسفی، تحقیقات و نظریه ت دیگر نشانگر آنست کهتحقیقا

. این (2313مناسب روانشناختی، آموزشی و تکنولوژیکی، مبتنی بر اعتقادات درونی است )هانافین و هوپر، 

مات عاقالنه برای آموزش اخذ تصمی ،بنابراینباشد. افزارهای فناوری نیز مشهود میامر در فرایند تولید نرم

 و کاربرد فناوری به شناخت اصولی بستگی دارد تا اجرای امور را تسهیل سازد. 
باشند. فلسفه زیربنای نظریه برگرفته از رویکردهای فلسفی خاصی می ،های یادگیریهر یک از نظریه

ند آنرا به کمک زبان به تواگرایی است. دانش عینی مستقل از یادگیرنده است و معلم میرفتاری، عینیت

یادگیرنده انتقال دهد. فلسفه زیربنای نظریه شناختی، فردگرایی است. آنها به اصالت انسان و ادراک او و 

گرایی است. آنها بر واقعیت گی، نیز نسبیتهای کیفی اعتقاد دارند. فلسفه زیربنای نظریه سازندهتحلیل

از  ،(. بنابراین2911دانند )سیف، را برداشت انسان از محیط می کنند و آنروانشناختی یا اجتماعی تاکید می

گرا و روانشناسان رفتارگرا معنی در جهان هستی وجود دارد در حالی که از دیدگاه نظر فیلسوفان عینیت

تمام  ،(. در کل1550)سون،  شودگرا، معنی به جهان تحمیل میگرا و روانشناسان سازندهفیلسوفان نسبت

وجود دارند و  ،کندهای واقعی آموزش اقتضا میای که ضرورت موقعیتا در کنار هم و با درجههدیدگاه

 ها و رویکردها نشده است.ظهور و قدرت یافتن هر یک منجر به کنار نهادن سایر دیدگاه
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رویکرد و  فلسفه آموزش فناوریبا تاکید بر  به معلمان فناوری آموزش یبررس ،ن پژوهشیهدف ا

 یادگیریهای مطرح فلسفی نظریه و مبانی فلسفه فناوری ،است. در این بررسی های یادگیرینظریه تلفیقی

ار گرفته قربررسی به معلمان مورد  فناوری آموزشگرایی و رفتارگرایی( در زمینه ی، شناختگرای)سازنده

در  یواقع ینست که فناوری چگونه آموزش داده شود تا به معناین هدف سوال ایا یدر جستجو است.

فناوری و فلسفه  فلسفه معلم نقش ،رین مسیدر ا ؟های نوین باشدمبتنی بر فناوری یریادگی-یاددهیخدمت 

 چیست؟ های یادگیرینظریه
یک  اساس و ابزار، بلکه به عنوان فن و روش، باید برفناوری، نه به عنوان فن براساس نتایج پژوهش، 

در این آموزش داده شود.  به معلمان های یادگیری،نظریهو فلسفه  فلسفه فناوریعلمی مرکب از  پایه

یادگیری -گری( در خدمت یاددهیتوان گفت که، فناوری به معنای واقعی )حل مسئله و تسهیلصورت می

مسئله به گری و حلزا تبدیل شده و بجای تسهیلفناوری به ابزاری استرس ،باشد. در غیر اینصورتمی

گردد. بنابراین معلم باید به صورتی آموزش ببیند که بتواند بر اساس هدف، محتوا، )مشکل( تبدیل می

ی یادگیری همراه با تلفیقی مناسب هامخاطب، روش، شرایط و ... ترکیبی از فلسفه فناوری و فلسفه نظریه

 ،معلم در این فرایند های هر یک برای کاربرد فناوری در بتن تعلیم و تربیت را فراهم آورد.از زیر مجموعه

در  ،است. بنابراین« معلم» ،های یادگیریاست و سپس به عنوان طراح و خالق محیط و فرصت« متعلم»ابتدا 

تلفیقی عناصر  ترکیبی و رابطه تواند از عوامل اصلی محسوب گردد.فرایند آموزش فناوری معلم هم می

 .ارائه شده است (4) فناوری در شکل و کاربرد اثرگذار در آموزش

 های یادگیری، معلماننظریه، رویکرد تلفیقی، فلسفه آموزش فناوری :یكلید هایواژه
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هایی ی به مثابه چالشکاری و محافظهگرایایدئولوژی (.2931باقری نیا، حسن و بهرامی، فاطمه )

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن . در گرایانهفراروی تحول تربیتی در رویکردهای سنت
(. 131-136)صص:  تحول در نظام آموزش و پرورش ایرانفلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی 

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

هایی فراروی تحول تربیتی كاری به مثابه چالشگرایی و محافظهایدئولوژی

 گرایانهدر رویکردهای سنت

 1فاطمه بهرامیو  2حسن باقری نیا

 یهایدئولوژیق و فرو کردن ایتزر یمعنا ن بهی(. تلق2914، ین متفاوت است )باقریت با تلقیم و تربیتعل

ی غیر توان ایدئولوژی را به جهت دارا بودن خصیصهمی ،آموزان است. در یک معنابه ذهن دانش یخاص

گرایانه، با رویکرد دینی سنت پژوهش تربیتی دانش قرار داد. تعلیم و تربیت و اش در مقابلگرایانهعینیت

های معرفتی پیش سازی گزارهاندیشی به سمت ایدئولوژیگرایی بر معرفتتواند به جهت غلبه هویتمی

تاریخ آموزش و پرورش اسالمی نشان »ها بپردازد. رود و به جای پژوهش به توجیه برخی عقاید و ایده

 (. 2914، یعللی)اسماع «دنیوی انجامیده استو تربیت  دهد که این رویکرد به تقابل میان تربیت اسالمیمی

المعارفی از دین دارند، بار سنگینی بر دوش دین گرایان که تصوری دایرههای پژوهشی سنتفرضپیش

بدیل از خود در عرصه دانش تربیتی عرضه ای بیکند نمونهدین در این حالت سعی می ،بنابراین .نهندمی

افتد در ورزی فرو میگرایی و ایدئولوژیممکن نیست، به عرصه هویت چون این امر ،از این رو .نماید

 شود.ها به گفتمان جنگی تبدیل میگرایی در عرصه دانشعینیت نتیجه گفتمان

شمند و ی( اند2116 -2302ستم توسط رنه گنون )یل قرن بیگرائی مکتب فکری است که در اواسنت

ن ی( ا2350 -2331وف شوان )یتی( و فر2100-2340. پس از او کوماراسوامی )دیعارف فرانسوی ارائه گرد

و در معنای  سنت ،از نظر نصر .باشدن نصر میید حسین تفکر، سیران، مدافع ایشه را دنبال کردند. در ایاند

ت حسی و دهد و نه شناخاصول و قواعد الیتغیری است که به انسان معرفت حقیقی می اخص آن، دین،

سنت  أمنبع و مبد توان گفت امر قدسیسنت با امر قدسی ارتباط وثیق دارد و می (.2910 )نصر،عاطفی 

 .است

                                                      
 @yahoo.com hassanbagheriniaت دانشگاه حکیم سبزوارییم و تربیاستادیار فلسفه تعل -2 

 f.bahrami50@gmail.comاستادیار روان شناسی تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری  -1 
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 تربیش رسد این نقدهااما به نظر می .کنندگرایان نقدهای فراوانی را بر علم و فلسفه جدید وارد میسنت

 اثبات گراییناواقع با را آنها پیوند ضمنی طوربه و کندمی تقویت را گرایانه و ایدئولوژیکناواقع نگاه

 مشکلی هر جدید علم باالخره که شودمی مطرح پرسش این بپذیریم، را مذکور نقد اگر زیرا کند؛می

 ذکر نقد مقام در گرایانسنت که نکاتی است نماواقع جدید علم اگر نه؟ یا است نماواقع باز آیا باشد، داشته

 نماواقع که کرده پیدا اهمیت بشر برای جهت این از علم این که چرا کند؛نمی ایجاد مشکلی ،کنندمی

 ههم با پس است، پذیرفته را آن جهت همین به هم بشر و است نماواقع جدید علم اگر گذشته، این از. است

 مواجه سشپر این با درنگبی نپذیرند، را علم نماییواقع گرایانسنت اگر امّا. بپذیرد هم را آن لوازم

 سنتی علوم شده موجب که است کار جدید در علوم با سنتی علوم میان تفاوتی چه واقعاً که شوندمی

 در گراییناواقع یهدربار که هاییپرسش براین، عالوه نباشند؟ چنین جدید علوم ولی باشند، نماواقع

 علم چگونه و چرا: که این مانندِ شود؛می مطرح گرایانسنت دیدگاه به نسبت ،اندشده مطرح علم یهفلسف

 علمی نظریات براساس که علمی هایبینیپیش چرا و است؟ داشته همراه به را خاصی توفیقات نماغیرواقع

 گرایانسنت نگاه که ندارد این جز معنایی فوق نقد آیند؟می در کار از راست و دقیق گیرند،می صورت

 یابد.می پیوند گراییناواقع با یگرایواقع مشهور نزاع با و دارد علم یهفلسف در هم خاصی پیامدهای

 علوم کنند کهاست برای مثال این نکته را مطرح می همراه نیز ابهام با گرایانسنت نقدهای از برخی

 این بر حاکم قوانین تا کنندمی تالش علوم این کنند در حالی که عمالًمی زداییتقدس طبیعت از جدید

 است درکار ضرورتی چه امر، این انجام برای. بیابند گویند،می گرایانسنت که معنایی همان به را، جهان

 به را خاص معرفتی عالَم، به نگاهی چنین البته ببیند؟ االهی آیات عنوان به را طبیعت جهان دانشمند، که

 علوم این که گویندمی گرایانسنت ین،هم چن دارد؟ ضرورتی چه علم برای نگاه این ولی دهد،می آدمی

. است آورده بار به را زیستمحیط بحران امر این و گیرندمی نادیده را طبیعت معنوی اهمیت و مقدس بُعد

 نسنجیده و نادرست استفاده به بلکه شود،نمی مربوط جدید علوم ماهیت به بحران این که رسدبه نظر می امّا

 . شودمی مربوط آنها از

 کشف جهت در فعالیتی محصول اساس دیدگاه رئالیستی، علم آید که برمی آنچه گذشت چنین بر از

 در تالشی همه که ندارند تفاوت هم با جهت این از ،جدید علوم و سنتی علوم است و جهان هایواقعیت

 که کاتین امّا. است هاواقعیت گردآوری علم، کارکرد اساس، این بر. اندبوده هاواقعیت کشف جهت

 این. دهدمی قرار تردید مورد را علم برای کارکردی چنین اند،کرده مطرح جدید علم نقد در گرایانسنت

 را خاصی فلسفی و مابعدالطبیعی مبانی بیابد، را هاواقعیت که این جای به علم، که دهندمی نشان نقدها
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زی پیش رفته و از عینیت فاصله وری و ایدئولوژیکاربه سوی محافظه ،سازد و از این رومی منعکس

کند تاریخی تاکید می گرا و بر عقل متافیزیکی به جای عقالنیتسنتی، ماوراءالطبیعه گفتمان گیرد.می

ها هرچه انسان ،مانتوان ایدئولوژی نام نهاد. در این گفتو در پی چیزی است که آن را می (2330 )ابوزید،

هاست و خدا قدرت و توانایی بیشتری دارد. اعتقاد به خدایی که در آسمان ،تر تصور شوندضعیف

شان در عرصه پژوهشی، ارادگی و به بند کشیده شدنزند، سبب انفعال، بیها را رقم میسرنوشت انسان

تا همه چیز به مبدءی واحد  شودی خاص پژوهش نیز سبب میگردد. در عرصهسیاسی و اجتماعی می

امکان داوری برون  ،و از طرف دیگر گرایی تنگ کندا از طرفی بر تخصصمنتسب گردد و میدان ر

های آموزش نظام ،از این رو .دیدگاهی را از بین ببرد و در نتیجه عینیت علمی به ایدئولوژی فروکاسته شود

 دهد.ورزی سوق میی و ایدئولوژیکارو پرورش را به سوی محافظه

 منابع
 دۀ، القاهرۀ. یۀ، دارالثقافۀ الجدیۀ نقدیرؤ .ینینقد الخطاب الد(. 2335) ابوزید نصر، حامد

المرکز  روت:ی. بمنۀین ارادۀ المعرفۀ و ارادۀ الهیب ینیالفکر الد ۀ؛قیالحق ،السلطۀ ،النص(. 2330) ابوزید نصر، حامد

 . یالعرب یالثقاف

انتشارات  :تهران، مترجم(. یعیبهروز رف. )یدر تمدن اسالم یتیترب یهاشیها و گرامکتب(. 2914) یعل ،لیاسماع

 . سمت
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چکیده مقاالت . در های آنریهو نظ مبانی فلسفی آموزش از دور (.2931) مژگان ،نیااسمعیل 
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و 

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.951-133)صص:  پرورش ایران

 
 

 های آنمبانی فلسفی آموزش از دور و نظریه

 2نیامژگان اسمعیل

های ای در کنار و موازی با نظام آموزش سنتی با هدف توجه به تفاوتبه عنوان فرارشته آموزش از دور

معلولیت با تحقق شعار  اشتغال، ،جنسیت های متنوع آموزشی به تناسب سن،فردی و فراهم کردن فرصت

 گیرنده،استقبال یاد ادگیرنده،جدایی یاددهنده و ی همه جا و همه زمان ایجاد شده است. آموزش برای همه،

های وسیله ارتباطی و ساخت و تولید دانش توسط یادگیرنده از ویژگی کننده،سازمان پشتیبانی تعامل،

ویژه تفکر نقادی و به لیبرالیسم، گرایی،های چون انساندر فلسفه باشد.اساسی آموزش از دور می

 ،از سوی دیگر شود.نقاد نگریسته میو  آزاداندیش ادگیرنده به عنوان موجودی فعال،به ی ،اگزیستانسیالیسم

به مبانی روانشناسی  عالوه بر مبانی فلسفی، ،به یک پارادایم علمی تبدیل شود آموزش از دور برای اینکه

ن یک نظام به عنوا 2دور  آموزش از پردازی نیز نیاز دارد.فراشناختی و نظریه شناختی، گرایی،رفتار

در قالب  4ایساک پیتمن (،2011) 9کارهای کالب فیلیپس موازی با نظام سنتی با مستقل و جدید، 1آموزشی

 1با کارهای انا تیکنر ( و2330، 0شد )هالمبرگ آغاز 6ایبه شیوه آموزش مکاتبه و 0نویسیروش کوتاه

های دیگران دارای پایه و 1ونگاریس ،2اندرسون (،2335) 25مور هالمبرگ، (،2312) 3یدمیر و (2101)
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که دارای  9ایرا به عنوان فرارشته دور برخی آموزش از، سوی دیگر از. (1559 )چنی، نظری قوی شد

ریزی، فرایند برنامه تناسب، تعادل، تعامل، وسیله ارتباطی، محتوای اطالعاتی، یادگیرنده، یاددهنده، عناصر

فراهم کردن  های فردی وند که هدف آن توجه به تفاوتداننظارت می یادگیری، ارزشیابی و-یاددهی

آموزش از راه  ،که گفته شده همانطور باشد.می مکان در همه زمان و ،های برابر آموزشی برای همهفرصت

« نیاز و ضرورت»و علت آن نیز  ،پردازیابتدا در قالب عمل شروع شده نه در قالب تئوری و نظریه در، دور

های آموزشی دنیا های نسل جدید نظامگویی به خواستههای صنعتی در قبال پاسخرفتمعه بشری به پیشجا

برای اینکه  تر از پیشرفت در قرن هیجدهم بود.پیشرفت در قرن بیست و یکم بر مراتب سریع ،چرا که ،بوده

احی روانشناسی، فناوری و طر فلسفی، باید دارای مبانی ،های نظری شوددور دارای پایه آموزش از

روانشناسی  ابتدا به مبانی فلسفی و ،در این تحقیق ،های آموزشی خاص خود باشد. به همین دلیلسیستم

هایی که . یکی از فلسفهشودمیهای مهم این حوزه پرداخته سپس به نظریه پرداخته و دور آموزش از

گذاری، انتخاب و میدان شاست که با ارز 4سمیالیستانسیدور دارد، اگز بیشترین نزدیکی را با آموزش از

آزاداندیش و  ت شخص آگاه،ینیز ترب یستیالیستانسیو تالش آموزش و پرورش اگز عمل سروکار دارد

دور نیز در پی کسب  آموزش از ،(. از سوی دیگر261: 2910 سرشت،)پاک آفرینی شخصی استارزش

رایی زبانی، علمی و فرهنگی را ترویج باشد و حتی تکثرگرأیی یادگیرنده میخود اندیشی واستقالل و آزاد

سم در یالیستانسیی. نتیجه تحول فلسفه اگزازس نه جهانی ،است معتقد به پارادایم جهانی شدن کرده و

به آن « نو فراسوی آ آزادی» کتاب در 6است که موریس 0یادگیری باز و آموزش و پرورش، آموزش باز

 یپذیری و خودآفرین، آزادی اندیشه، تفکر خالقانه، مسئولیت0اشاره کرده و هدف آنرا اشتداد آگاهی

سعی در برآوردن نیازهای  در پی آن بوده و ها آن چیزی است که آموزش از راه دورداند، این ویژگیمی

دور  آموزش از و یستیالیستانسیدارد. در دیدگاه اگز تارتباطا و یادگیرندگان عصر فناوری اطالعات

های ها هر دو در خدمت انسان و اندیشه اوست، هر دو به رسانهمرکزیت از آن انسان است و ابزار و رسانه

ا نمودی در خدمت هدر عصر فناوری، رسانه ،از این رو .دهندآموزشی به خاطر کمک به انسان اهمیت می
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 کالس درس و آموزش باز ،ها هستند نه مانع تفکر و آزادی عمل او. به همین دلیلآزاداندیشی انسان

دور را نوعی آموزش  گرایانه در محیط آموزشی است که نظام ازنوعی رویکردی عمل یستیالیستانسیاگز

س درس باز موقعیتی آموزشی است که کال ،خیزند. به عبارتیرسمی تلقی کرده و به دفاع از آن بر میغیر

ها کند که این زمینهای فراهم میهای چندرسانهگیرندگان در محیطان انتخاب میدان عمل را برای یادامک

 ،شود. به همین دلیلدر یادگیرندگان می تفکر انتقادی و منجر به فعالیت، استقالل عمل، آزادی اندیشه

اصولی  غیررسمی است که دارای قانون و قواعد خاص خود بوده و از و ر نوعی آموزش بازدو آموزش از

طلبی را طی و هرج و مرجانضبادور نوعی بی و از بر خالف برخی که معتقدند آموزش باز .کندپیروی می

به ایجاد  کند که معتقدتربیتی را ترویج می-دور نوعی رویکرد فلسفی آموزش از ،ند. در واقعکترویج می

 )کاردان، ، فرهنگی و فکری استیزدایی، قبول تکثرگرایی علمی، مذهبی، زبانتفکر انتقادی، استثمار

را دیدگان آموزش و پرورش در کتاب آموزش و پرورش ستم 2(. از اینجاست که پائولوفریره164: 2911

در  های فکری آن را بایدهداند که زمین. می.. آموزی وبه عنوان ابزاری جهت نقد، خودآگاهی، سواد

 ،نویسنده معروف جامعه بدون مدرسه یافت. ایوان ایلیچ با انتقاد از آموزش رسمی 1اندیشه عمیق ایوان ایلیچ

های ستهه»معتقد است که در آموزش غیررسمی مفهوم  رسمی دارد وموزش غیربیشترین توجه را به آ

اصلی دیدگاه  محور، آزادی انتخاب است که نیازمند مشارکت همگان و های تربیتییا شبکه «یادگیری

دور دیدگاه  های فلسفی آموزش ازپایه ،بنابراین دور است. و آموزش از یستیالیستانسیاگز

آفرینی زیادی در در باب انسان، اندیشه، انتخاب و آزادی عمل اوست که منشأ تحول یستیالیستانسیاگز

 .ای تنگاتنگ دارددور رابطه سم با آموزش ازیالیستانسیفلسفه اگز ،از این رو د.باشزندگی و آموزش می

یابی در فرد موجب سم با بیان مفاهیمی چون انتخاب آزادانه و اندیشه مستقل و هویتیالیستانسیفلسفه اگز

می، دور با رویکردهایی چون کالس درس باز، یادگیری باز، دانش عل پیدایش و گسترش نظام آموزش از

ها و دور نیز با اهمیت دادن به عالیق، توانایی ... شده و از سوی دیگر نظام آموزش از تفکر انتقادی و

استعدادهای یادگیرنده و محور و مرکزیت قرار دادن انسان در دنیای فناوری اطالعات و ارتباطات به رشد 

نقادانه کمک زیادی کرده است؛ چرا شدن و تفکر گرایی، جهانیسم، انسانیالیستانسیفلسفه به خصوص اگز

توان می ،کارآمد است. بنابراین متعهد وتربیت افراد منتقد، متخصص و  ،که فلسفه بنیادی هر نظام آموزشی

دور نیز هویداست.  آموزش از این تأثیرپذیری در فلسفه نقش اساسی و بنیادی دارد و ،گفت در هر رشته

                                                      
2- Pule frère 
1- Iivan ilich 



  950 

انسان و نیازهای  سم، تفکر نقادی به خاطر توجه بهیکر نقادی، لیبرالانسانگرایی، تفچون؛ دیگری  هایفلسفه

به  ،در این مقاله .نیز نقش اساسی دارند ،نظام آموزش از دور در رشد بازسازی فکر او و آزادی اندیشه و

 رویکرد تحول آموزش سنتی به آموزش از دور و مبانی فلسفی هر کدام اشاره خواهد شد.

 پردازیمبانی فلسفی، نظریه ،زش از دورآمو كلیدی: هایواژه

 منابع
، سال فصلنامه پیک نور .های باز و از راه دور آیندهیادگیری و دانشگاه -فرآیند یاددهی. (2914) زاده، عیسیابراهیم

  .اول، شماره دوم

یک فصلنامه پ .ارتباطات: جستارهای مفهومی تعلیم و تربیت مبتنی بر فناوری اطالعات و. (2910) زاده، عیسیابراهیم
 .، سال چهارم، شماره چهارمورن

فصلنامه  .انتقال از دانشگاه از راه دور سنتی به دانشگاه مجازی: نوآوری و چالش تغییر. (2916) زاده، عیسیابراهیم
  .49، شماره ریزی در آموزش عالیپژوهش و برنامه

 .سمت :تهران، مترجمان(. الهه حجازیو  کمال خرازی) .شناختی روانشناسی. (2910) رابرت استرنبرگ،

، عشرت زمانی و امین عظیمی) .یادگیری الکترونیکی از تئوری تا عمل. (2910) الومی ،فتی ؛آندرسون ،تری

 .مؤسسه توسعه آموزش مدارس هوشمند :تهران مترجمان(.

 .انتشارات سمت: رانته .های جدید در آموزشکاربرد فناوری (.2910) ذوفن، شهناز

 .پیام نوردانشگاه  :تهران. جهان رشد آموزش از راه دور در ایران و. (2911فروزان ) دهباشی شریف،؛ ، مهرانالهفرج

تربیت : تهران ،9شماره . گرایی در طراحی آموزشیساختن بررسی دیدگاه سیستمی و نقد و .(2901) هاشم فردانش،

 .مدرس

 .سمت :تهران. سیر آراء تربیتی غرب .(2911) محمدعلی کاردان،

 .سمت: تهران ، مترجم(.محمد جعفر پاک سرشت. )آراء تربیتی مکاتب فلسفی و .(2910) گوتک، جرالد
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تحلیل مبانی فلسفی تعلیم و تربیت از  (.2931) محمد، مقدم یمنوچهرو آفاق ، نژاد یارجمند

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم . در دیدگاه باستان، اسالم و رویکرد نوین
(. مشهد: 950-959)صص:  و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

  تحلیل مبانی فلسفی تعلیم و تربیت از دیدگاه باستان، اسالم و رویکرد نوین

 1محمد منوچهری مقدمو  2آفاق ارجمندی نژاد

های دور که تعلیم و تربیت ای به بلندای تاریخ بشر دارند. در گذشتهتدریس و آموزش در جهان سابقه

راک، تهیه پوشاک و پناهگاه را های بدست آوردن خوهای عملی راهدوی با روشمحدود بود، اقوام ب

ای های قبیلههای دینی، اخالقی و اجتماعی هم با شرکت در مراسم و جشناز جنبه آموختند و تربیتمی

تاریخ  ه نخستین معلمانای به نام روحانیان پدید آمدند کبه تدریج طبقه گرفت. در تربیت دینیصورت می

ها آموزش و پرورش حق ویژه و تحت نظارت آنان بود. با پیدایش طبقه شدند و تا قرنبشر محسوب می

های نظری بر های آموزش متحول و آموزشمذکور و اختراع خط و تدوین ادبیات مذهبی روش

تأکید مبرم این دین بر یادگیری و آموزش، های عملی اضافه شد. پس از ظهور اسالم، به دلیل آموزش

شناسان تری استفاده گردید. در عصر حاضر نیز به لطف تالش روانشناسان و جامعههای عملی و عمیقشیوه

اند. با مطالعات انجام شده درباره نحوه های نوین پیشنهاد گردیدهخبره در این زمینه، رویکردها و روش

قبل از میالد مسیح، پس از ظهور اسالم و همچنین رویکردهای موجود در  آموزش و پرورش ملل باستان در

آموزش امروزی، این نتیجه حاصل شده است که اشتراکات و نقاط قوت بارزی در میان آنها وجود داشته 

توان از آنها به منظور بهبود آموزش و پرورش زمان حاضر بهره گرفت. به همین دلیل، یکی از است که می

های تعلیم و تربیت از هم و ضروری آموزش اثربخش است. تبیین و تحلیل مبانی فلسفی و دیدگاهارکان م

 سه منظر باستان، اسالم و رویکردهای نوین به آموزش و پرورش، از جمله اهداف تدوین این مقاله است.

های باستانی و تمدن های باستانی شرقی از جمله چین، ایران، هنددر رابطه با تعلیم و تربیت باستان، تمدن

، معتقد است که 9گیرند. در این راستا، جان استوارت میلغربی همانند یونان و روم مورد بحث قرار می

تواند وجود یونانیان یونانیان نخستین مربیان واقعی دنیای غرب بودند و هیچ تاریخ آموزش و پرورشی نمی
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ند که بطور جدی درباره آموزش و پرورش نسل جوان، آنان اولین قوم غربی بود ،را نادیده انگارد. زیرا

اسالم  سپس، دیدگاه اندیشیدند.ماهیت و هدف آن و اینکه کودکان و مردان چگونه باید تربیت شوند، می

گردد. اسالم به عنوان دینی که تمام شئون حیات از منظر آیات و روایات متعدد و معروف بررسی می

، آداب و فرهنگی غنی و پربار ظهور یافت. نفوذ اسالم در ادبیات، فلسفه، هنرگیرد با انسانی را در بر می

جسم و روح انسان را پرورش داده و  خورد. تربیت اسالمیسنن مردم ایران در حدی گسترده به چشم می

شعف به انسان و توسعه استعدادهای او کند. رویکرد اسالمی به دنبال اعطای نیازهای روحی او را اقناع می

های نوین در جهت آموزش و های اوست. پس از آن، فنون و شیوهو ایجاد تعادل بین نیازها و خواسته

 گیرد. پرورش کنونی مورد ارزیابی قرار می

های جدید امروزه دیدگاه بشر از تدریس صرف در کالس درس فراتر رفته و به رویکردها و گرایش

اند، در عرصه تدریس توجه دارد. شناسی و مدیریتهای علوم تربیتی، روانشناسی، جامعهل یافتهکه حاص

های تربیتی ارائه شده است تا به ها و پژوهشهای جدید در تدریس بر مبنای نظریهدر آموزش نوین، روش

 دهد.ها معلم بتواند این فرایند را هر چه بهتر به سوی کسب اهداف آموزشی سوق کمک آن

عالوه بر مرور پیشینه، سعی بر آن شده تا دیدگاه مکاتب باستان، دیدگاه اسالم و رویکرد نوین مورد 

مقایسه قرار گیرد. به منظور مقایسه نظرات سه مکتب، آنها در شش مقوله هدف، بعد جسمانی، بعد 

موزش مورد ارزیابی و شاگرد و راهکارهای ارتقای فرایند آ -روانی، بعد اجتماعی، رابطه معلم -عاطفی

آورترین فیلسوفان معاصر و فلسفه ، از نامای نیز به دیدگاه دریداگیرند. همچنین، اشارهقرار می تطبیق

گیری گردد و در نهایت به نتیجهمی، ساختارشکنی او که مکتب فسلفی نوینی در تعلیم و تربیت است

 شود.پرداخته می

 منابع
، فصلنامه تعلیم و تربیت(. چرا معلمان به آموختن فلسفه تعلیم و تربیت نیاز دارند؟. 2914ایروانی، شهین و همکاران )

 .60 -99، صص: 14شماره 

 نشر معارف. تهران: .آداب تعلیم و تعلم در اسالم(. 2903حجتی، سیدمحمدباقر )

 ،یتین تربینو یهاشهیاند .ییت از منظر پساساختارگرایم و تربین تعلییتب (.2910)زهرا  ،یدشت و یمهددیسسجادی، 
 .30-12، صص: 2 و 1شماره 

های فصلنامه پژوهش .(. آموزش فلسفی کودکان در نظام تعلیم و تربیت اسالمی2911سلیمانی ابهری، هادی )
 .120 -155، صص: 2، شماره کالمی -فلسفی

 (. نشر تربیت.عملی در تعلیم و تربیتپیشنهادهای تربیتی )راهنمای (. 2910شرفی، محمدرضا )
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 نشر امیرکبیر.تهران:  .تعلیم و تربیت اسالمی(. 2965شریعتمداری، علی )

 نشر رشد.تهران:  .تربیت جهانی در قرن بیستم تعلیم و(. 2911اهلل )صفوی، امان

، فصلنامه تعلیم و تربیت .های معلم بر سبک مدیریت کالس(. تأثیر ویژگی2914یزدی، سیدامیر )امین و عالی، آمنه

 .290 -259، صص: 14شماره 

 علمی و فرهنگی.انتشارات تهران:  .مترجم( ،. )مهین میالنیپرورش کهن و نوین آموزش و(. 2964کاستل، ای. بی )

 
 Hiskett, M. (1960). problems of religious education in Muslim communities in Africa, 

Oversea education, 32, pp. 17-126. 
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 تاریخی تحلیل سیر (.2931)محمدرضا ، سرمدی وحسن  ،زادهمحمدامین ؛لیال ،زادهمحمدامین 

. در چکیده مقاالت چهارمین همایش پرورش و آموزش نظام تحوالت در اجتماعی بازسازی نظریه

مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران )صص: ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: 

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.956-951

 
 

 و آموزش نظام تحوالت در اجتماعی بازسازی نظریه تاریخی تحلیل سیر

 پرورش

 محمدرضا سرمدی و 1زادهحسن محمدامین ؛2زادهلیال محمدامین

های متفاوتی ارتباط با تعلیم و تربیت انسان عقاید و ایدهبازسازی اجتماعی یکی از نظریاتی است که در 

های بزرگ قرن از نظریات ارائه شده در مکاتب و نظریات فلسفی تربیتی سنتی ارائه کرده است. بحران

های توان از شاخهاین فلسفه تربیتی را می .هایی از دوران عمیق انتقال و تغییرات سریع هستندبیستم، نشانه

. آموزش و گرایی به شمار آورد. زیرا، محور اصلی آن تأکید روی تغییر استو پیشرفت گراییعمل

 (.654: 2961پرورش پیشرو، باید تالش خود را مصروف بازسازی اجتماعی کند نه پرورش فردی )کانل، 

ز بر ای نو استفاده کند و نیای است که سعی دارد از مدرسه برای ایجاد جامعهبازسازی اجتماعی نظریه

گرایان؛ محور و مدرسه به مثابه آزمایشگاه تأکید دارد. هدف تعلیم و تربیت از نظر بازسازیمسألهمدارس 

ان یگرایتوسعه و بازسازی جامعه است و تعلیم و تربیت برای تغییر و اصالح اجتماعی است. بازساز

در این (. 2911)صفره،  رندیگینشئت م یط موجود زندگیاز شرا یمعتقدند که همه اصالحات اجتماع

دیدگاه، نظر بر آن است که حیات اجتماعی، بدون حد و اندازه، قابل تغییر دادن و دگرگون ساختن است. 

 یروهایف کرده، نیاروست، تعریت با آنها رویرا که بشر یرود که مسائل مهمیآموزان انتظار ماز دانش

ض و ی، تبعیکه موجب نابرابر یاشهیو کل ینتتفکر س یهاوهیکنند. ش ییزمان حال را شناسا ییایپو

شان را به مدارس هایتالش ،گرایان اجتماعیخته شوند. بازساختیو دور ر یید شناسایخرافات، است، با

های محلی و های کارگری، کلیساها، سازمانهای خود را به اتحادیهدولتی محدود نکردند، بلکه اندیشه

شود و امروزه ، بین آموزش و پرورش و تحصیالت رسمی تمایز قایل میمطبوعات نیزکشاندند. این نظریه

                                                      
 Leyla_aminzadeh63@yahoo.comریزی درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک  دانشجوی دکتری برنامه - 2
 hm51aminzadeh@yahoo.comدانشجوی دوره دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک  - 1
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به بررسی  یگریش از هر زمان دیببا توجه به نظریات فلسفی تربیتی  پرورش در نظام آموزش و تحوالت

  نیاز دارد.

نظام آموزش و پرورش تنها و تحوالت  در ارتباط با بحث از سیر تاریخی نظریه بازسازی اجتماعی

ای که در این زمینه به طور مستقیم کار شده است را آورد که نامهتوان تعدادی محدود از عناوین پایانمی

تحلیل و »نامه کارشناسی ارشد پایاندر آنها به مقایسه این نظریه با نظریات دیگر پرداخته شده است. نظیر؛ 

گرایی و بازسازی اجتماعی در آموزش و پرورش و ی پیشرفتهاتربیتی نظریه یمقایسه مبانی فلسف

( به راهنمایی 2911اصغر صفره )که توسط علی« استلزامات تربیتی آن دو در نظام آموزش و پرورش ایران

بررسی سیر تاریخی »نامه کارشناسی ارشد دکتر محمدرضا سرمدی در دانشگاه پیام نور مرکز تهران و پایان

( به راهنمایی دکتر محسن 2913« )های فلسفی تربیتی اسالم، نظریه نقادی و بازسازی اجتماعیاندیشه

زاده انجام گرفته است، اشاره کرد. البته عیسوی در دانشگاه پیام نور مرکز خوی که توسط لیال محمد امین

نظر عی یا افرادی که در این نظریه، صاحببه صورت جسته و گریخته در کتب به نظریه بازسازی اجتما

ای در این زمینه در هیچ مجله یا همایشی تاکنون هیچ مقاله، اشاراتی شده است. ولی به طور مستقیم ،اندبوده

ارائه و چاپ نشده است. از این رو، سوال اصلی این مقاله این است که سیر تاریخی نظریه بازسازی 

  ؟ش و پرورش از جهات مختلف چگونه بوده استاجتماعی در تحوالت نظام آموز

 نظریه تاریخی با هدف مطالعه و ترسیم دقیق تحلیل سیر یتوصیف -این نوشتار با رویکرد تحلیلی 

 پرورش انجام گرفته است.  و آموزش نظام تحوالت در اجتماعی بازسازی

 آموزش نظام تحوالت در اجتماعی بازسازی نظریه تاریخی سیر کوشد که به توضیح تحلیلاین مقاله می

ط خواهد مدرسه با مسائل اساسی جامعه در ارتباط باشد. این ارتبابازسازی اجتماعی می پرورش بپردازد. و

به مواردی  ،جتماعیرویکرد بازسازی ا افزاید.دهد و به تأثیر آموزش میمعنی کار مدرسه را گسترش می

مانند ارتباط مؤثر بین )خانه، مدرسه، جامعه( و آشنایی با فناوری آموزش متناسب با روز، جریان تدریس، 

باشد، توجه دارد. این مشرب فلسفی بر و میرات فرهنگی که موافق با معیارهای اسالمی  توجه به فرهنگ

تر از اجتماعی عقیده است که یک اجتماع با نقشه در طول زمان کاملمدار آینده قرار گرفته است و بر این 

، است. طرفداران بازسازی اجتماعی، «به کار کسی کار نداشته باش»خواهد شد که مبنای آن بر اصل 

های درون مدرسه را تعیین دانند که فعالیتمسائل اجتماعی خارج از مدرسه را بخشی از اوضاعی می

-2: است د داشتهیک است که بر دو هدف عمده تاکیدموکرات گراییبازسازی یتیربند. برنامه تکنمی
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نش بر مشارکت یاکتساب معرفت و ب -1 و کیدموکرات یهایالت، همبستگیپرورش عادات و تما

 ک. یهوشمندانه در جامعه دموکرات

راث ینقادانه م یبررس -2کند: یج میر را ترویامور ز یاجتماع یبر بازساز یآموزش و پرورش مبتن

 یزیرنگرش نسبت به برنامه -9 ؛عامدانه یانجام اصالحات اجتماع یتعهد نسبت به کوشش برا-1 ؛یفرهنگ

 یق اجرایاز طر یفرهنگ یهاآزمودن طرح -4 ؛ وم نمودیرا ترس یدنظر فرهنگیر تجدیکه بتوان مس یبنحو

نقادانه و  یرشد آگاه ید برایاز مدرسه باه تأکید دارد که یعامدانه. این نظر یاصالح اجتماع یهابرنامه

، آموزش و پرورش شود. با توجه به نظریه بازسازی اجتماعی یریگبهره یل مسائل اجتماعیتحل ییتوانا

ی خاصی از ها و آمال برههکننده امیدها، بیمهاست که خود منعکسهمیشه تابع زمان، مکان و موقعیت

تواند جوابگوی مسائل حاد بحران فرهنگی و از ی آزمایشی که میهای درسخ است. تدوین برنامهتاری

پاشیدگی اجتماعی باشد. در این مقاله، سعی شده است با استفاده از جریان تاریخی نظریه بازسازی هم

 اده از این نظریه در ابعاد برنامه درسیاجتماعی ایجاد تحول در نظام آموزشی بررسی شود و برای استف

 گردد.پیشنهادهایی ارائه می

 آموزش و پرورش، بازسازی اجتماعی، تحول، نظریه :یكلید هایهواژ
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نش در یت با فلسفه آفریرابطه ترب (.2931)ن یحس ،آساو ن حسیعل ،پوریهاد ؛رضایعل ،یذوالفقار

یده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی چک. در هیحکمت متعال
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.921-953)صص:  فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

 هینش در حکمت متعالیت با فلسفه آفریرابطه ترب

 9ن آسایحسو  1پوریحسن هادیعل؛ 2یرضا ذوالفقاریعل

امتداد وجود و در  وحانیه البقاء است. نفس در جریاننفس جسمانیه الحدوث و ر عالیهدر حکمت مت

در پرتو انوار معرفت )اتحاد عالم  تدریجه شود، و بانشاء می ،ی الهیبه عنوان لطیفه ،وجودی امتداد تکامل

شود. نفس در حکمت د فربه و کامل میو معلوم( و آثار افعال، به معنای اتحاد فاعل با حقیقت اثر خو

های عادی انبیا، با انسان های کامل ونفس انسان . از این رو،شودمتعالیه با ادراکات جدید دگرگون می

کننده با مرحله پیشین متفاوت خواهد بود هر متفاوت است. در هر مرحله از ادراک، جوهر نفس ادراک

عین هستی و مشکک  حقیقی بر اساس اصالت وجودصفات  ص آن محفوظ است.یچند وحدت و تشخ

باشند. و ادراک عین وجودند و دارای شدت و ضعف می هستند. صفات حقیقی مانند علم، شعور

تعلقشان به ماده از این اوصاف وجود برخوردار  و ی آنها بر اساس تجرداساس ظرفیت، مرتبه موجودات بر

  هستند.

دو قوه شناخت  یرسد که انسان داراین به نظر میچن. شودیم میتقس ینظر و یک عملادراک به ادرا

د یص قیوجود ندارد و تخص یاختالف د گفت در مطلق ادراک تفاوت ویبا یق و فلسفینظر دق اما با .باشدیم

ک ادرا در کنار یعمل و ادراک عمل ،جهینت در ادراک مربوط به متعلق ادراک است. در یعمل و ینظر

ب و العمل یصعد کلمه الطیه یالرسانند )ینش میفرآ یدو بال هستند که انسان را به هدف متعال ینظر

 (.رفعهیالصالح 

تقی محمد عالمه ،، شهید مطهریعالمه طباطبایی ،های فلسفی تربیتی دانشمندانی مثل مالصدرااندیشه

ها و دور بودن نظام تربیتی ما از آن اندیشه ،درخشند. اما متاسفانهجعفری همچون نگینی بر تارک عالم می

بودن نظام  یواردات های تربیتی غرب سبب شده است که نظام تربیتی ما غیر بومی و وارداتی باشد.نفوذ نظام
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 ورود متون وکشور شده است. آموزش ر یبانگیاست که اکنون گر ییهابیسآاز  یکیپرورش  موزش وآ

از  ... متون و یل محتوای، عدم تحلیموزشآ یهادهیا یفکر یعدم توجه به مبان نشده، ینقاد یهاترجمه

ن به نظام آیگر خال وجود یک نظام آموزشی سیستماتیک و ارزشی راه را برای ورود دیک سو، و از سوی 

( به یابی، ارزی، محتوآموزش )اسلوبمراحل  وق سطوح یکشور تسهیل کرده که خود را از طر یموزشآ

ن است که آعام  ین مقاله معنایکشور تحمیل کرده است. منظور از کلمه آموزش در ا یموزشآنظام 

ات بسنده شده یان کلیات فقط به بییان جزیبخاطر عدم امکان ب ،ن مقالهیدر ا .شودیز شامل میپرورش را ن

ق یشتر و تعمیر بیهای تاث، روشیستم آموزشیبودن س یواردات یمات منفج و الزایاز نتا یدور یهااست. راه

 شود.یمطرح م مقالهن یاست که در ا یاز جمله مسائل ،نآر یدن به شعاع تاثیموزش و وسعت بخشآت و یترب

( عدم توجه به تمام ابعاد 2: عبارتند از در کشور یواردات یآموزش یهاستمیمسائل و مشکالت س

 یبه نظام آموزش ییها، خواه ناخواه آموزهیستیبه علت تسلط تفکرات سکوالر یگاه انسان: یوجود

ن تناقضات در اکثر یآن جامعه است. ا یفکر یشود که تقابل آن در حد تناقض با مبانیق میمقصد ترز

 یمعرفت یهاو بحران یروان -ی، روحیاخالق یهاآورد که از جمله آنها بحرانیبه بار م یمنف یجیمواقع نتا

دارند  ینگریو ماد یگریماد یکه مبان یاز مکاتب فلسف ی: برخییمعنایو ب ی، پوچی( روزمرگ1باشد. یم

ن یکشانند. ایت میو عدم خالق ی، پوچییمعنایتکرار، ب یرا لزوماً به سمت و سو یات اجتماعیانسان و ح

شود. او در افسانه یگرا حاصل موچلسوف پیک فیکامو به عنوان  یهانوشته یاز محتوا یجه به روشنینت

به استعدادها و  یتوجهی( ب9کند. یخدا را آرزو م ،و بدر آمدن از تکرار وجود یدور یف بارها برایزیس

او فقط با به  یقیال مختلف است که سعادت حقیال متفاوت انسان: مخاطب آموزش )انسان( واجد امیام

ک ین استعدادها صرفاَ با تشریا از یمید که البته بخش عظشویاو حاصل م یدن همه استعدادهایکمال رس

انسان در  یال، استعدادها و ابعاد وجودیرسد. امیبه کمال م یک موجود اجتماعیبه عنوان  یمساع

 آنها مورد توجه قرار نگرفته است. یت وجودیل ماهیوارداتی به دل یآموزش یهانظام

های معلم و استاد به ندرت در فعالیت کننده است.یینتع ،های آموزشیگیریفلسفه در تمام تصمیم

بازسازی جامعه و  توسعه زندگی اجتماعی، ای را یافت که فلسفه دخالت نداشته باشد.توان لحظهمی

های تربیتی و فلسفی هستند که در بازسازی تعلیم و تربیت برای تغییر و اصالح اجتماعی از جمله هدف

 ضمن اینکه باید به نیازهای اجتماع توجه داشته باشد، ،تربیت هم به آن پرداخته شده است. حکمت متعالیه

گیری فلسفه تربیتی باید به حرکت و سمت ،بنابراین .باید به نیازهای جامعه مطلوب و آرمانی هم توجه کند

الزمه تحول بنیادی در  منظور ایجاد تحول بنیادی در آموزش و پرورش و بدنبال آن در جامعه باشد.
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 سنت خواسته از قرآن کریم، ه تربیتی بومی برفآموزش و پرورش دوری از وارداتی بودن آن و مطالبه فلس

از تحوالت اجتماعی مسئله های آموزشی ماندگی نظامعقب باشد.و نظریات فالسفه مسلمان ایران زمین می

مدارس متاسفانه، اغلب زمانی  دائما در حال دگرگونی هستند وهای آن جامعه و ضرورت باشد.مهمی می

 اند.منتفی شده اند و یا بعضاًرسند که جای خود را به شرایط و مقتضیات دیگر سپردهبه نیازهای زندگی می

های گذشته صورت ها به هنگام نیست و در قالب ضرورتهای آموزشی کوششترین نظامحتی در پیشرفته

های زمان، وقتی که ما به نقش مدارس ماندگی آنها از ضرورتهای آموزشی و عقبگی نظامکهن گیرد.می

 نماید.بیشتر جلب توجه می کنیم،در ساختن جامعه فردا نگاه می

درک این موضوع که تحول و بهسازی فرد و جامعه در فلسفه آفرینش از اهمیت بسیار باالیی 

کند که شایسته است نگاهی مجدد به نظام آموزشی کشورمان میبرخوردارند ما را به این موضوع هدایت 

داشتن،  ینیع یرات اجتماعیثبشر بودن، تا یل اساسیبودن، پاسخگوی مسا یقیارزش حق یدارا بیندازیم.

ن یبهتر، گریآل در اسالم است. به عبارت ددهیا یزندگ یهایژگیاز جمله و ،بودن یزائل نشدن و یمنطق

بر انسان آنچنان  داشتن اثر مثبتبشر و  یبه سؤاالت اساس ییاست که ضمن پاسخگو یلآدهیآل، ادهیا

ده است ین ایاثبات ا یپ ن نوشتار دریحرکت کند. ا ،اتیح یهدف اعال یدهد که از درون به سو یکشش

 و آزاد بودن، ینش انسان است. هدفمندین هدف آفرییتب ح ویت، توضیگاه تربیان جایب ین قدم برایکه اول

جامعه، اتحاد عالم و  ت دادن به تکامل فرد وی، اهمین اشتراک در امور فطریات متفاوت در عیخصوص

 ی، از جمله مبانگرا بودن اخالقتین غایهمچن انسان و یت وجودیظرف یآن ارتقا یمعلوم و در پ

ح یتوض ن وییتب باشند که بایم هیحکمت متعال یشناختارزش و یشناخت، معرفتیشناخت، جهانیشناختانسان

 شوند. یمعنادار م ین به خوبآمرتبط با  یهاگر مؤلفهید ت ویآنها ترب

نتایج آن عبارتند  ح داده شود.یه توضیگاه انسان و هدف او در حکمت متعالیشده است که جا یلذا سع

 از: 

-و آموزه ج از فرهنگ... که از خار و یابی، ارزیاسلوب، محتو اعم از یهر گونه مؤلفه آموزش -2

ت یشخص یجاد دوگانگیا ین شود شرط الزم را برایک نظام بر آن تلقی یو اعتقاد یفرهنگ یها

 ه متعلم را دارد. یدر روح یو از خود بیگانگ

انسان را  یال و استعدادهاید همه امیبا ،ر بگذاردیبر افراد تاث قاًیاگر بخواهد عم یقیت حقیترب -1

 قرار دهد. دمخاطب خو
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تر و جامعه بتواند انسان را در جهت وصول راحت یهاد همسو با ارزشیموزش باآت و یترب -9

 کند.  یارینش یآفرتر به هدف عیسر

دن به یباشد، هدف انسان رسیم ینید ینیببر جهان یران که مبتنیا یاسالم یدر کشور جمهور -4

فرد  یبرا یریخط یهاتیمسئول ،هدف نیا. است یادراک و یق سعه وجودیاز طر یمقام قرب اله

ه و یتنها راه؛ ته ن رو،یاز ا .کندیمشخص م ن ویمع ،اجتماع و خالق خود روابط او با خود، و

ن آق و مرحله به مرحله یدق یاجرا و ن فرهنگینشات گرفته از بطن ا یموزشآق نظام ین دقیتدو

ن نظارت متعهدانه بر یاند و همچنوردهآرا مدنظر ت یکه مراحل تکوین شخص ییهاموزهآطبق  بر

ر در مقابل روابط سه یپذتیت انسان سعادتمند و مسئولین است که حاصل آن تربآ یمراحل اجرا

 باشد. یفوق م یهگان

فرینش خود واجد خودانگیختگی خواهد آبا نهادینه شدن حرکت همیشگی برای رسیدن به هدف  -0

باعث تسهیل  ،بدلیل انگیزه زیاد ،جدی برای رسیدن به سعادتکوشش  رغم تالش وشد که علی

  . شوددر فرایند یاد گیری در او نیز می

 عمل علم، تکامل، موزش،آ نش،یفرآفلسفه  ت،یترب دی:یهای كلواژه

 منابع
 .یثار عالمه محمدتقی جعفرآ نشر موسسه تدوین و. فلسفه و هدف زندگی(. 2914) تقی، محمدعالمه جعفری

: تهران(، ایخامنه ، با اشراف سید محمدتصحیح ،اکبریانرضا )(. 2)ج  .االسفار عقلیه االربعه (.2919) درامالص

 .رات بنیاد حکمت اسالمی صدراانتشا

. اشراف( مقدمه و ،ایمحمد خامنه، سیدتحقیق تصحیح و ،غالمرضا اعوانیه. )االسفار عقلیه االربع (.2335) مالصدرا

  .هلعربیداراالحیاء التراث ا
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: کاربرد در آموزش و فلسفه تکنولوژی آموزشی (.2931) کفشگر، معصومه و تفضلی، دارا

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی . در یادگیری معاصر
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.920-929)صص:  فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

 فلسفه تکنولوژی آموزشی: كاربرد در آموزش و یادگیری معاصر

 1و دارا تفضلی 2معصومه کفشگر

تأثیرات بسیاری گذاشته است. همواره  12تکامل تکنولوژی بر روی زندگی و نحوه یادگیری ما در قرن 

(، 2330های درس داشته است )ریچی، ر کالستکنولوژی آموزشی تمایل شدیدی به سمت عملی شدن د

( بیان کرد که 2309/2336های اولیه تالش داشته است تا این تمایل را نشان دهند. فین )های پژوهشیافته

مند ما نیازمند آن است که توسط پژوهش و تفکر به طور مستمر گسترش یابد. اگر تصور بدنه نظریات نظام

تکنولوژی آموزشی موفق باشد، یعنی نظریات ما را تأیید کند و فرضیات های مبتنی بر کنیم که پژوهش

ترین مسائل فراموش شده در مسیر تواند یکی از مهمدر این رشته می« تفکر»جدیدی ایجاد کند، همچنان 

( و 2333(؛ در اصل، روش زندگی است )مارینوف، 2333یادگیری باشد. فلسفه، تفکر است )موریس، 

 (.2333گی )موریس، نیازی برای زند

پرداخته است. در ابتدا فلسفه و تکنولوژی آموزشی بررسی شده  این مقاله به فلسفه تکنولوژی آموزشی

 های فلسفی در تکنولوژی آموزشی را به بحث خواهیم نشست. و سپس چهار جنبه از پرسش

دارند و  12چه دیدگاهی به نقش تکنولوژی در قرن  انبرای این که به طور کامل درک کنیم که معلم

ها نیاز دارند تا فلسفه های آموزش خود را بازتاب دهند. کنند، ابتدا آناین که چرا این دیدگاه را حفظ می

های موجود، اکثر معلمان درک خواهند کرد که بیش از یک فلسفه را در پس از بررسی تعدادی از فلسفه

ها حول ها و آموزشریزیکنند. با وجود این، بسیار مهم است که اکثر برنامهوه آموزش خود اعمال مینح

 گرایی بچرخد. های پیشرفتمحور ایده

به  گرایی و ساختارگراییها همچون رفتارگرایی، شناخت( نسبت به سایر دیدگاه2305دیدگاه الی )

کند؛ زیرا تکنولوژی آموزشی یک تر است و از قرن بیستم شروع میر عملیتکنولوژی آموزشی بسیا

                                                      
 mkafshgar@gmail.comدانشگاه خوارزمی   -2
 dara.tafazoli@yahoo.comدانشگاه جامع علمی کاربردی   -1
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تواند یک نقطه در مورد رابطه بین تجربه، یادگیری و نظریه می های دیوییجنبش قرن بیستمی است. ایده

 شروع منطقی برای بررسی فلسفه در تکنولوژی آموزشی باشد.  

ای که آغاز کرد. دیویی و همسرش در مدرسه 2315گرا را در دهه ش آموزش پیشرفتجنب جان دیویی

گرایی (. رویکرد پیشرفت2: 1550گیرند )مایا، ها با انجام دادن یاد میایجاد کردند، عقیده داشتند که بچه

به  آموزانگیرد، با درک این مطلب که دانشهای یادگیری گوناگونی را در بر میبه آموزش، روش

( و ممکن است همیشه آن اطالعاتی که از معلم منتقل 2932آموزند )تفضلی، های گوناگونی میروش

توان گرایی در یک کالس ابتدایی موفق را میهای پیشرفت(. ایده2: 1525شود، یاد گرفته نشود )بیروم، می

(. کار گروهی باید به 2: 1525آموز محور مشاهده کرد )بیروم، های متعادل معلم محور و دانشدر فعالیت

هایی را برای تعامل اجتماعی بیشتر ها گنجانده شود تا فرصتصورت روزانه همچون بازی در طرح درس

 فراهم کنند.

تلفیق و کاربرد تکنولوژی با فلسفه آموزشی معلم بسیار حیاتی است. کاربرد تکنولوژی در آموزش 

های فردی، های بین فردی، مسئولیتهمکاری و مهارت شود و کارگروهی،باعث رشد ارتباط مؤثر می

(. با وجود فواید گسترده و حیاتی تکنولوژی، اگر 1: 2932دهد )تفضلی، مدنی و اجتماعی را افزایش می

تواند مضرات بسیاری داشته باشد. بسیاری از مسائل قانونی، تکنولوژی در جای مناسب استفاده نگردد، می

شود. با وجود این، اگر آید که از تکنولوژی استفاده میی هنگامی به وجود میاخالقی، امنیتی و شخص

توان با استفاده از آموزش مناسب و مدیریت و طراحی خوب نگوییم از همه، اما از اکثر این مسائل می

موزش دیده باشند و باید در ارتباط با اکثر قوانین جاری تکنولوژی مطلع و آ کالس جلوگیری کرد. معلمان

 آموزان خود نیز منتقل کنند.ها را به دانشآن

هایی دارند که بر ها فلسفهانسان -2فلسفه برای متخصصان تکنولوژی آموزشی به دو دلیل مهم است: 

(. برای متخصصان 1555گیرد )سولومن، نظریه از فلسفه سرچشمه می -1 و گذاردها تأثیر میعمل آن

، وظیفه و نقش عقل ایجاد ارتباط بین نظریه و عمل است. هدف غایی فلسفه هم تکنولوژی آموزشی

های تفکر را های خاص و روشتواند مهارت(، پس فلسفه می2333حکمت و دانش است )موریس، 

 پرورش دهد. 

گونه بیان کرد که مطالعات بر روی نقش فلسفه در تکنولوژی آموزشی بسیار نادر است و توان اینمی

نقش به طور دقیقی توضیح داده نشده است. با توجه به ارائه انواع گرایشات فلسفی که در این زمینه  این
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تواند های مختلفی که فلسفه میموجود است، این مقاله ممکن است بتواند نگرشی را به درک بهتر روش

 طراحی آموزشی را شکل دهد فراهم کند.      

 منابع
پنجمین سمپوزیوم دگیری و خواندن و درک مطلب. مقاله ارائه شده در (. روش یا2935تفضلی، دارا )

 . نوروپسیکولوژی ایران

آوری در آموزش: رویکردی نوین در آینده آموزشی ایران. مقاله ارائه شده در (. نقش فن2932تفضلی، دارا )

 .2454نخستین همایش ملی آموزش در ایران 
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بررسی ارتباط آموزش فلسفه برای  (.2931)رکسانا  ر،رشیدپوو  بهار، پورملک ؛همعصوم ،قدمیاری

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و . در در تربیت شهروند جهانی کودکان
(. مشهد: 923-926)صص:  پرورش ایرانتربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و 

 دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

 بررسی ارتباط آموزش فلسفه برای كودكان در تربیت شهروند جهانی

 9ررکسانا رشیدپوو  1پوربهار ملک؛ 2معصومه قدمیاری

یافته  ای سالمت و رشدجهت تشکیل جامعه ریزی درپایهکنونی،  یههای اصلی جامعیکی ازدغدغه

اول دارای وجوه  یهبحث شهروندی و تربیت شهروند خوب است. مفهوم شهروندی دردرج است.

 یههای زندگی در جامعدوم به مهارت یههای زندگی درسطح محلی و ملی و در درجمشترک با مهارت

ای، انتقال (. هدف اساسی تربیت شهروند مطلوب در هر جامعه2910آبادی، جهانی ارتباط دارد )لطف

ویژه در مدارس و های الزم برای دوام و رفاه آن است که این بهها و مهارتها، ارزشای ازدانشعهمجمو

ی اخالقی، رشد آموزان نیازمند آن هستند که در زمینهیابد. دانشاز طریق فرآیندهای آموزشی تحقق می

به  زش شهروندیآمو ،جهان را آموزش ببینند. بنابراین اجتماعی، دانش و درک درست و عینی از

گیری درست در فرآیند زندگی منظور توانایی بخشیدن به آنان برای مشارکت وتصمیمآموزان بهدانش

سطح محلی، ملی و جهانی، نیازمند آموزش  اجتماعی و فرهنگی و داشتن یک نقش مؤثر در جامعه در

، مسألهمنطقی، تفکر حل  مستقل، تفکر ویژه تفکرههای تفکر )بدرست اندیشیدن و آموزش انواع مهارت

« آموزش فلسفه برای کودکان»ی ، متیو لیپمن، با ارائه برنامه2365تفکر خالق و تفکر نقاد است(. در دهه 

های تفکر در مهارت صورت رسمی، آموزشنماید و بهتعلیم و تربیت مطرح می یهالگویی جدید درعرص

ای برای عنوان شیوهکند و فلسفه را بهمورد کودکان حتی پیش از ورود به دبستان را ممکن تلقی می

که آموزش  رسد(. به نظر می2913دهد )مرعشی، قرار میه و خالق مورد استفاد پرورش تفکر انتقادی

آموزان برای تربیت شهروند های ارزشمندی در دانشایجاد مهارت سازتواند زمینهفلسفه برای کودکان می

های نظام تعلیم و تربیت پرورش مهمترین هدف با توجه به اینکه یکی از ،مطلوب و جهانی گردد. بنابراین

                                                      
 gah_gahdam@yahoo.comکارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت  - 2
  az_malekpoor@yahoo.comکارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت   - 1
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نظر شهروندانی آگاه به حقوق و وظایف خود و همچنین متعهد درقبال جامعه است، الزم و ضروری به

پرداخته شود تا با لحاظ  تربیت شهروندی ررسی ارتباط آموزش فلسفه برای کودکان درکه به ب رسدمی

های بلندی را برای تربیت شهروند خوب ریزی درسی مدارس بتوانیم گامبرنامه ها درکردن این آموزش

 فراهم آوریم. یملی و جهان

 ن پژوهش عبارتند از:یسواالت ا

 درتربیت شهروند جهانی چیست؟  فلسفه برای کودکانارتباط آموزش  -2

 های شهروند جهانی چیست؟با مؤلفه ارتباط آموزش فلسفه برای کودکان -1

 چیست؟  با اهداف تربیت شهروند جهانی ارتباط آموزش فلسفه برای کودکان -9

و ارتباط آنها  و فلسفه برای کودکان هروند جهانیبه بررسی دو مفهوم مهم تربیت ش ،در این تحقیق

هایی نیاز نش، مهارت و نگرشآموزان به داجهانی، دانش یهبا جنب یپرداخته شده است. در تربیت شهروند

های مختلف داشته جهانی حضور فعال در عرصه یهدارند که آنها را قادر سازد به عنوان عضو یک جامع

برگرفته است، آگاه شوند. بدین  ها و تهدیداتی که آنها را در سطوح مختلف زندگی درباشند و از فرصت

های مربوط به شهروندی دانش و فهم، مهارت و ارزش های تربیت شهروندی را شاملتوان مؤلفهمنظور می

طریق تربیت شهروندی قادر باشند به شأن و منزلت  آموزان باید ازدانش ،(. همچنین2913)فرمهینی، دانست

اجتماعی را توسعه دهند،  انسانی احترام بگذارند، با یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند، اصول عدالت

 یههای سیاسی و مدنی جامعه مشارکت فعال داشته باشند و قدرت ارزیابی و نقد مسائل در جامعالیتدر فع

 جهانی را پیدا کنند. یهتر در عرصخود و درسطح وسیع

انشگاه مونتکلیر ایالت متیو لیپمن و دستیاران وی در د یهوسیلبه ی فلسفه برای کودکاندرس برنامه

کند. این کار را از های روشنی دارد. ذهن را وادار به عمل مینیوجرسی آمریکا نوشته شد. این برنامه هدف

هدف اجتماعی نیز  ،عین حال دهد. این برنامه دراصولی و تعامل ساختاری انجام می ها، تفکرطریق چالش

های این برنامه بهبود توانایی ک است. از مهمترین هدفگیری دموکراتیدارد و آن آموزش فرایند تصمیم

 یابی درفردی، پرورش درک اخالقی و پرورش توانایی مفهومتعقل، پرورش خالقیت، رشد فردی و میان

های مهم این برنامه است. ها و اجتماع پژوهشی از مؤلفه(. داستان2913،، قائدی2315،تجربه است )لیپمن

کند تا ، ابزاری قوی فراهم مید بر تمرین شفاهی روایت داستانی و تمرین آزادیاین برنامه با تأکی در

گروهی تمرکز کنند، به نظرات  های جمعی وبوسیلۀ آن کودکان گفتگو را تمرین کنند و بر روی ایده

تلف را گیری و داوری شقوق مخگوش دهند، به یکدیگر احترام بگذارند و قدرت تصمیم همساالن خود
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آموزند های خود را به مشارکت بگذارند و معانی را کشف کنند و آنها میخود تقویت کنند و تجربه در

( و رشتچی و 2916) زاده(، ناجی و قاضی2916) که خود قوانین تعامل با یکدیگر را وضع نمایند. نوروزی

کان و روش اجتماع پژوهشی را های خود، اجرای آموزش فلسفه برای کود( نیز در پژوهش2911) کیوانفر

های فکری و داوری و قضاوت درست و تفکر های ارتباطی و اجتماعی و تقویت مهارتدر بهبود مهارت

 و مسئوالنه مؤثر دانستند.  انتقادی

 )قیاسی( استفاده شده است. این تحقیق از دو روش تطبیقی و استنتاجی در

و نیز ع های دانشمندان و برخی از آراء موجود در منابها و نظریهحاصل ازدیدگاههای با توجه به داده

توان بیان نمود که می و تربیت شهروند جهانی ی فلسفه برای کودکانزمینه های انجام شده درپژوهش

ن ها و اهداف آها و اهداف آن با تربیت شهروند جهانی، مؤلفهفهی آموزش فلسفه برای کودکان، مؤلبرنامه

وجوه مشترک بسیاری دارند. آموزش فلسفه برای کودکان از طریق اجتماع پژوهشی با هدف پرورش 

کوشد تا با ارائه مفاهیم و مضامین فلسفی در قالب داستان، قدرت استدالل و تحلیل تفکر و استدالل می

های نفس، اعتماد متقابل، مهارتگی واقعی را تقویت نماید و باعث رشد امنیت، عزتمسائل مرتبط با زند

های متفاوت و رشد فردی و پذیرش دیدگاههای بینپذیری؛ مهارتعاطفی، بهبود ارتباطات و مسئولیت

 تربیت شهروند مطلوب در سطح ملی و جهانی گردد.ت جمعی و در نهای هویت

شود در واقع تقویت می ی آموزش فلسفه برای کودکانطریق برنامه هایی که ازارتبسیاری از مه

 آموزان ازدانش ،دهند. بطورکلیرا تشکیل می هایی هستند که محورهای اصلی تربیت شهروندیمهارت

عنوان سازد بهکنند که آنها را قادر میدست پیدا می هاییها و نگرشطریق این برنامه به دانش، مهارت

توان ادعا نمود می ،رو این های مختلف داشته باشند. ازعرصه جهانی حضور فعال در یهعضو یک جامع

های تربیت ترین روشآموزش فلسفه برای کودکان از طریق اجتماع پژوهشی، یکی ازمناسب یهکه برنام

 شود.می یی محلی، ملی و جهانروندان آگاه، فکور و مسئول در سطح جامعهاست که منجر به تربیت شه

  ، شهروند جهانی، تربیت شهروند جهانیفلسفه برای کودکانكلیدی:  هایهواژ

 منابع
اصفهان: انتشارات جهاد  ها.ا تأکید بر مؤلفهتربیت شهروندی ب (.2910) برخورداری، مهین و جمشیدیان، عبدالرسول

 دانشگاهی واحد اصفهان. 

(. مبانی نظری اجتماع کندوکاو به عنوان روش آموزش فلسفه برای 2911) کیوانفر، ارشیا و رشتچی، مژگان

 (.2) 11 ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فصلنامه فرهنگکودکان. 
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 . تهران : انتشارات سمت.شناسی آموزش و پرورشعهجام(. 2916) پور، محمودشارع

 . تهران: انتشارات آییژ.آموزش شهروندی در مدارس(. 2911) واحدچوکده، سکینه ؛، کوروشفتحی واجارگاه 

 . تهران: انتشارات آییژ.تربیت شهروندی(. 2913) فرمهینی فراهانی، محسن

 دواوین. . تهران: نشرمبانی نظریآموزش فلسفه به کودکان: بررسی  (.2919) قائدی، یحیی

 (.2) 11 ،فرهنگ ط.راهنمایی و متوس یهدرسی آموزش فلسفه به کودکان در دور یه(. برنام2911) قائدی، یحیی

آموزان. آموزش شهروندی ملی و جهانی همراه با تحکیم هویت و نظام ارزشی دانش (.2910) آبادی، حسینلطف

 ( .20) 0های آموزشی، فصلنامه نوآوری

آموزش فلسفه برای کودکان به روش اجتماع  یه(. بررسی تأثیر اجرای برنام2913ن )مرعشی، منصور و همکارا

 (.2) 2 ،دو فصلنامه تفکر و کودکپنجم ابتدایی شهر اهواز.  هآموزان پایپژوهشی بر رشد قضاوت اخالقی دانش

هران: انتشارات پژوهشگاه مطالعات . ت(لجلد او). نانوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوا کند (.2913) ناجی، سعید

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

های استداللی و فلسفه برای کودکان روی مهارت یه(. بررسی نتایج برنام2916) ، پروانهزادهقاضی و دی، سعناجی

 .0 هشماردرسی،  یهفصلنامه مطالعات برنامعملکرد رفتاری کودکان. 

 هفصلنامآموزان مدارس شهر اصفهان. کودکان از دیدگاه دانش (. بررسی کار فلسفی با2916) علینوروزی، رضا 
 (.19) 6 ،های آموزشینوآوری

)یحیی قائدی،  فیلسوفان کوچک )کودکان بعنوان فیلسوف(.(. 2913) وایت، دیوید و هینز، جوئنی؛ کندی، دیوید

 مترجم(. تهران: انتشارات آییژ.
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ی ارتباط درباره پست مدرنیسمرسی دیدگاه بر (.2931) مرزبان، منشادیب وافشین ، منشادیب 

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: . در با تعلیم و تربیت فاوا
مشهد: دانشگاه فردوسی  (.911-915)صص:  مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 مشهد.

 
 

 ارتباط فاوا با تعلیم و تربیت درباره پست مدرنیسمرسی دیدگاه بر

 یاحمد هیو راض یسلمان محمد، 1منشمرزبان ادیب ،2منشافشین ادیب

های گوناگون زندگی اعم از اجتماعی، اقتصادی، بر جنبه در عصر حاضر، رشد و گسترش سریع فاوا

 همانند تتربی و تعلیم با فاوا (. تأثیر و ارتباط2916 نگی و... تاثیر گذاشته است )آیتی و همکاران،فره

 فاوا به نگرش نوع، زیرا .فلسفی است بررسی و تحلیل نیازمند تربیت، و تعلیم رویدادهای و هاجنبه دیگر

 ممکن فلسفی هایو پرسشها پرتو بررسی در تربیت و تعلیم در آن کارگیریبه هایروش و اهداف و

های (. از میان دیدگاه2916 کند )ضرغامی و همکاران،می تغییر آن به فلسفی نگرش نوع تغییر با و است

، این امکان را برای پست مدرنهای با شناخت و بررسی پارادایم پست مدرنیسمفلسفی مختلف، فلسفه 

های آن بتوانند های جدیدی دست یابند تا در سایهکند تا به بینشمتخصصان تعلیم و تربیت فراهم می

(. 2916 اند، مشخص گردند )فتحی واجارگاه،اصالح نشده های تاریخ معاصر که در دوران مدرنیتهتراژدی

رز بیشتر نوعی نگرش و یا ط ،های منسجم باشدای از اصول و فعالیتبیش از آنکه مجموعه پست مدرن

جدید یا همان نگرش جدید به جهان سر وکار دارد و از این حیث ارتباط  تفکر است که با تدوین پارادیم

های فکری (. مالحظه تالش2911 های جدید آموزشی مثل فاوا دارد )آهنچیان،تنگاتنگی با پدیده

کند که در این حوزه به ظاهر عملی و نکته را بر ما آشکار میاین  اندیشمندان در قلمرو فلسفه فناوری

در  ن اساس،یبر ا(. 2916 اندیشی پرداخت و اعماق فلسفی آن را کاوید )باقری،توان به ژرفروزمره نیز می

درباره ارتباط فاوا با تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار  پست مدرنیسماین پژوهش سعی شده است تا دیدگاه 

در ب، ین ترتیبه ااز دستاورد این بررسی در آموزش فناوری در تعلیم و تربیت ایران استفاده شود.  گیرد و

تحلیلی انجام شده است،  -باشد و با استفاده از روش توصیفیاین پژوهش که از نوع مطالعات کیفی می

ررسی و تحلیل قرار گرفته درباره ارتباط فاوا با تعلیم و تربیت مورد ب پست مدرنیسمهای ها و دیدگاهفرض

                                                      
 adibmanesh_afshin@yahoo.comدانشجوی امور تربیتی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه  - 2
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است. در گردآوری اطالعات به نقد درونی و بیرونی منابع توجه شده و اطالعات به دست آمده با 

با مرور ادبیات  .های کیفی مورد بحث و بررسی قرار گرفتندهای ناظر بر تجزیه و تحلیل پژوهششیوه

در تعلیم و تربیت دو  و ارتباطات اتبرای طراحی فناوری اطالع پست مدرنیسمموضوعی و مبانی نظری 

 نفی رویکردهای جهانی و تاکید بر موقعیت خاص اجتماعی و فرهنگی -2استلزام در نظر گرفته شده است: 

 ،1رادرفوردها )آن طراحی تلفیقی و تاکید بر پیچیدگی موضوعات و چند بعدی بودن -1(. 1555 ،2براس)

اندازی جنگ علیه قصد براندازی یا راه پست مدرنیسمهای فناوری اطالعات و ارتباطات، در زمینه. (1554

( را 2912 )باقری، تعلیم و تربیت مدرنیزمی که معتقد است، فناوری تابع امور فرهنگی و ارزشی نیست

ها به نوعی چرا که معتقد است که فناوری ،آن استندارد بلکه با نگاهی نقادانه خواستار کاستن از عوارض 

ها و روح شدن فضای یادگیری، مرزبندی پدیدهانعطاف برنامه، بی ، کاهشهاباعث مصنوعی شدن فعالیت

ها به گیری از تغییرات سریع فناوریبا بهره پست مدرنیسم ،واقع در .شودها و مسایل فراوان دیگر میانسان

(. نقد فناوری از 2919 رود )فراهانی،ها در تعلیم و تربیت میسازی فناوریقاعده پردازی وجنگ محدوده

بیشتر به دالیل مصنوعی ساختن زندگی انسان، وابستگی انسان به زندگی  پست مدرنسوی متفکران 

شود ای است که در محیط آموزش و پرورش تولید میعدالتی انسان ساختهماشینی، نابودی طبیعت و بی

 فرهنگی و اجتماعی اهداف بر اندازه از بیش تأکید با پست مدرنیسم (. دیدگاه2935 دی و همکاران،)ایز

 غفلت زمینه این در مدرن دوران علمی دستاوردهای و آموزشی محتوای و اهداف از و فشردپا می

م تعلیم توان حضور گسترده و سریع فاوا در نظا(. مشخص است که نمی2311 و پاردک، یورزد )مورفمی

، یادگیری فراتر از محیط مدرسه، عدم نیاز به حفظ به رشد و سریع تولید علم و تربیت و به تبع آن روند رو

پست  دیدگاه دیگر ... را از نظر دور داشت. مشکل دانش و اطالعات بهبود کیفیت زندگی مادی و

 معتقدند پست مدرن است. فیلسوفان اطالعات فناوری طراحی در ،دیدگاه این «یفراروایت»نگاه  ،مدرنیسم

 آدمی یهپرداخت و ساخته گوناگون هایروایت متفاوت گفتارهای یعنی ندارد، وجود فراروایتی هیچ که

 آنها یهدربار و تعیین را دیگر قلمروهای تکلیف بتوانند که نیستند موضعی در یک هیچ ،اما هستند

 بر فزار،انرم و اطالعات فناوری طراحی در پست مدرن حققان(. م1552 وز،یکنند )مارک قضاوت

 پیشنهاد راهکارها از یکی را یتلفیق طراحی و کنندمی تأکید آنها بعدی بودن چند و موضوعات پیچیدگی

 هاآن و ریزند فرو را هارشته میان های رایجمرزبندی آموزشی کنند و معتقدند که محققان و مسئوالنمی

                                                      
2- Brass 
1- Rutherford 
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 ،یگیرند )بر بکار افزارآموزشی نرم ر طراحی، دکنند گذارینام چندگانه و تلفیقی ایگونه به و مجدداً را

درخصوص ارتباط فاوا با تعلیم و  پست مدرنیسمهایی که دیدگاه ضمن در نظر داشتن کاستی .(2330

طلوب و ای که در این دیدگاه وجود دارد به نحو مها و نکات برجستهتوان از فرصتتربیت دارد، می

نگری جامع -2خصوص در حوزه آموزش فناوری بهره برد: شایسته در نظام تعلیم و تربیت ایران به

)اهداف، محتوا و روش بکارگیری فاوا در هرگروه با توجه به موقعیت اجتماعی و فرهنگی با گروه دیگر 

گی و چند بعدی بودن با توجه به پیچید -1 ؛ ونظر دارد( های فردی را درمتفاوت است و حتی تفاوت

 ای بیش از پیش توجه شود.ای و میان رشتهها باید به رویکردهای چند رشتهپدیده

 منابع
الگوی تدوین برنامه درسی مبتنی بر فاوا در تربیت  (.2916) محمود مهرمحمدی، و محمد محسن؛ عطاران، آیتی،

 .(0) 2، فصلنامه مطالعات برنامه درسی .معلم
 شارات طهوری.ت. تهران: انآموزش و پرورش در شرایط پست مدرن (.2911) محمدرضا آهنچیان،

سنجی اجرای برنامه درسی علوم و (. مطالعه موردی امکان2935) فاطمه حسینی، و مصطفی ؛ قادری،، صمدایزدی

وری با المللی آموزش علوم و فنااولین همایش بین .فناوری با تاکید بر برنامه درسی پست مدرن در جهان اسالم
 .تاکید بر جهان اسالم، جزیره کیش

 : انتشارات مدرسه.تهران (.جلد دوم). نگاهی دوباره به تربیت اسالمی(. 2916) ، خسروباقری
 .(2) 91، تهران دانشگاه تربیتی علوم و روانشناسی مجله فناوری، آموزش فناوری و فلسفه(. 2912) خسرو باقری،

 فلسفی هایدیدگاه (. بررسی2916) خسرو باقری، و میرعبدالحسین زاده،نقیب محمد؛ سعید؛ عطاران، ضرغامی،

 .(23) 6، آموزشی هاینوآوری هفصلنام .تربیت و تعلیم و اطالعات فناوری نسبت یهدربار

 : انتشارات آییژ.تهران (.جلد اول). شرحی بر نظریات برنامه درسی(. 2916) ، کورشفتحی واجارگاه
 تهران: انتشارات آییژ. .و تعلیم و تربیت پست مدرنیسم(. 2919) فراهانی، محسنفرمیهنی 

 
Brass, T. (2000). Peasants,Populism & Postmodernism. London : Cass. 
Brey, P. (1997). Social Constructivism. Techne: Journal of the Society for Philosophy & 

Technology, Vol.5, Spring- Summer, pp.18-40. 
Murphy, G. & Pardeck, G. (1998). "The Technological Word – View & the Responsible of 

Computers in the Classroom". Journal of Education, 167, pp. 68-101. 
Rutherford, J. (2004). Natural Order Being Ignore. Available: http//:www.New Sand 

sentinel. Com /Letters / Story / 043202004 Let Ruther. 



  913 

 
 

ی آن و فلسفه بازتاب رویکردهای تربیتی (.2931) ایوب، علیزاده وصغری ، آبادیجلیلی جشن 

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن . در اسالمی -ایرانی )تهذیب و تعلیم( در فرهنگ
(. 916-919)صص:  فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

تهذیب و تعلیم( در فرهنگ ی آن )و فلسفه بازتاب رویکردهای تربیتی

  اسالمی -ایرانی

 1ایوب علیزاده و 2آبادیصغری جلیلی جشن

انکار است.  رقابلیو غ یهیبد یآموزش و پرورش امر یهاآن در نظام یو فلسفه یاخالق تیترب تیاهم

خاص،  فیتعر نیبنابرا ند؛یگو فرهنگ دهد،یانسان معنا و جهت م یکه به زندگ یبه مجموعه عوامل

 یفکر رشدو  یکه تعال یموجود . تنهاخوردیم وندیپ یاست که به ذات آدم یجهان یافرهنگ مقوله

جهان  ینندهیانسان با آفر یها، رابطهبحثمحور تمام  ،یدیتوح ینیبدارد، انسان است. در جهان ینامحدود

رابطه مطرح هستند؛ اما در  نیا گرید یمعنا که، خدا در رأس و انسان و جامعه در محورها نیبه ا باشد؛یم

بر محور انسان است. در جهان غرب  نحصراًم اخالقی - یتیو اهداف ترب یمبان ،یدیرتوحیغ ینیبجهان

اند. در جهان پرداخته یاخالق تیکلبرگ و... به موضوع ترب اژه،یکانت، پ مانند: افالطون، ارسطو، یکسان

 ،یفردوس ،ییهمچون کسا یو شاعران یطوس نیرالدیخواجه نص ،یچون: غزال یبزرگان زیاسالم ن

شاعران  گریو د یاعتصام نیپرو ز،یمعاصر ن یدوره در و ... یمولو ،یسعد ،یطوس یناصرخسرو، اسد

با توجه به این اند. را بازگو کرده یو اخالق یتیترب یو راهکارها انددهیرسالت را به دوش کش نید، امتعه

های بعد به که ادبیات نمودی از فرهنگ پویای هر ملت است که سینه به سینه یا به صورت مدوّن به نسل

های بخش نظریهتواند الهاممیهای متفکران تربیتی از آن جهت که شود، بازنمایی اندیشهودیعه نهاده می

ی آموزش و پرورش، تحقق ترین فلسفهتازه در امر آموزش و پرورش باشد، حائز اهمیت است. عالی

ترین فنون تربیتی را در خود بنیادی، و در عین حال جهانی است. ادبیات هر جامعه یفرهنگی اصیل و بوم

 ،اخالقی ،فلسفیگ الدین طوسی دو پیشوای بزرمکنون دارد. آراء تربیتی محمد غزالی و خواجه نصیر

باشد. تزکیه و تهذیب بینی توحیدی و قرآنی است، اساس این پژوهش میتربیتی که برخاسته از جهان

                                                      
 sjalili1390@gmail.comخاش هیات علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور  -2 

 دبیر آموزش و پرورش شهرستان خاش - 1 

mailto:خاش،%20sjalili1390@gmail.com
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ویُزَکّیهم »نفس، اولین گام در تحول نظام آموزشی است. در قرآن نیز ابتدا تزکیه و سپس تعلیم آمده است: 

محور، انسان و مقصد نهایی تربیت، کمال موضوع آراء تربیتی در نظام الهی«. حِکمَهوَ یُعَلِّمُهُـم الکتاب وَال

ی تعلیم و تربیت، سعادت دنیا و آخرت است. در این نظام تربیتی، بر اساس نص قرآن اخالقی است. فلسفه

( نخست خویشتن و 44)بقره، آیه  «أتأمرون النّاس َبالبرّ وتنسون انفسکم و انتم تتلون َالکتاب»فرماید: که می

و  باشد. بحث تربیت، با ارکان اساسی نفس، اخالقسپس دیگران موضوع تهذیب و تربیت اخالقی می

آموزی پیوند مستقیم دارد. با توجه به مطلق بودن اخالق، خرد و دانش چراغی پرنور در مسیر شناخت علم

خرد دلگشا و خرد رهنمای/خرد دست گیرد به »سی که ی فردوفضایل و رذایل اخالقی است. همان بیانیه

بود مرد »گوید: و صدای اسدی طوسی که می« ایای برادر تو همه اندیشه»و یا فریاد مولوی « هر دو سرای

اخالقی آموزش  -مراقبت نفس و تهذیب اخالق نیز از بایدهای دیگر در نظام تربیتی«. دانا درخت بهشت

دهای اخالقی و تربیتی که در کالم شاعران و نویسندگان طراز اول اخالق است. در این پژوهش، رویکر

 حوزه حماسه( سعدی و گرا درهمچون کسایی )پیشرو مباحث تربیتی( فردوسی و اسدی طوسی )اخالق

تربیت جهانی(  پروین اعتصامی )پرچمدار مباحث اخالقی(، ناصرخسرو )متشرع اخالقی(، مولوی )پرچمدار

شود. مثالً اسدی طوسی اولین گام در تربیت کودک را نویسندگی ل و بررسی میمطرح است، تحلی

/ نویسنده را دست گویا بود/ گل دانش به فرهنگ پرور چو دادی پسر/ نخستین نویسنده کن از هنر»داند می

ی در بوستان، بابی کند و آن دانش دل است. یا سعدی نویسندگی را نیز بیان میفلسفه«. از دلـش بویا بود

ترین گام آموزش است. به مسایل های اخالقی نیز تهذیب نفس ابتداییدر خصوص تربیت دارد. در کتاب

پردازیم. در امر آموزش، رویکردهایی اخالقی و تربیتی در ایران پیش از اسالم نیز در اثنای این پژوهش می

ی خاص جامعه ی طبقهو آموزشی که ویژه که در آیین تربیتی دین زرتشت وجود داشت؛ مثالً تحصیل

ی تربیت، اهداف مهم آموزشی، معیارهای بسیار مهم در تربیت اخالقی و... بررسی خواهد بود، عوامل اولیه

ای اهورا مزدا به من فرزندی عطا فرما که با تربیت و دانا »شد. مثالً در این فراز از خرده اوستا آمده است: 

ی خود عمل کند فرزند رشید و محترمی باشد که حاجت داخل شود و به وظیفه باشد و در هیأت اجتماع

با تئوریزه «. دیگران را برآورده سازد. فرزندی که بتواند در ترقی خانواده و شهر و کشور خود بکوشد

اسالمی خود باز خواهیم  –ی طالیی فرهنگ ایرانی کردن و مدرسی کردن این مفاهیم ناب، دوباره به دوره

گر شده و ی این نکات که در ادبیات ما جلوههای تربیتی و تهذیبی و فلسفهشت. در این پژوهش، نکتهگ

بندی و تحلیل ضرورتاً از کودکی آغاز شده و پرورده خواهد شد و در نهایت به عمل در خواهد آمد، طبقه

 خواهد شد. 
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 منابع

. مشهد: (2رشد ) یشناسروان ؛یبلوغ و نوجوان یشناسروان(. 2914) دمهرانیس ،ینیحس و درضایحم ان،یآقامحمد

 .مشهد یدانشگاه فردوس

 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. (.9ج ). تیو اهل ب امبریپ تیترب رهیس .(2910محمد ) ،یداوود

 .ریرکبی. تهران: امیغزال شهیو اند یفرار از مدرسه؛ درباره زندگ(. 2963) نیعبدالحس ،کوبنیزر

 .ی(. تهران: خوارزمانمترجم ،یدریح رضایو عل ینویم ی. )مجتبیاخالق ناصر(. 2965) نیرالدّینص ،یطوس

 تهران. .جم ویخد نیمترجم(. به کوشش حس ،یمحمد خوارزم نیدالدی. )مؤنیعلوم الد اءیاح(. 2909محمد ) ،یغزال

و همکاران، مترجمان(. مشهد: آستان قدس  یورکیشعبان اری. )بختست؟یشما چ یتیفلسفه ترب(. 2919آرلوند ) ز،یگر

 .یرضو
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ای معلم در نظام نگاه تحولی به نقش حرفه (.2931) ایوب، مردانی واله حجت ،نسبرحیمی 

نجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی ا. در آموزشی
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.913-910)صص:  نتحول در نظام آموزش و پرورش ایرا

 
 

  ای معلم در نظام آموزشینگاه تحولی به نقش حرفه

 و دکتر منصور مرعشی 1ایوب مردانی ،2نسباله رحیمیحجت

ارزش شمرد و آن آموزش و پرورش را برای آینده جوامع، کم توان اهمیت و تناسبامروزه دیگر نمی

های اگر تنها یک عرصه از عرصه»ها دانست. به تعبیر میتچل فعالیت سایر موازی و ردیف در را فعالیتی

)مهرمحمدی، « حیات بشری نیازمند توجه به آینده باشد، آن عرصه، عرصه آموزش و پرورش است.

توان به رابطه دیالکتیک تعلیم و تربیت و جامعه پی می شود، تحلیل درستی به(. چنانچه تحول جوامع 2906

تواند بدون یک تعلیم و تربیت ای نمیبرد و بر این باور و اعتقاد راستین صحّه گذاشت که هیچ جامعه

به  منظم، مدون، مترقی و پویا به اهداف متعالی دست یابد. این رهیافت، با هر بینش و نگرشی که ما نسبت

تواند واجد معنی و مصداق باشد. بر مبنای چنین مفروضی است که چارلز هندی آینده داشته باشیم، می

از  .(40: 2900)هندی، « تواند کلید و رمز اصلی ثروت آینده شودتعلیم و تربیت است که می»گوید: می

راهی بهتر از تحلیل و  برای از بین بردن یک جامعه، هیچ»کند که: بعدی سلبی، گلد اسمیت بیان می

تواند ناظر بر اهمیت فرایند می شواهدی، چنین .(2901 تامن،) «نیست کشور آن آموزشی نظام تضعیف

 تربیت باشد. خطیر تعلیم و

 توجه عطف مستلزم آموزشی، نظام لیکن اکنون باید به این پرسش پاسخ داده شود که کفایت و کارایی

 پذیرش با دیگر، بیانی به. است آموزشی نظام مؤلفه یا عنصر کدام روی بیشتر، مادیِ و فکری تمرکز و

گیرد. می قرار اولویت و اهمیت نخست درجه در آن مؤلفه کدام پرورش، و آموزش نهاد تأثیرگذار نقش

ای غفلت ای که از هیچ عنصر یا مؤلفهمند به موضوع است، به گونهنظام پاسخ بدین پرسش، مستلزم نگرش

نگری، جانبه همه از غفلت بدون اما. شود توجه تعاملی رابطه یک در آن عناصر و نظام لیتنشود و به ک

 رجسته کرد و به آن وزن بیشتری داد.ب و شاخص را «معلم» عنصر نقش جمله از عناصر توان نقش برخیمی

                                                      
 hojjat.1133@gmail.comدانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز  - 2
 @yahoo.comaeub_mardaniیت دانشگاه شهید چمران اهواز ی فلسفه تعلیم و تربدانشجوی دکتر -1
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نیز آید که اهداف اجرایی و معلم از آن جهت کارگزار و عامل اصلی تعلیم و تربیت به شمار می

 به معلم نتیجه، در د. رسشود و به منصه ظهور میمی محقق وی توسط نهایت در آموزشی، نظام متعالی

های مطلوب و کمال خصوصیات و کیفیت تمام بازنمای به باید دارد، که برتری نقش واسطه

و قطب آموزان به عنوان ددانش و معلم چهره به چهره و مستمر تعامل. شود تبدیل آموزشی نظام هر

دهد که هیچ یک از می قرار فردی به منحصر و ممتاز موقعیت در را معلم تربیتی، نظام اصلی

تواند موجب گسست ن سبب، ضعف وی میهمی به. نیستند برخوردار آن از ، آموزشی نظام عناصر دیگر

 بیان یادآور نکته، این. شود پرورشی و آموزشی اهداف به دستیابی در این زنجیره و شکست

ت. ترین حلقه آن نیسگوید: قوت یک زنجیر، چیزی بیش از قوت ضعیفآمیزی است که میحکمت

 تربیتی، نظام ترین حلقهترین آن یعنی معلم به ضعیفاجرایی و مهم عناصر شدن تبدیل از باید نتیجه، در 

 و تعلیم ایندفر خود مشهور کتاب بر 2300 سال در ای کهمقدمه در برونر. کرد جلوگیری جدی طور به

گوید: ها تأکید ورزید. وی میبرنامه اجرای در کلیدی عنصر عنوان به معلم اهمیت بر نگاشت، تربیت

طراحی شود.  آموزان طراحی شده باشد، باید برای معلماندانش برای که آن از بیش درسی،یک برنامه»

 را آنها و بیفزاید آنها آگاهی بر بزند، هم بر را آنها تعادل دهد، تغییر را معلمان نتواند درسیاگر یک برنامه

« شوند، نخواهد داشتهیچ گونه تأثیری بر کسانی که توسط آنها تعلیم داده می قطعاً درآورد، حرکت به

 پرسش دهیم، قرار پرورشی و آموزشی تحول فرایند کانون در اگر معلم را ،حال .(2904)مهرمحمدی، 

 و کفایت کیفیت، بر بتواند تا باشد منظری و زاویه چه از باید توجهی چنین که است نای دیگر طرح قابل

بخشی به نقش اعتبار و توجه مستلزم چیز هر از بیش امر این شاید. بیفزاید آموزشی نظام در معلم کارایی

 ای معلم باشد.حرفه

 آنها از برخی مقاله، این در ود کهای و فکورانه معلم، باید تمهیداتی فراهم شبه منظور ایفای نقش حرفه

تقویت ویژگی »، «ای هنریمؤلفه منزله به تدریس به توجه»: از عبارتند که راهبرد سه و است شده عنوان

به طور مبسوط مورد « ها و بازآموزیبیت معلم، بهسازی آموزشتر نظاماصالح » و «معلم در پژوهندگی

برآیند  .توجه شده است ،کندی فلسفی که معلم انتخاب میو در هر سه آیتم به زیربنا گرفتبحث قرار 

مباحث، مؤید آن است که تفکرزدایی از جریان تدریس و القای مفهوم تدریس منهای تفکر، چشمداشت 

عمل معلم بر اساس آنچه از قبل تعیین و تعریف شده است، رواج و به کارگیری روش مکانیکی و 

 وساطت یا مداخله که، حالی در ت. با روح تربیت و یادگیری اسای، مغایر حلقهیادگیری از نوع تک

های ناپذیر است، توجه به قابلیتاجتناب یادگیری ییادده فرایند در ، شناسانه، هنرمندانه و فعال معلمزیبایی
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 تدریس، جریان در ای معلمحرفه دانش ساز و ساخت که اساس این بر درس کالس در پژوهندگی معلم

 معلم، تربیت نظام ریزی اصولی برای بهسازیبرنامه نیز و( عمل در کند )پژوهشمی پیدا زبرو و ظهور

ای معلم، به فهحر نقش تعریف و تبیین در تواندمی که است عواملی جمله از ،معلمان بازآموزی و آموزش

 هش معلم این است که امکان تجربای، نقزمینه چنین در د. ورز، مؤثر باشمنزله کارگزار فکور و اندیشه

هایی های ارزشی سودمند، فرصتنظام های مبتنی بر اکتشاف، کارگروهی، ارتقایعملی و معنادار، روش

پذیر سازد. از این رو، وجود برای خالقیت و ارزیابی مستمر فراهم آورد و اصالح معیارهای فردی را امکان

 یادگیری» و «موزید  خود» ،«ادگیرید خود» بر که نظامی و دموکراتیک پرورش و درآموزش معلم فکور

کند، دارای ارزش زیادی است. عالوه بر آن، به لحاظ حساسیت و ظرافت می تأکید ،«گرفتن یاد چگونه

 دستور در تدریس باید اجرای چنین راهبردهایی با فوریت و جدیت و تربیت فرایند در نقش و عمل معلم

 این گرچه نشود، داده انفعال به تن عمل، عظمت و بزرگی برابر در و دگیر قرار آموزشی نظام کار

تا آرمانی وجود نداشته  ؛گیری آرمانی تلقی شود، ولی باید باور داشت کهها ممکن است یک جهتتوصیه

  آرمان، دیگر معنایی نخواهد داشت.ن باشد، تصور محقق شد

 منابع
علیم و . پژوهشکده ت10، تک نگاشت در منطقه آسیا 12رای قرن یادگیری برای زیستن ب(. 2901تامن، کونایی )

 تربیت.

 . نشریه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران(. کاوشی در ماهیت تدریس. 2904مهرمحمدی، محمود )

، 2، شماره فصلنامه تعلیم و تربیت .ها، امیدها(. پژوهش در آموزش، ضروریات، بیم2906مهرمحمدی، محمود )

 .43ه مسلسل شمار

 مترجم(. تهران: نشر رسا. ،. )محمود طلوععصر تضاد و تناقض(. 2900هندی، چارلز )
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. وو روس های تربیتی مالصدرامقایسه تطبیقی اندیشه (.2931)بنی عامریان، مریم  وآسیادار، طاهره 

فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن در 
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.999-995)صص:  نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

 و های تربیتی مالصدرا و روسمقایسه تطبیقی اندیشه

 1مریم بنی عامریان و 2طاهره آسیادار

پردازان این نظام تربیتی پوشیده نیست. و ایده نظرانصاحباز دید  اهمیت تعلیم و تربیت اسالمی

و سرشت  چنین توانایی انسان در پذیرش هر نوع دستور تربیتی نیز ویژگی مهم و غیرقابل انکار فطرتهم

یک  نوانبه ع آرا ژان ژاک روسو ،آدمی است. ضرورت این تحقیق در این نکته نهفته است که از یک سو

و ، داردعموماً در نظام تربیتی جهانی، اعتبار و ارزش کاربردی  (00: 2911)گوتک،  گراعتیطبفیلسوف 

از سوی دیگر  .ریزان امر تعلیم و تربیت شده استی کنونی، کانون توجه اندیشمندان و برنامهدر جامعه

معیتی که دارد به دست فراموشی سپرده شده است. جا علیرغمفیلسوف بزرگ اسالمی،  ،نظریات مالصدرا

صورت گرفته، این هدف دنبال شده است که با بیان  ایکتابخانه -اسنادی در نگارش این مقاله که به روش 

 -ی مباحث مهمی که تنها در آرا تربیتینقاط تشابه میان افکار این دو فیلسوف بزرگ و نامدار، و با ارائه

 ی اسالمی در تعلیم و تربیت برداشته شود.ی اندیشهشود، گام دیگری در توسعهمی اسالمی مالصدرا یافت

ی مادهو این واقعیت، همان بنیاد واقعیت است  ،بر این فرض مبتنی است که طبیعت روسوفکری ب مشر

بنیاد واقعیت و محل تحول انسان نفس آدمی را که مجرد از ماده است،  . اما مالصدرادر حال حرکت است

 (.39: 2911صدرالدین شیرازی، داند )می

برای روح منشأ الهی قائلند، و  ،هر چند هر دو فیلسوف معتقد به ترکیب آدمی از جسم و روح هستند 

دانند، اما هر کدام تفسیری نسبتاً متفاوت ویژگی بارز اخالقی انسان را برخورداری او از نعمت عقل می

خود، جامعه، طبیعت و در نهایت ذات  شناخت ؛هدف تربیت را ،این دیدگاه خود دارند. مالصدرا برای

 (. 40: 2901شمرد )مایر، میطبیعت و شناخت طبیعت را غایت تربیت انسان بر  داند. اما روسوحق تعالی می

                                                      
کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسالمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران و مدرس مؤسسه آموزش عالی صدرا  - 2

asiadar.thr60@yahoo.com 
کارشناس امور دانشجویی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران  کارشناس ارشد آموزش بزرگساالن و  - 1

m.ameryan@gmail.com 
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به جای انسان )موجود(  خورد که در تربیت اسالمین نکته به چشم میای ی تربیتی مالصدرادر اندیشه

توان به فعلی، تکیه بر انسان مطلوب است و از آنجا که انسان، جامعه، فالسفه و ... آرمانی وجود ندارد، نمی

صدرالدین استخراج نمود ) اقدام کرد؛ بلکه باید این اصول را از قرآن و سنت هاآنکشف اصول از رفتار 

، سعادت و های آزادیغایت تربیت صحیح را بازگشت او به ویژگی روسو ،اما. (251: 2905شیرازی، 

اند، ولی با گم شدن انسان در تمدن و زندگی داند که در آغاز آفرینشش همراه او بودهای میغریزه

روسو خواستار حفظ وجود عقالنی و شرف  (.19: 2911اند )گوتک، شی سپرده شدهاجتماعی، به فرامو

انسان بدوی به  اخالقی است. او معتقد است که بازساخت انسان طبیعی، منوط به بازگرداندن صفات طبیعی

 (.219: 2941)روسو، « نیکی، آزادی و خوشبختی»این صفات عبارتند از:  ،این وجود است. از نظر روسو

اصالح فرد نیز تنها از راه تربیت «. صالح جامعهاصالح فرد و ا»ن بازساخت در دو جزء باید شکل گیرد: ای

. او معتقد است که در کندیمرا پیشنهاد « آموزش و پرورش منفی»امکان دارد که روسو برای این منظور 

، راه تعقل را برای او مربی از طریق ورزش دادن حواس کودک و مناظره با کودکتعلیم و تربیت منفی، 

، بلکه خطر رذیلت و بخشدینم و هنر منفی فضیلتت هموار کند و او را از خطر مصون دارد. تعلیم و تربی

به چهار تعلیم و تربیت را ، «امیل»در کتاب مشهور روسو  (.115 :2906، )شعاری نژاد کندیمعیب را دور 

: 2941)روسو،  باشدیم« جسم، حواس، مغز و جان»که به ترتیب منطبق بر رشد  دینمایممرحله تقسیم 

150.) 

، تقویت جسم و استعدادهای جسمانی شودیمدر مرحله اول که سنین یک تا پنج سالگی را شامل 

کودک باید مورد توجه قرار گیرد. او معتقد است که در این سنین نباید وارد محدوده تحوالت و تربیت 

که کودک از جهان خارجی  داندیمنی شد. مرحله دوم را شامل سنین پنج تا دوازده سالگی عقال

گیرد، ی شخصی بدست آورده است. در مرحله سوم که سنین دوازده تا پانزده سالگی را در بر میهاتجربه

، کندیمیار نادان جلوه ی این مرحله کودک بسدر آستانه . از نظر روسوشودیمبه تربیت عقالنی توجه 

چون معلومات سنتی به او عرضه نشده است. از نظر روسو تعلیم و تربیت به معنای محدود آن در همین جا 

، اما در معنای وسیع آن، سن پانزده سالگی شروع تعلیم و تربیت اصلی است؛ که پس از ابدییمخاتمه 

ا اشیاء بررسی کند و چون در زندگی اخالقی گام تربیت جسمانی، از این پس انسان باید روابط خود را ب

در مرحله چهارم که پانزده تا  (.239: 2940)روسو، د کن، باید در روابط خود با جهان بشری تأمل نهدیم

ی طبیعت، حس دینی و حس پرستش . با مشاهدهشودیمبیست سالگی است، به پرورش جان پرداخته 
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مجدد برابری . اما اصالح جامعه از نظر روسو با برقراری شودیمآغاز  آفریننده از روی غریزه و فطرت

 (.210: 2914میسر است )روسو، 

مراحل تربیت را با توجه به تکامل نفس انسانی و بر مبنای رشد عقالنی انسان، به سه مرحله  مالصدرا

که کودک در ابتدای خلقت و تکونش،  نفس نباتی( ید )مرحلهپیش از تولی اول، مرحله: کندیمتقسیم 

حالت این عاقل بودن در او . عاقل است ،و نیز در بدو تولد باشدیمدر حالی که هنوز به صورت جنین 

همراه با رشد جسمانی، پرورش یابد تواند ، یعنی به صورت یک استعداد نهفته است که میداردبالقوه 

نفس، قوای که  نفس حیوانی() یاز تولد تا بلوغ جسمانی دوم، رحلهم (.124: 2902)صدرالدین شیرازی، 

نماید. از آنجا که ظاهر انسان ابزار نقش زدن خود را برای رسیدن به مقاصد و مطلوبات خویش استخدام می

کودک در  قرار دادنبر باطن اوست، در این مرحله از تعلیم و تربیت همواره باید به همراه تربیت حواس و 

به اصالح شرایط  ،غیرهو های وسیع و نیز روبرو ساختن وی با ابزار، اشیاء، گیاهان، حیوانات مختلف طمحی

سازی هسازی از طریق تأمین سالمت بدن کودک و مراقبت از وی و همچنین اسوپیرامون وی و زمینه

لیت یافتن ی سوم که اوج شکوفایی و فعمرحله (.31: 2911)باقری،  ی نموداژهیومطلوب، توجه 

در این . ردیگیمرا در بر  از بلوغ جسمانی تا بلوغ روحانی )مرحله انسان بالقوه(استعدادهای آدمی است، 

کمال قوه مرحله اولین  ،رسد. این مرتبهی ظهور میمرحله، توانایی اندیشیدن و استنباط در انسان، به منصه

گیرد، کمال ت و حدود و براهین را به کار میعاقله است. وقتی انسان با تالش ذهنی، تعاریف و قیاسا

آورد که همان ادراک تصورات و تصدیقات نظری، مثل تصور امور غیرمحسوس و دیگری به دست می

 (.290: 2965بالفعل است )صدرالدین شیرازی، تصدیق مسائل ماورای طبیعت است و این همان عقل 

 ، روسومالصدراتعلیم و تربیت، جسم، نفس، عقل،  های كلیدی:واژه

 منابع
ش ملّاصدرا )حکمت ین همایمجموعه مقاالت دهم در .حکمت نظرى و عملى (.2910) نینانى، غالمحسیمى دیابراه

 .اد حکمت اسالمى صدرایبن :تهران .ه و انسان(یمتعال

ش جهانى ین همایمجموعه مقاالت دوم . درگاه ملّاصدرا در علوم عقلىیجا (.2919) نینانى، غالمحسیمى دیابراه
 .اد حکمت اسالمى صدرایبن :تهران .(غربى یهاملّاصدرا )مکتب ملّاصدرا و فلسفه

 : انتشارات مدرسه.تهران .(2ج نگاهی دوباره به تربیت اسالمی. ) (.2911) باقری، خسرو

 .ن سمتسازما :تهران .فلسفه تعلیم و تربیت (.2919) پژوهشکده حوزه و دانشگاه

 .شرکت سهامی چهر :تهران مترجم(. زاده،غالمحسین زیرک) .امیل یا آموزش و پرورش (.2941) روسو، ژان ژاک

 .کتابخانه ایرانمهر :تهرانمترجم(. احمد سمیعی، ) .گر انزواجوهای تفرجیپردازالیخ(. 2940ک )روسو، ژان ژا
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 .ازمهم :رانهت مترجم(. زاده،رکزی نیسحالمغ. )قرارداد اجتماعی(. 2914) روسو، ژان ژاک

 .انتشارات دانشگاه تهران :تهرانمترجم(. ، غالمحسین شکوهی. )مربیان بزرگ (.2900) ژان ،شاتو

 .امیرکبیر :تهران .اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (.2964) شریعتمداری، علی

 : امیرکبیر.. تهرانفلسفه آموزش و پرورش (.2906) اکبرنژاد، علیشعاری

 .آستان قدس رضوی :مشهد .مبانی و اصول آموزش و پرورش (.2961) شکوهی، غالمحسین

 .انتشارات بنیاد اسالمی حکمت صدرا تهران: (.9. )ج اسفار (.2911) ابراهیمصدرالدین شیرازی، محمدبن

 .مولی :تهران مترجم(. محمد خواجوی،) .مفاتیح الغیب(. 2902) ابراهیممحمدبنصدرالدین شیرازی، 

 مترجم(. آشتیانی، نیالدجالل) .الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه(. 2965) ابراهیمصدرالدین شیرازی، محمدبن

 .مرکز نشر دانشگاهی :تهران

دفتر نشر  :اصفهان مترجم(. اصغر طاهرزاده،) .الحشر معرفه النفس و(. 2905) ابراهیمصدرالدین شیرازی، محمدبن

 .جنگل

 :تهران مصحح(. زاده،یوک علیب) .رساله فى اتّحاد العاقل و المعقول(. 2910) میابراهمحمدبن ،رازىیش نیرالدصد

 .اد حکمت اسالمى صدرایبن

 .رشن هب :دهشم و همکاران، مترجمان(. یکور یانبعار شیتخب) .؟تسیا چمش یتیربت هفسلف (.2919) دولآرن، زریگ

 : سمت.تهران مترجم(. سرشت،محمدجعفر پاک) .مکاتب فلسفی و آراء تربیتی (.2911) .لد. اجرال گوتک،

 .سمتمترجم(. تهران: اصغر فیاض، علی) (.1 و 2ج ) های تربیتی.تاریخ اندیشه (.2901) مایر، فردریک

 .هوریط :تهران .نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش (.2960) زاده، میر عبدالحسیننقیب





 

 بخش دوم:

ت در یم و تربیگاه و نقش فلسفه تعلیجا

تحول در نظام آموزش و پرورش  یهابرنامه

 جهان یر كشورهایكشور و سا
 

 

 محورها:

 اسناد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور یفلسف یهارساختیز

 جهان یر کشورهایسا ت در تحول نظام آموزش و پرورش کشور بایم و تربیگاه فلسفه تعلیق جایتطب

 و تحول در نظام آموزش و پرورش کشور یاسالم یفلسفه

 و تحول در نظام آموزش و پرورش کشور یو اقتصاد ی، اجتماعیاسیس یکردهایرو

 و تحوالت نظام آموزش و پرورش کشور یالمللنیو ب یعلم یهایهمکار
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درباره نظام  یتامل :یاسالم آموزش و پرورش یمعنو یادهایبن (.2931) صفارحیدری، حجت

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی . در رانیا یآموزش
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.991-996)صص:  فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

 یدرباره نظام آموزش یتامل :یاسالم آموزش و پرورش یمعنو یادهایبن

 رانیا

 2یدریحجت صفارح

 یهابا هدف ییهاساختن جامعه یبرا یچون ابزار یآموزش یهاک صد سال است که از نظامی از شیب

آنچه  ،یتین وضعیر چنیرسد که تحت تاثیشود. به نظر میاستفاده م یو نظام ی، فنی، اقتصادیاسین سیمع

 ،انین میاست. در ا یکیدئولوژیا و ، سوداگرانهیکیتکن یهاافته است، نگرشیبه غل یآموزش یبر نهادها

 یهات انسان همه آن تجربهیمنظور از معنو ،ن جایسپرده شده است. در ا یاو به فراموش تیانسان و معنو

ارانه و ، سودانگیکیچ نگرش تکنیه یهااست که تحت قالب ییآسایو هست ی، شخصیفرد یمتعال

خود  یکه به خود ی، هنری، عرفانینید یهاتجربه یهادر صورت یتین معنوید. چنیآینم در یکیدئولوژیا

 یهاطره نگرشیب غلبه و سین آسیشوند. بزرگتریاند، نمودار میز شخصیت دارند و به شدت نیاهم

ان ین پرسش به مینون ااک انسان است. ین بعد معنویبه زوال کشاندن هم ،یآموزش یمذکور بر نهادها

ک یدئولوژیز ایانه و نی، سوداگرایابزار - یکیر تفکر تکنیز تحت تاثیما ن یکنون یا نظام آموزشیآ ؛دیآیم

دهد یان است نشان میدر جر یآموزش یهار پوست نهادیبه اسناد و مدارک و آنچه در ز یقرار دارد؟ نگاه

عرضه  یاز آموزش و پرورش معنو یریوشم تا تصوکین مقاله میدر ا ،ن اساسین است. بر همیکه چن

 ه بر سنتیگر، با تکید یو از سو یاسالم ییو روا ینیک سو با تامل در متون دیرا از  ین کاریکنم. چن

سنده یموضع نو داد. من منابع وجود دارد، انجام خواهیکه از ا ییر نویو تفاس یاسالم یو هنر ی، عرفانیذوق

تبلور و  ظهور، یبرا یز تامل کافیتنفس و ن یک نظام آموزش و پرورش معناگرا، فضایدر ن است که یا

تعلق دارند، فراهم  ی، که به امر متعالینید یهاآموزان در قلمرو تجربهدانش یشخص یهاافتیکمال در

 یزندگ از ییمعنا یابیرساندن نوجوانان و جوانان به دست یاری ،یشود. هدف آموزش و پرورش معنویم

ن دغدغه یانسان را مهمتر یهست مسألهبه  یافتن پاسخین نظام، یو منحصر به فرد است. ا یاست که شخص
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ست؛ یغافل ن یآدم یو اجتماع یفرد یزندگ یهاگر جنبهیت دیاز اهماست که  ین در حالیداند. ایخود م

 است. یآموزش یهانظامف یکه توجه به آنها از جمله وظا ی، فنی، اقتصادیاجتماع یهاجنبه یعنی

 یدر نوع توانیآموزش و پرورش معناگرا را م یادهایکدام است؟ بن یآموزش معنو یادهایاما بن

شناختن و  یصرف برا ییهاجستجو نمود که در آن تفکر، جهان و انسان سوژه یایکیزینگرش متاف

شوند. ینم یمدرن است، تلق یآموزش یمدرن و به تبع آن نهادها یایدن یژگیکه و کردن آنها، یدستکار

با انسان چون  یمدرن براست یآموزش یتنها سوژه قابل شناختن است و نه آنکه فراتر از سوژه است. نهادها

مقاصد خاص به خدمت  یرا برا یآنند تا آدم یدر پ ،انسان سروکار ندارند، بلکه با تنزل انسان به سوژه

شه مدرن یرد. کمند پرنفوذ اندیگیز در بر میما را ن یوزشنظام آم یت حتین وضعیا ،رند. به نظر محققیگ

رسد یزد. به نظر میش، بتواند از آن بگریخو یادهایبدون تامل در بن یبس قدرتمندتر از آن است که نظام

ر ب یاد جهان هستیبن ،ن سنتیدر ا افت.ی یکیزین متافیاز چن ییهانشانه یاسالم راث و سنتیکه بتوان در م

است. اشتباه تفکر و علوم مدرن در آن است  یقت متعالیک حقیاز  یارمز و راز بنا شده است. جهان نشانه

شود. آنجا یم ین طرز نگاه ناشیپرورش از هم بودن آموزش و یگرفته است. معنو یکیکه نشانه را با اصل 

به  ،شناخت یکمک ابزارها توان بهیم ،زیرا ن ین کاریاست و چن ییموضوع شناسا یکه جهان به تمام

ماندن  یجه ناشناختنیو در نت یز بودن جهان هستیماند. رازآمیم یباق یگر چه رمز و رازیانجام رساند، د

چون حافظ نه وجود  یدر نزد بزرگان ،افت. به عنوان مثالی یتوان در نگرش عرفان اسالمیآن را م یادهایبن

هوده یب یپژوهش درباره وجود انسان و راز دهر را کوشش حافظ قت جهان.یاست و نه حق یانسان شناختن

ستند، بلکه وصف یقت نیها حقدهیاست. اما پد ییده قابل شناسایخواند. گرچه انسان و جهان چون پدیم

تا محرم نباشد قادر  یز راز است و همه عالم خط رمز اوست. آدمیآنها به نوع نگاه ما بازبسته است. خدا ن

، به ییارسطو - یاسالم یان فکریر جریها تحت تاثقرنن نگرش، یست. ایاندن خط رمز نا خویدن و یبه شن

و  یعالم، چنان بر مراکز علم ین عقالنییتب یبود برا یکه کوشش ییسپرده شد. فلسفه ارسطو یفراموش

ر یگرفت و در عرفان تفسیشه میر یرا که از وح ینگرش اسالم یاد معنویر گذارد که بنیتاث یاسالم

ل به یخود را به تما یقت جهان جایاز حق یآگاه یه راند. در دوران نو که کوشش براید، به حاشیگردیم

و  - یقت جهان هستید قرار گرفت، حقیمورد تاک یتجرب یهان رو کاربرد روشیتسلط بر جهان داد و از ا

نه یک مدرن، زمیزیاد متافینعلوم مدرن بر ب ،نیفرو کاسته شد. بنابرا ،خود یهادهیبه پد -از جمله انسان

 یامکان که اصالً یدر صورت -ن وضع، بازگشت یاز ا ییرا فراهم ساخت. تنها راه رها یغلفت و فراموش

کند. به نظر محقق، ید میتاک ،یز بودن هستیاست که بر رازآم یبه آن نگرش -آن وجود داشته باشد  یبرا
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ر است. بحث، یپذن معنا قابل فهم و امکانیز تنها در این یآموزش و پرورش اسالم یمعنو یادهایتامل در بن

است که مقاله حاضر در جهت  ییده، محورهایده مطرح گردیکه در چک ییبسط و مدلل ساختن ادعاها

وش ده است، ریبرگز مسألهت یرا که محقق متناسب با ماه ین کار روشیانجام ا یکوشد. برایتحقق آنها م

 است. یو استنتاج یلیتحل

 رانیا یآموزش نظام اسالم، پرورش، و آموزش ،تیمعنو :یدیواژگان كل
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ن یادیبن به سند تحول یانتقاد ینگاه: و آموزش و پرورش یدئولوژیا (.2931) صفارحیدری، حجت

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: . در نظام آموزش و پرورش
(. مشهد: دانشگاه فردوسی 942-993)صص:  مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 مشهد.

 
 

 ن نظامیادیبه سند تحول بن یانتقاد ینگاه: و آموزش و پرورش یدئولوژیا

 آموزش و پرورش

 2حجت صفارحیدری

وند یها پو ایدئولوژی -از مدرسه تا دانشگاه  - مدرن یآموزش یان نهادهایدو قرن گذشته م یدر ط

افته و در حال یتوسعه  یخ آموزش و پرورش کشورهایگذرا به تار یوجود آمده است. نگاهبه  یقیعم

ج یبه ترو یآموزش یبه کمک نهادها ،سوک یاز  ،هاکه چگونه دولت ددهینشان م یبه خوب توسعه

 ین نهادها برایک از ایدئولوژیتحت همان نگرش ا ،گرید یخود پرداخته و از سو یاسیس یدئولوژیا

ن ارتباط آن ی(. اکنون ا2905االره، یم)اند ها بردهخود بهره یز نظامیو ن ی، اقتصادیاجتماع یند نوسازیفرا

و  یک ناشدنیدئولوژیفارغ از نگرش ا یس نظام آموزش و پرورشیفته است که تصور تاسایچنان استحکام 

مدرن  یهای آموزشت نظامیدر واقع حکم به امر محال است. روشن است که فهم ماه یزین چیخواستن چن

 باز ،شودته خوانده مییت آنچه مدرنیبه فهم ماه –وجود داشته باشد  یتین ماهیکه اساساً چن یدر صورت –

پالمناتس، )مدرن است  یایته و از محصوالت دنیمدرن یامدهایاز پ ینگریدئولوژیا ،رایبسته است. ز

 یهاشهید در اندیته را بایمدرن یهاشهیرود که رست؟ معموالً گمان مییته چیت مدرنی(. اما ماه2909

تفکر مدرن  ینده اصلیکن بود که نمایس بین فرانسیکه ا یدکارت و کانت و ... جستجو نمود، در حال

ست یل به تسلط بر همه و همه کس نیامد میجز پ یزیته چی(. مدرن2913آدرنو، )شود محسوب می

 یکار نهادها ،انین میهستند. در ا ین خواستیتحقق چن یبرا یز ابزاریها ن(. ایدئولوژی2905مر، یهورکها)

 است.  یشیاندیدئولوژینه کردن اینهاد یآموزش

و  یاسیک جامعه قدرتمند، چه سیساختن  ید براینبا یآموزش یست که از نهادهاین نیا یمسئله کنون

 یک کردن آموزش به معنایدئولوژین است که ای، بهره برد؛ بلکه مسئله دقیقاً ایو نظام یو چه فن یاقتصاد

در  یدئولوژیچ ایاست که در قالب تنگ ه یهای انسانده گرفتن همه آن امکانیا نادینابود کردن و 
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؛ 2914لر، یم) است یسازک تفکر ناظر بر عمل است و هدف آن سوژهیدئولوژیرا اساساً تفکر ایآید. زنمی

ن یستن از چنیج نگریاز نتا یکی .(2912انسار، ) هستند بازتاب ستیز قدرت ،هاایدئولوژی .(2910فرتر، 

از آن رو که  ،هاشه است. ایدئولوژیید و اندیفق دجه کاستن ای، محدود کردن ساحت نظر و در نتیمنظر

و  یافت هر آنچه که فردین هستند، نه قادر به دریمع یدن به اهدافیرس یق برایهای دقریزیخواهان برنامه

ها با دارند. ایدئولوژی ،تحمل هر آنچه را که با اصولشان ناسازگار است ییخوانده هستند و نه توانا یشخص

ندارند.  یانه چندانیشوند، ماستوار می یهای شخصها و دریافتق و ناب که تنها بر تجربهیعم یهاشهیاند

ش یگانه با خود خویشدت ب گرا بهمصرف یابه ساختن جامعه یتین وضعیترین حالت، چنبینانهدر خوش

 یشمندانیندگونه که در نزد ارنگی آنت و خواهان همیفاقد هو یاجامعه)( 2965فروم، )منجر خواهد شد 

 یشدت بسته که برا به یابه برپا شدن جامعه ،ترین وضعدر بدبینانه .(ر شده استیک فروم تصویچون ار

ل یتبد یصرف و فاقد هرگونه ارزش یکسان کردن همگان، در آن آدمیان به ابزارهای یایتحقق رو

ق یعم یتأمل کردن یرا برا یات خوبیتجرب ،ستمیدر قرن ب یخیتار یدادهای(. رو2369پاسپرس، )شوند می

زها و کارها، قادر به فهم یخود به چ یگرا و ابزارنگاه عمل ها به واسطهایدئولوژی. گذاردش نگاه ما مییپ

زها دارد با یچ یقت ذاتیشناختن حق یکه رو به سو یتفکر فلسف ،ن رویستند. از ایزها نیت و ذات چیماه

ان ین روست که جمع میباز از هم و کوره راه خرد؟(؛پاسپرس )ست یر نیپذجمع یشیاندیدئولوژیا

را  یچ قالبیه ینگریدئولوژیبرخالف ا یاست. نگرش عرفان یناشدن یو نگرش عرفان یشیاندیدئولوژیا

ختن یا آمیاست؟ آ یشدن یدئولوژین با ایختن دیا آمیآورد. اما آتاب نمی یو ذهن ی، خواه زبانینیخواه ع

ای رخ ن را که در درون هر تجربه دینیید یو متعال ییه ناخواسته بعد استعالن خوایها با دایدئولوژی

د یرا با ین کاریست و چنین مقاله نیا یها موضوع اصلن پرسشیبرد؟ البته پاسخ به اان نمییاز م ،نمایدمی

به همه  یشیاندیدئولوژیم ایا تعمین است که آیمقاله ا یهای اصلحواله داد، بلکه پرسش یگرید یبه جا

 – یعرفان یش بر نگرشیدارد و در بطن خو ینیما که صبغه د یدر نظام آموزش یابعاد و ارکان آموزش

ن یادیبن ق به سند تحولینه چندان عم یگونه که در نگاه ست، آنین ییز استوار است، کار نابجاین یاسالم

ن آموزش و پرورش به همه یادیدر سند تحول بنراستی  ا بهیداست؟ آیپ یبه خوب یمین تعمیانجام چن

 یفرد یامدهایپ ینیتوجه شده است؟ از منظر د ی، معنویشخص ،-یهای فردو نه تفاوت -یفرد یهاجنبه

 چه خواهد بود؟ -باشد یافتنیکه اساساً تحقق  یدر صورت -ین سندیتحقق چن ینید یو حت یو اجتماع

به شدت  ،گرید یراهبرد یهان آموزش و پرورش مانند همه سندیادیبن به نظر محقق سند تحول

 یو نظری را برا یفلسف یآن است تا مبان یات در پیات و روایآنجا که با استناد به آ یزده است. حتعمل
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سند تحول  ار محدود به عمل است. نگارنده بر آن است کهیها بسن کوششیه خود فراهم کند، افق ایتوج

 یز نه به دنبال آزادسازیش از هر چیجه بیفشرده و در نت ین پاید یکیدئولوژیندازه بر عنصر اش از ایب

از یبرآوردن ن یدر پ یگرید یدئولوژی، بلکه همچون هر ایق اسالمیم عمیه تعالیآموزان بر پادانش یمعنو

ست، یچندان دور از انتظار ن یکوششن خواهش و یچن ،ت آنان است. گرچهیق ساختن هویاز طر ،به تسلط

ویژه  به – یان الهیاد یهایی که هدف عالت انسانیده گرفتن حد آن، به تربیروی در آن و ناداما زیاده

های تک د آمدن انسانی، پدین سندیامد تحقق چنیرسد که پد. به نظر میینخواهد انجام ،است –اسالم 

ن نخواهند بود، بلکه در ید یو عمق فرهنگ ینیق تجربه دیعم یای خواهد بود که قادر به درک معناساختی

نه تنها قادر به فهم و  یساختهای تکن انسانیفهمند. اآن می ین را تنها در سطح مناسکین حالت دیبهتر

ملل  گرید ستند در فهم فرهنگیقادر ن ینخواهند بود، بلکه حت ،ار دارندیکه در اخت ینید یق غنایدرک عم

مقاله  یهدف اساس ،ن اساسینماید، مشارکت کنند. بر ار مییزناپذیگر یضرورت شدن یکه در عصر جهان

 ینهفته است. برا یاست که در بطن سند تحول بنیادی نظام آموزش یکیدئولوژیدن آن نگرش ایبه نقد کش

 پردازد. و مطالعه اسناد مربوط می یبررسبه  یکرد انتقادیمحقق با استفاده از رو ،ن کاریانجام ا

 ی، آموزش و پرورش، سند تحول، نقادیدئولوژیا :یدیكل هایهواژ

 منابع
 تهران: انتشارات ققنوس. .، مترجم(یاوش جمادیس). یآلمان یدئولوژیزبان اصالت در ا .(2911آدرنو، تئودور )

 ده سرا.یانتشارات قص: تهران .مترجم( ،فید شریمج). ها و قدرتش، کشمکیدئولوژیا .(2912ر )ی یانسار، پ

 .یو فرهنگ یتهران: انتشارات علم .، مترجم(فوالدوند لهعزت ا). یده ئولوژیا .(2909پالمناتس، جان )

 .انتشارات وزارت آموزش و پرورش :هران(. ت2960) رانیا یاسالم یجمهور پرورشو  آموزشات نظام یطرح کل

 تهران: نشر مرکز. .، مترجم(انیآر یر احمدیام). آلتوسر ییلو .( 2910)  فرتر، لوک

 .انتشارات کتابخانه بهجت :تهران .مترجم(، تبریزی اکبر). جامعه سالم .(2965)ک یفروم، ار

 مشهد:. ، مترجم(محمدرضا شجاع رضوی). تاریخ جهانی آموزش و پرورش .(2905ویال، ژان ) و میاالره، گاستون

 ات آستان قدس رضوی.انتشار

 .ی. تهران: نشر ن، مترجمان(دهین جهان دیکو سرخوش و افشین). ال و قدرتیسوژه، است .(2914تر )یلر، پیم

 نشر نی. :تهران .، مترجم(ندهیمحمد جعفر پو) .خ بورژوایییده دمان فلسفه تاریسپِ .(2905مر، ماکس )یهورکها

 تهران: انتشارات قطره. .، مترجم(طلبیرانیامهبد ). کوره راه خرد .(2910اسپرس، کارل )ی

 
Jaspers, K. (1963). Philosophy and World. Translated by E. B. Ashton. Henry Regnery 

company, Chicago. 
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. «تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت»نسبت آن با « تدریس اثربخش» (.2931) صمدی، معصومه

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در  در
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.944-941)صص:  نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

  «م و تربیتتحول بنیادین در نظام تعلی»نسبت آن با « تدریس اثربخش»

 معصومه صمدی2 

در است. « 1تدریس»یادگیری در هر نظام تعلیم و تربیتی  -فرایند یاددهی  های اساسیمؤلفهیکی از 

 4م دادنیس را با تعلی( تدر2300) 9. دوکاسهرفته است مختلف به کار یمعاندر س یتدر س،یات تدریادب

تعریف  ،ا اصول در ذهنیات، روابط، قواعد یجاد دانش مربوط به واقعیارا م دادن یمترادف دانسته و تعل

 ،کندنقش ایفا می یریادگیج ییاز اعمال که در ته یندیفرارا س ی( تدر2364) 0تی. اسمده استنمو

فراهم و  ر و محتوا در کالس درسین معلم و فراگیمتقابل ب یورزهمرا س ی( تدر2360)  6لدیشف داند.می

ج یه اعتقاد گست. ب، تعریف نموده ار آسان کندیفراگ یرا برا یریادگیه ک یط، اوضاع و احوالیآوردن شرا

رد، یپذیانجام م یگریدر د یریادگیل یک فرد به منظور تسهیاز جانب  یتیفعال ( هر2331)و برالینر 

استفاده از زبان  یول ،س معموالً با زبان سروکار داردیاگر چه تدر ،یشود. به اعتقاد ویده میس نامیتدر

ند توانیم علمانم، ندارد یو منطق یعقل یندهایفرا به یه انحصاریبه تک یازیس نیست. تدرین یشه الزامیهم

اسالوین  .ندس کنیتدر ،د کنندیتقل ،هاآن ران بتوانند ازیکه فراگ ییا الگوهایصامت  یهاشیق نمایاز طر

 یبرا یمناسب شناخت یهاجاد ساختیدر ا یعمد یوششتدریس را ک( 2361، آزوبل نقل از به 1551)

به طور که معلم  یزمان ،یاعتقاد و . بهتعریف نموده است ،بهتر یریادگیدن مطالب و کمک به دار کریمعن

ت مطلوب یفیدار را به حداکثر کیمعن یادداریو  یریادگیو  بخشدرا بهبود  یشناختساخت د،کوشیعمد م

                                                      
 msamadi81@yahoo.comعضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  - 2

1 - Teaching  
9 - Ducase 
4 - Instruction 
0 - Smith 
6 - Scheffild 
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سواالتی که است.  2ست. از ویژگی اساسی تدریس، اثربخش بودناافتهیند آموزش دست ی، به فرادبرسان

 :عبارتند ازشود یاینک مطرح م

 اثربخش بودن برخوردار است؟  یچه نوع تدریسی از ویژگ -2

 دارد؟« تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت»با  یچه نسبت« تدریس اثربخش» -1

روش  (2335) و دانیلکومبز به اعتقاد  استفاده شد.« یلیتحل» الذکر، از روشپاسخ به سواالت فوق یبرا

 یهاپژوهش هدف ارائه دهد.ع ا موضویک مفهوم و یاز  یآن است که شرح واضح و کامل یپ در یلیتحل

 را یمقاصد آن حسب بر که است یمفهوم یساختارها ای م،یمفاه از یامجموعه شناخت و فهم ،یلیتحل

 از یجامع ریتصو که نیا یبرا پژوهش نیا در ،اساس نیا بر. دیو حل نما میتنظ ن،یتدو را یمسائل و انیب

ئه یادین در نظام تعلیم و تربیت اراو جایگاه تدریس اثربخش در تحول بن تدریس اثربخشس و یمفهوم تدر

  .شده است هاستفاد زین یاسناد وهیش از ،شود

 ،1)آیزنرت اس یمتک یاست که به هنرمند یسیتدر ،س اثربخشیتدرها حاکی از این است که بررسی

 یهاازینبه ، یریادگیا هر قلمرو یدر مدرسه درسی  در محدوده هر موضوعمعلم  ،در چنین تدریسی .(2335

چنین معلمانی در فرایند  آگاه است.رشد مختلف  و متفاوت بودن نیازها در مراحل رانیفراگ یآموزش

 ود نزیآممیمختلف را در هم  یراهبردها و روندمیرمترقبه یداد شگفت و حادثه غیبه استقبال روتدریس 

تواند روش مورد ینم ،چرا که یک روش یا یک رویکرد .متکی نیستند ،نیکرد معیا رویک روش یبر 

 (. 9،1555ی)گود و بروف ها باشدهمه مواقع و فرصت یانتخاب برا

ط یدر مح ،ن روینظر دارد. از ا یریادگیبهبود  عمدتاً به ثربخشتدریس ا (1559 ، )4به اعتقاد همیلتون

ن ینقش معلم در ا .ستیممکن ن یریادگیس و یتدر ،یعنیده ین دو پدیا یواقع ییجدا ،کالس درس یواقع

 یبرا یغن یطیمح کنندهو فراهم گرلیمعلم تسه .کننده اطالعات استک فراهمیش از یب ،سینوع تدر

ل مسائل، انجام حران در یفراگ یک مساعیتشرکننده تشویق وران یفراگ برایت و کسب تجربه یفعال

محصول چنین تدریسی در نظام تعلیم و تربیت، . (1551، 0)کرک و کرک است هاتیف و مسئولیوظا

                                                      
2 - Effectiveness 
1 - Eisner  
9 - Good &  Broghy 
4 - Hamilton 
0 - Kerk, B & Kerk, C 
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ی مواجهه علمی و ها و پرورش روحیهورزی، درک و کشف پدیدهو اندیشه ، تفکرپرورش قدرت تخیل

 و خانوادگی و اجتماعی است.  خالق با مسائل فردی 

به  نظام تعلیم و تربیت حاکی از این است که، یاد گیری در -شناسانه فرایند یاددهی های آسیببررسی

 ،های سیاستگذاران نظام تعلیم و تربیت در سه دهه بعد از انقالب شکوهمند اسالمی ایرانشرغم تال

های موجود کاستی است و« انتقال محتوا»منحصر به  یتحاکم بر نظام تعلیم و ترب یآموزش کردیروهمچنان 

ها، گذارینظام آموزشی در زمینه پدیده تدریس، همچنان به قوت خود باقی است و بر تمامی سیاست

 ؛2901آرمند،  ؛2963، یمیکر ؛2966پوش، نی)زرها، فرایندها و روندها سایه افکنده است ریزیبرنامه

 (.2935بنیادین،  مبانی نظری سند تحول ؛2904، 2909 ،2901امنش، یک ؛2909، یزیعز

های موجود در نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش، در پاسخ به کاستی ن در نظامیادیتحول بن

حصول و م مطرح شده است. اهمیت تدریس اثربخش ،ها استعناصر آن که پدیده تدریس هم یکی از آن

یادگیری به حدی است که در اهداف کالن  –ورزی و خالقیت در فرایند یاددهی ، اندیشهآن یعنی تفکر

بنیادین در نظام  تحول سند 2/2طور راهکارهای اجرایی و همین 6، راهبرد کالن شماره 1و  4، 1، 2شماره 

الزمه  ،(. بر این اساس2935 ،ظری سند تحول بنیادینمورد تاکید قرار گرفته است )مبانی نت تعلیم و تربی

اثربخش نمودن تدریس است که این پدیده  ،یادگیری - تحقق اهداف تحول بنیادین در فرایند یاددهی

 های ویژه خود را طالب است. سیاستگذاری

های ژگیاز وی س است.یت، تدریم و تربینظام تعل یاساس یهامؤلفهاز دهد که نتیجه پژوهش نشان می

تدریسی است که  ،تدریس اثربخش است.« اثربخش بودن»، یادگیری - اساسی تدریس در فرایند یاددهی

بر یک رویکرد مبتنی نیست و معلم بسته به موضوع درس و موقعیتی که در آن قرار دارد و نیازهایی که در 

 ،چنین رویکردی به تدریس کند.ناسب استفاده میهای تدریس متاز روش ،کندآموزان احساس میدانش

تواند نظام تعلیم و تربیت را این موضوعی است که می ورزی و خالقیت است.موجد پرورش تفکر، اندیشه

 یادگیری همراهی نماید. –در ایجاد تحول بنیادین در فرایند یاددهی 

 ری   بخش، تحول بنیادین، یادگیاثر سی: تدریس، تدریدیكل یهاواژه 

 منابع 
 . تهران: انتشارات سازمان سمت. یمراکز آموزش یو علم یتیرسالت ترب(. 2904) ی، علیعتمداریشر

 -یاددهیند یفرا یشیمجموعه مقاالت بازاند. یریادگیارتباط آن با  س ویت تدریماه (.2903) ، محمودیمهرمحمد
 .تهران: انتشارات مدرسه .(12-25)صص:  یریادگی

Dewey, J. (1938). Experience and Education. NewYork: Macmillan Co. 
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Good, T. & Brophy, J. (2000). Looking in classroom (8th Ed.). New York: Longman. 
Lowrie, T. & Whitland, J. (2000). Problem Solving as a tool for learning. Planning and 

assessment In Primary School. In T, Nakahara. 
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در ایجاد تحول در  نظر و عمل(ت )وحد اتحادی رویکرده جایگا تبیین (.2931) صمدی، معصومه

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن . در تدر نظام تعلیم و تربی یادگیری -فرایند یاددهی 
(. 941-940)صص:  فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایرانفلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی 

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

در ایجاد تحول در  نظر و عمل(ت اتحادی )وحد رویکرده جایگا تبیین

 تدر نظام تعلیم و تربییادگیری  -فرایند یاددهی 

 2معصومه صمدی

ازمند یت آموزش، نیفیک یزمینه ارتقا های خود درامروزه نظام آموزش و پرورش به منظور کاستی

همواره الزم است  ،در ایجاد تحول بنیادنی در نظام تعلیم و تربیتکه  یهایمؤلفهاست. از  تحول و بازنگری

زمینه این دو  رویکرد حاکم در ،در حال حاضر است. «یادگیریتدریس و » مؤلفه ،مورد توجه قرار گیرد

 «یکیتکن تیعقالن» شه دریر ،این رویکرد است. «تفکیکی»ت رویکرد اساسی در نظام تعلیم و تربی مؤلفه

ن یا «یکیت تکنیعقالن» فرضشیپاولین  (.2313، 1)شون ، داردستم استیقرن ب ییگراراث اثباتیکه م

ن شده ییش تعیحل از پک راهیتنها  مسألههر  یو برااست  ییل مربوط به هر حرفه قابل شناسایاست که مسا

ن یا ،کردین رویفرض اشین پیدوم استاندارد، قابل حل است. یهاکیتکن یریبا به کارگه وجود دارد ک

عمل در  یرندگان را برایادگیتوان یتوسط معلم، م یقات علمیس دانش حاصل از تحقیاست که با تدر

دو مقوله به عنوان  یریادگیو  شآموز مؤلفهبه  ،کردین روی. در ا(2313)شون، آماده کرد  یجهان واقع

( یریادگی)آموزش و  هاکه بر هر کدام از حوزه ین معنی. بدشودنگریسته میگر یکدیجدا از 

طرفانه یو ب ینیجز کشف ع یزیثابت چ یهاین قانونمندیخاص و ثابت حاکم است و ا ییهایمندقانون

)مهرمحمدی،  برخوردار است یریپذمیست و از تعمین «عالم واقع»ها در دهیر پدب یو معلول یروابط عل

2914) . 

« شناخت»د بر یتاک ،یکردین روینقطه قوت چن این رویکرد از نقاط قوت و ضعفی برخوردار است.

در  .تاکید دارد ،توانا یتوسط معلم به عنوان فرد یت آموزشیها در موقعیاز دانستن یریگبهره که بر است

، ی، اجتماعیعاطف یهایژگیدر پرورش و ن است که نقش معلمانیا یکردین رویمقابل، نقطه ضعف چن

                                                      
 msamadi81@yahoo.comعضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  -2

1  -Schon 
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مورد غفلت واقع شده  ،آنان یفرد یهاتفاوت ازها، عالئق،یطور توجه به ننیرندگان و همیادگی یاخالق

 یکالس به مثابه تالقه ک یدر حال ندارد. ییکرد جاین رویا در ،رندگانیادگی یزندگ یهاتیواقع .است

 است. یت زندگیاز واقع یبخش ،ست بلکهین یو آرمان یالی، خییایرو ییها، فضاشهیاند

 اند.با اشکال مواجهش ت آموزیدانند در شناخت ماهیم «انتقال محتوا»که آموزش را  یکسان ،ن رویاز ا

اشاره دارد که با انتقال  یریادگیدر  ییهاا و تجربههجاد فرصتیرا آموزش در مفهوم گسترده خود به ایز

های این رویکرد، رویکرد دیگری تحت عنوان رویکرد جهت مقابله با کاستی د.یآیمحتوا به دست نم

 هستند عبارتند از:ی که در این پژوهش مطرح تسواال .مطرح شد «دت نظر و عمل یا اتحاد نظر و عملوح»

 )وحدت نظر و عمل( معلم بر چه بنیادی استوار است؟  رویکرد اتحادی -2

یادگیری  –در تحول در نظام تعلیم و تربیت در زمینه فرایند یاددهی  نقش رویکرد اتحادی -1

 ؟چگونه است

روش  (2335) کومبز و دانیلبه اعتقاد  استفاده شد. «یلیتحل» الذکر از روشپاسخ به سواالت فوق یبرا

 یهاپژوهش هدف ا موضوع ارائه دهد.یک مفهوم و یاز  یآن است که شرح واضح و کامل یپ در یلیتحل

 یمقاصدبتوان  آن حسب بر که است یمفهوم یساختارها ای م،یمفاه از یامجموعه شناخت و فهم یلیتحل

 از یجامع ریتصو که نیا یبرا پژوهش نیا در ،اساس نیا بر. و حل نمود میتنظ ن،یتدو را یمسائل و انیب را

 -معلم و فراگیر در فرایند یاددهی )وحدت نظر و عمل( و مفروضات آن در زمینه نقش رویکرد اتحادی

 .شده است استفاده زین یاسناد وهیش از ،ارا ئه شود ییادگیر

مکتب فلسفی  شه دریر «و عملاتحاد نظر »اتحادی یعنی کرد یرو دهد کهی پژوهش نشان میهایافته

است که  یادهین است که دانش پدیاعتقاد بر ا ،کردین رویدر ا ( دارد.2391) یوئیافکار د و پراگماتیسم

 یواقع ین مکتب نه به معنیشرفته است. ایا پی یمترق یتینهضت ترب ییگراشود. عملیساخته م

ست. آن چه ین زیها نک از آنیچ یه یمنکر قطع ،ن حالیع ها. دردو آن و نه هر ،گراواقعنه گراست آرمان

اند ینمایم ن مکتب شکل خود را بر اساس آنیاست که ا یقالب ،دهدیم ن مکتب را تازه جلوهیا

 .(2903 ،یعتمداری)شر

گرا واقعبودن آن موافق است )چنان که  ینیک طرف با استقالل جهان خارج و عیاز  ییگراعمل

 ،گریاز طرف د .شاهد بود ،یان علمیگراواقعرس به یز پیآماطیش احتیتوان در گرایم ن راید( و ایگویم

قت را نه یحق ،ن حالیاما در ع .(ندیگویگرایان مآرمانقت موافق است )چنان که یو حق یبودن معن یبا ذهن

ط و یت تجربه و برخورد فرد با محیفیقت را به نحوه و کیداند. بلکه حقیم یمستقل از ذهن و نه صرفاً ذهن
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 زاده،بینق) کندیافت میج حاصل از تجربه خود در یفرد از تجربه و نتا که داندیوابسته م یینوع معنا

2901.) 

داشته  یخاص یهازیوخک افتیل پاتریو ک یوئیرس تا دیپ ر حرکت خود ازیدر مس ییگرامکتب عمل

شتر در قلمرو علم و یرا ب ییگراعملر شده است. یتعب «2میا مالام یمترق» به جناحکه  یوئیاست. جناح د

 هگل بر یا که از آرایپو یتیه وحدانیخود را بر پا یتمام نظام فلسفدیوئی  نماید.مطرح می یروش علم

در این  ،ن اساسیشه و تحول شمرد. بر ایهر گونه اند یقیحق ادیتجربه را بن یوکرد.  یزیرهیپا ،گرفته بود

ر، یما ؛2391 ،یوئی)دمترادف است  «قیتحق»ا کند که بیدا میت پیس موضوعیاز تدر یمفهوم ،رویکرد

2335.) 

در نقش معلم  «بنیادین»است و به تحول  «آفرینتحول» ،حاکمیت چنین رویکردی بر نظام تعلیم و تربیت

در فرایند  نقش معلمدی سایه چنین رویکردر چرا که  شود.یادگیری منجر می –و فراگیر در فرایند یاددهی 

ا، نقادانه، فعال، یهنرمندانه، پو یمرکه ا یریادگیند یفرا یگرتیهداو  «قیتحق»یادگیری  –یاددهی

، ی)مهرمحمد باشدمی ،خالق و زنده است نانه،یبخته، واقعی، خودآموز، پژوهشگرانه، خودانگییرالقایغ

 فراهم ،رندگانیادگی یریادگی یبرا ییهااست که فرصت یاط تازهیخالق شرا ،یمعلمچنین  .(2903

 ،ی، اجتماعیت شناختیبر ترب و دینمایعمل و استقالل آنان کمک م یبه رشد و توسعه آزاد نموده،

 .(1555 ،یگود و بروف ؛2301 ،ترزیهرست و پ)شود یرندگان موثر واقع میادگی یاخالق ،یعاطف

است  یطین شرایدر چن است. «یریادگیند یفرامشارکت در » رندهیادگینقش  ،در سایه چنین رویکردی

به اکتشاف مجدد  ،اندحاصل آمده یکه دانش و معارف بشر یقیرنده( موفق خواهد شد از طریادگیکه )

از  ین سطحیدر چن (1552) به اعتقاد فرارو سازد. ید و آن چه را به دست آورده، درونیها نائل آآن

 فرد یهاتوان تفاوتیم یرندگان بود و به راحتیادگیت یتوان شاهد وحدت شخصیآموختن است که م

 ص داد.یتشخ «نشده تیترب»از فرد ا ر «شدهت یترب»

که حاکمیت آن در نظام تعلیم و تربیت به  ییکردهایاز رو توان نتیجه گرفت که رویکرد اتحادیمی

 اند و درهم تنیده در« عمل»و « نظر» ،کردین رویآفرین است. در ایادگیری تحول –یاددهی  ویژه فرایند

 یوئیسم دیپراگمات یبر مکتب فلسف ،کردین رویا یادهایبن .ارندگر قرار دیکدیارتباط تنگاتنگ با 

در راستای محقق شدن اهداف تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت  ،از این رو گذاری شده است.پایه

                                                      
1- Soberwing  
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یادگیری فاصله  –در زمینه فرایند یاددهی  «تفکیکی»بایست از رویکرد میسیاستگذران نظام تعلیم و تربیت 

  های تحولی خود قرار دهند.را محور سیاست «اتحادی»و رویکرد 

 ، تحول، یادگیری، تدریس رویکرد اتحادی: یكلید یهاواژه

 منابع 
 .ی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمعلوم ی، مبانیفلسفه، مسائل فلسف(. 2909) ی، علیعتمداریشر

 تهران: انتشارات سازمان سمت. .یمراکز آموزش یو علم یتیرسالت ترب(. 2904) یعل، یعتمداریشر

 .یتهران: انتشارات طهور .به فلسفه یدرآمد(. 2901) نیرعبدالحسیزاده، مبینق

، دانشگاه تهران یتیو علوم ترب یشناسمجله روانس. یتدر یت مبنایدر ماه ی(. کاوش2904) ، محمودیهرمحمدم

 .0-9شماره 

 
Dewey, J. (1938). Experience and Education. NewYork: Macmillan Co. 
Driscoll, M. (1994). Psychology of Learning for instruction. Boston: Allyn & Bacon. 
Hirst, P. & Peters, R. (1978). Education and Development of Reason. london: Routledge 

and Kagan Paul. pp. 150 - 170. 
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ت یم و تربیهای صورت گرفته در عرصه فلسفه تعلتالش تحلیل تطبیقی (.2931) سجادیه، نرگس

رمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: چکیده مقاالت چها. در رانیا یجمهوری اسالم
(. مشهد: دانشگاه فردوسی 902-943)صص:  مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 مشهد.

 
 

ت یم و تربیهای صورت گرفته در عرصه فلسفه تعلتحلیل تطبیقی تالش

 رانیا یجمهوری اسالم

 2هینرگس سجاد

 یکیاستوار است. از همین رو،  ییهاا فلسفهیا ناخواسته، بر فلسفه یمعه، خواسته هر جا یتیترب یهابرنامه

 یهایریگافتن جهتیز یو ن یهر نظام آموزش یتیترب یهابرنامه یا بازنگری یطراح یبرا یادیهای بناز گام

ها( در ا آنیگاه آن )یو آشکار کردن نقش و جا یت و بررسی( تربیهاا فلسفهیآن، توجه به فلسفه ) یکل

در  - یررسمیا غی یاعم از رسم -ها ن فلسفهیا یابیل و ارزی، تحلیانهین زمیاست. بر چن یتیترب یهابرنامه

است سخن از  یل دارد. گفتنیبدیب یش رو نقشیپ یهاش پا و افقیپ یهات موجود، چالشین وضعییتع

ت کشور ما، با وجود یم و تربیان فلسفه تعلشمندیبسا اند، از آن رو است که چهیطه رسمیدر ح« هافلسفه»

ن عدم ینداشته باشند و ا یکسانی یتیو ترب یفلسف یهامشترک، نگاه یو بوم ینید یفرهنگ یهانهیزم

آن است تا از دو منظر  یان سازد. نوشتار حاضر در پیاشتراک، خود را در اسناد مختلفِ نگاشته شده، نما

ها را بپردازد و نقاط ضعف و قوت آن - 1سه سند -اسناد موجود  یابیل و ارزیبه تحل یقیز و تطبیمتما

د راهگشا یجد یا در نگاشتن سندیموجود  یهافلسفه یتواند در بازسازیم ین بررسیمشخص سازد. ا

 باشد. بر این اساس، پرسش اساسی پژوهش حاضر به قرار زیر است:

 برخوردارند؟ ییهایژگی، از چه ویقیسه سند فلسفه تربیت از منظر تطب  -

کشور، تا  یت رسمیبان نظام تربیاست. اسناد پشت« یقیروش نقد تطب»ن پژوهش یروش مورد استفاده در ا

و  ینمونه، دژگاه یاند. براژه بودهیو یک از منظریاند که هر قرار گرفته یمختلف یبه حال مورد نقدها

ن، یاند. همچنقرار داده یفوکو مورد بررسشل ین نظام را از منظر میا ی( اهداف آموزش2910مران )یض

، یدهنو یاریفر و یه، مدنیزان و نحوه توجه به تفکر )سجادینگاشته شده از منظر م یتیترب یهافلسفه

                                                      
 n.sajadieh@gmail.comعضو هیأت علمی دانشگاه تهران  -2 

 (.2913( و صادق زاده و همکاران )2911(؛ علم الهدی )2910این سه سند عبارتند از: باقری ) -1 
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ن، در سطح و منظر یشیپ یهان پژوهش از تالشیز ایاند. وجه تماقرار گرفته ی( مورد نقد و بررس2935

در  یو روش ییمحتوا یهایژگیو یکه در قالب برشمار یکل یفیاست. در پژوهش حاضر، بعد از توص

 یگر نقد و بررسیکدیسه با ین سه سند در مقای، ایکل ییارهاین معیرد، با تدویگیصورت م یسطح فلسف

ز با ین یاژهیو یین تعارض محتوایشود و بنابرایژه محدود نمیو ییمحتوا یدر منظرها ین بررسیشوند. ایم

گانه، سه سند مذکور به صورت تطبیقی ابد. از سوی دیگر، با انتخاب معیارهایی هفتیینماسناد مورد نظر 

 گیرند.مورد ارزیابی و بررسی قرار می

های گانه در جایگاهدهد که سه فلسفه مذکور از منظر معیارهای هفتپژوهش حاضر نشان می یهاافتهی

اسالمی بودن؛  -9تناسب با عرصه عمل؛  -1نسجام فلسفی؛ ا -2متفاوتی قرار دارند. این معیارها عبارتند از: 

جامعیت. از  -0های رقیب؛ و سازی ادعاها در مقابل دیدگاهمیزان موجه -6نوآوری؛  -0ایرانی بودن؛  -4

های روش تصحیح شده منظر معیار نخست، طرح نخست در رتبه ممتازی قرار دارد. دقت در پیروی از گام

ها دارای انسجام این روش در کل اثر باعث شده تا اهداف، مبانی، اصول و روش فرانکنا و جاری ساختن

ای منطقی به عناصر دیگر متصل باشند. طرح دوم، در این معیار، در رتبه منطقی باشند و هر یک به گونه

یجاد زمینه فلسفه صدرایی و تالش برای چارچوب قرار دادنِ آن، بستری را اگیرد. وجود پسبعدی قرار می

کرده تا انسجام نسبی طرح حفظ گردد. طرح سوم، از این منظر، دارای بیشترین چالش است. مشخص 

های مفهومی، از جمله عواملی نبودن چارچوب کلی طرح، عدم پیروی دقیق از روش مشخص و آمیختگی

های یک از طرحتوان گفت هر اند. در مورد معیار دوم، میهستند که انسجام طرح سوم را هدف قرار داده

های عرصه عمل نزدیک و از برخی دیگر دور هستند. طرح سوم تالش نموده تا مذکور به برخی از جنبه

را نیز از همین منظر های مختلف تربیت در آنبندی عرصهعرصه عمل را بیشتر مدنظر قرار دهد و طبقه

ه از طرح نخست با مفهوم مرکزی توان تفسیر نمود. اما عدم انسجام آن و آمیختگی مفاهیم برگرفتمی

را با عرصه عمل با چالش جدی مواجه که برآمده از نقشه مفهومی طرح دوم است، ارتباط آن« موقعیت»

ساخته است. از منظر استناد به منابع اسالمی، هر سه طرح در تالشند تا استناد خویش به تعالیم اسالمی را 

ز توفیق بیشتری برخوردارند. از منظر معیار چهارم، هیچ یک از نشان دهند. در این میان، طرح اول و دوم ا

توان ایرانی دانست. البته در این میان، طرح دوم به دلیل تکیه داشتن بر فلسفه های مذکور را نمیطرح

دیک شده ایرانی مانند اشراق و عرفان نز های فرهنگای ایرانی، به برخی از مؤلفهصدرایی به عنوان فلسفه

های ایرانی را داشته اما در عمل به آن نپرداخته است. از است. همچنین، طرح سوم دغدغه مالحظه ویژگی

ها در طرح سازی دیدگاهاند. موجهنظر میزان نوآوری، طرح اول و دوم گوی سبقت را از طرح سوم ربوده
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ت در طرح سوم، بیش از سایر ها صورت پذیرفته است. همچنین، مؤلفه جامعینخست بیش از سایر طرح

 ها محقق شده است. طرح

 منابع
 فرهنگی.و  . تهران: انتشارات علمی(2)ج  .فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران(. 2910باقری، خسرو )

 صص: (،1) 1 ،های نوین تربیتیاندیشه(. بررسی اهداف آموزشی از منظر میشل فوکو. 2910دژگاهی، صغری )

263- 210. 

های تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران از منظر مفهوم تفکر. (. تحلیل فلسفه2935سجادیه، نرگس و همکاران )

ارائه شده در دومین همایش ساالنه های جدید تعلیم و تربیت. در تعلیم و تربیت در ایران و نسبت آن با فلسفه
 معلم.   هران: دانشگاه تربیتت. انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

بنیان نظری تحول راهبردی در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری (. 2913زاده، علیرضا و همکاران )صادق
 .اسالمی ایران )در دست چاپ(

 . تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(.نظریه اسالمی تعلیم و تربیت(. 2911علم الهدی، جمیله )
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مبانی نظری تحول بنیادین »تبیین فلسفی شکاف بین  (.2931علی )زاده، علیرضا و پارسانیا، صادق

. در «نقش و جایگاه تربیت عمومی»در خصوص « های سند تحولمؤلفه»و « آموزش و پرورش

نظام چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در 
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.904-901)صص:  آموزش و پرورش ایران

 
 

و « مبانی نظری تحول بنیادین آموزش و پرورش»تبیین فلسفی شکاف بین 

 «نقش و جایگاه تربیت عمومی»در خصوص « های سند تحولمؤلفه»

 1علی پارسانیاو  2زادهعلیرضا صادق

بنیادین آموزش و پرورش )از جمله اهداف و  سند تحولهای ترکیب منسجم و سازوار مؤلفه»

از الزامات تحقق تحول مطلوب در آموزش و پرورش « ها(راهکارهای عملیاتی و راهبردهای کالن، هدف

ها، در آموزان و خانوادهاست. مجریان طرح تحول در آموزش و پرورش، اعم از مدیران، مربیان، دانش

های پیشنهادی برای راهکارن طرح، مشارکت سازنده و مبتنی بر انتخاب خواهند داشت که صورتی در ای

ها ساز نباشند موجه بودن آنهای ارائه شده با یکدیگر همراهکاراگر  ،تحول از انسجام برخوردار باشد. زیرا

واهد گرفت و یا یا اقدامی از سوی مجریان صورت نخ ،مخدوش بوده و به دلیل وجود عنصر اراده در انسان

بیش از آن  . بر این اساس،گیرنداگر اقدامی صورت گیرد، این اقدامات براساس یک باور موجه شکل نمی

که عمل اجتماعی محسوب گردند، رفتار اجتماعی تلقی خواهند شد و جایگزین شدن رفتار به جای عمل، 

را با چالش مواجه خواهد کرد. از این گیری اقداماتی ناهمساز شده و رسیدن به اهداف تحول منجر به شکل

ضروری است تا این سازواری در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گیرد که در  ،رو

 این مقاله در صدد بررسی این سازواری هستیم. 

و نیز یک  فرض، بر دو پیشهای سند تحولتحقیق حاضر به منظور بررسی ترکیب منسجم مؤلفه

در فلسفه تعلیم و  فرض نخست، پذیرش رویکرد استنتاجیشناختی مبتنی شده است. پیشمحدودیت روش

ها و بایدها ارتباط وجود دارد و بین هست ،عنوان رویکردی قابل دفاع است. در این رویکردتربیت به

های بایدی را استنتاج نمود؛ جدای از این که قائل به رابطه رهنگر، گزاهای واقعتوان با عنایت به گزارهمی

 ضروری بین هست و باید باشیم یا رابطه اعتباری. 

                                                      
 alireza_sadeghzadeh@yahoo.comت مدرس هیأت علمی دانشگاه تربی - 2
 aliparsania58@gmail.comدانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس  -1
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، ابتنای های سند تحولفرض دوم پژوهش این است که شرط الزم برای انسجام مجموعه مؤلفهپیش

های سند تحول منتج از مبانی، اهداف و ز مؤلفهها بر فلسفه تربیتی واحد و منسجم است. اگر بخشی اآن

ها نیز منتج از فلسفه تربیتی دیگری باشند که با فلسفه اصول تربیتی خاصی باشند و بخشی دیگر از مؤلفه

توانند در کنار یکدیگر نظامی ها نمیاین دو دسته از مؤلفه ،در این صورت ،تربیتی اول همساز نباشد

فرض در حد یک مفروض پذیرفته شده اکتفا به این پیش ،لبته در پژوهش حاضرهمگون و منسجم بسازند. ا

 فرض در جای خود ذکر خواهد شد.  گر پذیرش این پیشنشده است و دالیل توجیه

سند »و « مبانی نظری تحول»محدودیت روشی پژوهش حاضر نیز ناشی از اختصاص یافتن شکاف بین 

ترین اقدامی که برای بررسی انسجام سند است. کامل« قش و جایگاه تربیت عمومین»به موضوع « تحول

های سند، کشف گردد و سپس توان انجام داد این است که ابتدا مبانی فلسفی تمامی مؤلفهتحول بنیادین می

گستردگی این نحو از سازگاری مبانی احصاء شده با یکدیگر مورد سنجش قرار گیرد. طبیعی است که 

در این  ،ها چنان است که عمالً از حد پژوهشی نظیر مقاله حاضر خارج است. بنابراینراهکارپرداختن به 

در فلسفه تربیت رسمی از  ،عمومی، در تقابل با تربیت تخصصیپژوهش سعی شده است جایگاه تربیت 

ول از سوی دیگر بررسی گردد و آنگاه این دو جایگاه با های سند تحراهکاریک سو و جایگاه آن در 

ها با یکدیگر به یک مطالعه موردی راهکاربه منظور بررسی سازگاری  ر این اساس،یکدیگر مقایسه شوند. ب

 اکتفا شده است تا این سازگاری در همان مورد جستجو گردد. 

 وان یکی از مبانی نظری پشتیبان سند تحولهای فلسفه تربیت مدون، که به عنابتدا داللت ،برای این کار

های راهکاردر تحول بنیادین استنتاج گردید. سپس  پذیرفته شده است، در مورد جایگاه تربیت عمومی

های استنتاج موجود در سند تحول بنیادین، با دو هدف مورد مداقه قرار گرفت: نخست، جستجوی داللت

های راهکارهای سند تحول بنیادین و دوم نیز مقایسه ها و سایر مؤلفهراهکارده از فلسفه تربیت پشتیبان در ش

های موجود در سند هماهنگ راهکارموجود در سند تحول با فلسفه تربیت پشتیبان آن؛ از این جهت که آیا 

 با فلسفه تربیت پشتیبان هستند یا در تعارض با آنند؟ 

راهبردی در نظر گرفته شده  دهد که فلسفه تربیت که به عنوان پشتیبان سند تحولشان مینتایج تحقیق ن

و در  است. تأکید بر حیات طیبه در تقابل با تربیت تخصصی است، متضمن اهمیت خاص تربیت عمومی

اهداف تربیت در شش ساحت زندگی گویای این است که تربیت تخصصی فقط یک  راستای آن تدوین

شود و تربیت در آموزش و پرورش باید محدود به ساحت از شش ساحت زندگی متربیان را شامل می

یکی از  ،سازی متربیان برای ورود به تربیت تخصصی در دوره آموزش عالی شود. از این روآماده
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است. این تأکید « تأکید بر تقویت تربیت عمومی در تقابل با تربیت تخصصی»ول، های عملی در تحداللت

های تحصیلی مقطع حرکت از تفکیک رشته»هایی گردد که مستلزم راهکارتواند منجر به پیشنهاد یحتی م

 باشند. « هامتوسطه به سمت وحدت بین آن

ای که از های ویژهدو مطلب است. اول این که داللتنیز گویای  های سند تحولراهکارجستجو در 

های سند تحول بنیادین مشهود راهکاراستنتاج شد در « جایگاه تربیت عمومی»فلسفه تربیت رسمی در مورد 

های ارائه شده نه تنها در تعارض با اهمیت تربیت عمومی هستند، بلکه راهکارنیست. دوم این که برخی 

تنظیم و اجرای برنامه جامع »به عنوان مثال، اند. در فلسفه تربیت پشتیبان ارض با اهداف تربیت موجودمتع

یکی از « آموزان دوره متوسطههای تحصیلی به ویژه دانشآموزی برای دورهکارآفرینی و مهارت

در تقابل با تربیت عمومی  خصصیهای موجود در سند تحول است که منجر به تقویت تربیت تراهکار

گر این است که نویسندگان سند تحول، قائل به تعریفی از تربیت رسمی خواهد شد. این نواقص، نشان

هستند که آن تعریف متضمن تربیت تخصصی است در صورتی که تعریف، اهداف و اصول تربیت در 

 یگاه ویژه تربیت عمومی است. مبانی نظری پشتیبان سند تحول، متضمن جا

ویژه بنیادین با مبانی نظری پشیبان آن و به شود که راهکارهای سند تحولدر مجموع چنین استنباط می

طور کامل هماهنگ نیست و به، «نقش و جایگاه تربیت عمومی»فلسفه تربیت رسمی، حداقل در مورد 

توان به اضافه شدن می ،تی در این زمینه ضرورت دارد. از جمله این اصالحات پیشنهادیاعمال اصالحا

و نیز حذف « هاهای تحصیلی مقطع متوسطه به سوی وحدت بین رشتهحرکت از تفکیک رشته» راهکار

 ه نمود.اشار ،انددر آموزش و پرورش گر جایگاه ویژه تربیت تخصصیهایی که نشانراهکار

 منابع
 یتهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگ .تیو ترب میپژوهش در فلسفه تعل یهاو روش کردهایرو(. 2913خسرو ) ،یباقر

 .یو اجتماع

 اول(.  شیرای)و آموزش و پرورش نیادیسند تحول بن(. 2935) وزارت آموزش و پرورش

 اول(.  شیرای)و یو عموم یرسم تیو ترب میتعلنظام  نیادیتحول بن ینظر یمبان(. 2935) وزارت آموزش و پرورش
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و  بررسی تطبیقی اهداف تربیتی از دیدگاه برزینکا (.2931) صادق زاده، علیرضا و رمضانی، معصومه

چکیده مقاالت چهارمین همایش . در بنیادین نظام تربیت جمهوری اسالمی ایران مبانی سند تحول
)صص:  لی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایرانم

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.900-903

 
 

بررسی تطبیقی اهداف تربیتی از دیدگاه برزینکا و مبانی سند تحول بنیادین 

 نظام تربیت جمهوری اسالمی ایران

 1ضانیمعصومه رمو  2زادهرضا صادقعلی

 ،انسان موجودی سرکش است و برای فایق آمدن بر این طبع سرکش نیازمند تربیت است. از سوی دیگر

برای تحقق تربیت صحیح در افراد و به منظور جلوگیری از سردرگمی و بیراهه رفتن باید اهدافی برای 

نسان است. فقط با داشتن ترین نیاز اآگاهی از مقصد ابتدایی»تربیت انسان در نظر گرفته شود. در واقع 

های شود که انسان در پهنه الیتناهی امکانات و بیراههآن میشود و مانع از هدف است که راه روشن می

دیگر، بدون نتیجه به دور خود بچرخد و یا اینکه تنها به تجربیاتی قناعت ورزد که تصادفاً با آنها مواجه 

(. اینکه اهداف تربیت چیست و در تدوین آنها چه مسائلی باید مورد توجه 244: 2902 ،)برزینکا «شودمی

ولفگانگ  اندکاران امر تربیت را به خود مشغول داشته است.قرار گیرد امری است که همواره ذهن دست

های وی فیلسوف آلمانی معاصر تربیت، یکی از صاحبنظران برجسته عصر حاضر است که دیدگاه 9برزینکا

ینه فلسفه تربیت، تربیت و به ویژه اهداف و ابزارهای تربیت مورد توجه بسیاری از عالقمندان این در زم

است. وی نظریات عمیق و قابل توجهی در این های مختلف ترجمه شدهحوزه قرار گرفته است و به زبان

ت آموزش و پرورش توسط وزار یکی از اقدامات اساسی که اخیراً ،است. از سوی دیگرزمینه ارائه نموده

جمهوری اسالمی ایران انجام شده است، توجه به اصالحات اساسی تربیتی در نظام آموزش و پرورش 

نظام تربیت جمهوری اسالمی ایران است که توسط  باشد که حاصل آن تدوین مبانی بنیادین سند تحولمی

دیده است. مقاله حاضر به بررسی و مقایسه اهداف نظران عرصه تعلیم و تربیت تدوین و منتشر گرصاحب

های تربیتی؛ از نظر برزینکا؛ به عنوان فیلسوف ریزی نظامترین گام در برنامهتربیت؛ به عنوان اولین و اساسی

                                                      
 a_sadeqzadeh@yahoo.com alirezعضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس  -2 

 ramezani.masume@yahoo.comدانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران  -1 
9 - Brezinka, Wolfgang 
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های مذکور دیدگاه بدین منظور به بررسی پردازد.تربیتی عصر حاضر؛ و مبانی نظری سند تحول بنیادین می

ها پرداخته شده ن، و در انتها به نقد تطبیقی آنآهای ها و تفاوتاف تربیت و بازیایی شباهتدر زمینه اهد

 است. در این راستا سواالت مورد نظر عبارتند از:
 چیست؟ اهداف تربیتی از نظر برزینکا -2

 اسالمی ایران چیست؟ بنیادین نظام تربیت جمهوری اهداف تربیتی در مبانی سند تحول -1

بنیادین نظام تربیت  و مبانی سند تحول های اهداف تربیتی در دیدگاه برزینکاشباهت -9

 جمهوری اسالمی ایران چیست؟

ظام تربیت بنیادین ن و مبانی سند تحول های اهداف تربیتی در دیدگاه برزینکاتفاوت -4

 جمهوری اسالمی ایران چیست؟

 است. های موجود در ذیل ارائه گردیدهها و شباهتنتایج بررسی در دو بخش تفاوت

آموز و حفظ های شخصیتی دانشتعلیم و تربیت در صدد بهبود ویژگی در نظر برزینکاها: شباهت

 نیز تکوین و تعالی پیوسته هویت ر مبانی سند تحول(. د242: 2330 )برزینکا، عناصر ارزشمند آن است

های شخصیتی توان گفت ویژگی(. می209 همان،متربیان جزء ارکان اساسی اهداف تربیت بیان شده است )

 ،باشد تا حد زیادی با آنچه که در سند تحول به عنوان هویت بیان شده استکه مدنظر برزینکا می

 همخوانی دارد. 

های فردی و جمعی هم دراهداف ها، صفات و توانمندیها و شایستگیها، فضایل، قابلیتکسب توانایی

 ( مورد توجه قرار گرفته است. 209ص: ) ( و هم در مبانی سند تحول242: 2330) تربیتی مورد نظر برزینکا

تواند داند و معتقد است که اهداف تربیت نمیهای آموزشی را محصول روح اجتماع میآلایده برزینکا

: 2330) اجتماع بر اهداف آموزشی موثر است ،های اجتماع تدوین شود بلکهها و خواستهفارغ از ارزش

ز مورد توجه قرار گرفته است. نی (. توجه به بعد اجتماعی اهداف تربیت در مبانی سند تحول 240-241

( که در این سند مورد توجه قرار گرفته است و از سوی دیگر اهداف 209 :ص) های جامعه صالحمؤلفه

 باشد.( بیانگر این نگرش می200 :ص) مطرح شده در ساحت اجتماعی و سیاسی

مشخص  ،یابدنظام تربیتی رشد میهای مختلفی را برای فردی که بر اساس ( ویژگی2331) ابرزینک

شود. هایی که همه ابعاد شخصیت سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اخالقی و غیره را شامل میکند. ویژگیمی

( نیز بیانگر دید جامع این سند 201 -204: 2935) بنیادین گانه مبانی نظری سند تحولهای ششساحت
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 تاکید بر کسب آمادگی برای تحقق حیات طیبه ،باشد. همچنینفرد می نسبت پرورش ابعاد مختلف هویت

 ( موید این امر است.201 :ص) در همه ابعاد

دانند که های مذکور تربیت را امری مرتبط با سایر نهادها و ابعاد اجتماع میدیدگاه ،از سوی دیگر

بر ارتباط تربیت  برزینکا ،سورتباط اهداف تربیت را تدوین کرد. از یکتوان بدون در نظر گرفتن این انمی

(. و از سوی 1-0: 2331کند )برزینکا، تاکید می ، اقتصاد و اخالقبا سیاست، مذهب، ایدئولوژی، فرهنگ

مبانی سیاسی، روانشناختی، فرهنگی و تاثیر و تاثر نظام تربیتی از  ن باآبر ارتباط  مبانی سند تحول ،دیگر

 کند. عوامل و عناصر مختلف اجتماع تاکید می

های مذکور به آن اشاره کرد این است که در هر توان در حوزه شباهت دیدگاهموضوع دیگری که می

ی که تربیت درصدد ایجاد افرادی با ن معنیماند. بددو دیدگاه تربیت امری است فردی اما در فرد باقی نمی

شوند و این افراد در نهایت به عنوان عضوی در اجتماع ظاهر می ،های مناسب است اماها و شایستگیقابلیت

 در اجتماع به منصه ظهور برسانند.  ،اندهایی را که کسب کردهباید قابلیت

پذیری، درک انتقادی، یتکسب صفات اخالقی، میهن دوستی، شهروندی، مسئول ،از سوی دیگر

گرایش به کار و تالش و... صفاتی هستند که در هر دو دیدگاه مطلوب است و مورد توجه قرار گرفته 

همچنین تاکید بر تداوم و استمرار امور مطلوبی  (.2935، موزش و پرورش؛ وزارت آ2331 ،است )برزینکا

 ( و هم در دیدگاه2935) بنیادین که هم در مبانی سند تحولباشد، امری است که در تربیت مدنظر می

 ( به آن اشاره شده است.2330) برزینکا

های رفتاری و عملی از اهداف نظام تربیتی این است که ویژگی در حالی که در نظر برزینکاها: تفاوت

بنیادین هدف از تربیت را  (. در مقابل مبانی نظری سند تحول242: 2330را در فرد ایجاد نماید )برزینکا، 

 (. 201: 2935)وزرات آموزش و پرورش، دانددر فرد می کسب آمادگی برای تحقق مراتب حیات طیبه

آموز که مرتبط با اراده دانش دستیابی به اهداف امری آگاهانه و اختیاری است در مبانی سند تحول

امری الزامی و بایدی است که معلم واسطه ایجاد این اهداف و  اما در دیدگاه برزینکا .(201 :صاست )

 (. در واقع در نظر برزینکا، تربیت هنر241-242: 2330) آموزان استتحقق آن در رفتار و اعمال دانش

ای که آنچه مدنظر سیستم آموزش و پرورش است در آنها تحقق یابد. از ست به گونهدهی افراد اشکل

برزینکا معتقد است تربیت بدون در نظر گرفتن روابط علت و معلولی یعنی تاثیر مربی بر متربی  ،سوی دیگر

 (. وی معتقد است اهداف تربیتی اموری ارزشمند هستند که به عنوان93-91: 2331قابل درک نیست )

هایی از تمایل به رفتارگرایی را در توان الیهمی ،(. بنابراین2330نتیجه عمل تربیت مورد انتظار است )
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دیدگاه او مشاهده کرد. امری که در مبانی سند تحول بنیادین جای خود را به انتخاب و التزام آگاهانه و 

 اختیاری داده است. 

 ال اختیاری و ارادی فرد است اما در دیدگاه برزینکاتحقق هدف در سند به طور مستقیم وابسته به اعم

توان گفت اهداف می ،اراده افراد در پذیرش یا رد اهداف کمتر مورد مالحظه قرار گرفته است. بنابراین

از موردنظر برزینکا کمتر بعد فردی تربیت را مورد توجه قرار داده است و اراده و اختیار را که نشات گرفته 

تربیت  ،از سوی دیگر های بیرونی جایگزین کرده است.های درونی اوست را با الزامخود فرد و قابلیت

مدنظر قرار نگرفته  ،مورد توجه است مذهبی در دیدگاه برزینکا آنگونه که در مبانی نظری سند تحول

تاکید بر مذهب که طبیعتاً  ،اسالم است اماهدف تربیت در سند، تربیت مبتنی بر دیدگاه  ،است. در واقع

کند و تطابق اهداف باشد در تدوین اهداف مورد نظر وی نقش چندانی ایفا نمیبرای برزینکا مسیحیت می

 با اصول مسیحیت در نظر گرفته نشده است. 

یت اما جامع ،اگرچه همانطور که اشاره شد اهداف در هردو دیدگاه از جامعیت خاصی برخوردار است

کسب  از وضوح بیشتری برخوردار است. بدین معنی که در دیدگاه برزینکا اهداف در مبانی سند تحول

ای از حاالت به عنوان هدف اساسی تربیت بیان شده و سایر امور در های روانی و شبکهصفات و ویژگی

به طور  در سند تحول آمادگی برای تحقق حیات طیبه ،ارتباط با این هدف خاص مطرح گردیده است اما

 دهد.مبنای اهداف برنامه تربیتی را تشکیل می ،گانه تربیت به طور عامهایی ششخاص و کسب ساحت

هایی اساسی های مذکور تفاوتهایی در میان دیدگاهرغم وجود شباهتتوان گفت بهبه طور کلی می

 وجود دارد. نیز میان آنها

 توان از منظر دیگری مورد نقد و بررسی قرار داد. های مذکور را مییک از دیدگاه نقد تطبیقی: هر

 بنیادین از منظر مبانی سند تحول الف. نقد دیدگاه برزینکا

وی باید در جهت هدایت و های تربیتی تالش ،بنابراین وجودی عقالنی است و دارای اراده.انسان م

های عملی خاص به عنوان اهداف تربیت، به سازی وی صورت گیرد. تاکید بر الزام به کسب ویژگیگاهآ

های تربیتی رشد افرادی که در نظام ،منزله نادیده انگاشتن بعد عقالنی و مختار انسان است. از سوی دیگر

اع در جامعه ایفای نقش کنند و اگرچه تربیت فردی باید یابند، نهایتاً قرار است به عنوان اعضای اجتممی

توجهی قرار های جمعی در اهداف تربیت نباید مورد بیپیشگام تربیت اجتماعی باشد، اما رشد قابلیت

پردازی و با توجه به ارتباط تربیت با همه ابعاد و عناصر جامعه، توجه به این ابعاد در نظریه ،گیرد. همچنین

 تربیتی باید مورد توجه خاص قرار گیرد. تدوین اهداف 
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 بنیادین از منظر برزینکا ب. نقد مبانی سند تحول

مادگی برای تحقق اهداف تربیت، گرچه بسیار انسانی و آسازی افراد در جهت گاهآتفسیر هدایت و 

ی است مختار و مستقل، ممکن است اهداف نظام رسد، اما با توجه به اینکه انسان موجودعالی به نظر می

نجا که نظام تربیت، سیستمی است که آسازی و هدایت، تحقق نیابد و از گاهآتربیتی صرفاً با تالش برای 

نماید، توجه به بعد الزامی و بایدی اهداف تربیت ینده را تربیت میآنیروی انسانی، شهروندان و بزرگساالن 

ممکن است منجر به  ،ابتناء اهداف تربیت بر مذهبی خاص ،گیرد. از سوی دیگرباید مورد تاکید قرار 

شناسازی افراد آن مذهب گردد. برای رفع این مشکل بهتر است برنامه تربیت صرفاً به آپیروی کورکورانه از 

 ن را به عهده فرد گذارد. آبا مذاهب گوناگون اکتفا نموده، اجازه انتخاب 

 ، برزینکا، مبانی نظری سند تحول، اهداف تربیتتربیت كلیدی: هایواژه

 منابع
)مهرآفاق بایبوردی، مترجم(. تهران: مرکز نشر  نقش تعلیم و تربیت در جهان امروز.(. 2902) برزینکا، ولفگانگ

 دانشگاهی. 

تربیت رسمی و عمومی جمهوری  و علیممبانی نظری تحول بنیادین در نظام ت(. 2935) وزارت آموزش و پرورش
 اسالمی ایران.

 
Brezinka, W. (1992). Philosophy of educational knowledge. Translated by James Stuart 

Brice. Kluwer academic publication. London. 
Brezinka, W. (1997). Educational aims, Educational means. Educational success: 

contributions to a system of science of education. Translated by James Stuart Brice. 
Avebury publication.  
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 سند تحول شناسیمبانی هستی تبیینبررسی و  (.2931) صادق زاده، علیرضا و پورکریمی، مجتبی

 شناسیبا مبانی هستیو مقایسه تطبیقی آن  ناسالمی ایرا یراهبردی نظام تربیت رسمی جمهور

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت . در روی باسکار رئالیسم انتقادی
(. مشهد: دانشگاه 969-965)صص:  ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 شهد.فردوسی م

 
 

سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی  شناسیمبانی هستی تبیینبررسی و 

رئالیسم  شناسیبا مبانی هستیو مقایسه تطبیقی آن ن اسالمی ایرا یجمهور

 روی باسکارانتقادی 

 1مجتبی پورکریمیو  2زادهعلیرضا صادق

به منظور  ائه تبیینی از فلسفه اسالمیار ی اساسیهاگامعنوان یکی از اولین سند راهبردی تحول ملی، به 

آراء اندیشمندان  که بر مبنای باشدیمی تربیتی در جمهوری اسالمی ایران هاروشاستخراج مبانی، اصول و 

نوصدرایی  خصوصاً(. دیدگاه صدرایی و 41: 2935)سند ملی،ت صدرایی و نوصدرایی بنا نهاده شده اس

 ندینمایممعرفی  بلکه رئالیسم انتقادیم ( ولی نه رئالیسم خا00 :2963 )عالمه،م ئالیسدیدگاه خود را ر

غربی ه دیدگاهی است که مورد توجه بعضی از اندیشمندان و فالسف ،(. رئالیسم انتقادی2910)پارسانیا، 

المی و رئالیسم انتقادی در فلسفه غرب ی زیادی میان رئالیسم انتقادی اسهارابتق توانیم؛ و باشدیم

 (.2910 )سیر،د مشاهده نمو

زمینه این را فراهم می نماید که ما بخواهیم از مبادی،  هارابتقوجود اما در این زمینه، از یک طرف، 

ز استفاده نماییم. ا متفکران غرب در زمینه تقویت و پیشبرد اهداف سند های رئالیسم انتقادیاصول و روش

سازی و رسیدن به تربیتی اسالمی در سند به منظور بومی آوری به رئالیسم اسالمیطرف دیگر، علت روی

این است که اگر بخواهیم از  شودیمی که مطرح امسئلهدر این زمینه  (.165 :2935)سند ملی، باشدیم

آراء اندیشمندان غرب به منظور تقویت و پیشبرد اهداف سند استفاده نماییم های رئالیسم انتقادی در یافته

ای بومی، یعنی آیا باید با توجه به وجود رئالیسم اسالمی به عنوان فلسفه ؟چه رویکردی را در پیش گیریم

اسالمی  ای بیگانه و غیرکامل و جامع به نفی رئالیسم انتقادی مورد توجه اندیشمندان غرب به عنوان فلسفه

                                                      
 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس -2 

 poorkarimim@yahoo.comدانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت  -1 
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اگر جواب مثبت  ،های دو دیدگاه بپردازیم. همچنینبپردازیم، یا به ترکیب و تلفیق مبادی، اصول و روش

هایی انجام گیرد. یعنی آیا تلفیق باید در است و امکان چنین تلفیقی وجود دارد، تلفیق باید در چه عرصه

بررسی  ضرورتت خگویی به این سواالها. پاسها انجام گیرد و یا در اصول و روشمبانی و سخت هسته

باشد با مبانی شناسی رئالیسم اسالمی میسند ملی که مبتنی بر هستی شناسیتطبیقی مبانی هستی

از  بیقمقایسه و تط ،از این رو نماید.فراهم میا رئالیسم انتقادی مورد توجه اندیشمندان غرب ر شناسیهستی

نماید. دوم نقاط اشتراک و افتراق این دو دیدگاه را روشن می که آن نخستباشد: چند جهت ضروری می

سوم اینکه مقایسه تطبیقی ؛ نمایدآنکه تاثیرات فرهنگی و اسالمی را در تبیین رئالیسم اسالمی روشن می

هارم آنکه ی بومی باشد. چافلسفهکننده ادعا و توجیهات ما در رابطه با داشتن تاییدکننده و یا نفی تواندیم

های رئالیسم انتقادی مورد توجه ها و یافتهتواند زمینه استفاده از اصول، روشها میوجود شباهت

تواند زمینه جرح، تعدیل، بازسازی می ،هااندیشمندان غرب را فراهم نماید و در نهایت آنکه وجود تفاوت

مورد توجه  یهای رئالیسم انتقادیافتههایی مناسب در رابطه با نحوه به کارگیری اصول و و ارائه بدیل

 فراهم نماید. اندیشمندان غرب را در تربیت اسالمی

شناسی دیدگاه تبیین یابد و با مبانی هستید سن شناسیدر این کار سعی بر آن است تا مبانی هستی

مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند. مقایسه به این منظور است تا مشخص شود  روی باسکار رئالیسم انتقادی

آیا همپوشانی میان مبادی و مفروضات رئالیسم انتقادی اسالمی با رئالیسم انتقادی در آراء اندیشمندان 

و شناسی این دیی میان مبانی هستیهاتفاوتو  هاشباهتغرب وجود دارد یا خیر و در نهایت اینکه چه 

 دیدگاه وجود دارد.

 :باشدیمسواالت اصلی این مقاله شامل سه سوال 

 حاکم بر سند ملی چیست؟ شناسی رئالیسم اسالمیمفروضات هستی -2

 چیست؟ باسکار شناسی رئالیسم انتقادیمفروضات هستی -1

رئالیسم  شناسیسند ملی و مبانی هستی شناسییان مبانی هستییی مهاتفاوتو  هاشباهتچه  -9

 وجود دارد؟ باسکار انتقادی

وجود : باشندیماسالمی شامل مواردی به این شرح  شناسی رئالیسم انتقادیسوال یک: مبانی هستی

وجود ، وجود قوانین علی ،ی غیرطبیعی مانند مالئکه، شیاطینهاتیواقعین و طبیعت و همچنع جهان واق

حقیقت جهان امری واحد  ،خداوند به عنوان وجود مطلق، وجود موجودات به عنوان آیه و نشانه خداوند
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در ذیل انسان  است نه کثیر. آفرینش هستی دارای غایت است. بر طبق غایتمندی و اراده خداوند، آزادی

 . جهان در حال شدن و حرکت است. در پس حرکت در نهایت پایانی وجود دارد.باشدیماراده خداوند 

جود واقعیت مستقل از و اند؛شامل مواردی به این شرح شناسی باسکارسوال دوم: مفروضات هستی

ی ادهیپدمند؛ هر موجود و الیهبندی شده ی علی، وجود هستی سطحهاسمیمکانانسان، وجود قوانین و 

. حقیقت جهان امور پیچیده در هم است نه کثرتی وجود دارد و نه امر واحد. در جهان باشدیمظهور یافته 

و انسان موجودی عامل است نه  باشدیمانسان در تعامل با جهان و ساختارها . آنچه اصالت دارد تعامل است

حرکت است  ،در پس حرکت تنها چیزی که وجود دارد؛ و استآزاد. جهان در حال رشد و حرکت  صرفاً

 نه پایان.

ی هادگاهیدگرایی هیومی، نقد نقد رئالیسم خام، تجربهه ی هر دو دیدگاه در زمینهاشباهتسوال سوم: 

تفسیری و ذهنی محض، توجه به واقعیت مستقل از انسان و همچنین در توجه به معرفتی که مبتنی بر تعامل 

 نیترمهمکه  باشندیمولی این دو دیدگاه دارای نقاط اختالفی نیز . باشدیما و واقعیت خارجی ذهن شناس

ه این معنی که در دیدگاه ب .باشدیمجنبه اختالفی این دو رویکرد در باب مبادی متافیزیکی و الهیاتی 

حیات بشری  کننده ی محدودهایدئولوژیای به عنوان ساختارها و اتیالهی و کیزیمتافی هاگزاره باسکار

مبادی و مفروضات  ،رویکردی انتقادی داشت. اما در دیدگاه اسالمی هاآنکه باید نسبت به  شودیمتلقی 

 .باشندیمدهنده تدوین سند ی و متافیزیکی جزء عوامل اصلی و جهتاتیاله

شناسی رئالیستی حاکم بر سند ملی یبا توجه به پژوهش انجام گرفته در زمینه مقایسه تطبیقی مبانی هست

توجه به تفاوت بنیادین این دو دیدگاه مبنی بر وجود خداوند به عنوان کانون  - باسکار و رئالیسم انتقادی

شناسی خت در کانون هستیهای علی و قابل شناو وجود مکانیسم هستی در دیدگاه رئالیسم اسالمی

های تربیتی آن در زمینه تربیت باید به این امر توجه نمود که پرداختن به رئالیسم انتقادی و داللت -باسکار

شناسی اسالمی امری نابجا خواهد بود. لذا بدون جرح و تعدیل این رویکرد با توجه به مبادی هستی اسالمی

های رئالیسم انتقادی مورد مؤلفهمندان تربیتی از یک سو به منظور استفاده از اصول و ضروری است اندیش

دنبال بهر هایی ارائه دهند و از سوی دیگتوجه اندیشمندان غرب این اصول را همراه با نقد و استفاده از بدیل

به عنوان سنگ بنا از شناسی اسالمی ارائه یک فرانظریه باشند تا براساس آن بتوانند با تکیه بر هستی

 های رئالیسم انتقادی باسکار استفاده نمایند.داللت

 ، روی باسکار، رئالیسم انتقادیشناسی، رئالیسم اسالمیسند راهبردی، مبانی هستی :یدیكل هایهواژ
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 بررسی سیر تحول (.2931)ر جعفسرشت، محمدو پاکق نشان، شقاینیک ؛دار، محمدجوادلیاقت 

چکیده مقاالت چهارمین . در اجتماعی جامعه ایران - های شهروندی در فضای سیاسیآموزش
 همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.966-964)صص: 

 
 

اجتماعی  - های شهروندی در فضای سیاسیآموزش تحول بررسی سیر

 جامعه ایران

 و حسنعلی بختیار نصرآبادی 9سرشت؛ محمدجعفر پاک1دارمحمدجواد لیاقت؛ 2نشانشقایق نیک

های اخیر مورد توجه متفکران تعلیم و تربیت در سراسر جهان از جمله کشور در سال آموزش شهروندی

آموزش و پرورش نیز بخشی از سند به  سالهانداز بیستای که در سند چشمرفته است؛ به گونهما قرار گ

ای شهروندی به مجموعه ،در ادبیات سیاسی و حقوقی .یافته است اختصاص های آموزش شهروندیمؤلفه

ای لهشامل سلس ایشود؛ قرارداد متقابل اجتماعیملت اطالق می –حقوق و وظایف اعضای یک دولت  از

ها و حقوق متقابل دولت بر مردم و و مردم بر دولت که البته با یک احساس مشترک عمومی مسئولیت از

پیشینه توجه (. 1551)لینکلتر،  عجین شده است در یک محدوده مشخص، ملی و اجتماعی نسبت به هویت

و ابن خلدون مشاهده نمود،  بسیاری از فالسفه از افالطون تا فارابیتوان در آراء را می به تربیت شهروندی

هایشان در یک اما پس از تولد ناسیونالیسم و لیبرالیسم بود که آشنا نمودن شهروندان با حقوق و مسئولیت

، تعاریف از تربیت شهروندی .ای جدی برای تعلیم و تربیت مدنظر قرار گرفتجامعه به عنوان وظیفه

توان گفت در تربیت شهروندی، نظام آموزش و بندی این تعاریف میمتعددی وجود دارد؛ اما در جمع

پرورش باید به تربیت شهروندانی همت گمارد که ضمن احساس دلبستگی و همدلی نسبت به میهن خود و 

باشند )برخورداری،  های سیاسی و اجتماعی، مشارکت فعال داشتهآشنایی و رعایت قانون در همه صحنه

 ها دانست:توان آموزشی بر اساس این مؤلفهآموزش شهروندی را می(. از این رو، 2915؛ باقری، 2910

 پذیری، مشارکت اجتماعی، انتقادگری و انتقادپذیریمسئولیت مداری،قانون، پرستیمحوری، وطندانایی

                                                      
 sh21nikneshan@gmail.comیت دانشگاه اصفهان دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و ترب -1

 mjavad.liaghatdar@yahoo.comدانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان  -2

 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز -9

mailto:sh21nikneshan@gmail.com
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های شهروندی الزم است برای تدوین آموزش(. از این منظر، 2910؛ فتحی واجارگاه، 2910)برخورداری، 

 گنجانده شوند. های فوق در برنامه درسیتا مؤلفه

های درسی و اهداف بررسی اسناد و مدارک تاریخی، تحلیل محتوای کتاببا  این نوشتار در صدد است

با  های آموزش شهروندیمؤلفه مصرّح آموزش و پرورش، به این سؤال کلیدی پاسخ دهد که میزان انطباق

قاجاریه تا  از زمان های شهروندی در تاریخ آموزش و پرورش ایرانتاکنون تحت عنوان آموزش آنچه

به چه اندازه است و سیر تطور این مفهوم در تاریخ آموزش و  ارائه شده دوران پهلوی و انقالب اسالمی

 چگونه بوده است. ش ایران،پرور

ِایران، پس  گیری آموزش و پرورش مدرندهد که از زمان شکلهای حاصل از این مطالعه نشان مییافته

هایی ارائه گردیده، چیزی بیش از آموزش تا زمان حاضر، آنچه تحت عنوان آموزش شهروندی از مشروطه

های یافته به عالوه، و با مفهوم اصلی آموزش شهروندی فاصله داشته است.پذیری نبوده با رویکرد جامعه

در  گردد.باز می مؤید آن است که توجه به لزوم آموزش شهروندی در ایران به دوره مشروطهاین پژوهش 

از  های ناسیونالیستی و لیبرالیستی روشنفکران عصر قاجار درصدد برآمدند تا متأثراین دوره، با ورود اندیشه

و « تبعه»محوری نظیر را جایگزین مفاهیم تکلیف« شهروند»چرخش مفهومی حاصل شده در غرب، مفهوم 

در این دوره  پردازی،از حیث نظریه بررسی مکتوبات این دوره در پژوهش حاضر نشان داد نمایند.« رعیت»

به دلیل در این دوره، وندی شهر آرمانتأکید شده است. با وجود این، های آموزش شهروندی بر اکثر مؤلفه

خصوصاً نبود بستری دموکراتیک در فضای جامعه و عدم برخورداری  فراهم نبودن شرایط سیاسی،

 یابد. اکثریت مردم از سواد سیاسی، نتوانست به حیطه عمل تربیتی راه

لت پهلوی با داعیه در دولت پهلوی بررسی شده است. دو مفهوم آموزش شهروندی در ادامه،

 نیازمند شهروندانی بود که بتوانند عناصر فرهنگ سیاست مدرنیسم پهلوی سازی به سلطنت رسید.مدرن

هایی مانند سپاه دانش و مدارس خیمه سفید با تمرکز بر ایجاد رو، طرحمدرن را پذیرا باشند. از این

ار گرفت؛ اما سیستم آموزش و پرورش در دوره پهلوی به های آموزشی قرشهروندانی مدرن، محور برنامه

کرد، تنها به گسترش عناصر یاست محروم میدلیل آن که دریافت دارندگان خود را از هرگونه فهمی از س

ای که در این اکتفا نمود و آموزش شهروندی دموکراتیک به دالیل سیاسی و ایدئولوژیکی ظاهری مدرنیته

 نشان داده شده است، نادیده گرفته شده است. پژوهش

های تربیت های درسی پهلوی در پژوهش حاضر مؤید آن است که از میان مؤلفهتحلیل محتوای کتاب

پذیری اکتفا شده است و انتقادگری و مداری و مسئولیتپرستی، قانونتنها بر سه مؤلفه وطن شهروندی
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رو، تربیت شهروندی در این دوره از اند. از اینمورد غفلت قرار گرفتهمحوری، البته داناییانتقادپذیری و 

 سویی دارد.پذیری هماش فاصله داشته و با مفهوم جامعهمفهوم اصلی

ان غالب گردید. در این راستا، دولت جمهوری گفتم« یسازاسالمی» ، گفتمانبا پیروزی انقالب اسالمی

های این قرار داده است. بررسی« شهروند متعهد و مکتبی» آلاسالمی هدف خود را طرح مفهوم ایده

در اهداف مصرّح آموزش و پرورش مورد  2906اگرچه از سال  دهد آموزش شهروندیپژوهش نشان می

های آموزش و پرورش و تحلیل محتوای کتاب های آخرین سند تحولبررسی گزارهتوجه قرار گرفت، اما 

های آموزش شهروندی گویای این مطلب است که اجتماعی دوره دبستان و راهنمایی در رابطه با مؤلفه

ب نادیده گرفته های شهروندی، سبتاکید بیش از حد بر اطاعت از قانون، حکومت و البته تاکید بر مسئولیت

، انتقادگری و انتقادپذیری در آموزش و پرورش شده محوریهای حقوق شهروندی، داناییشدن مؤلفه

های شهروندی تا حدودی در حیطه اهداف آموزشی ، اگرچه در جمهوری اسالمی به آموزشاست. لذا

های مانند دورهنیز  توجه شده، این مهم در حیطه عمل، به طور کامل محقق نشده است و در این دوره

 سازی داشته است.های شهروندی جنبه اجتماعیپیشین، بیشتر آموزش

های پژوهش حاضر گویای آن است که اگرچه از ورود مفهوم شهروندی در ایران در مجموع، یافته

فراهم رسد تاکنون به دلیل فراهم نبودن بافت ایدئولوژیک ایران، خصوصاً گذرد، اما به نظر میها میمدت

هنوز جایگاه خود را در آموزش و پرورش به دست نیاورده  نبودن بستری دموکراتیک، تربیت شهروندی

 است.

 منابع

 2 ، مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تهران(. امکان و فرایند تربیت مدنی در ایران. 2915باقری، خسرو )

(2.) 

 . اصفهان: جهاد دانشگاهی.ظام آموزش و پرورش ایرانن تربیت شهروندی در(. 2910برخورداری، مهین )

درسی پنهان نظام آموزش متوسطه  های تربیت شهروندی در برنامه(. شناسایی آسیب2910فتحی واجارگاه، کورش )

 0 ای آموزشی،هنوآوری فصلنامه .نظری از دیدگاه معلمان شهر تهران و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیتشان
 .219 -39صص:  (،20)

 
Linklater, A. (2002).Cosmopolitan citizenship handbook of citizenship studies. U.S: Sage 

publication & New Delhi. 
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در  گیری از نگاه پراگماتیسمی دیوییامکان بهره (.2931) نیکو، محمدشمشیری، بابک و جوادی

چکیده مقاالت چهارمین همایش . در در نظام آموزش و پرورش ایران و مدرنیته ارض سنتحل تع
)صص:  ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 مشهد.(. مشهد: دانشگاه فردوسی 960-963

 
 

گیری از نگاه پراگماتیسمی دیویی در حل تعارض سنت و مدرنیته امکان بهره

  در نظام آموزش و پرورش ایران

 1نیکومحمد جوادیو  2بابک شمشیری

و تجدد و چگونگی گذر از این تنگنای تاریخی، مهمترین چالشی است که ایران و ایرانی  تقابل سنت

کند. در این مواجه، برخی تنها راه گریز از سال گذشته با آن دست و پنجه نرم می در طول صد و پنجاه

های به ماندن در سنت ،ای نیزدانند. عدهوضع موجود را سرتاپا غربی شدن و تقلید کورکورانه از غرب می

ته و نیاز به های را به خود گرفها در گذر زمان ناخالصیکنند. در صورتی که این سنتپافشاری می ،گذشته

ای هم به جای یا این و یا آن بر طبل همین و عده ،تا(. البتهنژاد، بیپاالیش و تجدید نظر دارند )رجایی

کوبند و سعی در یافتن راهکارهایی برای برون رفت از این معضل بزرگ دارند. از آنجایی که همان می

، این امر به این ترتیب .نمایدمشکل مواجه می ی روحیه تجدد در جامعه، زندگی با قرائت سنتی را باسلطه

های ناشی از هر کدام را در پی رفت از بحرانو سنت را جهت برون ضرورت شناخت موارد وفاق مدرنیته

ها، و اینکه های موجود در برابر این چالشی اصلی این مقاله بررسی نگاهمسئله ،دارد. بر همین اساس

باشد. از این رو، سواالت زیر می ،ان از رویکرد پراگماتیستی در حل این تعارض مدد گرفتتوچگونه می

 در این پژوهش مطرح شدند: 

 وجود دارد؟ و مدرنیته چه رویکردهایی برای حل تعارض سنت -2

 کدامند؟ و مدرنیته ارض سنتدر حل تع ی عملگرایی دیوییهای اصلی فلسفهعناصر و مؤلفه -1

در نظام  و مدرنیته تواند به حل تعارضات سنتها آیا این فلسفه میبا در نظر گرفتن این مؤلفه -9

 کمک کند؟ آموزش و پرورش ایران

                                                      
 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز - 2
 و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیرازدانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ  - 1
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ی دینی و پراگماتیسمی ؤال قبلی، چه مالحظاتی باید در اندیشهدر صورت مثبت بودن پاسخ س -4

 ؟در نظر گرفته شود )چه قرائتی از تفکر دینی و تفکر پراگماتیسمی ارایه شود(

 کند؟آیا شواهدی از متن درون دینی این قرائت دینی پیشنهادی را حمایت می -0

ت که از بررسی و توصیف استنتاجی اس یروش تحقیق، در این پژوهش از نوع مطالعات توصیف

شود تا در حل با نگاهی پراگماتیسمی تالش می و مدرنیته رویکردهای موجود در ایران در باب سنت

 تعارض بین سنت و مدرنیته ایران گامی برداشته شود.

 های به تصویر کشیدهعمق و تأمل در چهرهشود، با تشده و می رغم تعاریف متعددی که از مدرنیتهعلی

ها و مدرنیته روش اندیشیدن و زیستن است که سازه»توان آن را چنین شناخت و شناساند؛ از مدرنیته می

(. غفاری و 01: 2910 )همایون مصباح،« سازدهای اصلی آن را خردباوری، تغییر و پیشرفت میمؤلفه

را در معنای حفظ وضع موجود و برخی دیگر آن را  ای سنتعده»که  ( بر این باورند2914ابراهیمی لویه )

هایی ها و ذهنیتای از ایدهسنت مجموعه ،دانند. در ادبیات علوم اجتماعیهای فرهنگی میبرابر با ارزش

ین، بیش ای هستند، ریشه در گذشته داشته و در جامعه عمومیت دارند. همچناست که حامل بار معنایی ویژه

(. 2916)نقل از آزادارمکی و ملکی، « گیرندشوند و مبنای عمل و رفتار قرار میاز یک نسل را شامل می

باشد. تقابل سنت و مدرنیته در ایران قابل ذکر است که عنصر دینداری از سنت در این تحقیق مدنظر می

 وم را به خود جلب کرده است. کدیورانگیزی است که نظر متفکران و اندیشمندان این مرز بی چالشمسئله

و رویگردانی از « قرائت معنوی از اسالم»( قابلیت جمع مدرنیته و اسالم را در جامعه به شرط داشتن 2911)

ظاهراً و باطناً و  ایران باید»( معتقد است که 2315زاده )داند. تقیپذیر میامکان« اسالم تاریخی»قرائت 

دهد. البته ایشان گرایی را بر تجدد ترجیح می( سنت2919. نصر )«ود و بس...جسماً و روحاً فرنگی ماب ش

های سنت اسالمی را مشروط بر اینکه ریشه در سنت اسالمی داشته باشند، را مجاز هتجدد در برخی حوز

ی تأثیر و نفوذ غرب متجدد مستقل داند که از حوزهشمارد و رنسانس اسالمی را در صورتی محقق میمی

ها وجود داشت و مکاتب گوناگونی در حل این چالش گام باشد. قابل ذکر است در غرب هم این چالش

 توان یاد کرد.به عنوان مثال می برداشتند که از مکتب پراگماتیسم

ی حیات او را ادامهجهان نامطمئنی زندگی انسان را احاطه کرده است و این امر  ،بر مبنای نظر دیویی

یابی به احساسی از جاودانگی و اطمینان در جهان ذهن خود مفهومی از ها جهت دستکند. انسانمی تهدید

پردازان سنتی تمایزی بین یقین را ابداع کردند. از آنجایی که زندگی واقعی متضمن خطر است، نظریه

ز واقعیت کامل و الیتغیر است، قائل شدند ثباتی زندگی روزمره و امنیت خاطری که نشئت گرفته ابی
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های شناخت دوگرایانه، بر این امر که فلسفه بایستی تجربه را (. ایشان ضمن رد نظریه2911)گوتک، 

نماید. در بازسازی تجربه، بشناسد، بازسازی کند و در جهت بهبود شرایط زندگانی گام بردارد، اصرار می

 شوند )همان(.های جاری انسان به کار گرفته میفعالیت آمیزند و درنظریه و عمل در هم می

شود که در میدیده  ی ایرانیان با مدرنیتهتنوعی در خور توجه در مواجهه ی پژوهش،هایافتهبر اساس 

 باشد و در سر دیگر آن بر سنتقید و شرط مدرنیته مییک سوی این طیف گسترده اصرار بر پذیرش بی

شود که بر تعامل بین سنت و مدرنیته می ی این طیف رویکردهای گوناگونی دیدهشود. در میانهتأکید می

مبین این است که سنت کامالً  ی دیوییکنند. دو اصل پیوستگی و بازسازی تجربه در نظریهپافشاری می

ی اساسی آن تجربه و گردد. بلکه دو مؤلفهاصرار نمیز شود و از طرفی بر پایبندی کامل به آن نینفی نمی

 کارآمدی است.

به  یابیدر ایران دست و مدرنیته راهکار حل چالش بین سنت ،توان نتیجه گرفت که بر این اساسمی

ه زمان نهفته است. مفهومی دینامیک از مفهوم دین است. مفهومی که دلیل پویا بودن آن در پاسخگو بودن ب

بایستی از چنین پویایی الزمی برخوردار باشد تا بتواند زاینده باشد.  به تبع این تعریف تعلیم و تربیت اسالمی

تواند یک راه برون رفتی از حل معضل سنت و مدرنیته در ایران باشد. پیوستگی تجربه و بازسازی آن می

گسست، تغییرات به صورت پیوسته و تدریجی و در خود فضای سنت صورت بگیرد یعنی به جای تأکید بر 

آید و شکلی جدید نیست به مقابله با سنت تا ضمن پذیرش این امر که مدرنیته خود از دل سنت بیرون می

بر یک  مالکی که ،توان پذیرفت، منتهی با یک مالک دیگررا می ی کارآمدی دیویینپردازیم. مؤلفه

، عفت متکی است و مبنایی برای بازسازی و کارآمدی سری اصول مبنایی چون معنویت، توحید، عدالت

 تلقی گردد. 

 ، تعلیم و تربیت ایران، پراگماتیسم، مدرنیتهسنت كلیدی: هایهواژ

 منابع
، 01، شماره مجله اندیشه حوزه .ی سازگاری اسالم و مدرنیته(. مطهری و نظریه2910) حسینهمایون مصباح، سید

 .31-60 صص:

 انتشارات کویر. حقوق بشر(. حقّ الناس )اسالم و(. 2911کدیور، محسن )

تهران: دفتر پژوهش و نشر  .، مترجم(رحمتی لهاانشا) اسالم و تنگناهای انسان متجدد.(. 2919حسین ) نصر، سید 

  .هروردیس
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مطلوب در سند  بررسی تصویر زن(. 2931) گلنار، مهرانو مهتاب ، قلی نیا آهنگر ، صغری؛دژگاهی

 میانجمن فلسفه تعل یمل شیهما نیمقاالت چهارم دهیچکدر  بنیادین نظام آموزش و پرورش. تحول
(. مشهد: 901-905: )صص رانیا پرورشزش و تحول در نظام آمو یفلسف ی: مبانرانیا تیو ترب

 .مشهد یدانشگاه فردوس

 
 

 تحول بنیادین نظام آموزش و پرورشبررسی تصویر زن مطلوب در سند 

 9گلنار مهرانو  1مهتاب قلی نیا آهنگر ؛2دژگاهی صغری

تدارک  اجرایی و مصوباتمبنایی زیر ساختی به منظور تدوین اسناد  ،هر کشور تیو تربفلسفه تعلیم  

. سند سنجدیمهر حوزه را  یهاتی، فعالاست که همچون میزانی دقیق ییهافرضپیش  و شامل ندیبیم

به همت جمع  ،سند تحول قانونی نیتریادیبنبه عنوان جمهوری اسالمی ایران،  پرورشنظام آموزش  تحول

بررسی و به منظور روشن کردن خطوط عملیاتی  ساعات طوالنی تحقیق و و صرف پردازانهینظرفراوانی از 

که شامل  و کاملاجرایی تدوین گردیده است. این سند به عنوان متنی جامع  یهادستگاهبرای کلیه 

را نیز به نقش زنان  ییهابخش، دهدیمآحاد جامعه را تحت پوشش قرار  هیو کلمختلف بوده  یهابخش

 اختصاص داده است.

جنسیتی  یهاینابرابرط به تحقیق در عناوین مختلف برخی مقاالت به بحث با بررسی پیشینه مربو

 «در ایران تیو جنسآموزش »با عنوان ( 2911)چابکی  نیالبناماختصاص یافته است. به عنوان مثال تحقیق 

زان رشد با همین مصداق ضمن تاکید بر می و درعامل این نابرابری را عوامل فرهنگی دانسته  نیترمهم

 هاخانوادهماکان عدم توازن این نقش در جامعه را برگرفته از مفاهیم فرهنگی مستتر در دل ، کسوادی زنان

 به اولویت برخورداری پسران از امکانات مختلف منجر شده است. عمالًاجتماعی دانسته که  و مناسبات

طبقاتی در تحقیق عماد زاده بحث سرمایه گذاری در آموزش زنان به لحاظ توجه به کاهش شکاف 

پایگاه  یو دارامورد توجه قرار گرفته است. در تحقیق دیگری مقایسه نقش زنان تحصیل کرده ( 2911)

 یهافرصتاز  یمندبهرهاین نقش، مطالبات زنان در خصوص  و فاقداجتماعی با نقش زنان خانه دار 

 مورد توجه قرار داده است.ا اجتماعی ر

                                                      
 dezh_sh@yahoo.comدانشگاه الزهرا  یعلم اتیه  -2
 ahangar_mahtab@yahoo.comارشد الزهرا  یکارشناس یدانشجو -1
 gmahran@alzahra.ac.irدانشگاه الزهرا  یعلم اتیه -9
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مرد به معراج  از دامن زن»که بر مضامین دینی همچون  (2911) ل تحقیق ایمانیتحقیقات دینی شام

به اهمیت نقش زنان متکی به متون دینی استناد شده است. در تحقیق باقری  (2903) و باقری« رودیم

برانگیختگی بلکه این  ،بد تلقی نگردیده است یاپتانسیل برانگیختگی عاطفی زنان نه تنها خصیصه( 2903)

فراهم  تریو انسانای نو ای است که امکان رویارویی با مسائل را از زاویهمصداق تجلی روح عارفانه

که زنان به لحاظ  سازدیمنیز این مفهوم را به ذهن متبادر  یالمللنیب. توجه به نقش زنان در متون سازدیم

 اند.به خوبی به حل مشکالت فائق آمدهحس همدردی برخاسته از روح عاطفی در سطوح میانی مدیریت 

با هدف بررسی روند توانمند سازی دختران و زنان در نظام آموزشی  (2910) مقاله دکتر گلنار مهران

النگه و در نظر گرفتن تعادل جنسیتی و نه جایگزینی زنان به جای مردان،  ایران و با استفاده از الگوی سارا

در ایران پرداخته است. از نظر ایشان در قالب الگوی  و دخترانزنان وضعیت آموزشی  لیو تحلبه تجزیه 

و است  ،بیشتر یو دسترسیعنی خدمات  ،و دومدر مراحل اول  عمدتاًالنگه موقعیت دختران در کشور ما 

. شودیماز این مفهوم کاسته  - میرسیم و کنترلیعنی آگاه سازی، مشارکت  - به مراحل باالتر هرچه

خود و باور داشتن خویش دانسته و فراهم  یهاییتواناواناسازی زنان را ایجاد اعتماد به ایشان هدف ت

در راستای توجه به مسائل  پرورش و و ماندگارترین خدمت نظام آموزش نیترمهمساختن این بستر را 

 .  اندبرشمرده و بومزنان این مرز  دختران و

ر ، دو با عنوان پرورش تربیت یافتگان 2بند تم در فصل هفعملیاتی  یهاهدفدر بررسی متن سند در 

 آموزان یاد شده است.جنسیتی دانش هویت ژهیبه وفردی  یهاتفاوتاز توجه بیشتر به  ـو بند ه 2-2راهکار 

و  هاتیقابلمتناسب با  و حجابفاف ، عحیاء با عنوان ترویج فرهنگ ،9همچنین در همین فصل در بند 

 و پوششفاف ، عبخشی از راهکار دوم به رعایت حیا یو عمومرسمی  تیو تربنظام تعلیم  یهاتیظرف

در  عدالت و بسط نیتأمدر بند پنجم با عنوان  تخصیص یافته است. یو آموزشمناسب در کلیه مراکز اداری 

و دختران  یهایژگیوو  هاتفاوتجه به با کیفیت مناسب با تو تیو تربتعلیم  یهافرصتبرخورداری از 

و برنامه آموزشی متناسب با نیازها  نیو تدوراحی ، طمختلف کشور تنها در راهکار ششم و مناطق پسران

است. در برقراری ارتباط میان مطالب مندرج در سند و تحقیقات ذکر گردیده  و پسراندختران  یهانقش

 منظور تحقق مبانی فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است. انجام شده توجه به توانمندسازی زنان به

مختلفی بر این اساس  قاتیو تحقسازی دانسته جمهوری اسالمی ایران نقش زنان را انسان گذارانیبن

دقیق  به طورشکل گرفته است. این مقاله با هدف وضوح نقش زنان به ترتیبی که توان اجرایی سند را 
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های یاتی آن را برای تحقق موارد مندرج تدارک ببیند، ضمن بررسی واژهعمل لیو پتانسمشخص ساخته 

 .کندیممربوط به نقش زنان همچنین روح مستتر در متن را برای دستیابی به این منظور بررسی 

اساسی این است که  سؤالگرفتن مبانی فلسفی و نقش اثرگذار زنان در توسعه کشور  در نظرحال با 

 ،دهدیمو دختران ارائه ن امر که متن سند تصویری کلی در خصوص جایگاه زناضمن لحاظ نمودن این 

اساسی برای  سؤاالتراهکارهای اجرایی را از دل این متن بیرون کشید. بر این اساس  توانیمچگونه 

 :شودیمدستیابی به چارچوب بندی نگاه فلسفی نظام به این ترتیب صورت بندی 

  ؟ستتر در سند چیستمطلوب م تصویر زن -2

 این تصویر چگونه قابل دستیابی است؟ -1

 منابع
 .20-21، صص: 965شماره ، یوندپ. ربیت دختران در جهان امروزت .(2911ن )ایمانی، محس

صص:  ،1شماره  ،زنان )کتاب زنان سابق( یمطالعات راهبرد .بر تربیت دینی دختران یتأمل .(2903و )سر، خباقری

11-32. 

، صص: 1، شماره (نتشارات دانشگاه الزهراا) مطالعات زنان .در ایران تیو جنسموزش آ .(2911ن )یبنال، امچابکی

05-255. 

 .61-92، صص: 21، شماره نامه علوم اجتماعی .و انتظاراتطالبات ، منان ایرانز .(2915ه )ال، ژشادی طلب

 آستان قدس رضوی. . مشهد:پرورشو سند تحول بنیادین نظام آموزش  .(2935شورای عالی انقالب فرهنگی )

 .245-220، صص: 0شماره  ،پژوهش زنان .همیت سرمایه گذاری در آموزش زنانا .(2911) یصطف، مماد زادهع

، شماره تیو تربتعلیم  فصلنامه .زنان در نظام آموزشی ایران ررسی روند تواناسازی دختران وب .(2910ر )لنا، گمهران

 .31-03، صص: 10
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در  فرهنگی های آموزش چندبررسی مؤلفه (.2931) ابک و مسنن فارسی، حسینشمشیری، ب

چکیده مقاالت . در ی ایران با تکیه بر دیدگاه دریدادبستانمقطع پیش هایمحتوای آموزشی کتاب
یت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و ترب

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.906-909)صص:  پرورش ایران

 
 

 هایفرهنگی در محتوای آموزشی كتاب های آموزش چندبررسی مؤلفه
 دبستانی ایران با تکیه بر دیدگاه دریدامقطع پیش

 1حسین مسنن فارسیو  2بابک شمشیری

شدن جهان هستیم، این وابستگی حاصل واکنشی جمعی  شاهد هرچه بیشتر وابسته مدرندر عصر پست

راهی وجود ندارد که هیچ یک از ما  و انسانیت افتاد. هابین انسان ی مدرنیتهای است که در دورهبه فاصله

ی جامعهفتن این نکته که با در نظر گر (.2903، 9ی جهان جدا سازیم )فراروبتوانیم خودمان را از بقیه

فردی های بینریشه در عدم پذیرش تفاوت ،ی مشکالتی است که بسیاری از آنهاحال تجربه در ،جهانی

عدم پذیرشی که  های فرهنگی جامعه و خانواده دارد(،تواند ریشه در زمینه)عدم پذیرشی که خود می دارد

نماید که های متضاد موجود در متن است. چنین میآمیز قطبی واکنش قهرنتیجه ی دریدابه گفته

های صحیح در متن آموزش، مسیری را پیش کارگیری شیوهاندرکاران امر تعلیم و تربیت باید با بهدست

. این مهم، ها را به شکلی صحیح فراگیرندروی کودکان قرار دهند تا در آن افراد قابلیت پذیرش تفاوت

ای بپردازند که در طول های تثبیت شدهمداران امر تربیت، به واسازی قطبسرد مستلزم این است که

هدف پژوهش حاضر این است از این رو،  است. کردهدر آموزش و پرورش ایران جا خوش های قبل،سال

ی، با دبستانمقطع پیشهای آموزشی در کتاب آموزش چند فرهنگیهای تا عالوه بر بررسی وضعیت مؤلفه

آموزش چند ی راهبردهایی در جهت تقویت قطب مغلوب در بحث های تضاد، اقدام به ارائهشناسایی قطب

 کند. فرهنگی

های شناختی، سالگی( نقشی اساسی در رشد و پرورش قابلیت 1)از تولد تا  ی کودکیهای اولیهسال

دهد که های اجتماعی متفاوتی رخ میاین رشد، در بافت .اعی و جسمانی دارند، اجتمزبانی زبانی، عاطفی،

                                                      
 bshamshiri@rose.shirazu.ac.irعضو هیئت علمی دانشگاه شیراز  - 2
 farsihossein@hotmail.comتعلیم و تربیت دانشگاه شیراز  دانشجوی دکترای تاریخ و فلسفه - 1
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های های انسانی در ارتباط است و به شکلی معنادار بر درک کودکان از جهان و شیوهبا تنوع و تفاوت

های خالی وارد کودکان مانند لوح (.1556 ،1و رابینسون 2گذارد )جونزمختلف زندگی در آن اثر می

ها به همراه دارند. مفاهیمی که از مورد تفاوت با خود مفاهیم بسیاری در ،شوند بلکهآموزشی نمی هایمنظا

 کنندپیدا مینمود کودک  اند و در هویتها و دیگر منابع اجتماعی حاصل شدهها، همساالن، رسانهخانواده

 (.1554 ،9)الکوف

ها سالگی نسبت به تفاوت 9تا  1دریافت که کودکان در سنین  35ی یل دهه( در اوا2332) 4گالور

 دهند.ها احساسات منفی یا مثبت از خود نشان میکنند و در همین حین نیز نسبت به تفاوتآگاهی پیدا می

 وا هساله نسبت به تفاوت 1که کودکان نیز به این نکته دست یافتند ( 2332) 6و روزگرنت 0بردکمپ

ی شناختی مربوط به ی تنوع، همخوان با مرحلههای بین مردم تقریباً آگاه و کنجکاو هستند و دربارهتشباه

 ؛قبیل های دیگر ازکنند. با بزرگترشدن کودک، تفاوتسازی میشان، فرضیهرشد و تجارب زندگی

خود را بصورت  خصوص در فرهنگهایی که بهتفاوتشود. تفاوت زبان و یا لهجه برایشان آشکار می

 و جامعه اثرگذار باشد.  ی فردتواند در آیندهدهند و در صورت عدم آموزش صحیح میبارزی نشان می

ساالن فردا و بزرگ عنواننظر گرفتن آنها به ها و با درهای کودکان در درک تفاوتبا توجه به قابلیت

های مغلوب موجود کردن به حاشیهعدالتی که مگر با توجه - تماعیاج ی عدالتکسانی که مجریان آینده

های گوناگونی را ی آموزش، دیگرانگیهستند، باید از سنین اولیه -بود یافتنی نخواهددر متن جامعه، دست

تواند در سطح جامعه و هایی که میکه در آینده ممکن است با آنها مواجه شوند، بشناسند. دیگرانگی

 ،توجه به آن را دریدا .یوند بخوردپ 0فرهنگی ی جهانی با مفهوم پلورالیسم یا تکثرگراییجامعه خصوصبه

عنوان یک فرایند مداوم، بدنبال نیز به داند. پلورالیسم فرهنگیمبنای مبارزه با دوقطبی شدن مفاهیم می

آن است. اولین گام برای رسیدن به پذیرش تکثر فرهنگی، رسیدن به  پذیرش تنوع فرهنگی و بها دادن به

های مختلفی تعریف شده است. اصطالح فرهنگ به شیوهاست.  ی فرهنگیک تعریف صحیح از مقوله

آنهاست، تعریف واحدی از  کنندهاند فرهنگ عنصر مفهومی راهنماییشناسان که مدعیحتی در میان انسان
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( بیش 2301) 1و کالکهان 2شناسان معروف آمریکایی کروبرح فرهنگ وجود ندارد. دو تن از انساناصطال

ای که بسیار از آن استفاده تعریف مختلف از فرهنگ را شناسایی کردند. یکی از این تعاریف اولیه 265از 

ای مشتمل کل پیچیده»ن عنواه داد و از فرهنگ بهارائ 2102ایلور در سال . تی. بیکه ا، تعریفی است شده

بر معرفت، باورها، هنرها، اخالقیات، قوانین، آداب و رسوم و به طور کلی هر قابلیت رفتاری که انسان 

عنوان ، فرهنگ را به9های اخیر، کالکهان و کلییاد کرد. طی سال ،«گیردعنوان عضوی از جامعه فرا میبه

اند، اعم از روشن و غیرروشن، منطقی و خلق شدههایی که از نظر تاریخی برای زیستن تمام طرح»

مورد  «وجود دارند ،ای برای رفتار انسانعنوان راهنماهای بالقوهغیرمنطقی و غیرعقالنی که در هر زمانی به

ی بخش انسان ساخته»عنوان از فرهنگ به 4شناسان به نام هرسکوویتزمطالعه قرار دادند. یکی دیگر از انسان

ای ذهنی که ما را در روابطمان با محیط اطرافمان طرح و نقشه»عنوان ، از فرهنگ به0ه و داونزنام برد «محیط

(. حال با وجود این 2903 ،یاد کرده است )فرارو «کندو با اقوام و مردمان دیگر جهان، راهنمایی می

ی یادی در عرصهنماید که نیازمند همتی بنتعاریف، رسیدن به وحدت در عین کثرت، کاری بس بغرنج می

 ریزی و اجراست.برنامه

در ایران صورت گرفته، حاکی از نیاز  آموزش چند فرهنگیی های گوناگونی که دربارهپژوهش 

 یدربارهاست. در تحقیق صورت گرفته  آموزش چند فرهنگیهای مورد مؤلفه های آموزشی ما دربرنامه

های این نتیجه حاصل شد که هرچند بخش (2913 ،)صادقی ی ملی جمهوری اسالمی ایراندرس سند برنامه

ها چون این ویژگی ،است اما آموزش چند فرهنگی های ارزشمختلف سند، کم و بیش دارای ویژگی

ی نیست، احتمال تحقق اهداف آن به درس های یک سند برنامهخشهای بمتناسب و متوازن با ویژگی

های مربوط به بخش اجرای سند، اصوالً فاقد پذیر خواهد شد. افزون بر آن، سیاستدشواری امکان

برای  چند فرهنگیاست و این بخش هیچ نقش و مأموریت  آموزش چند فرهنگیهای ها و مؤلفهویژگی

بینی نکرده است. پژوهش حاضر در راستای پژوهش صورت عنوان مجریان سند، پیشو مدیران به معلمان

با بررسی متن و  (،2913 ،ی)صادق سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران توسط یدرباره گرفته

ین مقطع برای ترعنوان کلیدیصورت مستقیم و بهی بهدبستانهای آموزشی مقطع پیشتصویرهای کتاب
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پردازد که در محتوای آموزشی کتب، چگونه به این تنوع ورود به آموزش و پرورش رسمی به این مهم می

صورت ضمنی و در غالب قصه شود یا بهپرداخته شده است و آیا برای آموزش از روش مستقیم استفاده می

ایی به منظور عملیاتی کردن مبانی نظری راهبرده ،در پایان نیز آموزند؟و بازی، مفاهیم را به کودکان می

، در مقطع پیش از دبستان ارائه خواهد شد. روش مورد بر مبنای دیدگاه دریدا آموزش چند فرهنگی

ی مورد بررسی، تمامی نمونه .پیمایشی استصورت نیمهبه کیفی، تحلیل محتوا و ،استفاده در این پژوهش

 ،از سوی سازمان بهزیستی است. در پژوهش حاضر یدبستانآموزش پیش های معرفی شده برایکتاب

ها از نظر متن و تصویر مورد تحلیل قرار خواهند گرفت تا وجود و میزان اشاره به تمامی این کتاب

ی اول مرحله ، دریدبستانکودکان پیش )که با در نظر گرفتن توانایی ذهنی آموزش چند فرهنگیهای مؤلفه

آمیز با اقوام دیگر، شامل آموزش پذیرش تنوع و تکثر، درک و تحمل آراء دیگران، همزیستی مسالمت

 باشد( در آنها مشخص شود. می و رعایت عدالت آمیز با جنس دیگرهمزیستی مسالمت

، یدبستان، آموزش پیشی جهانی، پلورالیسم فرهنگیدیگرانگی، جامعه ،فرهنگ :ی كلیدیهاواژه

 ، دریداآموزش چند فرهنگی

 منابع
 .ملی جمهوری اسالمی ایران بر اساس رویکرد آموزش چند فرهنگی(. بررسی سند برنامه درسی 2913صادقی، ع. )

 . 120-235 ، صص:21شماره  ،فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران

مترجم( تهران: سازمان  ،)غ. شاملو شناسی فرهنگی: بعد فرهنگی تجارت جهانی.انسان(. 2903فرارو، گ. پ. )

 ها.مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
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های نظام تربیت معلم با توجه به اسناد تحولی مؤلفهتبیین  (.2931) کشاورز، سوسن و مقدسی، زهره

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن . در تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران
(. 912-900)صص:  : مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایرانفلسفه تعلیم و تربیت ایران

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

های نظام تربیت معلم با توجه به اسناد تحولی تربیت رسمی و مؤلفهتبیین 

  عمومی جمهوری اسالمی ایران

 1زهره مقدسیو  2سوسن کشاورز

ن نقش را در تکوین و یترین و مهمتریادیاعی؛ بنآموزش و پرورش به عنوان نهادی فرهنگی، اجتم

های ها در تمامی ساحتافراد جامعه و دستیابی کودکان و نوجوانان به حدنصابی از شایستگی تعالی هویت

ان کارگزار در نظام آموزش و پرورش، معلم به عنو بر عهده دارد. «حیات طیبه»تربیتی در راستای رسیدن به 

آموز آموزان بر عهده دارد؛ زیرا آنچه دانشترین رسالت را در درون مدرسه جهت تربیت دانشاصلی، مهم

اهمیت ای اوست. های اخالقی، علمی، تخصصی و حرفهمتاثر از خصوصیات و شایستگی ،کندکسب می

در  معلمانبکارگیری و  استخدام یچگونگتاثیرگذاری و نقش معلم، دستخوش تغییر و دگرگون شدن 

ت یعمده در نظام ترب یهاییوجود نارسا و رانیارسمی ت یم و تربیتعلنظام  یالتیمختلف تشک ینمودارها

ترین مسائل و مشکالتی است که نظام و تأمین منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش، یکی از مهممعلم 

 باشد. تربیت رسمی و عمومی کشور با آن مواجه می

 ،یانقالب فرهنگ یعال یوزارت آموزش و پرورش در شورا یدن اسناد تحولیبا توجه به مصوب گرد

های اصلی نظام تربیت رسمی و عمومی ها و زیرنظاملفهؤبدین منظور ضرورت دارد که نقشه راه تمامی م

ک از این زیر نظام ها احصاء مبتنی بر مفاد اسناد تحولی طراحی گردد و استلزامات اسناد در ارتباط با هر ی

به  ،روی انسانی در وضع مطلوبین نیت مربی و تأمیرنظام تربیها قرار گیرد. زسازیشده و مبنای تصمیم

فه اصلی آن یران است که وظیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایرنظام تربیکی از شش زیعنوان 

تدوین و مشخص  ،بر همین اساسطح مدرسه است. روی انسانی از سطح ستاد تا سین نیت مربی و تأمیترب

شایسته و مطلوب نظام تربیت رسمی و  های الزم در ارتباط با جذب و انتخاب معلمانکردن رهنمون
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عمومی کشور و حفظ و ارتقاء معلمان مبتنی بر اسناد تحولی آموزش و پرورش یکی از نیازهای اساسی 

مجموعه اسناد گیری از محتوای این مقاله بر آن است با بهره ،بنابراین باشد.مینظام تعلیم و تربیت کشور 

 و سند رهنامه سند فلسفه تربیت رسمی و عمومی، سند فلسفه تربیت، :حولی نظام آموزش و پرورش )شاملت

نظام تربیت معلم را با دو مشخصه اصلی جذب و گزینش و  ،(ن نظام آموزش و پرورشیادیبن سند تحول

ها به صورت های این اسناد را در خصوص این مؤلفهو رهنمون مورد بررسی قرار دهد منگهداشت معل

  از این رو، قصد داریم در این مقاله به سواالت زیر پاسخ دهیم: کاربردی احصاء نماید. 

 لفه جذب وؤمبرای ن توارا می ییهاچه رهنمونپرورش  زش واسناد تحولی آموبا توجه به  -2

 ت معلم احصاء نمود؟ یدر نظام ترب نش معلمانیگز

 لفه حفظ وؤمبرای ن توارا می ییهاچه رهنمونپرورش  اسناد تحولی آموزش وبا توجه به  -1

 ؟احصاء نمود ارتقاء معلمان

د له، از یک سو با استفاده از بررسی اسناد تحولی آموزش و پرورش شامل سنمجموعه محتوای این مقا

 ن نظام آموزش و پرورشیادیبن ، سند تحولسند رهنامه، سند فلسفه تربیت رسمی و عمومی فلسفه تربیت،

سنجی ای جهت اعتباربخشی مباحث مطرح گردیده، پرسشنامهگر جهت اعتباریو از سوی د دهیه گردیته

اندرکار اسناد تحولی و مسلط نفر از صاحبنظران و کارشناسان دست 25ار یهای پژوهش در اختافتهیج و ینتا

های استخراج شده انجام گرفته است. های کمی بر روی دادهآزمون قرار داده شده و بر موضوع تحقیق

ای بودن و استفاده از مقیاس لیکرت از آلفای گزینه، به دلیل چندین پرسشنامهبرای سنجش پایایی ا

مختلف و تعیین میزان توافق صاحبنظران از  هایبندی گزارهکرونباخ و آزمون فریدمن نیز به منظور اولویت

 مختلف بهره گرفته شده است. یهاجهت اهمیت گزاره

بررسی طرح »ای با عنوان نامهانیدهد که پاوهش نشان میگرفته مرتبط با این پژقات انجامیبررسی تحق

و ارائه  معلمان -لی دانشجویت تحصیت معلم و ارتباط آن با موفقینش دانشجو برای مراکز تربیفعلی گز

ن دانشمند انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه یتوسط، غالمحس« وه مطلوب در استان خراسانیش

در  2909-2901 یلیت معلم در سال تحصیانی است که در آزمون سراسری مربوط به تربیانشجوشامل د

وه متمرکز یاضی، علوم تجربی و علوم انسانی در استان خراسان به شیهای آموزشی علوم رکی از گروهی

 تیک جنسیفکت معلم استان خراسان به تین مراکز تربیاند، گروه نمونه از برفته شدهیمسال اول پذیبرای ن

ای ری طبقهیگنی، عربی، تجربی با استفاده از روش نمونهیی، دیلی آموزش ابتدایهای تحصن رشتهیاز ب

سه یبرای مقا tآزمون »های آماری نسبی انتخاب شده است، و اطالعات به دست آمده با استفاده از روش
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و « آزمون معنادار بودن همبستگی»، «رسونیستگی پب همبیضر»، «مجذور کای»، «ن دو گروه مستقلیانگیم

گری با عنوان ینامه دانیمورد بررسی قرار گرفته است. در پا« رنفیک گروهی کلموگروف اسمیآزمون »

های موجود یینارسا، ن مجتهدی انجام شدیکه توسط مه« رانیت معلم ایهای موجود در نظام تربیینارسا»

ق شامل دانشجو معلمان و ین تحقید بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری اران موریمعلم اتیدر نظام ترب

 2902-2901لی یآباد، شهرکرد و همدان در سال تحصت معلم شهرهای تهران، خرمیمدرسان مراکز ترب

ک از دو یهای مربوط به هر ای تصادفی انتخاب و پرسشنامههای نمونه به صورت خوشهبوده است. گروه

های ن پرسشنامه، با استفاده از آزمونیهای اج حاصل از دادهیده است. نتایع گردینان توزن آیگروه، ب

 یمرتض ر،یپورظهیتق یتوسط عل یپژوهشبررسی شد.  ،هاهیو مجذور کای به منظور آزمون فرض tآماری 

 و یموزمعلمان جذب شده از نهضت سوادآ یسه اثربخشیمقا و یبررس»با عنوان  یباقر یفعلیس فر،نیام

 ین پژوهش بر رویا انجام شد. «ییت معلم در دوره ابتدایمراکز ترب و یمعلمان جذب شده از آموزش عال

ج به دست آمده نشان ینتا انجام شده است و یفیشهر ملکان به روش توص یهانفر از معلمان دبستان 230

 ها وروش ،یاثربخش یهادر مالک یمعلمان جذب شده از نهضت سوادآموز ییزان آشنایداد که م

نسبت به معلمان جذب « ت کالسیریمد»رندگان یادگیت یهدا اداره کالس درس و س،یتدر یهامهارت

با عنوان  یگریطرح پژوهشی د ن قرار دارند.ییپا یلیت معلم در سطح خیترب و یشده از مراکز آموزش عال

های یژگیکه هدف آن بررسی و« ت معلم استان اصفهانیروی انسانی جذب شده به مراکز تربیت نیفیک»

های مختلف در سال ت معلم استان اصفهان در رشتهیرفتگان مراکز تربیلی پذیخانوادگی، شخصی و تحص

د درص 09درصد دختر و  40»نفر دانشجوی دختر و پسر  2610بود و با جامعه آماری  05-63 یلیتحص

ده است. پرویز فرزانه و عباس یجام گردان، فییآوری پرسشنامه و روش پژوهشی توصک جمعی، تکن«پسر

انجام « های بلند مدتبررسی میزان اثربخشی آموزش ضمن خدمت در دوره»تیغ تحقیقی با عنوان جهان

التحصیل مراکز آموزش عالی ضمن خدمت استان اند. جامعه آماری این تحقیق شامل معلمین فارغداده

التحصیالن نفر نیز از فارغ 205شیوه تصادفی انتخاب و تعداد  نفر از آنان به 205باشد که تعداد گلستان می

سایر مؤسسات آموزش عالی به عنوان گروه مقایسه به طور تصادفی از بین سایر معلمان انتخاب شدند. با 

های آماری آوری شد و نتایج تحلیلاستفاده از روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه اطالعات موردنظر جمع

نگز یام گومیلیوآوری شده در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفته است. های جمعداده

در حال  یدر کشورها ییت آموزش ابتدایفیک یبهساز»را با عنوان  یقیتحق 2330فرانک دال در سال  و

 آموزش و یایدن یهایخروج و یمشخصات ورود یق که به موشکافین تحقیدر ا ،انجام دادند «گذرا
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در  یمعلمان را به عنوان عامل اساس ،همه را برشمردند یموزش براآ یهاتیاولو رش پرداختند وپرو

 و یاحرفه ،یسازمان ،یبه بهبود وضع اجتماع ،ه رایموزش پاآت یفیک یبهساز آنها،کردند.  یمعرف یریادگی

اند انجام داده 2310مارک دوالت و دونالدو بال در پژوهشی که در سال  معلمان اعالم کردند. یشخص

اند. جامعه آماری این پژوهش های آنان را مورد بررسی قرار دادهرابطه بین کارآموزی دبیران و صالحیت

منطقه آموزش وپرورش ایالت  293منطقه از مجموع  251دبیر تازه وارد است که در  195مشتمل بر 

اند. پژوهشگران در این پژوهش به این های هفتم تا دوازدهم اشتغال داشتهویرجینیا به تدریس در کالس

 های کارآموزی، عملکرد افراد مورد بررسی را بهبود بخشیده است.نتیجه رسیدند که گذرانیدن دوره

های مورد نظر برای جذب و انتخاب معلم با توجه ها و مالک( احصاء ویژگی2 ه عبارتند از:ج حاصلینتا

اسناد  یمؤلفه جذب و گزینش معلم با توجه به محتوا یاه( احصاء رهنمون1 یاسناد تحول یمحتواه ب

 .یاسناد تحول یبا توجه به محتوا ارتقاء معلمان لفه حفظ وؤمهای ( احصاء رهنمون9 یتحول

 منابع 
 . تهران: سمت.قییآموزش و پرورش تطب(. 2911آقازاده، احمد )

 . تهران: سمت.انریمسائل آموزش و پرورش ا. 2919آقازاده، احمد ) 

 دانشگاه تهران.انتشارات . تهران: غررالحکم(. 2909آمدی، عبدالواحد )

 . تهران: انتشارات علم.روش تحقیق کیفی(. 2935ابوالمعالی، خدیجه )

 . تهران: سمت.اهداف تربیت از دیدگاه اسالم. (2910اعرافی، علیرضا )

 ر.. تهران: نسل کوثحیات طیبه(. 2935علی )اکبری، حسن

 . تهران: انتشارات تهران.سفینه البحار و مدینه الحکم و االثار(. ه. ق 2900) محدث قمی، حاج شیخ عباس

 . انتشارات سازمان چاپ و نشر دارالحدیث.(1 و 2ج . )منتخب میزان الحکمه(. 2912شهری، محمد )محمدی ری

و مقایسه آن با جمهوری اسالمی ایران.  (. نظام تربیت معلم در جمهوری فدرال آلمان2900محمدی، محمود )مهر

 .0شماره  ،مجله مدرس علوم انسانی
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ی درستحلیل اثرگذاری فلسفه برنامه (.2931)شکاری، عباس؛ موسوی، سمیه و صالحی، معصومه  

ل و یبا مسا ییارویو نحوه رو ایران نظام آموزش و پرورش یهایمشبر خط نگیچند فره

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی . در آن یدادهایرو
 ه فردوسی مشهد.(. مشهد: دانشگا916-911)صص:  فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

نظام  یهایمشبر خط چند فرهنگیدرسی تحلیل اثرگذاری فلسفه برنامه

 آن یدادهایل و رویبا مسا ییارویایران و نحوه رو آموزش و پرورش

 9معصومه صالحیو  1سمیه موسوی؛ 2عباس شکاری

 یو اجتماع یردف نیموثر در تعامالت ب یجهان امروز و عامل یاساس یهامشخصه نفکیتنوع، جزء ال

 نکهیاست، غافل از ا ضیو تبع یداورشیتوام با پ ییها و رفتارهانگرش ریامروز اس یاست، اما جامعه جهان

فکر برخورد موثر با  هب دیبا ،و مبارزه با آن زیست یجابه ن رو،یاز ااست.  یرارادیتنوع در جامعه غ شیدایپ

د بدون توجه به یبا تیو ترب میتعل یهابود که نظام نیبر ا نه چندان دور تصور یابود. در گذشته دهیپد نیا

 ریرفتن مرزها و در نظر گرفتن تاث انیکنند، اما امروزه با از م یزیرها برنامهفرهنگ یتنوع و گوناگون

در توجه شود.  دیمهم با نیبه ا یبرنامه درس یدر طراح ژهیوبه و یزیردر امر برنامه گریکدیها بر فرهنگ

ه گویی ببرای پاسخش و پرورش مدرسه، آموزد های گوناگون در نهارغم حضور اقلیتچنین شرایطی به

هدف از این مقاله،  ،در این راستا .بپردازد چند فرهنگیچنین نیازی ناگزیر است که به تدوین برنامه درسی 

ها و و مخالف همراه با تبیین ویژگی و تحلیل عقاید موافق چند فرهنگیتوصیف عناصر برنامه درسی 

نظام  یهایمشر خطب چند فرهنگیدرسی و تحلیل تاثیر برنامه چند فرهنگیدرسی توانمندی معلم برنامه

تحلیلی  –آن با روش تحقیق توصیفی  یدادهایل و رویبا مسا ییارویو نحوه رو ایران آموزش و پرورش

چند درسی ( معتقدند برنامه2330) 4در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته است: بنک و بنکز د.باشمی

های تعلیم و تربیتی برای نژادها، اقوام برابری فرصت ،ای مطالعاتی است که هدف عمده آنحوزه فرهنگی

 های مختلف فرهنگی است.و گروه

                                                      
 Abbasshekari45@gmail.comعضو هیات علمی دانشگاه کاشان  -2 

 s_mousavi87@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان  -1 

 transfer760@yahoo.comن دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کاشا -9 
4 - Bank and Banks 
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در جوامع  «های قومی در تربیت شهروندگجایگاه فرهن»ای تحت عنوان ( در مقاله2910عسگریان )

و اشاعه آن از طریق برنامه  های قومی در آموزش رسمیچند قومیتی مانند ایران، به کارگیری فرهنگ

ا بخشی فرهنگی و وحدت ملی رآورد و وحدت، زمینه پیوند اقوام و نژادهای جامعه را به وجود میدرسی

های آیا آموزش و پرورش مبتنی بر فرهنگ» ی خود تحت عنواندر مقاله( 1522) 2کند. جانسونایجاد می

به این نتیجه رسیدند که  «شودآموزان نسبت به نژادهای گوناگون میمختلف باعث بهبود نگرش دانش

اختالفات و  گیرند کمتر به خاطرهای متفاوت قرار میکودکانی که تحت آموزش مبتنی بر فرهنگ

 بینند. های نژادی آسیب میتفاوت

 با توجه به آنچه ذکر شد، سواالت زیر در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 چیست؟ چند فرهنگی عناصر برنامه درسی -2

 چیست؟ چند فرهنگی عقاید موافق و مخالف برنامه درسی -1

 نیازدارد؟ یهایها و توانمندیچه ویژگی چند فرهنگی نامه درسیمعلم بر -9

و نحوه  ایران نظام آموزش و پرورش یهایمشر خطب چند فرهنگیی درسفلسفه برنامه تاثیر -4

 باشد؟میه آن چگون یدادهایل و رویبا مسا ییارویرو

 درسی چند فرهنگی کدام است؟پیشنهادات اجرایی برای به کارگیری برنامه -0

چون آموزش  یافتن به اهدافیدرصدد دست  یدرس هن نوع از برنامی: ایچند فرهنگ یدرسعناصر برنامه

ران به منظور یکردن به فراگ ، کمکیهمانند فرهنگ خودگران ید احترام و ارزش گذاشتن به فرهنگ

 یپندارهخود ینده، کمک به توسعهیآ یرهنگچند ف یمولد و کارآمد در جامعه یل آنها به افرادیتبد

 (.2900 ،ی)جواد باشدیاند، مض قرار گرفتهیکه در معرض تبع یمثبت در کودکان

و...، آشنا  ی، فروتنیذهن یقت، کنجکاویبه حقمانند عشق  یو اخالق یذهن یهایگسترش توانمند

، یزبان، جغراف یبشر و مطالعه یو ادب ی، مذهبی، اخالقیمهم علم یآوردهاآموزان با دستنمودن دانش

 چند فرهنگی یبرنامه درس یاز اهداف عمده یکی ؛توان گفتیمجموع م (. در2914 ،ی)سجاد ان و...یاد

 یمتکثر و دارا یاها و عملکرد موثر در جامعهعادالنه از دانش، مهارت یریگران در بهرهیگکمک به فرا

را فراهم  ییمحتوا یدرس ن نوع برنامهیگر افراد جامعه است. ایتعامل با د ینهیدر زم یقوم یهاگروه

ن نوع یا ی( معتقدند محتوا2331) 1و گرانتتر ین باب اسلیدر ا. کند تا اهداف مورد نظر را محقق سازدیم

                                                      
2 - Johnson 
1 - Sleeter & Grant 



  932 

گوناگون ارائه  یهاات، تجارب و مشارکت فرهنگیه شود که در آن نظریته یاد به گونهیبا یدرسبرنامه

 یرعاباشد،  یتیو جنس یمختلف فرهنگ یهاگروه یدهندهس شود که نشانید ارائه و تدریبا یمیشود. مفاه

آموزان ات دانشیو تجرب یریادگیو  یاددهی یهااشد، براساس روشب یداورشیو پ یریاز هرگونه سوگ

 و...  ردیآموزان قرار گار دانشیدر اخت یطور مساوم شود و بهیتنظ

، یوجود دارد که عبارتند از: مشارکت ین نوع برنامه درسیا یارائه یبرا یمختلف یکردهایها و روروش

از  یآگاه یبرا معلمان باشد.یز نمیطه جاین حیک در ایح هریکه توض یاجتماع، کنش یلینده، تبدیفزا

مختلف به  یهابا فرهنگ یآموزاندانش یازهایتناسب و مثبت بودن کالس درس خود در پاسخ به ن

 ست.ر حرکت کرده این مسیابند که برنامه تا چه حد درایآنها در یر جواب دهند و با بررسیسواالت ز

آموزان متعلق به ژه دانشیآموزان به ون برنامه بوده است؟ دانشیخاص ا یهاا معلم واقف به ظرافتیآ

ن برنامه در یبوده اند؟ تا چه حد ا یبرنامه درس یجلسات اجرا یفعال در ط ینقش یت، دارایاقل یهاگروه

ت یزان رضایآموزان موثر بوده است؟ من دانشیدر ب یفرد یهااحترام به تفاوت یهیش روحیدایپ

 یهاو سبک یزبان یهاا تالش شد تا تفاوتین برنامه چگونه بوده است؟ آیا یآموزان از اجرادانش

 درک شود؟... یریادگیمتفاوت 

 ن برنامه:یدگاه مخالفان و موافقان اید

ها هستند. آن چند فرهنگیبرنامه ترین مخالفان رویکرد کاران عمدهاست محافظه ( معتقد2311) 2سیهر

یک نظام آموزشی خوب با تامین نیازها و  کنند:مخالفت می چند فرهنگیدرسی از سه سو با برنامه

با اهداف اصلی تعلیم و  چند فرهنگیشود، یک نظام آموزشی پذیر میهای نژادی آسیبهای اقلیتخواسته

 ، کهملی مشترک دن شهروندان آینده به سوی فرهنگچون گرایش دااهدافی هم تربیت در تضاد است، با

ی تجزیه اجتماع زمینه چند فرهنگیتواند یکپارچگی داشته باشد، نظام آموزشی بدون وجود آن جامعه نمی

ها جلوگیری های نژادی تاکید دارد و از یکپارچه شدن آنکند چراکه بر خودآگاهی اقلیترا فراهم می

ها اند. از دیدگاه آنرا نقد کرده چند فرهنگی گرایان نیز برنامه درسیکاران، چپوه بر محافظهعال کند.می

دست یابد. به جای برنامه  ،تواند به هدف خود که برچیدن نژادپرستی استنمی چند فرهنگیبرنامه درسی 

 آورد. باید به تعلیم و تربیت ضدنژادپرستی روی چند فرهنگیدرسی 

آموزان آورد. دانشهای مختلف را در مدرسه فراهم میزمینه توجه به فرهنگ چند فرهنگیموافقان: 

توانند در کنند و آنها میهای گوناگون زندگی میشوند که در سراسر جهان مردمانی با فرهنگمتوجه می

                                                      
2- Harris 
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پردازند، همین امر باعث کاهش تعصب شدید های متعدد بخود، به بررسی فرهنگ عین پایبندی به فرهنگ

های دیگر و روحیه احترام به فرهنگ ،همچنین گردد.و حساسیت ویژه نسبت به فرهنگ خودشان می

یابد. عاملی آموزان پرورش میهای اقلیت از همان دوران کودکی در دانشپذیرش افراد متعلق به فرهنگ

 گردد. موافقان رویکرد چندآینده میها در پیشداوریها و از سوءگیری گیری بسیاریکه مانع شکل

های نژادی در ی حضور کودکان اقلیتصرفاً به مسئله چند فرهنگی فرهنگی بر این باورند که برنامه درسی

شود، بلکه دلیل مطلوب بودن چنین نظامی این است که، برای تمامی کودکان از هر مدارس محدود نمی

 دی سودمند و مناسب است.نژا

دارای نقش بسیار متفاوتی  چند فرهنگیی آموزشی تک فرهنگی و : معلم در برنامهمعلمان یژگیو

هایی مطرح است که در برنامه درسی تک فرهنگی رعایت آنها ظرافت چند فرهنگی است. در برنامه درسی

ها و باورهای معلمان آینده در ای تربیت معلم نقش مهمی در شکل دادن به نگرشهباشد. برنامهالزم نمی

های مختلف فرهنگی داشته باشند و های الزم را برای کار کردن با گروهاین مورد دارد. معلمانی که مهارت

هایی را به معلمان ها باید روشیادگیری درک کنند. این برنامه - را در فرایند یادهی اهمیت فرهنگ

داری و ها در تعالی کشور باشد و از هرگونه قومکننده نقش تاریخی همه اقوام و ملیتآموزش دهد که بیان

نیروی انسانی و  ،ها باید منابع، مطالبخودداری کند. این برنامه ،ها در فرهنگ غالبتحلیل سایر فرهنگ

باشد. پس معلمان باید طوری تربیت  چند فرهنگیدرسی  ای را فراهم آورد که در خدمت برنامهدانش پایه

آموزان و اثرات آن بر خودپنداره آنها آگاه باشند. آنان فرهنگی و قومی دانش شوند که از اهمیت هویت

آموزان و سهم آنان در اعتالی کشور و نیز فراهم کردن های فرهنگی دانشتوانند با آگاهی از زمینهمی

مناسب برای آنها در جهت تقویت و رشد غرور ملی نسبت به میراث فرهنگی خود در هر یک از تجارب 

 آنها تالش کنند.

 یهایمشها و خطاستیتواند بر سیطرف مکیاز  چند فرهنگی یدهد که برنامه درسیمطالعات نشان م

ز بر یگر نیران و از طرف دیا یاسالم یجمهور یت عمومیم و تربیتعل یهابراساس ساحت یو عموم یکل

ران با یکه فراگ یال اثرگذار باشد، به گونهیمقاطع مختلف تحص یدرس یو محتوا یآموزش یهاروش

 شوند و هنریباشد، آشنا میو محلشان م یقوم گاه متضاد و متناقض با فرهنگمختلف که گه یهافرهنگ

چند عنوان شهروندان نقاد و آزاد در جامعه ت بهیابد و در نهاییز در آنها پرورش میآممسالمت یستیبهز

 گران خواهند داشت.یز را با دیآمو مسالمت یمشارکت یتوان رفتارها فرهنگی
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نظام آموزش و  یهایمشخط ، عناصر برنامه درسی،چند فرهنگی برنامه درسی كلیدی: هایهواژ

 .پرورش

 منابع
 26 ،فصلنامه تعلیم و تربیتبه عنوان یک رویکرد در آموزش.  فرهنگی  آموزش چند (.2903ر )جوادی، محمدجعف

(9.) 

ن ی)حس های کارکردگرایی، ستیز و کنش متقابل نمادی.درآمدی بر جامعه با تاکید بر نظریه(. 2911رابستون، )

 انتشارات آستان قدس رضوی. بهروان، مترجم(. مشهد:

های نوین اندیشهگرایی فرهنگی، هویت و تعلیم و تربیت )تبیین و ارزیابی(. (. کثرت2914) ید مهدیس، سجادی
 (.2) 2 تربیتی،

ریزی . تهران: موسسه پژوهشی و برنامههای قومی در تربیت شهروندجایگاه فرهنگ(. 2910) یمصطف ،عسگریان

 .یوزشهای آمدرسی و نوآوری
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 در سند تحول جایگاه فناوری اطالعات (.2931) لتفضی ،تاریو  الساداتحکیمه ،زادهشریف 

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ر . دپرورش بنیادین آموزش و
(. مشهد: دانشگاه 935-910)صص:  ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 فردوسی مشهد.

 
 

 پرورش جایگاه فناوری اطالعات در سند تحول بنیادین آموزش و

 1تاری لتفضیو  2زادهالسادات شریفحکیمه

تواند های پویا میهای محیطی و استفاده از اصول و روشظام تربیتی به وسیله ارتباط با دگرگونیهر ن

مندی هوشمندانه از آن در و بهره برداری از فناوری اطالعاتخود را از موقعیت ایستا خارج نماید. بهره

هر چند بحث از فناوری بسیار ه این هدف است. های مهم برای رسیدن بآموزش و پرورش یکی از زمینه

(. برای نمونه 06: 2912باشد، اما از اواخر قرن نوزدهم مورد توجه ویژه قرار گرفته است )باقری، دیرینه می

( در کتاب پیوند با واقعیت، به بررسی عمیق ارتباط با اطالعات و واقعیت پرداخته و معتقد 2333برگمن )

ند به واقعیت وضوح بخشد یا آن را متحول کرده و یا جانشین آن گردد، او با تقسیم توااست، اطالعات می

ای امروز تصویری از جهان که روشنی یاطالعات به سه دسته طبیعی، فرهنگی و فناورانه مدعی است در دن

 خود را از اطالعات طبیعی گرفته و با اطالعات فرهنگی غنی شده باشد، حضور ندارد. زیرا، حامالن

های بحران که کاونتس معتقد است(. 2916اطالعات نه طبیعی و فرهنگی بلکه فناورانه هستند )ضرغامی، 

ی هایی از دوران عمیق انتقال و تغییرات سریع هستند. یورش سریع به سوی شیوهبزرگ قرن بیستم نشانه

، روستایی و محلی را تر کشاورزیی صنعتی، تکنولوژیک و علمی، اجتماع سنتیزندگانی بسیار پیچیده

نمودند، وجوه اجتماعی، کنار زده است. در حالی که، این تحوالت سریع، در درجه نخست مادی می

(. پیتر وینچ 400: 2913ا نیز متاثر ساختند )گوتگ، اخالقی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و هنری زندگانی ر

به دست داده است. وی خنثی بودن  ( نیز از جمله فیلسوفانی است که فهمی از فناوری2305 ،2364)

فناورانه،  دهد. از نظر وی، عقالنیتکند و آن را در بستری فرهنگی مورد تحلیل قرار میفناوری را نفی می

شکل معینی از عقالنیت است که در صورت معینی از زندگی، یعنی در جوامع صنعتی غرب به ظهور 

ها ی فرهنگتوان آن را به همهمعاصر غرب است و نمی ت، مولود فرهنگرسیده است و این گونه عقالنی

                                                      
 hakimehsharifzadeh@gmail.comاستادیار دانشگاه مازندران  - 2
 تربیت دانشگاه مازندران دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و - 1
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 حال توسعه، در یکشورها از یاریبس در موجود یاساس مشکالت از یکی. ( 11: 2912تعمیم داد )باقری، 

 راتییتغ مقابل در مردم از یبخش معموالً است که نینو یهایآورفن با برخورد یروان و یفرهنگ مشکل

 ن،یبنابرا .شودیآنها م از مناسب استفاده در ریتاخ باعث مسئله نیا. ددهنمی نشان یایمنف عموماً واکنش

 یآورفن یتوسعه در مهم مسائل از یکی دیجد یهایآورفن از استفاده فرهنگ یتوسعه و آموزش

 (.2935شاعیدی،شود ) حل و شناخته آن با مرتبط مشکالت دیبا که ارتباطات است- اطالعات

 اساس بر منظم و هماهنگ راتییتغ شامل و عمومی که رسمی تیترب نظام در نیادیبن تحوالت

 وضع سمت به موجود وضع از هاچرخش عنوان تحت منظم راتییتغ دیبا نظری است، مطالعات هایافتهی

مندی هوشمندانه از آن، در آموزش و هو بهر اطالعات مطلوب ایجاد نماید که، شناخت فلسفه فناوری

که از این  (. لذا باید تدبیری اتخاذ کرد2935بنیادین، باشد )سند تحولپرورش از جمله این موارد می

رد قبل از اینکه یک این دستاوایرانی بهره گرفت چرا که  -و تمدن اسالمی تکنولوژی متناسب با فرهنگ

باشد که بدون داشتن یا ایجاد این افزاری باشد، نظامی فکری و فرهنگی تولید اطالعات میسیستم سخت

حال با توجه به ضرورت (. 2910تواند دوام و بقا داشته باشد )طاهری، فرهنگ، نظام فناوری اطالعات نمی

و فناوری شرط بقای جوامع است و وضعیت رشد و تولید  تولید علم استفاده از این علم و با عنایت به اینکه

خواهیم ببینم که در سند تحول کننده سرنوشت هر کشور است، میعلم در کشورهای مختلف تعیین

بنیادین آموزش و پرورش چقدر به این موضوع پرداخته شده است و یا به عبارتی دیگر، نقش و جایگاه 

  باشد؟ه آن در سند تحول بنیادین چه میاین فناوری و فلسف

 عبارتند از: های پژوهشسؤال

 چیست؟ ی فناوری اطالعاتفلسفه -2

 بنیادین آموزش و پرورش چه جایگاهی دارد؟ در سند تحول فناوری اطالعات -1

 -و معیارهای اسالمی  ادین آموزش و پرورش تا چه اندازه به فرهنگبنی در سند تحول -9

 اشاره شده است؟ ایرانی به هنگام استفاده از فناوری اطالعات

های تحقیق در رابطه با سؤاالت پژوهشی باشد. به این صورت که یافتهروش پژوهش حاضر تحلیلی می

گردد و در مرحله بعد اطالعات تر تنظیم میو سپس انتخاب، متمرکز و به صورت خالصهآوری شده جمع

شود و سپس روابط میان بندی شده و جزئیات برای دستیابی به حالت کلی بر شمرده میبدست آمده طبقه

لب ای از شواهد و ایجاد روابط منطقی میان مطاگردد و در نهایت بر اساس زنجیرهموضوعات بررسی می

 گیرد.گیری صورت مینتیجه
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ناپذیری را ی زندگی کنونی بشر جایگاه انکارآوری در عرصهنتایج تحقیق حاکی از آن است که فن

شود، این فناوری ابزاری اطالعاتی است که با آموختن فن یا انگارانه تصور مییافته است. امروزه ساده

شود. اما تأثیر آن بر تعلیم و تربیت، یادگیری فراهم میهای کسب دانش و گیری از آن، زمینهی بهرهشیوه

ها و رویدادهای تعلیم و تربیت، نیازمند پرسش خردمندانه یا پرسش فلسفی است، زیرا همانند دیگر جنبه

های های بکارگیری آن در تعلیم و تربیت در پرتو پرسشو اهداف و روش نوع نگرش به فناوری اطالعات

 رسمی تیترب نظام در نیادیبن کند. تحوالتفلسفی ممکن است و با تغییر نوع نگرش فلسفی به آن تغییر می

 منظم راتییتغ دیبا نظری است مطالعات هایافتهی اساس بر منظم و هماهنگ راتییتغ شامل و عمومی که

 اخت فلسفه فناوریمطلوب ایجاد نماید که شن وضع سمت به موجود وضع از هاچرخش عنوان تحت

باشد. بر اساس اصول مندی هوشمندانه از آن در آموزش و پرورش از جمله این موارد میهاطالعات و بهر

و تمدن دین اسالم و با شناخت دقیق دستاوردهای مثبت عالمان این صحنه و به  عمیق و بنیادین فرهنگ

 توان تحولی عظیم را در نظام آموزشی ایجاد کرد.سب در عمل، میکارگرفتن سازوکار منا

(. از نظر 2914 ت وجود دارد )باقری،آوری اطالعاهای فلسفی مختلفی درباره جایگاه فندیدگاه

گرا، باشد. در رویکرد تقدیرهای فرهنگی و اخالقی نمیرویکرد ابزارگرا، فناوری اطالعات دارای ارزش

فناوری اطالعات بر بنیاد نگرش ارزشی خاصی شکل گرفته است. در رویکرد سازه زبانی، فناوری 

باشد و نقش و جایگاه آن در تربیت وابسته به تفسیر بازیگران آن اطالعات محصول زبان و ارتباط انسان می

فناوری اطالعات در نظر گرفته شده ما را متوجه برای  جایگاه مهمی که در سند تحول ،خواهد بود. بنابراین

باشد. بومی و اسالمی ضروری می های آن بر فرهنگو پیامد کند که بررسی فلسفه فناوریاین موضوع می

داده شود. در این مقاله تالش شده است با مدنظر قرار دادن سند تحول به سؤاالت پژوهشی مورد نظر پاسخ 

 -اسالمی جامعه اقتضائات بر مبتنی تیینظام ترب استقراربر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، 

 پرورش و آموزش موجود نظام هایمؤلفه و تمامی ابعاد در نیادیبن راتییتغ که است آن مستلزم رانییا

 هیته آن، به یدسترس یبرا و ستین خود یهاشهیر از ساختن جدا قابل یتکنولوژ .ردیپذ صورت

لذا باید برای فناوری )بعنوان یکی از ابعاد آموزش و پرورش(، جایگاه  دارد. ضرورت خاص یمقدمات

معینی وجود داشته باشد. البته در سند تحول به برخورداری از فناوری آموزشی در سطح معیار با توجه به 

مندی از فناوری نوین را بردهای کالن بهرهطیف شبکه ملی اطالعات و ارتباطات اشاره شده است و راه

کند. البته، در گزارش مطالعات نظری به فلسفه فناوری اطالعات مبتنی بر نظام معیار اسالمی توصیف می
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تواند نظام آموزشی ایران را تحت های فلسفه فناوری میاشاره نشده است در حالی که هر کدام از رویکرد

 تأثیر قرار دهد. 

 ، آموزش و پرورش، فلسفه فناوری، سند تحول: فناوری اطالعاتیلیدك یهاواژه

 منابع
: صص ،06، شماره نامه فرهنگ .، مترجم(محمد خندان. )(. پرسش از تکنولوژی اطالعات2914اینترونا، لوکاس )

221- 212. 

سال سی و  دانشگاه تهران، علوم تربیتی مجله روانشناسی و .سفه فناوری وآموزش فناوری(. فل2912) باقری، خسرو

 .31-00 :صص ،2شماره ، دوم

 .نسبت فناوری اطالعات و فرهنگ بومی و تربیت: کاوشی فلسفی(. 2913ترکاشوند، معصومه ) و اسدی، احمدبنی

 تربیت مدرس تهران. ، دانشگاه تربیت ایران مقاالت نخستین همایش فلسفه تعلیم و

 .13-0 :، صص14و  19، شماره فصلنامه پیام مدیریت .(. فلسفه اخالق و فناوری2916خانی جزنی، جمال )

 .بنیادین آموزش و پرورش لسند تحو. (2935خانی جزنی، جمال )

 چهارم، و چهل سال ،پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی .(. فارابی، علم حیل و فلسفه فناوری2935رحیمی، غالمحسین )

 .251-10، صص: یکم هشمار

فلسفه تعلیم و تربیت  . درمحمد عطاران، مترجمان( و . )خسرو باقری(. کامپیوتر در مدارس2906شفلر، ایزرائل )
 محراب قلم.: تهران)صص: ؟(.  معاصر

ربیتی و مطالعات ت .های تربیت از دیدگاه فلسفه هستی(. نسبت آموزش مجازی با هدف2916ضرغامی، سعید )
 ، دوره یازدهم، شماره اول.   شناسی دانشگاه فردوسی مشهدروان

 تهران: انتشارات مبنای خرد. .و تربیتفلسفه فناوری اطالعات و تعلیم (. 2911ضرغامی، سعید )

، شماره دانشگاه آزاد واحد بجنورد های تربیتیپژوهش .(. تاثیر فناوری اطالعات بر آموزش2910طاهری، طاهره )

 . تمهش

. تهران: موسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس فناوری اطالعات و آموزش و پرورش(. 2914عبادی، رحیم )

 هوشمند.

. تهران: موسسه توسعه فناوری آموزشی و تربیتجهانی شدن، فناوری اطالعات و تعلیم (. 2919عطاران، محمد )

 مدارس هوشمند.
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در زمینه تحول و جایگاه آن در  بررسی دیدگاه پیترز (.2931) زیباکالم، فاطمه و رمضانی، معصومه

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی . در نظام تربیتی ایران
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.930-932)صص:  فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

 پیترز در زمینه تحول و جایگاه آن در نظام تربیتی ایران بررسی دیدگاه

 1معصومه رمضانیو  2فاطمه زیباکالم

شکل گرفت و در صدد بود تا  4و هرست 9در اواخر قرن نوزدهم مکتب تربیتی لندن به سرپرستی پیترز

 و تربیتآموزان و جامعه، مبنای تعلیمپراگماتیستیِ مبتنی بر عالیق و تمایالت دانش و تربیت در برابر تعلیم

پیترز معتقد است (. 2914ریزی کند )زیباکالم، شناختی، اخالقی و دانش پایهرا بر اساس مسائل جامعه

رغم آنچه موقعیتی که علی و پرورش داللت دارد بر ایجاد عمدی یک موقعیت مطلوب ذهنی. آموزش

( معتقد است 2312(. اُهر )2360 )آرکامبولت،زشمند است نفسه ارموقعیتی فی ،اندیشنداکثر افراد می

خود ارزشمند هایی که به خودیو پرورش از طریق آشنا ساختن فرد با موضوعات و فعالیتآموزش 

کند کسی که زندگی شود. پیترز به صراحت اشاره میمی 0هستند، منجر به تغییر و بهبود کلی فرد فرهیخته

 توان فرهیخته خواند. است، تغییر نکند را نمیده اش با آموزشی که دیآینده

 دهد که عبارتند از: در همین راستا وی معیارهایی را برای فرد فرهیخته ارائه می

برای اینکه فردی فرهیخته نامیده شود تنها دانستن نحوه انجام کار کافی نیست. بلکه، باید به دانشی  -2

 ه را دانست و لذا از طرح مفهومی نیز برخوردار شد. عمیق دست یافت و یا مبانی نظری آن رشت

دانش مورد اشاره باید به نحوه نگرش شکل ببخشد. شخصی که اطالعات زیادی داشته باشد ولی  -1

توان اندوز نامید. ولی، نمیدانش ،تواندانش وی بر نگرش او نسبت به جهان تاثیری نگذاشته باشد را می

                                                      
 mf.ziba.m@gmail.coعضو هیئت علمی دانشگاه تهران  - 2
 ramezani.masume@yahoo.comدانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران  - 1
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و پرورش بر کسب دانشی است. آموزش  دانش او، وی را متحول نکرده وی را فرهیخته خواند. زیرا،

 (.2داللت دارد که موجب تغییر نگرش در انسان شود )معیار تحول

کند. هر نوع فکر و آگاهی معیار ارزیابی باید به استانداردهای مهم رشته خود توجه  انسان فرهیخته -9

یافتن به درون آنها، هم درک آنها و هم اهمیت دادن به آنهاست. بدون  زمه راهخاص خود را دارد و ال

نام این شرط معیار تعهد دهند. های تفکر و آگاهی اهمیت خود را از دست میچنین الزام و تعهدی قالب

 است. 

تصور باشد. اگر دانشمندی از مجموعه دانش خود انداز شناختی داشته شخص فرهیخته باید چشم -4

آید. فرهیخته باید رابطه زمینه علمی خود را با امور دیگر و یا فرهیخته به حساب نمی ،باشد محدودی داشته

 (. 1522 بارو،؛ 2935 کالم،آن را در زندگی تشخیص دهد )زیبا جایگاه

با تغییر و تحول قدرت درک نوعان و باید با تغییر رفتار انسان در قبال هم تغییر یا تحول مورد نظر پیترز

باشد. مقبولیت دیدگاه پیترز در معیار تغییر و تحول در تقابلی است که میان جهان سروکار داشته 

 تازد )بارو و وودز،کند و درحقیقت به سیطره کمیت و محفوظات میاندوز و فرد فرهیخته برقرار میدانش

است منظور همان فرهیخته  1دیدهوییم فردی آموزشگاز نظر پیترز وقتی می ،(. از سوی دیگر90: 2906

ای داشته باشد، اما الزاماً فرهیخته نباشد. دلیل نیست. فردی ممکن است مهارت باال و دانش فراوانی در زمینه

تواند ارتباط این عمل را با سایر دارد، نمی ،دهداین امر این است که او درک محدودی از آنچه انجام می

 (.31: 2360 د و جایگاه آن را در زندگی درک نماید )آرکامبولت،چیزها درک کن

است دانش شناختی فرد از طریق کسب اطالعات باید تغییر یابد. اینکه فرد تنها بتواند  معتقد پیترز

آن  سواالتی را درباره آنچه کسب کرده، پاسخ دهد، کافی نیست، بلکه باید بتواند آن را با دنیایی که در

و پرورش، که گسترش دیدگاه پیوند دهد. محتوای آموزشی باید با هدف آموزش  ،کندزندگی می

های فرد توان فرد را فرهیخته نامید. در واقع آموختهباشد، در ارتباط باشد. در این شرایط میشناختی فرد می

صحبت از تدریس است، فقط  موزشیباید دید وی را نسبت به جهان تحت تاثیر قرار دهد. وقتی در عمل آ

بعد  ،از نظر وی ،همچنین (.1522 باشد )انگلیش،دادن آنها مدنظر نمیانتقال دانش و اطالعات و باز پس

ای مفهومی ای از دانش و زمینهو پرورش بسیار مهم است. فرد فرهیخته باید از مجموعه شناختی آموزش

باشد. بنابراین کسی را  داند، داشتهلل و اصول آنچه میدرکی از عرای سازماندهی آن برخوردار باشد، و ب

                                                      
2 - Transition 
1- Trained 



 455 

 
بسیار  ،داندتوان فرهیخته خواند اگرچه ممکن است آنچه میداند، نمیکه درباره تاریخ همه چیز می

تواند به عنوان کنند، نمیهایی که پیشرفتی در عقل و شخصیت ایجاد نمیارزشمند باشد. همچنین فعالیت

های از توانایی در حوزهو پرورش را چیزی بیش  ظر قرار گیرد. پیترز آموزشو پرورش مدنآموزش 

داند طوری ارتباط برقرار کند که دیدگاهش را نسبت تواند بین آنچه میداند. فرد فرهیخته میمختلف می

 (. 90: 2312 به زندگی تغییر دهد و بهبود بخشد )اُهر،

ای اطالعات نامرتبط باعث آموز با پارهو انباشتن ذهن دانشتاکید بر محفوظات  ،در نظام آموزشی ایران

ها بر پرورش و توسعه سو و تأکید این برنامههای تربیتی مدون از یکشده است که علیرغم وجود برنامه

های درسی در نظام های عقلی از سوی دیگر، پیشرفت چندانی در این زمینه صورت نگیرد. برنامهتوانایی

های روش ،آموزان برخوردار نیست. از سوی دیگراز ارتباط کافی با محتوای رندگی دانشتربیتی ایران 

آموزان گردد. به طور تواند منجر به ایجاد تغییر نگرش دانشای است که نمیعمدتاً به گونه تدریس معلمان

های درسی ایران باشد، در برنامهمی توان گفت معیار تحول به معنایی که مورد توجه پیترزمی ،کلی

 جایگاهی ندارد.

، با تاکید بر معیار تحول به عنوان شرط فرهیختگی بررسی جایگاه نظریه تربیتی پیترز ،هدف از این مقاله

با تأکید  و تربیتمینه تعلیمپس از بررسی دیدگاه پیترز در ز ،باشد. در این راستادر نظام آموزشی ایران می

ی ایران با استناد و تربیتهای تعلیمبر معیار تحول، به تحلیل میزان همخوانی این دیدگاه در مبانی نظری برنامه

جمهوری اسالمی ایران پرداخته شده و جایگاه آن در برنامه تربیتی  و تربیتبنیادین نظام تعلیم به سند تحول

های پیترز در زمینه تحول با استفاده از روش دیدگاه ،مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ایران

های توصیفی مورد بررسی قرار گرفته، در ادامه با استناد به روش استنتاجی به تحلیل کاربرد-تحلیلی

 پرداخته شده است.  ،دیدگاه پیترز در نظام تعلیم و تربیت ایران

و ایجاد تحول در گنجینه دانش فرد، نه  و تربیتدر زمینه تعلیم ن است که دیدگاه پیترزنتایج بیانگر ای

بنیادین تعلیم  مغایرتی ندارد بلکه، با توجه به تأکید سند تحول ،های تربیتی نظام آموزشی ایرانتنها با برنامه

های فکری و عقالنی متربیان، عیارهایی چون ارتقای توانایی( بر م2935و تربیت جمهوری اسالمی ایران )

افزایی، کسب دانش و بینش برای های دانشهای پایه و عمومی، کسب مهارتلزوم فهم و درک دانش

های علمی و ایجاد نگرش جامع نسبت به تنیدگی مرزهای علوم و رشتهبهبود کیفیت زندگی، درک درهم

گیرد. زمینه ایجاد تحول در فرد فرهیخته با این معیارها در یک راستا قرار می های پیترز درزندگی، دیدگاه

طور که اشاره گردید مورد آموزان که همانبه منظور ایجاد تغییر شناختی و نگرش دانش ،در این راستا
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درسی به  هایباشد، الزم است در برنامهنظام آموزشی ایران نیز می و تربیتتوجه سند تحول بنیادین تعلیم

 گیرد. ویژه در حوزه اجرا تغییرات اساسی صورت 

های درسی ایران توان مورد توجه قرار داد این است که در برنامهیکی از مواردی که می ،در همین زمینه

سو، دروسی که در ساعات مختلف دروس از شبکه ارتباطی مناسبی با یکدیگر برخوردار نیستند. از یک 

هر یک از دروس از انسجام  ،باط مناسب و کافی با یکدیگر ندارند. از سوی دیگرشود، ارتارائه می

آموزان پس از آشنایی با دروس تغییر که در دانش واقعی دانشبه طوری .محتوایی کافی برخوردار نیست

اط ایران از ارتب و تربیتهای درسی در نظام تعلیمتوان گفت محتوای برنامهگیرد. میچندانی صورت نمی

آموزان برخوردار نیست و دارای قابلیت کافی برای تغییر و تحول بعد شناختی کافی با زندگی دانش

 باشد.آموزان نمیدانش

آموزان با های دانشتوانند نقشی محوری برای ترکیب و تلفیق آموختهمی معلمان ،از سوی دیگر

شته باشند. بدین معنی که روش تدریس معلم و نحوه ارائه زندگی ایشان و تغییر دیدگاه شناختی آنان دا

تواند با نزدیک ساختن محتوای آموزان دارد. معلم میمطالب درسی، نقش به سزایی در تحول دانشی دانش

آموزان، نقش مهمی های درسی به دانشدروس به زندگی واقعی و ارائه الگوهای واقعی از محتوای برنامه

ها با زندگی گسیختگی محتوای برنامه ،ترتیبختی آنان ایجاد نمایند. بدیندر راستای تحول شنا

های آموزش ضمن توان توجه به بعد تحول را در برنامهمی ،رود. برای این منظورآموزان از بین میدانش

های ضمن خدمت موجب تحول در دیدگاه ای که هم برنامهخدمت معلمان مورد توجه قرار داد به گونه

آموزان مورد توجه قرار ان گردد و هم معلمان بتوانند این معیار را در فعالیت کالس خود برای دانشمعلم

 دهند. 

زمان آموز در زمان ورود به مدرسه )این است که دانش هدف از بعد تحول در دیدگاه پیترز ،در واقع

A( با زمان خروج از این محیط ) زمانBسبت به خود، محیط اطرافش و جهان دارد( از نظر دیدی که ن، 

های تربیتی نظام آموزشی ایران نیز باید مورد توجه قرار گیرد. با تغییر یافته باشد. چنین رویکری در برنامه

های درسی را طوری ترتیب داد که با زندگی توان برنامهمی ،توجه به معیار تحول مورد نظر پیترز

 ارتباطی محتوا با محیط واقعی زندگی را از بین ببرد. ختگی و بیباآموز ترکیب شده و رنگدانش

در زمینه ایجاد تحول در فرد فرهیخته نه تنها با نظام تربیتی ایران  با توجه به آنچه بیان شد دیدگاه پیترز

 به دنبال داشته باشد.تواند تغییرات اساسی مثبتی را در پرورش افراد منافاتی ندارد، بلکه استناد به آن می

 ، فرهیختگیو تربیت، تحول، پیترز : تعلیمیكلید یهاواژه
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در سند  «یمحورتاکید بر معلم»مبنای فلسفی راهکار  (.2931کاظمی، یحیی و مالزهی، الیاس )

سفه تعلیم و تربیت چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فل. در آموزش و پرورش تحول
(. مشهد: دانشگاه 455-936)صص:  ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 فردوسی مشهد.

 
 

در سند تحول آموزش و  «محوریتاكید بر معلم»مبنای فلسفی راهکار 

 پرورش

 1الیاس مالزهیو  2کاظمی ییحی

. است 2935آموزش و پرورش  لی مورد تاکید در سند تحوهاراهکاری یکی از محورمعلم

های فلسفی متفاوتی است. هر ی برگرفته از دیدگاهمحورمحوری در مقابل کودکی و موضوعمحورمعلم

قد ناسی شکل گرفته است. نشیک از این راهبردها برگرفته از دیدگاه فلسفی است که براساس جهان

گیرندگان در سند تحول آموزش و پرورش تواند به تصمیمی میمحورشناسی و به تبع آن معلمجهان

 گیری کنند. کمک کند که بر اساس اطالعات بیشتری تصمیم

به عهده دارد. این تاکید برگرفته از  ، معلم نقش محوری در تربیتبراساس دیدگاه رئالیسم مذهبی

تر در الیسم به دلیل نیاز به الگوی کاملالیسم در رئالیسم مذهبی است. ایدهآمیزش دیدگاه رئالیسم و ایده

تاثیر بودن خواست یادگیرنده در مسیر یادگیری و نیاز به هدایت معلم جریان تربیت و رئالیسم به دلیل بی

گماتیستی و اهای پری تاکید دارند. این دیدگاه با توجه به دیدگاهورمحدر این زمینه بر معلم

دانند و به گیرد، زیرا جهان هر فرد را حاصل تجارب یا انتخاب او میاگزیستانسیالیستی مورد نقد قرار می

هان متفاوت کودکان را تواند از طریق جهان متفاوت خود، جمعلم نمی ،دهند. بنابراینی فردی میآن جنبه

 دهند. محوری را بنیاد کار خود قرار میی و مراجعمحورهدایت کند و کودک

ها متنوع است و نادیده دهندکه مسیر رشد به تعداد انسانبا تحلیل این مقابله، شواهد بیشتری نشان می

 ،باشد. بنابراینهای مختلف انسانی میظرفیت نه در عمل ممکن است و نه مفید برای رشدا هگرفتن تفاوت

های ی عمل، قابلیتهای فردی در مرحلهگری و به رسمیت شمردن تفاوتبا محور قرار دادن انتخاب

 ی انسان بیشتر بروز خواهد کرد.    نشدهکران و کشفبی
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سم است. این راهبردها برگرفته از دیدگاه یالدهیسم و ایهای فلسفی رئالهی برگرفته از دیدگامحورمعلم

 یت مادیاست که در نها یها جهانستیشناسی شکل گرفته است. جهان رئالفلسفی است که براساس جهان

رنده است و معلم یادگین جهان جدا از خواست یشناخت ا ،ن اساسی(. بر ا2969، یعتمدرایباشد )شریم

ی کامل معنوی لم و نمونهمع ییل نقش الگویز به دلیها نستیالدهیرد. ایگم بینه بهتر تصمین زمیتواند در ایم

تواند ی میمحورشناسی و به تبع آن معلمن دو جهانیدهند. نقد ایت میت اهمیبه نقش معلم در ترب بودن او

ه بر اساس اطالعات بیشتری آموزش و پرورش کمک کند ک گیرندگان در سند تحولبه تصمیم

کند که های زیربنایی آنها کمک میکنند. ردیابی و ارتباط دادن این موضوعات با فلسفهگیری تصمیم

ی گیری دربارهتر بررسی شود و تصمیمنکات قوت و ضعف موجود در ابعاد فلسفی یک مکتب منسجم

ی معلم و رابطه ،گیرد. از منظری دیگرتر انجام پذیرش یا عدم پذیرش این موضوعات تربیتی، مبنایی

ی، محورتعامل همتراز یا معلم ی تعاملی همتراز یا تعاملی ناهمتراز به خود بگیرد. درتواند جنبهشاگرد می

آموزی که فاقد این موارد ی او با دانشیابد و رابطههای فرهنگی در معلم تحقق میتبلور دانش و ارزش

ی برانگیزترین جنبهشود. ویژگی ممتاز آموزش در تعامل ناهمتراز چالشتعامل ناهمتراز تبدیل می است به

( مبانی 2 ؛های تحقیق این است کهبنابراین سوال. (206: 2913آموزش در تاریخ معاصر بوده است )باقری، 

فلسفی مربوط به  ی( مبان1پرورش چیست؟  ی در سند تحول آموزش ومحورمعلم راهکارفلسفی مربوط به 

تر ( کدام یک از این دو مبانی قابل دفاع9چیست؟  –ی محوریعنی کودک –ی محورنظریه متضاد با معلم

  هستند؟

ی محوردر این پژوهش از روش انتقادی استفاده شده است. یعنی ابتدا به بررسی مبانی فلسفی معلم

گیرد و بر اساس آن های رقیب مورد نقد قرار میشود. سپس این دیدگاه توسط دیدگاهپرداخته می

 شود. های تربیتی ارائه میتوصیه

ته ، معلم نقش محوری در تربیت به عهده دارد. این تاکید برگرفل: براساس دیدگاه رئالیسم مذهبییتحل

تر در الیسم به دلیل نیاز به الگوی کاملالیسم در رئالیسم مذهبی است. ایدهاز آمیزش دیدگاه رئالیسم و ایده

ه داند کیجریان تربیت، معلم را به عنوان فردی که به دیدگاه فرهنگی دست یافته، او را شخصی م

گوتک،  ؛2916 است )علوی، های هماهنگ تلفیق دادهای از ارزشهای گوناگونی را در مجموعهنقش

آموزان متخصص ای که در تربیت دانشمعلم را به عنوان پرورشکار حرفه ،رئالیسم ،گری(. از طرف د2935

باید در زمینه ماده درسی و روش تدریس دارای دانش و مهارت کافی باشد. م داند. معلم رئالیسمی ،است

تعلیم و تربیت همگانی برخوردار شده باشد. تا به افراد  همچنین باید در زمینه هنرها و هم علوم لیبرال از
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ی انسان درک های مختلف معارف را با یکدیگر و با پرورش قوای اخالقای که، روابط شاخهتحصیل کرده

تاثیر بودن خواست و به دلیل بی اساس همین (. بر2935 ،؛ گوتک2916)علوی،  کنند، تبدیل شوندمی

ی تاکید دارند. رئالیسم به محورری و نیاز به هدایت معلم در این زمینه بر معلمیادگیرنده در مسیر یادگی

محوری ی فرد بودن موضوعات علمی بر نقش معلم در راستای موضوعدلیل ثابت بودن و خارج از اراده

 ی گرایش دارند.محورهای مذهبی به هر دو دلیل فوق به معلمن رئالیستیتاکید دارد. بنابرا

دانند. می هامعلم را مظهر یا نمونه کامل واقعیت برای بچه دیدگاه پرگماتیستی ن دیدگاه،یبر خالف ا

باشد، معلم همان جهان است که به صورت شخص همانطور که واقعیت در نقطه نهایی، خود، تنها معلم می

کنند که این حقیقت را دریابند و بپذیرند که مک میها پیوسته به محصالنشان کنت. آظاهر شده اس

جهان هر فرد  ،دگاهین دی(. در ا2916نژاد، ؛ شعاری2935؛ گوتک، 2916همواره قابل تغییر هستند )علوی، 

 یگریجهان هر فرد با د ،نیگر متفاوت است. بنابرایهر فرد با فرد د یاوست و تجربه یهامحصول تجربه

شود و یم ین متفاوت بودن جهان معلم با جهان شاگردان، معلم تنها راهنما تلقیهمل یمتفاوت است. به دل

ز معلم نقش یها نشود. از نگاه اگزیستانسیالیستین مییبه دست خود او تع یجهت رشد هر کس

آموز را ترغیب کند تا از کند که دانشاو تالش می یعنیدهنده را به عهده دارد. دهنده نه جهتیآگاه

ش یسواالتی در خصوص معنای زندگی به حقیقتی شخصی دست یابد و از این راه موجبات افزا طریق

فردی رو در  تواند با مسولیت خویش برای نیل به هویتسازد. تنها شاگرد است که مییآگاهی را فراهم م

فرد را حاصل تجارب یا  ن، جهان هری. بنابرا(2916 نژاد،شعاری ؛2935 ،؛ گوتک2916رو گردد )علوی، 

تواند از طریق جهان متفاوت معلم نمی ،ن جهتیدهند. به ای فردی میدانند و به آن جنبهانتخاب او می

محوری را بنیاد کار خود قرار ی و مراجعمحورخود، جهان متفاوت کودکان را هدایت کند و کودک

ی فرد، معلم را به عنصری از علم و ارزش و وابسته کردن آن به تجربهدهند. نوگرایان با تعریف متفاوت می

صوری،  با حذف اقتدار ،دهند. در همین راستادهند و شاگرد را در کانون قرار میپیرامونی کاهش می

زشی عنصر انتقاد؛ با حذف اقتدار وجودی تعامل در آموزش؛ با حذف اقتدار محتوایی غنای دانشی و ار

آموز را مغلوب کند و ی دانشتواند ارادهشود و بر اساس اقتدار حقوقی معلم نباید و نمیوارد آموزش می

 (. 201: 2913راه انتخاب همواره بر یادگیرنده باز است )باقری، 

ی توان بیان کرد که معرفت بشر عرصه را بر ظهور اندیشهبنابراین در پاسخ به سوال سوم پژوهش نیز می

محورانه تنگ ساخته است و شواهد بیشتری به نفع دخالت دادن یادگیرنده در تدوین اهداف و علمم
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های تربیتی است. این تصمیم نه به صورت اختیاری بلکه اجباراً در حال انجام است و بسیاری غافل از برنامه

 دانند. این امر آن را نشانه شکست آموزشی می

شان از جهان، رشد افتیل متفاوت بودن دریدارند. به دل ید متفاوترش یهاتیمختلف ظرف یهاانسان

هیچ دو انسانی مانند یکدیگر نیستند. در بین افراد از لحاظ  ز متفاوت خواهد بود.یافت نین دریبر ا یمبتن

های شخصیتی، پیشرفت تحصیلی، های جسمانی، عالیق، ویژگیشناختی، نگرشی، مهارتهای توان

ها در ابعاد مختلف جسمی، این تفاوت وجود دارد و یهای، تفاوتعی و فرهنگی یادگیریهای اجتمامهارت

ا میزان صفات روحی ب. یک فرد در کلیت (1551، 2ینسکی)بود اندرفتاری قابل مشاهده و ادراک ذهنی و

 (.2901 ،فراهانی سازد )فرمهینیمتمایز و مشخص می دیگراناو را از که دارد  یهایخود با دیگران تفاوت

نه در عمل ممکن است و نه مفید  هانوع است و نادیده گرفتن تفاوتها متن مسیر رشد به تعداد انسانیبنابرا

گری و به رسمیت با محور قرار دادن انتخاب ،باشد. بنابراینهای مختلف انسانی میبرای رشد ظرفیت

ی انسان بیشتر بروز خواهد کشف نشده کران وهای بیی عمل، قابلیتهای فردی در مرحلهشمردن تفاوت

   گیرد.ای عملی و مفید مورد تردید قرار میی به عنوان ایدهمحورکرد. بر این اساس معلم

 یت  ، تربی، رئالیسم مذهبیمحوری، کودکمحورمعلم كلیدی: هایهواژ
 

  منابع
 . تهران: انتشارات مدرسه.الگوی مطلوب آموزش و پرورش در جمهوری اسالمی ایران(. 2913باقری، خسرو )

 ،معرفت(. تحلیل و تبیین آراء تربیتی مالاحمد نراقی و مقایسه آن با دیدگاه جان دیویی. 2911) محمود ،جمالی
 .05-00 صص: ،(242)

 کتاب. ادوارهی انتشارات و چاپ مؤسسه . تهران:یتیترب یآرا و یفلسف تبمکا (.2911) اوشی، سینیشوریلیخل

 .10-03(، صص: 46) ،فلسفه. (. درآمدی بر اگزیستانسیالیسم2935) زندسلیمی، خالد

 و تعلیم اصول و اهداف ایمقایسه بررسی .(2913عبداهلل ) عزیزی، محمدرضا؛ سرمدی، محمداکبر؛ نژاد،سلیمان

 .(24)40 ،اسالمی دانشگاه در معرفتاسالم.  و یسمپراگمات در تربیتی

 .تهران دانشگاه :تهران م(.شکوهی، مترج )غالمحسین بزرگ. مربیانتا(. یشاتو، ژان )ب

 ر.یرکبی. تهران: انتشارات امتیم و تربیتعل اصول و فلسفه(. 2969)ی ، علیعتمداریشر

 ر. یرکبیام ان: انتشارات. تهرپرورش و آموزش فلسفه (.2916اکبر )یعل نژاد،یشعار

                                                      
2 - Bubiniski 
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 دیشه دانشگاه. کرمان: یتیترب - یت و مکاتب فلسفیم و تربیدر فلسفه تعل ینکات اساس(. 2916علوی، حمیدرضا )

 کرمان.ر باهن

 شباهنگ. : انتشارات. تهران فرهنگ توصیفی علوم تربیتی(. 2901) ، محسنفراهانی فرمهینی

 سمت. :. تهرانغرب در یتربیت سیرآرای(. 2912محمد )کاردان، علی

 سمت. تهران: سرشت، مترجم(.پاک )محمدجعفر .یتیترب آراء و یفلسف مکاتب(. 2935) ال. جرالد گوتک،

 آلیسمایده دیدگاه از تربیت و تعلیم اهداف مقایسه (.2910غفور ) حسنی، حمید؛ ،علیین محمدحسن؛ ،میرزامحمدی

 . (95) 20 ،شاهد گاهدانش پژوهشی -علمی ماهنامه دوپراگماتیسم.  و
 

Bbubinski, D. (2008). Individual Difference. Available at: www.vanderbilt.edu/pead 
body/smpy/Lubininski 
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و مطالعه تطبیقی مبانی فلسفی تحول آموزش  (.2931) نسب، مریمبالغت، سید رضا و حجتی

االت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: چکیده مق. در و فرانسهایران  پرورش
(. مشهد: دانشگاه فردوسی 454-452)صص:  مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 مشهد.

 
 

  و فرانسهایران  و پرورشمطالعه تطبیقی مبانی فلسفی تحول آموزش 

 1نسبمریم حجتیو  2سید رضا بالغت

و توسعه  یترق یهااند پلهبه توسعه آموزش و پرورش خود توانسته تیبا عنا یمع بشرکه جوا ییاز آنجا

پر  خیتار یکهنسال ط نیسرزم نیدر ا میابیکه در میابر آن شده قیتحق نیدر ا زیما ن ،ندیمایهمه جانبه را بپ

و  یفلسف ریبو متفکر چه تدا قخال یروهایاستعدادها و ن در امر آموزش و پرورش، شیو فراز خو بینش

 میاپرداخته با نظام حاکم بر آموزش و پرورش کشور فرانسه سهیسپس به مقا .بر آن حاکم بوده است یتیترب

 یهاشهیاند نکهیا ایاست  یرانیا یاسالم ،یاآموزش و پرورش ما فلسفه یفلسفه نظام کنون ایآ میابیتا در

 لسوفانیف یهاشهیاند انیم ییهاها و شباهتو چه تفاوت است؟کرده  طرهیبر آن س یو غرب ییدول اروپا

 نظام آموزش و پرورش دو کشور وجود دارد؟  در رگذار،یتأث یو فرانسو یرانیا

وجود و با  استوار بودی و علمغنی  ،یی اصیلهاانیبر بنایران اسالمی  و پرورش و آموزش فرهنگ

غیره( دانشمندانی بزرگ  ها وکتابو سوزاندن  هاکتابخانهی و راکز علممویران کردن ) تاریخی تهاجمات

ی مختلف علوم هادر رشته گرانیو دخواجه نصیرالدین طوسی  ،ا، زکریای رازیسین، ابوعلییهمانند فاراب

رسمی  تیو تربتعلیم  حاضر نظام . در حال(2911 ،سندگانیاز نوبه جهان دانش عرضه کرده است )جمعی 

سازی برای شکوفایی نهیو توانمند در زمایرانی  -اسالمی  و تمدنی فرهنگ اسالم اریبر معمبتنی  رانیدر ا

کارآمدی، اثربخشی،  صیبا خصاآموزان یکپارچه اسالمی دانش گیری هویتو استعداد و شکل فطرت

و به همت فیلسوفان  (.2935 ،بنیادین سند تحولت )اس دهیبرپا گردجویانه تو مشارکمحوری عدالت

از  گریدی اریو بسی )سده چهارم( رونیو بسینا ابن سده سوم(،) ی رازیایو زکری چون فارابی دانشمندان

 از) هانهیاز زمی اریبس با آنکه در آمد که دیپدی تربیتی هاو روشفلسفه  از علمی انهیگنجایرانی  فالسفه

 ندگانیآ و نگرش شهیدر اند هم بازی نشده، ریگیو پ کار گرفتهه ب دیباچنانکه  (و پرورشجمله آموزش 
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 آمدن دیپدی گردید برای انهیزمی غرب هاشهیبا اندآشنایی  بود کهدوران  نیت. در هماس گذار بودهریتأث

(. 2911 ،زادهنقیبد )ی جدیهانو و علم و پرورشی بزرگی چون انقالب مشروطیت، آموزش هایدگرگون

مشروطیت،  از انقالبپس  و به خصوصساسانی  بعد از دورهآموزشی ایران  در ساختار نظام تحوالت شتریب

در است.  دهیگردیم متحول کشوراقتصادی، سیاسی، فرهنگی  بر نظامی حاکم هادگاهیدتنها بر اساس 

 سیو انگل ی اروپایی از جمله فرانسهو کشورهاشاگردانی به ممالک  دنبا فرستاایران  ،ی متمادیهاسال

نظام  کار آمدنی اند و با روکردهاجرا می رانیکشورها را در امتعلمان تعلیم و تربیت آن  و نظرات دیعقا

نای زیرب ،بدون آنکه ،است دهیگردیمپرورشی ایران متحول و ی آموزشی هااستیس دیجدحکومتی 

 (.2919آقازاده، د )باشم حاک بر آنخاص  و اصول فلسفه اعلمی محکم ی

از آغاز یی ایو پوی داریبا پامحصول برهه خاص زمانی است که  کشور فرانسهآموزشی  ساختار نظام

شی ی آموزهااستیسی، داریمحور پا، همچنان ادامه داشته است. تاکنون 2013ی سال خود طملی  انقالب

و ی ساختارها نوسامان ،ییایو در محور پودستیابی به وضعیت مطلوب آموزشی ت مصوب جه نیو قوان

قرارگرفته است  کشور مورد توجهآموزشی  موجود نظام تیعملکرد وضعاهداف و  هارساختیاستقرار ز

 (. 2914 ،انیپارتاز)نگاهداری و 

 حاًیصر تیو تربوف ایرانی است که راجع به تعلیم فیلس نینخست ،روزگار خودعنوان اعجوبه  به ،نایسابن

 شنهادیرا پی سالگ 24او تا جدی  تیو تربی سالگ 6تا وی توجه به تمایل کودک  .کرده است نظرراظها

تربیتی  ستمیس فرد در نیمؤثرترعنوان  به ،روسو .(2900ضمیری، ) داندیم هیبر تنبرا مقدم  قیو تشو نموده

پرورش  و بهمستقل کودک  ی است به هویتسالگ 21تا  0از  رشد خود کهدوم  در مرحله، و اروپا فرانسه

(. 2904 ،ری)ما گذاردیمطبیعت  را بر عهده هیو تنب کندیماشاره  حواس کودک و آشنا کردن او با طبیعت

ی فردی هاتفاوت و وجودگیری تدریجی شخصیت شکلبر  یو فاراب رینص همانند خواجه زینمسکویه ابن

گذشته است، بدین  و درکمعنای پرورش ذهن  در نظر ولتر به(. تربیت 2911 ی،کوهسارتاکید دارد )

را  تیو تربفارابی، تعلیم  ثانی، معلم(. 2904 ،ریشود )ما ریپذخطاهای سابق امکاناز  زیپره منظور که

 ،سندگانیاز نوجمعی ) داندیم در آخرتنهایی  و کمال ایدن نیل در ا، اوالو کمدستیابی به سعادت 

2913.) 

ها و انسان طبیعت،» :عبارتند ازدر کتاب امیل به سه استاد تربیت اشاره کرده است. این سه استاد  روسو 

موزش و پرورش ت. آنیسآموزش و پرورش طبیعت در اختیار ما  گونه آموزش و پرورش، این سهز ا ؛ایاش

قرار دارد. تربیتی  ما اریاختدر  کامالًها جهات در اختیار ماست و آموزش و پرورش انسان یاز برخ ایاش
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ها و اشیا را در جهت آموزش و پرورش انسان رسد که آموزش و پرورشکمال میه صحیح است و ب

 (.2916 ،تبالغ) کند طبیعت هدایت

 ،زادهنقیب« )باشد دایحقیقت آن برای من هو نکهیمگر ا ،رمیچیزی را نپذ گاهچیه» معتقد استدکارت 

 را به صورتسلسله معلومات  کی دیآموزگار نبا» که داردیمبیان  یمطهر دیشه با آنچه نیو ا (2911

 رایز ،هاگرفتهادیدر مورد کودک است  و تفکر واداشتنبه تعقل  و مهم دهدکودک جای  در ذهنحفظی 

 .(2900 ،یرید )ضمخوانی دار هم« ی جهل استو تفکر نوعبدون تعقل  معلومات

نصیر و خواجهمسکویه ابن ،ی فیلسوفان ایرانی، همچون بوعلیهاشهیدر اندآدمی  عتیاز طباصل پیروی 

نقشی  را در آموزش یو مرب، نقش معلم روسوگرایی طبیعت در مکتبتفاوت که  نیبا ا ،خوردبه چشم می

 یطوس رینصولتر و خواجهوی برخالف  .شمردینمنقش را کم اهمیت  نیا رینص، ولی خواجهداندیمفرعی 

را  عتیروسو طبکند، می ی بدوی تاکیدزندگ دیو بر فوا ندیبآدمی می حیبرای رشد صح یاعهیتمدن را ضا

ی هاشیگراضمن پذیرش  و خواجه هیو مسکو ندیبیی میبایو ز ریخسوی کامالً رو به  آزادی در حالت

 (.2913 ،سندگانیاز نوجمعی د )سپرننمی به فراموشی عتیدر طب شر را همی هانهیزمخیرگرایانه، 

آن با آنچه  و مطابقت( هماننموده ) آن را مطرحخلدون که ابن در آموزش «اصل تدریج»رعایت 

گام  هآغاز کنم و گام ب شوندیکه بهتر شناخته م ییهاآن یعنیها وعموض نیتربا ساده»ن دکارت تحت عنوا

ی هااز شباهت گریدی کی تواندیم، (2911 ،زاده)نقیب« ها پیش رومموضوع نیتردهیچیشناختن پ یبه سو

کودک  یهم بازرفیق و  را دوست، دو معلم هر نایسو ابن روسو. و کشور باشداندیشه فیلسوفان این د

به یاد داشته باشید » آموز شوددانشرفتار کند که سرمشق  یاد به گونهمعلم بای روسو معتقد است .دندانمی

 ،بالغت) «باشید باید خودتان به خوبی تربیت شده تربیت کنید، یبه خود جرئت دهید انسان آن کهقبل از 

 به تربیت اخالقی و آگاهعاقل، متدین شایسته است که مربی کودک، » داردیاظهار م نایس و ابن(، 2916

 .(2913 ،سندگانینو از جمعی« )کودکان مهارت داشته باشد در پرورش ،بوده

ی هاو شالودهی نظری هاچهارچوب بود کهی تربیتی هاشهیو اندی فکری هاانیاز جری کی روسو دیعقا

. حال ساخت ایدر اروپا مهطی قرون گذشته  و پرورشآموزش اصالحات اساسی  را در جهت محکمی

 میرسیمگذشته تاکنون بررسی کنیم به این نتیجه  را از قرونکشورمان  آموزش و پرورش ریاگر سآنکه 

ی هاحرکتی را برای و اجتماعی فلسفی و مبانی که بنیادهای نظری و منسجمکه یک منظومه فکری 

اگرچه دانشمندانی همچون . است وجود نداشتهرسیم کند، تا اکنون ت و پرورشآموزش  طلبانهاصالح

ن ای گفت دیبا، اندداشتهمفصل  اشاراتی تیو تربمسکویه به تعلیم و ابن سینا، فارابینصیر، ابنخواجه
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 دیمف تیو ترباست در عرصه تعلیم  کمتر توانسته ،ی مردمی و حکمرانانهاتیحمابه دلیل عدم  هاشهیاند

 (.2911 ،آقازاده) شودیممطرح  در مدرسه گاهخانه و  طیپند و اندرز در محعنوان  به شتریو ب باشد

و  در آموزشیی ایو پودارای ثبات  یی همچون فرانسهمانند کشورهاایم ما نتوانستهی که لیاز دالیکی 

ی را مورد نقد و بررس زیچراحتی همه  کشور ما به تیو تربایران باشیم این است که متولیان تعلیم  پرورش

 کنند در سطحمی را مطرح دیجدی ااگر مسئله ایو  ،کنندمباحث جدیدی اختراع  توانندیدهند و نمقرار می

ی و اتکاجویی با توسلایرانی  آموزشگران گریدی انجامد و از سومرحله عمل نمی ماند و بهنظریه باقی می

 ها در دروسو چرا از آنچون گیری بیو بهرهی اندیشمندان ممالک غربی تیترب دیعقا وافراطی به آراء 

ناپذیری کرده است دچار رکود جبران را در کشورمان افکار مستقل دیتول ،خودی و دانشگاهآموزشگاهی 

 (.همان) ردیپذیصورت م گریدی در کشورهااین عمل به راحتی  و عکس

ی هات. نظامجامعیت آن اس ،هانظام گریبا دکه تفاوت نظام تربیتی اسالم  معتقد استی عتمداریدکتر شر

ابعاد دینی جامع است که به تمام  ه. اما اسالمجامع به ایدارند و  فرد توجه به ای ی،معنو ایو  اندیماد ای گرید

 هاشمیاند )انگاشته دهیرا نادی انسان نیبعد دی تربیتی هااکثر نظامی است که در حال نیو اتوجه دارد  انسان

 .(2935 ،بالغتو 

 منابع
هران: . تی تربیتیدادهایو رو تحوالت ریس لیبر تحل دیبا تاک :نایرا و پرورشتاریخ آموزش (. 2911د )آقازاده، احم

 ارسباران.

 .151ماره ش ،رشد معلم .وژاک روس منظر ژان ازعلمان فیلسوف: معلمان . م(2916رضا ) دیسبالغت، 
 تهران: ساسان.. و اسالمایران  و پرورشاریخ آموزش ت. (2900) علیضمیری، محمد

 (.2913) نیحس ،یرانیاو  اکبرعلی ،ینیحس ؛محمدجعفر سرشت،پاکعلیرضا؛  ،یاعراف ؛کاردان، علی محمد

و مرکز سمت  هران:. ت(جلد اول). تیو تربتعلیم  بر فلسفه دیبا تاکاسالمی:  تیو تربتعلیم  بر فلسفهدرآمدی 

 .علوم انسانی و توسعه قیقتح

 فیاض، مترجم(. تهران: سمت. ر. )علی اصغ(جلد اول). ی تربیتیهاشهیاندتاریخ (. 2904ک )مایر، فردری

 .هران: کتابخانه طهوریت. نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش(. 2915) نیعبدالحس ریم زاده،نقیب

. (ملد دوج)ن. ی آموزشی کشورهای جهاهانظام(. 2914ر )ی، اکبمحمد و نگاهداری، بابک؛ پارتازیان، کامبیز

 شریف. :هرانت
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 جایگاه دیدگاه هرمنوتیکی در سند تحول (.2931) رسول ،زادهیحییو السادات حکیمه ،زادهشریف 

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت . در بنیادین آموزش وپروش
(. مشهد: دانشگاه 453-450)صص:  بانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایرانایران: م

 فردوسی مشهد.

 
 

 جایگاه دیدگاه هرمنوتیکی در سند تحول بنیادین آموزش وپروش

 1زادهرسول یحییو  2زادهالسادات شریفحکیمه

سفی در تحوالت نظری و مفهومی نظام ای مستقل در حوزه تاّمالت فلبه عنوان شاخه هرمنوتیک

آموزش و پرورش مطرح است. در تعلیم و تربیت فرایند هرمنوتیک و مطالعه فهم و تفسیر معنی در عمل 

تربیتی به جهت تالشی در جهت توصیف و چگونگی وقوع فهم در نظام تحوالت حائز اهمیت ویژه 

که این مقاله در  یهایپرسش ت.تنتاجی اساس - باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع تحلیلیمی

وجود  و تربیتصدد پاسخگویی بر آن بر آمده این است که، چه ارتباطی بین هرمنوتیک و فلسفه تعلیم 

باشد؟ نظام آموزش و پرورش چه می بنیادین ه هرمنوتیکی در سند تحولدارد؟ جایگاه و ضرورت دیدگا

های علوم انسانی دارد در است که همان ارتباطی که هرمنوتیک با سایر رشته نتایج تحقیق حاکی از آن

های فلسفی و متونی محقق با نظریه ،فلسفه تعلیم و تربیت از لحاظ تحوالت مطلوب دارد. یعنی در این رشته

نظر به عمل  خواهد نهایتاً اززیرا در تحقیقات تربیتی پژوهشگر می ؛مواجه است که نیاز به فهم و تاویل دارد

ها به خوبی معرفی شوند و مورد تفسیر قرار گیرند. همچنین برسد و الزمه این امر آن است که نظریه

 جایگاه هرمنوتیک در سند تحول آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته است. وت ضرور

ماعی و های آموزش و پرورش کشورها، مرکز آمال اصالحگران اجتاین نکته بدیهی است که نظام

کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و بسیاری از اندیشمندان و  پویندگان راه توسعه و تحول بوده است.

نگرند و یکی از اندرکاران فعالیت اجتماعی، آینده را از درون نظام آموزش و پرورش میدست

یاد  «و تربیتسفه تعلیم فل»کننده هدایت، چارچوب فکری است که از آن به عنوان تضمین یهاچارچوب

به عنوان تالشی در جهت توصیف و چگونگی وقوع فهم  هرمنوتیک ،(. امروزه0: 2913 ،یباقرشود )می

برای ایجاد تحول و اشتراک مفهومی، بطور ویژه حائز اهمیت است، چراکه بدون آن و وقوع مبانی نظری 
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ها و به اهمیت موضوع ماهیت و ضرورت تحول، برای رفع پدیدههرگز منجر به تحول نخواهد شد. با توجه 

به وجود چنین  و تربیتریزان تعلیم است که آگاهی مربیان و برنامه و تربیتبهبود امور در تعلیم 

شود. جوهر ها میهایی در تدوین سند توسعه و تحول در آموزش و پرورش منجر به رفع کاستیتئوری

ن و جوهره تحول مفهومی مبتنی بر معنا و ارتباط و فهم صحیح یی بر مشاهده و تبیتحول در امور تجربی مبتن

گیری از آن در انتظار تحولی آموزش و پرورش به جهت نیازمندی به ها و بهرهباشد. توجه به این تفاوتمی

د این مقاله درصد ،فهم عمیق و حصول درک مشترک ببن مربی و متربی از ضروریات است. بدین منظور

 باشد.یهای بر آمده از فهم و تفسیر معنی در عمل تربیتی مپاسخگویی به پرسش

 سواالت پژوهش عبارتند از:

 وجود دارد؟ و تربیتو فلسفه تعلیم  چه ارتباطی بین هرمنوتیک -2

رورش چه بنیادین نظام آموزش و پ ه هرمنوتیکی در سند تحولجایگاه و ضرورت دیدگا -1

 باشد؟می

باشد که در پی آن است که مفهوم فهمیدن را و تفکر و تامل فلسفی می یک سنت اساساً هرمنوتیک

بدون درک صحیح از فهم که در حوزه هرمنوتیک مطرح  ،روشن کند. آنان اعتقاد دارند تحول مفهومی

م انسانی محصول تجربه هرمنوتیکی و امتزاج افق معنایی موضوع با باشد و فهم در علوپذیر نمیامکان ،است

توان از بندی کلی، می(. براساس تقسیم2916 موقعیت هرمنوتیکی و معنایی مفسر است )واعظی،

و سنتی )شالیر ماخر، دیلتای و  کارگرایش محافظه -2 های متعددی در هرمنوتیک سخن گفت:گرایش

تواند با اتخاذ روش صحیح و کار جدی به مقاصد مولف و حقیقت سّر میهرش(: مطابق این دیدگاه مف

و امیلیوبتی(: از نظر این گروه تفسیر  ، ریکوررو )گادامرگرایش میانه-1 ؛عینی مربوط به اثر دست یابد

توان به حقیقت عینی یا معنای امری خالقانه است و همواره دیالوگی میان مفسّر و مؤلف وجود دارد و نمی

(: از این دیدگاه، مفسّر به و دریدا گرایش تندرو )نیچه، هایدیگر، فوکو -9 ؛مورد نظر مؤلف سخن گفت

ها . در واقع همه روایتدسبب خالقیت موجود در تفسیر شاید نتواند با معنای اصلی و اولیه ارتباط برقرار کن

گرایش انتقادی )هابرماس، کارل اتواپل(: از نظر این گروه - 4؛ و یک متن احتمالی و نسبی هستند از معنای

های های برخاسته از سوگیریتر شد و تا حدی از انحرافت آگاهتوان از ارتباط با سنّبا تأمل نقّاد می

 (.01: 2911 ری،ت مصون ماند )باقایدئولوژیک فرهنگی و اجنماعی سنّ
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برای دریافت محتوای دروس و فهم گفتار معلم نیازمند فهم و تفسیر و تاویل  و تربیتدر جریان تعلیم 

و ایجاد اعتماد متقابل ضمن پذیرش تفکر  هستیم و از این طریق با ایجاد فضای باز از سوی معلمان

 (. 24: 2910 اقری و چناری،)بمطلوبی به دست آورد  توان نتایجآموزان در رفع مشکالت موجود میدانش

باشد سوال اول: تفاوت جوهری که در میان علوم انسانی و علوم طبیعی وجود دارد، به این امر مربوط می

نگری و فهم گرایی سروکاردارد، ولی علوم انسانی به روش درونی بیرونی و علمکه علوم طبیعی با تجربه

های انسانی با تحوالت مفهومی در نگاه هرمنوتیکی اعتقاد دارند که شناخت پدیده انسان مرتبط است، در

مقدور است. در رشته  ،اندها در آن شکل گرفتههای متن، محیط و زمانی که آن پدیدهدر نظر گرفتن زمینه

های علوم انسانی دارد، یر رشتهبا سا فلسفه تعلیم و تربیت این نسبت همانند همان نسبتی است که هرمنوتیک

های فلسفی و متونی در مفهوم تحوالت تعلیم و تربیت مواجه است که نیاز یعنی در این رشته محقق با نظریه

اش این است که خواهد از نظریه به عمل برسد و این الزمهبه فهم و تاویل دارد. تحقیقات تربیتی نهایتاّ می

 مورد تفسیر قرار بگیرند. ها به خوبی معرفی شوند ونظریه

 و تربیتدیدگاه هرمنوتیکی اهدافی را برای مفهوم تعلیم و تربیت ترسیم نموده که با اهداف تعلیم 

در این دیدگاه رساندن  و تربیتباشد. هدف تعلیم متفاوت می ،گرایی استمتونی که مبتنی بر فلسفه اثبات

های های بودن و نحوهها، ظرفیتوجود، محدودیت شونده به فهمیدن است، به نحوی که امکاناتتربیت

نظرات مخاطب یا کند و اولین عامل حیاتی در تحوالت مفهومی، نقطهبودن انسان را بر او آشکار می

فهمی به آن داده شود شونده از طرف فرد عامل است که ممکن است معلم باشد و باید فرصت درونتربیت

آن را فاقد شایستگی الزم در جهت درک بهبود  متربیان در سند تحول(. ولی در تعریف 13: 2305 ون،)گ

 (.290: 2935 داند )مبانی نظری تحول بنیادین،موقعیت خود و دیگران می

موقعیت  دهد و به دنبال تسلط برسوال دوم: تعیلم و تربیت هرمنوتیکی به چالش کشیدن را پرورش می

معلم باید در پی فهم و تفهیم معنای  .ی متون درسی و اجتناب از بدفهمی تاکید داردبر فهم معنا ،نیست بلکه

ربیت ها، برای تسریع در فرآیند تعلیم و تن مکانیکی و منفعالنه آنیآموزان باشد نه تبیها توسط دانشپدیده

ه شیوه علوم طبیعی. نی( بیبیو )تکافهیمی( داشته باشند، نه نگرش علتو )تکاآموزان باید نگرش معنادانش

از نظر دیدگاه هرمنوتیکی جریان ارتباط معلم و شاگرد و جوّ حاکم بر مدرسه باید برای یادگیری فکورانه 

(. عدم توجه جدی به این 2910 )سجادی و جوالیی، باشد از هرگونه سلطه و تحمیل فعاالنه و به دور

های تفکّر شهودی و خالق بویژه در مهارت یده که توانایبنیادین موجب آن ش موضوع در سند تحول

 رشته علوم انسانی در فرآیند یادگیری منفعالنه به هرز رود. 
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 ،گیرد. در عصر حاضرگرایانه قرار میدگاه هرمنوتیکی در برابر نگرش اثباتیدر مجموع باید گفت د

ها ها و دانشای از مهارتن انباشتن مجموعهعنواآموزان بهتنها مسئول یادگیری دانش و تربیتنظام تعلیم 

آموزان است. در نیست، بلکه با ایجاد فرآیندهایی از فهم و اجتناب از بدفهمی در پی فعال ساختن دانش

آموز را نپذیرد تا آن را به تعلیم و تربیتی که معلم ایجاد فضای باز و اعتماد متقابل ننماید و فکر دانش

یابد. از شواهد آن موزش در آن نیست، مشارکت فعال و فهم صحیح ارتقاء نمیچالش بکشد و چیزی جز آ

های زندگی، تفکر خلّاق و توان حل مسئله است. آموختگان در مهارتدر جامعه کنونی، ناکارآمدی دانش

ا فهمی است. از آنجاز فهمیدن و اجتناب از بد یندهایموقعیت فعلی افراد همیشه مشتمل بر فرآی ،از این رو

های مربوط به در مسئله فهم بویژه فهم متن نهفته است، اصول و مبانی و تئوری که ایده اصلی هرمنوتیک

. فهم واجد استعداد بسیاری است تا در ساز و کار روش نواندیشان تعلیم و تربیت و تحول در آن موثر افتد

از تربیت انسان نقاد و اهمیت انتقاد و ارزیابی که سخن  ،نابرایند. باین موضوع درسند تحول وجود ندار

کند، فهم مطالب و موضوعات جدید در های تربیت واقعی است وآن را از شبه تربیت جدا میمؤلفهیکی از 

ارزیابی در سند  فهم، نقد و یهاها ومعیارتربیت، رویارویی با مسائل جهانی، قوی ساختن متربیان به مالک

های مربوط به فهم و هرمنوتیک واجد استعداد مورد توجه قرار نگرفته است. اصول، مبانی و تئوری تحول

آنان ضمن ایجاد ارتباط بین مربّی و متربّی با اجتناب از  بسیاری است تا بتواند با فهم مخاطب و نیازهای

مد منجر گردد و بر مشکالت آکار و تربیتهای تعلیم ی به ویژگیصِرف انباشتن معلومات در ذهن مترب

 ،تحمّل اندیشه مخالف، تفکر خالق ،لهأامروزین تعلیم و تربیت از جمله ضعف در مهارت حل مس

 های فردی و... تا حد زیادی فائق آمد.پذیرش تفاوت ،تفکر انتقادی ،انگیزش تحصیل ،مشارکت فعال

 تحوالت مفهومی  ،فلسفه تعلیم و تربیت ،هرمنوتیک :یدیكل هایهواژ

 منابع
 های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت.رویکردها و روش(. 2913) توسلی، طیبه، نرگس و ؛ سجادیه، خسروباقری

 تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

شناسی و علوم تربیتی مجله روانی. (. هرمنوتیک فلسفی گادامر و اهداف تربیت2910) چناری، مهین و باقری، خسرو
 .23-1صص:  (،2) 2دانشگاه تهران، 

مجله (. دیدگاه هرمنوتیک هایدگر و تعلیم و تربیت. 2910) رضانژاد جوالیی، نجمه و مهدی دی، سسجادی
 .91شماره  ،شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهرانروان

 کز نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.تهران: مر درآمدی بر هرمنوتیک.(. 2916) ، احمدواعظی
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های دوره اهداف تفصیلی فعالیت»نقد و بررسی  (.2931) ادمنش، سعیدسجادیه، نرگس و آز

چکیده . در ملی جمهوری اسالمی ایران از منظر رویکرد اسالمی عمل در برنامه درسی« یدبستانپیش
سفی تحول در نظام مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فل

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.421-425)صص:  آموزش و پرورش ایران

 
 

در برنامه « دبستانیهای دوره پیشاهداف تفصیلی فعالیت»نقد و بررسی 

 درسی ملی جمهوری اسالمی ایران از منظر رویکرد اسالمی عمل

 1و سعید آزادمنش 2نرگس سجادیه

ها و مختصات مطلوب و مورد انتظار برونداد نظام آموزش و ملی، ویژگی اهداف در برنامه درسی

گیری انتخاب و بخشی به برنامه درسی و تربیتی، چارچوب جهتکند و ضمن سامانپرورش را تبیین می

رسی ملی، نماید. در برنامه دهای یادگیری، منابع و ارزشیابی را نیز تعیین میدهی محتوا، روشسازمان

شوند. اهداف اهداف در چهار سطحِ هدف غایی، اهداف کلی، اهداف تفصیلی و اهداف جزیی تعریف می

ریزان و تولیدکنندگان محتوای برنامه درسی و تربیتی به های تحصیلی برای دستیابی برنامهتفصیلی دوره

های متربیان برای هر دوره و توانمندی یافته و منسجم و بر مبنای نیازها، تمایالت، انتظاراتای سازمانگونه

های باشیم. بر این اساس، سؤالشود، که ما در این پژوهش در پی بررسی و نقد این اهداف میتعیین می

 پژوهش حاضر عبارتند از:

ی، از منظر رویکرد اسالمی عمل، متناسب با دبستانهای دوره پیشآیا اهداف تفصیلی فعالیت -2

 ها و اصول تربیتی کودکان در این دوره تعریف شده است؟نیازها، توانمندی

ی دبستانهای دوره پیشاز منظر رویکرد اسالمی عمل چه نقدهایی بر اهداف تفصیلی فعالیت -1

 وارد است؟

باشد که فرد ناظر به دوران بعد از بلوغ می( مطرح شده است، 2935که توسط باقری ) نظریه انسان عامل

 نماید و هویتبا تکیه بر مبادی عاملیت خویش از جمله معرفت، گرایش، اراده و اختیار اقدام به عمل می

نامه خود به بررسی ( در پایان2932زند. در راستای این نظریه، رضوی طاهری )خویش را رقم می

لیت انسانی در اندیشه اسالمی برای تربیت در دوران کودکی پرداخته است. ما در های مفهوم عاماستلزام

                                                      
 n.sajadieh@gmail.comعضو هیأت علمی دانشگاه تهران  -2 

 azadmanesh263@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش  -1 
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ملی  ی برنامه درسیدبستانهای دوره پیشاین پژوهش با تأکید بر این اثر، به نقد اهداف تفصیلی فعالیت

 ایم. پرداخته

ی که به نوعی زبان فنی و رسمی تعلیم و تربیت است، با بستاندهای دوره پیشاهداف تفصیلی فعالیت

دهد، مورد روش تحلیل مفهومی که کاربرد کلمات را به منزله روش اساسی تحلیل مورد استفاده قرار می

در  های کودکانبررسی و مداقه قرار گرفت و مشاهده شد که برخی اهداف با نیازها، عالیق و توانمندی

این دوره متناسب نیست، و اهدافی برای این دوران در نظر گرفته شده است که با تعریفی که از کودک در 

های دوران شود، همپوشانی ندارد. اهداف به نحوی، بسیار آرمانی و فارغ از محدودیتاین دوران ارائه می

دیم بر آن شدیم تا بر پایه نظریه اند. پس از آن که برخی از این اهداف را نامطلوب دیکودکی طرح شده

نامه رضوی طاهری که یک نظریه اسالمی و بومی است به نقد این اهداف بپردازیم. پایان انسان عامل

نامه اثری است که به شکل مدوّن و منسجم به تعریف اهداف، ( بدین جهت انتخاب شد که این پایان2932)

های تربیتی در دوران کودکی با نظر به مفهوم انسان عامل در اندیشه اسالمی پرداخته شمبانی، اصول و رو

بنیادین در نظام تعلیم و  است. شایان ذکر است که با توجه به مراحل تربیت که در مبانی نظری سند تحول

ی وارد است؛ اما به دبستانیشهای دوره پتربیت مطرح شده است نیز نقدهایی بر اهداف تفصیلی فعالیت

تر دلیل اجمالی که در زمینه مراحل تربیتی و اصول آن وجود دارد، اثر مذکور را در این زمینه مناسب

 یافتیم. 

توان گفت که برخی اصول تربیت کودک از منظر اسالمی در رابطه با دستاوردهای پژوهش حاضر می

اند، از ملی نادیده گرفته شده ی برنامه درسیدبستانهای دوره پیشصیلی فعالیتعمل در تدوین اهداف تف

سازی برای قرار گرفتن کودک در مواضع انتخاب و میدان دادن به کودک برای تکوین اراده جمله؛ زمینه

اند، از جمله؛ پرداختن کار گرفته شدهیا تفریط به و اختیار. همچنین، برخی از اصول نیز در حالت افراط و

 تر. به معارف انتزاعی در کنار معارف عینی و میدان دادن به کودک برای کسب آگاهی عمیق

ی از جهت تطابق و عدم تطابق با اصول تربیت کودک از دبستانهای دوره پیشاهداف تفصیلی فعالیت

شوند: نخست، اهدافی که با اصول تربیتی مطابقت دارند و ی عمل به سه دسته تقسیم میمنظر رویکرد اسالم

ها و کنند، از جمله این که کودک بر روی اندام بدن خود و شناخت آنها را تأیید میاصول تربیتی آن

سؤال های خود با سایر کودکان ها و شباهتهمچنین محیط پیرامون خود کنجکاوی کند، در مورد تفاوت

ای از قرآن، زندگی پیامبر )ص( و ائمه اطهار )ع( آشنا شود، با واژگان اساسی و های سادهکند، با داستان

پایه زبان فارسی آشنا شود، حرکات ساده ورزشی را انجام دهد و نظایر آن. دوم، اهدافی که از نظر 
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ها توان آنند که با قدری تساهل میباشمطابقت با اصول تربیتی، مشکوک هستند و نیازمند تأمل بیشتری می

خواند، به پیامبر )ص( و ائمه اطهار )ع( عالقه را پذیرفت، از جمله این که کودک اذکار نماز را از حفظ می

-کند، محیط زندگی خود را پاکیزه نگه میدهد، قوانین موجود در خانه و کودکستان را درک مینشان می

 مواردی از این قبیل.  کند ودارد، از گیاهان مراقبت می

سوم، اهدافی که با اصول تربیتی تناسب و تطابق ندارند و نیازمند بازتعریف و بازتولید هستند، از جمله 

این که کودک به خداوند متعال و یکتایی او ایمان داشته باشد، به قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان، ایمان 

خداوند را دوست داشته باشد و دوستی خدا را در رفتار داشته باشد، در همه حال از خداوند کمک جوید، 

نشان دهد، کارهای خوب را از بد بشناسد و به انجام کارهای خوب از خود رغبت نشان دهد. در پایان با 

توجه به تعریفی که از کودک، مبانی و اصول تربیت کودک از منظر رویکرد اسالمی عمل وجود دارد، 

 اند.ی اصالح و بازتولید شدهدبستانوره پیشهای داهداف تفصیلی فعالیت

 منابع

(. )نگاشت 2913های درسی و تربیتی( ))طرح جامع تحول بنیادین برنامه برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران

 چهارم(. تهران: دبیرخانه طرح تولید برنامه درسی ملی.

 ران: سازمان چاپ و انتشارات.. تههویت علم دینی(. 2935باقری، خسرو )

 (. تهران: نشر مدرسه.2)ج  نگاهی دوباره به تربیت اسالمی(. 2910باقری، خسرو )

 . تهران: نشر مدرسه.الگوی مطلوب آموزش و پرورش در جمهوری اسالمی ایران(. 2913باقری، خسرو )

صص: (، 1) 2، های تربیتیالم و پژوهشاس(. تعلیم و تربیت و دنیای ناشناخته دینی کودکان. 2911باهنر، ناصر )

159-190. 

(. معصومیت و تجربه در شعر کودک: کوششی در تدوین نظریه نقد ادبیات کودک، 2901خسرو نژاد، مرتضی )

 .221 -10صص:  ،(2) 20، علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز

 11، جتماعی و انسانی دانشگاه شیرازعلوم ا(. مفهوم کودکی و هدف ادبیات کودک، 2914خسرو نژاد، مرتضی )
 .261 -204صص:  (،4)

های مفهوم عاملیت انسانی در اندیشه اسالمی برای تربیت در بررسی استلزام(. 2932رضوی طاهری، سمیه سادات )
 نامه کارشناسی ارشد(. دانشگاه تهران.)پایان دوران کودکی

(. تهران: دبیرخانه 2935) می عمومی جمهوری اسالمی ایرانمبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رس

 شورای عالی آموزش و پرورش.
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و ابعاد مختلف آن در سند  واکاوی هویت (.2931)فرمهینی فراهانی، محسن و نوروزی، ناصر  

لیم و تربیت ایران: مبانی چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تع. در بنیادین تحول
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.420-429)صص:  فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

 واكاوی هویت و ابعاد مختلف آن در سند تحول بنیادین

 1و ناصر نوروزی 2محسن فرمهینی فراهانی

تا افراد جامعه در سایه آن به  رمز بقا و حیات هر قوم و ملتی در کسب تعلیم و تربیت شایسته است

آموزش و پرورش با مقاصد وسیع شخصی، اجتماعی، ملی، و »جا که هویتی ارزشمند دست یابند. از آن

اصلی تربیت محسوب  از ارکان (، کسب هویت152: 2915سرشت، )پاک« المللی مرتبط استبین

ای در ارتباطی است؛ چرا که تربیت سند هر جامعههای مورد پگردد. کسب هویت شایسته، با ارزشمی

ها را بفهمد، بپذیرد، دوست های واالی انسانی است، چنان که آن ارزشکشاندن آدمی به سوی ارزش»

باشد که به ها میامری دایمی میان انسان «9هویت»(. واکاوی 23: 2911زاده، )نقیب« کار آوردبدارد و به

هویت از آغاز تمدن، ذهن آدمی را به خود مشغول داشته؛ اما هرگز »ست. اشکال مختلف متبلور شده ا

)رهبری، « رنگ کهنگی به خود نگرفته است و در ادوار مختلف به اشکال گوناگونی ظاهر شده است

ای ارزشمند در ابعاد متنوعی های فکری است که همانند خمیرمایه(. هویت چارچوبی از آگاهی2911

هویت امری چند الیه است که از سطح فردی شروع شده و به سطوح گروهی، ملی آشکار گردیده است. 

شناسی، های گوناگون علوم مانند علوم اجتماعی، روانرسد. به همین علت، پژوهشگران رشتهو فراملی می

شناسی، علوم سیاسی ]و علوم تربیتی[ با توجه به اهداف خود هر یک از این سطوح را بررسی جامعه

(. واژه هویت که 2935ای است )کمالی اردکانی، رشتهد. در واقع، باید گفت هویت موضوعی بینکننمی

تعلّق یابد. بنابراین  تواند هم به فرد و هم به جمعدر زبان فارسی به معنای این همانی و همانستی است، می

ک فرد را از فرد دیگر هایی که یای از عوامل، آثار و نشانهتوان گفت: مجموعهمی در تعریف هویت

ای (. هویت خصیصه...سازد )اعم از سیاسی، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، شخصیتی، دینی ومتمایز می

                                                      
 farmahinifar@yahoo.com تهران  هیأت علمی دانشگاه شاهد  استادیار و عضو -2
 n.noroozi@hotmail.comتربیت دانشگاه شاهد تهران   دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و -1

9- Identity 
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شود و از سوی ای با داشتن صفات مشترک و مشابه کنار هم میسو باعث جمع کردن عدهاست که از یک

شود )یاراحمدی، مشترک و مشابه میای از دیگران به دلیل داشتن همان صفات دیگر باعث جدایی عده

های فردی و اجتماعی بودن (. مفهوم هویت با همسانی و تفاوت عجین شده است که اشاره به جنبه2912

گردد. معناساز بودن هویت بر ساختگی بودن آن داللت هویت دارد. هویت از طریق معناسازی کسب می

بلکه همیشه نتیجه توافق و عدم توافق است. پس هویت نیز ها و اشیا نیست، معنا خاصیت ذاتی واژه»کند. می

(. 110: 2913محمدی، )گل« چیزی طبیعی، ذاتی و از پیش موجود نیست، بلکه همیشه باید ساخته شود

ای است که نهادهای گوناگونی بر روی این موضوع اهمیت و حساسیت هویت و بحران هویت به اندازه

یت به دلیل کارکردهای متنوع و متفاوتی که دارد به عنوان مصدر هویت کنند. نهاد تعلیم و تربکار می

ها و ملل جایگاه خاصی دارد. بر همین اساس، تکوین و تعالی هویت، هدف سازی تقریباً در همه فرهنگ

به هدف کلی جریان تربیت، تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان، »کلی تربیت رسمی عنوان شده است. 

را به طور مستمر با عمل ای که بتوانند موقعیت خود و دیگران در هستی را به درستی درک و آنگونه

: 2935)شورای عالی انقالب فرهنگی،« صالح فردی و جمعی متناسب با نظام معیار اسالمی اصالح نمایند

نیادین است. بنابراین گردد که هویت یکی از مفاهیم کلیدی در مبانی نظری تحول ب؛ لذا مشخص می(166

با توجه به نو بودن بحث هویت در مبانی نظری تحول بنیادین و عدم انجام پژوهش در این راستا، ضروری 

اند عبارتند است تا ابعاد مختلف هویت، مورد بررسی قرار گیرند. سؤاالتی که در این رابطه طرح گردیده

 از:

 اره شده است؟ اش در سند به چه ابعادی از هویت -2

 اشاره شده است؟  های مختلف هویتدر سند تا چه میزان به مؤلفه -1

 ها کدامند و فراوانی هر کدام تا چه میزان است؟ این مؤلفه -9

 مطرح شده است؟  چه عواملی برای تکوین هویت در سند -4

 نظری و راهکارهای آن تا چه میزان است؟ در بخش مبانی  میزان پرداخت به مقوله هویت -0

باشند. نحوه در پژوهش حاضر تحلیل محتوا، روش استنباطی و توصیفی می های تحقیقروش

آوری اطالعات از طریق مطالعه و تحلیل محتوای مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت جمع

بنیادین در نظام تعلیم و تربیت  باشد. منبع تحلیل، سند تحولمی رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران

باشد که شامل سه بخش فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران می

امه نظام تربیت رسمی و عمومی در ایران، فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران و رهن
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باشد. واحد تحلیل، کلمه، جمله و لیست محقق ساخته میجمهوری اسالمی ایران است. ابزار تحلیل چک

 عبارت است.

، شامل ابعاد فردی، جنسیتی، دینی، قومی، ملی و جهانی است. هویت بر مبانی سند تحول ابعاد هویت

های تأثیرگذار در ای از مؤلفههای هویت با دارا بودن زیرمجموعهو غیرمشترک به عنوان الیه مشترک

اند. بر اساس مبانی نظری تحول بنیادین، هویت دارای دو جنبه فعال و منفعل هویت مورد توجه قرار گرفته

کند و بر ل میگری عماست. جنبه فعال آن بخش فعال و زایای هویت است که بر اساس قدرت انتخاب

ای هویت بخشد. این مسئله با الگوی رودخانهرا اصالح و بهبود میگذارد و آنعناصر موقعیت تأثیر می

ای هویت، بستر اصلی هویت در تربیت رسمی، شامل بیشتر متناسب است. بر اساس الگوی رودخانه

توان نتیجه و حاصل هویت را میگیری کلی کسب های انسانی، اسالمی و ایرانی است. در یک نتیجهمؤلفه

 کار تربیت رسمی در نظام جمهوری اسالمی ایران دانست. 

 منابع
 . )تورج یاراحمدی، مترجم(. تهران: شیرازه.هویت اجتماعی(. 2912جنکینز، ریچارد )

 . تهران: کویر. معرفت و قدرت معمای هویت(. 2911رهبری، مهدی )

انی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری مب(. 2935شورای عالی انقالب فرهنگی )
 . تهران: انتشارات وزارت آموزش و پرورش.اسالمی ایران

 -62صص:  ،253، مجله پرسمان می و بازسازی هویت ملی در ایران.(. انقالب اسال2935اکبر )کمالی اردکانی، علی

11.  

 . تهران: نشر نی.هنگ و هویتجهانی شدن فر(. 2913گل محمدی، احمد )

 سرشت، مترجم(. تهران: سمت.. )محمدجعفر پاکمکاتب فلسفی و آراء تربیتی(. 2915) .گوتک، جرالد. ال

 . تهران: طهوری.نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش(. 2911زاده، عبدالحسین )نقیب
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زش و پرورش کشور با توجه بررسی تحول در نظام آمو (.2931) سلحشوری، احمد و رمضانی، مینا

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و . در یشناسی اسالمبه رویکرد زیبایی
(. مشهد: 421-426)صص:  تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

ظام آموزش و پرورش كشور با توجه به رویکرد بررسی تحول در ن

 شناسی اسالمیزیبایی

 1و مینا رمضانی 2احمد سلحشوری

اندیشه درست در تعلیم و تربیت و راه و رسم زندگی انسانی یک نیاز حتمی است. بنابراین، نظام وجود 

فرض باشند که تعلیم پیش هایی باشد که مبتنی بر اینها و اندیشهآموزش و پرورش باید در برگیرنده نظریه

و تربیت باید با تحوالت اجتماعی، علمی، سیاسی و فرهنگی کشور در ارتباط باشد و خود را با این 

های روحی و روانی تحوالت هماهنگ کند. همچنین، از آنجا که انسان معاصر با مشکالت و بحران

می باید حقیقت انسانی خویش را بشناسد فرض باشند که آدبسیاری مواجه است، باید در برگیرنده این پیش

و به سمت خداوند و تعالیم الهی وی بازگردد. این مقاله با هدف دستیابی به راهکاری اثربخش در نظام 

ی به تأمل پرداخته و ضمن شناسهای رشد یافته، در رویکرد زیباییآموزشی به ویژه از منظر پرورش انسان

ی اسالمی، به تبیین تحول در نظام آموزشی با توجه به رویکرد شناسم زیبایی و زیباییتعریف مفاهی

ی اسالمی پرداخته است. در حال حاضر در نظام آموزش و پرورش ما چنین روندی چندان به شناسزیبایی

یتیویستی به تعلیم و تربیت است. بنابراین، ایجاد خورد که یکی از دالیل آن وجود نگاه پوزچشم نمی

ها و رویکردهای مفید و مؤثر تحول ثمربخش در تعلیم و تربیت ایران قبل از هر چیز نیازمند وجود نگرش

است تا چراغ راه تحوالت صحیح در سر راه تعلیم و تربیت کشور باشد. یکی از این نظریات رویکرد 

چه بخواهیم یک تعریف دقیق، های آن زیباشناسی اسالمی است. چنانی است که یکی از مقولهشناسزیبایی

جامع و مانع از زیباشناسی ارائه دهیم موفق نخواهیم بود، چرا که تعاریف زیبایی همه نسبی و ناپایدار 

، ی مانند عدالتهایتوان گفت که زیبایی معقول و محسوس در کنار هم زیباییهستند؛ ولی در کل می

یابد و در این معنای کلی است که در نظام گیرد و تعالی میحکمت، عفت، شجاعت و دانستن را در برمی

                                                      
 استادیار دانشگاه بوعلی سینا -2 

 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت -1 
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کند، وگرنه شناختی را مطرح میجامع تعلیم و تربیت، ضرورت تعلیم و تربیت بر مبنای رویکرد زیبایی

های فلسفه است که به عنوان یکی از رشتهی شناساییصرف زیبایی محسوس احتیاج به آموزش ندارد. زیب

چه بخواهیم از نگاه ی را چنانشناسزیبایی شود.شناختی تعریف میهای زیبایینظریه تأمل در داوری

م یافت. زیبایی از منظر اسالم به معنای ی اسالمی دست خواهیشناساسالمی بنگریم به رویکرد زیبایی

ادراک نظم و کمال طبیعی جهان است که با توجه به مفهوم، همراه کمال بوده و انسان تحت تأثیر 

هماهنگی با طبیعت جهان و انسان کبیر، از آن همه کمال و جمال و تجلیات گوناگون آن در طبیعت 

یابد؛ شناختی که د و به شناخت درونی دست میشواحساس خوشی و لذت نموده و به سوی آن جذب می

ی اسالمی در شناسبا ذوق و بارقه و جرقه همراه بوده و جایگاهش قلب است. استفاده از رویکرد زیبایی

توان به رشد و بروز استعدادها و نظام آموزشی کشور تحوالتی به همراه خواهد داشت که از جمله می

گیری یک شخصیت جانبه اشاره کرد که منجر به شکلشناختی، عاطفی و مهارتی به طور همه هایقابلیت

توانند ریزان درسی از این رویکرد استفاده نمایند میچه برنامهشود. چنانمتعادل و متوازن در فرد می

بخش سازد و با لذتهایی که تجربیات را جذاب، مناسب و هایی برای ارتقای زیبایی بنویسند؛ برنامهبرنامه

قرار گرفتن در معرض آثار آن افراد نسبت به تجربیات موجود قانع نشده، ترغیب گردد که به دنبال چیزی 

با توجه به این که نظام آموزش و پرورش کارآمد یکی از تر است. تر و شرافتمندانهباشد که اصیل

کند، های آموزشی رایج ثابت میشیوه روی جامعه است و در حالی کهبرانگیزترین موضوعات پیشچالش

تکیه صرف به تربیت علمی خالص با رویکرد عقل در ساختن نسل جوان ناتوان بوده و به جای توجه به 

سازد، نیاز به یک شیوه و روش جدید که بتواند روح و جاذبه علمی را بعدی میهمه ابعاد انسان را تک

روح بعدی و بیر تربیت انسان کامل به جای انسان تکبرگرداند و خأل آرمانی جوامع آموزشی را د

ی شناسگردد. بنابراین، رجوع به رویکردهایی چون رویکرد زیباییواقعیت بخشد، بیشتر احساس می

د منجر به بسط و توانی اسالمی میشناساسالمی در نظام آموزش و پرورش ما الزامی است. رویکرد زیبایی

در نظام آموزش و پرورش گردد و از طرف دیگر قادر است انسان را به تسهیل در امر آموزش و  اشاعه هنر

پرورش و به دنبال آن هدف معقول و تکامل حیات رهنمون سازد. با وجود چنین رویکردی در نظام 

یر کمک کند تا نسبت به موضوعات درسی تواند به فراگآموزش و پرورش کشور، تعلیم و تربیت می

کار گیرد و در ، حافظه و ذهن خود را بهمتعهد شود و وارد عرصه گردد و تمام نیروهای خود از قبیل تخیل

 تواند موجبات رشد و تعالی انسان کامل را فراهم سازد.نهایت، می
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 منابع
 ر مرکز.. تهران: نشحقیقت و زیبایی(. 2900احمدی، بابک )

 . تهران: سازمان تبلیغات اسالمی.زیبایی و هنر از دیدگاه اسالم(. 2963جعفری، محمد تقی )

 . تهران: سازمان تبلیغات اسالمی.تعلیم و تربیت(. 2906جعفری، محمد تقی )

 . )نجف دریابندری، مترجم(. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.معنی هنر(. 2904رید، هربرت )

 . )فریدون شایان، مترجم(. تهران: بامداد.های هنریشناسی علمی و مقولهزیبایی(. 2969)زایس، اونز 

 . )علینقی وزیری، مترجم(. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.زیباشناسی تحلیلی(. 2996یر )گاستاال، پی

(. تهران: انتشارات دانشگاه . )یعقوب آژند، مترجمشناسیفلسفه هنر و زیبایی(. 2903هاسپرز، جان و اسکراتن، رجر )

 تهران.

 . )علی سلمانی، مترجم(. تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.در باب معیار ذوق و تراژدی(. 2910هیوم، دیوید )
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مبانی  (.2931)کاظمی، یحیی؛ گنجی تنها، فاطمه؛ اصغری درمیان، خدیجه کبری و خمر، طاهره  

مقاالت چهارمین چکیده . در آموزش و پرورش محوری در سند تحولفلسفی راهکار مدرسه
 همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.411-423)صص: 

 
 

 محوری در سند تحول آموزش و پرورشمبانی فلسفی راهکار مدرسه

 4و طاهره خمر 9میان؛ خدیجه کبری اصغری در1؛ فاطمه گنجی تنها2یحیی کاظمی

 لیسمآهای ایدبه صورت آشکار مطرح شده است و در دیدگاه ی در دیدگاه پراگماتیسممحورکودک

شناسی این از جهان گیرد. این موضع متأثرنیز به صورت ضمنی مورد تاکید قرار می و اگزیستانسیالیسم

ها درون فرد را لیستآدانند. ایدها جهان را محصول تجربه و در نتیجه فردی میمکاتب است. پراگماتیست

دهند و این مسیر را را محور رشد قرار میدانند و بازگشت به خویشتن و شناخت آناز نوع جهان خارج می

دار شدن فرد ها نیز به انتخاب فرد در هستییستانسیالیستدانند. اگزهای روی زمین متنوع میبه تعداد انسان

کند. بنابراین، معلم دارای دنیایی متفاوت با یادگیرندگان است کنند که آن نیز جنبه فردی پیدا میتاکید می

ها را سامان بخشد و هدایت کند. بنابراین، تنها به معلم نقش تواند با دنیای خود دنیای متفاوت آنو نمی

دانند. با گیرند و تعیین هدف و فعالیت تربیتی را بر عهده یادگیرنده میدهنده در نظر مینما و آگاهیراه

های مختلف به آن، هر اقدامی که نظام ی و گرایش فلسفهمحورتوجه به قابل دفاع بودن مبانی کودک

محوری بر ی بکشاند، سودمند جلوه خواهد کرد. مدرسهمحورآموزش و پرورش را به سمت کودک

توانند دهد. در این نظام معلم و مدیر مدرسه میی را افزایش میمحورخالف نظام متمرکز، امکان کودک

گر ها در برنامه مدرسه تنوع ایجاد کنند. بنابراین، مدرسه اآموزان و درخواست آنبه تناسب نیاز های دانش

به مفهوم حاکمیت بیرونی از طرف گروهی نزدیک به کودک )در مدرسه( بر سرنوشت کودکان باشد، 

 یپذیری بیشتر در اهداف و محتواتفاوتی با نظام متمرکز نخواهد داشت؛ اما اگر به مفهوم امکان انعطاف

 تواند مفید تلقی شود.میمحوری باشد، ی و مراجعمحورآموزش و پرورش برای تحقق کودک

                                                      
 yahyakazemi@yahoo.comاستادیار دانشگاه سیستان بلوچستان   - 2
   fganjitanha@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی   - 1
 kh.asghari91@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی   - 9
 t.kamar207@yahoo.comریت آموزشی  دانشجوی کارشناسی ارشد مدی - 4
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تواند حالت سکون و رکود مدرسه در رأس تغییرات زندگی فرد و اجتماع قرار دارد. مدرسه امروز نمی

خود را ادامه داده و با تحوالت هماهنگ شود و از طرفی با بررسی انتقادی این تغییرات خود به صورت 

(. تأسیس مدرسه و توسعه نهادهای 235:2905، نژادکننده آن در آید )شعارییک عامل تغییر یا تسریع

های تربیتی خانواده را جبران کرده و به اعتباری نارسایی کار خانواده را در تربیتی به اعتباری کمبود فعالیت

زمینه تربیت فرزند فراهم آورده است. در جامعه امروز، مدرسه رسالت تربیت کودکان را در چارچوب 

 (.201: 2901باشد )معیری، دار میعهده ص تربیت عمومیهای مشخها و برنامههدف

بر محور بودن مدرسه در  29-1و  1-9بنیادین آموزش و پرورش در دو راهکار  در سند تحول

 های فلسفی بحثی ازها و فرایند اداری و آموزشی تاکید شده است. معموالً در دیدگاهگیریتصمیم

ی در مقابل محورچه مطرح شده است در یک طیف کودکمحوری به میان نیامده است. آنمدرسه

ی این طیف قرار محوری مفاهیم واسطی هستند که در میانهی و مدرسهمحورمحوری است. معلمموضوع

 پذیری این راهکارها را نشان دهد. د میزان توجیهتوانگیرند. بررسی مبنای فلسفی این راهکارها میمی

محوری در روش مورد استفاده در این پرورش تحلیل است. یعنی ابتدا به بررسی جایگاه مدرسه

ها شود. سپس به بررسی میزان دالیل موافق و مخالف مربوط به این دیدگاههای فلسفی پرداخته میدیدگاه

در نهایت بر اساس این تحلیل نتایج قابل استفاده در تحول آموزش و شود و از منظر فلسفی پرداخته می

 شود.پرورش استخراج می

 ایدآلیسمهای به صورت آشکار مطرح شده است و در دیدگاه ی در دیدگاه پراگماتیسممحورکودک

شناسی این گیرد. این موضع متأثر از رواننیز به صورت ضمنی مورد تاکید قرار می و اگزیستانسیالیسم

ها درون فرد را دانند. ایدئالیستها جهان را محصول تجربه و در نتیجه فردی میمکاتب است. پراگماتیست

دهند و این مسیر را دانند و بازگشت به خویشتن و شناخت آن را محور رشد قرار میاز نوع جهان خارج می

 یذهن کل یت عبارت است از القایدانند. هگل معتقد است که تربهای روی زمین متنوع میبه تعداد انسان

(. بنابراین، کودک 919: 2911، ی، او خودش را از قوه به فعل در آورد )شرفیدر کودک تا از راه آزاد

کنند که دار شدن فرد تاکید مینتخاب فرد در هستیها نیز به امحور رشد خود قرار دارد. اگزیستانسیالیست

تواند با کند. بنابراین، معلم دارای دنیایی متفاوت با یادگیرندگان است و نمیآن نیز جنبه فردی پیدا می

ه هم یشب یچ دو کودکیدگاه، هین دیها را سامان بخشد و هدایت کند. در ادنیای خود، دنیای متفاوت آن

ار یآموز با اختباشند و دانش یآزاد یهاد مکانیدارند. مدارس با یمتفاوت یهایژگیوستند و عالئق و ین

محوری موافق نیستند بلکه (. در این مکتب با موضوع32: 2916، یخود در مدرسه حاضر شود )علو



 411 

 
ا و (. بنابراین، تنها به معلم نقش راهنم919: 2905نژاد، آموز باید محور اصلی قرار گیرد )شعاریدانش

دانند. با توجه به گیرند و تعیین هدف و فعالیت تربیتی را بر عهده یادگیرنده میدهنده در نظر میآگاهی

های مختلف به آن، هر اقدامی که نظام آموزش و ی و گرایش فلسفهمحورقابل دفاع بودن مبانی کودک

بکشاند سودمند جلوه خواهد کرد. نظام آموزشی باید بر حسب ی محورپرورش را به سمت کودک

کند که در آن، جریان یاد می« مدارکودک»استعدادهای بالقوه کودک تحقق یابد. کیلپاتریک از مدرسه 

کند و یادگیری باید با عالیق کودک مستقیماً در ارتباط یادگیری را به طور عمده خود کودک تعیین می

ها، مبدأ و محور آموزش و پرورش کودک است و نتیجه آن بار (. از نظر پراگماتیست65:2900باشد )نلر، 

نژاد، بخش که در تمام اوضاع و احوال مبتکر است )شعاریپذیر، فعال و نتیجهآوردن عقلی است شکل

د آیها معتقدند که چون واقعیت بر اثر تعامل شخص با محیط خود به وجود می(. پراگماتیست953: 2905

گذارد، بپردازد، درست بدانسان که گونه که وی تأثیر میکودک باید به تحصیل درباره جهان بدان

توان مدرسه را کند، جدا دانست. به همین نحو نیز نمیتوان کودک را از محیطی که در آن زندگی مینمی

ازها، یمتناسب با ند یبا یدگاه، موضوعات درسین دی(. از ا10: 2900از خود زندگی جدا ساخت )نلر، 

آزاد گذاشتن افراد در مدرسه فواید  (. از نظر دیویی06: 2916، یآنان باشد )علو یق و استعدادهایعال

دهی مجدد این نظام و ایجاد ساختاری ن، در جهت سازمانی(. بنابرا2912زیادی دارد )شریعتمداری، 

گویی هرچه در سطح مدرسه، در جهت استقالل و پاسخ پذیر، مبتنی بر عوامل فعالارگانیک و انعطاف

 .(10: 2901مقدم، باشند )جعفرییبیشتر مدارس در برابر اهداف مدرسه و جامعه محلی مؤثر م

دهد. در این نظام، معلم و ی را افزایش میمحورمحوری بر خالف نظام متمرکز، امکان کودکمدرسه

ها در برنامه مدرسه تنوع ایجاد آموزان و در خواست آنند به تناسب نیازهای دانشتوانمدیر مدرسه می

(. اگر 20: 2910مقدم، آورد )جعفریکنند. محیط غیرمتمرکز افراد زیرمجموعه را توانمند و مسئول بار می

ونی از آموزان باشد و باعث ادامه کنترل بیرمحوری به مفهوم حاکمیت مسئولین مدرسه بر دانشمدرسه

ها باشد، تفاوتی با نظام متمرکز نخواهد داشت؛ اما اگر طرف گروهی نزدیک به کودکان بر سرنوشت آن

تواند مفید تلقی محوری باشد، میی و مراجعمحورپذیری بیشتر برای تحقق کودکبه مفهوم امکان انعطاف

، متحول و رشد یابنده در نظر بگیریم که در مسیر محور را نظامی پویاشود. اگر نظام مدیریت مدرسه

توانیم به جای نفع و اثربخش آموزشی در حرکت است، میهای ذیاستقالل مدرسه و مشارکت مؤثر گروه

محوری را با سه عبارت فرایند نبود تمرکز و محور، فرآیند تغییر به سوی مدرسهتعریف مدیریت مدرسه

 ام آموزش و پرورش به مدارس تعریف کنیم.تفویض اختیار از سطوح عالی نظ
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تحول در نظام آموزش وپرورش کشور  و فلسفه اسالمی (.2931) آبادی، یداله و جعفری، لیالخرم

نی فلسفی چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبا. در ایران
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.410-419)صص:  تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

 پرورش كشور ایران تحول در نظام آموزش و فلسفه اسالمی و

 1لیال جعفری و 2آبادییداله خرم

ای هدر سال ،تحول بنیادین حاکم بر مراکز آموزشی پرورش و کمی آموزش و درباره اعتالی کیفی و

تواند از شکل توان امور بسیاری را دخیل دانست. دامنه این امور چنان گسترده است که میمی ،اخیر

آموزان و نوع تغذیه آنان تا مکتب فلسفی حاکم بر تفکرات تعداد دانش ظاهری فضاهای آموزشی،

 هداف حاکم برو ا ،معانی پنهان عملکردها ها،باید ارزش ،در مطالعات آموزشی آموزشی را شامل شد.

ابتدا باید دانست که  ،پرورش در باب اعتالی کیفی آموزش و از این رو، مطالعه کرد. مقایسه و ها رانظام

مکتب فکری حاکم بر نظام آموزشی کشور چیست؟ آیا حرکت ما بر اساس  پرورش و فلسفه آموزش و

 و -هاارزش -ها انی، آرمانرود یا نه؟ چرا که درصورت عدم همخوهای آن مکتب فکری پیش میآرمان

 پاشد.عملکردها از درون فرو می

در نظام  فلسفه اسالمی ایجاد سجایای اخالقی است. تربیت برای تنویر ذهن و ،دیدگاه فلسفه اسالم از

 وکند که بتواند با در نظر گرفتن تمامی جوانب آموزشی ایفا می یپرورش کشور چنین نقش آموزش و

انسان از دیدگاه اسالم موجودی  ،پرورشی در ابعاد گوناگون اسالمی، انسانی کامل را به وجود آورد. زیرا

، ولی از موهبت اصالت وی به روح اوست. با اینکه انسان دارای اجل مسمی است و معنوی است مادی و

ز همین است. عقل نیز گاهی انسان اآ گوش است که علم و خوردار بوده که مهمترین آن چشم وحواس بر

از نظر فالسفه اسالم هم مورد  ن تاکید فراوانی روی آن داشته است، وآاز نیروهای عمده روح است که قر

اختیار  انسان در بینش اسالمی خود دارای اراده و گوید:می صدرامال اهمیت زیاد بوده است. همانطور که

 به کمال انسانیت برسد. تواند آموزش و پرورش یابد وباشد و میود نمیاختیار او محد است و این اراده و

                                                      
 ykorramabadi@yahooهای استان همدان عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه - 2
 omleylajafari313@yahoo.cتربیت پیام نور مرکز همدان  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و -1
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گیرد که از نظر پرورش را به عنوان رشد کلی فرد در نظر می آموزش و ،ا فیلسوف ایرانیسینعلیابو

قه خود او را آماده زندگی در جامعه و از طریق مبادله انتخابی طبق سلی ذهنی و اخالقی او جسمی و

روحی و هر  رشد جسمی و ،با تکیه بر فلسفه اسالمی ،سینا نیزتربیت از نظر ابن تعلیم و ،بنابراین سازد.می

درست )انسان کامل(  دهی یک شهروند سالم وشکل گیرد، ورا نادیده نمی ،آنچه که در آنها وجود دارد

پرورش  د که چنین امری در سایه فلسفه اسالم در نظام آموزش ودانروح سالم می را در داشتن جسم و

 باشد.عملی می

تکامل همه  عوامل رشد و ها وفراهم کردن زمینه:دیدگاه اسالم عبارت است از از این رو، تربیت از

محتوای از پیش  مبتنی بر اصول و ،سنجیده ای منظم وبرنامه ، بر اساسجانبه انسان و هدایت مسیر تکامل

 ن به استعدادهای بالقوه وظام تعلیم و تربیت کشور تحقق بخشیددر ن هدف فلسفه اسالمی ،پس معین شده.

شناخت استعدادهای انسان به عنوان  بر این اساس، متعادل بار آوردن انسان است که بتواند متخلق شود.

ز علم به عنوان یک ضرورت از دیدگاه فلسفه ای اهدایت هر یک از شاگردان به رشته مقدمه تربیت و

در نظر گرفتن  ،پرورش اسالمی برای رسیدن به این اهداف در نظام آموزش و گردد.تاکید می ،اسالمی

باالخره اقتصادی تمامی افراد تحت  نظامی و سیاسی و ،آموزشی ،علمی، تربیتی ،مباحث اخالقی مسائل و

 باشد.آموزش در کشور ضروری می

که در نظام جدید آموزش وپرورش کشور ایران حاکم است را از ابعاد  خواهیم فلسفه اسالمییحال م

 .را بررسی نماییمگذارد، تربیت کشور اثر می مختلف آن که بر روی تعلیم و

خداوند شناسی اسالمی، هستی مطلق از آن ایران: در هستی و تربیتشناسی اسالمی در تعلیم ( هستی2

 ،است. چون هستی واقعیت از اویی و ماهیت به سوی اویی دارد، این جهان به طور مستقل از ذهن انسان

شناسی اسالمی، در نظام آموزش و پرورش کشور ایران هم در وجود دارد. پس تعلیم و تربیت در هستی

ر اندیشه، رفتار و کردار به تمام عوامل موثر د ، ومعنای عام و هم در معنای خاص آن، جهت الهی دارد

آموزد که جهان هستی را خداوند خلق کرده و در حقیقت دهد، و به انسان میانسان سمت و سوی الهی می

 خداوند هم مبدا و هم مقصد هستی است.

شناسی اسالم دو علم برای انسان وجود شناسی اسالمی در تعلیم و تربیت ایران: در شناخت( شناخت1

الیقین(. علم حضوری دریافت بدون واسطه صورت ذهنی است که و علم حضوری )حق دارد: علم حصولی

شناسی برای آن سه مرتبه وجود دارد: مرتبه حس، مرتبه خیال، مرتبه تعقل. شناخت انسان در شناخت

اسالمی منحصر به ادراک حسی نبوده و ادراک هم یک پدیده مادی یا فیزیولوژیکی و بدیهی دارد. 



 491 

 
ناخت عبارتند از: حواس سالم، نفس سلیم و عقل سالم. منابع شناخت عبارتند از: طبیعت، آیات ابزارهای ش

کند با استفاده از این ابزارهای معلم سعی می ،شناسی اسالمیآفاقی و تاریخ گذشتگان. در شناخت

آزاد باشند.  هایی را تربیت کند که دارای علم و آگاهی و بینش اسالمی وخدادادی و منابع موجود انسان

 آموز در انتخاب رشته و مواد تحصیلی خود آزاد است و معلم نقش راهنما را بر عهده دارد.مثالً دانش

اصل تصعید و واالیش  ،ی اسالمیشناسدر زیبایی تربیت ایران: ی اسالمی در تعلیم وشناسزیبایی( 9

 های ظاهری جاری ساخت. نظام آموزش وواقعیات حیات را در پشت پرده زیباییمطرح است تا بتوان 

 زیبایی وجود دارد، و و کند که در وجود انسان گرایش فطری به هنرچنین بیان می پرورش ایران

 .پرورش است ریزی برای ذوق هنری از وظایف مهم آموزش وبرنامه

چون انسان مخلوق خداوند و  ،از دیدگاه فلسفه اسالمی تربیت ایران: شناسی اسالمی در تعلیم وانسان( 4

جسم است که  موجود برگزیده الهی است که خداوند او را به خود اختصاص داده است. دارای روح و

ای از مجموعه ،همچنین .ابزار نفس جسمش فناپذیر است و روحش گوهری است مجرد یا غیرمادی و

های به اقتضای ویژگی ،بنابراین. مهمترین قوای وجودی او هستند ،عاطفه و استعدادهاست که فطرت

پس  اسالمی است تا بتواند به تکامل حقیقی برسد. تربیت صحیح و مند تعلیم وروحیش نیاز جسمی و

انجام درست این  باشد وطبیعت و خداوند مسئول می ،هجامع ،توان گفت انسان در برابر خودمی

 باشد.پرورش در مکتب اسالمی عملی می های خوب آموزش وبا وجود هدایت ها،مسئولیت

پرورش جمهوری اسالمی ایران نشات گرفته از مکتب  گیریم که نظام آموزش ونتیجه می بر این اساس،

سجایای اخالقی  ه وجود آوردن انسان کاملی است که با عقل وهای آن باسالم بوده و تمام اهداف و برنامه

ها عبارت است از تعلیم و تربیت ارزش ،پرورش اسالمی حقیقت دست یابد. آموزش و درست به سعادت و

شود از قداست برخوردار تربیتی که اجرا می چنین تعلیم و از این رو، النفسه خیرند.که فی ییهادانش و

 .ستودنی است است و

 منابع
 .پیام نورتهران:  فلسفه تربیت )فلسفه آموزش وپرورش(. .(2915زاده، عیسی )ابراهیم

 .سمت تهران:. تاریخ آموزش وپرورش ایران و بعد از اسالم .(2914درانی، کمال )

 .حفیظ تهران:. مبانی فلسفی آموزش وپرورش در ایران .(2903فاطمه ) ،زیباکالم

 .262شماره  ،نشریه کیهان فرهنگیی مبانی فلسفی نظام آموزشی ایران. ررسب .(2901زیباکالم، فاطمه )

 .انتشارات سمت: تهران .سرشت، مترجم(. )محمدجعفر پاکمکاتب فلسفی و آرا تربیتی .(2915) .ال .گوتگ، جرالد
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 (.2931)محمود  ،مهرمحمدیو خسرو ، پرست باقری نوع ؛فاطمه ،مفردزیباکالم ؛سمیرا ،حیدری 

چکیده مقاالت چهارمین همایش . در یین و نقد مبانی فلسفی تحول مفهوم یادگیری در طرح پایدیاتب
)صص:  ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.416-413

 
 

 تحول مفهوم یادگیری در طرح پایدیا تبیین و نقد مبانی فلسفی

 4محمود مهرمحمدیو  9پرست خسرو باقری نوع ؛1فردنمفاطمه زیباکالم ؛2سمیرا حیدری      

های تربیتی سراسر جهان ی مفهوم یادگیری در بستر اندیشهاز دیر باز تا کنون تحوالت زیادی در زمینه

رورش در سطح دنیا نیز هرگونه اختالل در یادگیری های آموزش و پدر نظام ،بوجود آمده است. از سویی

بستر نظری مدارس  ،باشد. در این مقالهآموزان مطرح میبه عنوان یکی از عوامل شکست تحصیلی دانش

استوار است، مورد بررسی قرار  6تربیتی مورتیمر آدلر -های فلسفیکه به طور اخص بر اندیشه 0پایدیا

و مراد آدلر از آموزش و پرورش عمومی در این طرح  0ی تاریخی ظهور طرح پایدیازمینهگیرد. ابتدا می

 ،های فلسفی دیدگاه او با تأکید بر ماهیت انسانفرضگیرد. سپس تأملی در پیشمورد تحلیل قرار می

 گیرد. ها صورت میماهیت شناخت و ارزش

ی هشتاد در دهه )بنیان طرح پایدیا تربیتی آدلر -دیدگاه فلسفی توان گفت بر اساس به طور کلی می

 ،کسب دانش ،توان در نظر گرفت که شامل کسب اطالعاتبرای ذهن انسان خیرهایی می ،قرار گرفت(

ن را بر اساس چنین سطوحی از است و یادگیری در انسا نایل شدن به درک و فهم و رسیدن به عقالنیت

ساز بودن یادگیری در آموزش و پرورش عمومی توان تبیین کرد. فعاالنه بودن یادگیری و زمینهخیر می

توان بر اساس دیدگاه آدلر برای یادگیری ذکر کرد هایی است که میالعمر از ویژگیبرای یادگیری مادام

محتوا و یاددهی  یهاای است که به مؤلفهرسی همچون حلقهدیادگیری در برنامه ،(. از سویی1552 ،)آدلر
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 ،ی حاضرها غافل بود. در مقالهتوان از آن مؤلفهشود و در تبیین یادگیری نمیو نقش معلم نیز متصل می

روش  ،روش تحقیق بکار رفته در این مقاله. ها با یکدیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفتارتباط این مؤلفه

ی و مفهومی در متون رسمی و فنی خواهد بود. متون مورد استناد برای تحلیل متون تربیتی آدلر تحلیل زبان

 ،به ویژه متون تربیتی پایدیا است که توسط آدلر و همکاران او در گروه پایدیا نگاشته شد. از سویی دیگر

های تحلیلی در یری روشاین متون با به کارگ ،متون فلسفی آدلر مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. در واقع

های تحلیل اندراجی و تحلیل اشراقی بررسی خواهد شد و ارتباط بین گزاره ،تضاد ،متن همانند ترادف

هایی که در تبیین یادگیری از متون تربیتی و متون پایدیا استخراج توصیفی در متون فلسفی آدلر با گزاره

درونی و برونی دیدگاه آدلر نیز در باب یادگیری (. نقد 41-90: 2910ی،اقر)ب دشود مشخص خواهد شمی

بخش دیگری از مقاله خواهد بود. مسلم است که دیدگاه آدلر در باب ماهیت یادگیری نسبت به 

 1و پایدارگرا 2آدلر به عنوان یک فیلسوف نو ارسطویی ،های قبلی آن نقاط قوتی دارد. برای مثالدیدگاه

گرایان را تا حد زیادی از میان ببرد ولی، نقاط ضعف آن با نقدی سعی کرده است که خأل دیدگاه پیشرفت

( مانند عملی بودن دیدگاه او و به واقعیت 2913، که رویکرد کارکردگرایانه دارد )باقری و همکاران

 ی حاضر باشد. تواند بخشی مهم از مقالهنزدیک بودن دیدگاه آدلر می

انجام  و ابعاد مختلف دیدگاه آدلر در زمینه طرح پایدیادر حال حاضر تحقیقات زیادی از ابعاد مختلف 

ی حاضر، ها از لحاظ موضوعی و محتوا به مقالهگرفته است ولی، در اینجا به یکی از نزدیکترین پژوهش

گران منتخب در بررسی تطبیقی تاریخی ایدئولوژی اصالح»ای با عنوان رساله 2334پردازیم. در سال می

امریکا تدوین شده است. در این رساله به صورت یک  9در دانشگاه ایالتی ایندیانا« های پنجاه و هشتاددهه

ی گران نظام آموزش و پرورش ایاالت متحدههای بین اصالحها و تفاوتی تطبیقی تاریخی شباهتمطالعه

. این دو دهه به این علت انتخاب شدند که دو های پنجاه و هشتاد با هم مقایسه شده استامریکا در دهه

 0ملت در خط»و گزارش کمیسیون امریکا تحت عنوان  2300در سال  4ی مهم یکی پرتاب اسپوتنیکواقعه

ی پنجاه موجب شد که آموزش و پرورش امریکا به سوی اصالحات پیش رود. در دهه 2319در سال 
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گر های چهار اصالحانتخاب شدند و در تقابل با دیدگاه 9و جیمز کونانت 1هایمن ریکوور ،2آرتور بستور

قرار  6لدو جان گود 0تئودور سایزر ،4ارنست بویر ،ی هشتاد یعنی مورتیمر آدلرآموزشی مطرح در دهه

 در موارد زیر با هم مقایسه شدند:  ،گرفتند. دیدگاه این اندیشمندان منتخب در این دو دهه

نقش شاگردان و بررسی نوع اصالحات. بر  ،نقش معلم ،و تدریس آموزش ،مواد درسی ،اهداف مدرسه

گران آموزشی منتخب در این تحقیق وجوه مشترک زیادی با هم های این تحقیق، اصالحاساس یافته

ی هشتاد را ی دههی پنجاه زوال آموزش و پرورش ایاالت متحدهگران انتخابی دههداشتند ولی، اصالح

ی هشتاد این زوال را مدیون گران منتخب دههدانستند. در حالی که اصالحیهای پیشرو محاصل فلسفه

 (. 2334 ،سالرز) دی آموزش و پرورش امریکا تلقی نمودناشکاالتی ساختاری در نظام صد ساله

ی هشتاد معرفی شده است به گر نظام آموزشی در دههبه عنوان یک اصالح در تحقیق فوق که آدلر

های فلسفی دیدگاه تربیتی او و بررسی مفهوم یادگیری با ابعادی که در تحقیق حاضر به آن فرضپیش

شود، پرداخته نشده است. در تحقیق حاضر، تالش شده است که دیدگاه فلسفی او از اختصاص داده می

اه وی تبیین یک سو و متون تربیتی او از سویی دیگر واکاوی شود و مبانی فلسفی مفهوم یادگیری از دیدگ

. ی مذکور مغفول واقع شده است، خواهد پرداختای که در پیشینهمقاله حاضر به نکته ،گردد. در واقع

و اجرای آن به عنوان تحولی  های آموزشی و در نظر گرفتن طرح پایدیایادگیری در نظام مسألهمحوریت 

بررسی  ،کند. از سوییت تحقیق را خاطر نشان میدر نظام آموزش و پرورش امریکا اهمیت و ضرور

تواند در کسب ها و زوایای آن میهای دیگر با در نظر گرفتن اندیشهی تحول در نظامآگاهانه و همه جانبه

ا نیز مفید واقع شود و از اجتماعی کشور م-پردازی تربیتی در بستر فلسفی تر در مفهومبینشی عمیق

اصلی  مسألهسازی یری کند. در مقاله حاضر، به بررسی طرح پایدیا در راستای زمینهجا پیشگهای نابهاقتباس

ورزی مناسب تالش خواهد شود و سپس با استداللپرداخته می ،مقاله که تحول در مفهوم یادگیری است

ه پردازی در قالب نقد درونی و برونی تصریح شود و پیشنهادات مناسبی ارائهای این مفهومشد که خأل

 های زیر پاسخ داده شود:تالش است که به پرسش ،ی حاضرشود. در مقاله
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6 - Goodlad, J 



 496 

 
 چیست؟    ( خاستگاه تحول مفهوم یادگیری در بستر طرح پایدیا2

 چیست؟  بر اساس متون فلسفی آدلر های فلسفی یادگیری در طرح پایدیافرض( پیش1
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 چیست؟ درسی در طرح پایدیاالف( ارتباط یادگیری با محتوای برنامه -9

 دهی و نقش معلم چیست؟ ب( ارتباط یادگیری با یاد -9

 مر چیست؟العج( ارتباط یادگیری در آموزش و پرورش عمومی با یادگیری مادام -9

 ( نقدهای درونی و برونی بر ابعاد مفهوم یادگیری در بستر پایدیا چیست؟ 4

 منابع
 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. .آمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایراندر(. 2910خسرو ) ،باقری

. هش در فلسفه تعلیم و تربیتهای پژورویکردها و روش(. 2913طیبه ) ،توسلی و نرگس ،خسرو؛ سجادیه ،باقری

 تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
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در  ارائه الگوی ارزیابی سازواری نظریه ترکیبی (.2931)ی و آهنچیان، محمدرضا همتی فر، مجتب

در سند ملی « فلسفه تربیت جمهوری اسالمی ایران»فلسفه تعلیم و تربیت؛ بررسی موردی سازواری 

لیم و چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تع. در تحول بنیادین آموزش و پرورش
(. مشهد: 490-495)صص:  تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

ارائه الگوی ارزیابی سازواری نظریه تركیبی در فلسفه تعلیم و تربیت؛ بررسی 

در سند ملی تحول « فلسفه تربیت جمهوری اسالمی ایران»موردی سازواری 

 زش و پرورشبنیادین آمو

 1و محمدرضا آهنچیان 2فرمجتبی همتی 

هایی های مختلف برای رفع نیازهای نظری و عملی از جمله گرایشتمایل به استفاده هم زمان از نظریه

وجود  -از جمله علوم انسانی -گران، متخصصین و عامالن حوزه مختلف دانشی است که در میان پژوهش

های مختلف، ترکیبی چاره کار در آن جستجو شده است که میان نظریه»ل داشته است. در پاسخ به این تمای

های خاص آن ای برکنار و در عین حال از یافتههای هر نظریهصورت پذیرد تا بتوان از محدودیت

ای با جامعیت و ( که مطلوب این تالش دستیابی به نظریه210: 2913)باقری و همکاران، « برخوردار بود

 ر است.زیبندگی بیشت

در قلمرو تعلیم و تربیت، حاصل به هم آمیختن کل یا بخشی از نظریات و اعمال، بنا به رویکردی که 

زمان باشد. در نتیجه، هم« 4ترکیب التقاطی»یا « 9ترکیب سازوار»تواند گیرند، میگران در پیش میترکیب

ایی نسبت به خطر التقاط و ناسازواری ترکیب نیز به وجود ههای مختلف، دغدغهبا دغدغه ترکیب دیدگاه

روی ( از جمله کسانی هستند که نسبت به خطر پیش2913( و باقری و همکاران )1552آمده است. تلینگز )

برآمیختن ناهمگن »و « التقاط»های مختلف علمی و فلسفی، و گرفتاری در ترکیب و به هم آمیختن نظریه

اند تا در مشخص کردن مرز میان هشدار داده و تالش نموده« هابسا متخالف نظریه های مختلف و چهپاره

گران به بحث از ترکیب هایی را ارائه دهند. هر چند این پژوهشترکیب التقاطی و ترکیب سازوار مالک

                                                      
 hemati8246033@gmail.comدانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد  -2
 rezaahanchian@gmail.comر دانشگاه فردوسی مشهد  دانشیا -1

9 - integration 
4 - Eclecticism 
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فلسفه های حوزه های فلسفی )و به طور خاص، دیدگاهاند و کمتر سخنی از نظریههای علمی پرداختهنظریه

اند، با این حال نگارندگان مقاله حاضر با تحدید برخی از شرایط و استلزامات تعلیم و تربیت( به میان آورده

و « ترکیب التقاطی»گران و افزودن مواردی چند، الگویی را در تعیین مرز نسبی مورد اشاره این پژوهش

 اند.در قلمرو فلسفه تعلیم و تربیت ارائه نموده ، و ارزیابی میزان سازواری نظریه ترکیبی«ترکیب سازوار»

(، متناسب با روند ترکیب 2913( و باقری و همکاران )1552های تلینگز )الگوی مذکور با الهام از تالش

بررسی »، «بررسی هدف ترکیب»گیرد: ها، چهار گام اصلی را برای ارزیابی سازواری در بر مینظریه

با هم نگری و تعیین درجه سازواری فلسفه »، و «هابررسی روند گزینش و ترکیب نظریه»، «کیبرویکرد تر

 «.تعلیم و تربیت ترکیبی

های فلسفی تعلیم و تربیت ترغیب گران را به آمیختن نظریهدر نخستین گام، احساس نیازی که ترکیب

ای ارزیابی در مراحل آتی مورد بررسی رود، به عنوان معیاری برنموده و انتظاری که از حاصل ترکیب می

دارد،  قرار خواهد گرفت. در گام دوم که اهمیت زیادی در قضاوت درباره سازواری نظریه ترکیبی

رهیافت  رویکرد/)»گران در روند ترکیب تعیین خواهد شد رویکرد/ رهیافت صریح و یا ضمنی ترکیب

توان دو سطح در نظر گرفت: در سطح برای این گام می«(. رهیافت پراگماتیک رویکرد/»یا « پارادایمیک

گر تعیین های بنیادین(، ترکیببینی )نظامی از باورداشتبه عنوان جهان« پارادایم»اول، با در نظر گرفتن 

پارادایمیک( یا از نظریات  2ر دهد )رویکردبینی سازگار را مورد توجه قرانماید که نظریات با جهانمی

های مختلف برای سامان دادن به نظریه ترکیبی خود با توجه به هدف و انتظار از ترکیب بینیمتعلق به جهان

گیرد که صرفاً نظریات متعلق به گر تصمیم میبهره گیرد )رویکرد پراگماتیک(. در سطح دوم، ترکیب

پارادایمیک( یا از نظریات  1م را مورد توجه قرار دهد )رهیافتهای یک پاراداییکی از رهیافت

های گوناگون یک پارادایم برای شکل دادن به نظریه ترکیبی خود با توجه به هدف و انتظار از رهیافت

های مذکور بایستی گیرد )رهیافت پراگماتیک(. متناسب با هر یک از رویکردها/ رهیافتترکیب بهره 

 مورد توجه قرار داد. مراحل گام سوم را

                                                      
زاویه دید و نگرش جمعی عالمان و متخصصان در پیدایی نظریه یا اندیشه معینی؛ مانند »( عبارت است از Approachرویکرد ) -2

 (.61: 2910)خسروپناه، « مسائل فلسفیها و به نظریه رویکرد فیلسوفان حکمت متعالیه
زاویه و افق و دامنه دید و نگرش شخصی عالمان و پژوهشگران در پیدایی نظریه یا »( عبارت است از Attitudeرهیافت ) -1

 (.63: 2910)خسروپناه، « در اندیشه دینی اندیشه معینی؛ مانند رهیافت فلسفی شهید مطهری
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گر به ، دارای چهار مرحله است. اگر ترکیب«هابررسی روند گزینش و ترکیب نظریه»گام سوم، یعنی 

را پذیرفته باشد، هر چهار مرحله باید در ارزیابی  طور صریح یا ضمنی رویکرد و رهیافت پارادایمیک

، باید مرحله اول را صورت اتخاذ رویکرد و رهیافت پراگماتیک سازواری مورد توجه قرار گیرند. اما در

بپردازد. در مراحل چهارگانه این گام به  نادیده گرفته و بر اساس سایر مراحل به ارزیابی نظریه ترکیبی

، «های فلسفه تعلیم و تربیت مبدأیهمیزان توافق و همخوانی مبانی فرافلسفی و فلسفی هر یک از نظر»ترتیب 

بررسی ساختار »، «های مبدأوجود یا عدم فرازبان در نظریه ترکیبی و میزان تناسب آن با زبان نظریه»

توان )بر این اساس برای ترکیب می« ها و ابعاد و مقایسه با ساختار نظریه ترکیبیهای مبدأ از نظر دامنهنظریه

( 2913باقری و همکاران،  ؛1552)تلینگز، « و الحاق عمودی ، الحاق افقی1، سنتز2فروکاهش»چهار صورت 

ها و ابعاد بررسی محتوای دامنه»ها و مالحظات خاصی دارند( و نهایتاً را متصور شد که هر یک ویژگی

های ترکیب که در مرحله قبل با در نظر گرفتن صورت« های مبدأنظریه ترکیبی و مقایسه با ساختار نظریه

 شخص گردیده است.م

توان سطح سازواری ها و مراحل پیشین میهای گامدر آخرین گام، در با هم نگری مجموع ارزیابی

 (.2-را به دست آورد )نمودار نظریه ترکیبی

سند »در ادامه پژوهش تالش شده تا بر اساس الگوی پیشنهادی به صورت مطالعه موردی، سازواری 

مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت »)بخش اول « بنیادین در آموزش و پرورش کشور تحول

مورد کنکاش «( فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران»با عنوان « رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران

یت در جمهوری اسالمی ایران( . سند ملی تحول آموزش و پرورش کشور )و از جمله فلسفه ترب9قرار گیرد

ی است از مطالعات پشتیبان سند و همچنین مجموعه مطالعاتی و «تلفیق»کنندگان آن، به اذعان تدوین

 هایی که پیش از آن در این حوزه صورت گرفته است. پژوهش

                                                      
2 - reduction 
1 - synthesis 

های بعدی فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران از جمله پایه بخش« مبانی اساسی تربیت»کنندگان، بنا به اذعان تدوین -9

مبانی اساسی )و البته با « تلخیص و باهم نگری»های اخیر بر اساس دهد و بخشرا تشکیل می« چیستی، چرایی و چگونگی تربیت»

آید سازواری بخش (. از این رو، به نظر می99-91: 2935اند )شورای عالی انقالب فرهنگی، استنتاج شده«( شابداع و پرداز»

های بعدی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از این رو پژوهش حاضر با این تا حد زیادی سازواری بخش« مبانی اساسی تربیت»

 بنیادین محدود کرده است. سند تحول« اسی تربیتمبانی اس»استدالل، دامنه بررسی سازواری را به بخش 
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، در عین این که از «فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران»دهد که نتایج پژوهش حاضر نشان می

پردازی فلسفه تعلیم و تربیت صورت گرفته )از هایی که در ایران در حوزه نظریهترین پژوهشبرخی از مهم

و پژوهش باقری « فلسفه تعلیم و تربیت رسمی از دیدگاه اسالم»( با عنوان 2916الهدی )لمجمله پژوهش ع

بهره برده است، گاه به طور «( درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران»( با عنوان 2910)

یافت بینی اسالمی و رهصریح و گاه به صورت ضمنی رویکرد و رهیافت پارادایمی )رویکرد جهان

بینی اسالمی مطرح صدرایی( را پذیرفته است، در حالی که دو نظریه مذکور در ذیل پارادایم و جهان

ها با هم متفاوت است )تفاوت در برخی از مبانی فرافلسفی و مبانی فلسفی از جمله اند، اما رهیافت آنشده

ها و ابعاد فلسفه تربیت سند ل دامنهنوع نگرش به فلسفه در فلسفه تعلیم و تربیت(. از سوی دیگر، از تحلی

منبعث از پژوهش « شناختیشناختی و ارزششناختی، انسانهستی»آید که عمده مبانی چنین به نظر می

توان در پژوهش مذکور را می« شناختیمعرفت»( بوده و بخش قابل توجهی از مبانی 2916الهدی )علم

« فروکاهش و الحاق افقی»دهنده صورت ترکیب ند نشانتوا( ردیابی نمود که این امر می2910باقری )

 باشد. 

فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی »هایی از این دست، سازواری بخش حاصل این که بر اساس یافته

تر نیازمند مطالعه گیرد که البته اعالم نظر دقیق، به عنوان زیربنای نظری سند، محل مناقشه قرار می«ایران

 تر خواهد بود.تر و عمیقوسیع

 منابع
. تهران: انتشارات علمی و (2)ج  .درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران(. 2910باقری، خسرو )

 فرهنگی.

. های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیترویکردها و روش(. 2913باقری، خسرو؛ سجادیه، نرگس؛ توسلی، طیبه )

 و اجتماعی.تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی 

، )صص: (2)ج  .های مضاففلسفه(. فلسفه فلسفه اسالمی. در عبدالحسین خسروپناه، 2910خسروپناه، عبدالحسین )

 (. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی62-11

 ی. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمفلسفه فلسفه اسالمی(. 2913خسروپناه، عبدالحسین )

(. تهران: 65-13)صص:  (،2)ج  .های مضاففلسفه(. فلسفه مضاف. در عبدالحسین خسروپناه، 2910اکبر )رشاد، علی

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری (. 2935شورای عالی انقالب فرهنگی )
 خانه شورای عالی آموزش و پرورش و وزارت آموزش و پرورش.. تهران: دبیراسالمی ایران
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. دریافت شده از: (1)ج  .ته آموزشیکم -بان نقشه جامع علمی کشوریاسناد پشتتا(. شورای عالی انقالب فرهنگی )بی

http://www.iranculture.org/UserFiles/asnad_map/amoozesh/Amozesh%202. 
گزارش تلفیق نتایج مطالعات -طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش(. 2910زاده، علیرضا و همکاران )صادق

 .)ویرایش پنجم( .نظری: کلیات

. وزارت آموزش و پرورش، فلسفه تعلیم و تربیت رسمی از دیدگاه اسالم )گزارش نهایی((. 2916الهدی، جمیله )علم

 طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش، کمیته مطالعات نظری.

 شناسان.. تهران: جامعهی ساخت معرفت در علوم انسانیروش در روش: درباره(. 2913احمد )محمدپور، 
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کردهای تربیت ارزشی: نگاهی به یبر رو یتأمل (.2931)امینی مشهدی، سمانه و غفاری، ابوالفضل 

چکیده مقاالت چهارمین . در و تحول آن در نظام آموزش و پرورش ایران یت ارزشیجایگاه ترب
 همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.445-496)صص: 

 
 

ت ارزشی و تحول یکردهای تربیت ارزشی: نگاهی به جایگاه تربیبر رو یتأمل

 آن در نظام آموزش و پرورش ایران 

  1و ابوالفضل غفاری 2سمانه امینی مشهدی

بررسی جایگاه  باشد و ثانیاًه این مقاله اوالً بررسی این ادعا که تربیت فعالیتی ارزشی میهدف از ارائ

الهام از سقراط و بسیاری از فیلسوفان در طول  است. با و پرورش ایرانتربیت ارزشی در نظام آموزش 

تاریخ فلسفه ورزی بشر که یکی از اهداف تعلیم و تربیت را کمک به افراد جامعه برای تعالی ارزشی 

رغم آن اهمیت فراوانی دارد. علیشناسی در تعلیم و تربیت توان اذعان نمود که مقوله ارزش، میانددانسته

مناظره و اند، بحث، فیلسوفان به نحوی با اهداف ارزشی تعلیم و تربیت سروکار داشته -تمامی مربیکه 

ها به خصوص از قرن بیستم به بعد به این پرسش اختالف میان دو طیف از فیلسوفان تربیتی در زمینه ارزش

باشد یا  9هاها عجین گردد و همواره فعالیتی مملوّ از ارزشبا ارزشگردد که آیا باید تربیت اساسی باز می

گران در این داشته باشد. بر این اساس، پژوهش 4طرفانهها ادعایی بیآن که باید این فعالیت در برابر ارزش

ه در تربیت، در پی پاسخ به این پرسش هستند ک مقاله با بررسی رویکردهای مختلف در زمینه مقوله ارزش

آیا تربیت ارزشی لزوماً غیرعقالنی بوده و در نتیجه اصالً تربیت نیست؛ یا این که تربیت ضرورتاً ارزشی و 

چنین سعی شده است با بررسی سند ملی آموزش و پرورش به این پرسش در عین حال عقالنی است؟ هم

ن کجاست؟ یا به عبارت پاسخ داده شود که جایگاه تربیت ارزشی در نظام تربیتی جمهوری اسالمی ایرا

 دیگر، موضع این نظام در قبال تربیت ارزشی چیست؟ 

                                                      
 samanehamini@yahoo.comدانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد  -2 

 ghaffari@um.ac.irاستادیار دانشگاه فردوسی مشهد   -1 
9 - value laden  
4 - value free 

mailto:samanehamini@yahoo.com
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سو طرفداران نگاه ها در تربیت، مالحظه شد که از یکدر بررسی رویکردهای مختلف به جایگاه ارزش

و یا تربیت برای  9، تربیت دینی1، تربیت اخالقی2نخست با تأکید بر اصطالحاتی نظیر تربیت منش

ها ای از تعاریف و اصطالحات، رویکردها و پارادایممواضع خود را در تنوع قابل مالحظه 4دموکراسی

های مهمی در انواع خود است، اما در یک معنای اند. این نوع تربیت اگرچه دارای تفاوتعرضه داشته

، 0شود )ویلمز، لوننبرگ، کرثاگنها در محیط آموزشی میس ارزشوسیع، تبیینی است که شامل تدری

اشاره نمود. این   6توان به طرفداران تربیت منشی(. از جمله طرفداران رویکردهای تربیت ارزشی، می1550

آموزان برای پرورش های علمی برای کمک به دانشنوع تربیت به آنچه مدارس، جدای از فعالیت

میان فیلسوفان تربیتی معاصر  . در(1525، 0)میساگین شوددهند، اطالق میم میهای مثبت انجاعادت

تأکید  مبتنی بر فضیلت نام برد که بر تربیت منشی عقالنی و اخالق 3و دیوید کار 1توان از ساکتمی

آموزان را به منظور رشد هویتشان و باید دانش باورند که معلمان ها بر اینآن (.1551، 25ورزند )کمبلمی

آموزان به معنای ارجاع به دانش« ترغیب نمودن»ها در یک جامعه ترغیب کنند. بنا به نظر آنان، سهم آن

ها به نیست؛ بلکه ترغیب نمودن به معنای خَلق فرصت 21و یا تلقین غیرعقالنی 22هارویکرد تبیین ارزش

(. از دیگر 1550 ،ها و هنجارهاست )ویلمز، النبرگ و کرثاگنز ارزشای امنظور رشد مجموعه

میشود نحوه تصمیتالش م آن یاست که ط 29رویکردهای تربیت ارزشی، نظریه رشد شناختی کولبرگی

آموزش داده  یل اخالقیمناسب استدالل و تفکر جهت برطرف ساختن تعارض از مسا یهاوهیا شی یریگ

                                                      
2- character education 
1 - moral education 
9 - Religious education 
4 - democratic education 
0- Willemse, Lunenberg & Korthagen 

 ( نیز گفته شده است.Virtue Ethics) مبتنی بر فضیلت این رویکرد، اخالق -6
0- Missaghian 
1- Sockett  
3 - David Carr 
25 - Campbell 
22 - value clarification 
21 - irrational indoctrination 

 گردد.( باز میLawrence Kohlbergهای الرنس کولبرگ )این نظریه به دیدگاه -29 
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از طرفداران این رویکرد است که معتقد است رشد استدالل اخالقی  1ری ناسیال (.1554، 2شود )هویت

های اخالقی را تشخیص دهد )ناسی، آموز کفایت یا عدم کفایت موقعیتپذیرد که دانشآنگاه صورت می

2330.)  
(. 1554، اشاره نمود )هویت 9توان به رویکرد یادگیری فعالاز دیگر رویکردهای تربیت ارزشی نیز می 

ها به های مناسب برای عملی نمودن ارزشبر فرصت با تأسی بر دیویی 4طرفداران این رویکرد همانند هنسن

 (.2331خصوص در یک جامعه دموکراتیک تأکید دارند )هنسن، 

اً مربیان در امر بر این باورند که اساس« هاطرفی تربیت در قبال ارزشبی»از سوی دیگر، پیروان موضع  

آموزان منتقل کنند، زیرا که این نوع ها ملزمند به دانشهای معینی را که خود بر آنتربیت نباید ارزش

معلم و انتخاب آزاد  یطرفید بر بیها با تأک(. آن2301، 6شود )اسنوکمی 0هاتربیت منجر به تلقین ارزش

سپرند تا او راجع به امور ارزشی را به خود فرد میگیری میها، تصمجاد فرصتیق ایآموزان از طردانش

تحمیل شده از سوی جامعه را بپذیرد )حقیقت و  یهاخود و نه ارزش یهابدون احساس اجبار، ارزش

آزاد تأکید  که بر تربیت عقالنی و پرورش فرد 1و هرست 0یترزتحلیلی مانند پ(. فیلسوفان 2910مزیدی، 

 از تفکر انتقادی که بر استفاده 3ها مانند راس( و نیز طرفداران رویکرد تبیین ارزش2904م، کالدارند )زیبا

ها، وظیفه (. از منظر آن15)هویت،  متعلق به این گروه هستندورزند، در مواجهه با مسایل ارزش تأکید می

انتقادی در گزینش خود به جای پذیرش آموزان به داشتن انتخاب آزاد و تفکری مربی تشویق دانش

اشاره  25توان به الرنس استنهاوسهاست. از مربیان طرفداران این رویکرد نیز میچون و چرای ارزشبی

                                                      
2 - Huitt 
1 - Nucci 
9 - action Learning 
4 - Hansen 
0 - indoctrination 
6 - Snook 
0 - R.S Peters 
1 - Paul Hirst 
3 - Raths 
25 - Lawrence Stenhouse 
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های توان به دیدگاهباور است که با این ابزار میتأکید دارد. او بر این  2طرفی فرایندینمود که بر بی

از منظر طرفداران این  ها جلوگیری نمود.های ارزشی به آنمیل دیدگاهآموزان احترام گذارد و از تحدانش

را تربیت نام نهاد؛ زیرا این توان آن تلقین نیست و اساساً نمیها در تربیت چیزی جز طیف، حاکمیت ارزش

کم شود شود و اصولی دست و پاگیر حا کنار گذاشته شود که در تربیت افراد، اصل آزادیباعث می

 (.2331، 1)اشتون و واتسون

شود که تربیت ارزشی، جزء ذاتی تعلیم تحلیلی نشان داده می-در این مقاله با استفاده از روش توصیفی

ها تأکید دارد. تربیت در قالب هر تعلیم و تربیت موفق، بر نهادینه کردن ارزشو تربیت محسوب شده و 

شود، بلکه تربیت ارزشی فعالیتی است که بر آموزان منتقل نمیشرویکردی باشد با تلقین غیرعقالنی به دان

کند. معلم رفتار همراه با ها را منتقل میای از ارزشآموزان، مجموعهعمل به دانش پایه استدالل و آزادی

م به باورهای ها داشته، پاسخ همراه با استدالل و احتراانصاف نسبت به بیان دیدگاه دیگران درباره ارزش

های مطلوب و توجه به تجارب اجتماعی، یادگیری و احساسی ارزشی یادگیرنده دارد؛ تمایل به قبول ارزش

های مطلوب دارد و در نهایت، به آزادی عمل یادگیرنده نسبت به رفتارها و مثبت در قلمرو ارزش

؛ 1555، 9کرشنبام)لوب توجه دارد های مطهای متنوع مؤثر در ایجاد تغییر در باورها و قبول ارزشارزش

ها توانند برخی ارزشها هرگز نمیطرفی نسبت به ارزشطرفداران رویکردهای بی(. همچنین، 1551، 4مابوآ

گرچه ممکن است تالش کنند تا نسبت به مبحث  را رد کنند؛ ، برابری و عقالنیتمانند آزادی، عدالت

  (.2314، 0)برومرها را کنار بگذارند توانند به طور مؤثر ارزشنمیطرف باقی بمانند، اما ها بیارزش

و با استناد به سند  در جستجوی پاسخ به پرسش دوم، مالحظه شد که در نظام آموزش و پرورش ایران

با توجه به موضوعاتی مانند قرب  ربیت دینیملی آموزش و پرورش نیز، موضوع تربیت ارزشی در قالب ت

هایی که ظاهراً رغم این توجه، ابهام در روشمورد توجه وسیع قرار گرفته است؛ اما علی الهی و حیات طیبه

لیم و تربیت های متخصصین فلسفه تعمتضمن نوعی تلقین و یا رفتار مصنوعی است، این وظیفه را بر شانه

های وصول به رویکردهای تربیت ارزشی بدون اجبار و تحمیل را به منظور رشد شخصیت نهد که راهمی

                                                      
2 - procedural neutral 
1 - Ashton, & Watson 
9 - Kirschenbaum 
4 - Maboea 
0 - Brummer 
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رسد در سند ملی آموزش و پرورش فردی و اجتماعی متربیان در کشورمان، بیابند. همچنین، به نظر می

انه همراه با تعقل و تفکر توجه اگرچه در زمینه تربیت ارزشی آن هم در قالب تربیت دینی با نگاهی آزاد

ترین قلمروهای تربیت که یکی از مهم های تربیت ارزشی همانند تربیت اخالقیشده، اما از دیگر ساحت

توان با نگاهی تحولی و در قالب نگاهی فلسفی و عقالنی به آن توجه نمود، غفلت شده ارزشی است که می

شود ضمن تبیین تربیت دینی به آن نگریسته شده است. در این مقاله تالش میو تنها در ذیل اهداف 

های رویکردهای عمده ارزشی، تفاوت رویکردهای تلقینی از رویکردهای غیر تلقینی تبیین شود و روش

 ها مورد بررسی قرار گیرد. رسیدن به آن
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 یهاافتهیدر پرتو  یدرس یهابرنامه رییتغ یبرا یمدل یطراح (.2931) احمدی، آمنه و حسنی، محمد

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه . در ت در جمهوری اسالمی ایرانیفلسفه ترب
(. 444-442)صص:  پرورش ایران تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

ت یفلسفه ترب یهاافتهیدر پرتو  یدرس یهابرنامه رییتغ یبرا یمدل یطراح

 در جمهوری اسالمی ایران

 1و محمد حسنی 2آمنه احمدی

ت یترب به منظور تبیین فلسفه ینیشمندان حوزه معرفت دیی اخیر تالش زیادی از سوی اندهاسالدر 

نه تدوین شده است. اما این آثار به دلیل ماهیت نظری ین زمیدر ا یاسالمی صورت گرفته و آثار ارزشمند

در عرصه عمل رخ دهد،  ی فلسفه تربیت اسالمیهاافتهدر سایه ی دیبایمخود، عموماً از پرداختن به آنچه 

 یندهایی است که مستقیماً به فرآاگونهبه  یماهیت مطالعات فلسف. البته باید پذیرفت که اندنمودهپرهیز 

ت، اهداف، یت تربیماه بتوانند، اما این مطالعات باید کنندینمدا یدرسی و عمل آموزش راه پ یزیربرنامه

پردازی عملی در این زمینه را امکان دستیابی به نظریهه ن نماید کییی تباگونهی آن را به هاروشاصول و 

را  «فلسفه تربیت اسالمی»ی هاافتهراهم نماید. تحقق این امر نیز، در گرو مطالعاتی است که بتواند نتایج و یف

 در عرصه عمل آشکار نماید.

ی فلسفه تعلیم و تربیت هاداللتان یبدیهی است که دستیابی به الگوی عملی نیازمند برقراری رابطه م

ن خواندفرا. باشدیمت سروکار دارند، یه به نوعی با عمل تربی علمی کهاحوزهی سایر هاافتهرسمی و ی

یی برای الگوهاو  هاروشاستنتاج  مستلزم ،«دیشروع جد»ک ی یبه سوحرکت و نظام کهنه به پشت صحنه 

ن پژوهش به دنبال آن است تا با یا. ایجاد تغییر مبتنی بر مبانی فلسفی در نظام جمهوری اسالمی ایران است

را  ی، مدلهاافتهیل یر و تحلییدر مورد ابعاد مختلف تغ یدانشمندان غرب یهاهینظرو  یاسالممنابع  یبررس

 ت در اسالم ارائه دهد. یبرگرفته از فلسفه ترب یهاداللته بر یبا تک یدرس یهابرنامهرات در ییجاد تغیا یبرا

 هاست، عبارتند از: سخگویی به آنهایی که این پژوهش به دنبال پاپرسش نیترمهم

 چیست؟ «فلسفه تربیت اسالمی» یهاداللتبر اساس  ی تغییر برنامه درسیهامؤلفهابعاد نظری و   -2

                                                      
 مدرس دانشگاه فرهنگیان - 2
 عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش - 1
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رای چه ی، از سطح کالن تا سطح خرد، دای درسهابرنامهگیری، الگوی تغییر با این جهت -1

 یی است؟ هایژگیو

مورد  یدرسدر ابعاد مختلف برنامه یهر نوع دگرگون یاست که برا یمفهوم نیترعام «رییتغ»اصطالح 

است  یطین در شرای، و اشودیمدر نظر گرفته  «2اصالح»ر معادل ییاوقات تغ ی. گاهردیگیماستفاده قرار 

حاکم بر جامعه آغازگر  یاسیکه اغلب نظام س ییهایریگو جهت هاارزشدر  یادیرات بنییکه اصالح به تغ

اتخاذ  هادولت یمات از باال که از سویاصالح را به تصم( 1553) 1. مارشدشویماطالق  ،آن است

نه یشه زمیهم ،هادولترات مورد انتظار ییا تغیکه آ کندیمرا مطرح  سؤالن یآن ا یو در پ داندیم، شودیم

ط را دست یرات شرایین تغیاز ا یاریبسه ک کندیم. او اشاره کندیمرا فراهم  یآموزش یهاستمیسبهبود 

د با توجه یبا یدرسر برنامهییتغنیز معتقد است که ( 2330) 9ی. کنددکنیمبدتر  هاگروهاز  یبرخ یکم برا

ن یر هممورد قبول جامعه اجرا شود. د یهاارزشو  یاقتصادو  یاسی، سی، اجتماعینه فرهنگیبه بستر و زم

جاد شده در یج و ارزش ایکه نتا یدرسر برنامهییدر تغ یک قصد اخالقیبه وجود  (1552) 4رابطه فولن

 . دکنیماشاره  ،مخاطبان برنامه را مورد توجه قرار داده یزندگ

 و هاساختریز ریتأث تحت زیچ هر از شیب یدرسبرنامه در یادیرات بنیید توجه داشت که تغیبا

 کی عنوان به را یدرس که برنامه ،ییگراکرد اثباتیدو رو ن منظریا و از دارد، قرار یفلسف مفروضات

خالق  و ایپو ندیفرا را به عنوان یکه برنامه درس 6ییگراسازنده کردیز رویو ن کندیم یتلق 0 تثاب محصول

دیدگاه اول به طور  .مطرح است یات برنامه درسیکرد شناخته شده در ادبیبه عنوان دو رو ردیگیمر در نظ

 یهاید نوآوریخود را تول یمرتبط است و هدف اصل 0ق، توسعه، و انتشاریتحق یتنگاتنگ با الگو

ک یستفاده مؤمنانه از ت در آن، ایار موفقین الگو که معیا. داندیمها آن یت الزم، و اجرایفیبرخوردار از ک

 . شودیمده یدگاه وفادارانه نامیدکنندگان آن است، دیمطابق با قصد تول ینوآور

                                                      
2 - Reform 
1 - Marsh 
9 - Kennedy 
4 - Michael Fullan 
0 - fixed-product 
6 - constructivism  
0 - Research Development and Diffusion Paradigm  
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ند مستمر یک فرایرا  تغییررتر است و یپذو انعطاف 2، بازتریرات آموزشیید تغیدگاه دوم نسبت به فرانید

کنندگان گرفته شود. سط استفادهد تویر باییت تغیمات در مورد ماهیاز تصم یاریو معتقد است بس داندیم

ده ینام «4بر پژوهش یانطباق مبتن و 9ی، انطباق تحول1انطباق متقابل»ل یمتعدد از قب یهاکرد به نامین رویا

دگاه فوق یک از دو دین که کدام یو ا یفلسف یهارساختیبر حسب ز یک برنامه درسیر یی. در تغشودیم

 .رندیگیمبه خود  یمختلف یمعان یم اصلیاهرفته شود، مفیپذ

ک حرکت ین عالم، یو نهاد یحرکت جوهر»، از نظر مالصدرا یاسالم یشناسر در معرفتییمفهوم تغ 

رات متنوع و ییتغ یافت. تمامیواحد استمرار خواهد  یواحد آغاز گشته و تا مقصد مبدأواحد است که از 

جانبه است. انسان ن حرکت بزرگ و همهیمحدود از ا ی، تنها وجهشودیمهده که در عالم مشا یمتعدد

کلمه رشد  یعیمابعدالطب یبه معنا یجه، هرچه انسان در ابعاد معرفتی. در نتتن تحول برخوردار اسیخود از ا

 یقتید. تحقق معرفت که خود حقیم و بزرگ را درک نمایعظمت آن امر عظ توانیمابد، بهتر ی یو تعال

ر مستلزم یی. تغباشدیماز آن  یا بخشین حرکت بزرگ یاز توجه به جنبه ثبات ا یدارد، ناش یرمادیغ

وجود دارد که البته جهت ثبات آن با  یامر ثابت ،و دوام نقطه مقابل آن است، در هر حرکت یداریناپا

 هایستگیشامند کسب ازین یر در مرتبه وجودیی. تغ(2916الهدی، )علم «ر متفاوت استییجهت تحول و تغ

چ ید. با مفروضات فوق هیر نمایپذک مرحله به مرحله بعد را امکانیاست تا حرکت از  یدیو صفات جد

  باشد. یدرس یهابرنامهجاد اصالحات در یا یبرا یزیربرنامه یمبنا تواندینم ،کرد ذکر شدهییک از دو رو

و « 6لیفراتحل»با روش « 0عیمطالعه سر»ک یبه صورت  یوع تحلیل اسنادتوصیفی و از نمطالعه حاضر 

آن  یهاافتهیاطالعات و  0یل ثانوین و تحلیشیپ گرفتهصورت  یدانیو م یاستفاده از مطالعات اسناد

با هدف به دست  یمطالعات قبل یهاها و برآمدهل دادهیو تأو 1یر انتقادیمطالعات است و در آن بر تفس

  .(2911)آری،  د داردیی مبتنی بر مفروضات فلسفه تربیت تأکدادن الگو

                                                      
2 - Open ended 
1 - Mutual Adaptation  
9 - Evolutionary Adaptation  
4 - Inquiry- based Adaptation 
0 - Quick study  
6 - Meta analysis  
0 - Secondary  A.  
1 - Critical Interpretation  
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ه تلقی نمود ک ییهاتیفعالرا باید مجموعه  اجرای برنامه درسی بر اساس مفروضات فلسفه اسالمی

بان برنامه برای و هدف آن کمک به مخاط ردیپذیمعمدی و هدفمند انجام  به طورریز توسط برنامه

در این نگاه، تغییر یک  شناسایی و اصالح مداوم موقعیت خویش متناسب با نظام معیار اسالمی است.

و  الگوها، دادهایروحرکت حلزونی شکل است که حرکت در هر حلقه مستلزم طی چهار مرحله 

ان یک گفتگو میقالب  در (. این چهار مرحله1550، 2است )جاکوبز ی ذهنیهامدلو  ساختارها، هاشیگرا

 یده شود که اصالحات سطح بعدیتدارک د یاگونهان )در سطوح مختلف اجرا( به یز و مجریربرنامه

ش را یخو تا فهمر( آماده باشد ییز )عامل تغیرن معنا که برنامهیرا به دنبال داشته باشد. به ا یدرس یهابرنامه

 یتی، و به دنبال واقعابدیینمان یکه هرگز پا یند به عنوان سفرین فرآیده و به ایبخش قیند اجرا تعمیدر فرآ

به سوی  هاافقکه با گسترش  داندیخ مرا نتیجه استمرار پرسش و پاس هاافقاتصال  ود. ابنگر ،مشترک است

 . گرددیمیکی شدن و با وساطت زبان ممکن 

 کسب ی،جاد رابطه تعاملیا و اصالح مداوم موقعیت، از طریقمستلزم درک  ،ر برنامه درسیییتغ

د دانش ی، تولحقیقت تغییر ساختنآشکار در یک گفتگوی جمعی برای  هاافقواسطه، گسترش تجربیات بی

است.  نظام معیار اسالمی بر اساس جدید و به مشارکت گذاشتن آن برای رسیدن به سطوح بعدی شایستگی

درسی در روند ریزی و مجری برنامهو در آن برنامه کندیمتلقی  ناتمامدرسی را امری برنامه رییغت، الگواین 

از مرتبه باالتر  یدر سطح ،نسبت به ماقبل خودشکل، در هر دور  و حلزونی متناوب یک حرکت تکاملی

ربک  یانک کادح ال ها االنسانیا ای» هاانسان یکه قرآن از حرکت همگان یفیتوص .رندیگیمقرار وجودی 

 یزهایو خآزادانه و همراه با افت  یول یجیحرکت تدر یدهنده نوعنشانکه  دیفرمایمارائه « هیکدحا فمالق

تجلی توحید و مظهر صفات خالق یگانه خویش انسان که است جایی نهایت این حرکت، فراوان است. 

 . (1553مارش، د )خواهد ش

 منابع
 .، مترجمان(و همکارانوازگن سرکیسیان ) .روش تحقیق در تعلیم و تربیت .(2915)و همکاران آری، دانالد 

مترجمان(.  و همکاران، یمحمدمحمود مهر) .یمطالعات برنامه درس یشناسروش. (2910ادموند )، . شورتیس

 سمت. : انتشاراتتهران

انتشارات  . تهران:«لسفه صدرابر اساس ف»ریزی درسی مبانی تربیت اسالمی و برنامه .(2914الهدی، جمیله )علم

 ع(.  ق )دانشگاه امام صاد

                                                      
2 - Jacobs 
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، 12شماره ، های آموزشیفصلنامه نوآوریدرآمدی به مبانی اسالمی روش تحقیق، . (2916) علم الهدی، جمیله 

 .151-209صص: 

 تا(.)بی (.1: مجموعه مقاالت. )جلد یعلوم انسان یفلسف یمبان

 . مشهد: به نشر.اندازهاچشمو  کردهایروو  هانظرگاه یرنامه درسب .(2912) همکارانمحمود و  ،یمهرمحمد
Fullan, M. (2001). Leading in a culture of change: Jossey-Bass. 
Jacobs, H. (2007). A Guide to Curriculum Mapping, Planning, implementing, and 

sustaining the Process.  
Marsh, C. J. (2009). Key concepts for understanding curriculum. (4 ed): Routledge. 
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؛ آموزش صلح (.2931)بختیار نصرآبادی، حسنعلی و حیدری، محمدحسین  ؛برخورداری، مهین

چکیده مقاالت چهارمین . در ضرورتی گریزناپذیر برای نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران
 فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران همایش ملی انجمن

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.441-440)صص: 

 
 

آموزش صلح؛ ضرورتی گریزناپذیر برای نظام تعلیم و تربیت جمهوری 

 اسالمی ایران

  9و محمدحسین حیدری 1؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی2مهین برخورداری

با سرعت  های اطالعاتی و ارتباطی، فرایند جهانی شدنند دهه گذشته با گسترش و توسعه فناوریطی چ

سیاسی را درنوردیده و بر همه ابعاد زندگی بشر تأثیر گذاشته است. وقایع  -هرچه بیشتر مرزهای جغرافیایی

ها در سلیحات اتمی و استفاده از آنتنام، رشد تیهای جهانی اول و دوم، جنگ والمللی و جنگبین

های ثباتیها و بیهای دوقلو در یازدهم سپتامبر، جنگهیروشیما و ناکازاکی، واقعه فروریختن برج

های موجود در جهان پرتنش امروزی از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه و سایر نابسامانی

ام گسیخته است. مجموع این عوامل سبب تغییرات عوارض گسترده این رشد و توسعه شتابان و لج

محیطی، نابرابری و  -های زیستای در زندگی انسان امروز شده است. تخریباقتصادی گسترده -اجتماعی

ها، رشد تروریسم و نفرت، بخشی از این پیامدهای بدشگون و نامبارک است )فتحی تبعیض، ناامیدی انسان

(. از سوی دیگر، نهاد آموزش و پرورش 2913زاده، ؛ رحمان2913ی، ؛ صبوری خسروشاه2910واجارگاه، 

سازی کودکان به شدت تحت تأثیر رویکردهای جهانی قرار دارد و با توجه به اهداف مهم مدرسه که آماده

رود که آموزش و پرورش با تغییرات اجتماعی، سیاسی و نوجوانان برای زندگی در جامعه است، انتظار می

جهت باشد و اگر آموزش و پرورش با سو و همالمللی متناسب، همدر سطح ملی و بینو اقتصادی 

را خواهند های غیررسمی و فراملی جای آنسو نباشد، منسوخ خواهد شد و آموزشرویکردهای جهانی هم

هی یگانه و منحصر به فرد، (. ما امروزه نیاز داریم تا از طریق تعلیم و تربیت به عنوان را2903، گرفت )تافلر

ها و تعارضات گیری و کاهش درگیریجهت مدیریت صحیح وضعیت پیش آمده و همین طور پیش

                                                      
 M_barkhordari2007@yahoo.comدانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان   - 2
 دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان  -1
 فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهاناستادیار  -9
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آمیز، همدلی بین اقوام و مذاهب گوناگون، نگهداری از میراث اجتماعی و همچنین بهبود زندگی مسالمت

ادی تعلیم و تربیت که هم به عنوان های پیشنهفرهنگی و حفاظت از محیط زیست بهره بگیریم. یکی از راه

است. قصد محققین در این  گر باشد، آموزش صلحتواند در این زمینه هدایتراه و هم به مثابه هدف می

 در دنیای پر منازعه امروز چیست؟ مقاله پاسخ به این پرسش است که نقش آموزش صلح

بوده است. نحوه دستیابی به یک صلح عادالنه و منصفانه  قوله صلحبشر از ابتدای خلقت درگیر م

های قدیم وجود داشته است؛ اما مطالعات صلح تا حدود زیادی بعد از جنگ ای است که از زمانمسئله

جهانی اول مورد توجه قرار گرفت. بدون تردید کشتار و قتل عام جنگ جهانی اول باعث بروز و پیدایش 

(. با این حال، تفکر سیستماتیک در این زمینه به 2935پیشانیان،یل گسترده به سوی صلح گردید )ماهتما

ای از ویرانی و کشتار که تاریخ به خود ندیده بود. بنابراین، رسد؛ دورهدوره پس از جنگ جهانی دوم می

ی چگونگی دستیابی به هانظران دانشگاهی بررسی مقوله صلح و راهبرای رهایی از کابوس جنگ، صاحب

ترین وظیفه خود را آماده ساختن جوامع برای زندگی در را به صورت آکادمیک آغاز کرده و مهمآن

ای با هدف رشته(. مطالعات صلح به عنوان تالشی میانهمانصلح و چگونگی دستیابی به آن عنوان داشتند )

آمیز به دنبال پیروزی تمام یق صلحگیری و جلوگیری از افزایش و حل و فصل منازعات از طرپیش

باشد. بنابراین، در تقابل با مطالعات جنگ که هدف آن پیروزی یک طرف های درگیر در منازعه میطرف

ای رشتهگیرد. مطالعات صلح به دلیل ماهیت میانباشد، قرار میآمیز میهای خشونتاز طریق زور و روش

شناسی، تاریخ و شمار شناسی، جامعه، جغرافیا، اقتصاد، روانالمللخود شامل علوم سیاسی و روابط بین

(. با توجه به اهمیت مقوله صلح که مورد توجه اندیشمندان 1551های علمی است )پومپر، دیگری از حوزه

ای به نام آموزش مبتنی بر صلح نام توان از مقولههای مختلف علوم انسانی قرار گرفته میگوناگون در رشته

آمیز و های الزم برای زیست مسالمتهایی با ویژگیتالشی برای تربیت انسان وزش صلحبرد. آم

جویانه با دیگران است. آموزش مبتنی بر صلح به عنوان یک الگوی تربیتی اگرچه راهگشای همه صلح

تا در این زمینه ایفا همتواند با شیوه خاص خود نقشی بیمسائل جهان پرمخاطره امروزی نیست، ولی می

گفت: اگر ما قرار است در جهان، صلحی واقعی برقرار سازیم، باید از کودکان نماید. مهاتما گاندی می

شود، دفاع از ها آغاز میها در اذهان انسانآغاز کنیم. صلح وضعیتی ذهنی است. از آن جایی که جنگ

ها نیز در وهله اول نیاز به آموزش داریم، یر اذهان انسانها ساخته شود. برای تغیصلح نیز باید در اذهان انسان

های صلح باشد. آموزش و پرورش تنها راه دفاع در برابر جنگ است ... مادامی آموزشی که مبتنی بر مؤلفه

تواند بنا شود. طبیعتاً چنین بار در جامعه وجود داشته باشد، صلح نمیکه ساختارهای اجتماعی خشونت
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دهد. برای مثال، یک سیستم نادرست توزیع منابع در دم را به انجام اعمال خشن سوق میساختارهایی مر

تواند مردم را به شود که محروم یا کم درآمدند. ناکامی خود به خود میجامعه منجر به ناکامی کسانی می

در همان خشونت بکشاند. خشونت نیز سه نوع دارد: خشونت ذهنی، کالمی و بدنی؛ و در نهایت، هر سه 

از »شوند؛ لذا برای ایجاد صلح در یک جامعه باید وضع ذهنی افراد را تغییر داد. خشونت ذهنی خالصه می

« ها است که باید صلح ساخته شودشود، در اذهان انسانها آغاز میها در اذهان انسانآن جایی که جنگ

آمیز است. های صلحنیز آموزش شیوهها های تغییر اذهان انسان(. یکی از بهترین راه1550)یونسکو، 

همچنین، صلح در سه بخش قابل بررسی است: صلح با خود یا صلح درونی، صلح اجتماعی که در 

دهد و صلح با طبیعت یا همان حفظ محیط زیست و مراوادت اجتماعی و ارتباط با دیگران خود را نشان می

 (.همانگیری از تخریب آن )پیش

رو داد که در نظام تعلیم و تربیت کشور ایران در هر سه بُعد با معضالتی روبه نتایج این تحقیق نشان

های روانی و دچار تنهایی، هایی با بیماریبا خود یا صلح درونی، افزایش انسان هستیم. در رابطه با صلح

ز گسترش میزان حال از جمله مشکالت جامعه ما است. در بخش صلح با دیگران نیافسردگی و پریشان

های کاریهایی از بزههای سرد در دعواهای خیابانی و یا نمونههای اجتماعی مثل استفاده از سالحخشونت

شویم. زورگیری در روز ها و منابع خبری مطلع میها در روزنامهخشن اجتماعی که هر روز از اخبار آن

آمیز و تنازع به ه به جای همکاری مسالمتگزینی رقابت خصمانروشن یا تجاوز به حقوق دیگران و جای

هایی است که در آموزش آنان این مقوله مغفول بوده است هایی واضح از تربیت انسانجای تعاون، نمونه

محیطی نیز -دهد(. از نظر زیستهای سرد در کشور ما رخ میقتل از طریق سالح 2255)ساالنه حدود 

های نایاب حیوانات و شود )مثل شکار گونهش وارد میناپذیری که به حیات وحهای جبرانآسیب

ماندهای صنعتی و همچنین ریختن ها و پسطور آلودگی منابع زیرزمینی و دریاها به انواع آلودگیهمین

های بزرگی است که در این زمینه نظام تربیتی ما ها و منابع طبیعی( حاکی از چالشزباله در حاشیه رودخانه

 20. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود خسارات سالیانه تخریب زمین در ایران را با آن مواجه است

درصد تولید ناخالص داخلی اعالم کرد. بر همین اساس، خسارات  0/2میلیارد ریال، معادل  495هزار و 

در هر سه میلیارد دالر برآورد شده است. نظام تعلیم و تربیت  26میالدی حدود  1526ایران تا سال  ساالنه

های مرتبط با صلح که این مقوله را تعریف نماید. بر خالف سایر رشتهبخش گفته شده نقش مهمی ایفا می

های ها و ویژگیگیری از منازعات و ایجاد و توسعه مهارتنمایند، تعلیم و تربیت وظیفه پیشو توصیف می
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ای است که باید در نظام حلقه مفقوده طلب را به عهده دارد؛ لذا در عصر حاضر آموزش صلحانسان صلح

 تعلیم و تربیت به آن توجه نمود.

 منابع 
 .. )شهیندخت خوارزمی، مترجم(. تهران: سیمرغجایی در قدرتجابه(. 2900تافلر، آلوین )

عات راهبردی مجله مطالدر عصر جهانی شدن.  یاجتماعی مجاز یها(. کارکرد شبکه2913زاده، سید علی )رحمان
 (.2شماره )پیش 2جهانی شدن، 

 .. تهران: انتشارات خرسندیای بر مفاهیم، گستره و نظریاتمطالعات صلح: مقدمه(. 2935پیشانیان، مهسا )ماه

 
Goldstein, R. A. (2005). Symbolic and institutional violence and critical educational space: 

in the name of education, Journal of peace education, 2(1), 33-52. 
Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (2009). Peace Education in the Classroom: Creating 

Effective Peace Education Programs. U.K: University of Minnesota. 
UNESCO (2005). Peace education: framework for teacher education. New Delhi.  
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بررسی مبانی فلسفی سند برنامه  (.2931)گلستانی، سید هاشم و جعفری، سید ابراهیم  ؛غریبی، جالل 

چکیده مقاالت چهارمین . در تعلیم و تربیت چند فرهنگی یهابر اساس مؤلفه ملی ایران درسی
 همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.402-443)صص: 

 
 

تعلیم و  یهابررسی مبانی فلسفی سند برنامه درسی ملی ایران بر اساس مؤلفه

 یتربیت چند فرهنگ

 9و سید ابراهیم جعفری 1؛ سید هاشم گلستانی2جالل غریبی

به  خواهندیمکه  چند فرهنگیبه عنوان یک نیاز ضروری در جوامع  فرهنگی تعلیم و تربیت چند

ئلی آمیز زندگی مشترک را دنبال کنند، امری حیاتی است. این نوع تعلیم و تربیت مساصورت مسالمت

 کشدیمدر مدارس و جوامع را رد کرده و به چالش  هاضیتبعگرایی و سایر انواع همچون نژادپرستی، قوم

. بنا بر نص صریح دهدیمرا مورد تأکید و تصدیق قرار  (قومی، فرهنگی، نژادی و ...)و در عوض تکثر 

اوند، و هم بستری برای قرآن کریم نیز خلقت متفاوت انسان، هم نشان از اعجاز خلقت بشر توسط خد

ی جدید تربیتی عموماً به عنوان روندی اصالحی در جهت بهبود وضعیت هابرنامهشناخت همنوعان است. 

و آموزشی بر مبانی نظری خاصی بنا  و با علم به این که هر برنامه درسی روندیمتعلیم و تربیت به شمار 

ی تربیتی ضرورت دارد. برنامه درسی ملی ایران نیز مسلماً هابرنامهری شده، وضوح بخشیدن به مبانی نظ

ی تربیتی است که از مبانی نظری خاصی برخوردار است. اما از آنجا که ترکیب هابرنامهیکی از این 

ی فرهنگی، قومی و زبانی متنوعی را در بر گرفته و این تنوع و تکثر در قانون هاگروهجمعیتی کشور ایران، 

که برنامه درسی ملی ایران هم به این  طلبدیم، مورد توجه قرار گرفته، 23و  20اسی ایران، به ویژه اصول اس

، به مهم توجه نماید. بر این اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مبانی فلسفی سند برنامه درسی ملی ایران

است. بدین منظور ابتدا مبانی نظری تعلیم  چند فرهنگیی تعلیم و تربیت هامؤلفهمنظور تعیین میزان توجه به 

ی اساسی آن استخراج گردید. سپس به لحاظ ضرورت اتکای سند هامؤلفهبررسی و  چند فرهنگیو تربیت 

برنامه درسی ملی بر مبانی نظری تحول بنیادین به ویژه فلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و عمومی، این 
                                                      

 jgharibi@yahoo.comه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( دانشجوی دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگا -2
 golestani@khuisf.ac.ir-shاستاد گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان(  -1
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مشخص شود. در نهایت محتوای  فرهنگی گردید تا تناسب این مبانی با تعلیم و تربیت چند مطالعه زیناد اسن

ی استخراج شده، تحلیل گردید. روش هامؤلفهسند برنامه درسی ملی ایران )بخش مبانی فلسفی( بر اساس 

تحلیل نیز متن سند بوده است. برای انجام تحلیل از روش سه  پژوهش مورد استفاده، تحلیل محتوا و واحد

بود، استفاده گردید. برای انجام مطالعه، « سازی، بررسی مواد و پردازش نتایجآماده»ی، که شامل امرحله

شناسی، مبانی شناسی، مبانی انسانمبانی هستی»بخش مبانی فلسفی سند را در چهار زیر مجموعه شامل 

ی تعلیم و تربیت چند هامؤلفهبررسی شدند، و سپس از لحاظ توجه به « شناسیو مبانی ارزششناسی معرفت

 فرهنگی مورد تحلیل قرار گرفتند. 

ی هامؤلفهملی،  نتایج تحلیل بیانگر این بود که در تدوین بخش مربوط به مبانی فلسفی سند برنامه درسی

مقدار آن کافی نیست.  رسدیمی بروز و ظهور داشته است اما به نظر ااندازهتا  تعلیم و تربیت چند فرهنگی

، کندیمبا توجه به اهمیت بخش مبانی در هر برنامه درسی که توجیهات نظری و علمی برنامه را بیان 

در این بخش ارائه شده است. البته مبانی  فرهنگی ی تعلیم و تربیت چندهامؤلفهی نسبتاً ناکافی از هانییتب

ی تعلیم و تربیت هامؤلفهی از امؤلفهی مهم مبانی فلسفی سند، هیچ هابخششناسی به عنوان یکی از هستی

ند بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد شد که این بخش از س؛ لذا را در خود منعکس نکرده است چند فرهنگی

چند ی تعلیم و تربیت هامؤلفهبرنامه درسی ملی نیاز به اصالح دارد و ضروری است که از لحاظ گنجاندن 

 مورد بازبینی قرار گیرد. فرهنگی

 ، تعلیم و تربیت چندملی ایران بنیادین، سند برنامه درسی مبانی فلسفی، سند تحول :ی كلیدیهاواژه

 .فرهنگی

 منابع
فر و دیگران، مترجمان(. . )غالمرضا متقیمبانی فلسفی تعلیم و تربیت(، 2910اوکراور، سموئل. ام. )و  اوزمن، هوارد

 ره(.) مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی انتشاراتقم: 

، سال دوم، مجله جامعه فردافرهنگی. )محمد ظاهر فهیمی، مترجم(.  اهمیت تعلیم و تربیت چند (.2916جنواگی )

 .4شماره 

، سال فصلنامه تعلیم و تربیتبه مثابه رویکردی در آموزش.  آموزش چند فرهنگی(. 2903جوادی، محمدجعفر )

 . 9شانزدهم، شماره 

آموزش جهانی و مقایسه آن با مبانی فلسفی نظام تعلیم و  (. بررسی مبانی فلسفی برنامه2910زاده، رضوان )کیمح

 .9، شماره 4، دوره های نوین تربیتیفصلنامه اندیشهتربیت جمهوری اسالمی ایران. 
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با  یدوره راهنمائ یدرس یهاکتاب یل محتوای(. تحل2916عطاران، محمد ) و رضایامنش، علیزاده، رضوان؛ کمیحک

، سال دوم، یدرس فصلنامه مطالعات برنامه .یدرس یهادر حوزه برنامه یهانتوجه به مسائل و مباحث روز ج

 .0شماره 

)رساله  یهمراه با پژوهش در قوم آذر ی: مطالعه نظریت قومیت و هویشدن، مل یجهان(. 2910رج )یارس، ا یساع

 .یواحد تهران مرکز ی(. دانشگاه آزاد اسالمیشناسجامعه یدکترا

بررسی سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران بر اساس رویکرد آموزش چند  (.2913صادقی، علیرضا )

 .21، سال پنجم، شماره فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایرانفرهنگی. 

فصلنامه مطالعات (. تلفیق، راهبردی مناسب برای تدوین برنامه درسی چند فرهنگی. 2911عراقیه، علیرضا و دیگران )
 . 2، دوره دوم، شماره لوم انسانیای در عمیان رشته

تربیت معلم شهر سنندج از منظر  (. بررسی وضعیت آموزش چند فرهنگی2913اهلل و همکاران )عزیزی، نعمت

 .1، سال سوم، شماره فصلنامه انجمن آموزش عالی ایراندانشجویان. 

، شماره های آموزشینوآوریفصلنامه ی قومی در تربیت شهروند. هافرهنگ(. جایگاه 2910عسکریان، مصطفی )

20. 

نامه )پایان های آن برای چشم اندازهای نوین آموزشیبرنامه درسی چند فرهنگی و داللت(. 2910غریبی، جالل )

 (.رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش کارشناسی ارشد

دانشگاه  (.فه تعلیم و تربیت)رساله دکتری رشته فلس مبانی فلسفی تعلیم و تربیت چند فرهنگی(. 2932غریبی، جالل )

 اصفهان(، در حال انجام.ن )آزاد اسالمی واحد خوراسگا

 نشر دوران. :تهران مدون(. جهانگیر منصور،) .(2913) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 .یفرهنگ یهاان، مترجم(. تهران: نشر دفتر پژوهشی)حسن پو .یفرهنگ ییگراکثرت(. 2919و )یدبل یواتسون، س

 . )نگاشت سوم(.سند برنامه درسی ملی ایران(. 2913وزارت آموزش و پرورش )

 .سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران(. 2935وزارت آموزش و پرورش )

 
Banks, J. A. (1999). An Introduction to Multicultural Education (2nd ed.). Boston: Allyn 

and Bacon Baptiste. 
Gay, G. (2000). Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, & Practice. NEW 

YORK: Teachers College Press. 
Torres, G. A. (1998). Democracy, education & multiculturalism. Philosophy of education, 

42 (4). 
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مبانی، اصول و اهداف تعلیم  (.2931)یداله ، زادهمهرعلیو سید منصور  ،مرعشی ؛معصومه ،قلندری

چکیده مقاالت چهارمین . در های تربیتی آن در نظام آموزشی ایرانی و داللتگرایو تربیت کثرت
 همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 فردوسی مشهد. (. مشهد: دانشگاه404-401)صص: 

 
 

های تربیتی آن گرایی و داللتمبانی، اصول و اهداف تعلیم و تربیت كثرت

 در نظام آموزشی ایران

 9زادهیداله مهرعلیو  1سید منصور مرعشی؛ 2معصومه قلندری

 یعـنی یگفرهن دـا چنی ییگراکثرت یهیت، نظریربم و تیتعل یمهم در گستره یهاهیاز نظر یکی

ترین ی فرهنگی در تعلیم و تربیت یکی از پیچدهگرایباشد. کثرتیها مـش به اصـالت تعدد فرهنگیگرا

، آموزش چند فرهنگیرسد که اش به این نتیجه می( در مقاله2903مسائل در نظام آموزشی است. جوادی )

فراهم  یکسانیط یشرا ،آنها یفرهنگ یهانـظر از تفاوتتمام افـراد، صـرف یآن برااست که در  یآموزش

د و یمف یخود، به شهروند یهاییکند تا متناسب با توانایـدا مین فرصـت را پـیآموز اشود و هر دانشیم

ی گرایترا از آموزش کثر یبیک مفهوم ترکی( 2334دمن )یویدمن و دیویل شود. دیجامعه تبد یمولد برا

ک یو آموزش در  چند فرهنگی یهادرس یاجرا یبرا یعمل یک راهنمایان را با یکردند. که مرب یطراح

هدف کلی بررسی و شناسایی مبانی،  ،در این پژوهش .سازندیآشنا م چند فرهنگی یچارچوب آموزش

های تربیتی آن در نظام آموزشی ایران با استفاده از ی و داللتگرایاصول و اهداف تعلیم و تربیت کثرت

تحلیلی است. با توجه به سواالت پژوهش و انجام پژوهش این نتایج حاصل گردید.  –روش سندی 

ا نهد، بدین ترتیب همه حق اظهارنظر پیدپسندد و ارج میها را میی تمایز و تفاوت میان انسانگرایکثرت

های آموزشی یکسان بوجود ها، فرصتهای فرهنگی آنکنند. برای همه فراگیران صرف نظر از تفاوتمی

های مشارکت اجتماعی، گفتگو و بکارگیری این نظریه باعث تقویت زمینه ،آید. در نظام آموزشی ایرانمی

ها، ترویج ایی با خرده فرهنگاحترام به عقاید دیگران، فرصت اظهارنظر و تبادل افکار، تبادل فرهنگی، آشن
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 marashi_s@scu.ac.irت یدکتری فلسفه تعلیم و ترب - 1
 izadeh_y@cua.ac.irmehralدکتری مدیریت منابع انسانی   - 9
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ها، ایجاد فرصت ها و آموزشسازی گسترش تفکر خالق و تشویق خالقیت در برنامهگفتگو زمینه فرهنگ

 شود.یادگیری مناسب برای تمرین وظایف شهروندی، نقادی اندیشه و توسعه فرهنگی می

 منابع
 . تهران: انتشارات آیین.های نوین در آموزش و پرورشاندیشه. (2915آقازاده، محرم و دبیری اصفهانی، عذرا )

الدین خراسانی، مترجم(. تهران: انتشارات دانشگاه ملی . )شرفی معاصر اروپاییفلسفه(. 2901) .بوخنسکی، ای. م

 ایران.

ان(. تهران: . )گروه مترجمتنوع خالق ما )گزارش کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه((. 2900پرز دکوئیار، خاویر )

 کمیسیون ملی یونسکو در ایران.

 یهنشر(. آموزش چند فرهنگی به مثابه رویکردی در آموزش، فصلنامه تعلیم و تربیت، 2903جوادی، محمدجعفر )
 . 16 -3صص: (، 9) 26. تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش یپژوهشکده

)محمدرضا بهرنگی، مترجم(.  .1554های تدریس الگو(. 2914کالهون، امیلی ) و جویس، بروس؛ ویل، مارشال

 تهران: نشر کمال تربیت.

نگاهی گذرا به پلورالیزم دینی از منظر سه حکیم الهی )امام خمینی، عالمه طباطبایی و (. 2915خلیلی، مصطفی )
 شهید مطهری(.

 انتشارات عابد.  :هران. )سید فرهاد افتخارزاده، مترجم(. تآموزش برای قرن بیست و یکم(. 2915ژاک ) ،دلورز

 .2 های نویـن تربیتی، شمارهاندیشهی فرهنگی، هویت و تعلیم و تربیت. یگرا(. کثرت2914سجادی، مهدی )

 . تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.زدگی، هویت چهل تکه و تفکر سیارافسون(. 2915) شایگان، داریوش

 شگاه تهران.ن: نشر دانتهرا .اصول تعلیم و تربیت(. 2915شریعتمداری، علی )

. تهران: وزارت آموزش و های تربیت و دموکراسی؛ عقالنیت، مدنیت، معنویتسازه(. 2919کریمی، عبدالعظیم )

 پرورش، انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت.

 مترجم(. تهران: انتشارات سمت. سرشت،جعفر پاک. )محمدمکاتب فلسفی و آراء تربیتی(. 2915گوتک، جرالد )

. تهران: انتشارات پژوهشکده های نوینآموزش و پرورش و گفتمان(. 2919دهقان، حسین ) ؛علیمحمدی، محمد

 .وزارت آموزش و پرورش تعلیم و تربیت

 ، )محمود مهرمحمدی، مترجم(. تهران: انتشارات سمت.های برنامه درسینظریه(. 2919میلر، جی. پی )

تهران:  (.نویس دومپیش) ور اصالح نظام آموزش و پرورش ایران.سند و منش(. 2911) وزارت آموزش و پرورش

 وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت. 
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تحلیل محتوای  (.2931)سید جالل  ،هاشمیو سید منصور  ،مرعشی ؛اعظم ،مقیمی گسک

های آموزش فلسفه به از منظر توجه به مقوله اییبخوانیم و بنویسیم دوره ابتد یهای درسکتاب

چکیده مقاالت چهارمین همایش . در در راستای تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش کودکان
)صص:  یرانملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ا

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.400-406

 
 

بخوانیم و بنویسیم دوره ابتدایی از منظر  یهای درستحلیل محتوای كتاب

های آموزش فلسفه به كودكان در راستای تحول بنیادین در توجه به مقوله

 نظام آموزش و پرورش

 9سید جالل هاشمیو  1سید منصور مرعشی؛ 2اعظم مقیمی گسک

های آموزش و پرورش نسبت به مسایل و رویدادهای معاصر، در بحث تحول مشیتوجه به اینکه خط با

بنیادین در آموزش و پرورش اهمیت زیادی دارد و از طرف دیگر با توجه به اهمیت برنامه فلسفه برای 

مهارت های فکری به کودکان، هدف این  ی آموزشعنوان یک جنبش تربیتی نوظهور در زمینهبه کودکان

 2913 – 35چاپ سال تحصیلی  های درسی بخوانیم و بنویسم دوره ابتداییپژوهش تحلیل محتوای کتاب

( معتقد است در 2911باشد. از آنجایی که ناجی )های آموزش فلسفه به کودکان میاز منظر توجه به مقوله

های ای بر نظام آموزش و پرورش، تغییرات جدیدی که در کتابیطره روح پیاژهکشور ما به خاطر س

شود، غافل از انقالب بزرگی است که برنامه فلسفه برای درسی و سایر امور مربوط به آموزش ایجاد می

کودکان در جهان پدید آورده است؛ بنابراین سوال اصلی این پژوهش این است که به چه میزان به 

های درسی بخوانیم و بنویسیم دوره ابتدایی توجه شده در کتاب ی آموزش فلسفه به کودکانهامقوله

 است؟

ی آموزش های برنامهروش این پژوهش تحلیل محتوای کمی و با استفاده از چک لیستی از مقوله   

باشد. زیرمؤلفه می 21سازی و قضاوت( و ستدالل، مفهوم)امفهوم  9فلسفه به کودکان است، که شامل 

جلد کتاب است،  25که جمعاً شامل  های بخوانیم و بنویسیم دوره ابتداییی این پژوهش کتابجامعه

                                                      
 a_moghimi_g@yahoo.comکارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت، آموزگار شاغل در آموزش و پرورش بیرجند  - 2
 marashi_s@scu.ac.irعضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  - 1
 j.hashemi@scu.ac.irعضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز   - 9
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های مورد تحلیل، کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شده است. در کلیه ی کتاب ،باشد. در این پژوهشمی

فراوانی  213به مفاهیم تفکر فلسفی شناسایی شد که کتاب بنویسیم پایه دوم ابتدایی با  مؤلفه مربوط 153

همچنین  ها است.فراوانی دارای کمترین فراوانی مؤلفه 0دارای بیشترین و کتاب بنویسیم پایه اول ابتدایی با 

ترین فراوانی وانی دارای کمفرا 22ی شناخت با فراوانی دارای بیشترین و مؤلفه 211ی ساختن معیار با مؤلفه

ها در باشد. با توجه به حضور پر رنگ بعضی از مقولهها میمربوط به مفاهیم تفکر فلسفی در کل کتاب

ها دلیل بر این نیست که های مورد بررسی، باید توجه داشت که فراوانی زیاد این مقولهتعدادی از کتاب

عنوان یک فرد آموز بهیرا روش و نگرش معلم به دانشها در کودکان تقویت شده؛ زی این مؤلفههمه

تری از محتوا داشته باشد. تواند نقش مهممی ی آموزش فلسفه به کودکانانسانی و میزان آشنایی او با برنامه

امری ضروری به نظر  ،های تخصصی الزم برای معلماندر اینجا لزوم تغییر نگرش و آموزش ،بنابراین

 .این موضوع در تربیت معلمان در مراکز تربیت معلم از همان ابتدا باید مد نظر قرار گیرد ،رسد. همچنینمی

تواند آن را آموزش دهد؟ چگونه می ،ورزی را نیاموخته باشدمعلمی که خود فلسفیدن و فلسفه ،زیرا

 چیز باید به تربیت معلمانی آگاه توجه نمود.بنابراین در بحث تحول بنیادین بیش از هر 

 ، تحلیل محتوا، کتاب درسی، دوره ابتداییفلسفه برای کودکان كلیدی: هایواژه

 منابع
ژوهشی های کودکان: پ(. رد پای مفاهیم فلسفی در داستان2913مجدی، زهرا ) و پریرخ، مهری؛ پریرخ، زهره

مطالعات کتابداری و علم اطالعات دانشگاه شهید های مرتبط با آموزش تفکر فلسفی. پیرامون شناسایی مؤلفه
 .15-00 (، صص:4) 26 ،چمران اهواز

 . تهران: دواوین.آموزش فلسفه به کودکان، بررسی مبانی نظری(. 2919قائدی، یحیی )

همایش نوآوری در برنامه درسی ه کودکان در دوره ابتدایی. (. برنامه درسی آموزش فلسفه ب2910قائدی، یحیی )
 .. شیراز(650-013)صص:  دوره ابتدایی

 صص: ،(2)11 ،فصلنامه فرهنگشناسی برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان در ایران. (. آسیب2911ناجی، سعید )

2-3. 
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رات اشا و نقد پست مدرنیسم از منظر تربیت شهروندی (.2931)یحیی  ،قائدیو زهرا  ،پارساییان

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و . در در ایران برای آموزش شهروندی
(. مشهد: 403-400)صص:  تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 هد.دانشگاه فردوسی مش

 
 

رات برای آموزش اشا و نقد پست مدرنیسم تربیت شهروندی از منظر

 شهروندی در ایران

 1یحیی قائدیو  2زهرا پارساییان

 پست مدرنهایی که آن را های تعلیم و تربیت با افکار و اندیشههای اخیر جهان و در پی آن نظامدههدر 

گونه که در آن ،در حال گسترش استاین جریان  یاهو آموزه یاصول، مبان .اند روبرو شده استخوانده

را باعث شده  یات، مسائل تازهیم و تربیات و از جمله تعلی، ادباست، هنریچون س یمختلف علم یهاعرصه

پردازد و یمت مدرن یم و تربیتعل یزدگن بحرانییشتر به تبیم بسیپست مدرنت، یم و تربیاست. در عرصه تعل

 یهاانیها بنستیپست مدرنت مورد نظر یم و تربیت در دوره مدرن است. تعلیترب یدر واقع منتقد وضع کل

، یت و مطالعات فرهنگیریها، غد بر تفاوتیبا تأک بر گفتمان یانه، مبتنیندارد و تکثرگرا یثابت و جهان

هایی که در (. این پژوهش با توجه به آرا و دیدگاه2911، انیفراه )فرمهینی است یضداقتدارگرا و انتقاد

نظران این جریان مطرح شده است جنبه دیگری از تعلیم و تربیت توسط صاحب پست مدرنتعلیم و تربیت 

ر داده مورد بررسی قرا پست مدرنیسماز منظر  یاست با روشی تحلیلی و استنتاج که همانا تربیت شهروندی

مورد  رورش جوامع از مباحث مهمی است کههای آموزش و پاست. تربیت شهروندی همواره در نظام

اندرکاران تعلیم و تربیت هر جامعه است و تحت تاثیر نظام فلسفی آموزش و پرورش آن جامعه توجه دست

نظام فلسفی آموزش و  گیرد که با تغییر و تحولهای کالن و خرد صورت میریزیدر رابطه با آن برنامه

 شوند.ش جامعه این مفهوم و مفاهیم وابسته به آن نیز دچار تغییر و تحول میرپرو

 ر پاسخ داده شود:یدر این پژوهش سعی بر آن است که به سواالت ز

 چه مفهومی دارد؟  پست مدرنیسمدر دوران  تربیت شهروندی -2

 هایی دارد؟چه ویژگی پست مدرنشهروند خوب در دوران  -1

                                                      
 zparsam8413@gmail.comرشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی دانشجوی کا -2
 استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی  -1
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چه نقدی بر آموزش  در مورد تربیت شهروندی پست مدرنیسمبا توجه به آراء مطرح شده از  -9

 در ایران وجود دارد؟ شهروندی

 که پست مدرننظران از سوی صاحب پست مدرنها و مشخصات بیان شده در مورد ویژگیبا توجه به 

و به تبع آن تربیت  توان انتظار نظام ثابت و مشخصی از تعلیم و تربیتنمی گاه در تناقض باهم قرار دارند،

ای اجتماعی و فلسفی با صفاتی نظیر در حکم اندیشه پست مدرنیسمدیدگاه ، به طور کلی .داشت شهروندی

ای بر تعلیم و گریزی و مانند آن، تاثیری گستردهگرایی، دینخواهی، ناسیونالیسم، عقلگرایی، آزادیانسان

تعلیم و تربیت این دیدگاه به دنبال  ،به گفته برخی .(2919 ،تربیت در ابعاد گوناگون آن داشته است )فانی

در رابطه با تربیت  پست مدرندر رابطه با نقد مضامین  .(2910 ،تربیت انسان عاقل و انتقادگر است )ربانی

نظیر احترام به  پست مدرنتوان استنباط کرد که برخی از مضامین گونه میوندی در ایران اینشهر

هایی قابل توجه در برنامه تربیت تواند به عنوان ایدهگرایی، روحیه انتقادگری میها، انسانهای اقلیتارزش

گوناگون  یهاملو از گروهای متکثر و مشهروندی ایران مورد توجه قرار گیرد، ایرانی که دارای جامعه

تمام  یدارد که به حقوق برابر و انسان یاست و نیاز به شهروندان یو قوم یو زبان یو فرهنگ یاجتماع

ت یاز ترب یاکنند و نشانه یهمه آنان را در عمل پاسدار یوطنان خود احترام بگذارند و از کرامت انسانهم

در آن ها  زیها به دور از تعصبات قومی و مذهبی نسانو حرمت گذاشتن به حقوق تمام ان یشهروند جهان

 متبلور شود.

 ، تربیت شهروندیپست مدرنیسم كلیدی:های هواژ

 منابع
 ژ.یی. تهران: نشر آن در آموزش و پروشیشۀ نویاند(. 2915) ، عذرایر اصفهانیدب؛ آقازاده، محرم

های حاکم بر فرایند تربیت شهروندی و بررسی سیر تحوالت و ویژگیاصول و قواعد  (.2910) ، احمدآقازاده

 . 22-44،(20) 0 ،های آموزشیفصلنامه نوآوری .ها در کشور ژاپنگونه آموزشاین

ت. و پیامدهای آن برای تعلیم و تربیگرایی بنیادی لیوتار تأملی بر کثرت(. 2916) باقری، خسرو ؛حسینی، فرشتهآل

 .31شماره  ،(مجله تعلیم و تربیت )آموزش و پرورش
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 نقش هستی.  :تهران .های جدید در فلسفه تعلیم و تربیتدیدگاه (.2900) باقری، خسرو

قم: مرکز . یت اسالمیمجموعه مقاالت تربکم. یست و یدر برابر چالش قرن ب ینیت دی(. ترب2900) ، خسرویباقر

 .یت اسالمیمطالعات ترب

 نشر ویرایش. : تهران .ای برای بازاندیشی در فلسفه تعلیم و تربیتزمینه (.2900) سعید بهشتی،

 .یتیمجموعه مقاالت علوم تربت معاصر. یم و تربیدر فلسفۀ تعل پست مدرنیسمن و نقد یی(. تب2910) دی، سعیبهشت
 تهران: انتشارات سمت.

 تهران: طرح نو. جامعه مدنی.(. 2901)ی ، علتاجیک

 .6شماره  ،مجله حوزه و دانشگاهیعنی چه؟.  پست مدرنیسم(. پرسش و پاسخ؛ 2900) ، رضادالوری

شماره  ،نامه انقالب اسالمیپژوهشهای تربیتی پسامدرن. (. تحلیلی بر دیدگاه2910) بدری، احسان و ربانی، رسول
20 . 
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و  آموزش نظام در تحوّل یسانهشنانشانه سهیمقا (.2931) کریمی، مصطفی و سلحشور، احمد

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن . در رانیا و پرورش آموزش و نظام یمترقّ پرورش
(. 461-465)صص:  فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

 و نظام یمترقّ و پرورش آموزش نظام در لتحوّ یشناسانهنشانه سهیمقا  

 رانیا و پرورش آموزش

 1احمد سلحشور و 2یمیکر یمصطف

 رسدیمبه نظر  ،نرایو اافته یتوسعه  یدر کشورها و پرورشر نظام آموزش ییو تغ نیتکو ریسبا توجه به 

واهد شد مطرح بوده بدان اشاره خ که کردیروا چند یک یاز منظر  باًیش، تقریی پچند دههبحث تحول در 

مورد  یاسیو س یدتیعق ،یفلسف کردیروه به شتر با توجّیل در آموزش و پرورش بتحوّ ،ک دورهیر ت. داس

 ییارویرو کردینظر رواز  یادورهدر  و پرورش،آموزش  تیفیک کردیروه به با توجّ یادورهدر  ،نظر بوده

 ،ی، فرهنگیعلم ،یکید تکنولوژیجد التو تحورات یاز تغ یناش یازهایو ن هابا چالش یو هماهنگ

سند ت )ه بوده است مورد توجّیریو مد یزیرنظر برنامهاز  یادوره و در ،یجهان یهادر عرصه یاقتصاد

کشور  و پرورشل در نظام آموزش بحث تحوّ ،ریاخ یهاسال. در (2913ن آموزش و پرورش، یادیل بنتحوّ

 ییهاسؤالد یشاه ن رابطیر ات. دشده اس یعلم ریو غ یعلم در مجامع یعاحث متنوّجاد مسائل و مبیا باعث

جاد شود که تا به حال چه نوع یل در آموزش و پرورش ابه مباحث تحوّ مندعالقهآشنا و  هر فرددر ذهن 

 یاهیژگیول از ن تحوّیا ایآ جاد شده است؟یدر نظام آموزش و پرورش کشور ا یکردیروبا چه  و یلتحوّ

ک یا به صورت یت مستقل داشته و یل هون تحوّیا ایاست؟ آ یا روساختیمتشکل شده  یرساختیز

مانند  ،یمترقّ یکشورها و پرورشآموزش  در نظامالت صورت گرفته ا ناقص از تحوّیکامل  یالگوبردار

ر نظام آموزش ل ددر مورد تحوّ یا شباهتیچه وجوه تفاوت و  ؟باشدیم ،کایا آمری یغرب یاروپا یکشورها

به نظر  و مستدل ینیو مدارک ع بر شواهد یمبتن ییگوپاسخ یدارد؟ برا و کشور وجود یمترقّ و پرورش

در  از تحولحاصل  یهانشانه بررسی به یادیکه به صورت بن یشناسبا کمک نشانه توانیم رسدیم

 جامعه در زیرا ،دیرس یو مستند یج مطلوبیزد به نتاپردامی کرد خاصیا چند رویک یبا  و پرورشآموزش 
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 گفته آنچه قالب و در زبان طریق از پیوسته، از آن است ییبه عنوان جز و پرورشانسانی که نظام آموزش 

 تجارت، ،مانند آموزش ،یاقتصادو  یاجتماع ،یاسیس ،فرهنگی رفتارهای طریق از ،شودیمنوشته  آنچه و

 یدهندهنشان همه و همه فضاها و ،...(ابرو چشم، دست، حرکات) فیزیکی بیان هایشیوه پوشاک، ها،آیین

 ،جهی. در نت(2916رو، یگد )هستن موجود و پرورشدر همه جا من جمله آموزش  هانشانهکه  ن امر هستندیا

 یشناسنهنشا. کنندمی تولید دیگران به ابالغ برای را مختلفی یهانشانه آن ستمیدر س یو سکونل هر تحوّ

 چیزی، و کند ارتباط ایجاد دائماً است قرار و شودمی درست هانشانه این از که کندمی مطالعه را متونی

ل تحوّ یهانشانه توانیم ،ن اساسیبر هم. (2916 چندلر،د )ده انتقال یا نشان دیگری به را حسی یا و پیامی

هر  با ن پژوهش،یا ،پس .کرد یرا در جوامع مختلف بررس پرورشو ل در نظام آموزش ا عدم تحوّیو 

 از دارد؛ کار و سر شود، قلمداد و پرورشل در نظام آموزش تحوّ ینشانه یک بتواند به عنوان که یزیچ

 معاصر، شناسانکه نشانه نیگو ا و رفتارها؛ اشیا اصوات، تصاویر، اشکال، کلمات، اسناد، متون، :قبیل

 مثل) یانشانه هاینظام از بخشی به عنوان هاآن بررسی به بلکه کنند؛نمی مطالعه منزوی ه طورب را هانشانه

 . (2900 ،مهرانیشا) پردازندمی( ژانر یا رسانه یک

 از که آنچه) موضوع ای اُبژه ،نشانه: اعم از یوجه سه یاهینظررس یکرد پیبا توجه به رو ،ن پژوهشیر اد

، «یاهینما»نوع ه در س هانشانه یرسرو ب ؛ها(نشانه یداللت ریتأث) لیتأو ای ریتفس و ؛(شده ییبازنما نهنشا قیطر

با  یمترقّ یدر دو نظام آموزش و پرورش کشورها هاآنسه یو مقا (2910، یسجود« )نینماد» «یلیشما»

 :ن قرار استیج بدست آمده از ایران پرداخته شده است. نتایا

ل در نظام تحوّ یبارهمذکور درکرد یو با در نظر گرفتن چهار رو یاهینمان و ینماد یهاانهنش بر اساس 

ل در نظام تحوّ توانیم ،است وجود آمده به 2312 -2193 یهاسال یکه ط ،یغرب و پرورشآموزش 

 ،یاجتماع یاسیس یهانظامخرده ژگییو ،منطبق با ساختارها یمدلعنوان  را بهغرب  و پرورشآموزش 

 و پرورش و آموزش هانظامن ین ایبه یالت دو سوبر تحوّ یو مبتن یو اقتصاد یفرهنگ ،ی، علمیفلسف

 (.210: 2906 ،بندعالقه؛ 212: 2911 فرجاد،ت )دانس

 در نظامل تحوّ یباره مذکور درکرد یو با در نظر گرفتن چهار رو یاهینمان و ینماد یهانشانهبر اساس 

ل در نظام آموزش تحوّ 2913 ر تا سالیسه دهه اخ یط ،رانین گفت که در ایچن نتوایمآموزش و پرورش 

و  یاجتماع - یاسیس یهانظام یهایژگیومنطبق با ساختارها و  یبه عنوان مدل شتریرا بران یا و پرورش

 ،و طاهرپور انیآهنچت )دانس و پرورش بر آموزش هانظامن یا یهیک سویرات ییبر تغ یو مبتن یفرهنگ

 (.2910 ،پوریموس؛ 25: 2935
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ستم، یا سیک مدل یبه عنوان  یغرب و پرورشو با در نظر گرفتن نظام آموزش  یلیشما یهانشانهاز نظر 

 یستم آموزشیستا به شکل سیا یستم آموزشیک سیاز شکل  در آنل جه گرفت که در اثر تحوّینت توانیم

ران یا و پرورشبا فرض نظام آموزش  و یلیشما یهاشانهناز نظر  (.2910 ،پوریموست )افته اسیر ییا تغیپو

د باشیا مستیستم ایک سیشکل ه د که هنوز بیرسه جین نتیبه ا توانیمستم یا سیک مدل یبه عنوان 

و  ااز نظر روند، محتو ن گفت کهیچن توانیم هانشانهل یانواع تحل یسهیمقاه به با توجّ (.2910 ،پوریموس)

 (.2910 ،پوریموست )متفاوت بوده اس رانیو ا یوزش و پرورش مترقّل در آمتحوّ اجرا

 و پرورشآموزش  ل،تحوّ ،یشناسنشانه :ی كلیدیهاواژه

 منابع
ماهنامه ران. یا و پرورشته در نظام آموزش یی مدرنهانشانه (.2935ف )یطاهرپور، محمدشر و ان، محمدرضایآهنچ

 .16-1 :صص، 04 -09پنجم، شماره ، سال یفرهنگ یمهندس

 .هدی :تهرانمترجم(. مجید محمدی، ) .شناسیعناصر نشانه (.2905ن )بارت، روال

 .سوره مهر :تهران مترجم(. پارسا،)مهدی  .شناسیمبانی نشانه (.2916) چندلر، دانیل

 : علم. تهران .نشانه شناسی کاربردی (.2910) فرزان ،سجودی

 .هانیک :تهران .یعلوم اجتماع یقیدائرۀالعارف تطب (.2900) رضایعل مهر،انیشا

 روان. :. تهرانو پرورشآموزش  یشناسجامعه(. 2906) یعل ،بندعالقه

 آگه :تهران، مترجم(. محمد نبوی. )شناسینشانه (.2919) یرپی گیرو،

ست و چهارم، شماره یسال ب، تیتربم و یفصلنامه تعلران معاصر. یدر ا یدرس یزیر(. برنامه2910) اهللپور، نعمتیموس

 .(36 یاپی)پ 4
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(. ایجاد تحوّل در نظام آموزشی کشور با توجه به 2931سلحشور، احمد ) و کریمی، مصطفی

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: . در های تفکّر فلسفیروش
(. مشهد: دانشگاه فردوسی 460-469)صص:  نظام آموزش و پرورش ایرانمبانی فلسفی تحول در 

 مشهد.

 
 

 یر فلسفتفکّ یهاروشل در نظام آموزشی كشور با توجه به جاد تحوّیا

 1و احمد سلحشور 2یمیکر یمصطف

ک یقرار داد. در  یکردهای مختلف مورد بررسیاز منظر رو توانیمبحث تحوّل در نظام آموزشی را 

به سمت  و پرورشفلسفه آموزش  یدهبه معنای سوق توانیمرا  و پرورشتحوّل در آموزش کرد یرو

مطرح  یتیریتحوّل در آموزش و پرورش از جنبه مد یگرید کردیرور ت. ددر نظر گرف یفلسفه اسالم

ک ی ن دریچنم. هاستر متمرکز یت غیریت متمرکز به سمت مدیریحرکت از مد یو به معن شودمی

مطرح  یمحورل تأمّت به سم یمحور از حافظهبه عنوان حرکت  ،و پرورشرویکرد تحوّل در آموزش 

و  هاا چالشب یکسب هماهنگ یبه معنان توایمت تحوّل در آموزش و پرورش را ینها و در ،شده است

 یجهان یهادر عرصه یو اقتصاد ی، فرهنگیعلم ،یکید تکنولوژیجد و تحوالترات یاز تغی یناش یازهاین

 ت. دانس

 هابا چالش یو هماهنگ یدر مقابل حافظه محور یل محورکرد تأمیتوجه به رو راستا و در جهتن یر اد

به نظر  ،(2913 ،و پرورشن آموزش یادیسند تحوّل بند )یجد و تحوالترات یاز تغی یناش یازهایو ن

 ل،یتخ تفکّر، یش قوهپرور یک روش برایر، به عنوان یاخ یدههکه در چند  یفلسفتفکّر  رسدیم

 ،یقائدت )آموزش فلسفه به کودکان مطرح شده اس یهابرنامهدر قالب  رهیو غ یکاوشگر ،تیخلّاق

یرا ز ؛دداشته باش یاعمدهسهم  متحوّل کردن کل نظام آموزش و پرورش کشور تواند دریم ،(2916

 یهیروحتفکّر و  یهامهارت، پرورش یسطح و مقطع و در هر هر نظامدر  تیو تربم یهدف تعل نیترعمده

ر یز یهاسؤال مسئلهن ی(؛ لذا در ارتباط با ا2932 ،یجعفرد )باشیمدر متعلّمان  و خالق ینقاد ،پرسشگری

  :شودیم مطرح
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ست و چه یچ آموزش فلسفه به کودکان یهادر برنامهک روش یبه عنوان  یمفهوم تفکّر فلسف -2

 موجود دارد؟ یهاروشبا  یا تفاوتیشباهت 

 یحرکت از حافظه محور یبراو پرورش تحوّل آموزش ر د تواندیم ینقشه چ یروش تفکّر فلسف -1

  ؟باشدداشته  یبه سمت تأمّل محور

با  یو هماهنگ ییارویجهت رو و پرورشآموزش  ک روش، در تحوّلیبه عنوان  یتفکّر فلسف -9

در  یاقتصاد ،ی، فرهنگیعلم ،یکید تکنولوژیجد و تحوالتیرات یاز تغ یناش یازهایو ن هاچالش

 ؟داشته باشد تواندیم یچه نقش یجهان یهاعرصه

و  در نظام آموزش یآموزش یزیر و برنامه یتیریبا تحوّل مد یارابطهچه نوع  یروش تفکّر فلسف -4

 ؟ کشور دارد پرورش

ک روش برخواسته از متن یبه عنوان  یر فلسفکه اشاره شد تفکّ همان طور و دومدر رابطه با سؤال اول 

 ،نییپاسطح  یهامهارتپرورش انواع  یبرا یپرسشگر، دنیفلسف ر،ر در مورد تفکّتفکّ یفلسفه و به معان

ف، ین تعری. با توجه به ا(2916 ،یدقائت )ف شده اسیر تعرت تفکّیفعال یباال و سطحسطح متوسط 

 نظر گرفت کشور درپرورش ل نظام آموزش و در تحوّ یتفکر فلسف یبرا توانیمکه  ییهانقش نیترمهم

 ف،ااهددر ل ل در بلند مدت شامل تحوّتحوّ. «مدت در کوتاهل تحوّو  ل در بلند مدتتحوّ»عبارتند از: 

 یزیو برنامه ر تیریدر مدل تحوّ کوتاه مدت شامل و تحول باشدیمنوع نگرش  ابزار و ،هاروش اصول،

ن روش یک ارتباط دوطرفه بیگفت که  نیچن نیا توانیم. در مورد سؤال سوم باشدیم و پرورشآموزش 

و  ی، فرهنگیعلم ،یکید تکنولوژیجد و تحوالترات یاز تغی یناش یازهایو ن هاا چالشب یر فلسفتفکّ

و ن روش در آموزش باعث رشد یک طرف استفاده از ایز د. اوجود دار یجهان یهادر عرصه یاقتصاد

 از تحوالتمطلوب  و استفادهرا نسبت به نقد  هاآنشده و  هاآندر  یو درس یفکر یهامهارت توسعه

ج یاز نتا و استفاده ییکند و از طرف دیگر آشنایم ترآماده یاقتصادو  ی، فرهنگیعلم ،یکید تکنولوژیجد

 در جوابن یمچن. ه(1522 ،2یجفربکلی و د )شو هامهارتن یشتر ایباعث رشد ب تواندیمالت ن تحوّیا

 و یتیریمد و عمل در مفهوم یالت اساسازمند تحوّین روش نیاستفاده از ات گف توانیم مسؤال چهار

در  اجرا یبرا یدیجدامه هر برن چرا که. (2913 ،یناجد )باشیم یو درس یآموزش یزین برنامه ریهمچن

به نظر  نکته نیلذا با توجه به ا ،باشدیم ن به خصوصبایند پشتیفرا کیو ک منبع یازمند ینم ستیک سی

و  یتیریمد و عمل در مفهوم یالت اساستحوّ جادیکشور ا یکنون و پرورشدر نظام آموزش  رسدیم

                                                      
2 - Beckley & Jeffrey 
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 ،یقیان و تصدیطالبد )باشیمروبرو  یتعدددر مقام عمل با موانع م یو درس یآموزش یزیبرنامه ر نیهمچن

2910.) 

  یتفکّر فلسف ،تحوّل، آموزش فلسفه به کودکان ی كلیدی:هاواژه

 منابع
 252 :ص ،00، شماره یه علوم اجتماعیشرنس. ران در کالیفراگ یبر پرسشگرر وامل مؤثّ. ع(2932) فاطمه ،یجعفر

 (.2913) و پرورشن آموزش یادیسند تحوّل بن

ران در هزاره سوم و یا تیو ترب میساختار تعلی فرارو(. مشکالت 2910) ی، محمد علیقین، محمد و تصدایطالب

 .215-33 :صص، 3شماره  ،یتیدر علوم ترب و پژوهشدانش  ی آن.راهکارها

 ،یمطالعات برنامه درس فصلنامه. همکان آموزش فلسفه به کودکان؛ چالش بر سر مفهوم فلسف. ا(2916) ییحی ،یقائد
 .34-62 ص:ص ،0ه شمار ،دومسال 

 و کودکان برای فلسفه برنامه یهامؤلفه بازیابی) اسالمی تربیت و تعلیم از نو (. برداشتی2911د )یسع ،یناج

 .124 -200 :صص ،63شماره  ،ه فرهنگینشر. (نوجوانان

 
Beckley, Jr. & Jeffrey, M. (2011). A Modern Philosophy on Educationdoctoral. 

Dissertation with the University of Bridgepor. 
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 های عملیاتی شدن سند تحول(. روش2931شکاری، عباس و بنار، نورعلی ) ؛محمدی، عبدالعباس

ت چهارمین چکیده مقاالک. در ریزی استراتژیبنیادی در نظام آموزش و پرورش با رویکرد برنامه
 همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.402-466)صص: 

 
 

های عملیاتی شدن سند تحول بنیادی در نظام آموزش و پرورش با روش

 ریزی استراتژیکرویکرد برنامه

 9و نورعلی بنار 1شکاری ؛ عباس2عبدالعباس محمدی

در حوزه تعلیم و تربیت بوده  به خصوصهای بزرگ علمی و فنی در قرن اخیر، جهان شاهد پیشرفت

اند از منابع خود استفاده ریزی صحیح و اصولی مدیرانی بوده که توانستهنتیجه برنامه هاشرفتیپاست. این 

ه مورد توج باز ریدارکان مدیریت از  نیترتیاولوو با  نیترمهمریزی به عنوان یکی از مناسب نمایند. برنامه

ای که به عنوان یکی از وظایف مهم و به تعبیری جزء اولین وظایف علمای علم مدیریت بوده، به گونه

صورت « ریزی عملیاتیبرنامه». این امر در سطوح اجرایی سازمان به صورت شودیممدیران قلمداد 

رسمی عمومی، بعد  تیو تربترین نهاد تعلیم رت آموزش و پرورش به عنوان مهمر این میان، وزا. دردیگیم

اهداف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور  نیتأمدر جهت  از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

ی تحول بنیادین در مبانی نظر»توان طرح مورد توجه و بازنگری مسئوالن قرار گرفت. در این راستا، می

نام برد. اگر چه مبانی نظری این طرح توانسته ا ر« نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران

است به خوبی شناسائی، معرفی و توصیف شود، ولی در عرصه ارائه طریق و راهکار عملی موفق به نظر 

بنیادین  ضمن معرفی مبانی نظری سند تحول. ضعف موجود در سند، پژوهشگر را بر آن داشت تا رسدینم

ریزی، ک، انواع برنامهریزی استراتژیریزی عملیاتی، برنامهبرنامه ریزی،با هدف ارائه و تعریف برنامه

تحلیلی مطالعه  -یفیکه با روش توص ریزی عملیاتیهای برنامهریزی عملیاتی و تکنیکهای برنامهروش

 ی چگونگی عملیاتی شدن برخی از مفاهیم موجود در این سند بپردازد.  هاروششده است به بررسی 

                                                      
 Abas_1357@yahoo.comنور مرکز دهلران عضو هیات علمی دانشگاه پیام -2
   Abasi1234@gmail.comکاشان  عضو هیات علمی دانشگاه -1
 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی -9
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آموزان بوده تحول و شوق برای تغییر، مطالبه چند ساله رهبری و همه مسئولین و اولیاء و حتی دانش

ی سند نظراسالمی ایرانی مبانی  لذا سند راهبردی نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری ؛تاس

)دکتری( نظام تعلیم و تربیت و  رهنامهشامل فلسفه تعلیم و تربیت، فلسفه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و 

و  تیمأمورتنظیم شد که شامل بیانیه ارزشی، بیانیه  باشدیمبنیادی  که ماحصل آن سند تحولش آموز

تحول بنیادی ( دام ظله) . اما آنچه مهم است به گفته مقام معظم رهبریباشدیماهداف کالن و راهکارها 

و اگر اهداف و  باشدیمتر ، اما اجرای این سند و خروجی آن مهمباشدیمکار شجاعانه، خوب و عالی 

 و به بار نخواهد نشست.  ماندیمراهبردها و راهکارهای سند اجرایی و عملیاتی نشود سند عقیم و ابتر 

های اسالمی گیریها و جهتتحول و به ویژه تحول بنیادین و هدفمند کردن آموزش و پرورش با بنیان

امر مهم و اساسی است که بر کسی پوشیده نیست چرا که باید افرادی تربیت شوند که قادر به اداره کشور 

ات در ساختار و انجام تغییرات و اصالح؛ لذا اسالمی باشند سعادتمندانهو حرکت در جهت زندگی 

اسالمی از اهمیت باالیی  محتوای آموزش و پرورش و انطباق آن با شرایط امروزی و بر مبانی فرهنگ

برخوردار بوده و مستلزم تالش و جدیت بیشتری از جانب مدیران و متولیان آموزشی کشور برای پرداختن 

 . باشدیمبه این مهم 

شده ناپذیر تبدیل به ضرورتی اجتناب رورش موجود، به دالیل مختلفتحول بنیادین در آموزش و پ

است. نظام  نظام فعلی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی ترین دالیل این مدعا، عدم تطبیقیکی از مهم .است

بدون هیچ تغییری در کشور اجرا آموزشی ما، نظام وارداتی است که چندین سال قبل طراحی شده است و 

باشد. در صورتی که امروز به تحولی ژرف و و استوار نمی مبتنی و بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی شودیم

ها و مسائلی که آموزش و ها و کاستیبه همین دلیل بسیاری از چالش. عمیق در این دستگاه عظیم نیاز است

کند، ریشه در مبانی نظری این نظام دارد، زیرا این مبانی با اعتقادات، ما با آن دست و پنجه نرم می پرورش

 .دجامعه همخوانی ندار باورها و انتظارات و فرهنگ

مقام معظم رهبری )دام ظله( بارها بر ضرورت تحول بنیادی در این نظام با عنایت به این مشکل بنیادی، 

ساز اسالم و مبانی استوار و متناسب با مقتضیات تحول همه زسازی آن مبتنی بر تعالیم و معارف انسانو با

. تحول بنیادین در نظام آموزش و انددهیورزتأکید  فرهنگی و اجتماعی ناشی از انقالب اسالمی جانبه

، 2454اندازی باشد که در افق روشن طوف به چشمهای بلند نظام اسالمی باید معپرورش مبتنی بر آرمان

-علمی و فناوری در سطح منطقه با هویتی اسالمی یافته با جایگاه اول اقتصادی،گر ایرانی توسعهترسیم

 است.  المللنیببخش جهان اسالم همراه با تعاملی سازنده و مؤثر در عرصه روابط انقالبی و الهام
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آنجایی که ایرانیان »، بلکه به عنوان «رودجایی که ایران به آنجا می»به عنوان  نه به آیندهاین سند ملی، 

 نیستند،« یافتنی» شوندیمهای که به آینده ختم اساس، راه نیبر اکند. نگاه می« آورندآن را به وجود می

 . اند«ساختنی»بلکه 

ریزی شده است پایه« تفکر استراتژیک»انداز بر پایه توسعه و پیشرفت در سند چشم این نگرش به آینده،

 ،«تفکر استراتژیک»نیز عملیاتی گردد. مقصود از « ریزی استراتژیکبرنامه»بر پایه  ستیبایمو صد البته 

ای بالقوه را ترسیم کند که به طور قابل انداز آیندهتواند چشمهای ابتکاری و نو است که میخلق استراتژی

های خلق شده عملیاتی کردن استراتژی ریزی استراتژیک،ت و مقصود از برنامهتوجهی با حال، متفاوت اس

ساله  15انداز شود: سند چشماست که عنوان می گونه نیبدو حمایت از فرایند تفکر استراتژیک است. 

، ئیهزاوهت )شکل گرفته اس« نگریآینده» بر اساسبلکه « بینیپیش» بر اساسجمهوری اسالمی ایران، نه 

2910: 212.) 

ی ما تلقی آفرینی فرهنگی در جامعهترین سند موجود برای تحولدر عین اینکه سند مصوب، جامع

شود و اگرچه مبانی نظری این طرح توانسته است به خوبی شناسائی، معرفی و توصیف شود ولی در می

ژوهشگران را بر آن . ضعف موجود در سند، پرسدینمعرصه ارائه طریق و راهکار عملی موفق به نظر 

ریزی که ابتدا تعاریف مختلف برنامه میینماریزی عملیاتی را تبیین و روشن داشت تا ابعاد مختلف برنامه

ریزی عملیاتی و تفاوت برنامه نیو همچنتعاریف ک عملیاتی از دیدگاه صاحب نظران و سپس نکات مشتر

ی اهداف عملیاتی، هایژگیوریزی عملیاتی، عنوان شده و در ادامه مراحل برنامه کریزی استراتژیبرنامه

ی عملیاتی کردن و روش پیشنهادی نویسندگان با رویکرد هاروشاهمیت اهداف اختصاصی و انواع 

ی از مبانی نظری در قالب اخالصهو  ک در سطح خرد )مدرسه( ارائه شده و سند تحولریزی استراتژیبرنامه

. با باشدیمآموز صالح و مدرسه صالح، جامعه صالح رسیدن به حیات طیبه و دانش در واقعنمودارهای که 

آموز، مدرسه صالح( و شکل معلم، دانشل )ی تحوهامؤلفه بر اساسدو شکل عملیاتی کردن سند تحول 

 اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:. الن را توضیح داده استراهبردها و اهداف ک به صورتدوم 

 ریزی عملیاتیتعریف برنامه  -

  ی عملیاتی کردن سند تحولنحوه  -

  روش عملیاتی کردن سند تحول -

 در سطح خرد )آموزشگاه( ی اجرای سند تحولوهیش -

  کردن سند تحول مدل پیشنهادی جهت عملیاتی -
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 .باشدیمتحلیلی  -روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی

بدین  در سطح خرد )آموزشگاه( یادیبن کردن سند تحول یاتیعمل یبراپژوهش حاضر  یشنهادیروش پ

روش »و « یمورد نگاریا  امهموردن»شرح است. در این مقاله از روش ترکیبی که خود از ترکیب دو روش 

 به وجود آمده، استفاده شده است.  « جدول استراتژیک

 

ریزی یا حل مسئله است. این فن با ی فنی برای برنامهموردنگاری: موردنگاریا  موردنامهروش  -2

عوامل ) «وتحلیل حیطه نیر»)طوفان مغزی( و « تنداندیشی»ی تولید شده از راه هادهیابندی طبقه

عملی سر و کار دارد. در این فن، مسایل و  یهابرنامهکننده، و بازدارنده( حاصل و جزئیات ایتحم

 نمودار سند تحول بنیادی -1شکل 

 (آموزشگاه) خرد سطح در یادیبن تحول سند کردن یاتیعمل یبرا یشنهادیپ مدل -9شکل 
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بندی اظهارنظرها و پیشنهادها مشخص گو و بحث و جمعوموضوعات مهم و مورد توجه پس از گفت

ای انه مقاله(. بعد از آن درباره هر مسئله مهم یا موضوع مورد نظر، جداگ10: 2914، )عالقه بند شوندیم

از آن به عنوان منبع ؛ و گرددیمانداز عمر مرتبط به آن تهیه و چشم سؤاالتشامل تعریف، توصیف آن، 

 . ردیگیمگیرندگان قرار ریزان و تصمیماطالعات اولیه برای آغاز بحث و بررسی در اختیار برنامه

باشد و همچنین، ی میاین روش شامل هدف کلی و یک هدف اختصاص: روش جدول استراتژیک -1

ها و فعالیت در سطح آموزشگاه بوده در ضمن مسئول اجرا، هزینه احتمالی، محل شامل راهبردها، استراتژی

 . شودیماعتبار منابع و محدود زمانی و ارزیابی مشخص 

و فلسفه تعلیم و  بنیادین برگرفته از یک مبانی نظری غنی که شامل فلسفه آموزش و پرورش سند تحول

ریزی . در واقع یک برنامهباشدیمتربیت رسمی و عمومی و رهنامه )دکترین( آموزش و پرورش 

مدرسه/ مؤسسه( با رویکرد د )؛ لذا ضرورت دارد که در سطح خرباشدیماستراتژیک در سطح کالن 

، اما روش باشندیمع ی عملیاتی کردن متنوهاروشریزی استراتژیک در سطح خرد عملیاتی شود. برنامه

. باشدیمی و جدول استراتژیک موردنگاره شامل ، کپیشنهادی نویسندگان مقاله روش ترکیبی است

؛ باشدیمریزی استراتژیک ی برنامههامدلاجرائی( یا برنامه عمل یکی از مراحل همه ) ریزی عملیاتیبرنامه

ده شود تا بتواند بر روی خروجی سند تحول لذا این فن باید در سطح مدیران میانی و ستادی آموزش دا

و  هانظریهی اخیر در کشور ما عدم رابطه بین هاسالتأثیری شایسته داشته باشد. یکی از مشکالت اساسی در 

که این  باشدیمدر سطح عمل و پروژه و اجرا  هابرنامهدر سطح کالن با  هابرنامهبا عمل و همچنین  هاهینظر

 مغفول نماند. مهم هم باید همچنان

 بنیادین ریزی استراتژیک، سند تحولریزی عملیاتی، برنامهریزی، برنامه: برنامههای كلیدیواژه

 منابع
 . نشرآرین. رویکرد نوین در مدیریت آموزشی(. 2911) آهنچیان، محمدرضا

 .سمتتهران: . ریزی آموزشیبرنامه(. 2916) محسن بهرام پور،

 روش. نشر نیکو. های موفق کاربرد مدیریت راهبردیتجربه(. 2910) حسین یان،پهلوان

 .. نشر تزکیهمدیریت فرایندمدار(. 2914) حیدر تورانی،

 .. نشر افرنگریزی آموزشیبرنامه(. 2914) غالمعلی سرمد،

 .(2935) سند مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران

 .نشر ترمه .ریزی استراتژیکبرنامه(. 2914)محمدرضا  ،ملکیو  سیدجمال الدین طیبی،

 نشر شابک.. ریزی تغییر و نوگرایی در مدیریت آموزشیبرنامه(. 2914) علی عالقه بند،
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 آرین.. نشرآموزش و پرورش تطبیقی(. 2911) محمدعلی فرجام،

عباس بازرگان،  و فریده مشایخ. )ریزی استراتژیک در نظام آموزشیرنامهب(. 2911) هرمن، جریکافمن، راجرز و 

 انتشارات مدرسه. مترجمان(. تهران: 

 .نشر میترا. ریزی آموزشیپژوهش در برنامه(. 2910) گالبی، سیاوش

 نشر مدرسه.تهران: . برنامه استراتژیک در نظام آموزشی(. 2914) عباس، بازرگانفریده و  مشایخ،

 .نشر تولید علم. سازمان مدیریت(. 2910) رضا یگی،نجف ب

 نشر آموخته.. ریزی آموزشیبرنامه(. 2935) محمدرضا نیستانی،
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(. بررسی توجهات سند ملی آموزش و پرورش به 2931اکبر )احمد و حسینی، سید علی ی،آبادشم 

ارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت چکیده مقاالت چهآموزان. در دانش ذهنیت فلسفی
(. مشهد: دانشگاه 404-401)صص:  ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 فردوسی مشهد.

 
 

 آموزانبررسی توجهات سند ملی آموزش و پرورش به ذهنیت فلسفی دانش

 1اکبر حسینیو سید علی  2یآباداحمد شم 

بر  را است که تفکر خود یار و آگاهیهش یهات انسانی، تربیهر نظام آموزش یساز اهداف اسا یکی

، قیو عمجامع  یاشهیش با اندیرامون خویپ یایبنا نهاده، در برخورد با دن و منطقح یه استدالل صحیپا

 ند وبرخوردار یدر مواجهه با مسائل زندگ ییت انعطاف باالینموده و از قابل یجوانب مختلف امور را بررس

را  یشه فلسفیت اندی، تربین منظور الزم است نظام آموزشیبد .باشندیم یذهن فلسف یدارا یبه عبارت

سند  ین راستا به بررسید. در ایآموزان توجه نماقرار داده، به پرورش قدرت تفکر و استدالل دانش مدنظر

ر و تحول و ییتغ یهانهیا، زمهها، ضرورتتیها، اولویریگف جهتیکه در آن تکل و پرورشآموزش  یمل

 م.یاپرداخته ،شده استتوسعه آموزش و پرورش روشن 

ح فرد کمک یکه به تفکر صح داندیمذهن  یهایژگیها و وییرا توانا یت فلسفی( ذهن2360ت )یاسم

ت، تعمق و یمعجا» بعدسه  یذهن فلسف ی. او برادهدیمح عادت یصح یهاو او را به قضاوت کندیم

ن پژوهش ذهن یان کرده که در ایت را بیهر بعد چهار خصوص یقائل شده است و برا «یریپذانعطاف

 قرار گرفته است: ین سه بعد مورد بررسیاز ا یفلسف

با هم مرتبط ساخته ع ینه وسیک زمیفرد موارد خاص را در  -2ن بعد آن است که یا یهانشانه :تیجامع

ها آلدهیا ای یرا با اهداف اساس هاآندر برخورد با مسائل، رابطه  -1ند؛ یبزرگ را ببر یتصو کندیم یو سع

م یات قابل تعمیارائه نظر یبرا -9 رد؛یگینده امکان دارد در نظر میدر آ هاآنکه تحقق  ییهاو آرمان

استخراج  هاآنات مشترک یخصوص یآورات و جمعیات را از مطالعه همه جزئین نظریکوشد، اما ایم

د یدر مقابل عقا -4و آورد؛ یبدست م یک قاعده کلیل چند مورد یو تحل یق بررسیکند، بلکه از طرینم

 دهد.ینشان م صدرسعهو افکار مختلف 

                                                      
 a.shamabadi8567@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه عالمه طباطبایی  -2
 h_seidali7@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی  -1
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 یشناختروانفرد دچار جمود  -2 :عبارتند از ین جنبه از ذهن فلسفیا یها: نشانهیریپذانعطاف

مسائل را از  -1؛ کندیم یابیرد، ارزیبگر قرا هاآنر منابع یه تحت تأثد و افکار را بدون آنکیشود، عقاینم

در  -9و ؛ شودیمان امور متناقض و متضاد تفاوت قائل یو م دهدیمقرار  یجهات متعدد مورد بررس

 .دینمایمز ید پرهیکردن عقا ینیقیو  یت کرده و از قطعیاط را رعایجنبه احت هاقضاوت

 شودیمگران مسلم فرض ید یرا که برا یفرد امور -2 :عد شامل آن است کهن بیا یهانشانهتعمق: 

و در برخورد با هر  دهدیمص یمسائل را تشخ یجنبه اساس یشیاندبا ژرف -1؛ دهدیمقرار  سؤالمورد 

و  کندیمنامحسوس را استخراج  یزهای، چندیبیماز آنچه  -9؛ دهدیمص یآن را تشخ یه اصول و مبانینظر

 کندیماستفاده  ییروش استقرا یبه جا یاسیاز روش ق -4و ؛ استط امور حساس بو ر یحیتلو ینابه مع

 (.2900، یعتمداری)شر

( به منظور 2360ت )اسمی شود.در این زمینه انجام شده که به بررسی چند مورد پرداخته می ییهاپژوهش

کارکنان  هیبر روحی مطلوب و میزان خالقیت مدیران و همچنین بر روابط انسان ذهنیت فلسفی ریتأثبررسی 

مدرسه در این ایالت انتخاب شدند. نتایج  46مدارس ویرجینیا پژوهشی انجام داد. نمونه آماری از مدیران 

این پژوهش نشان داد که بین ذهنیت فلسفی مدیران با روابط انسانی مطلوب و میزان خالقیت مدیران و نیز 

( در پژوهشی به بررسی رابطه 2913نژاد )دمرچیلی و رسول کارکنان رابطه مستقیمی وجود دارد.با روحیه 

های آزاد اسالمی استان زنجان پرداخته بین ذهنیت فلسفی و میزان خالقیت اعضای هیئت علمی دانشگاه

اد که بین نفر انتخاب شدند. نتایج این پژوهش نشان د 125است. نمونه آماری این اعضای هیئت علمی 

ذهنیت فلسفی و میزان خالقیت اعضای هیئت علمی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین سه شاخص 

شهبازی  پذیری، با خالقیت رابطه معناداری وجود دارد.لسفی یعنی جامعیت، تعمق و انعطافذهنیت ف

یت فلسفی و روش بررسی رابطه بین ذهن»( در پژوهشی با عنوان 2911جعفری ) شاهریمدستجردی و 

ی محقق ساخته ذهنیت فلسفی و روش از طریق دو پرسشنامه «تدریس دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان

به ن آموزان مدارس متوسطه شهر اصفهانفر از دانش 955از دبیران و  نفر 35تدریس، که در نمونه آماری 

، س دبیران بر اساس متغیرهای جنسیتاین نتیجه رسیدند که بین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن با روش تدری

  ی خدمت نیز همبستگی معناداری وجود دارد.ی تحصیلی، مدرک تحصیلی و سابقهرشته

انجام شده و  با توجه به آن که تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور در مورد ذهنیت فلسفی

، عالقه گیری، روحیه و مشارکت معلمانخالقیت، عملکرد مدیریت، شیوه تصمیمرابطه ذهنیت فلسفی را با 

 ؛2919سیف هاشمی،  ؛2360اند )اسمیت، شغلی و کارایی مدیران و توانایی انجام وظایف مدیریتی سنجیده
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 ؛2906زاده، بندلی ؛2901اسحاقیان،  ؛2910، خزاعی ؛2910زارع،  ؛2915مرتضایی مقدم،  ؛2904هاشمی، 

( ولی در هیچ کدام به بررسی میزان توجه به ذهنیت فلسفی در یک سند 2912لروانی،  ؛ و2911موسوی، 

 آموزشی پرداخته نشده است.

آموزان در سند ملی آموزش و دانش هدف این پژوهش بررسی میزان توجه به ابعاد ذهنیت فلسفی

 یلیتحل - یفیروش توص ،ن پژوهشیروش مورد استفاده در ا. استی پرورش در دو سطح کمی و کیف

پذیری( و در در بررسی کمی به تعداد مالحظات ابعاد ذهنیت فلسفی )جامعیت، تعمق و انعطاف است.

ی توجه به این ابعاد پرداخته شده است و اینکه این میزان با توجه به سندیت نحوهبررسی کیفی به نوع و 

 .استکافی و الزم  یک نظام آموزشی

سند ملی آموزش و پرورش به این مقوله مهم و  تأملنتایج بدست آمده حکایت از توجهات ویژه و قابل 

اساسی این خواهد ماند که تا چه میزان این سند ملی در  سؤالر پایان است، دمورد توجه در تعلیم و تربیت 

 .2بوداین مقوله قابل دسترسی خواهد 

 پذیری، سند ملی آموزش و پرورشیت، تعمق، انعطافجامع، هنیت فلسفیذ های كلیدی:واژه

 منابع
 .مترجم(. نشر تندر . )محمدرضا بهرنگی،یت آموزشیریدر مد یت فلسفیذهن(. 2911اسمیت، فلیپ )

فلسفه برای  (. بررسی رویکردهای مختلف در برنامه آموزش2932) حسام دیسالسادات و حسینی، حسینی، افضل

 .1شماره دوره هفتم،  ی نوین تربیتی،هاشهیاندفصلنامه کودکان و نسبت آن با برنامه درسی رسمی. 

 . تهران: انتشارات امیر کبیر.تیو تربم یاصول و فلسفه تعل(. 2900شریعتمداری، علی )

، سال س(انی دانشگاه الزهرا )انس مفصلنامه علوفلسفه برای کودکان.  برنامه آموزشی. (2900) مسعود ،مقدمفاییص

 . 15و  19شماره هشتم، 

 . تهران: انتشارات دواوین.بررسی مبانی نظری :آموزش فلسفه به کودکان(. 2911قائدی، یحیی )

  همایش ششم انجمنارائه شده در . برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان در دوره ابتدایی (.2910قائدی، یحیی )
 .یرازش ،مطالعات برنامه درسی

 

                                                      
واقع )آموزش و  یاین پژوهش، در دنیدر ا ین توجهات مورد بررسیشود که ایمطرح م یشنهاد پژوهشیپ کین به عنوان یا -2 

 است. یابیزان قابل دستیپرورش( به چه م
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 در معلمان ایحرفه اخالق نییتب و یمهدو جامعه در تیترب یچگونگ (.2931شیرمحمدی، عاطفه )

ی انجمن چکیده مقاالت چهارمین همایش مل. در بنیادین تحول سند به نگاهی با شدن یهانج عصر
(. 401-400)صص:  فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

 عصر در معلمان ایحرفه اخالق نییتب و یمهدو جامعه در تیترب یچگونگ

 بنیادین تحول سند به نگاهی با شدن یهانج

 2عاطفه شیرمحمدی

ترین نیازهای زندگی بشری است و انسان تنها در پرتو تربیت یترین و اساسیاز ابتدای تربیت مقوله

 و قلّه سعادتده یرسخود  یهاآرمان ورز به اهداف وموجودی هدفمند و اندیشه به عنوانصحیح است که 

 یجهان ندیز فرایدر دوران چالش برانگاین رهگذر  آموزش، فتح کرده است. در یهارا در تمام جنبه

ات و یم و روایبا استعانت از تعال تواندیکه م ضرورتی مضاعف دارد یخالقتربیت ا ، پرداختن به1شدن

 امام ظهور و وجود به اعتقاد»کند.  یرا ط یدن به جامعه مهدویرس یبراراه صحیح ، )ع( ائمه یره عملیس

 تربیتی لوازم اعتقادات، این اجزای سایر چون هم و است یعیو ش اسالمی اعتقادات جمله از ،(عج) یمهد

 نیز تربیتی بعد از بلکه نیست، اعتقادی یامسئله تنها مهدویّت اساس، این بر. است مترتب آن بر معینی

 و یستیز ،یاجتماع و یاسیس، یاخالق و ینید) ساحت شش یدارا تیترب (.2911 ،یباقر) «است برخوردار

آموزش و  یعال یاست )شورا (یفناور و یعلم ،یاحرفه و یاقتصاد ،یشناختییبایز و یهنر ،یبدن

 پرداخته شده است.  ای معلمانحرفه و اخالق «یاخالق تیترب» ساحت به ( که در این مقاله2913پرورش، 

و اهتمام بدان  ای از مقوله اخالقای این مطلب است که هر جامعهتجارب انباشته تاریخی بشر گوی»

ناپذیر های جبرانآن نپردازد، متحمّل خسارت فاصله بگیرد و بهای الزم را برای پاسداشت نظری و عملی

 یونگاز چگ ی(. بنابراین آگاه2916 ،)احمدپور و همکاران «شده و به سرعت راه انحطاط را خواهد پیمود

در  شدن یعصر جهان یهابینشمبارزه با فراز و  یرا برا یدوران ظهور، راهکار یت در جامعه مهدویترب

که نیازمند تحلیل تربیتی معلمان این عصر و برای واکاوی بیشتر،  ،آوردیم به وجود ای معلماناخالق حرفه

معلمان، »انداز است. ای معلمان در رویکرد چشمبنیادین بر اخالق حرفه سند تحول لیو تحلبررسی نیازمند 
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عمومی کشور محسوب  رسمی تربیت و تعلیم نظام عنصر در نیو مؤثرترارزشی  هاییکی از گزاره

 (. 2935، )سند تحول بنیادین آموزش و پرورش «شوندمی

 ت پژوهش حاضر عبارتند از:این اساس سؤاال بر

 دوران ظهور بر چه مبنایی است؟ تربیت در جامعه مهدوی -2

 چیست؟ ای مربیان در عصر جهانی شدنحرفه اخالق یهاچالش  -1

 بنیادین آموزش و پرورش چگونه ترسیم شده است؟ در سند تحول ای معلمانحرفه اخالق -9

به عصر جامعه  ای مطلوب، از عصر جهانی شدنحرفه چه راهکاری برای رسیدن به اخالق -4

 ؟  مدنظر است مهدوی

، نیازمند واکاوی و رسیدن به جامعه مهدوی در عصر جهانی شدن ای معلمانحرفه اخالق نییو تببررسی 

 یجهان در همه ما» که دهیا نیا با ما یاخالق نوع که کند:یم انیب نگریدر چند کلیدواژه اصلی است. س

ف یتعار .(2911)سینگر،  «زندیم رقم شدن یجهان عصر به را ما ورود تیفیک م،یکنیم یزندگ واحد

. (2919احصاء نمود )تاجیک،  یکرد کلیتوان در چند رویرا م «شدن یجهان»متعدد موجود در مورد 

 زاده آن درون از زین« یجهان یناامن» بلکه ،دهدینم ما به را« یجهان تیامن» مفهوم فقط «شدن یجهان»

معلمان در عصر  ی مطرح شده در این مقاله، رکود تربیت اخالقیچالش اخالق .(2915، یافتخار) شودیم

 ساز بکار بستن و ساختن فراهم برانگیختن،» یبنیادین است. تربیت اخالق جهانی شدن و واکاوی سند تحول

که  ؛(2914د، ی)امه است برای تخلق فرد به اخالق حسن ،(2913، ی)بهشت «پرورشی و آموزشی کارهای و

مسیر گذار از وضعیت موجود  تربیت اخالقیاین فرایند، رهیافتی برای تحقق جامعه مهدوی است. بنابراین، 

، و زمینه (2910 فالح، و نوری) دینمای( به سوی قله کمال را باز محرکت انسان است مبدأای که )دامنه

گردد )سند تحول بنیادین می محقق مهدوی جهانی امعهج در ای خواهد بود که حقیقت آنساز حیات طیبه

مبانی نظری سند تحول »رهنامه در  یاصل یهانظام ریز ینظر ی(. یکی از الگوها2935آموزش و پرورش، 

، ارتقاظ و فح ،یسازجذب، آماده است. که شامل یانسان منابع نیتأم و معلم تیترب ، نظام«بنیادین

 سطح تا ستادح سط ازه ک استی افرادی تمامه رندیبرگ درت و اسی انسانع نابیر مسام و معل یابیارزش

 کالن یریگجهتدارند. برای  عهده بر رای عمومی و رسم تیترب نظام در انیمترب تیترب تیمدرسه مسئول

معرفی شده  تیترب عملی و نظری الگوهای نیبهتر عنوان به( عن )اماما و امبرانیاز پ تأسی نظام ریاین ز

 .(2935و همکاران،  زادهصادق) است
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 بهره تیم و تربیکیفی در فلسفه تعل پژوهش رویکردهای از «یتیل تربیتحل»روش  از حاضر پژوهش در

 بر حسب .(2913عباس زاده، د یس) «باشدیم یاف گستردهیط یل دارایروش تحل». است شده گرفته

و  ی)باقر گرفته استتوجه قرار ف و نقد مورد یان دو قطب توصیم یفیل، طیروش تحل یکارکردها

در قالب  یت در جامعه مهدویترب یث، چگونگیابتدا با استعانت از احاد ،ن منظری(. از ا2913، گرانید

از آن استنباط شد. سپس  «تربیت اخالقی»د و کلید واژه یم گردیترس «یتیل تربیک و تحلیهرمنوت»ش رو

 بنیادین مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفت.  و در سند تحول در عصر جهانی شدن ای معلمانحرفه قاخال

 از استفاده با ی پژوهش با توجه به محورهای سؤاالت اصلی به طور خالصه در ادامه آمده است.هایافته

 چند قالب در میترس نیا یهامشخصه، دیگرد میترس یمهدو جامعه در تیترب یچگونگ بر،معت ثیاحاد

افکار نادرست،  یرهایو تفس لیتأو یپقرآن؛ یعنی در  هیسا در دیجد نید آوردن -2است:  انیب قابل مقوله

 تیترب -4 ی؛مهدو جامعه در یاخالق تیترب -9 ؛آموزش -1 ؛شودیه مو نظریات طبق قرآن باز گرداند

 -0 ؛ و(صاکرم ) امبریپ با رهیس هم( عج) یمهد حضرت -6 ؛علم شرفتیپ -0 ؛آن به عمل و یاخالق

محور گرا و اخالقدولت کمال -جامعه مهدوی بر پایه دولتی اخالقی ،ر این اساس. بیمهدو جامعه میترس

 اخالقی، دینی و عقالنی است.  یهاارزشتنی بر بنا شده، که مب - (2910، کارگر)

به عنوان یک اصل مهم در  «تربیت اخالقی»پرورش  آمد، بدست ثیاحاد و اتیروا از که یلیتحل در

و  یت رسمیشناسی در تربآسیب ،«تربیت اخالقی»تربیت مطرح گردید. با توجه به برگزیدن کلیدواژه 

چهار مقوله )تربیت اخالقی و  صورت گرفته است، که در قالب «معلم»ؤلفه و بر روی م یعموم

ر معلم، تربیت اخالقی معلم( و عملکرد معلم، تربیت اخالقی و رفتا یت اخالقی، تربیآموزعلم

د. سپس یگرد یآن بررس یو اجتماع یفرد یامدهایل به پین یبرا یتیترب یو راهکارها یشناسآسیب

مورد واکاوی قرار گرفت. که این  ای معلمانحرفه بنیادین، نسبت به اخالق د تحولانداز سنچشم کردیرو

 خواهد بود. ای برای ظهور جامعه مهدوینقشه راه، مقدمه

و  هاکىین ل،یفضا تمام جامعه خود هم که است معنا نیبد ،یمهدو د که جامعهیحاضر به آن رس مقاله

 مشترک اریمع. شودمى ل محقّقین فضایا ،و اجرا عمل مقام در و هم را داراست یو عقل اخالقى محاسن

ت یاست و در نها انسانى یو تعال و تکامل نید بر مبتنى «تیو معنو اخالق» جهان، سرتاسر دولت در نیا

شود. در آن زمان، یحاصل م یرشد عقلی افراد به باالترین مراحل تربیت علمی و معنو هیسار تربیتی که د

 «تربیت اخالقی»رسد که تصور آن در دنیای کنونی دشوار است. انسان در اوج تربیت به پایگاهی می

رشد علم در جهان امروزی بسیار که در کنار  یمفهوم استوار است، یای که در جامعه مهدوواژهکلید
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و عمل به آن و تربیت نسل  ای معلمانکمرنگ شده و گاهی به گوشه عزلت رفته است. داشتن اخالق حرفه

 افق در عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام»ساز ظهور آن حضرت را رقم خواهد زد. زمینه امروز، جامعه

 و ایرانی یاسالم تمدن و فرهنگ اسالمی، معیار نظام بر مبتنی الهی، الیزال قدرت به اتکا با ،2454

بنیادین آموزش و  )سند تحول «خواهد بود. )عج( جهانی مهدوی جامعه ساززمینه و هاآن بخشقوام

 (2935، پرورش

 تحلیل، معلم ،یاخالق تیبنیادین، ترب ، سند تحول، جهانی شدنیمهدو جامعه :یدیكل واژگان

 منابع
شناخت اخالق کتاب(. 2916) یزاده، مهدیعل و ، محمدیزاده نورالم؛ عی، محمدتقی؛ اسالمی، مهداحمدپور

 .یه علوم و فرهنگ اسالم. قم: پژوهشگا(یراث مکاتب اخالق اسالمیم یلی)گزارش تحل یاسالم

 . ی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردها(یها و ناامن)چالش نشد یجهان(. 2915) ، اصغریافتخار

 صدرا. یاد حکمت اسالمی. تهران: بنیرانیلسوف مسلمان ایسه ف(. 2914د، مسعود )یام

 ه. . تهران: مدرس(1ج ) .یت اسالمیدوباره به ترب ینگاه(. 2911، خسرو )یباقر

. تیترب و میتعل فلسفه در پژوهش یهاروش و کردهایرو(. 2913) بهیط ،یتوسل و نرگس ه،یسجاد ؛خسرو ،یباقر

 .یاجتماع و یفرهنگ مطالعات پژوهشکده :تهران

 . تهران: سمت.آن یت و مبانیم و تربیآراء دانشمندان مسلمان در تعل(. 2913گران )ی، محمد و دیبهشت

ها و شدن )چالش یدر عصر جهان یانقالب اسالم یها(. آرمان2919، مزدا )یشیدرو و ک، محمدرضایتاج

 .202-245صص:  (،9) 0، رانیا یشناس مجله جامعهها(. واکنش

 ه. یه: دانشگاه ارومی. ارومیق در علوم انسانیتحق یعمل یهاروش(. 2913محمد )ریم، زادهعباسد یس

  .یننشر  تهران:مترجم(.  ،د آزاده. )محمنشد یاخالق جهان(. 2911تر )ینگر، پیس

 انقالب عالی شورای تهران:. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش(. 2935شورای عالی آموزش و پرورش )

 فرهنگی.

 در نظام راهبردی تحول نظری بنیان ینظر مطالعات هاییافته قیتلف گزارش(. 2913آموزش و پرورش ) یعال یشورا
 .(2911 بهمن مقدس، مشهد -151 تا 152)جلسات  ایران: اسالمی جمهوری یو عموم رسمی تربیت

 نظام در نیادیبن نظری تحول مبانی(. 2935سوسن ) کشاورز، آمنه؛ احمدی، محمد؛ حسنی، علیرضا؛ ،زادهصادق
 .فرهنگی انقالب عالی شورای: . تهرانرانیا اسالمی جمهوری عمومی رسمی تیترب و میتعل

 یحضرت مهد یاد فرهنگی. تهران: بن(تیمهدو شهیانداست در ی)دولت و س جهان ندهیآ(. 2919م )یرح کارگر،

 موعود )عج(.

 .(193، )حوزه پگاه نشریه. غایات و مبانی اسالمی؛ اخالق(. 2910) محمدرضا، فالح و محمد نوری،
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چکیده مقاالت . در ایران درسی و تاثیر آن بر برنامه پست مدرنیسم (.2931)ماهرخ ، کیائی درونکال
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و 

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.419-403)صص:  پرورش ایران

 
 

 یرانپست مدرنیسم و تاثیر آن بر برنامه درسی ا

 2ماهرخ کیائی درونکال

رسد که نظام تعلیم و پذیری است به نظر میو انعطافر در دنیای امروزی که بارزترین ویژگی آن تغیی

 .(1550 -1550)چنگ، شرایط جدید امروزی عقب مانده است تربیت از قافله تغییرات و سازگاری با 

برای زندگی در دنیای بزرگ و پیچیده داشتن آمادگی خاصی را  ،پست مدرنورود انسان به دوران 

که همراه و همسو با این تحوالت عظیم  این آمادگی بدون داشتن برنامه درسی. سازدامروزی ضروری می

ریزان ای که برنامهتجربه و تالش گسترده به رغم دانش و باشد.پذیر نمیامکان ،در جهان کنونی باشد

موجود  ساختار و منابع مدرنیستی ،ی دارندهای درستحول موثر در برنامه ای تغیرات ودر مورد اجر ،درسی

به همین  .کندهای خاصی رو به رو میدرسی را با محدودیتیر برنامهیهای تغفرایند اهداف و در جامعه،

ضرورت  ،لذا. آموزان نیستما جوابگوی نیازهای واقعی دانشی موجود در کشور های درسبرنامه ،دلیل

شفافی داشته  شناخت درست و دارد که همه عوامل برنامه درسی از شرایط جدید حاکم بر جامعه درک و

 .(2900ریزی اقدام نمایند )باقری، هباشند و متناسب با این شرایط دنیای جدید به برنام
شوار است یا حتی به زعم برخی بسیار د پست مدرنیسممبتنی بر درسی اگر چه تعریف نظریه برنامه

را در برنامه  پست مدرنیسمهای نظریه توان بسیاری از جنبهحقیقت آن است که می ،ممکن است اماغیر

 هایی مرتبط با آن را در برنامه درسی بکار گرفت )فتحی واجارگاه،توصیف و درک کرده و ایده درسی

پرورش  آموزش و -2 کنند:ها برای ساختن برنامه درسی مناسب چند سوال مطرح میپست مدرن. (2916

فرایند انتخاب دانش به چه شکل عملی  -9 ؛دانش چه کسی از همه ارزشمندتر است؟ -1؛ برای چیست؟

  ؟ها چگونه تنظیم گرددروابط بین موضوعات یادگیری و مهارت -4 ؛ وشود؟می
نند پسانوگرایی، فرانوگرائی، پسامدرنیسم، در فارسی به اشکال متفاوتی ما مپست مدرنیس

ترین در مفید پست مدرنیسم .(2903 یته ترجمه شده است )نوذری،پست مدرنجددگرائی، فرامدرنیته و پسات
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 .شودمیهای بالقوه و کاربردها تلقی ای از برداشتپذیر با دامنهای انتقادی و انعطافحالت به عنوان مقوله

درباره  ،و متنوعی های مبهمسازد با ایدهابل انتقال است که ما را قادر مینوعی اصطالح ق پست مدرنیسم

تمام زندگی بشر را تحت تاثیر قرار  پست مدرنامروزه نگرش ، آشنا شویم. های خاص دنیای امروزویژگی

رچوب ذهنی است )احمدی، یک نیروی فرهنگی و یک چها این نگرش بک جریان فلسفی و .داده است

فهم  گرایی و اشکال متعدد درک وفرهنگ، چند، عدم قطعیت، پیچیدگیگرایی، ابهام( که گزینش2905

 . (2916 )فتحی واجارگاه، دهدجهان و متون را مورد تایید قرار می
توان به می ،بسیار اثر گذاشته است و تربیتکه بر تعلیم  پست مدرنیسمهای از جمله ویژگی

اشاره کرد. د های متضامبتنی بر انگاره ها و جهان متعدد وگرایی درباره فرارویتی، زبان، شکگرایثرتک

های گیاستفاده از ویژ .ای سود بردنها به نحوه شایستهآتوان از همه می ،کشور تربیت اسالمی در تعلیم و

غرب را مسدود  شود و راه تهاجم فرهنگی شرق وبیت باعث تحولی عظیم میتر در تعلیم و پست مدرن

 ،باشند و دیگر هر متنی که به آنها داده شدنوجوانان دارای تفکری انتقادی می جوانان و ،چون .کندمی

 .نگرندشان را با دیده باز میکشور فرهنگ پذیرند و تمدن وبدون تامل آن را نمی
 هنگتوجه به فرسازنده،  توان به تربیت شهروندانی انتقادی، گفتمانمی پست مدرنیسمف از اهدا

حال  .(2919 هانی،انی فریفرمه)د ها و عملی بودن دانش نام بر، بررسی تفاوتمطالعات فرهنگی عمومی و

های بر برداشت پست مدرنهای زیم. چالشپردادرسی میبر مباحث برنامه پست مدرنیسمبه بررسی تاثیر 

ها حمایت تدریس، پژوهش و عرضه و بیان داده درسی تسلط یافته و از ظهور اشکال جدیدمدرن از برنامه

 2315از دهه  پست مدرنبه عنوان یک متن  تالش برای فهم برنامه درسی(. 2916رگاه، )فتحی واجا کندمی

برنامه درسی باید به دنبال نوعی تربیت تحولی  ،پست مدرندرسی از نظر فالسفه برنامه آغاز شده است.

)پانیار،  آموزان در یک سفر اکتشافی به بررسی مسائل بپردازندو دانش باشد که موجب شود معلمان

ات از پیشنهادهای آگاهی نسبت به مسائل زیست محیطی مانند فیزیک، اجتماع، معنوی ،همچنین .(2336

گیرنده و متن با خواننده باید به منظور وحدت با یاد پست مدرنیسمباشد. برنامه درسی می پست مدرنیسم

 (.2919 هانی،اینی فره)فرم ای و تعاملی باشدی مذاکرهیگفتگو
های جدید فهم جهان راه بایددرسی برنامه -2 :قائل است چند ویژگی برای برنامه درسی پست مدرنیسم

 4؛ وحرکت به سوی یک سیستم باز با تعامالت پیچیده داشته باشد -9 ؛پذیر باشدانعطاف -1 ؛ارائه دهدرا 

یر در برنامه درسی از یتغ .(2913 پور،کننده آن )بیرمیآموزان تولیدکنندگان دانش باشند نه مصرفدانش-

 ،چون. باشدری از تغییرات با مقاومت روبرو مییستی مانند بسیاپست مدرنشیوه مدرنیستی به 



 435 

 
ها و کنند و برنامهرا نادیده و انکار می پست مدرنواقعیات دنیای  ،کنندگان برنامه مدرنیستیتدوین

برای ارضا نیازهای خود  ،از این رو .ایرانی مطابقت نداردآموزان های دانشهای تدوین شده با نیازدرس

پست . دنبینهای خود میی و درسهای درستر از برنامهد و آن را قابل قبولنشوبیگانه می جذب فرهنگ

کنند. شکنی و نظریه خودانعکاسی استفاده میر برنامه درسی از دو ابزار شالودهیها برای تغییستمدرن

ایش آگاهی فرهنگی، تاریخی، سیاسی، بر مباحثی تاکید دارد که موجب افز ،پست مدرندرسی برنامه

درسی به شرایط کلی انسان متکی برنامه ،به این معنی که .شودشناختی و الهیات میبایییشناختی، زبوم

آنها چه چیزی  -1 آموزان چه کسانی هستند؟دانش -2 :باشداالتی از این قبیل برای آنان مهم میؤاست و س

مورد عالقه آنها از بین  باشند؟ و از موضوعات مهم وهای عالقمند میبه چه چیز -9 آموزند؟در کجا می و

بهتر از  دانشی را برتر و که هیچ هدف و ایرشتهیعنی برنامه درسی میان .رفتن موضوعات درسی است

دانش  ،باشدپیچیده می دارای تعامالتی باز و پست مدرندرسی برنامه ،چون .داندهدف دیگر نمی دانش و

درسی آموزانش عقب نماند و مانعی بر سر راه آنان نیز نباشد. برنامهباید به روز باشد که از دانش معلمان

تواتد پذیری میی، ارتباط با مسائل واقعی زندگی، انعطافگرایهای کثرتبا ویژگی پست مدرنمتاثر از 

، برابری حقیقت، زیبایی، خوبی، نیکی، عدالت یتفکر دربارهفرصت مناسبی برای نواندیشی، خلق دانش، 

 و تفکر درباره تفکر را فراهم آورد. 
ی و های درساین نکته بارز است که باید در برنامه پست مدرنیسمهای بر اساس ویژگینتیجه اینکه 

همه کودکان با همدیگر  ،تی ویژه قائل شد. در این تفکرهای فردی اهمیبرای تفاوت ،های درسیکتاب

ایم که این را شنیده اهای دینی خود بارها و بارهتری ندارند، همانطور که در آموزهبرابرند و بر همدیگر بر

هیچ کس بر دیگری برتری ندارد مگر در انجام دادن عمل صالح و » :دفرمایخداوند در قرآن کریم می

بریم که تمام کودکان دارای به این نکته پی می ا نظری به دیدگاه هوش چندگانه گاردنر. همچنین ب«تقوا

این ما نیستیم که باید تصمیم  ،پست مدرناساس دیدگاه  بر .های متفاوتی دارندهستند، اما هوشهوش 

هوشی بر هوش دیگر برتر است؟  هیچ اصوالً ها برتر است و یابگیریم که کدام هوش بر دیگر هوش

ولی در هوش بدنی بسیار فعال و کارآمد است  ،کودکی در کالس از نظر هوش منطق ریاضی ضعیف است

صورت مراقبت و رسیدگی از افتخارآفرینان ورزش کشور و باعث سربلندی کشور خواهد  در آینده در و

خود  فکر خودانتقادی و مطالعه در فرهنگتوجه به ت پست مدرنهای دیدگاه یکی از ویژگی ،شد. همچنین

شود که جوان از سنین کودکی عطر زیبای اذان را مطالعه در فرهنگ خود باعث می .هاستو دیگر فرهنگ

قبل از اینکه شیفته و مجذوب فرهنگ مغرب زمین شود و با تفکر  ،معماری ایران ببیند های هنراز گلدسته
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خود همه مسائلی که غرب برای ما به وجود آمده است را تجزیه و تحلیل کند و از تهاجمات  انتقادی

درسی و کتاب درسی آورده شده است تا کودک هایهمه اینها را باید در برنامه .ها بکاهدفرهنگی آن

و روحانی بودن خویش را به معنویات  ،همراه و همسو با تحوالت عظیم جهان الکترونیکی عصر حاضر

ست باید قدرت استفاده از درسی که در راستای عالئق آنهادست فراموشی نسپارد. جوانان از طریق برنامه

ذهن را بیاموزند و نحوه تفکر درباره تفکر را دریابند تا بتوانند افرادی خالق و توانمند در حل مسائل 

آموزان را دانش ،تربیت القایی دوران مدرن ،ست مدرنپند. بر اساس تفکر اندیشمندان زندگی خود شو

 خصوصاً آنکه برای پیشرفت و آبادی هر جامعه ،دارد حالمضطرب و مطیع نگه می ،دلزده ،خسته، افسرده

این توانمندی جز  .های علمی، ورزشی و هنری و ... الزم استکشور ما خالقیت و توانمندی در تمام عرصه

 باشد. پذیر نمیه در راستای الهیات باشد، امکانک پست مدرندیدگاه  در
، تاثیر آن بر آموزش و پرورش و برنامه پست مدرنیسمهای در این مقاله، پس از تعریف و بیان ویژگی

بیشترین  پست مدرنایم که برنامه درسی مورد بررسی قرار گرفته، در نهایت به این نتیجه رسیده درسی

 نماید.برای رسیدن به اهداف نظام تعلیم و تربیت ایران می کمک را

 منابع
 .03-40 ، صص:90. نگاه نو، ش مدرنیته: تمدن غرب(. 2903آذرنگ، عبدالحسین )

 تهران: نشر مرکز. (.1ج ) .ساختار و تاویل متن(. 2905احمدی، بابک )

ها، برنامه درسی: نظریه، مود مهرمحمدیمحدر . پست مدرنیسم(. تعلیم و تربیت در منظر 2912باقری، خسرو )
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، سال دانشگاه تهران یمجله روانشناسی و علوم تربیت(. تعلیم و تربیت از منظر پست مدرنیسم. 2900باقری، خسرو )

 .19-61 ، صص:4-2دوم، شماره 

مجله رویکردهای نوین آموزشی دانشکده علوم درسی. الحات برنامهو اص پست مدرنیسم(. 2913پور، علی )بیرمی
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 ریزی آموزش و پرورش.برنامه

 . تهران: انتشارات آبیژ.های جدیدبرنامه درسی به سوی هویت(. 2916فتحی واجارگاه، کورش )
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 گذاری تحول بنیادین در نظام تعلیم ودر سیاست تحلیل نقش رسانه (.2931)خواجه جوزم، علی  

چکیده مقاالت . در تربیت رسمی و عمومی کشور با توجه به مفهوم تربیت در مبانی نظری سند
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و 

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.410-414)صص:  پرورش ایران

 
 

تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت گذاری تحلیل نقش رسانه در سیاست

 رسمی و عمومی كشور با توجه به مفهوم تربیت در مبانی نظری سند

 2علی خواجه جوزم

اتخاذ تصمیمات سیاستی برای تحول در آموزش و پرورش نیازمند فهم مشترک میان مجریان و 

وزش و پرورش در سند پژوهان تحول در آمپژوهان است. تعاریف، اهداف و اصولی که سیاستسیاست

ای برای تحول مطلوب باشد که مجریان تواند مقدمهاند در صورتی میملی آموزش و پرورش تدوین نموده

پژوهان در تعاریف، اهداف و اصول موجود در امر تحول نیز تا حد قابل قبولی به فهم مشترکی با سیاست

 سیده باشند.بنیادین در آموزش و پرورش ر سند تحول

تواند وجوه پنهان یا کمتر آشکار این بازاندیشی در مفهوم تربیت در سند مذکور عالوه بر این که می

گذاری نیز است. تحلیل تعریف را نمایان سازد، متضمن تأیید یا رد تصمیمات خاصی در عرصه سیاست

دهد یت رسمی و عمومی نشان میموجود در مبانی نظری تحول بنیادین نظام تعلیم و ترب« تربیت»مفهومی 

که تربیت امری یک سویه از جانب مجریان نیست. تربیت در این سند متضمن نوعی تلقی است که 

بنیادین در نظام  داند )مبانی نظری سند تحولآموز و خانواده در امر تحول را ضروری میمشارکت دانش

ی دیگر، بر اساس تحلیل مفهومی تربیت در این سند مشخص (. به عبارت2932تعلیم و تربیت رسمی، 

جانبه از سوی مدیران محقق گردد. در این تواند با تصمیمات و اقدامات یکشود که تربیت مطلوب نمیمی

 گونه تعریف از تربیت را روشن شود.شود تا ملزومات و پیامدهای اینبازاندیشی سعی می

(. 2911گیری عمل انسان مبتنی بر شناخت، میل و اراده تأکید دارد )باقری، بر شکل نظریه انسان عامل

بودن آن است و عمل « عمل»در این نظریه، هر نوع اقدامی ارزشمند نیست، بلکه ارزشمندی یک اقدام به 

ریه انسان عامل، عمل رو، بر اساس نظبودن نیز وابسته به ابتنای آن بر شناخت، میل و اراده است. از این
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آموز و خانواده در امر تحول از یک سو در گرو پذیرفتن ضرورت تحول از جانب ایشان مشارکت دانش

 گذاران در مقصد تحول.است و از سوی دیگر، مستلزم تفاهم ایشان با سیاست

ه نگری تعریف دوسویه از تربیت و مبادی عمل )مشارکت( نتایجی دارد: واضح است کحال باهم

و تصویری نسبتاً روشن از آموزش و پرورش « شناخت»مشارکت مردمی در تحول بنیادین بدون داشتن 

مطلوب ممکن نیست. همچنین، انتظار چنین مشارکتی بدون آگاهی مردم از وجود شکاف بین وضعیت 

مطلوبِ نماید؛ و نیز عالوه بر شناخت شاگردان و والدین از وضعیت موجود و موجود و مطلوب بعید می

تربیت، به عنوان شرط ضروری تحول، باید به انتخابی بودن مشارکت ایشان به عنوان شرط کافی اشاره 

پذیرش پیام از سوی  ینمود. منظور از انتخابی بودن مشارکت، نوعی اقناع است که حاوی شکل داوطلبانه

(. افراد باید همدالنه و مبتنی بر 9291گیرد )کیا و سعیدی، قرار می 2مخاطب است و عموماًًٌ در مقابل تبلیغ

شناخت در این تحول مشارکت نمایند، نه جبری یا صوری. البته هرچند اقناع داوطلبانه بودن و پذیرش بر 

مبنای شناخت را در خود تضمین دارد، اما به هر حال اقناع به معنای نفوذ به نظر مخاطب است )کیا و 

را به همراه خواهد آورد. باید دانست که چنانچه « میل»هیجان و ( و این نفوذ با خود نوعی 2919سعیدی، 

سویه خواهند گذاران در تصمیمات خود این عنصر را در نظر نگیرند الجرم در دام اقداماتی یکسیاست

شود و در ها مشارکت مردمی، ولو موهوم و نادرست، از پیش مفروض گرفته میافتاد؛ اقداماتی که در آن

 شوند.ای و آرشیوی بدل مینامهماتی آییننتیجه به اقدا

شود که اوالً تحقق تربیت مطلوب نیازمند مشارکت متربی نگری دو مقدمه فوق چنین استنباط میاز باهم

جانبه از سوی مجریان به مشارکت فعال ایشان منجر نخواهد شد. ثانیاً و خانواده او است و اقدامات یک

دین در گرو شناخت و هم اقناع ایشان است. حال طرح این سؤال آموزان و والمشارکت فعال دانش

گذاران چیست و چه اقداماتی بر اساس ضروری است که راهکارهای ایجاد این شناخت از سوی سیاست

 ها بایستی شکل گیرد؟ آن

ها برای ایجاد این مشارکت است که با تأکید بر دو کارکرد در این مقاله تکیه اصلی بر نقش رسانه

انتظار داریم با تبیین این دو کارکرد برخی از «. هاتقویت انگیزه»و « بخشیآگاهی»خاص رسانه است:  رسانه

 راهکارهای ضروری افزایش مشارکت مردمی در تحول بنیادین برشمرده شود.
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(. اما همین 2331ت )پستمن، اس ترین کارکردهای رسانهاز اصلی« 2سرگرمی»اگر چه به اعتقاد برخی، 

های ترین انگیزهنماید. سرگرمی اگرچه از مهمبخشی فراهم میکارکرد، بستر بسیار مناسبی برای آگاهی

های نوشتاری، شنیداری و دیداری است اما این کارکرد به ضرورت در همین مطالعه، شنیدن و دیدن رسانه

 پذیرد.د میتری به خوماند و کارکردهای وسیعحد باقی نمی

کنند. همچنین، الجرم در معرض اطالعات و تفاسیری است که صاحبان رسانه عرضه می مخاطب رسانه

بنیادین آموزش و پرورش شناخته شده است )مبانی  رسانه به عنوان یکی از ارکان تربیت در سند تحول

های رسانه فرصت مناسبی برای (. جذابیت2932تربیت رسمی،  نظری سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و

بخشی به عموم مردم است. به عنوان مثال، ساخت مستندات سینمایی از مسائل آموزش و پرورش آگاهی

موفق، میزگردهای نقد و بررسی مسائل آموزش و پرورش ایران  کشور، به تصویر کشیدن مدارس و معلمان

تواند اثرات مطلوبی در آگاهی دادن به مردم داشته باشد. اما با وجود جمله اقداماتی است که میو ... از 

 های جدی مواجه است. بخشی از طریق رسانه با چالشاین، آگاهی

ابزار  توانند با استفاده ازها میگردد. رسانهبر می« القاء حقیقت»در  ها به ظرفیت رسانهیکی از این چالش

خواهند جلوه دهند و یا الاقل اگر چنین قصدی نداشته باشند، امکان عدم ، حقیقت را آن گونه که میهنر

ها مانعی بر سر انتخاب مخاطبین به توفیق در تبیین حقایق وجود دارد. زیرا فضای هیجانی و تلقینی رسانه

های موجود در د ضمن استفاده از هنر در تبیین واقعیترو، باید سعی نمومعنای دقیق انتخاب است. از این

ای عمل کرد که مخاطبین آموزش و پرورش و نیز ترسیم وضعیت مطلوب تعلیم و تربیت در رسانه، به گونه

همواره در معرض انتخاب باشند؛ انتخابی مبتنی بر شناخت، میل و اراده با کاهش حداکثری کارکردهای 

 تلقینی رسانه. 

ها نیاز به است. اگر چه مشارکت متربیان و خانواده« ها برای عملتقویت انگیزه» وم رسانهکارکرد د

های اجتماعی فقط متکی به آگاهی نیست. به منظور ایجاد رسد جنبششناخت دارد. اما به نظر می

یت نمود. بدیهی است تقویت اند تقوهایی را که متأثر از آگاهی ایجاد شدههای اجتماعی باید انگیزهجنبش

های موجه که بر اساس شناخت ها به معنای تلقین واقعیت نیست، بلکه منظور این است که انگیزهانگیزه

ها به صورت عقالنی یا عقالیی دفاع نمود باید تقویت گردند تا به حرکت توان از آناند و میشکل گرفته

تحلیل زبان عادی گاهی به سراغ شعارهای تربیتی در بین منجر شوند. چنانچه برخی فیلسوفان تحلیلی در 

(. این شعارها به ضرورت و به 2913پردازند )باقری، ها در زبان عادی میروند و به تحلیل آنمردم می
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صرف شعار بودن برخاسته از تلقین یا تحمیل نیستند، بلکه کیفیت رایج شدن یک شعار در بین مردم عادی 

ینی یا انتخابی بودن آن به معنای واقعی کلمه است. بنابراین، کارکرد ویژه رسانه در است که دالّ بر تلق

تأثیر بسیاری بر افزایش مشارکت مردمی در امر تحول « ای موجهگونه»تربیتی به « شعارهای موجه»ترویج 

 دارد.

تحول در آموزش و پرورش یک تحول اجتماعی است و تربیت مطلوب متضمن مشارکت مردمی 

دو «. انگیزه مبتنی بر آن آگاهی»و « آگاهی»ت. تحول اجتماعی نیز نیاز به دو عنصر اساسی دارد: اس

گذاران کشور ها دارد و سیاستقابلیت ویژه و منحصر به فردی در ایجاد و تقویت آن« رسانه»عنصری که 

ای اکتفا نموده و با نگاهی و کلیشه های تلویزیونی فرمایشیبه شدت غافل از آنند؛ چنانچه به سخنرانی

 سویه به تربیت در حال انجام اقداماتی تحمیلی و بعضاً ناموجه هستند.یک

ها ساخته است، ایجاد و دامن زدن به گفتمانی است که رسانه یو در نهایت، آنچه بیش از همه از عهده

تواند حول موضوع تحول و لبی که میتحول در میان اقشار شکل بگیرد. ادبیات غا یطی آن میل و مطالبه

هاست. عناصر و دقایق آن شکل بگیرد و همچنین جهتی که این ادبیات غالب دارد همگی در دست رسانه

است. گفتمانی که  تواند فضای عمومی را برای ایجاد و پذیرش این تحول آماده گرداند، گفتمانآنچه می

عمومی را به آن  یگیرد و میل و ذائقهکند. گفتمانی که اذهان را در برمیتعیین می را نیز رسانهجهت آن

 (.2911تواند جهت بدهد )میلز، سو که بخواهد می

 منابع
 سالمی.د اشاو ارفرهنگ رات وزارت نتشادینی. تهران: اهویت علم (. 2911باقری، خسرو )

. تهران: پژوهشگاه های پژوهش در فلسفۀ تعلیم و تربیتروشرویکردها و (. 2913باقری، خسرو و همکاران )

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

 . )صادق طباطبایی، مترجم(. تهران: انتشارات اطالعات.زندگی در عیش مردن در خوشی(. 2331پستمن، نیل )

 ران.یروزنامه ا ی. تهران: موسسه انتشاراتغ و اقناعیبلارتباط، ت یمبان(. 2919، رحمان )یدیسع و اصغریا، علیک

 ، مترجم(. زنجان: نشر هزاره سوم.ی. )فتاح محمدگفتمان(. 2911میلز، سارا )

(. بررسی جایگاه تحلیل گفتمان انتقادی در فلسفه تعلیم و تربیت. در 2932امیری، معصومه ) و یاری قلی، بهبود

 . اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.سفه تعلیم و تربیت ایرانچکیده مقاالت سومین همایش انجمن فل
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چکیده مقاالت چهارمین . در نظام آموزشی کشور و تحول در فلسفه اسالمی (.2931) زارع، زینب
 همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.435-411ص: )ص

 
 

 نظام آموزشی كشور فلسفه اسالمی و تحول در

 2زینب زارع

و  ی، اجتماعیکی، تکنولوژینده تحوالت علمیشتاب فزا ،عصر حاضر یهایژگین ویاز مهمتر یکی

بقا،  یها براسازمان و یاست، جوامع انسان یثباتیر و بییتغ ،ده با ثباتیکه پد ین زمانیاست. در چن غیره

تحقیق حاضر با  .باشندین مینو یهاشیبه گرا یابیر از دستینده ناگزیجاد تحوالت سازنده در آیو ا ییایپو

کشور، به روند جریان کنونی و مسائل پیرامونی موضوع  نظام آموزشی و تحول در اسالمی نگاهی به فلسفه

 پردازد.می
مچنین سعی دارد به مسئله ضعف فلسفه در آموزش و پرورش و به ویژه در آموزش و ه ،این تحقیق

جامه عمل  تواند به یک فلسفه اسالمیو اینکه تحوالت نظام آموزشی چگونه می پرورش ایران بپردازد،

ند به اشاعه آن در تواو چه چیزی می سوال اصلی این است که فلسفه تعلیم و تربیت چیست؟ بپوشاند.

عمل و  ،هاماهیت برنامه ها،فرایند ،هاهدف یهتربیت به مطالع یهفلسفجامعه تعلیم و تربیت کمک کند؟ 

در معنای وسیعتر، به عنوان فرایند رشد وجودی  تواندمی پردازد. تعلیم و تربیتنتایج تعلیم و تربیت می

، و های عینی، عادات اجتماعی، فرهنگثالً فهم واقعیتانسانی، یعنی چگونگی تغییر فهم آدمی از جهان )م

عمل و نظر هماهنگ و بامعنا  یهتوان تربیت را در حیطمی ،یتربیت یهحتی عواطف ما( باشد. با کمک فلسف

رای راهگشایی خردمندانه در عمل تربیتی و ب ،تربیت، معرفتی است نظری یهساخت. بنابراین، فلسف

تعریف دیگری که . جلوگیری از بروز تناقض در نظر و عمل تربیت منظور به نتایج آن یهدربار اندیشیدن

ها، فرایند تربیت، هدف یهدربار که فعالیتی نظری است ،تربیت یهفلسف که؛ توان داشت این استمی

فته است، تربیت، آن گونه که جان دیوئی گ کند.نتایج و دستاوردهای آن بحث میها، ها، روشغایت

 .دهدآزمایشگاه افکار و عقاید فلسفی است و آنها را مورد تجربه و سنجش قرار می

                                                      
 samanta_tooba@yahoo.comس علوم تربیتی کارشنا - 2



 431 

 
در قالب یک تحول در  یاز نظام آموزشیبه ن ییتواند در جهت پاسخگویکه م ییکردهایاز رو یکی

 گسترش ،شودمیافته اجرا یتوسعه  یاز کشورها یاریو امروزه در بس باشدد یمفنظام آموزشی کشور 

س و توسعه مدارس یو به تبع آن تأس یآموزش یهااطالعات و ارتباطات در نظام یاهیاستفاده از فناور

را در  یدیآموازن نقش جدمستلزم آن است که دانش ،نگونه مدارسیآموزش مؤثر در ا هوشمند است.

 ،به ویژه در ایران .مربوط است ،به فلسفه یک نظام آموزشی ،و این موضوع دقیقاً رندیبپذ یریادگیند یفرا

تعلیم  که باید موجب این باشدهای زمانی و مکانی و همچنین زیربنایی بودن مسائل دینی برخی از ضرورت

 و آموزش در اطالعاتی و ارتباطی یهایتکنولوژ توسعه از پس گیرد. در اولویت قرار و تربیت اسالمی

 پژوهشی ین مطالعاتت. ااس شده انجام متغیر دو این اثرات و ابطرو بررسی جهت هاییپژوهش پرورش،

 هر مانند پرورش و آموزش در و ارتباطات اطالعات یآورفن ترکیب که هستند یگویا تجربی شواهد و

 آموزش کیفیت بهبود یبرا هایاستراتژ از معتبرترین یکی و داشته همراه به شگرفی آثار ،یدیگر زمینه

نیز با کمک حوزویان و دانشگاهیان تدوین شود تا همراه با ارائه  باید فلسفه اسالمی ،بتهال .شودمی محسوب

آموز و دانشجوی ما بعد از اتمام تحصیالت تکنولوژی، مسائل دینی هم به شکل شایسته ارائه شود و دانش

 ی است.این همان نگرانی کنونی جامعه دانشگاه از دین بیگانه نباشند و
یابند فلسفه تعلیم و نگر پرورش میآموزان با نظام فکری سطحی و یک جانبهدر شرایطی که دانش

و در آموزش اندیشه درست و تفکر  های زندگیو در حوزه مهارت تربیت باید مسئولیت خود را بشناسد

لسفه تعلیم و تربیت در کشور ما فر توانایی ارزیابی امور نقش موثر خود را ایفا کند؛ در حال حاض و انتقادی

و نه آموزش درست اندیشیدن و  در جریان ندارد به این معنا که نه آموزش شهروندیرا ای چنین برنامه

مورد تاکید  را، و نوجوانان و جوانان باشد موازنه خرد و عقل را که باید موضوع آموزش فلسفه به کودکان

با فلسفه تربیت  ،و از سوی دیگر با مسائل روانی و تربیتی مواجه هستیم ،دهد. امروز از یک سومینقرار 

 تواند مسائل را رفع کند.و نمی هایی استسنتی و همچنین غربی که گرفتار کاستی
و تربیت  در فلسفه تعلیمدهد مهمترین کاستی آثار موجود برخی از نتایج حاصله از این تحقیق نشان می

های آرمان تا حقیقت در گذاریپنهان در تربیت نپرداخته و فاصلهو  آن است که به تعارض فلسفی آشکار

متعارض است، این موضوع در همه جا به ویژه در  های تعلیم و تربیت ما زیاد و غالباًگذاری برنامههدف

شعاری که بخش اصلی آن را برنامه آموزشی و تربیتی  دستوری و ،متمرکز و تربیت کامالً شرایط تعلیم

باید مورد توجه قرار گیرد. ما باید یک فلسفه روشن در آموزش و پرورش داشته  ،دهدپنهان تشکیل می

و هدر رفتن منابع از جمله  ثباتی نظام آموزشینبود یک فلسفه روشن موجب تغییرات پی در پی و بی باشیم.
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ها و کالبدی است و با توجه به اینکه برخی از مکاتب فلسفی قائل به نسبی بودن ارزش منابع انسانی، مادی

 فلسفه روشن اسالمی تدوین شود.، باید به جای تحوالت پی در پی از این رو، ،هستند
ن فلسفه یجز جهت دادن به آموزش و پرورش ندارد و هر قدر ا یفلسفه آموزش و پرورش، هدف

خواهد بود. فلسفه آموزش و پرورش که به فلسفه  ترمشخصآموزش و پرورش  طبعأ جهت ،تر باشدروشن

. پردازدو اهداف آموزش و ابزارهای آن می و تربیت نیز در ایران شهرت دارد؛ به بررسی ماهیت تعلیم

 و شناختیمعرفت شناختی،سه محور اصول انسان در ،و در واقع مبانی فلسفه آموزش و پرورش اصول

به صراحت  تاکنون،ه های تجویزی است کگزاره ،فلسفی است. مقصود از اصول شده مطرح شناختیارزش

تعلیم و تربیت بیان  بیر مختلف از فلسفهااست. تع نشدهبرای آموزش و پرورش کشور ما مشخص  ،و مدون

الشی برای یافتن به معنای ت آن تحلیلی تعلیم و تربیت از نوع فلسفه دارندبیان می بعضاًکه  شده است

، کننده فلسفه آموزش و پرورشبا توجه به نقش بنیادی و هدایتاست. های بنیادین دانش فرضپیش

ناپذیر تأمین انسجام فکری و عملی در سطوح شرط الزم و اجتناب، ایفلسفه آشکار است که تدوین چنین

دهد که تعلیم و تربیت ما اگر بر میآموزش و پرورش است. این مقاله نشان  و نیز اجرایی گیریتصمیم

متکی باشد، کودکان و نوجوانان و جوانان ایران خواهند توانست در مورد  و اسالمی ، مدونای روشنفلسفه

، نقد درستی بیندیشند ملی و جهانی به ،و در مورد معنای زندگی خود در محیط محلی های متفاوتدیدگاه

 گی پاکیزه و انسانی گسترش دهند.های خود را برای زندو مهارت کنند

 منابع 
  .مهر انتشارات تهران: ن.ایرا کنونی هایچالش. (2915) عماد افروغ،
 هاینوآوری صلنامهف. ایران اسالمی جمهوری پرورش و آموزش فلسفه بر درآمدی. (2911) خسرو باقری،

 .43 -3، صص: 4 شماره ،آموزشی
 .مهر انتشارات تهران:. (2ج . )تتربی و تعلیم سفهلف( 2904) دانشگاه و حوزه همکاری دفتر

 تهران. دانشگاه انتشارات تهران:. تربیت علیم ول تاصو (.2945) یعل شریعتمداری،
 .60 ،ریزی درسی برنامه و تحقیقات دفتر. اسالمی تربیت و تعلیم مبانی (.2969) محسن شکوهی،
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ی مجازی در ایجاد تحول تربیتی )با تاکید بر اهداف اجتماع یهاشبکهامکانات  (.2931) دارم، احمد

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی . در (سند تحول
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.439-432)صص:  فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

اجتماعی مجازی در ایجاد تحول تربیتی )با تاكید بر  یهاشبکهامکانات 

 (اهداف سند تحول

  2احمد دارم

گیری هوشمندانه از بهره ،بنیادین آموزش و پرورش یکی از اهداف اساسی مندرج در سند تحول

و  ،فناوری اطالعات ژهیبه و ،نظر گرفتن رشد سریع فناوریبا در  ،دیگر یاز سو .است فناوری اطالعات

 یتمدن یحوزهمیان این دو  یی محسوسفاصله، رسمی و پرورشآموزش  یهانظامکار بودن نسبی محافظه

 نسبتاً یهاحوزهاز یکی  .دارد یمتعدد یهاحوزهو  هاشاخه ،فناوری اطالعات و ارتباطات. شده استنمایان 

و ه ارتباطی دو جانب یگستردهامکانات ه به با توج .ی مجازی استاجتماع یهاشبکه ،آن رگذاریتأثجدید و 

و  ،متعددی ایرانی اجتماع یهاشبکهتاسیس  ی،المللنیباستقبال مردم از آن در سطح  ،ابزاراین  یچند جانبه

را ه ارتباط این دو حوز ینهیزمدر  ییهاپژوهششبکه اجتماعی ملی آموزش، ضرورت انجام س تاسیث بح

 .بیشتر کرده است

آفرینی زندگی نقش یهاجنبهعصر حاضر است که در تمام  یهادهیپدیکی از  اطالعات یفناور

 ،رت بروز اختالل در شبکه فناوری اطالعات و ارتباطاتگفت در صو توانیمکه  یبه طور کند،می

 یفناوراز امکانات  دنتوانیمآموزشی نیز  یهانظام. گرددیمزندگی فردی و اجتماعی دچار اختالل 

به عمل  یمناسب یبردارو تربیتی بهره در زمینه مسایل آموزشی ،یاجتماع یهاشبکهبه ویژه  و اطالعات

دارای موافقان و مخالفانی است که در این  ،ی در آموزش و پرورشاجتماع یهاشبکهاما استفاده از . دنآور

ی مجازی اجتماع یهاشبکهتربیتی  یهاییتواناامکانات و یی شناسابه  ،پژوهش ضمن بررسی آراء آنان

 موافقان( پرداخته شده است. د متناسب با اهداف تحول )با تاکید بر رویکر

                                                      
 .daram@yahoo.comahmadدانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز  - 2
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و یافتن  یاجتماع یهاشبکهاستفاده از  یو پیامدهای تربیت هالیپتانساین پژوهش بررسی هدف اصلی 

رتمند در جهت اهداف آموزش و پرورش این ابزار قدراهکارهایی برای استفاده بهینه و هوشمندانه از 

 زیر مورد بررسی قرار گرفته است: سؤاالت. که در قالب استن بنیادی مطلوب مندرج در سند تحول

در نظام آموزش و  هاآنشبکه اجتماعی به منظور استفاده از  یهاشبکهموجود در  یهالیپتانس -2

 و رسیدن به اهداف آموزش ی مجازی دراجتماع یهاز شبکها توانیمچگونه  -1؛ پرورش کدامند؟

ی در نظام تعلیم و تربیت اجتماع یهاشبکهپیامدهای استفاده از  -9؛ و ؟مطلوب کمک گرفت پرورش

 ایران کدامند؟

رویکرد  :و رویکرد اساسی وجود داردد پژوهش، پیرامون موضوع نشان داد که پیشینه تحقیقبررسی 

خدمت تجارت  را در طالعاتا یه از فناورکه استفاد (2331ت )( و اسکا2330) لانتقادی مانند اپ

 یرغامض ،(2916) یو رویکرد موافق مانند باقر ؛دانندیمالکترونیک و عامل نابرابری اجتماعی مجدد 

مشروط به سازگار ساختن آن با  ،استفاده بهینه از فناوری اطالعات که در (1522نولی )کوو ( 2916)

بر عملکرد تحصیلی ت نقش فناوری اطالعا ینهیزم. در انددانسته یضروری ابومی را مسئلهو ملی  فرهنگ

که  دهدمینشان  آنمی انجام داده که نتیجه ( پژوهشی ک2913زاده )یدائ آموزان دوره متوسطهدانش

اما استفاده افراطی از آن نتیجه معکوس  ،پیشرفت تحصیلی داردر نقش مثبتی دت استفاده از فناوری اطالعا

ی مجازی و آموزش و پرورش اجتماع یهاشبکهپژوهشی پیرامون رابطه  ،تاکنون با این حال. و منفی دارد

 .ایران انجام نشده است در

 یهاشبکهدر  ستهیخودزرویکرد تجربه  واز روش ترکیبی تحلیل توصیفی  عمدتاً ،در این پژوهش

اجتماعی از راه مطالعه نوشتارها  هچون شبک یمجاز یفضات شناخ زیرا ،استاستفاده شده  یایرانی اجتماع

 .ی نیاز داردیین فضاهاچنبه تجربه واقعی  هاآنت پیرامون صحیح و قضاو و شناخت یست،نکافی 

 رابزاری بسیا توانندیمی مجازی به طور کلی اجتماع یهاشبکهکه  دهدیمنشان  حاضر پژوهش یجهینت

مندرج در اجرای برخی از نیازها و وصول به اهداف کالن آموزش و پرورش مطلوب  رگذاریتأثنیرومند و 

ن در مته با مشخصاتی ک) و پرورشآموزش  یشبکه اجتماع سیس یکأد و تنیادین باشنب در سند تحول

گامی در  ،آموزشی و پرورشی متنوع یهاگفتمان ایجادت جهر د یابزارد توانیم (ذکر شده استه مقال

آموزش از راه گفتگو و چندین  ،پرورش خالقیت ،آموزش انتقادی ،جهت افقی کردن رابط معلم و فراگیر

 د. موضوع دیگر باش
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ای به ی تربیتی گستردههابیآسو  هاچالش تواندیموری ارتباطی هم زمان ااین ابزار فن ز سوی دیگر،ا

-1 ؛ وشودیممعنا یب باًیتقری نامطلوب هاطیمحکردن افراد از « دور»م مفهو -2 :از جمله همراه داشته باشد،

در . (2914 باقری،د )بازیممنفی بر تربیت دارند رنگ  راتیتأثمشاهده موضوعاتی که  «ممنوعیت»مفهوم 

توجه به اصل  -2 از جمله: شده است، شنهادیها پچالش نیبا ااین پژوهش راهبردهایی برای مقابله 

ی هاگروهبرگزاری  -4 ؛گزینش و طرد نقادی، رزیابی،تاکید بر ا -9 ؛تاکید بر تقوای حضور -1 ؛عقالنیت

سیس أت -6 و ؛تآوری اطالعاآگاهی والدین و مربیان پیرامون فن باال بردن -0؛ نقادی و بحث )همان(

 یابی،دوست هنری، گرا،اخالق غیردولتی، ی:هایژگیوشبکه اجتماعی مجازی آموزشی و تربیتی )با 

 . ی غربیی اجتماعهاشبکهرقابت با  توانا در...( با کیفیت و جذاب، ، و تفریحی

وری ای فنهابیآسبه حداقل رساندن  -2 ی اساسی خواهد داشت:جهینتی فوق دو شدهاهبردهای ذکر ر

 وری.   ای بهینه از این فناستفاده -1 ؛ واطالعات

 عمناب
 .نشر علم: تهران. تیو ترب میتعل یدر فلسفه دیجد یهادگاهید .(2961خسرو ) ،یباقر

 .انتشارات مدرسه: تهران. (1ج ی. )اسالم تیدوباره به ترب ینگاه .(2914خسرو ) ،یباقر

ه فصلنامه. آموزان دور متوسطدانش یلیاطالعات بر عملکرد تحص یورانقش فن یبررس. (2913ن )یحس ،زادهییدا
 .4شماره  ،سال چهارم ،آزاد واحد گرمسار دانشگاهی آموزش تیریو مد یرهبر

د. را فراهم آور رانیفراگ انیگفتگو م یکه فضا یافزارهانرم یضرورت طراح. (2916) گرانیو د دیسع ،یضرغام

 .23شماره  ،سال ششم، یآموزش یهایفصلنامه نوآور

 
Apple, M. W. (1995). Democratic Schools. WashingtonDc: Association for Supervision & 

Curriculum Development. 
 Connolly, M. (2011). Diverse Perspectives and Respectful Dialogue, edited by Peter. M. 

magolda & Marcia B. Baxter Magolda (stylus press). 
Scott, A. (1998). The Every day Aesthetics of computing Education. New York: State 

University of New York press. 
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 و پرورش و ارائه مدل گفت و گو در سند ملی آموزش وسنجی گفت امکان (.2931) بابایی، فاطمه

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن . در یگوهای قرآن وگوی صحیح مبتنی بر گفت 
(. 436-434)صص:  لسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایرانف

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

 وپرورش و ارائه مدل گفت  و گو در سند ملی آموزش وسنجی گفت امکان

 گوهای قرآنی وگوی صحیح مبتنی بر گفت 

 2فاطمه بابایی

وگو در او دانست. از ی بیان و توانایی گفت توان قوها سایر موجودات را مییکی از وجوه تمایز انسان ب

جا که بشر از دیرباز با زندگی اجتماعی رو در رو بوده است، گفتگو با بینش و زندگی انسان همراه آن

یابد که میکند و زمانی افق اندیشه و خرد در او رشد و تعالی است. انسان ذاتاً با دیگران ارتباط برقرار می

وگو شود و سپس به گزینش های ورود اندیشه و سخن را به روی خود بگشاید، وارد گفتبتواند دروازه

کند و افکار های دیگر ارتباط برقرار میبپردازد. انسان با این ابزار که خداوند در اختیارش قرار داده با انسان

ان حتی اگر از کمترین امکان شناخت برخوردار کند. انسنوین و احساسات خود را به دیگران ابراز می

و انتقال اطالعات به او استفاده کند. مخاطب  ن برای ارتباط با فضای ذهن مخاطبکند از زباباشد، سعی می

کنش و واکنش معرفتی و  1گوودهد. منظور از گفتها واکنش نشان مینیز برای فهمیدن و شناخت آن

های انسان است که با هدف ارتباط با ذهن و فکر مخاطب و انتقال رهیافت فرآیند تفهیم و تفاهم میان دو

 (.2903 پور،)کرمی پذیرددرونی و اطالعات تحقق می

 از آن جا که جریان تربیت وابستگی خاصی به برقراری ارتباط و تاثیر و تاثر بین مربی و متربی دارد، بر 

ی چنانکه قرآن این کتاب آسمانی که وظیفهابد. همیگفتگو در تربیت جایگاهی اساسی می ،همین مبنا

ها و ها، فرهنگهای تعامل اجتماعی بین تمدنعنوان یکی از راهتربیت بشر بر عهده دارد، از این روش به

های مختلف استفاده نموده است. خدای متعال در قرآن در مسیر انتقال حقایق و مصالح همواره این انسان

ها و و در ارتباط با تمامی پیامبران اولین و بهترین راه برای انتقال اندیشه و حل اختالف راه را برگزیده است

 (.2915فروش،داند )پشموگو میرسیدن به نقطه مشترک را گفت

                                                      
 mfbabaei@ymail.coدانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه تربیت مدرس  - 2
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-به این روش و اهمیت و تاثیر آن در شکل ق. م 0در غرب دانشمندان از حدود قرن  ،از سوی دیگر

(. در واقع 2902 وگو است )بازرگان،فیلسوف یونانی مبدع روش گفت سقراط اند.گیری تفکر پرداخته

(. 2910وگو و روش دیالکتیک است )شمشادی، ترین خصیصه فلسفه سقراطی همین شیوه گفتبرجسته

( در ادامه نیز 10: 2912 پیش برد )دستغیب، پس از او افالطون این شیوه را آموخت و آن را چند گام به

وگو در زندگی فردی و به مسئله ضرورت و اهمیت گفت 9و بوبر 1، گادامر2برماسفیلسوفانی چون ها

داند ها میسهم بوبر از همه بیشتر است. او وجود انسان را در رابطه ،اند. در این میاناجتماعی پرداخته

 (.2915)مهرگان،

یی و عدم نیار این روش به ابزار و توجه به اهمیت و کارآمدی این روش در طول تاریخ از سو حال با

ضرورت آن احساس شد تا این  ،ها از سوی دیگرها و مکانامکانات خاص و قابلیت کاربرد در تمام زمان

نوشتار حاضر درصدد  ،روش برای استفاده در نظام تعلیم و تربیت از جنبه پژوهشی غنی گردد. بر این اساس

موزش و آمشی تربیتی براساس مبانی سند ملی عنوان خطو بهوگاست تا با اثبات امکان بحث از گفت

 وگوهای قرآنی برای این روش ارائه دهد.مبنای گفت  پرورش، الگویی عملی بر

سند ملی آموزش و پرورش که با هدف بازسازی نظام آموزش و پرورش مبتنی بر تعالیم و معارف 

عنوان به ،شدهی فرهنگی و اجتماعی نگاشتهبهساز اسالمی و متناسب با مقتضیات تحول همه جانانسان

های کاربردی در این نظام قرارداده شده است. در نتیجه تجزیه و ها و روشمقیاسی برای محک تمام جریان

های آن ثابت شد، راهکاربا توجه به مبانی، اصول و  مشیتحلیل در مبانی سند ملی، امکان بحث از این خط

 شود.آن اشاره میکه در زیر به چند مورد 

شناختی ذیل مبانی اساسی تربیت، انسان را سند ملی آموزش و پرورش، در بحث از مبانی انسان

ی وجودی پذیرد و با توسعهداند که تا حد قابل توجهی از شرایط اجتماع تاثیر میموجودی اجتماعی می

این مبنا با اثبات  ،دهد. در واقعمی کند و اجتماع را تحت تاثیر قرارخویش با دیگران ارتباط برقرار می

 کند.وگو و تاثیر و تاثر متقابل آن فراهم میای باز برای بحث از گفتجمعی در انسان، زمینه هویت

)کنش و واکنشی  تعریف تربیت، فرآیند تربیت را تعامل در تبیین معنای تعامل در ،دیگر یدر جای

وگو است. البته داند که در این تعامل مربی ناگزیر از گفتان و متربیان میدوسویه( بین دو قطب فعال مربی

                                                      
2 - Habermas  
1 - Badamer  
9 - Buber 
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تراز بین دو سوی این فرآیند نیست که در به کارگیری ی افقی و هممنظور از این تعامل هرگز نوعی رابطه

ونگی شود، بلکه سند در بیان چگجا ختم نمیاین روش باید مدنظر قرار داده شود. بحث از تعامل به این

جانبه و نقش آن در ها تاکید بر تعامل همهی آنکند که از جملهتحقق غایت تربیت اصولی را بیان می

 ی صالح است.گیری و پیشرفت جامعهمتربیان و شکل تکوین و تعالی پیوسته هویت

افت که داللت بر توان مضامینی یاز تجزیه و تحلیل اصول تربیت اعتقادی، اخالقی و سیاسی نیز می

عنوان مثال یکی از اصول تربیت سیاسی را تاکید بر مدارا و تحمل عقائد وگو دارد. بهاصول و آداب گفت

 داند.ها میمخالف و خرده فرهنگ

وگو به دنبال ارائه مدلی برای گفتگوی صحیح است. از سنجی بحث از گفتاین پژوهش بعد از امکان 

ها است، در جای جای آن رد پائی از گفتگوهای خدا )رب( با پیامبران انسانجا که قرآن کتاب هدایت آن

وگوها به اصول و توان با تحلیل این گفتشود که میها یافت میعنوان مربی امتها بهیا پیامبران با انسان

ر خود بهره گرفت. د ت و از آن در نظام آموزش و پرورشیاف وگوی صحیح دستبرای گفت یهایمؤلفه

قرار خواهند گرفت. تعدادی از این  یمورد بررس ،ندتمورد هس 291 کل قرآن که یوهش گفتگوهان پژیا

ها به شرح زیر است: استفاده از ادبیات پرسشی به جای ادبیات خطابی، سخن گفتن درسطح فهم مؤلفه

دن مخاطب وگو، سوق داان گفتیدر جر یکاووگو، ژرفمخاطب، اعتمادسازی برای مخاطب در گفت

 و ... یط واقعیوگو در شراگفت یوگو، ساماندهباالتر، حاکمیت منطق در گفت یبه افق

 یقرآن یو گو ، گفتمؤلفه ،یگو، سند مل گفت و :یدیكل هایهواژ

 منابع
، تربیتی دانشگاه تهرانشناسی و علومفصلنامه روانشنود. و(. بحران دانشجویی و شیوه گفت2902) بازرگان، فریدون

 .10-29 :صص، 4 مارهش

 . تهران: نشر علمی و فرهنگی.درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران(. 2910) ، خسروباقری

 ، مترجم(. تهران: نشر جیحون.یگی. )خسرو رمن و تو(. 2901) بوبر، مارتین

 ها.وگوی تمدنهران: مرکز گفت. تو گومجموعه مقاالت سمینار سقراط فیلسوف گفت(. 2912) موسی دیباج، سید

 .91-22 :صص، 99 و 91 مارهش ،مشکوه النور(. پرسشگری و فلسفه. 2910) شمشادی، خدیجه

 .111-101 :صص، 1 مارهش ،فصلنامه علوم سیاسیی میان خود و دیگری. (. رابطه2903) کرمپور، اهللرمیک

 .00-05 :صص، 43 مارهش ،کتاب ماه ادبیات و فلسفهمجله (. مارتین بوبر و فلسفه دیالوگ. 2915) مهرگان، امید

 

Dixon, N. (1996). perspective on dialogue. greens boro, center for creative leader ship. 
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انداز نظام تعلیم و تربیت و نقد درونی بررسی ابعاد فلسفی سند چشم (.2931) مرتضوی، سید محسن

مایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول چکیده مقاالت چهارمین ه. در آن
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.052-430)صص:  در نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

 نظام تعلیم و تربیت و نقد درونی آن اندازچشمبررسی ابعاد فلسفی سند 

 2محسن مرتضوی سید

ها و و پرورش هر کشور که خود برخاسته از دیدگاه فلسفه تعلیم و تربیتی، حاکم بر نظام آموزش

که  ی است. به دلیل آنهای درسی برنامهدهندهطور صریح یا ضمنی شکلرویکردهای فلسفی است، به

شناسی، های مختلف هستینماید. برای روشن شدن فلسفه آن را به شاخهتعریفی از فلسفه دشوار می

ی شناسی به بررسی و مطالعهکنند. فلسفه در بعد هستیبندی میشناسی تقسیماسی و ارزششنمعرفت

پردازد که واقعیت غایی یپردازد و به بررسی مسائلی از قبل آن مهایی چون خدا، انسان و جهان میهستی

به مسائلی چون  شناسیدر بعد معرفت و ...ی ثبات یا تغییر است مادی یا معنوی است، اصل جهان بر پایه

شناسی به پردازد و در بعد ارزشمنابع شناخت، ابزار شناخت، حدود شناخت، مالک حقیقت و ... می

ها و نسبی ها، عینی بودن یا ذهنی بودن ارزشاموری چون خیر و شر، صواب و خطا و سلسله مراتب ارزش

گفته  دمی مطرح هستند که به آن اخالقی رفتار آها یا در حوزهپردازد. ارزشمی ،هایا مطلق بودن ارزش

گویند. اگر چه برای سهولت کار این ابعاد را شناسی میکه به آن ارزش هستند شود و یا ناظر به هنرمی

د. باشنمند، منطقی و سیستمی میشاید بتوان از هم متمایز نمود امّا عمالً این ابعاد دارای نوعی ارتباط نظام

باشد. این ابعاد شناسی نیز میشناسی و ارزششناسانه متضمن نگاه معرفتبدین معنی که نگاه هستی

این انسجام درونی است که باعث توانند در یک نظام فلسفی فاقد هماهنگی و عدم انسجام باشند. نمی

منطقی اعتقادی به  1مهای فلسفی شکل گیرند. حتی اگر رویکردی همانند رویکرد پوزیتیویسشوند نظاممی

های متافیزیکی خود ارشکنی اندیشهشناسی نداشته باشند و یا منکر آن باشند باز هم با ساختمسائل هستی

ها به همراه ارتباط بین آنها اشاره کنند که در ادامه به تعدادی از این نظامبنیان متافیزیکی جدیدی را بنا می

 گردیده است.

                                                      
   meshsmm@yahoo.comدانشجوی دکتری دانشگاه شیراز  -2 
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ابعاد فلسفه به فلسفه تعلیم  ای استوار است با تطبیقی فلسفهیِ تعلیم و تربیتی بر پایهاز آنجا که هر فلسفه

ابیم؛ بدین معنی و روش و محتوا دست ی ی اهداف، برنامه درسیی دربارههایتوانیم به استنتاجو تربیت می

متناظر با  قو اخال شناسی که است و هنرشناسی، روش، متناظر با معرفتبعد هدف، متناظر با بعد هستیه ک

 شود.شناسی در نظر گرفته میبعد ارزش
 ابعاد فلسفی متناظر با تعلیم و تربیت ی محضابعاد فلسفه ردیف

 هدفبرنامه و  شناسیهستی 2

 محتوا و روش شناسیمعرفت 1

 و هنر اخالق شناسیارزش 9

شناسی هر کدام از رویکردهای فلسفیِ هر شناسی و ارزششناسی، معرفتگونه که ابعاد هستیهمان  

د از برنامه و هدف، مکتبی در ارتباط و هماهنگی با هم قرار دارند، ابعاد فلسفه تعلیم و تربیت نیز که عبارتن

منظور ما از نقد درونی  ،باید با هم هماهنگ و منسجم باشند. در این پژوهش و هنر محتوا و روش و اخالق

هدف نخست پژوهش حاضر مطالعه و  ،بررسی وجود هماهنگی و انسجام بین این ابعاد است. بر این اساس

شناسی مندرج در این سند شناسی و ارزششناسی، معرفتبر اساس هستیانداز بررسی انسجام سند چشم

آموزش و پرورش )هدف، محتوا و  سی انسجام میان ابعاد فلسفی نظامهدف دوم این پژوهش بررو است 

توان از سه زاویه انداز است. چنانچه بیان گردید این انسجام را میروش، اخالق و هنر( در سند چشم

 بررسی کرد.

های استنتاج است،تفسیری -توصیفی پژوهش رویکرداست و کیفی پژوهش حاضر پارادایمی ادایم پار 

ی معنادار ای منطقی و منسجم در یک پروسهرسد که ابعاد یاد شده با رابطهگاه، به اوج خود میمعنایی آن

ی زنجیری ابهثمد بهاین پیون ریزی و اعمال گردد.حهای تعلیم و تربیت طردر جهت تحقیق و تبیین آموزه

ی در این رابطهآوردهای تربیتی را به دنبال دارد. های آن رکود دستناگسستنی است که قطع یکی از حلقه

شناسی نیز شناسی و روشکند و معرفتروشن می ربیت رات علیم وشناسی اهداف نظام تهستی منطقی،

در مکاتب فلسفی  د.نکنپذیرتر میآن را امکان های منتهی به اهداف نهایی را میسر و راه حصول بهبنیان

که هر کدام از  و... 1مساگزیستانسیالی ،2میسمتوو نئو 4، تومیسم9الیسمئ، ر1یسمت، پراگما2الیسمایده همچون

  ربیت مشهود است.تعلیم و های تجنبههماهنگی این ابعاد در رایطه با نگرد میابعاد فلسفه به  یمنظر

                                                      
2 - Idealism 
1 - Pragmatism 
9 - Realism 
4 - Tomysm 
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انداز و هماهنگی آن با ابعاد تعلیم و تربیت ابعاد فلسفی سند چشم است تا بر آنسعی  ،در این مقاله

 ی اسالمی بعنوان بایسته توصیف گردد.مذکور به نحو مقتضی مورد کنکاش علمی قرار گرفته و فلسفه

آن  یاحتوم تفسیری بوده و تحلیل -ویکردی توصیفیشناسی این مقاله استفاده از پارادایم کیفی با رروش

ی بین سی رابطهربدنبال بر باشد و صرفاًها از قبل مشخص میمقوله ،عبارتیهب .باشددار میبصورت جهت

واحد معنایی انتخاب شده در تحلیل محتوا نیز پاراگراف  باشیم.چرایی آنها می تعیین سی ورمقوالت و بر

باشد: این طرح انداز پژوهشی میپژوهش بصورت سیستماتیک در جهت چشم این ینمونهباشد. می

 -ترکیبی یکردبنیادین اسالمی با رو انداز سند تحولبوده و اطالعات موجود مطابق با چشم 9ایشیدغیرپی

 .دباشتلفیقی از مکاتب فلسفی غرب و اسالمی می

اسالم عنوان گردیده است. با توجه به اینکه  بصورت رویکرد از عالوه بر نیاز به بررسی مبانی فلسفی که

که  بنیادین اهتمام جهت بهبود وضعیت آموزش و پرورش وجود داشته است در مراحل قبل از سند تحول

 بر این سند نیز نقدهایی وجود دارد. به عنوان نمونه:ن رو، یاز ا ،کافی و وافی نبوده است

 اهکار کلی بدون پرداختن به جزئیات آن.ی رارائه -

 ها. ها و سازمانعدم مشخص کردن میزان مشارکت و یا میزان تکلیف محول شده به دیگر ارگان -

 یکند و زمینهاند، برزخی از ابهام ایجاد میصورت دقیق تعریف نشدهمعانی و مفاهیمی که به -

 کند. تفاسیر مختلف را فراهم می

 منابع
 .نشر علمتهران:  .های جدید در فلسفه تعلیم و تربیتدیدگاه .(2916) باقری، خسرو

 .یانتشارات صف ، مترجم(. تهران:پورامیرحسین آریان) .دموکراسی و آموزش و پرورش (.2993 ) جان ،دیویی

لسفه بررسی و نقد فلسفی برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران بر اساس ف(. 2913) زاده قمصری، علیرضاصادق
 های آن.تربیت اسالمی و داللت

انتشارات دانشگاه  . تهران:ریزی درسی بر اساس فلسفه صدراو برنامه یمبانی تربیت اسالم(. 2914الهدی، جمیله ) علم

  .)ع( امام صادق

دانشگاه شهید  . کرمان:، مترجم(داود ریحانی). اساس کیفی تعلیم و تربیت رشد شایستگی(. 2919) جان فریمن،

 باهنر.

                                                                                                                                       
2 - Neotomysm 
1- Existentialism 
9- Non emergent 
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 یو فرهنگ یشرکت انتشارات علم تهران: مترجم(. ن اعلم،یالدر جاللیام) .خ فلسفهیتار (.2905) کیکاپلستون، فردر

  سروش.

 .ری. تهران: انتشارات کویخ فلسفه اسالمیتارتا(. ی)ب یهانرکربن، 

 .انتشارات سمت م(. تهران:، مترجسرشتمحمدجواد پاک) .مکاتب فلسفی و آرا تربیتی (.2915) .ال .جرالد ،گوتک

های جدید در فلسفه تعلیم و تربیت؛ مجموعه مقاالتی در زمینه فلسفه و انگاره (.2914) و دیگران اری، بختنصرآبادی
 .انتشارات سماء قلمقم:  .تفکر انتقادی
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بررسی و تبیین  (.2931)حمید ، پرچمی شایستهو حمید ، مطلقصفری  ؛اصغر ،جمشیدی خورشید

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی . در ایران حول در برنامه درسی، ترویکرد پساساختارگرایی
)صص:  انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 گاه فردوسی مشهد.(. مشهد: دانش051-050

 
 

  حول در برنامه درسی ایران، تبررسی و تبیین رویکرد پساساختارگرایی

 9حمید پرچمی شایستهو  1مطلقحمید صفری ؛ 2اصغر جمشیدی خورشید

به تحوالت شگرفی نیز در عرصه آموزش و پرورش،  همزمان با رشد و تحول در آرای فلسفی،

ریزان خود باعث شد تا نگرش برنامه ینوبهبه  تحوالتاین  .ی کشور ایجاد شددرس یهابرنامهدر  خصوص

با تاکید بر اصالحات ن ایرار نظام آموزشی کشو. درسی کشور نیز تغییر کندبه فرایند برنامه درسی و معلمان

در ر هر چه بیشت تواندیمبا توجه به شرایط موجود  ،ییرگراپساساختاشده در رویکرد ح مطر برنامه درسی

تربیتی این  یهاداللت ریتأث(. 06 :2913، بیرمی پور) دیینماآموزان اقدام راستای برآوردن نیاز واقعی دانش

توجه به ش فزای، ااصالح و نوآوری در برنامه درسیشامل توجه به  تواندیم برنامه درسی ایرانر رویکرد د

، در جامعه یتوجه به خرده روایت تاریخی سیاس ،آموزانفرهنگی معلمان و دانشنبی یهایآگاه

اگرچه پساساختارگرایی به  آموز و معلم است )همان(.و همکاری بین دانش بر مشارکتاکید ، تشناختیومب

موجود و نداشتن مالک مشخص در ارزشیابی همیشه  یهایرزبندمحد، نفی از نگری بیش یجزئدلیل 

بررسی رویکرد  ،اساس هدف این پژوهش نیبر ا(. 240 :2913، ابراهیمت )مورد نقد و بررسی بوده اس

پست از  یاشاخهبه عنوان  پساساختارگرایی برنامه درسی ایران است. در حوزهو تحول  ییپساساختارگرا

، زبان و فرهنگبر ، انکار حقایق مطلق، تمرکز هاتیشکنی، نفی فرارواساختار چون ییهایژگیو مدرنیسم

ا . ب(12 :2910، شتیدو  سجادی) و نفی بازنمایی را دارد زدایی از عقل و عقالنیتی، تمرکزگرایکثرت

اصلی در ارتباط با رویکرد  سؤالگویی به چهار توجه به موارد مطرح شده این پژوهش درصدد پاسخ

 : در برنامه درسی کشور است و تحول ییپساساختارگرا

 چیست؟ ییپساساختارگرارویکرد  در برنامه درسیف هد -2

 چه موضوعاتی است؟ل شام رویکرد پساساختارگرایی درسیه محتوا در برنام -1

                                                      
 asgharjamshidi@ymail.comریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا همدان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه  -2 
  safarih82@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا همدان  - 1
 hamid.parchami@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا همدان  - 9
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 ست؟چی ییپساساختارگرارویکرد  راهبردها و روش تدریس در برنامه درسی -9

 ست؟یچ ییپساساختارگرارویکرد  ارزشیابی در برنامه درسی -4

به  «تعلیم و تربیت از نظر پساساختارگرایی لیو تحل نییتب»ر پژوهشی با عنوان ( د2910) یسجادی و دشت

، و پیامدهایی، از جمله تفکر انتقادی هاداللت در تعلیم و تربیت بر پساساختارگراییند که اهاین نتیجه رسید

. کنندیمتاکید  برای مطالعات فرهنگی و اجتماعی ییهانهیزمک عمومی، تدار بهبود فرهنگ

 دریدا یفلسفی و تربیت یاهشهیبر اند( در پژوهشی با عنوان مروری 2911ن )نصرآبادی و همکارابختیار

یه و به حاش کشاند و با ارزش دادنها را به مرکز میحاشیه ریدا با تحلیل فلسفی جدید،نشان دادند که د

اندرکاران مسائل دست تواند برایسازد که میمهمی را مطرح می مسئله ترجیح زبان نوشتاری بر گفتاری،

انسان برتر نیچه  یهینظرتبیین و نقد در پژوهشی با عنوان نیز  (2916)یمانی و کرامتی د. ای کارساز باشتربیت

ارتقای انسان به مقام  تربیتهدف غایی که از نظر نیچه  دادندنشان  آن در تعلیم و تربیت یهاداللتو 

مورد عالقه، ورزش  یهاتیفعالاجرای  :عبارتند ازین دیدگاه تربیتی ا یهاداللتو  انسان برتر است

، روش تفکر انتقادی، روش محول کردن وظیفه در حد توان، روش پرورش متوازن یخودکنترل

 .و استعدادها هایتوانمند

 ل در برنامه درسیو تحو فلسفه پساساختارگرایی یهایژگیودر مطالعات انجام شده در رابطه با نسبت 

تربیت  نشان داده شد که پساساختارگرایی در تعیین اهداف آموزشی بر روی مفاهیمی از جمله ایران

 ییش سواد فرهنگو انتقال فرهنگ و افزا توجه به خرده فرهنگ و تکثرگرا، شهروند انتقادی و با اخالق

و  یانتقادشهروند  تیتربنیز بر ر (. به همین نسبت نیز در برنامه درسی کشو00 :2900 باقری،)تاکید دارد 

در ارتباط با و  ،(2916، وزارت آموزش و پرورشت )فرهنگی تاکید شده اس یبا آگاههمراه ق خال

ن محتوا )شکل گرفتن محتوا در کالس بر روی فرایندی بود ییپساساختارگرادرسی رویکرد محتوای برنامه

 (.2913 پور،قرار دارد )بیرمی «شدن»درسی در فرایند به عبارت دیگر برنامهنماید؛ یا تاکید میدرس( 

 یدرس یهابرنامه یشناسانه در طراحییبایر و نقد زیو تفس یآموزش یمحتوا یت استعاریبر ماه ،همچنین

محتوا شامل تحلیل و بررسی مسائل روز جامعه در بعد سیاسی . (2 :2911 ضرغامی،) ستد شده ایتاک

ر این نوع محتوا اطالعات به دلیل . د(1559 ،2)ژیرو هاستفرهنگاجتماعی و شناخت فرهنگ و خرده 

ابطه با در ر ،مچنین. ه(2912 جو،یزدان) شودیمن جایگزین دانش آ محورندیفراماهیت فراگیر و 

اجتماعی و  یهابحثسیاسی و اجتماعی در مدرسه،  محیط باز برای گفتمان جادیا ربراهبردهای تدریس 

                                                      
2- Giroux 

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/388202?sta=%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%20%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/388202?sta=%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%20%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c
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در ارزشیابی این نوع برنامه درسی بر و  ،(2،1555پالمر) سمشارکتی همراه با دیالکتیک در کالس در

 شودیمآموزان در فرایند ارزشیابی تاکید انشبا مشارکت فعال د همراهو کیفی  انهیگراعتیطبرویکردهای 

تدریس فعال و مشارکتی  یهاوهیشو توجه  ینیز شامل محتوای درس و تحوالت(. این تغییر 1555 ژیرو،)

، اخیر یهاسالدر ن های نوییابیارزشبه سوی  و حرکت ،(2916، وزارت آموزش و پرورشت )بوده اس

 (.2913 پور،دارد )بیرمیکشور  یه درساین رویکرد در برنام ریتأثشواهدی از 

 عناصر برنامه درسی ،برنامه درسی ،ییپساساختارگرا های كلیدی:واژه

 منابع
سال  ،ی نوین آموزشیکردهایرو .آن و نقدتربیتی دریدا  یهاشهیاندبررسی . (2913و همکاران )احترام  براهیم،ا

 .261 -240 ص:ص ،2ماره ش ،پنجم

. آن در تعلیم و تربیت یهاانسان برتر نیچه و داللت یهیتبیین و نقد نظر .(2916ه )معصوم ،کرامتییمانی، محسن؛ ا

 .211 -250 ص:ص ،1شماره  دوره سی هفت، ،مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران

 شماره سال پنجم، ،مجله رویکردهای نوین آموزشی برنامه درسی، و اصالحاتست مدرن . پ(2913) یعل پور،یرمیب

 .66 - 92 ص:ص ،2

 .تهران: نشر علم .تیم و تربید در فلسفه تعلیجد یهادگاهی. د(2900سرو )، خیباقر

دوره  ،مجله علوم انسانی. دریدا یو تربیت ی فلسفیاهشهیبر اند. مروری (2911ن )و همکارا ، حسنعلیختیارنصرآبادیب

 .210 -229 ص:ص ،43شماره  دوازدهم،

م ی برگزیده از مدرنیسهامتن )ویراستار(، الرنس کهون. در پست مدرن یه سوی تعلیم و تربیت. ب(2912) هنری ژیرو،
 ی.نشر ن: تهران(. 011-021)صص:  تا پست مدرنیسم

های اندیشهمجله . تبیین و تحلیل تعلیم و تربیت از منظر پساساختارگرایی. (2910)زهرا  دشتی،سجادی، سید مهدی؛ 
  .31 - 12 ص:ص ،24شماره  رم،ادوره چه، ینوین تربیت

 .سند برنامه درسی ملی(. 2916) وزارت آموزش و پرورش

 .ت. تهران: انتشارات سموش تدریس پیشرفتهر. (2911) حسن شعبانی،

مطالعات برنامه . دایدر یهاشهیاندبا نظر به  یدرس یهابرنامهشدن در  یجهان یشکنساخت .(2911د )سعی ضرغامی،
 .19 - 2 ص:ص ،20شماره  سال چهارم،، درسی

 .نشر مرکزتهران:  .مدرناادبیات پس. (2912م )پیا ،جویزدان

 

                                                      
2- Palmer 

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/388202?sta=%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%20%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c
http://www.noormags.com/view/fa/creator/138597
http://www.noormags.com/view/fa/creator/138597
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/602
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/602
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در آموزش و  ارتباطاتو  انداز فناوری اطالعاتچشم (.2931) جهانگیری، صادق و جهانی، جمیله

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی . در پرورش
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.053-056)صص:  تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

 1ر آموزش و پرورشانداز فناوری اطالعات و ارتباطات دچشم

 9جمیله جهانیو  1صادق جهانگیری

به  ینرانبر سخ یو آموزش مبتن یمحورد بر معلمیس از تأکید، حرفه تدریجد یبا ظهور فناور

ر ییس را تغید توجه داشت آنچه که تدریافته است. بایر ییتغ یتعامل یریادگی یهاطیو مح یمحورریفراگ

 ییروید به نیدرجه اول با کنند و معلم دریر میین افراد هستند که اعمال تغیست، بلکه این یدهد فناوریم

تفکر را که  یهاد روشیست، بلکه معلم بایمهم ن یل شود. لذا صرفاً کاربرد فناوریکارآمد تبد موثر و

ن صورت است که ی(. در ا1551، 4رد، مدنظر قرار دهد )رستایگیار او قرار میدر اخت یاغلب توسط فناور

کند، بلکه او یس میند و تدرینشیآموزان مکالس و در برابر دانش یست که جلوین یمعلم در حکم فرد

خود را  یریادگیابند و یب درست را یر آموزشیکند تا مسیک مآموزان کمک راهنما به دانشیدر مقام 

گر و به یس بپردازند با کمک همدیگر به امر تدریدن که جدا از همیا یبه جا کنند. معلمان یابیارزش

 (.2919، یفروش و اورنگکنند )حجیمشترک کار م یهاها و پروژهدر طرح یصورت گروه

در جامعه و تأثیرپذیری  ویژه دسترسی فراگیر به اینترنتهای نوین آموزشی و بهامروزه با ورود فناوری

قعیتی به وجود آمده است که آموزش و پرورش ناگزیر است تا کارکردهای های جهانی، مواز فرهنگ

گر، اگر ید ینوینی را متناسب با نیازهای زمان برای خود برگزیند )صیف و بیراوند، زودآیند(. از سو

 شدن ید جهانو تطابق با رون یهمانند ،طور قطعباشد، به شدن یبا روند جهان ییدر صدد همگرا یاجامعه

شود )عطاران، یع میاطالعات تسر یق فناوریند آن از طریرد و فرایگیآن قرار م یجز اهداف آموزش مل

                                                      
بررسی »نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه آزاد اسالمی بجنورد با عنوان این مقاله برگرفته از پایان -2

نگارش صادق جهانگیری  « آموزان پسر مقطع متوسطه مدارس دولتی شهرستان آستاراشکاف دیجیتال بین معلمان و دانش

 باشد.می

    jahangiri_sadegh@yahoo.comشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی بجنورد کارشناس ار -1 

 jahani.ja@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد  -9 
4 - Resta 

mailto:jahangiri_sadegh@yahoo.com
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ش از یفرد و جامعه باشد ب یازهایکه متناسب با ن یتیم و تربیت تعلیشدن، اهم ی(. در عرصه جهان11: 2919

 یروین یوند خورده است، متقاضیهم پبه یاطالعات یهاشبکه که با ییایرا دنیگردد؛ زیگذشته احساس م

استفاده  یورشرفت و بهرهیت، پیش خالقیافزا یبرا یبه عنوان ابزار یاست که بداند چگونه از فناور یانسان

 (. 2911، یریپور ظهینق و یآبادیعل یرینقل از نصبه  41: 2911، یسیکند )نف

با انقالب اطالعات، اهتمام به امر  یو عقالن یبرخورد منطق یهاراه از یکیبا توجه به مطالب ذکرشده، 

آموزش دهند که  ید قدرت مواجه انسان را باال ببرند و انسان را طوریآموزش و پرورش است که ابتداً با

ش ینش، دانش و نگرش و افزایجاد تحول در بیرات مدوام انطباق دهد و با اییبه سرعت خود را با تغ

رات آماده ییمواجه با تحوالت و تغ ی، آنان را به صورت فعال و اثرگذار برایو اجتماع یفرد یهامهارت

زمان  یازهایسوم به ن یبتواند در هزاره نکهیا یکشور ما برا ین رو، نظام آموزشی(. از ا2911، یکند )جالل

، یالمللنیو ب یداخل یط دگرگون شوندهید خود را با شرایبایر میاطالعات پاسخ دهد، ناگز یو فناور

د یگردند که باینظام آموزش و پرورش محسوب م یاصل یآموزان، عنصرهاو دانش معلمان سازگار کند.

ن منبع در سازمان آموزش و یعنوان مهمترها همگام و همسو کنند. امروزه معلم، بهین فناوریخود را ا

ر خود را به طور یفه خطیوظ ،تحوالت هرگز قادر نخواهد بود یدگیچیداشتن از پ یپرورش بدون آگاه

را در  یو آموزش یفن یهااز مهارت یعیف وسید طی(. آنها با2916، یو احمد یاریسته انجام دهد )بختیشا

اطالعات و ارتباطات  یجاد کنند. فناورید در خود ایجد یهاجاد مدلیو ا یآموزش یکاربرد به روز محتوا

ل شده است. یدن به آن تبدیرس یبرا یالهیکسو و هم وسیاز  معلم یام به عنوان هدف رشد حرفهه

، یک مساعیارتباط از راه دور و تشر یبرقرار یبرا یالهیبه عنوان وس یتوانند از فناوریز میآموزان ندانش

 یگر ابزارهایانه و دیم با رایدر تعامل مستق ین کاربرد فناوریهمگن استفاده کنند. ا یهان گروهیتعامل ب

 یالزمه باق یشود. سواد اطالعاتیآموزان مدر دانش یتال و سواد اطالعاتیجیسواد د ی، باعث ارتقایارتباط

نه یدر واقع زم ،آموزانن دانشیدر ب ین بخش از فناوریامروز است و با توسعه ا یرقابت یایماندن در دن

رانوند، یف و بیگردد )صیم یز آنها به ابزار سواد اطالعاتیورود آنها به جامعه و تجه یمناسب برا

 ند(.یزودآ

 یو ارتباط یاطالعات یهایت فناوریتوان به نقش و اهمین با توجه به مطالب ذکر شده در باال، میبنابرا

 یهاها و گروهن نسلیبرد. اما وجود شکاف ب یپ -ژه آموزش و پرورش یبو -در سطوح مختلف جامعه 

رد و در جهت کاهش آن ید مورد توجه و دقت نظر قرار گیمشهود است که با یز امریجامعه نمختلف 

 یآموزان دو گروهو دانش رد. در نظام آموزش و پرورش، معلمانیانجام پذ یاقدامات الزم و ضرور
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گر یکدیدارند و بر  یتنگگر ارتباط تنگایکدیبا  ،باشند امایچند از دو نسل و گروه مختلف م هستند که هر

 یگروه یو حت یو مل یالمللنیتال در سطوح بیجیشکاف د مسألهت یحال با توجه به اهم گذارند.یر میتاث

ن ین بیت است. در ایاهم ین مقوله داراین شکاف، پرداختن به ایا کاهش این بردن و یو ضرورت از ب

و  یاصل یآموزان به عنوان عنصرهاو دانش ن معلمانیتال در بیجیا عدم وجود شکاف دیوجود  ،یبررس

همانند: جامعه دانش  ییهااست. چرا که تحقق آرمان یشتریت بیاهم یه نظام آموزش و پرورش دارایپا

اطالعات و در سطح  ین مناسب و عادالنه فناوریبه تام یمعنادار یر آنها بستگیدار و نظایمبنا، توسعه پا

 ابد.ییل میا تقلیتال پر شده یجیرورش دارد که به تبع آن، شکاف دخصوص نهاد آموزش و پجامعه و به

و  ، آموزش و پرورش، شکاف دیجیتالی، معلمانو ارتباطات : فناوری اطالعاتیدیكل هایهواژ

 آموزاندانش

 منابع

 رشد(. شکستن دیوارکالس درس: فناوری ارتباطات و اطالعات ابزاری برای نوآوری. 2910) دی، عبدالمجاورنگی
 .23 -20صص:  ،152شماره  معلم،

. )مجید رضا پاسبان رضوی، آموزش و پرورش دیجیتالی )با تأکید بر آموزش از راه دور((. 2914) وی، آنتونباترو

 مشهد: ترانه. .مترجم(

(. میزان اثربخشی آموزش های ضمن خدمت فناوری اطالعات و 2916) احمدی، غالمرضا و بختیاری، مریم

 -219صص:  ،29دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره ( معلمان دوره متوسطه شهر اصفهان. ICTارتباطات )

294. 

 شناسان.تهران: انتشارات جامعه جامعه شناسی تکنولوژی.(. 2935) توکل، محمد

 تهران: دانشگاه علم و صنعت. رش پژوهشکده الکترونیک.گزا(. 2911) اکبرجاللی، علی

در بین  های خانوادهو تأثیر آن بر ارزش بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت(. 2919) محمدجوادی، علی
گروه علوم  (.نامه کارشناسی ارشدپایان) 11-19مشهد در سال تحصیلی  9آموزان دبیرستانی ناحیه دانش

 ه فردوسی مشهد.اجتماعی دانشگا

های (. بررسی نتایج کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در دبیرستان2919) اورنگی، عبدالمجید ؛حج فروش، احمد

 .92 -22صص:  (،3) 9های آموزشی، نوآوریشهر تهران. 

و استفاده از ها از نظر آشنایی، عالقه (. بررسی شکاف دیجیتالی بین نسل2932) راد، نسترنزمانی ؛حریری، نجال

 .15 -9 :صص (،2) 11پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران، های اطالعات و ارتباطات. فناوری

دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت  (.رساله دکترا) تأثیر فضای سایرنتیک بر هویت اجتماعی(. 2912) دوران، بهزاد

 مدرس.
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فصلنامه پردازش و فناوری اطالعات بر نظام آموزشی مدارس.  بیراوند، علی )زودآیند(. تأثیر ؛صیف، محمدحسن

 (.2932آذر  21سترسی در )د http://jist.irandoc.ac.ir از .مدیریت اطالعات

صص:  ،26آموزه، شماره (. روش مدرن آموزش به وسیله امکانات اینترنت. 2912) طباطبایی آرانی، شهاب الدین

12- 11. 

تهران: موسسه توسعه فناوری  فناوری اطالعات: بستر اصالحات در آموزش و پرورش.(. 2919) عطاران، محمد

 آموزشی مدارس هوشمند.

 .1 -4صص:  (،0) 6رشد مدرسه فردا، های آموزشی. (. شکاف دیجیتالی و نابرابری2913) عطاران، محمد

گیری فناوری اطالعات و ارتباطات (. بررسی موانع به کار2911) ی، علیریپور ظهتقی و آبادی، رکسانانصیری علی

 .00 -04صص: ، 92های آموزشی، شماره فصلنامه نوآوریدر آموزش و پرورش و ارائه الگوی در این زمینه. 

 
 Resta, P. (2002). Information and Communication Technologies in Teacher Education: A 

planning guide. Paris: UNESCO. 
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در  جایگاه تربیت شهروندی (.2931)احترام  ،پور خوشرودیقاسمو عرفانه ، پور خوشرودیقاسم

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و . در بنیادین نظام آموزشی سند تحول
(. مشهد: 021-025)صص: سفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران تربیت ایران: مبانی فل

 دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

 جایگاه تربیت شهروندی در سند تحول بنیادین نظام آموزشی

 1پور خوشرودیاحترام قاسمو  2پور خوشرودیعرفانه قاسم

 .برخوردار است یطوالن اریاز سابقه بس تیو ترب میو تعل یعلوم اجتماع اتیدر ادب یمفهوم شهروند

 ییکارا ،رابطه فرد و جامعه یاست که در بازخوان یاجتماع یهادهیو ا میمفاه نیتراز مهم یکی یشهروند

آن حقوق  یمشترک از آن وجود دارد که عناصر اساس ریتعب یشده، ول یاز شهروند یمتفاوت فیدارد. تعار

. کندیم ییبازنما هاتیا در قالب حقوق و مسئولفرد و جامعه ر نیرابطه ب ید. شهروندباشیم فیو وظا

به  ی(. شهروند22-25: 2912)فالکس،  را درخود دارد انهیگراجمعو  انهیهر دو عنصر فردگرا یشهروند

منافع و  میتقس قیعادالنه منابع از طر یو اداره عیتوز یبرا یو تعهداتش راه فیمدد مجموع حقوق، وظا

 (. 20: 2912)فالکس،  کندیارائه م یاجتماع یزندگ یهاتیمسئول
 دیبا یآموزش یهانظام اجتماعی کردن افراد جامعه است. ،یکی از کارکردهای اصلی در نظام آموزشی

 ،یو فرهنگ یاجتماع یفعال در امور زندگ یکنندگانمسئول، مشارکت یبه افراد کمک کند تا شهروندان

، یفعل طی. در شراندیآر اعتماد با بلبه خود و قا یمتک یمند و افرادموفق و عالقه یرندگانیادگی

به  ی، دسترسشدن یمانند جهان رانیآمده در جهان و ا دیپد راتییدر معرض تغ ،سو کیآموزان از دانش

 یهارا در عرصه آموزش یمتفاوت یهاآموزه ،گریبوده و از طرف د نینو یهایآوراطالعات و فن

آن سهم به  یآموزش یهابرنامه یو محتوا ینظام آموزش عال ،تاراس نی. در همکنندیم افتیدر یدانشگاه

 (. 91: 2913 ،یو داودوند یانیآموزان خواهد داشت )شدانش یهابه نگرش یدهو شکل یدر آگاه ییسزا
و  عتیو حفاظت از طب یو اجتماع یفرد شرفتیبه پ یکمک بزرگ ،شهروندان فعال و مسئول تیترب

 یو نهادها یهمگان یهاتوسط خانواده و مدرسه و رسانه تواندیها مآموزش نیاست. ا یزندگ طیمح

 یابه گونه دیآن بر دوش نظام آموزش و پرورش است که با یاصل تیمسئول ،اما .ردیصورت گ یاجتماع

                                                      
 erfane68@gmail.comربیتی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ت - 2 

    elahe8889@yahoo.com مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم - 1 

mailto:elahe8889@yahoo.com
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فعال و  یشهروندان ،ها از آنانافراد و گروه ریو با سا گریکدیآموزان با دانش یهاارتباط انیو در جر یعمل

در داخل و خارج از  ییهامذکور پژوهش می(. در ارتباط با مفاه94: 2910 ی،آبادمسئول بسازد )لطف

 .شودیاشاره م الًیها ذآن جیصورت گرفته است؛ که به نتا کشور
اوتسو،  و )کازوکوتوسط « در گذار ژاپن یشهروند تیترب»تحت عنوان  یقیخارج از کشور تحق در

 یدرسبرنامه ،از آن است که یپژوهش حاک نیا جی( انجام شده است. نتا250: 2910، ینقل از فتح به 1552

 . شودیم تیهدا ،وزارت آموزش و پرورش یشده از سو بر اساس کتب منتشر ،شهروند تیمربوط به ترب
مطالعه  کی« یشهروند یهاارزشتوسعه »( تحت عنوان 1552) ویل ییهو یتوسط م ،گرید یقیتحق در

، اهداف و یمل یدرسبرنامه استیس لیکه به دل دهدینشان م جیانجام گرفته است. نتا وانیدر تا یمورد

 نیب یارتباط قو ،نیهستند. عالوه بر ا یزیخاص و تجو یلیخ یشهروند تیمربوط به ترب یکردهایرو

 (. 2910، یمدرسه وجود دارد )فتح یدرسبرنامه یهاینیبشیو پ نیو قوان یمل یهااستیس
مقوله  یبه بررس« یدر کتب درس یآموزش شهروند»با عنوان  گرید یقی( در تحق2901) زادهیعل

به دست آمده در  جیتاپرداخته است. بر اساس ن رستانیو دب یی، راهنماییدوره ابتدا یهادر کتاب یشهروند

 طی، محی، بهداشت شهریو رانندگ ییراهنما یچهار مقوله ییابتدا یدر کتب دوره قیتحق نیا

 قرار گرفته است. یمورد بررس یاسالم یو شورا یشهرستیز
انطباق  زانیو م رانیا یجامعه یشهروند خوب برا یهایژگیو یبررس»تحت عنوان  گرید یقیتحق

 ییبه شناسا قیتحق نی( انجام شده است. ا2911) بایتوسط د« یژگیو نیمدارس با ا یدرس یهابرنامه

 جیپرداخته است. نتا ،یو نگرش مدن ی، توانش مدنیشهروند خوب در سه قلمرو دانش مدن یهایژگیو

 یبرا یرش مدنو نگ ی، توانش مدنیدانش مدن یطهیمورد نظر در سه ح یهایژگیکه و دهدینشان م

به  یبرنامه، توجه کم یابی، اجرا و ارزشیدر مراحل طراح ،نیبوده است. هم چن ی، مهم و اساسرانیجامعه ا

 است. یالزام ،راستا نیدر ا یو اصالحات اساس شودیم یشهروند یهاپرورش ارزش
 از ،رانیا یاسالم یدر جمهور یمعمو یرسم تیو ترب مینظام تعل یراهبرد سند تحول ،مقاله نیا در

های تربیت شهروندی در این پژوهش در سه بعد دانش، مؤلفه شده است. لیتحل ،یشهروند تیترب منظر

آگاهی از رویدادهای جهان، احزاب سیاسی، » های دانش شهروندی شاملمؤلفه. باشدیمنگرش و مهارت 

 پذیرش تنوع و تکثر، ؛نین و مقررات اجتماعی، بعد نگرش شهروندی شاملالمللی، قواحقوق شخصی و بین

پذیری، های مسئولیتمؤلفه» شامل ،«پرستی، عالقه به محیط زیست، و مهارت شهروندیوطن

 . باشدیم «، درک متقابل، مشارکت، توانایی گفتگو و دیالوگگیری، تفکر انتقادیتصمیم
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 دردر سند مذکور است.  تربیت شهروندیو مؤلفه  میتوجه به مفاه زانیم یبررس ،اضرح قیهدف تحق

متون سند از جنبه  نیکلمات، جمالت، مضام لیتحل یواحدها، محتوا لیبا استفاده از روش تحل ،مقاله نیا

 . بهاست استنتاجی -تحلیلی ،روش پژوهش حاضرقرار گرفته است.  یمورد بررس یشهروند اسالم تیترب

آوری شده و سپس انتخاب، متمرکز و های تحقیق در رابطه با سواالت پژوهشی جمعیافته ،ن صورت کهیا

بندی شده و جزئیات طبقه ،ی بعد اطالعات بدست آمدهمرحلهدر  .گرددیمتر تنظیم به صورت خالصه

گیری نتیجه ،ن مطالبی از شواهد و ایجاد روابط منطقی میاارهیزنجو در نهایت بر اساس  گرددیمبررسی 

 .ردیگیمصورت 
 آگاه، ییهاحضور انسان رانیامروز جامعه ا ازین نکهیبه ا تیالتفات به آنچه گفته شد و با عنا با

 یزندگ یهانهیزم یمند به تعامل و گفتگو است که در تمامعالقه حساس به مسائل جامعه، جو،مشارکت

 ،یدیجد یهایازمندین نیچنبا مطابق  زیجامعه ن یرسم تیو ترب میخود داوطلبانه مشارکت داشته باشند، تعل

 یاوهیدهد و شمی قرار نینظر و تدودیتجد ،یرا مورد بررس ینظام آموزش یو محتوا هاروش اهداف،

 معروف است، بنا نهد. یشهروند تیترب ای یمدن تیرا که به ترب تیو ترب میخاص از تعل

 تحول، آموزش و پرورش ،یاسالم ،یشهروند ت،یترب لیدی:ك هایهواژ

 منابع

مدارس  یدرس یهاانطباق برنامه زانیو م رانیا یجامعه یشهروند خوب برا یهایژگیو یبررس(. 2911، طلعت )باید
 .قاتیواحد علوم و تحق ی. تهران: دانشگاه آزاد اسالم(ارشد ینامه کارشناسانیپا) یژگیو نیبا ا

فصلنامه . انیدانشجو انیدر م یاز حقوق شهروند یآگاه زانیبر م یلی(. تحل2913) دوداو ،وندی و حهیمل ،یانیش
 .01 -96، صص: 0شماره  ،یرفاه و توسعه اجتماع یزیربرنامه

 .4سال اول، شماره  ،هایماهنامه شهردار. یدر کتب درس ی(. آموزش شهروند2901) نهیزاده، سکیعل

 .ریتهران: انتشارات کو ، مترجم(،فروزدل یمحمدتق). یروندشه(. 2912) ثیفالکس، ک
 یدر برنامه درس یشهروند تیترب یهابیآس یی(. شناسا2910) نهیواحد چوکده، سک و و اجارگاه، کوروش یفتح

 .آن تیبهبود وضع یبرا ییراهکارها هیمعلمان زن شهر تهران و ارا دگاهیاز د یپنهان: نظام آموزش متوسطه نظر

 .291 -39، صص: ، سال پنجم20، شماره یآموزش یهایمه نوآورفصلنا

دانش آموزان.  یو نظام ارزش تیهو میهمراه با تحک یو جهان یمل ی(. آموزش شهروند2910) نیحس ،یآبادلطف

 .44-22 ، صص:، سال پنجم20 هشمار ،یآموزش یهایفصلنامه نوآور
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جایگاه رویکرد ایمان دینی  (.2931)هشته مرتضوی، سید محسن و صفرپور، ب ؛شایگان، مهرانه

. در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی نظام آموزش و پرورش کودک و نوجوان در سند تحول

انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران )صص: 

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.029-020

 
 

جایگاه رویکرد ایمان دینی كودک و نوجوان در سند تحول نظام آموزش و 

 پرورش

 9و بهشته صفرپور 1سید محسن مرتضوی؛ 2مهرانه شایگان

مان و اعتقاد به خداوند متعال موجب آرامش و اطمینان در انسان شده، زندگى را به سوی امور معنوى یا

کند. انسان مؤمن برای رای حرکت و تالش در انسان ایجاد مىدهد و بیشترین انگیزه را بو متعالى جهت مى

کند، نده تالش مىید به آینش انسان است با امیدست یافتن به هدف واالی کمال و سعادت که هدف آفر

ترساند. از سوی دیگر، ترس از عقاب الهى و ناخشنودى دارد و موانع ظاهری وی را نمیاستوار گام بر می

گر را موجب یهاى دارى انسانیت کند و یگر را رعایهاى دکند که حقوق انسانار مىخداوند او را واد

مان به خداوند، تعهد مؤمنان به اصالح نظام اجتماعى یگر از آثار اجتماعى ایکى دیخشنودى خداوند بداند. 

ادالنه تالش ى نظام اجتماعى عیداند که در برپانى، خود را متعهد مىیف دیاست. انسان مؤمن به سبب تکل

کند. نظام آموزش و پرورش با یدک کشیدن عنوان آموزش و پرورش اسالمی انتظاری چون ایمان، 

کند. آنچه در جوامع کنونی شاهد آن هستیم خداجویی و انتظارات از یک فرد مؤمن و موحد را تداعی می

ش و پرورش برداشت با توقعات از مراکز آموزشی هماهنگی ندارد و چنان که از عملکرد نظام آموز

ای با نگرش شود، این نظام نسبت به افزایش معرفت تقویت علم و دین و پیش رفتن به سوی جامعهمی

ای که تحول بنیادین نظام آموزش و اسالمی و اعتقاد راستین و سایر انتظارات برآورده نگردیده، به گونه

 شود.پرورش احساس می

های کهن ها و فلسفهبخش بوده است. تمامی ادیان، آیینی آرامیابی به زندگبشر همواره در صدد دست

های خود در پی نشان دادن راهبردهای ماندگار برای تسکین روح و ها و تالشو جدید در واپسین آموزه

                                                      
 shaysmm@yahoo.comکارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت  -2 

 meshsmm@yahoo.comربیت دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و ت -1 
  safarpoor@gmail.comدانشجوی دکترا فلسفه تعلیم و تربیت  -9
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روان بشر از آالم و اندوه و اضطراب بوده است. در آموزش و پرورش نیز همین سؤال به شکل دیگری 

 شود؟شود؟ از درون شخص یا بیرون از خودش حاصل میچگونه تأمین می شود. امنیتمطرح می

 یمان و باورهایه پرورش درخت این باورند که تنها در سایز بر ای(. امروزه روانشناسان ن30: 2916)کریمی، 

 یهایو نگران یشات درونیکننده تشولیوه آرامش را که زایتوانند میاست که م یو اعتقادات درون ینید

، یروزافزون اجتماع بشر یدا کردن منشأ انواع فسادهایه کنند. دقت در پیها هدافراد است به آن یوحر

است که او را وادار  یمانیایشود، سببش بیده میکه از هرکس د یتیکند که هر فتنه، فساد و جنایمعلوم م

شد که موضوعاتی همچون؛  چه گفتیم روشن(. از آن2932نموده است )برزگرنژاد،  یرانسانیبه کردار غ

دوستی و مانند آن، گرچه خود گرایی و وطنآوری، آبادانی و عمران و رشد صنعتی، ملیتتخصص و فن

گونه امور تحت سیادت، انقیاد و حاکمیت اند، ولی این در صورتی است که ایندارای فضیلت و ارزش

ور به حقیقت در خدمت مردم و رشد و تعالی گونه امایمان، تقوا و جهاد باشد. در این صورت است که این

رود. به گفته حضرت کشور و مأیوس کردن بدخواهان و دشمنان ملت قرار گرفته و کارها رو به سامان می

کوشش کنید معنویت را تقویت کنید در بین این ملت، با معنویت است که شما ( »2912امام خمینی )

اگر ایمان به خدا و »اند: ؛ و باز گفته«به مراتب کمال برسانید توانید استقالل خودتان را حفظ کنید ومی

های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و سایر شئون زندگی بشر وارد شود، عمل برای خدا در فعالیت

 «. شودترین مشکالت امروزی جهان به آسانی حل میپیچیده

اهداف نزدیک کرده است؟ با مروری بر اما نظام آموزش و پرورش در حال حاضر تا چه اندازه ما را به 

بینی شده است، به این نظام پیش گزینی تقویت دینی در جامعه فعلی با آنچه در سند تحولعملکرد و جای

گردیم. اثرگذاری تقویت ایمان دینی در مهم یعنی تسریع در رسیدن به اهداف و یا عدم آن واقف می

ی آن با اتفاق نظر بزرگان و علمای دین همراه است و مطالعات دینی نیز مؤید آن دوران طفولیت و اثرپذیر

ها برخاسته (، ایمان امری معقول است و برای بیشتر انسان2911) چه از نگاه عالمه طباطباییباشد، چنانمی

ر است که ایمان برای شمار بسیار اندکی از باشد. عالمه بر این باواز قول و تصدیق نظری همراه با تسلیم می

آید؛ آن هم کشف تامّ. او ایمان حقیقی را واقعیتی تشکیکی و خواص از طریق کشف و شهود حاصل می

داند که قابل افزایش و کاهش است. به باور او، ایمان فعلی اختیاری است و در عین حال، ذومراتب می

چنین تواند بدان دست یابد. هماست که آدمی در پرتو عقل و اراده خویش می انسانی ترین فضیلتعالی

وی ماهیت ایمان را امری نفسانی و قلبی دانسته و معتقد است تا هنگامی که انقالبی باطنی در نفس انسان 
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پاسخ به  به بار نخواهد آمد و آثار ایمان بر جوارح و رفتار آدمی ظاهر نخواهد گشت؛ لذا رخ ندهد، نتیجه

 باشد:سؤاالت زیر ضروری می

بنیادین چگونه است؟ آیا راهکارهای مناسبی جهت نیل به تقویت  های ایمان در سند تحولشاخص

هایی در بینیایمانی در سند ارائه گردیده است؟ در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش چه پیش

 فته است؟جهت نیل به ایمان دینی صورت گر

نظام آموزش و پرورش  برای مطالعه فوق در ابتدا معانی و مفاهیم ایمان دینی و آنچه زیربنای سند تحول

گردد. سپس با استناد به شیوه و محتوای آموزشی مراکز تعلیم و تربیت، روند تغییرات باشد تبیین میمی

ر از مفاهیم مختلف ایمان اشاره به ضرورت وجود ایمان و نظگیرد. بنابراین، صرفمورد بررسی قرار می

های های مختلف به ویژه در جوامع اسالمی و اثرات بارز آن در حیطهاهمیت آن از نقطه نظر دیدگاه

گیرد. همچنین، تقویت ایمان در دوران کودکی و اجتماعی، اقتصادی و ...، مورد بحث و بررسی قرار می

 این قشر، خود جای تفحص بسیار دارد.  نوجوانی و التزام هدایت

 منابع
  . تهران: سمت.یخ فلسفه در قرون وسطیتار(. 2911، محمد )یلخانیا

 الملل.. تهران: شرکت چاپ و نشر بینمان در قرآن و سنتیهای پرورش اراه(. 2932ا ) یبرزگر نژاد، ثر

 . )ره( آثار امام . تهران: مؤسسه تنظیم و نشرکلمات قصار(. 2912) الهخمینی، روح

 . قم: مرکز مدیریت حوزه. (1)ج  .ملل و نحل(. 2966سبحانى، جعفر )

 . قم: طه.(1و  2)ج  .آموزش کالم اسالمى(. 2912سعیدى مهر، محمد )

 . مصر: االنجلو.(1و  2)ج  .ملل و نحلق(.  2900شهرستانى، عبدالکریم )

 .. تهران: دفتر تنظیم و نشر آثار عالمهتورات دینیاصول عقاید و دس(. 2911طباطبایی، سید محمدحسین ) 
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و نقش آن در تحول نظام  تعلیم و تربیت اسالمی فلسفه (.2931) بهرامی، مهران و علی پور، داوود

مایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت چکیده مقاالت چهارمین ه. در آموزش و پرورش ایران
(. مشهد: دانشگاه 021-026)صص:  ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 فردوسی مشهد.

 
 

تعلیم و تربیت اسالمی و نقش آن در تحول نظام آموزش و پرورش  فلسفه

 ایران

 1پورداوود علیو  2مهران بهرامی

 یو حت میمفاه نتریاساسی در تا نموده وادار را هاسازمان یهمه ،وزامر ریمتالطم و متغ طیمح

 زی(. آموزش و پرورش ما ن1551 گران،یو د 9نریکند )اسک جادیخود تحول ا یرونیو ب یدرون یکارکردها

هدف و  انیم یکه متوجه ناهمخوان شودیحس م یتحول زمان نیو لزوم ا ستین یقاعده مستثن نیاز ا

 . مشوییحقق هدف مت هایسمیمکان

ی تعلیم و تربیت اسالمی در تحول نظام آموزش و پرورش در این مقاله سعی شده است تا نقش فلسفه

که مبتنی بر تفکرات  ی تربیتی موجودفلسفه یهایناکارآمدتبیین شود. برای این منظور ابتدا برخی از 

ی ی غربی و فلسفهای بین فلسفهمقایسه، و سپس شودیمفیلسوفان غربی و در نتیجه وارداتی است، ذکر 

ی روشمندگیرد، و برای چاره کردن عدم ها صورت میاز حیث اهداف و استراتژی تعلیم و تربیت اسالمی

های مبتنی بر ی مسیر( برای رسیدن به هدفبه مثابه) ی روش اسالمیبه ارائهدر روال آموزشی حاضر، 

 شود.تعلیم و تربیت اسالمی پرداخته می یفلسفه

محوری در آموزش محوری به سمت اسالماستدالل ما در این مقاله این است که برای چرخش از غرب

یعنی  شود باید دیدگاهی مبتنی بر تحول داشتهای بیگانه می«یسما»و پرورش که منجر به رهایی از انبوه 

سازی و دارای مدل. این تحول که منجر به اسالمی شدن ی، آگاهریزتغییری همراه با استراتژی، برنامه

 زیرا ،میسّر است ی تعلیم و تربیت اسالمیی توجه عمده به فلسفهوسیلهشود فقط به آموزش و پرورش می

برای های اثربخش توان اهداف کارآمد و روشهای پربار این مکتب فلسفی است که میدر پناه داشته
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ی تعلیم و مبتنی بر فلسفهه روشی است ک یارائهی اصلی نیز مسئلهرسیدن به این اهداف را تدوین کرد. 

 تدوین شده باشد. ،ی غنی تاریخی، دینی، عرفانی و علمی ایرانو با توجه به پیشینه تربیت اسالمی

ی تعلیم و عتقدیم برای تحول در نظام آموزشی باید از فلسفه( م2935ما نیز مانند فتحعلی و دیگران )

شناسی، به تعیین و تحلیل مفاهیمی بنیادی مثل اهداف، معرفته فلسفن وام گرفت، زیرا که ای تربیت اسالمی

( و این 2910، هخسروپنا) پردازدیمشناسی و استراتژی از دید اسالم و معنویت اسالمی شناسی، اسالمارزش

ت ی هر مکتب نیازمند آموزش اسچیزی است که ما از مجرای آموزش به آن نیاز داریم. زیرا اشاعه

 (.2909، مطهری)

ی ی غرب و فلسفههای ذاتی در فلسفهتا با بسط مباحث زیر به هدف مطرح شده برسیم: تفاوت میبر آن

شناسی، خداشناسی، ز مفاهیم واحدی چون انسانها در تعاریف متعدد این دو ااسالمی که برخی از آن

ی تلفیق این دو فلسفه را مانع از آن است تا بتوانیم داعیه ،کندبروز می غیره شناسی، ایدئولوژی ومعرفت

دهد که بر اساس تفاوت عمده در تعریف و تدوین اهداف تعلیم و تربیت نشان می ،داشته باشیم. برای مثال

ت غرب، آموزش و پرورش غربی با مبانی سکوالریزه شده به خاطر حفظ بقای ی تعلیم و تربیفلسفه

آموز را برای باالترین بازدهی و عملکرد در طول حیات خویش آماده خویش همواره سعی دارد دانش

افزاید و آن هم توجه ویژه به سعادت اخروی می کیفیت مضاعفیی اسالمی به این هدف، اما فلسفه کند.

هدف موفقیت مادی است و در  ،ه بر سعادت دنیوی( است. به عبارت دیگر، در نگرش غربیعالون )انسا

دوستانه ندارد و تنها جزئی محوری و بشری انسانیتجنبه ،دستیابی به این هدف توجه به اشخاص یپروسه

در دنیا  های اتخاذ شده برای نیل به موفقیت مادی است که در نهایت منجر به موفقیت و سعادتاز سیاست

انتقال دانش با بهترین کیفیت، به عنوان عملی صواب و  ی تعلیم و تربیت اسالمیاما در فلسفه ؛شودمی

های حضرت علی )ع( معرفی توصیه شده از جانب قرآن کریم و اولیا دین مبین اسالم از جمله آموزه

ی اسالمی قصور معلم در انتقال دانش خویش به در فلسفه .گردیده و در نتیجه دارای بُعد اخروی نیز هست

ی غربی های اکید اولیا بزرگوار دین اسالم است اما در فلسفهتوجهی به دستور خداوند و توصیهشاگرد، بی

 تنها بُعد دنیوی و مادی این قصور مورد توجه است.

استدالل . دیگر روش خواهیم پرداخت یارائههای دیگر به در ادامه با توجه به این تفاوت مهم و تفاوت

ی سازاسالمی»ما برای ناکارآمد بودن فلسفه تعلیم و تربیت غرب برای آموزش و پرورش ما این است که 

افزاری مستلزم اسالمی کردن ی شرایط و لوازم مادی و سختنظام تعلیم و تربیت در کشور ما افزون بر همه

متربیان نقش و جایگاه  اخالق ، وساخت، پرداخت، تهذیب و تکمیل شخصیت، اندیشه علومی است که در
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ترین علوم مزبور که زیر ساخت و مبنای فلسفی و نظری تعلیم و ترین و اساسیکی از مهمید. خاصی دار

 (.2935، بهشتی« )شودی تعلیم و تربیت خوانده میدهد اصطالحاً فلسفهتربیت را تشکیل می

ستلزم توجه کردن ( متر از مفهوم تغییر استتر و ژرفپرداختن به موضوع تحول به هر شکل )که عمیق

که  همان طورهای ارزشیابی است و های موجود و شیوهاستراتژی ،به مفروضات بنیادین، اهداف غایی

ای د اقدامات سازمان به گونهاند اقدامات تحولی باید در راستای بهبویان کرده( ب1554ن )و همکارا 2الیوت

 باشد که اثربخشی و کارایی با توجه به اهداف متحول شده سنجیده شود.

حول بنیادین، نظام آموزش و پرورش، سند ، تی تعلیم و تربیت اسالمیفلسفه :های كلیدیواژه

 بنیادی تحول

 منابع
ی تربیت ی تربیتی کانت با تاکید بر نظریهفلسفه(. تحلیل و نقدی بر 2911وشنک )نیکویی، ر و بهشتی، سعید 

 . 05-10، صص: 9ی پنجم، شماره ، دورهعلوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز مجلهوی.  اخالقی

شناختی های معرفتماری از دیدگاهی تعلیم و تربیت اسالمی بر مبنای شهایی در فلسفه(. کاوش2935بهشتی، سعید )

 . 264-249، صص: 16، سال هفتم، شماره ی نوینپژوهشی اندیشه - علمی فصلنامهصدرالمتالهین. 

 ی اسالمی. . تهران: سازمان انتشارات و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشههای مضاففلسفه(. 2910خسروپناه، عبدالحسین )

ی تعلیم و تربیت اسالمی. تهران: انتشارات (. فلسفه2935یوسفیان، حسن ) و فتحعلی، محمود؛ مصباح یزدی، مجتبی

 مدرسه. 

 . تهران: انتشارات صدرا.تعلیم و تربیت در اسالم(. 2909مطهری، مرتضی )
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بنیادین  یت از منظر مبانی سند تحولمقایسه تعریف ترب (.2931) رشیدی، شیرین و احمدی، ساره

چکیده مقاالت چهارمین . در آموزش و پرورش با دیدگاه صاحبنظران معاصر تربیت اسالمی
 همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 د: دانشگاه فردوسی مشهد.(. مشه012-023)صص: 

 
 

مقایسه تعریف تربیت از منظر مبانی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با 

 دیدگاه صاحبنظران معاصر تربیت اسالمی

 1ساره احمدی و 2شیرین رشیدی

آموزش و  ل عدم ابتناء سیستمیبنیادین با هدفِ تحولی زیربنایی در آموزش و پرورش به دل سند تحول

 ق به اسالم ویتِ باور عمیو برای نیل به اهدافی از جمله ترب ،یت اسالمیترب م ویفلسفه تعل پرورش بر

 یطراح 2454 افق تربیت در انداز و اهداف تعلیم وهای واال و در نهایت دستیابی به چشمها و ارزششهیاند

 قرآن و سنت ینید یخود را با مبان یعقل یهاشهیاند یمبان متفکرین اسالم، اصول وآنجا که  شده است. از

ها و یستگیاند و هدف نهایی سند تحول بنیادین نیز دستیابی به پرورش یافتگانی با شاق دادهیتطب

با مقایسه و  ،ژوهشاین پ از این رو،است،  یت اسالمیترب م ویمبنای فلسفه تعل بر یاعتقاد یهایتوانمند

های متفکران معاصر اسالمی، در پی این هدف است که دوباره سند تحول بنیادین با مبانی اندیشه تطبیق

های احتمالی و در نهایت تقویت روی سند تحول بنیادین باشد که به اصالح خالءروشنگر مسیر پیش

ای و ژوهش حاضر با گردآوری اطالعات به صورت کتابخانهپ ،های نظری سند بپردازد. در این راستابنیان

دیدگاه  از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تحلیلی به مقایسه تربیت از منظر -با روش توصیفی

یعتمداری، احمد بهشتی ، علی شر)استاد مطهری، مصطفی دلشاد تهرانی نظران معاصر تربیت اسالمیصاحب

 پردازد.و خسرو باقری( می

این بدان معناست که  .توان به جامع و مانع بودن تعریف اشاره کردهای تعریف درست میاز مالک

هر بخشی را که به آن  ،یعنی .مانع باشدکننده و های تعریفی جنبهی مورد نظر باید جامع همهتعریف واژه»

هایی که آن چیز را از بقیه شود ویژگیتعریفی که ارائه می به عبارتی،«. دهدمربوط نیست، در خود راه ن

 (.09: 2903)هاسپرس،  کند را بیان کندجدا می
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متربیان،  ی هویتساز تکوین و تعالی پیوستهفرایند تعاملی زمینه» تربیت به معنای ،بنیادین در سند تحول

رچه و مبتنی بر نظام معیار اسالمی، به منظور هدایت ایشان در مسیر آماده شدن جهت تحقق به صورتی یکپا

هدف کلی تربیت این گونه تعریف  .تعریف شده است «در همه ابعاد آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه

د موقعیت خود و دیگران در هستی را ای که بتواننتکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان به گونه»شده است: 

با عمل صالح فردی و جمعی متناسب با نظام معیار اسالمی اصالح  ،به درستی درک و آن را به طور مستمر

 .«نماید

ای را که بالقوّه در یک شیء موجود است و به پرورش استعدادهای درونی»تربیت را  شهید مطهری

 داندالهی شدن آدمی می ،غایی تربیت را هدف اساسی و . ویکندتعریف می «پروردنفعلیت در آوردن و 

رفع موانع و ایجاد مقتضیات »عبارت است از تربیت  مصطفی دلشاد تهرانیاز دیدگاه  (.49: 2910 ،)مطهری

به نظر  (.10: 2911 د تهرانی،)دلشا« برای آن که استعدادهای انسان در جهت کمال مطلق شکوفا شود

 تربیت پرورش قوه قضاوت صحیح و قضاوت مبتنی بر دلیل است شریعتمداری، اساس کار تعلیم و

 )بهشتی ی شخصیت فرد است، تربیت راهنمایی همه جنبهنیز از دیدگاه بهشتی (.33: 2919 )شریعتمداری،

ایجاد تغییرات مطلوب به  ،کندنین تعریف میرا چ تربیتباقری در پایان،  (.12: 2961 نقل از احمدی، به

 (.61: 2911 )باقری، ها و افکار معینی در نسل جدید استحالت ،لحاظ ایجاد رفتارها

شود این است که بنیادین برداشت می باقری با سند تحول ی تعریف استاد مطهری ومقایسهر آنچه که د

تربیت را پرورش استعدادهای  شهید مطهری. دو تعریف وجود دارد هاینوعی هماهنگی فکری در بنیان

اشاره به استعدادهای انسان داند. متربی می درونی دانسته و سند، تربیت را فرایندی در جهت تکوین هویت

 د به آن اشاره نشده است.در تعریف تربیت از منظر دلشاد تهرانی نکته قابل توجهی است که در تعریف سن

اساس کار  ،شود که قضاوت صحیح و مبتنی بر دلیلاز کتب شریعتمداری چنین برداشت می ،همچنین

خورد و نیز در تأکید بر همه ای بدین موضوع به چشم نمیهتعلیم و تربیت است که در تعریف سند اشار

 خورد.تعریف سند به چشم میبا ، جانبه بودن تربیت از دیدگاه بهشتی تفاوت قابل تأمّلی

ه دهندنشان اگرچه وجود نقاط مشترکی در تعریف سند با دیدگاه صاحبنظران معاصر تربیت اسالمی

ضاوت صحیح و مبتنی بر نقاط متمایزی همچون اشاره به استعداد، ق ،قوت مبانی نظری پشتیبان سند است امّا

قید شده نقاط متمایز  ،اریف بررسی شده جای تأمل بیشتر دارد. با این تفاسیرجانبه بودن در تعدلیل و همه

های اصلی تربیت اسالمی دارد که واکاوی که سند به چه میزان با معیارها و شاخصدر سند ما را بر این می

ر تعریف چه این نقاط متمایز د نمایاند. اگرتحول را می ،انداز آتی سندکننده چشمتطابق دارد و تعیین
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به  ،قید نشده است، اما این که آیا در اصل و متن سند به این نکات پرداخته شده است یا نهد تربیت در سن

 نیازمند است. در اصل مقاله به تفصیل به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد. ،واکاوی سند

مصطفی دلشاد  ،استاد مطهری ،ورشبنیادین آموزش و پر سند تحول، تربیت :یكلیدی هاواژه

 ، احمد بهشتی، خسرو باقریعلی شریعتمداری ،تهرانی

 منابع
 جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان. اصفهان: های تربیت در اسالم.اصول و روش(. 2961احمدی، احمد )

 انتشارات مدرسه. تهران: (.مجلد دو). نگاهی دوباره به تربیت اسالمی (.2911) خسرو باقری،

مبانی (. 2935) شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش ؛دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش
 نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران.

 .دریا تهران: .سیری در تربیت اسالمی(. 2911) دلشاد تهرانی، مصطفی

 امیرکبیر. :تهران. ی تعلیم و تربیتاصول و فلسفه .(2919) علی شریعتمداری،

 تهران: صدرا. تعلیم و تربیت در اسالم.(. 2910) مطهری، مرتضی

 . تهران: طرح نو.، مترجم(موسی اکرمی) .درآمدی بر تحلیل فلسفی(. 2903) هاسپرس، جان
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های اهداف بومی در شاخصه جایگاه فرهنگ (.2931)م الها ،پورمومنی وسعید ، خدایاری شوطی

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت . در تعلیم و تربیت نوین ایران
(. مشهد: دانشگاه 014-011)صص:  ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 فردوسی مشهد.

 
 

 های اهداف تعلیم و تربیت نوین ایراندر شاخصهجایگاه فرهنگ بومی 

 1پورالهام مومنی و 2سعید خدایاری شوطی

یکی از ارکان مهم انتقال آموزش است که بین  ،اجتماعی الفرد بندورا -طبق نظر فرهنگی 9فرهنگ

و رسوم است  دابو آها های گذشته و اکنون در جریان است. کارکرد فرهنگ چیزی بیش از سنتنسل

تر باشند به بازسازی و ها هر چه بومیهاست. فرهنگترین آن آموزش به معنای انتقال دانشکه مهم

چرا که سیستم آموزشی جدید  .های کنونی کمک شایانی خواهند کردها و دانشآفرینش قوانین و آموخته

نچه که تعلیم و تربیت نوین را از کنند. آریزی میرا با اتکا به یک شالوده بومی و مختص آن ناحیه پی

کند توجه تام آن به گذشته فرهنگی است. چرا که اندیشمندان تعلیم و تربیت شیوه سابق آن متمایز می

اند که سیستم تعلیم و تربیت جدید کارآمد نخواهد بود، مگر اینکه امروزه به این دستاورد مهم دست یافته

باشند. بومی شدن در این مقطع به معنای هماهنگ شدن و یا  های آن به نحو مطلوبی بومی شدهشاخصه

های به جا مانده از فرهنگ گذشته و تعصب بر بازسازی ها؛ اعتقادات و آداب و رسومادغام شدن در سنت

 اصلی خود تا نسل جدید متربی با توجه به هویت ،آنان و جایگاه دادن به آنان در تعلیم و تربیت نوین است

کانون اصلی در سیستم تعلیم و  زیرا،خص در حوزه تربیت بومی شده باشد. نان بالشکل بگیرند و تعالیم آ

 تربیت نوین بحث تربیت است و در درجه بعدی بحث تعلیم قرار دارد.

پیشرفت کشورها در  کننده میزان توسعه وهای اصلی تعیینبه عنوان یکی از شاخص« و تربیتتعلیم »

ند پیشرفت و توسعه سازمان ملل متّحد که زیر نظر سازمان یونسکو تدوین شده است، لحاظ طبق س ،جهان

. شده است و علت آن داشتن رابطه تنگاتنگی است که تعلیم و تربیت با امر پرورش و آموزش انسان دارد

از بدو حیات انسان  ای نیست ودر حوزه پرورش و رشد انسانی مقوله تازه و تربیتبحث در رابطه با تعلیم 

امر . بر روی کره زمین با توجه به سطح ادراک و شناخت خود از محیط زندگی با آن درگیر بوده است

                                                      
 tmu90et@gmail.comدرسی دانشگاه تبریز  ریزیدانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه - 2
 elham.ravanshenas@gmail.comنایی دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش استث - 1

9 - Culture 
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 آموزش در کنار تعالیم تربیتی و یا به عبارتی پرورش فکری در کنار پرورش اخالقی از دیرباز هدف و

ای منسجم که پیامبران با برنامه های بشری بوده که در یک دوره از تاریخ بشری شاهد هستیمغایت آموخته

اند و پس از گذر زمان الزم با وجود پیشرفت سطح ادراک بشری و مهیا شدن ن بودهآدار عهده ،به نام دین

های جامعه زمانه، خود در امر ها خود کوشیدند تا در سایه تعالیم ادیان با توجه به نیازمندیلوازم آن، انسان

با توجه به پیشرفت در سطح شناختی و ادراکی به مراتب باالی آموزش آموزش، تفکر و در کنار آن 

و اجتماع  امروزه این تالش انسانی از سمتی در پرتو توجه و اهتمام به بستر ادیان، فرهنگ. اخالقی بپردازند

در یک مجموعه  ریزی مدون و سازمان یافتهبه علت نیازمندی آن به یک برنامه ،در جوامع و از سوی دیگر

توجه به مقوله تعلیم و تربیت از  ،گیرد که در آنصورت می «آموزش و پرورش» منسجم و مستدل به نام

به عنوان یکی از کشورهای پرچمدار در عرصه  ،کشور ما ایران. اهداف اساسی و سازمانی آن است

وره اسالمی که با پذیرش دین از دیرباز چه در دوره قبل از اسالم و چه در د ،و تربیتفرهنگ و تعلیم 

امروزه با . به امر تعلیم و تربیت اشتغال ورزیده است ،اسالم که خود بر پایه تعلیم و تربیت بشر بنا شده

های روز در جوامع بشری و به همان میزان تداخالت و ادغام تکنولوژی حضور پدیده جهانی شدن

-های وارده در هر نقطه با فرهنگبا توجه به تناقضات فراوان در فرهنگها در یکدیگر و از طرفی فرهنگ

در این میان که با ورود بحث تهاجم . های بومی آن نیازمند جدی اصل بازگشت به خویشتن هستیم

فرهنگی که در واقع تیر نشانی است به سمت تعالیم تربیتی در کشورهای مسلمان و وجود هشدارهای مکرر 

ای در جمع مسئوالن آموزش و پرورش ایراد شده اهلل خامنهیتآعظم رهبری حضرت که توسط مقام م

آموزان و دانشجویان است و اشاره به اینکه مخاطبان اصلی تهاجم فرهنگی نسل متربی و یا به عبارتی دانش

سازی بخش فرهنگی در بومی. های بومی هستیمما بیش از گذشته نیازمند بازشناسی فرهنگ ،هستند

های اهداف تربیتی در تعلیم و تربیت نوین ایران به ما کمک خواهد کرد تا نسل جدید متربی را با خصهشا

 ،در مسیر آموزش که نشات گرفته از تربیت باالی فکری و اخالقی آنان است اصلی آنان، توجه به هویت

سازی فرهنگی صورت نخواهد بومی رسد این است کههدایت کنیم. آنچه در این میانه روشن به نظر می

مگر اینکه ما در وهله نخست فرهنگ بومی خود را بشناسیم و با توجه به این اصل که شالوده  ،گرفت

هایی است که سرچشمه گرفته از اعتقادات نیاکان ماست و هر کدام از آنها اساسی فرهنگ آداب و رسوم

توان یاد کرد که دید و بازدید از بزرگان و احترام به ز میاند که به عنوان مثال از نورونکته تربیتی داشته

فرهنگ و گذشته ما به عنوان یک کشور  ،شود. از آنجایی که در تعلیم و تربیت نوینیادآور می ،ایشان را
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در  ،آن هم ،سازینیازمند توجه جدی به پدیده بومی ،مهم با پیشینه فرهنگی ارزشمند مورد توجه است

 یم.بخش فرهنگی هست

بومی ایران )نوروز( و  آنچه در این پژوهش مدنظر است این است که با بررسی یک نمونه از فرهنگ

بندی وجوهات آن در دو بخش تعالیم فکری منجر به آموزش )تعلیم( و تعالیم اخالقی )تربیت( شاخص

در تعلیم و تربیت نوین برای نسل  های آن رابتوانیم نکات بارز در فرهنگ بومی را معرفی کنیم و شاخصه

 یادآور شویم. ،جدید متربیان

ها و بومی، شاخصه های تعلیم و تربیت، فرهنگ، شاخصهو تربیتتعلیم  كلیدی: هایهواژ

 های و ظرف تربیتی جشن نوروزهای فرهنگ بومی، بازگشت به خویشتن، جشن نوروز، پتانسیلپتانسیل

 منابع
 . تهران: انتشارات سمت.تاریخ آموزش و پرورش ایران قبل و بعد اسالم (.2906) لدرانی، کما

 . تهران: انتشارات سروش.؛ برهنگی فرهنگیفرهنگ برهنگی (.2906) حداد عادل، غالمعلی

 تهران: انتشارات سخن. (.جلد اول). تاریخ ایران باستان(. 2919خدادایان، اردشیر )

 . تهران: انتشارات نی.ات فرهنگیارتباط(. 2915موالنا، حمید )

 تشارات آگه.ان . تهران:آموزشی و درسی ریزیبرنامه مبانی (.2935ظهیر، علی )پورتقی

 . گزارش جهانی فرهنگ.هااندازها و محدودیتسنجش فرهنگ: چشم(. 2331گلدستون، لئو )

 
Jams. V. & Piter, j. (2001). International culture in Islamic country. oklahama. 
 



 

 بخش سوم:

انداز تحوالت آموزش و پرورش م چشمیترس

 تیم و تربیدگاه فلسفه تعلیكشور از د
 

 

 محورها:
 جاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشوریا یبخش براالهام یفلسف -یفکر یهاانیجر

 رش کشورنظام آموزش و پرو ینظر یادهایو بن یت و تحول در مبانیم و تربیرشته فلسفه تعل

 تحول در نظام آموزش و پرورش کشور یروشیها و موانع پچالش یل نظریتحل

 نده نظام آموزش و پرورش کشوریانداز آو تحول در چشم یپردازهی، نظریتیپژوهش ترب

 ت در تحول آموزش و پرورشیم و تربیلسوف تعلینقش ف
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. در در ایران به کدام سو باید برود؟ فلسفه و فیلسوف آموزش و پرورش (.2931) قائدی، یحیی

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام 
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.011-016)صص:  آموزش و پرورش ایران

 
 

 كدام سو باید برود؟فلسفه و فیلسوف آموزش و پرورش در ایران به 

 2یحیی قائدی

در تاریخ عمومی خود مسیرهای گوناگونی را طی کرده و  فلسفه و فیلسوف آموزش و پرورش

ی را در پیش گرفته و گاهی پیشرو بوده است؛ کارهای مختلفی را ایفا کرده است. گاهی محافظهنقش

تأثیری آن رو و مضاعف بوده است. این به معنی ناسودمندی یا بیکرده است؛ اما معموالً دنباله گرچه تالش

نیست، بلکه تالشی برای درک آن است. فلسفه آموزش و پرورش گاهی آموزش و پرورش را جهت داده 

. گاهی است و گاهی از آن جهت گرفته است. به دنبال آن فیلسوف آموزش و پرورش نیز چنین بوده است

ای برای آموزش و پرورش بنا کرده است و گاهی به دنبال فلسفه موجود رفته است. در کنار همه این فلسفه

مالحظات، فلسفه و فیلسوف آموزش و پرورش در ایران از این زاویه چه وضعیتی داشته است؟ آیا توانسته 

گیری شود را پیرش شناخته میاست همان که حداقل به عنوان روند کلی و جهانی فلسفه آموزش و پرو

ای فلسفی کند و به مرزهای آن برسد؟ آیا توانسته است متناسب با اوضاع و احوال و تحوالت ایران به شیوه

آموزش و پرورش را نقادی کند؟ آیا توانسته سقوط و صعود آموزش و پرورش را توضیح دهد و یا صرفاً 

کند و تالش دارد ن مقاله چنین سؤاالتی را بررسی میبخش محافل دولتی و سیاسی بوده است؟ ایزینت

 گامی هر چند کوچک در این راه بر دارد.

 کند؟رود و چه نقشی ایفا میدر ایران چه مسیری می فلسفه و فیلسوف آموزش و پرورش -2

 چه واکنشی نسبت به تحوالت گذشته داشته است؟ایران  فلسفه و فیلسوف آموزش و پرورش -1

 ایران چه باید باشد؟ فلسفه و فیلسوف آموزش و پرورش -9

ها های اساسی طرح و تالش شده به آنپرسش 1در این مقاله، ابتدا با استفاده از روش دیالکتیک با خود

های جدید استفاده از دانش پیشین و بدون مراجعه به دانش جا نویسنده باپاسخی موقتی داده شود. در این

                                                      
 دانشگاه خوارزمی - 2
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در ایران چه  رود؟ فیلسوف آموزش و پرورشسؤاالتی نظیر فلسفه آموزش و پرورش ایران به کدام سو می

کرده است.  ها نیز موقتاً به بصیرت درونی خود اتکاکند؟ را طرح کرده و برای پاسخ آننقشی ایفا می

دهی و ساختن سپس با استفاده از روش تحلیل مفهومی و با استفاده از دانش موجود اقدام به سازمان

مفاهیمی در ارتباط با نقش فلسفه و فیلسوف آموزش و پرورش در ایران کرده است و در مواردی نیز 

های پرسیدن پرسش -ی ورزتفسیرهایی به عمل آورده است. بر اساس روش اول، به فلسفه چون فلسفه

جا در مورد مسیری که فلسفه و فیلسوف آموزش و پرورش در اساسی در مورد ماهیت چیزها و در این

هایی نو در این زمینه است. بر اساس شود و نتیجه این روش ابداع پرسشپرداخته می -ایران باید طی کند

هایی شود، مفهومهای روش اول داده میهایی که به پرسشروش دوم که تحلیل مفهومی است و نیز پاسخ

  و ...گرا، انقالبی، دولتی، آزاد طلب، اصولساخته خواهد شد، نظیر فیلسوف اصالح

کند و در ( به سه وظیفه فلسفه آموزش و پرورش شامل نظری، هنجاری و دستوری اشاره می2961نلر )

کار و گرا، محافظهب پیشرفت( به وظایف فیلسوفان آموزش و پرورش در قال2911جای دیگر )

( در قالب رشته فلسفه آموزش و پرورش به نقش فلسفه و 2960پردازد. شریعتمداری )گرا مینوساخت

( به چهار وضعیتی که فلسفه آموزش و پرورش 2900کند. اسمیت )اشاره می فیلسوف آموزش و پرورش

ها و وظایف ( ضمن مرور نقش2911؛ 2914؛ 2919؛ 2911کند. قائدی )ه میتواند به خود بگیرد اشارمی

توان کلی فلسفه آموزش و پرورش، معتقد است برای فلسفه آموزش و پرورش و فیلسوف آن دو نقش می

سازد و دیگری انجام دان آموزش و پرورش میدر نظر گرفت. یکی رفتن به راه تاریخ است که فلسفه

سازد. مجموعه افرادی که در فلسفه آموزش رزی است که فیلسوف آموزش و پرورش میوفلسفه یا فلسفه

فلسفه آموزش و پرورش چیست و چه »هایی هستند به نحوی به این که و پرورش در ایران صاحب نوشته

تواند و باید انجام دهد )کمتر( )بیشتر( و کاری که فیلسوف آموزش و پرورش می« تواند باشد؟می

ها به تشریح و تحلیل فلسفه و فیلسوف آموزش و پرورش در ایران این نوشته اند؛ اما به سختیپرداخته

سازی نقش فلسفه و فیلسوف آموزش و پرورش ایرانی با توجه به شرایط فرهنگی، سیاسی، )مفهوم

عبانی، آهنچیان، نژاد، باقری، شزاده، کاردان، شعاریتوان به نقیباند. از جمله میاجتماعی و ...( پرداخته

 فراهانی و ... اشاره نمود. 

بندی و چند مفهوم است: اول اشاره به چهار گونه فلسفه آموزش و حاصل این مقاله خلق چند دسته 

ها الزم بود و پدید نیامد و برخی الزم است و پدید نیامده است که شامل پرورش است که برخی از آن

گرا است و این متناسب با چهار وضعیتی گرا و سازندهبی، اصالحگرا، انقالفلسفه آموزش و پرورش اصول
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است که در سه دهه گذشته در ایران حاکم بوده است. دوم اشاره به فیلسوفان دولتی آموزش و پرورش در 

 مقابل فیلسوفان غیردولتی است.

 منابع
 انتشارات آستان قدس رضوی.(. فلسفه آموزش و پرورش. )سعید بهشتی، مترجم(. مشهد: 2904اسمیت، فیلیپ )

 . تهران: انتشارت ویرایش.ای برای باز اندیشی در فلسفه تعلیم و تربیتزمینه(. 2900بهشتی، سعید )

 . تهران: انتشارات امیر کبیراصول و فلسفه آموزش و پرورش(. 2960شریعتمداری، علی )

 .21، شماره سخن سمت. فلسفیدن درباره کتب درسی دانشگاهی(. 2911قائدی، یحیی )

 . تهران: انتشارات دواوین.آموزش فلسفه به کودکان: بررسی مبانی نظری(. 2919قائدی، یحیی )

 . تهران: انتشارات سنجش تکمیلی.اصول و فلسفه آموزش و پرورش(. 2914قائدی، یحیی )

نامه مطالعات برنامه فصلبررسی فلسفه معلمی و اشارات آن برای برنامه درسی تربیت معلم.  (.2911قائدی، یحیی )
 .24و  29شماره  ،درسی

. )فریدون بازرگان دیلمقانی، مترجم(. تهران: انتشارات ای بر فلسفه آموزش و پرورشمقدمه(. 2961نلر، جورج )

 سمت.

 . )محمدرضا آهنچیان و یحیی قائدی، مترجمان(. تهران: انتشارات آییژ.شناسی تربیتیانسان(. 2911نلر، جورج )
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بندی فلسفه تعلیم و تربیت به مثابه کنشی روشنگرانه در پرتو صورت (.2931) ورداری، رمضانبرخ

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: . در پست مدرنروشنگریِ 
(. مشهد: دانشگاه فردوسی 099-013)صص:  مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 مشهد.

 
 

بندی روشنگریِ فلسفه تعلیم و تربیت به مثابه كنشی روشنگرانه در پرتو صورت

 پست مدرن

 2رمضان برخورداری

ای که هر چند پیدایش فلسفه تعلیم و تربیت به صورت رسمی سابقه چندانی ندارد، اما در طول چند دهه

محتوای قابل توجهی را برای مخاطبان  ،گذردای دانشگاهی میاز عمر فلسفه تعلیم و تربیت به عنوان رشته

یعنی هم به ساحت فکر -اند. از آنجا که این حوزه مطالعاتی هویتی دو سویه داردخود به وجود آورده

 -پردازد و به سبب سرشت عملی تعلیم و تربیت ضرورتاً به عمل تربیتی هم ناظر استفلسفی محض می

ن است که برای فیلسوف تعلیم و تربیت غیر از تعهد شود ایپرسشی اساسی که در مقاله حاضر مطرح می

تواند نظری که ناظر به پژوهش در باب موضوعات فلسفه تعلیم و تربیت است، آیا تعهدی عملی هم می

قابل تصور باشد؟ آیا باید تابعی از وضع موجود باشد و مجری تکلیفی که به او محول شده است باشد یا 

 گرانه؟ عاملی آفرینش

حد اقل در -نگیزه طرح این پرسش ساده و البته حیاتی این باشد که هنوز فیلسوفان تعلیم و تربیتشاید ا

اند. مقصودم از آفرین یا صرفاً به تولید محتوا پرداختهاند تا نقشبیشتر یا مجری نقش بوده -جامعه ایران

به »کنش روشنگرانه  است که چیزی فراتر از تولید محتوا است. طرح 1آفرینی، کنش روشنگرانهنقش

ای تاریخی است که عمدتاً ای سازمان یافته به جنبش فلسفی، اجتماعی و سیاسی و هم ناظر به دورهاندیشه

های بعدی شود. در بخش( مربوط می09: 1559)کورن، « در قرن هجدهم ]در اروپا[ شکل گرفته است

شود و از های آن بر شمرده میود و چالششهای این نوع روشنگری پرداخته میمقاله به زمینه و ویژگی

ای روشنگرانه سخن گفته و فلسفه تعلیم و تربیت به عنوان حرفه پست مدرنامکان طرح روشنگری 

 شود. می

                                                      
  ramazanbarkhordari@gmail.comاستادیار و عضو هیات علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی  -2
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های فلسفی دو گیرد. انتقاد در کاوشگرییمقاله حاضر با روش کاوشگری فلسفی انتقادی انجام م

( 2304نای تحلیل عقالنی است که به عنوان مثال در آثار هرست )معنای بارز داشته است: یکی انتقاد به مع

بخشی که به عنوان مثال در آثار کولی نمود یافته است و یکی انتقاد به معنای جستجوی آرمان رهایی

( بازتاب یافته است. در بررسی حاضر مقصود هر دو نوع 2330( و رابرتسون )2330(، بارلز )2330)

شود، در گام های روشنگری مدرن برشمرده میر گام نخست مختصات و آرمانکاوشگری فلسفی است. د

هایی بوده است معرفی شود، در گام سوم امکان روشن ی که متوجه چنین آرمانپست مدرنهای دوم چالش

شود و در گام نهایی در صورت پاسخ مثبت به چنین امکانی، حرفه فلسفه بررسی می پست مدرننگری 

 بندی شود.به مثابه فعالیتی روشنگرانه صورت تعلیم و تربیت

رسد، مگر این که مانند دیوگنوس روشنایی بخشیدن به جایی که روشنایی دارد کاری عبث به نظر می

رسد، اساساً تردید داشته باشیم. بنابراین، فعالیت روشنگرانه، در مورد روشن بودن آنچه روشنی به نظر می

مگر »رو این سخن آل احمد که و لو این که روشنایی به نظر رسد. از اینروشنی بخشیدن به تاریکی است 

به محض این که امکان فعلیت یافتن در « فکر»کنندگی الزمه هر فکری است؟ نه این که روشنایی یا روشن

رسد؛ چرا ( موجه به نظر نمی15: 2900)آل احمد، « آورد.انبان ذهن صاحبش روشنایی و وضوح پدید می

دن به روشنایی امری سهل و ساده نیست. چه بسا فکر در مسیر تفکر در مراحلی تاریکی را روشنی که رسی

های انسانیِ بشر داشته است؛ اما روشنگری به مثابه ای به قدمت دغدغهبیابید. از این منظر، روشنگری سابقه

، شمندانی چون روسوای از فکر فلسفی غرب است که در آراء اندیدار مربوط به دورهاصطالحی نظام

شود. بندی می( به اشکال مختلف صورت2301کانت و بعدها در آثار کسانی چون هورکهایمر و آدورنو )

به اموری همگانی چون خرد انتقادی، پیشرفت،  در صورت اولیه روشنگریِ سازمان یافته برخاسته از مدرنیته

گر روح غالب مدرنیته به مثابه چارچوب فکری مدرنیسم، عمل که به نوعی بیانخوریم برابری و... برمی

هایی در اواخر قرن نوزدهم داللت نخست بر جنبش»کند. مدرنیسم دو گونه استعال پیدا کرده است؛ می

زمان یا دوره پس از قرون  -به معنای مدرنیته « امر مدرن»تر است بر دارد؛ دوم که تاریخی و فلسفی

ای میان این دو معنا وجود دارد که عبارت است از توان گفت رابطهداللت دارد. برای سهولت می -یوسط

نوردد و بر امر نُو و زمان حال تاکید دارد. های کهن، کالسیک و سنتی را در میخودآگاهی که دوره

درن از برخی جهات باوری، باوری عمومی دارد مبنی بر این که امر مهمچنین، بر خالف کالسیسیم و سنت

های با اندیشه -بهتر از امر کهن است. به تعبیر فلسفی، مدرنیسم در فلسفه با رنسانس )عصر نوزایی(

 (.25: 1554و باربلز،  )پیترز« شودآغاز می فرانسیس بیکن در انگلستان و رنه دکارت در فرانسه
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(، هابرماس 2910(، آلن تورن )2333) (، میشل فوکو2910د )(، ادوارد سعی2910لوسین گلدمن )

 اند در اندیشه روشنگری مدرنیته( از جمله اندیشمندانی هستند که تالش داشته1553) ( و اپل1552)

بر حسب انتقاداتی که  لیوتاررا به چالش بکشند. اگر مانند هایی داشته باشند و برخی از عناصر آنبازنگری

و عدم ایمان به هر گونه روایت  را ناباوری پست مدرنیسمهای فکری مدرنیته وارد شده است، به چارچوب
(، 2915بخش مدرنیته بدانیم )لیوتار، های قوامو به نوعی تجدید نظر در اساس 2کالن یا فرا روایت

هایی برای آیند. مطابق با نگرش مدرن آرمانبه شمار می پست مدرن اندیشمندان مذکور هر یک به نحوی

 -فراروایت-روشنگری و تکالیفی برای روشنفکر مُعین شده است. چالش با امور همگانی و عامّ )فراگیر(

ترین عناصری است که اندیشه مدرن و روشنگری برخاسته از مورد نظر روشنگری مدرنیته از جمله مهم

ا به مبارزه طلبیده است و نکته قابل توجه این که این چالش از درون خود مدرنیته برخاسته اندیشه مدرن ر

را  1شمولیتاست؛ یعنی عناصری در درون فکر مدرن مانند خرد انتقادی علیه عناصر دیگر آن چون جهان

های ه به آرمانبه چالش خوانده است. مسئله اساسی مقاله حاضر این است که آیا با توجه به انتقادهایی ک

ی از روشنگری و مطابق با آن، آرمانی پست مدرنبندی توان صورتروشنگری مدرنیته وارد شده است می

های آن ای عرضه کرد؟ و در این صورت، مؤلفهروشنگرانه برای فلسفه تعلیم و تربیت به مثابه فعالیتی حرفه

 بندی و این تکالیف چه خواهد بود؟ صورت

را به مثابه بیماری در نظر گیریم که در حال احتضار است، دو گونه مواجهه  ون، مدرنیتهاگر به تعبیر که

با این وضعیت قابل تصور است؛ یکی امیدی به بهبودی این بیمار نیست و زمانش به سر آمده است و دیگر 

(. 2912یاتی متعالی نباشد )کهون، تواند به حیات خود ادامه دهد و لو این که چنین حاین که این بیمار می

برخی از عناصر  پست مدرندر مقاله حاضر، نگاه دوم اتخاذ شده و تصور بر این است اگرچه اندیشه 

اندیشه روشنگری مدرنیته را به چالش خوانده است، اما در پرتو این انتقادها، اندیشه روشنگری به طور 

ی از روشنگری دست پیدا کرد. چنین امکانی پست مدرنی بندتوان به صورتشود و میکامل وانهاده نمی

اند. در ( نیز تصور کرده2913( و )برخورداری، 1559(، )گایر، 1551را محققانی چون ادگار و همکاران )

توان کنشی روشنگرانه در نظر نتیجه این امکان، برای فلسفه تعلیم و تربیت و فیلسوفان تعلیم و تربیت نیز می

و به  پست مدرنبخش روشنگری قوام پست مدرنترین عناصری که در پرتو اندیشه مهم گرفت. یکی از

هایی این چنین است: تعلیم تبع آن فلسفه تعلیم و تربیت به مثابه کنشی روشنگرانه خواهد شد، طرح پرسش

                                                      
2- meta-narrative 
1- universality  
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ری در گیو تربیت فعلی برای چه کسانی است؟ تعلیم و تربیت فعلی برای چه مقصودی است؟ فرایند تصمیم

مورد اهداف تعلیم و تربیت فعلی چگونه است؟ نحوه انجام پژوهش در باب تعلیم و تربیت فعلی چگونه 

است؟ ماهیت دانش پژوهشی در تعلیم و تربیت چیست و در پیوند با چه کسانی است؟ در جستجوی پاسخ 

نه فلسفه تعلیم و های رسمی داخل پرانتز گذاشته خواهد شد و کنش روشنگراهای فوق، پاسخبه پرسش

را های پنهان آنهای ناپیدای آن خواهد بود و سویههای آشکار در پی پاسختربیت در البه الی پاسخ

آشکار خواهد کرد. در اصل مقاله به روشنگری چیستی و چرایی طرح چنین سؤاالتی در پرتو روشنگری 

 پرداخته خواهد شد. پست مدرن

 منابع
 . تهران: نشر خوارزمی.فکرانروشن(. 2900آل احمد، جالل )

 . تهران: نشر مرکز.مدرنیته و اندیشه انتقادی(. 2909احمدی، بابک )

 تهران: نشر آگاه. .. )سیروس آرین پور، مترجم(ها(ها و تعریفروشن نگری چیست؟ )نظریه(. 2916بار، ارهارد )

لیسم روش شناختی در فلسفه تعلیم و (. پارادوکس ایدئولوژی در تربیت رسمی و پلورا2913برخورداری، رمضان )

 ، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.ایران فلسفه تعلیم و تربیت انجمن نخستین همایش ملیتربیت. در 

در عبدالکریم رشیدیان  .انقالب فرانسه. )عبدالکریم رشیدیان، مترجم( (. تأمالتی درباره2912برک، ادموند )
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 انتشار.

 . )مرتضی مردیها، مترجم(. تهران: نشر گام نو.نقد مدرنیته(. 2910تورن، آلن )

 . تهران: نشر نی.. )حمید عضدانلو، مترجم(نقش روشنفکر(. 2910سعید، ادوارد )

 . تهران: نشر علم.های آنو ناخرسندی هنگاهی به روشنگری مدرنیت(. 2910ضمیران، محمد )

 . تهران: سمت.سیر آراء تربیتی در غرب(. 2912محمد )کاردان، علی

)سیروس آرین پور، مترجم(، در عبدالکریم رشیدیان  ؟.(. در پاسخ به روشنگری چیست2912کانت، ایمانوئل )

 . تهران: نشر نی.پست مدرنیسماز مدرنیسم تا یراستار(، )و

 . )شیوا کاویانی، مترجم(. تهران: نشر اختران.فلسفه روشنگری(. 2910گلدمن، لوسین )

 تهران: گام نو. .. )حسینعلی نوذری، مترجم(: گزارشی درباره دانشپست مدرنوضعیت (. 2915لیوتار، ژان فرانسوا )

 سفه تعلیم و تربیت. )رمضان برخورداری، مترجم(. در دست انتشار.تا(. فلنادینگز، نل )بی

در عبدالکریم  .(. دیالکتیک روشنگری. )عبدالکریم رشیدیان، مترجم(2912هورکهایمر، ماکس و آدورنو، تئودور )

 . تهران: نشر نی.پست مدرنیسماز مدرنیسم تا رشیدیان )ویراستار(، 
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. مومی ایرانمالحظات جنسیتی در راستای تحول در نظام تربیت رسمی و ع (.2931) حسنی، محمد

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در در 
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.091-094)صص:  نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

 مالحظات جنسیتی در راستای تحول در نظام تربیت رسمی و عمومی ایران

 1محمد حسنی

ها توجه جدی شده است. در پرتو است که در جوامع مختلف بشری به زنان و نقش آنیکی دو قرنی 

این توجه ترتیبات و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی و حقوقی مورد باز نگری قرار گرفته است. در این 

و های اجتماعی گذشته، نهاد تربیت رسمی و عمومی نیز از این منظر مورد نقد ها و نقد سازوکاربازنگری

های آن، اصالح سازوکارهای نظام نظر از چگونگیها صرفبررسی واقع شده است. هدف این بازنگری

ای که بستر اجتماعی مناسبی برای رسیدن هر دو جنس به منزلت و تربیت رسمی و عمومی است؛ به گونه

وکارهای نظام تربیت جایگاه عادالنه خود در جامعه است. با عنایت به جریان تحوالت اخیر در مبانی و ساز

 رسمی و عمومی )تدوین اسناد راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی( و محوریت قرار گرفتن عدالت

یابد. در نتیجه در این راستا نیز ضرورت می تربیتی در آن، بررسی و بازنگری آن از منظر عدالت جنسیتی

بندی و تبیین گردد. ن )مالحظات جنسیتی( در تربیت رسمی و عمومی صورتآید که اصول کالالزم می

این پژوهش قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که اصول )مالحظات( ناظر به رعایت عدالت جنسیتی در 

 رو کدامند؟ها و سازوکارهای تربیت رسمی و عمومی در جریان تحوالت پیشمؤلفه

های مختلفی بوده است و در این از متغیرهای جالب توجه محققان در حوزه ها است که جنسیتسال

ریزی درسی نیز زمینه تحقیقات و آثار بسیاری به فارسی نوشته و حتی ترجمه شده است. در حوزه برنامه

یق ریزی درسی مورد مطالعه عمشاهد آثار پژوهشی بسیاری هستیم. با وجود این، تمامی ابعاد موضوع برنامه

توان یرا م یقات انجام شده داخلیتحق ت و برنامه درسیینه جنسیدر زم یقرارگرفته نشده است. به طور کل

 یل محتوایز دارند عمدتاً به تحلین یاریبس یبخش نمود. دسته نخست که فراوان یبه دو گروه اصل

د بر یت عمدتاً با تأکیمحتوا از منظر مباحث جنس لین تحلیاند. امختلف پرداخته یهادوره یدرس یهاکتاب

ده ی(، فرش2909زاده )(، قاسم2912) یقات مجتهدیمورد توجه قرار گرفته است. تحق گاه و نقش زنیجا

                                                      
 عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش -1
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 یو زمان ی(، نبئ2901) ی(، اعزاز2909) ی(، افشار نادر2901) ی(، پرچم2901زگار )ی(، پره2903) یکاظم

(، 2911(، افشانی و همکاران )2913(، فروتن )2915راد )یی(، رضا2904) ی(، قربان2909) ی(، ملک2902)

 یل محتوا و بررسیتحل یگر در راستاید یهااز پژوهش یاری( و بس2910(، شیخاوندی )2913حیدریان )

از  ها )قبلدهد که از گذشتهیها نشان من پژوهشیج ایت است. نتایاز منظر جنس یدرس یهاکتاب یمحتوا

 یها، انتقال پنهان آموزهیتیجنس یمعارض با برابر یتیر تصورات تثبیت شده جنسیاخ یهاانقالب( و تا سال

شود و کمتر در خصوص یها مشاهده مبه ویژه در خصوص جنس مؤنث به وفور در کتاب یجنسیت یمنف

صورت  یاقدام مؤثر یدرس یهادر خصوص زن در کتاب یتیجنس یعدالتیب یهان نشانهیبرطرف کردن ا

 یباورها یبا برخ یدرس یهادر کتاب یتین تصورات قالبی جنسین است که ایگرفته است. نکته مهم ا

و دوام  ینیسنگ یتیجنس یهافرضشین تصورات و پیرو، حضور انیز همراه شده است. از این یمذهب

ز قرار گرفته است. ین یاسالم یهاموزهبر آ یران متکیکشور ا یاسیاند. به ویژه این که نظام سافتهی یشتریب

قبل،  یهالیاست که طبق تحل ین در حالیرد. اید به دقت صورت گیبر این اساس، رصد این تصورات با

 کند. یت نمین تصورات حمایاز ا یاریبخشی از بسو حتی درون یاسناد باال دست

 یزیرو برنامه یتیریرش به مباحث کالن مدو آموزش و پرو تیها در خصوص جنسگروه دوم پژوهش

 یت آموزشیری، مدیآموزش یزیربرنامه یندهایف فرایز ضمن توصیها نن پژوهشیپرداخته است. ا یدرس

ن یاند. در اقرار داده یو واکاو ین حوزه مورد بررسیرا در ا یتیجنس یهایت، نابرابریاز منظر جنس

در آموزش و پرورش نقش  یت ستادیریو مد یت آموزشیریمدز نشان داده شد که در حوزه یقات نیتحق

ن ینامناسب و نامتناسب در ا یذهن یها و باورهاشهیکل یو برخ یرنگ است و موانع فرهنگار کمیزنان بس

آموزش و  یتیریمد یهاحضور و مشارکت فعال زمان در عرصه یبرا یاریراه وجود دارد. فاصله بس

نظران دگاه کارشناسان و صاحبیو د یدرس یزیرنه برنامهیراستا و در زمن یشود. در همیده میپرورش د

وجود دارد. به  ین کارشناسان به نحو قابل توجهیدر ب یتیآن نشان داده شد که تصورات نامناسب جنس

زان و یردر ذهن برنامه یتین پژوهش نشان داد که علت وجود تصورات نادرست جنسیگر، ایسخن د

افته است. یدست  ین موانعی( در پژوهش خود به چن2915د طلوع )ی(. مؤ2911مدی، کارشناسان است )ص

انجام گرفته است که  یدرس یزیرنه برنامهی( در زم2911وند )گری توسط ظهرهیق دین گروه، تحقیدر هم

تحقق  یدر راستا یدرس یزیرند برنامهیبهبود فرا یبرا ییراهکارها« یتیجنس یبرابر»کرد یاز منظر رو

گر باشد. ید یهاز از پژوهشیرسد پژوهشی متمایجویانه نظام ارائه شده است که به نظر ماهداف عدالت

های آموزشی است که نشان ها درباره تساوی جنسیتی در برخورداری از فرصتهمچنین برخی پژوهش
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شود؛ اما دیده میهای آموزشی در کشور های از نابرابری جنسیتی در دسترسی به فرصتدهد هنوز نشانهمی

(. در برخی مناطق ایران عوامل 2911؛ آتشک و همکاران، 2911آبادی، دهروند رو به بهبودی دارد )زارع

(. در 2910فرهنگی مانند تفکران مردساالری و عقاید قالبی جنسیتی در این نابرابری تأثیر دارد )رضایی، 

 یبرابر»ه یها چهارچوب نظرن پژوهشیتاً در اد که عمدیآیاد شده بر میچند پژوهش  یمجموع از بررس

و  یدرس یهات موجود در کتابین چهارچوب وضعیفرض گرفته شده و بر اساس اشیبه عنوان پ« یتیجنس

ط یو شرا یت بومیبا وضع ینظر ین مبنایکه ا یمورد نقد قرار گرفته است. در حال یدرس یزیربرنامه برنامه

که  ییشد. در جایمتناسب با آن مفروض گرفته م یا چهارچوبی خوردید محک میکشور با یفرهنگ

ست به ویژه موج سوم مورد انتقاد واقع ینظران فمینصاحب یه برخیت از ناحیل جنسیبرال در مسایدگاه لید

 رد. یما قرار گ یهالیتحل یدگاه مبناین چهارچوب و دیندارد. ا یشده است، ضرورت

ن یچ یک از ایرد. هیقرار گ یبردارشده مورد بهره یب و بوممطلو ینظر یهاالزم است چهارچوب

ا ین یک چهارچوب متناسب را تدویپژوهش خود  ین مهم بپردازند و برایاند به اها تالش نکردهپژوهش

پژوهش انتخاب گردد؛ یعنی با  یبرا یکردین روین است که چنین پژوهش تالش بر ایند. در ایانتخاب نما

گیری از مبانی اسالمی به تدوین الگوی برای مالحظات جنسیتی متخصصان بومی و بهره هایاتکا به دیدگاه

 اقدام نموده است.  در نظام تربیت رسمی و عمومی و به ویژه زیر نظام برنامه درسی

با آن مواجه  1اییک موضوع چند تباری است الزم است با رویکردی چند رشته جا که جنسیتاز آن

های مختلف معرفتی نظران در حوزهشد و در مقام پاسخگویی بر آمد. بر این اساس، با نوزده تن از صاحب

شناسی فقه و حقوق و مطالعات زنان مصاحبه شناسی، جامعهریزی درسی، روانمانند فلسفه تربیت، برنامه

سازی و اعتباریابی، کدگذاری و تحلیل گردید. پیاده ها بعد ازساختارمند به عمل آمد؛ و نتایج مصاحبهنیمه

 شوندگان اعتباربخشی شد.نظران و مصاحبهنتایج تحلیل نیز با حضور جمعی از صاحب

دو اصل کالن به صورت اجماع  رغم اختالف نظرها درباره جنسیتها نشان داد که بهتحلیل مصاحبه

مراد این است «. نظام تربیت رسمی و عمومی باید دو جنسی باشد»که  نسبی قابل استنتاج است. نخست این

و مرد، نظام تربیت رسمی و عمومی  های حداکثری و اشتراک در حیث انسانی زنکه با عنایت به شباهت

باید »بایست دارای تشکیالت و سازوکارهای یکسانی برای هر دو جنس باشد. دوم این که اصوالً می

«. های حداقلی )تکوینی و نقشی( دو جنس در نظام تربیت رسمی و عمومی مورد توجه واقع شودتفاوت

های های مختلف و سازوکارهای تربیت رسمی و عمومی، تفاوتمنظور از این اصل این است که در مؤلفه

                                                      
2- multidisciplinary 
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ومی بین دو جنس مورد توجه قرار گیرد. در نهایت، در بازنگری و تحول در نظام تربیت رسمی و عم

 های مختلف نظام مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.بایست نقاط اثر این دو اصل در مؤلفهمی

 منابع
 (.2) 9، مجله مطالعات راهبردی زنان(. بررسی تساوی جنسیتی در دسترسی به آموزش. 2911آتشک، محمد )

-2903 یهاسال یط یاهبه آموزش مدرس یدر دسترس یتیجنس ی(. تحقق تساو2911آتشک، محمد و همکاران )

 (. 2) 9 قات زنان،یمجله تحق. 2900

در  یتیجنس یهاد نقشی(. بازتول2911ه )ی، سمیآبادفاضل نجف و ندوشن، عباس یرضا؛ عسگر، سید علییافشان

 .250-10 صص: (،2) 0پژوهش زنان، . ییمقطع ابتدا یهای فارسکتاب

نامه کارشناسی ارشد(. دانشکده انی)پا ییدوره ابتدا یدرس یهانقش زن در کتاب یبررس(. 2901ه )ی، حوریپرچم

 دانشگاه تهران.  یعلوم اجتماع

 .مجله مطالعات زنان(. آموزش و جنسیت در ایران. 2911البنین )چابکی، ام

نامه )پایان های آموزش زبان انگلیسی دبیرستان و پیش دانشگاهینمود جنسیت در کتاب(. 2913حیدریان، زهرا )

 ناسی ارشد(. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.کارش

در بخش درودفرامان  یآموزش یتیجنس یمؤثر بر نابرابر یعوامل اجتماعی فرهنگ یبررس(. 2910رضایی، انیس )
 ا.نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان(. دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه الزهر)پایان کرمانشاه

نامه کارشناسی )پایان ییدوره ابتدا یهای درسپنهان در کتاب یتیل جنسیو تحل یبررس(. 2915راد، زهره )ییرضا

 .ییشناسی دانشگاه عالمه طباطباارشد(. دانشکده علوم تربیتی و روان

ر و ایران با الملل حقوق بشتساوی جنسیتی در آموزش و پرورش و نظام بین(. 2911آبادی، عبدالرحمن )زارع ده
 نامه کارشناسی ارشد(. دانشکده حقوق دانشگاه پیام نور تهران.)پایان تاکید بر وضعیت یزد

های فارسی مدارس آموزش و پرورش (. نقش و منزلت زن در کتاب2910ابراهیمی، مریم ) و هالالهی، سیفسیف

 (.2) 1نامه علوم اجتماعی، پژوهشایران. 

. های کالندر مدیریت ینسبت به حضور زنان فرهنگ یران حوزه ستادینگرش مد یسبرر (.2910، فاطمه )یشفاه

 . یجان شرقیقات سازمان آموزش و پرورش استان آذربایتحق یتبریز: شورا

در نظام آموزش و  2912تا سال  2951نامه امتحانات از سال سیر تحول آیین(. 2912ه )الشهبازی، سید رحمت
 رت آموزش و پرورش.. تهران: وزاپرورش ایران

فصلنامه های جنسیتی در کتاب تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی و راهنمایی. (. بازتاب هویت2910شیخاوندی، داور )
 .10، شماره تعلیم و تربیت
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و ضرورت  یدرس یهان کتابیه و تدویاندرکاران تهدست یتیت جنسیحساس یبررس(. 2911، معصومه )یصمد
 ت.یم و تربی. تهران: پژوهشکده تعلیدرس یهاانعکاس آن در کتاب

زن و ضرورت  یازهایکشور با توجه به ن یت برنامه درسی و آموزشیفیک یل و بررسیتحل(. 2911ه )یوند، راضظهره
. تهران: مرکز امور مشارکت زنان نهاد ینقش مؤثر در توسعه کشور و ارائه راهکارها در دوره عموم یفایا

 .یاست جمهوریر

است یمجله زن در توسعه و سران. یمدارس ا یهای درسدر کتاب یتیجنس یریپذ(. جامعه2913عقوب )یفروتن، 
 .230 –126 صص: (،9، ))پژوهش زنان(

سه آن با یمقا ییو راهنما یی، حرفه و فن دوره ابتدایفارس یهانقش زن در کتاب یبررس(. 2904، محبوبه )یقربان
 . دانشگاه الزهرا. نقش مرد

ش یهماده ی. در چکییدوره ابتدا یهای درسکتاب یدر محتوا یتیجنس یباورها ی(. بررس2912ن )یمع، یمجتهد
 اصالحات در آموزش و پرورش پژوهشکده تعلیم تربیت.

سه آن با کتب یبعد از انقالب و مقا ییدوره ابتدا یزن در مجموع کتب درس ینحوه معرف(. 2909، حسن )یملک
 .ی. تهران: پژوهشکده علوم اجتماعبل از انقالبدر ق یلین دوره تحصیهم یدرس

و  یگذاراستی، سیتیریهای مدموانع مشارکت گسترده زنان در عرصه یبررس(. 2915منیر )د طلوع، ماهیمؤ
 ت. یم و تربی. تهران: پژوهشکده تعلدر آموزش و پرورش کشور یزیربرنامه
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و تغییر در نظام آموزش و پرورش  گینهضت آهست (.2931)طاهره ، جاویدی کالته جعفرآبادی

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی . در ایران
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.049-093)صص:  تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

 و تغییر در نظام آموزش و پرورش ایران 1آهستگینهضت 

 1طاهره جاویدی کالته جعفرآبادی

است. بر این اساس، این ایده تربیتی به  12های رایج در ادبیات قرن المثلیکی از ضرب« 9سرعت تغییر»

ی با ایی بار آیند که آمادگی الزم برای سازگارآموزان به گونهمنصه ظهور رسید که شایسته است دانش

های چندگانه، آموزان به انجام فعالیت(. ترغیب دانش1521، 4رو را بیابند )سیلستر و مورسانتغییرات پیش

توان های روزهای تعطیل پایان هفته را مییادگیری دروس متعدد بعد از وقت مدرسه و شرکت در کالس

های فوق برنامه به قدری وقت های این آماذگی بیان کرد. این فعالیتهایی از پیامدبعنوان نمونه

شان باقی آموزان را پر کرده است که برای آنها کمتر فرصتی را برای انجام بازی و امور مورد عالقهدانش

های (. عالوه بر این، موارد دیگری از قبیل؛ تنوع و فشردگی زیاد فعالیت1522، 0گذارد )اریکومی

های بارزی برای کسب آمادگی توان از نمونهاست را می آموزشی که در مدارس سراسر دنیا در حال انجام

 در عصر سرعت تلقی نمود.

شود که این نظام نیز از تشعشعات عصر سرعت مشاهده می با بررسی دقیق نظام آموزش و پرورش ایران

زش و پرورش ایران رخ داده است؛ از نصیب نمانده است. تغییرات سریعی که در دهه اخیر در نظام آموبی

جمله نظام ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدایی، و اضافه شدن پایه ششم به تحصیالت مقطع ابتدایی در سال 

توان بعنوان شاهدی بر این مدعا ارائه کرد. تغییرات اخیر، سواالتی را در ذهن ایجاد تحصیلی جاری را می

های تحولی مبتنی بر بنیادهای فلسفی و مطالعات دقیق حد این طرحکرده است، اینکه از سویی، تا چه 

های الزم را برای علمی بوده است؟ و از سوی دیگر، اینکه آیا نظام آموزش و پرورش کارشناسی

                                                      
2- slow movement  

 مشهد یدانشگاه فردوس اریدانش - 1
9 - "pace of change"  
4 - Robert Sylwester and David Moursund  
0 - Tara  Ehrcke 
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هایی از قبل های اولیه به منظور شناسایی این نکته مهم که تمهیدات ضروری برای اجرای چنین طرحبررسی

شده را، انجام داده است؟ بعنوان مثال آیا معلمین که یکی از عناصر اصلی اجرای این  اندیشیده و فراهم

ها در جریان چگونگی و اهمیت اند؟ آیا خانوادهباشند برای فهم و اجرای دقیق آن آماده شدهها میطرح

برخوردار هستند های الزم برای متحقق ساختن آن آموزان از قابلیتاند؟ آیا دانشاین تحوالت قرار گرفته

 و ...اند؟ و به انجام آن رغبت دارند؟ آیا مدارس به امکانات و وسایل الزم برای اجرای آن تجهیز شده

توان ریشه این تغییرات سریع در نظام آموزش و پرورش را تا حد زیادی متاثر از نهضت شتاب و تعجیل می

سایه افکنده است، جستجو نمود. دنیای  باشد؛ و در همه جوامع بشریکه از ثمرات عصر مدرنیسم می

های فلسفی، علمی، تکنولوژیکی و فناوری ایجاد کرده است ماشینی مدرنیسم، تحوالت عظیمی را در زمینه

های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی حیات انسان های متنوع جنبهکه اثرات مفید و نامفید آن در الیه

 -های یاددهیان را؛ از امر تغذیه، خواب، تفریح گرفته تا فعالیترسوخ نموده و همه امور زندگی انس

، سفر سریع، 2یادگیری، آموزشی، پژوهشی و آکادمیک را تحت تاثیر خویش قرار داده است. غذای سریع

ریزی سریع، ارزشیابی سریع، ارتباط سریع، یادگیری پرسرعت، تندگویی، تندخوانی، تندنویسی، برنامه

های بارزی از این جنبش ذکر نمود که هر عنوان جلوهه توان بپ آثار علمی و ... را میگیری در چاسرعت

یک از این موارد، با وجود داشتن مزایایی، در سطح قرار دادن انسان را، بعنوان وجهی مشترک، در پی 

 داشته است. 

ناشی از جنبش شتاب همچنین، برخی اندیشمندان بر این باورند که بسیاری از مسائل فعلی حیات بشر  

، جنگ و یروح یاز اضطراب و فشارها یاری( معتقد است علت بس1550) 1برویاست، بعنوان نمونه، و

است  9تمدن ناشی از تعجیل و فشار زمانی یت، نابودیست، و در نهایط زیب محی، تخری، نابرابریدشمن

 ،یزدگشتاب نظارت، ،یلوغ( نیز سرعت را معادل با ش1554(. هانور )2911مقدم، )نقل از صفائی

به داند )ت مییفیت بر کیکم یت، سلطهی، فعالیل، نابردباریبودن، تحل یو سطح یصور فشار، ،ییپرتکاپو

 (.60: 2911مقدم، نقل از صفائی

را برای توصیف وضعیتی که غالب « 2بیماری زمان»پزشک آمریکایی، اصطالح  4داسی 2311در سال 

اند، مطرح کرد. در این حالت، افراد دچار نوعی وسواس فکری شده بتال شدهمردم در عصر شتاب به آن م

                                                      
2- fast food 
1- P.Whybrow 
9- time pressure  
4 - Larry Dossey 
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تر پندارند زمان در حال از دست رفتن است و فرصت ما ناکافی است و باید برای حفظ آن سریعو دائماً می

تان مسابقه ای کوتاه به داس( با اشاره1554هانور ) .(9: 1554نقل از هانور، به و با شتاب بیشتر رکاب بزنیم )

کند که همیشه سرعت دلیل بر موفقیت نیست و پشت، اظهار میپشت و برنده شدن الکخرگوش و الک

چه بسا ممکن است، مانع آن باشد. به نظر ایشان، اکنون زمان به چالش کشاندن ایده وسواس داشتن نسبت 

رمز داشتن آرامش و موققیت به اتخاذ سرعت و شتاب در انجام امور زندگانی است. چرا که شایسته است 

کاوید. طبیعی است این چالش با جنبش سرعت و « ستایش آهستگی»در کارها و زندگی را در اصل 

(. 4و یا هواپیما نیست )همان:  تکریم آهستگی، مخالفت با استفاده از وسایل پرسرعت مثل اینترنت

انگاری امور منتهی تواند به نوعی سطحی( زندگی توام با تعجیل می1554همچنین، بر اساس نظر هانور )

شود که هر گونه تالش را برای برقراری ارتباطی واقعی با مردم و دنیای پیرامون با شکست مواجه 

کند، برای انجام بسیاری از احساس می« بیماری زمان»نمایاند. بدین خاطر که انسان با مبتال شدن به می

مهم و ارتباطات موثر با خانواده، دوستان و ... با مشکل نداشتن وقت کافی مواجه است و بدین کارهای 

گردد؛ این خود مشکالت شود، محروم می تواند نصیبشی که از این بابت میترتیب از عایدات فراوان

دنیای شتاب، والدین تواند برای او بدنبال داشته باشد. بعنوان نمونه، در عصر کنونی یا روانی زیادی را می

شان از محیط هایهای که بچهها، امیدها، و حرفها و ترسدائماً مشغول، برای گوش کردن به داستان

آرزو ن اشان انباشته شده، فرصت کافی ندارند. این در حالی است که کودکمدرسه و دوستان در ذهن

شان آنها نزدیکترین و عزیزترین کسانشان؛ که بزعم دارند خاطرات تلخ و شیرین خود را برای والدین

توان انتظار داشت چنین وضعیتی خود منشاء بسیاری از اختالالت روانی و باشند، بازگو کنند. میمی

 (.  3ارتباطی آنها در آینده شود )همان: 

نگار ایتالیایی، زنامهرو ،1ینیاولین بار توسط کارلو پتر در مقابل این شیوه زندگانی، نهضت آهستگی

دونالد در شهر رم در سال مک 4های غذای سریعدر مخالفت با تاسیس رستوران 9تحت عنوان غذای آهسته

، آموزش و پرورش 0مدیریت آهسته های حیات انسان از جملهمطرح شد، امروزه به سایر جنبه 2316

                                                                                                                                       
2 - time-sickness  
1 - Carlo Petrini  
9 - slow food 
4 - fast food 
0 - slow management 
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، و 0، طراحی آهسته6، شهر آهسته0ته، گردشگری آهس4سفر آهسته، 9، علم آهسته1، مدرسه آهسته2آهسته

حلی (. این جنبش، بعنوان واکنش و یا راه2931توسعه یافته است )منصوریان،  1خواندن آهسته یا کندخوانی

 شود. زدگی به دنبال داشته است، محسوب میو سرعت« بیماری زمان»برای مقابله با اثرات ناخوشایندی که 

 یسلطه و یشمندیاند ،یصبور شهود، دقت، آرامش، ادآوری ی( معتقد است آهستگ1554هانور )

 و کار ،فرهنگ با مردم، بامعنا و یواقع ارتباط یبرقرار یدرباره واقع به واژه نیا .است تیکم بر تیفیک

آهسته به  (. نظام آموزش و پرورش60: 2911مقدم، نقل از صفائیبه است ) گرید زیچ هر و غذا شه،یپ

معنای طفره رفتن از کار نیست، بلکه به معنای اختصاص زمان مناسب به پژوهش، پرسیدن سواالت دقیق و 

باشد. به عبارت دیگر، آهستگی به معنای صرف تر میهایی برای افزایش میزان ادارک عمیقانجام پروژه

های صحیح و از قبل آماده ارائه جواب وقت بیشتر برای فهم بهتر و یافتن معنا و رها کردن خویش از تکریم

آموز بدون احساس فشار ناشی از عصر سرعت؛ با شده، است. یعنی اینکه در مدرسه آهسته، معلم و دانش

های تدریس فعال، فرصت الزم برای تامل و تفکر دقیق را برای چالش ذهنی با موضوعات استفاده از روش

آموزان بدلیل نداشتن اضطراب بیش از حد، وزشی آهسته، دانشهای آمکنند. در محیطیادگیری فراهم می

، 3مستقل فکر کنند )رابرتسون یان رو، قادر خواهند بود بگونهیاشتیاق بیشتری برای یادگیری دارند، از ا

و و بویژه آموزش و پرورش آهسته،  های زیربنایی نهضت آهستگی(. پرداختن مفصل به مفروضه1521

های این جنبش و اینکه آموزش و پرورش آهسته چه راهکارهایی را برای تغییرات اساسی در ویژگی

تواند به ارمغان داشته باشد، مباحث مهمی است که در نوشتار کامل این مقاله آموزش و پرورش ایران می

 ارائه خواهد شد. 

                                                      
2- slow education 
1- slow School 
9- Slow Science 
4 - Slow Travel  
0 - Slow Tourism  
6 - slow city  
0 - Slow Design  
1 - Slow Reading  
3 - Gayle Karen Robertson  
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از نقش فلسفه تربیت در تحول  و روایتِ فهم معلمانی نگار زیست (.2931) یاری دهنوی، مراد

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی . در عملکرد آنان
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.041-044)صص:  فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

و روایتِ فهم معلمان از نقش فلسفه تربیت در تحول عملکرد  نگاریزیست

 آنان

 2مراد یاری دهنوی

ترین عنصر یک نظام تعلیم و تربیت هستند. اهمیت جایگاه و نقش معلم در فرایند تعلیم ، اساسیمعلمان

نمای کفایت و کارآیی هر می تمامعلم، کارآیی و کفایت او، آیینه»و تربیت تا آنجاست که برخی معتقدند 

گونه (. بنابراین، هیچ2903 ،نقل از روؤفبه ، مقدمه، 2903)مهرمحمدی، « نظام آموزش و پرورش است

تواند بدون اجازه آموزگار پا در کالس درس بگذارد و در ذهن و ضمیر تغییر و تحولی در تربیت، نمی

 آموزان و متربیان، ریشه بدواند و ثمر دهد.دانش

ی تربیتی خاص او فلسفه ی در تربیت، اززدن معلم به هر نوع تغییر و تحولدادن یا تنر عمل و تنمعیا

ی تربیتی خاص، متشکل از دانش و باورهای . خواه از آن آگاه باشد یا نباشد. این فلسفهگیردسرچشمه می

، چیستی تدریس و آموزماهیت آدمی و دانش ؛همچون ،های گوناگون تربیتآموزگاران درباره مؤلفه

ها تجربه و تحصیالت باشد که حاصل انباشت سالتربیت، امور ارزشی خوب و بد، رسالت معلم و ... می

، ی تربیتی معلمانویژه، بخش اساسی این فلسفه(. به1554، 1باشد )کورتاجنرسمی و غیررسمی آنها می

های های تعلیم و تربیت است که در کسوت آموختهآنان درباره مؤلفه 9های شخصیمشتمل بر نظریه

گیرد شود و مبنای عمل آنها در فرایند تربیت قرار میغیررسمی آنان از تجربه و زندگی، پدیدار می

تربیتی ایشان خواهد بود که  (. به عبارتی دیگر، مبنای عمل معلمان بیشتر آن بخش از فلسفه2913)ایروانی، 

های های آکادمیک و دانشگاهی آنها در رشتهباشد نه دانش و آموختهنان میهای شخصی آحاصل نظریه

 شان.تخصصی و تربیتی

                                                      
 myaridehnavi@gmail.comاستادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان   - 2

1 - Korthagen, F. 
9 - personal theory 
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تواند باعث های بالقوه وافری دارد که میی تربیت یکی از قلمروهای معرفتی است که قابلیّتفلسفه

 د آنها را بهبود و تحول بخشد.بشود و عملکر ی تربیتی معلمانهای فلسفهفرضایجاد و پاالیش پیش

بودن عمل ینیاز از تأملتصورهای ساده و خام معلمان از سادگی و بی دتوانآوردهای فیلسوفان تربیت میره

های فلسفیِ متنفذ و پنهان آن را آشکار سازد و در آنها این بینش را ایجاد کند سازد و الیه تربیت را آشفته

 (.2935ماند )باقری، به خانه ساختن و بافتنِ عنکبوت میتأمل، که تعلیم و تربیتِ بی

رغم برخوداری از این بضاعتِ بالقوه، در عمل نتوانسته است که به ،ی تربیترسد فلسفهامّا، به نظر می

ان ، به شایستگی ایفا کند. چنآفرین خود را در منظر ذهن و چشم مربیان و معلمانبخش و تحولهویت نقش

های اخیر، اش در سالفلسفه تعلیم و تربیت، در ارائه نقش یا نفوذ واقعی»گوید ( می2910) 2که جان الیاس

شود، ارتباط میاندارکار بیبا مشکل رو به رو شده است. گاه بسیار فلسفی شده و در نتیجه، با مربیان دست

های ن این وظیفه و اجرای درست روشکوشد با آنها مرتبط شود، در ایجاد تعادل میاو زمانی که می

-کننده و مالل(، از ماهیت کسل2310) 1(. در همین راستا، هاملین20 :2910)الیاس، « ماندفلسفی، ناکام می

(. در این 41 :2906نقل از باقری، به گوید و نگران آینده آن است )آور فلسفه تعلیم و تربیت سخن می

خود مربیان و معلمان تعلیم و تربیت برویم و روایت آنان را از نسیم  راستا، شاید بهتر باشد که به سراغ

 شان، بشنویم.فلسفه تربیت در انبان دانش تربیتی

تربیت در ایران  این پژوهش کیفی و بومی در نظر دارد تا سفری به دنیای ذهن و ضمیر مربیان و معلمان

ی نظر و عمل های آن در منظومهدآورفلسفه تربیت و ره که اصوالًداشته باشد و با آنان به گفتگو بنشیند 

ی تحصیل در رشته دار است؟ به عبارتی دیگر، آموزگاران با گذر از تجربهرآنها، از چه جایگاهی برخو

نظر و عمل خود،  آوردهای آن در ایران، نقش آن را در تحولتاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت و آشنایی با ره

کنند؟ آیا آنان اعتقاد و امیدی به نقش فلسفه تربیت در تحول عملکرد خود و لذا تعلیم ارزیابی میچگونه 

 د؟نو تربیت ایران دارند یا ندار

های در پژوهش 9رویکرد این پژوهش در بررسی سؤال اصلی معطوف به مسئله آن، رویکرد کیفی

و « 4ینگار زیست»های یکرد کیفی، از روشهای مختلف مطرح در دامن روباشد. از میان روشتربیتی می

                                                      
2 - Elias, J. 
1 - Hamlyn, D.W. 
9 - qualitative approach 
4 - biography 
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های تجربه ،کندهشگر تالش میوی، پژنگاردر روش پژوهش زیست استفاده خواهد شد.« 2گریروایت»

سازی کند و معنایی ی معین بازنمایی کند و از آنها معنیی یک یا چند نفر را در یک حیطهشدهکسب

، پژوهشگر از افراد مورد نیز روش پژوهش روایتیدر (. 61 :2910رون کشیده را عرضه بدارد )بازرگان، بی

ی مورد پژوهش را در قالب یک قصه یا حکایت که مشتمل بر خواهد تا تجربه خود از پدیدهپژوهش می

شود ضمن توصیف میباشد، بیان کنند. در این پژوهش تالش فراز و فرود تحول درونی و بیرونی آنها می

در رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت، فهم آنان از نقش فلسفه تربیت در تحول  ی تحصیل معلمانتجربه

 عملکردشان، بازنمایی و روایت شود.

، 1ساختاریافتهتواند از ابزارهای مختلفی چون مصاحبه نیمهگر، مینگار و روایتپژوهشگر زیست

برای گردآوری  ،های کتبی بازپاسخپرسش و هانوشت، دست4هانگاری، خودزیست9ایتیمصاحبه رو

های غنی پژوهشی یابی به دادهها برای دستی این شیوهاز همه ،اطالعات استفاده کند. در این پژوهش

رد ی موافراد نمونه )از آن رو که پژوهش هنوز به اتمام نرسیده است(. شوداستفاده شده است و می

باشند ی تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت میشاغل به تحصیل در رشته نفر از معلمان 21تا  25پژوهش، حدود 

باشند. این افراد، کسانی نامه خود میاند و اکنون مشغول نگارش پایانکه ترم سوم این دوره را گذارنده

تحصیلی آموزش و پرورش ایران را دارا هستند و ی تدریس در مقاطع مختلف ها تجربههستند که سال

های دولتی، شان در رشته فلسفه تربیت در یکی از دانشگاهرود با گذشت سه ترم از تحصیلاینک انتظار می

 .باشند آوردهای آن آشنا شدهبا ماهیت رشته فلسفه تربیت و ره

های به شیوه ،یی این پژوهشبا توجه به این که مرحله گردآوری اطالعات الزم برای تدوین نها

ی و روایت نگارشود تنها حاصل زیستجا بیان میهایی که در اینمختلف، هنوز پایان نیافته است، یافته

از گزارش کتبی و انتقادی آنها از منظر یک معلم و مربی درباره عملکرد فلسفه تربیت و فیلسوفان  معلمان

باشد. در این قسمت، پژوهشگر از معلمان خواسته است تا براساس درکشان از ماهیت ی در ایران میتربیت

درباره عملکرد فلسفه تربیت و فیلسوفان  نگاریزیست آوردهای آن، گزارشی خودفلسفه تربیت و ره

 هاست.نگاریی از این خودزیستهای ذیل حاصل معنایابتربیتی، با نگاه انتقادی بنویسند. روایت

 «طلب اتاق دنجِ دانشگاه و بیگانه با پیچ و خم تربیتفیلسوفِ تربیت؛ راحت»

                                                      
2 - narrative research 
1 - semi structure interview 
9 - narrative interview 
4 - autobiography 
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 «ای رها از کمند عملتربیت؛ شُعار زیبا و نظریهفلسفه»

ت درباره نقش فلسفه تربیت در تحول عملکرد آنان و لذا فرایند تربی روایت نخست از فهم معلمان

که، ها فاصله است. چنانمعلمان، فرسنگ «عمل»فیلسوفان تربیت و  «نظر»حکایت از آن دارد که میان 

آفرین و پاالیشگر کنند که داد و ستدی تحولگویی آنان در دو جزیره متفاوت و دور از هم زندگی می

شود و نه عمل کور ته میباشد. نه نظر خام فیلسوف تربیت در کوره عمل معلم، پخمیان آنها، برقرار نمی

 شود.معلم، از پرتو نظر فیلسوف، بینا می

باب آموزش و  کند و فقط به ذکر شعارهایی دراش را با مدارس قطع میستاد فلسفه تربیت رابطها»

صدد  استادان دانشگاه، هیچ وقت خود درد... که به عملیاتی بودن آن، فکر کنبدون آن ،پردازدپرورش می

بطور کلی، اتاق دنج دانشگاه، جای راحتی برای د... ای با تفکرات فلسفی خود نیستنتأسیس مدرسه

 . (2)معلم شماره  «آنهاست. پس چه دلیلی دارد که خود را به زحمت بیاندازند...

ها را ناچیز کرده ها با واقعیت، امکان بکاربردن نظریههای درس و فاصله نظریهرایط واقعی کالسش»

بسیار ناچیز  ی تربیتی در عمل معلماننگارنده مبین این حقیقت تلخ است که سهم نظریه ... تجربهاست 

)معلم شماره  .«عمل تربیتی، پیوند نخورده است.. ی تربیت بارسد که در جامعه ما، فلسفهبه نظر می .است ..

1.) 

پرورش را دارد و اینک مدیر  های مختلف آموزش وسال سابقه خدمت در قسمت 12این معلم، که 

زند که های کشور است، در مورد ادعایش این شاهد را مثال میگروه آموزش ابتدایی در یکی از استان

در شورای عالی آموزش و پرورش، این اهداف بصورت  ،گویا پس از تصویب اهداف دوره ابتدایی

نصب گردید و آن را مزین  ،ینه دیوار اتاق آموزگاران دوره ابتداییپوسترهای زیبایی قاب گرفته شد و بر س

، از آنان خواسته است دارد که بارها هنگام بازدید از مدارس و حضور در جمع معلماننمود. ایشان بیان می

رت، جوابی از کنند، اما این پرسش به ند شان را بازگوکه حداقل پنج مورد از اهدافِ مصوب و مزین اتاق

بنیادین  یافته است! او نگران است که سرنوشت مشابهی در انتظار سند تحولانبان معرفت آموزگاران می

ی کتابخانه مدارس، جایی دور از دست والدینش یعنی فیلسوفان تربیت، آموزش و پرورش باشد و در قفسه

 زندانی شود!

سالی که بنده به عنوان  25هاست و در این شور ما فقط محدود به نظریهعملکرد فلسفه تعلیم و تربیت ک»

ها را خیلی کم رنگ یک معلم در آموزش و پرورش مشغول به کار هستم، کاربرد عملی این نظریه
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شویم که های مختلف مواجهیم، متوجه میآموزان در موقعیتبا دانش وقتی ما معلمان ام...دیده

ها، قابل فهم نیستند، معلمان از نظر عاطفی گوی نیازهای ما نیستند... این نظریههای دانشگاهی، پاسخهآموخت

ای ندارند ... ها بخصوص برای خودم به عنوان یک معلم، هیچ جاذبهبه آنها تعلق خاطر ندارند و نظریه

 .(9معلم شماره «)

آل و واقعیت عمل تربیت، بیت به عنوان یک ایدهمعلم دیگری ضمن اذعان به فاصله زیاد میان فلسفه تر

من  ...»مند است. ، گلههای ضمن خدمت معلمانهای نظری دورهفایده بودن بحثآوری و بیاز کسالت

توانم ادعا های ضمن خدمت زیادی را گذارندم، به جرأت میخود به عنوان یک معلم تازه کار که کالس

 (.4)معلم شماره  ..«ساعت مفید بیشتر نداشت. 255عت دوره ضمن خدمت، سا 655کنم که از 

ساختار یافته، مصاحبه های دیگر چون مصاحبه نیمهمعنایابی و روایت اطالعات بدست آمده از شیوه

 شود.روایتی و ...، در متن نهایی مقاله همراه با پیشنهادی برگرفته از نتایج پژوهش بیان می

 منابع
. قم: مؤسسه آموزشی و ، مترجم(عبدالرضا ضرابی) فلسفه تعلیم و تربیت )قدیم و معاصر(،(. 2910) الیاس، جان

 پژوهشی امام خمینی )ره(.

 . تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.نظریه و عمل در تربیت(. 2911ایروانی، شهین )
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در تعلیم و تربیت:  کارکرد متناظر با دانشوری (.2931) پور، سهیالسجادی، سید مهدی و حسین

انجمن فلسفه چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی . در پارادایم اصیل در تحول بنیادین نظام تربیتی
(. 009-043)صص:  تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

پارادایم اصیل در تحول  در تعلیم و تربیت: كاركرد متناظر با دانشوری

 بنیادین نظام تربیت

 1پورسهیال حسین و 2مهدی سجادیسید 

جانبه و ابزار جدی برای ارتقاء پیشرفت همه ،های تعالیزیرساخت نیترمهماز  «تربیتتعلیم و »نظام 

نیروی انسانی نه تنها از عوامل  جهان معاصر است. های مختلفدر عرصه ،سرمایه انسانی شایسته کشور

ه از اهداف ک های تحول پایدار و مستمر در نیروی انسانیساز برنامهزمینه ،ها است بلکهتحول در سازمان

ها، ، در جهت افزایش اثربخشی برنامهنظام تربیتی درترین سطح تغییر و تحول . مهمباشدآن هستندـ می

قش معلم )مربی( به عنوان ن لذا ؛دهدرخ می نظام، بینش و رفتار اعضای نگرش درتغییراتی است که 

های رترین عنصر در تحقق مأموریتامین و بصیر در فرآیند تعلیم و تربیت و مؤث ییهاسو ،کنندههدایت

های باید به عنوان عنصری هوشمند همگام با مهارت و خالقیت، در رأس برنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی

کنونی و لزوم تحول بنیادین « تعلیم و تربیت»نظام تعلیم و تربیت قرار گیرد. در این مقاله، من بررسی مسایل 

به عنوان رویکردی اصیل در نظام تربیتی، بر نقش تربیتی « دانشوری»رادایم در آن و مورد توجه قرار دادن پا

آن در تحول فرد به سوی دانشوری و نادیده گرفته شدن آن از سوی تعلیم و تربیت سنتی تأکید شده است. 

شده، انتظار اهمیت مأموریت این مهم، و چگونگی رسیدن به این آرمان مطرح  ،آرمان نظام تربیتی در

« تعلیم و تربیت»مفید واقع گردد.  ،رود که رویکرد دانشوری در جهت اصالح نگرش معیوب کنونیمی

ها به مثابه یک نظام است؛ بدین معنا که اجزا و عناصری خاص و متناسب با خود همانند بسیاری از دانش

ه با تمدن متغییر مواجه است در تغییر از آن جهت ک« تعلیم و تربیت»دارد که باید، شناسایی و بررسی شود. 

 :2956 و تبدل است. فردا، ذهن، روح و مفکره مردم بوسیله تعلیم و تربیت بکار خواهد افتاد )حجازی،

بنابراین اصل بنیادین، در تعلیم و تربیت انسان است و انسان جهت مبدأ، مقصد، موضوع، محتوا،  .(11
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تحولی در نظام تربیتی حاصل  ن رو،یاز ا .(3 :2913)مرادی،  تمحور و اساس تعلیم و تربیت اس فرایند،

رایی و اثربخشی او ارتقاء یابد. اشود؛ مگر آنکه جایگاه معلم، در جامعه امروزی بازشناخته شود و کنمی

تکنولوژی آموزشی و استفاده روزافزون آن در کالس، علیرغم آنکه، جایگزین معلم شده، حیطه کار او را 

شد، تغییر داده و او را به ده و به طوری که نقش وی را، از این که تنها منبع دانش و اطالعات باتر کروسیع

مهارت الزم را در نیروی کار فراهم آورند.  ،باید معلمانکننده فرایند آموزش، مبدل نموده است. هدایت

 و ارتباطات اطالعات و از سویی به عصر فناوری ،2حاضر که از سویی به عصر جهانی شدندر عصر 

آموزان اطالعاتی را از بین ببرند و دانش عهتأثیرات منفی جام ،رود کهاز معلمان انتظار می ،1شودیمشناخته 

آموزان که ابعاد اجتماعی، عاطفی، فنّی و عقالنی دانش خالصه اینمجازی جامعه آشنا کنند و  را با فرهنگ

 .ترین شکل خود پرورش دهندرا به مناسب

، به مصداق چراغ مهم است که مدیران دانا و توانا، به معلمان مسألهنوبنیاد، درک این  هدر یک جامع

 ،گذارانریزان و سیاست. در نتیجه، برنامههستندایی دانمولد راهنمای جامعه بنگرند؛ زیرا معلمان هستند که 

باور کنند که برای دستیابی تا  «.بیندیشند ر،برای جهان در حال تغیی ،معلمان ارتقاء دانایی»باید به ضرورت 

در رأس وظایف اساسی خود  های درس خود، پژوهندگیهای تازه و حل مشکالت در کالسحلبه راه

کماکان از  ،، معلماناطالعات و ارتباطات این انتظارات، در عصر جهانی شدن با توجه بهقرار دهند. 

به کیفیت تدریس و تالش  ،نظام آموزشی هستند و کیفیت آموزش تا حدود بسیاریتحول ضروریات 

کنونی « تربیت وتعلیم »از مسایل اصلی در نظام  ،بنابراین .(253 :2911)لهسایی زاده،  بستگی دارد ،معلمان

فاصله اساسی بین مبانی نظری و عملی، عدم مشارکت در امر آموزش، عدم  این است که این نظام امروزه با

هایی فردی، عدم ارتباط با جامعه، مرجع بودن معلم در جریان یادگیری و تربیت و پرورش توجه به توانایی

ه جای این که یاد بگیرند که باید با های کم عمق، روبرو است. شاگردان مدارس، عموماً بشخصیت

پندارند و تعالی ها را رقیب خود میکالسیدوستان خود رفیق باشند و با خویشتن خویش رقیب، هم

، او را فقط عامل بدانند کنند، به جای این که معلم را شخصیتی ارزشمند و فرزانهخویشتن را فراموش می

 . (0 :2916دانند )افروز، انتقال محفوظات می

                                                      
2- globalization 
1- Information and Communication Technology 
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 شاره دارددر فرد ا یتیفیبه ک ف شده است ویتعر تربیتی،ک ارزش یبه عنوان « 2یدانشور» ،ن مقالهیدر ا

نش هم در کار یل و تعهد نسبت به تعقل و بیق، میکه بر اساس آن، به موازات تعهد به گسترش دانش و تحق

بایست این اکنون می مطرح نمود. ،به خصوص در آموزش ابتدا دانشوری را در تعلیم و تربیت و ،بویر. باشد

چهار کارکرد اصلی را برای دانشوری که از هم مجزا ولی در عین  ،مفهوم را بازنگری کرد. او در این راستا

)ناظر به جنبه پژوهش(، دانشوری در مقام  1حال با هم همپوشی دارند، شامل: دانشوری در مقام کشف

 4های دانش(، دانشوری در مقام کاربرددانش رشته با سایر قلمروبرقراری پیوند میان )ناظر به جنبه  9تلفیق

و اجتماعی(، و دانشوری در مقام  های فردیمسأله)ناظر به بکارگیری دانش آموخته شده در راستای حل 

ک، شمرد )گالسیمی آموزان( برهای معلم در راستای یادگیری خود و دانش)ناظر به فعالیت 0تدریس

1555: 20.) 

در کشورهای توسعه یافته آن است که افراد مسؤول به « تعلیم و تربیت»یکی از جهات متمایز و شاخصه 

، دهنداهمیت و عمق مشکالت اساسی، که اجزاء و عناصر اصلی مسائل مهم تعلیم و تربیت را تشکیل می

ر یاساس سؤاالت ز همین بر .(211 :2941 )حسینی، برای آن باشندال ارایه راه حل مناسبی، پی برده و به دنب

 :است گرفتهقرار  قیتحقو  یرا مورد بررس

 ، در نظام تربیتی چگونه است؟کارکرد متناظر با دانشوری -2

 را به عنوان پارادایم اصیل، در نظام تربیتی به کار برد؟ دانشوری توانیمچگونه  -1

 کدامند؟ د کارکرد نظام تربیتی بر اساس رویکرد دانشوریبهبو راهکارهای تحول و -9

های آموزشی، نگارندگان مقاله بر این باورند که در کنار ایجاد تحوالت ساختاری و کالبدی در نظام

های تربیتی، محسوب شده، و تحول در نظام تربیتی، نیز به مثابه یکی از راهکارهای تحول بنیادین در نظام

آفرین( توجه به این نکته که خود نظام آموزشی باید منشاء تحول در جامعه هدف باشد )نظام تربیتی تحول

ریزان نظام تربیتی ایران، مورد از اهمیت خاصی برخوردار است که متأسفانه در جامعه نخبگان و برنامه

های بدیل ایگزینی پارادایمآفرین بودن و شدن نظام تربیتی نیز، مستلزم جغفلت قرارگرفته است. تحول

                                                      
2- Scholarship 
1- The Scholarship of  Discovery   
9- The Scholarship of  Integration 
4- The Scholarship of  Application   
0- The Scholarship of  Teaching 
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تواند به تحول بنیادین در نظام تربیتی و در هایی که میباشد. یکی از پارادایماثرگذار بر کارکرد آن می

است. تقویت کارکرد نظام تربیتی متناظر با رویکرد  آفرینی آن منجر شود، پارادایم دانشورینتیجه به تحول

 آفرین است.آفرینی در نظام تربیتی و تحولترین و مؤثرترین راه تحولتربیتی اصیل به نظام« دانشوری»

اند که دانشوری در مقام اظهار داشته« در مقام کاربرد دانشوری»مقاله ای  ( در1555) 1و کلمن 2شاپیرو

انسانی است که به و علوم های علوم پایهکاربرد، شامل طیف وسیعی از انواع مختلف دانشوری در رشته

 به منظور حل مسائل فردی و اجتماعی است. ،انتقال دانش جدید برای عملی کردن کاربردها

در مقام تدریس در پیشرفت اعضای هیأت علمی:  نقش دانشوری»( در پژوهشی به بررسی 1553) 9پاملو

دریس در ها در مورد تعلیم و تربیت و تهای آندگاهبه مطالعه اساتید و دی« محورتبیین یک الگوی پژوهش

ارتقاء اعضای هیأت علمی  دهد که همکاری، پیشرفت وهای تحقیق نشان میدانشگاه پرداخته و یافته

 4فوربس و وایت محور تحت تأثیر رشد خودشان به عنوان مربیان اثربخش قرار گرفته است.پژوهش

دانشوری: پیامدهای پیشرفت  اده از مدل بویر برای ایجاد فرهنگاستف»( در تحقیق خود با عنوان 1521)

سازی سوابق مهم برای اتخاذ تصمیمات د که دانشوری در مقام کشف، آمادهمعتقدن «اعضای هیأت علمی

 کند.  کند، و به پیشرفت دانش در هر رشته کمک میمربوط به استخدام و ارتقاء اساتید را تسهیل می

در کشور  ه نو بودن موضوع این است تاکنون به کارکردهای نظام تربیتی از منظر رویکرد دانشوریجنب

 نمایند.ایران بررسی و پژوهشی انجام نگرفته است. نویسندگان نظام تربیتی را از این لحاظ بررسی می

 دایم، تحول بنیادیو تربیت، پارا ، تعلیم: دانشوریهای كلیدیواژه

 منابع
تحول  کیکشور ضرورت  تیو ترب میدوباره به برنامه آموزش متوسطه در نظام تعل ی(. نگاه2916) یافروز، غالمعل

 .4، شماره 90، سال )دانشگاه تهران( یتیو علوم ترب یشناسفصلنامه روان. ستهیبا

 .1، شماره خرد و کوشش هینشر. تیو ترب میتعل ی(. مسائل اساس2941) اکبریعل ،ینیحس 

به توسعه  یابیدست یبرا انبریاقدام م نیترییربنایز ت،یو ترب می(. تحول کارآمد در نظام تعل2916احمد ) ،یفضائل 

 .02، شماره فصلنامه مصباحهمه جانبه.  یعلم

 .99 و 91شماره  ،نییفصلنامه آ. مسألهبه سه  ی(. تحول آموزش و پرورش و نگاه2913اسداهلل ) ،یمراد
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: نیتحول آفر یتینظام ترب ای یتیتحول در نظام ترب (.2931) فهیمه، اکبرزاده وسید مهدی  ،سجادی

مقاالت  دهیچکدر . یبعد از انقالب اسالم یتیچهار دهه تحول در نظام ترب گفتمان یانتقاد لیتحل
تحول در نظام آموزش و  یفلسف ی: مبانرانیا تیو ترب میانجمن فلسفه تعل یمل شیهما نیچهارم

 .مشهد ی(. مشهد: دانشگاه فردوس006-004: )صص رانیا پرورش

 
 

: «نیتحول آفر یتینظام ترب» ای «یتیتحول در نظام ترب»كدام گفتمان: 

بعد از انقالب  یتیگفتمان چهار دهه تحول در نظام ترب یانتقاد لیتحل

 رانیا یاسالم

  1فهیمه اکبرزاده و 2سید مهدی سجادی

اقتصادی و فرهنگی  ،در کشورهای دارای سیستم حکومتی متمرکز و یکپارچه، رویکردهای سیاسی

نماید، زیرا نظام تربیتی در را دچار تغییر و تحول می تیو تربدولت به طور مستقیم و غیرمستقیم نظام تعلیم 

در سطوح مختلف جامعه  ابزار برای ایجاد تغییر و تحول نیترمهماختیار دولت است و این نظام تربیتی 

است، تغییرات وسیعی در  یهر انقالب یکه الزمه همان گونه ،ایران باشد. پس از پیروزی انقالب اسالمیمی

همچنین حاکمیت، خواهان تعمیق  .نمودابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی ایجاب می

د قتصادی و اجتماعی بو، اانقالب همه جانبه فرهنگی، سیاسیروند انقالب و تبدیل آن به یک 

ای به وجود آمد تا از این طریق به شیوه یو تحوالتبنابراین در نظام تربیتی تغییر  .(2915موحدخامنه،)

های حاکم ریب به چهار دهه، گفتماند. قهای انقالب انجام شو، تغییراتی متناسب با آرمانترعیسرتر و منظم

( یگرایانقالب اسالمی، گفتمان سازندگی، گفتمان اصالحات، گفتمان اصول گفتمان) یه سیاسدر عرص

قتصادی و ، اجتماعی، اعد از انقالب اسالمی، تحوالتی را با توجه به موضع گیری و رویکردهای سیاسیب

اضر این است که آیا در سایه اصلی مقاله ح ن سؤالبنابرای ت.اس موجب شده یتربیتی خود در نظام تربیت

تحوالتی در درون نظام تربیتی ایجاد  صرفاًحاکمیت متمرکز دولت بر نظام تربیتی در طول این چهار دهه، 

دولت با نظام تربیتی به ایجاد  هیسو کیو یا اینکه مناسبات ( change within educationت )شده اس

دیگر  یبه عبارت ؟(Education for change in societyت )زا نیز منجر شده اسیک نظام تربیتی تحول

کمی و کیفی مدبرانه در نظام تربیتی را به دنبال داشته  یهاشرفتیپاصالحات و  ،آیا تحوالت ایجاد شده
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های حاکم بر نظام تربیتی، اقتصادی و اجتماعی حاصل از گفتمان ،رویکردهای سیاسی ریتأثاست یا اینکه 

باشد؟ زیرا تحوالتی که موجب اصالحات واقعی در هداف سیاسی و حکومتی میفقط در راستای تحکیم ا

نظام تربیتی گردد به بهبود موثر در سطوح مختلف جامعه نیز منجر خواهد شد و نظام تربیتی تحول زا ایجاد 

 خواهد نمود. 

تربیتی توسط نظام ه در ساختار و ادار یبررسی سیر تحولی نظام تربیتی ایران، نشانگر تغییرات زیاد

 صافی،) یاداری نظام تربیت - ما تمامی این تغییرات در راستای بیشتر نمودن تمرکز ساختاری، ادولت است

 کامالًمچنین با نظر به اینکه رابطه دولت و نظام تربیتی ه .باشدثبات حکومتی می تیدر نها ( و01: 2904

نین و ایجاد افراد متعهد و وفادار به نظام بوده قوا ،هاهدف نهایی دولت انتقال برخی ارزش ،است هیسو کی

( رویکرد دولت محوری را موجب تسلط کامل دولت و 2903صادق زاده ) (.1559 ،2مهرانت )اس

به زعم وی تمامی نظریات مطرح شده در رابطه با مناسبات بین ، داندهایش بر نظام تربیتی میایدئولوژی

ها در چگونگی و شدت مداخله پذیرند و تفاوت دیدگاهرا میدولت و نظام تربیتی، اصل دخالت دولت 

منجر به  یدر صورت یباشد. اما رویکرد دولت محوردولت در نظام تربیتی نسبت به دیگر نهادها می

تحوالت مثبت در جامعه و ایجاد بروندادهایی مطابق با اهداف متعالی خواهد شد که راهکارهایی برای 

( و تنها عامل 2903 مرزوقی،د )ام و تمرکزگرایی شدید وجود داشته باشجلوگیری از دولت محوری ت

اجتماعی و اقتصادی دولت نباشد.  ،تعیین کننده چرایی و چگونگی نظام تربیتی، رویکردهای سیاسی

دولت با نظام تربیتی قریب به چهار دهه به تحول  هیسو کیمفروض ما در این مقاله این است که مناسبات 

م تربیتی منجر شده است نه نظام تربیتی تحول زا، که با بررسی سیر تحولی چهار دهه بعد از در درون نظا

  گردد.این موضوع بررسی می یانقالب اسالم

 باشد.گیری از روش انتقادی میروش مورد استفاده در این مقاله روش تاریخی و با بهره

 منابع
جستاری در حدود مسئولیت تربیتی دولت اسالمی در دوران معاصر بر اساس  .(2903)ا قمصری، علیرض صادق زاده

 .45شماره ، مجله روانشناسی و علوم تربیتی .ع() یکالم و سیره امام عل

 .سمتانتشارات  هران:ت .سازمان و قوانین آموزش و پرورش .(2904د )صافی، احم

مجله روانشناسی و علوم  .ع() یربیت از دیدگاه امام علبررسی رابطه حکومت و ت .(2903) لهمرزوقی، رحمت ا
 .4ماره ، شتربیتی
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ر در فلسفه محوآموزش تکنولوژی نقدی بر (.2931) الهولی، بحرینیو مهدی ، خبازی کناری 

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی . در هایدگر
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.003-000)صص:  تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

 محور در فلسفه هایدگرآموزش تکنولوژی نقدی بر

 اله بحرینیولیو  هدی خبازی کناریم

، سو، همچون روسو نیبه ا جدهمیاز قرن ه شمندانیو اند لسوفانیاز ف یمهم برخ یهااز دغدغه یکی

مدرن سبب شده  ییگراکه سوژه کردندیم دیمسئله تاک نیمحض بوده است. آنها بر ا ییگراگسترش عقل

 نید. اینما تغفل گریاز طرف د ،یرونیب عتیطرف و از طب کیاز  شیخو یعیطب تیاست که انسان از تمام

نقد به  ستمیگرفته شد. در قرن ب یپن و مارکس در اواخر قرن نوزدهم به وجوه گوناگو چهیامر توسط ن

 مهینقد در ن اری. ظهور تمام عافتیادامه  نیتگنشتایهمچون هوسرل و راسل و و یغرب یهاشهیساختار اند

هم ساختار و فرم و  دگریرخ داد. ها یآلمان لسوفیف دگریها نیاز همه در فلسفه مارت شتریب مستیاول قرن ب

 شیاستاد خو یشناسدهید. او ابتدا از روش پدیآن را به چالش کش یرا و هم محتو یروش فلسفه غرب

 زین یو به لحاظ محتو ردیگیاز خود را به نقد م شیپ لسوفانیف یشناختو معرفت کیزیهوسرل ساختار متاف

 نیتریو اساس نیترمهم لسوفانیف یتمام دگریزعم ها. بهداندینم لیمسا نیتریادیمطرح شده را بن لیمسا

عنوان کانون آن تنها به هستنده و موجود به یاند و به جاسپرده یرا به فراموش یهست یعنیفلسفه  مسأله

را  نیو ع عتیانسان به مثابه سوژه و طب گاهیدوره مدرن جا سمیویبژکتبا نقد سو دگریاند. هاپرداخته شهیاند

اش نسبت به آن تسلط مابانه دگاهیو د عتیمواجه انسان مدرن با طب امدی. او پردیگیبه مثابه اوبژه به پرسش م

در  ردگی. هادیدر چارچوب فهم یستیرا با ی. به نظر او نسبت تکنولوژداندیم یرا دور از شناخت ذات هست

نگران  یاست که به طور جد یمتفکران نیاول له. او از جمپردازدیم مسأله نیبه ا یرساله پرسش از تکنولوژ

احکام درباره  یتمام ،یشناسدهیانسان است. او مطابق با روش پد یدر زندگ یو تکنولوژ کیتکن گاهیجا

. دهدیقرار م قیا در اپوخه و تعلر یعیطب یکردهایمورد و رو نیاحکام در ا یو تمام یو تکنولوژ کیتکن

است که اهداف  یالهیابزار و س یتکنولوژ ای. داندیرا دو گونه م یعیبط یکردهایموجود در رو فیاو تعر

باور است که  نیبر ا دگری. هاشودیمربوط م یانسان تیبه فعال یتکنولوژ ایو  کندیرا برآورده م یاتیو غا

 ابزاراساساً خود  میبپرس یستیجهت با نیو در ا میکن دیامر تاک نیاره ادرب تریادیبن یبه وجه یستیما با

دهد تعلق دارند؟ در ادامه هایدگر شرح و توضیح می یاموری چون وسیله و هدف به چه قلمروی ست؟یچ
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که بایستی بین تکنولوژی و ماهیت تکنولوژی تمایز قائل شویم. به زعم او خود پرسش از تکنولوژی که به 

کند به ماهیت به ما کمک میه شود، امور تکنولوژیکی نیستند. فلسفحاوی ماهیت آن منجر میپاسخی 

غیرتکنولوژیکی تکنولوژی پی ببریم. وقتی قرار است به ماهیت تکنولوژی پی ببریم بایستی از حدود آن 

که هایدگر بیان  مورد ارزیابی قرار بدهیم. از این جهت است ،تربیرون بیاییم و آن را در یک زمینه کالن

طور جدی در قرن تکنیک به مسألهکند که علم قادر نیست درباره خود بیاندیشد. به باور هایدگر گرچه می

ه هفدهم مطرح شد، اما این امر در تفکر افالطون و ارسطو متجلی شد. با اینکه در اندیشه آنان اندیشیدن ب

 وجود دارد، اما با این حال اولین قدم دورل ظر و عممثابه تخنه است. امری که در آن پیوند عمیقی میان ن

اش اتفاق افتاد. تقسیم به نظری و عملی به این انجام دامن زده است. شدن عمل از نظر به مثابه خاستگاه

هائی از انکشاف عنوان نحوهبها هایدگر با تعلیق قراردادن تعریف تکنولوژی به مثابه یک ابزار، تکنولوژی ر

از ماهیت تکنولوژی « اگزیستانسیالیستی»کند. در این جاست که وی تفسیری ت تلقی میو حضور حقیق

دهد. ی یونانی و این بار ریشه تکنیک را ابتدای بحث قرار میدهد. هایدگر به رسم معمول ریشهارائه می

 دارد. «2هتخن»ی یونانی تکنیک ریشه در واژهواژه 

های رسمی و زارهای آموزشی و اهداف آموزشی در آموزشعنوان اباستفاده از تکنولوژی نوین به

ها و های آموزشی برجسته گردیده است و با همین نگرش، رشتهغیررسمی برای توسعه و پیشرفت در نظام

اند و این شیوه علومی را که بندی شدهشناختی صورتصورت سلسله مراتبی ارزشهای آموزشی بهدوره

دهد و بیشتر است در این سلسله مراتب در صدر موضوعات آموزشی قرار می جنبه فنی و تکنولوژیکی آنها

مابانه تکنولوژی در تمام عرصه و شئونات زندگی انسان قرن حاضر باالخص در آموزش همین قدرت تسلط

های آموزشی موفقیت تحصیلی را در گرو ورود به ها و نظامکه خانوادهرا نمایان ساخته است تا جائی

های دانند و سعی در هدایت استعدادها به سمت دورهی تکنیکی و تکنولوژیکی میهاآموزش

بر عکس به اهمیت آن واقف  ،نه تنها مخالف با تکنولوژی نیست بلکه نمایند. هایدگرتر میتکنولوژیکی

بر مبنای نقادی هایدگر  آن تنها تلقی آماری نداشت. ی جایگاه آن را سامان بخشید و ازاست، اما تنها بایست

از تکنولوژی منبعث از فلسفه اگزیستانسیالیستی و در نظر گرفتن این دیدگاه در نظام آموزش و پرورش، 

آفریند و جلوی از خود های که سازنده اصالت اوست میمتربیان معنای خویش را از طریق انتخاب

آموزان خواهد گرفت. تبدیل شدن تکنولوژیکی را در دانش وار ناشی از فرهنگبیگانگی در جامعه توده

فارغ التحصیالنی را که  ،نظام مدرسه به خط مونتاژی که منحصر به محصول هستند، یا به عبارت دیگر
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بایست برای انجام وظایف خاصی برای سازمان اجتماع تولید شوند، را متوقف خواهد ساخت و جامعه می

های صنعتی و تکنولوژی دور خواهد کرد. ظهور ی از تولیدات انبوه انقالبگرایی مفرط ناشرا از مصرف

وار شهری و های مفرط مهندسی علمی جامعه تودهمصرف، جامعه تکنولوژیک و گرایش-های تولیدنظام

آورد و آموزش و پرورش متکی به تکنولوژی و تکنیک پایه و اساسی برای تشکیل یبنگاهی را به وجود م

های آموزشی یا وار با دو خصلت بنگاهی و استاندارد بودن خواهد شد و ورود تکنولوژیجامعه توده

های آموزشی به منظور باال بردن کارایی آموزش در های آموزش، آموزش تلویزیونی، برنامهماشین

تشخیصی در مدرسه و ر آموزش و پرورش، ورود روابط غیرزدایی دهای آموزشی، منجر به فردیتمجتمع

های کالن و اسناد ریزیاس اندک بین معلم و شاگرد شده است و ملحوظ نمودن نقد هایدگر در برنامهتم

محوری های آموزشی شدت پیامدهای ذکر شده ناشی از تکنولوژیهای آموزشی نظامباالدستی و برنامه

 درآموزش را خواهد کاست.

 منابع
 ،ارغنون. )سید حسین جاللی، مترجم(. ه عصر تصویر جهانهیدگر و علم: یاداشتی دربارتا(. ی)ب وسفی، اباذری

 .21 و 22شماره 

 مرکز. . تهران: نشرهایدگر و تاریخ هستی(. 2912) احمدی، بابک

 . )شاپور اعتماد، مترجم(. تهران: نشر مرکز.علم تقدم وجودی و تاریخی تکنولوژی بر(. 2916) دیدون، ا

 سرشت، مترجم(. تهران: انتشارات سمت.جعفر پاک. )محمدراء تربیتیمکاتب فلسفی وآ(. 2935) ال .گوتک، جرالد

 نو. : گام. )محمدرضا قربانی، مترجم(. تهراندرآمدی بر افادات به فلسفه هیدگر(. 2916والگانیو، دانیال )

 (.1) 9 ،معارف. )محمدرضا جوزی، مترجم(. خطابه یادبود(. 2960هیدگر، مارتین )

 . )محمدرضا اسدی، مترجم(. تهران: موسسه فرهنگی اندیشه.سشی در باب تکنولوژیپر(. 2900هیدگر، مارتین )
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رویارویی با  پرورش و تحول در آموزش و (.2931) شکاری، عباس و حسن آقایی، هاجر

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه . در دینی برای تربیت های جهانی شدنچالش
(. 069-065)صص:  تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

های جهانی شدن برای رویارویی با چالش پرورش و تحول در آموزش و

 تربیت دینی

 1هاجر حسن آقاییو  2یباس شکارع

 را شدن یبه نام جهان یو جوامع موضوعها فرهنگ یکینزد و یمکان و یزمان یان رفتن مرزهایم از     

حتی دینی از جمله دین مبین اسالم در سرزمین جمهوری اسالمی  و یفرهنگ و ی، اقتصادیاسیبه محافل س

 یبه معنا یاز نظر لغو است و «globalization» شدن ترجمه یجهانلمه ت. کایران وارد کرده اس

شدن  یهانش جیدای( پ2915) 9زکاستل .باشدیو گستراندن آن م یزیکردن چ یعموم یعنی یسازیهمگان

ز دهد. واترنسبت می، مطرح کرد مک لوهان بحثی با عنوان دهکده جهانی را ل دهه شصت کهیرا به اوا

تحوالت سیاسی اواخر دهه هشتاد را باعث سرعت  4داند. رابرتسونشر میبا پیدایش بپیدایش آن را همراه 

مطرح « یسازی جهان»به نام  گرید یاشدن، مقوله یارتباط با جهان در داند، امامی بخشیدن به جهانی شدن

 دانند.یم یکی و یرا هم معن ن دویاست که اغلب ا
 و یکا طراحیبه خصوص آمر یغرب یاست که به دست کشورها یاسیس یک پروژهی یازس یهانج 

( به همراه 2903 ،التوش ؛1555 6؛ شولت1551 ،0)هُپ یفرهنگ استعمار یبا خود نوع شود ویت میهدا

داشتن  ل قراری. به دلشرفت استیحال پ به خود در است که خود یخیند تاریفرا یشدن نوعیجهان دارد و

کردن  جدا اند وک شدهیار به هم نزدین دو مفهوم بسیا یغرب یدست کشورها در شدن یجهان یابزارها

ک یگر تفکیکدی آن جا که ممکن است از شده است تا ین پژوهش سعیا ار مشکل است. دریها بسآن
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شود یم یبررس ،ن مبحثیا است که در یگریز مفهوم دین (2333 1فالک ؛5521 2)ترنر یان جهانیشوند. اد

شدن  یجهان یامروز ادعا یاسیمحافل س در شدن یش مباحث جهانیدایش از پیپ یلیان خین ادیکه ا چرا

 داشتند.
. زمان خاص اختصاص ندارد ک گروه، مکان ویبه  ،ن اسالمید ،انیعیژه شیده ما مسلمانان به ویبه عق 

ت ین اسالم قابلید است که به ییهاها شاخصهتمام انسان ید و برابری، توحیمحور، عدالتییگرارتفط

اجتماعی بشر تاثیر  اقتصادی و، ابعاد فرهنگی تمام برشدن با مفهوم امروزی یدهد. جهانیشدن میجهان

 بر یازس جهانی شدن ویانجه یرات منفیمورد تاث در یالمللنیب یهایر نگرانیان اخیسال . درگذاشته است

 از یعنصر به عنوان بیت دینیبه دنبال آن تر ن ویش است. دیحال افزا توسعه همه جانبه کشورها در

شده  هایی برای آن ایجادچالش کننده آن قرار گرفته وعوامل کنترل ده وین پدیر ایتحت تاث ،فرهنگ

 است.
نظر گرفته شده و  متفاوت در یسازی با جهان ینیت دیترب یابر شدن یجهان یهاچالش در این نوشتار

 ،یشکنساخت به شدن برای تربیت دینیهای جهانیچالش از اند.شده یک به صورت جداگانه بررسی هر

 یارتباط یق ابزارهایطر ت ازیهو جادیا و ناهمسان یهاآموزش ،یتیمناسب ترب یفضا جادیا مشکل در

 اساس فرهنگ بر یسازهمگون و یسازکسانیی یعنی سازهای جهانیآن چالش کنار اشاره شده و در

 ،نید برابر ثبات در در ییگراینسب و ییتکثرگرا ،ن از فرهنگیحذف د ،ینیت دیحمله به هو ،یغرب

برای تربیت دینی مطرح گردیده زم شدن ین و سکوالریبه د یدادن نقش ابزارد، یتوح برابر سم دریامان

توان آن را انکار کرد و باید برای نمی واقعیتی در جریان است و ازیس جهانی شدن واست. جهانی

ایجاد این آمادگی و . را به فرصت تبدیل کرد توان آنحتی با اقدام درست می رویارویی با آن آماده شد و

 ملی متربیان بپردازد و دینی و پرورش است که باید به تقویت هویت طلبی بیشتر متوجه آموزش وفرصت

پرورش  بروز تحول در آموزش و ،الزمه این امر. شدن تبدیل کندگذار در جهانی صری تاثیرها را به عناآن

 است. 
کاربرد  ،شروع کرد. به عنوان مثال توان از تحول در برنامه درسیپرورش را می موزش وآ تحول در

سپس  شود وآن عناصر وارداتی به برنامه درسی فیلتر می قفس در مراحل آغازین تربیت که در یهایتئور

های بومی ریشه دارد، اما ارزشدرسی دانش در در این برنامه .استفاده از تئوری درخت در مراحل بعدی

                                                      
2- Turner 
1- Falk 
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که الزمه اجرای آن، اجرای موفق  ها هم بپردازدهای مفید از سایر فرهنگتواند به جذب ارزشفراگیر می

این امکانات در  اطالعات مجهز شوند تا از های ارتباطات ووریآمرحله قبل است. مدارس باید به فن

براساس تعالیم  ،نه براساس نظریات غربی بلکه ،ریزیرنامهپرورش استفاده شود. اهداف ب فرایند آموزش و

پرورش افرادی باتقوا باشد؛ تقوا به افراد  و هدف اصلی، تربیت مطابق با فطرت اسالمی انتخاب شود و

اطالعات به ذهن متربی، عالوه بر مجهز شدن به علوم روز دنیا، دهد. به جای انتقال انبوه قدرت تشخیص می

فرض دنیای باز صورت بگیرد؛ تربیتی همراه با آموزش حکمت، نقادی و پرورش قوه  باید با تربیت دینی

های قضاوت، تا بتوانند آگاهانه با مسائل جدید و ناآشنای پیرامون خود برخورد کنند. مربیان باید شیوه

مناظره همراه با پژوهش و تحقیق که از  از بحث و و تربیتتعلیم  در فرایند تدریس خود را تغییر داده و

توجه به عناصر  محبت و استفاده کنند و تربیت دینی، همراه با مهر و ،است های اصیل تربیت اسالمیروش

به عنوان الگو و عامل اصلی تربیت  این تحول جایگاه مربیان نیز در صورت گیرد. شناختی توسط آنانزیبا

تدوین گشته  االت زیربه سؤگویی در راستای پاسخ از این رو در این پژوهش،کند. نی ارتقا پیدا میدی

 است:
 ست؟ین اسالم چیژه دیان، به ویاد شدنیجهان و یسازی، پروژه جهانشدن یجهانمنظور از  -2

 کدامند؟شمول  ن جهانیدک یعنوان  ت اسالمی بهیترب ییهاست و شاخصیچ ینیت دیترب -1

  کدامند؟ ینیت دیترب یبرا یسازیجهان شدن ویجهان یهاچالش

 آموزشی و ید به چه نکاتیبا شدن یدر عصر جهان ینیت دیترب یآموزش وپرورش برا -9

 تربیتی توجه کند؟ 

تحلیل شده  وح وضع موجود تشری یعنی .ده شده استاستفا یاسناد -یفین پژوهش از روش توصیا در

 و ینیت دیترب و یسازیجهان ،شدنیرابطه با موضوعات جهان نظران درنظر صاحب و یم اصلیمفاه. است

پاسخ به  یچون برا ،آن ارائه شده است. عالوه بر هاییراهکار وشده  سهیمقا و یبررس آن یهاچالش

 استفاده شده است. زین یل اسنادیتوان گفت از روش تحلیپرداخته شده است م العه اسناد،االت به مطؤس
دگرگونی اساسی در تمام سطوح  پرورش نیازمند یک تحول و های این پژوهش آموزش وبنابر یافته

فضا و امکانات گردد. مدارس از شدن تدوین جهانیی باید با در نظر گرفتن امر های درسباشد. برنامهمی

فعال تدریس به  های نوین واز روش های جدید برخوردار شوند. معلمانآوریکافی برای استفاده از فن

ملی در  دینی و منظور ایجاد قدرت نقادی قضاوت صحیح و تفکر در متربیان استفاده کنند. هویت

کامل است در ایشان  و شناخت کافی نسبت به دین اسالم که دینی مترقی وآموزان تقویت شده دانش
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پرورش نه تنها از تاثیرات منفی جهانی  دادهای نظام آموزش وآموزان به عنوان بروندانشایجاد گردد تا 

 ای تبدیل شوند.  ثر در رواج تعالیم دینی در جهان شیشهؤبتوانند به عناصری م ،مصون بمانند بلکه شدن

 منابع
 ، مترجم(.یمحمد دشت. )نهج البالغه )ع(. یامام عل

 -94 ، صص:251، شماره معرفت .یعمل و ینظر یهاشاخصه امبر اعظم )ص(:یپ یتی(. نظام ترب2910، محمد )یاحسان

46. 
دانشگاه  یروانشناس یتیمجله علوم ترب .تیترب م ویتعل یآن برا یامدهایپ شدن و ی(. جهان2911) یمهددی، سیسجاد

 .211 -229 ، صص:4 و 9، دوره سوم، شماره د چمران اهوازیشه
 یمرکز مل ینده: ماهنامه داخلیماهنامه جهان آ .)عج( یحضرت مهد ی(. حکومت جهان2935ان، خدامراد )یمیسل

 .2، سال اول، شماره نشد یجهان
دوماهنامه  .یعرفان اسالم سم ویسم، پست مدرنیاز منظر مدرن ینیت دیترب شدن و ی(. جهان2910، بابک )یریشمش

 .95، سال پانزدهم، شماره دانشگاه شاهد یپژوهش یعلم

 .99، شماره شهیمجله بازتاب اند .شدن یدر پروسه جهان ینیاعتقادات د نده باورها وی(. آ2912) یعل ،یرخانیش
مواجهه با آن.  یراهبردها ها وشچال شدن؛ یپرورش در عصر جهان (. آموزش و2913ب )ی، حبیخسروشاه یصبور

 .201 - 251، صص: 2شماره  ، سال اول،شدن یامه مطالعات جهاننفصل
 ژ.یی. تهران: نشر آو تربیتم یوتعل پست مدرنیسم(. 2919، محسن )یفراهان ینیفرمه

 .)جلد اول( .و تربیتم ی(: فلسفه تعل2) یاسالم و تربیتم یبرتعل یدرآمد(. 2901گران )یمحمد و د یکاردان، عل

 نشر سمت. تهران:

 .تیمهدو ینشر مرکز تخصص :قم )عج(. یحضرت مهد یشدن و حکومت جهان یجهان .(2910م )یکارگر، رح

 تهران: انتشارات طرح نو.. ، مترجم(انین چاوشیحس) .(جلد دوم) .عصر اطالعات(. 2915کاستلز، امانوئل )

 .بوستان کتاب موسسه: قم .ین مهرورزییآ(. 2916) محمد رضا ،یکاشف

 ده. یتهران: نشر قص .، مترجم(ییر رضایام) .جهان یسازیغرب(. 2903التوش، سرژ )

 .40 -91 ، صص:25، شماره شهیمجله بازتاب اندنشان. یگران بی(. باز2911درضا )یالسادات، سبینق
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با تمرکز بر  تربیت شهروند جهانی (.2931) شکاری، عباس؛ منافی شرف آباد، کاظم و زمانی، الهام

چکیده مقاالت چهارمین . در زا در نظام آموزش و پرورشی: اهرم تحولپردازان انتقاددیدگاه نظریه
 همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.060-064)صص: 

 
 

پردازان انتقادی: اهرم تربیت شهروند جهانی با تمركز بر دیدگاه نظریه

 زا در نظام آموزش و پرورشتحول

 9الهام زمانی و 1آبادکاظم منافی شرف ؛2عباس شکاری

ت از یک سو با اطالعات و ارتباطا ی تکنولوژیاکنون در قرن بیست و یک، رشد و گسترش فزاینده

چه بیشتر مردم سراسر  حذف مرزهای فیزیکی و ایجاد فضاهای مجازی، نزدیکی و به هم پیوستگی هر

پذیر ساخته و آنان را تبدیل به شهروندانی جهانی نموده است. شهروند جهانی برای اشاره به جهان را امکان

ادبیات مربوط به شهروندی به وفور  المللی درهای موجود عصر حاضر در سطح محلی، ملی و بینواقعیت

هروندی نوع خاصی از شنظر وجود ندارد. این شهروندی، چند بر سر معنای آن اتفاق هر .شودیافت می

: 2935آباد، نژاد و منافی شرفو مرز جغرافیایی ندارد )سبحانی شهروندی دارداست که ریشه در عوامل فرا

و موضوعات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی در سطح جهانی  (. شهروند جهانی نسبت به موقعیت خود135

(. به سخن 1551باشد )استوارت، آگاهی داشته و در برابر بقا و پایداری محیط زیست جهانی متعهد می

ای است برای درک نحوه عملکرد جهان و به هم پیوستگی مردم جهان به دیگر، شهروندی جهانی شیوه

هایی که ها و راههای موجود، تفاوتاجتماعی، واقعیت برابری و عدالت ای برای نگریستن بهیکدیگر، شیوه

، به چالش توان در وضع موجود تغییر ایجاد کرد و در نهایت شیوه عمل کردن بر اساس تفکر انتقادیمی

، هداف تربیت شهروند جهانی(. ا26: 1522ها و تمرین حقوق سیاسی است )بیرگام، عدالتیکشیدن بی

فردی، ملی و جهانی بوده تا به عنوان یک شهروند برای حل مشکالت  کمک به فراگیران در کسب هویت

المللی مانند؛ تضاد، جنگ، فقر جهانی، تخریب محیط زیست، نابرابری و غیره مشارکت فعال و کلیدی بین

ها را در دنیای همچنین باید به فراگیران کمک کنند تا وابستگی ملت ،جهانی د. تربیت شهروندیداشته باشن

                                                      
 abbasshekari45@gmail.comعضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان  -2
 kmsh65@gmail.comت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان دانشجوی دکتری مدیری -1
 zamani.e.88@gmail.comکارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه کاشان   -9
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های جهانی احترام بگذارند )منافی امروز درک کنند، نگرش شفافی نسبت به ملل دیگر داشته و به ارزش

 (. 2932آباد و زمانی، شرف
آموزان دانش، نگرش و مهارت مورد نیاز طلبد که دانشدر جهان کنونی می تربیت شهروندی ،بنابراین

ها و تهدیدهایی که المللی کسب کرده و از فرصترا برای نقش مؤثر خود در سطح محلی، ملی و بین

یری تربیت به تعب (.2910نقل از قائدی، برگرفته آگاه شوند )دراکر،  ها را در سطوح مختلف زندگی درآن

آموزان دهد. دانشآموزان را مورد شناسایی و تأکید قرار میهای فرهنگی دانششهروندی مذکور، هویت

ها را در جوامع خود و در جهان نابرابری ،سازد که قادر باشندهایی مجهز میرا به دانش، نگرش و توانمندی

، اجتماعات و ی عدالتدهند و به توسعه های جهان شمول را ارتقاءها و دیدگاهبه چالش بکشند، ارزش

ی نظام آموزش و وظیفه ،(. در چنین شرایطی1551و دموکراتیک اقدام نمایند )بانکز،  چند فرهنگیجوامع 

های شهروندی و تمدنی افراد را آماده سازد که به صورت پرورش آن است که با پرورش و رشد ویژگی

راه  ،رار گیرند و هم با حفظ استقالل و اعتالی فرهنگی، تاریخی و ملی خودفعال در مناسبات جهانی ق

در جهان معاصر را طی کرده و بتوانند نقش مؤثر و مثبت خود را نیز در مناسبات جهانی ایفا  عزت و اقتدار

 (.014: 2913نمایند )سعادتمند، 
و  )آموزش و پرورش انتقادی ی مورد بحث در مقاله حاضر، پائولو فریرهپردازان انتقاداز جمله نظریه 

)آموزش و پرورش و پرورش شهروند دموکراتیک( و اجماالً معرفی  پرورش آگاهی انتقادی(، هنری ژیرو

و نقش مدرسه در تشدید آن(  های اجتماعی در تربیت شهروندیابریدیدگاه انتقادی ایوان ایلیچ )نابر

ها در باب نظام آموزش و پرورش و تربیت های انتقادی آنهستند که در مقاله حاضر به تبیین دیدگاه

یتی در تربیت شهروندی های تربنظام ،یپردازان انتقادشود. به زعم نظریهگرا پرداخته میشهروندی پیشرفت

جوی سیاسی، حامی تعامل گر انتقادی، مشارکت، تحلیلتربیت شهروند جهانی ؛هایی چونباید ویژگی

، رنسکی و پیمیرزرسمی و غیررسمی خود لحاظ کنند )شاگا فرهنگی و فرد آگاه و غیره را در برنامه درسی

(. طرفداران نظریه انتقادی بر آنند تا با بسط اندیشه انتقادی، مدارس و اولیاء تربیت را در اصالح 4: 1559

خود و فرآیند تربیت توانمند سازند. مدارس بایستی به توسعه فضاهای دموکراتیک و آشنا نمودن فراگیران 

پردازان نظریه ،اقتصادی و مدنی اقدام نمایند. در مجموعهای راستین؛ اخالقی، سیاسی، با حقوق و مسئولیت

ی پردازان انتقادنظریه ،دهند. به طور کلیی، مدارس را در کانون مباحث و انتقادات خود قرار میانتقاد

دهند و از این که مدارس در طول تاریخ همواره در مدارس را در کانون مباحث و انتقادات خود قرار می

ناخرسندند و معتقدند که  ،اندها و انتظارات طبقات مسلط جامعه بودهبخشی خواستهخدمت مشروعیت
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ای محدود و زیان آفرینی و دگرگون کردن ساختارهای موجود که به نفع عدهمدارس بایستی نقش تحول

 (. 14: 2913)قلتاش و محمدجانی،  را ایفا نمایند ،اکثریت جامعه است
آفرین در نظام آموزش و به عنوان عامل تحول هدف اساسی مقاله حاضر، تبیین تربیت شهروند جهانی

فی و از نوع تحلیل به شیوه توصی ،باشد. روش پژوهشی میپردازان انتقادپرورش با تمرکز بر دیدگاه نظریه

 مسألهسعی گردیده است تا با کنکاشی بر منابع داخلی و خارجی مرتبط با  ،باشد. در این راستااسنادی می

بندی اساسی پژوهش، به شیوه توصیفی و تحلیلی به سواالت اساسی زیر پاسخ داده شده و به ارائه جمع

 های پژوهشی پرداخته شود: حاصل از یافته
 باشد؟آن در ساختار جدید آموزش و پرورش چه می یهاو ویژگی شهروند جهانی -2

 چیست؟ های اصلی شناختی، نگرشی و مهارتی تربیت شهروند جهانیمؤلفه -1

در تحوالت جدید آموزش و پرورش  نسبت آموزش و پرورش و تربیت شهروند جهانی -9

 چگونه است؟

گرا پیشرفت ی آموزش پرورش در تربیت شهروند جهانیپردازان انتقادهای نظریهدگاهدی -4

 چیست؟

، یپردازان انتقادبا تمرکز بر دیدگاه نظریه جهانی تربیت شهرونددهد که نتایج اصلی پژوهش نشان می

سرمنشأ تحول بنیادین در اهداف و کارکردهای نظام آموزش و پرورش به منظور تربیت شهروند جهانی 

جمله  از دموکراتیک شهروند رود پرورشبخش خواهد بود. به طوری که انتظار میگرا و تعالیپیشرفت

 یبرا مبارزه و جامعه در بنیادنی موکراسید گسترش یراستا در پرورش و آموزش بنیادین اهداف

 عمل انجام یبرا الزم هایدانش و مهارت به آموزاندانش میان این باشد. در یبرابر و یآزاد ،عدالت

 دموکراتیک مستقل هم در داخل مرزهای ملی و هم در جوامع جهانی مجهز خواهند شد. 

 ی، تحول، نظام آموزش و پرورشپردازان انتقاد، نظریهیت شهروند جهانیترب كلیدی: هایهواژ

 منابع
شناسی آموزش و پرورش )مبانی، رویکردها، سیر جامع جامعه .(2935آباد، ک )منافی شرفو  سبحانی نژاد، م

 انتشارات یسطرون.: تهران .های شاخص(ها و حوزهنظریه
مجموعه مقاالت همایش ملی  .جهانی شدن و ضرورت آموزش شهروندی در جامعه جهانی (.2913سعادتمند، ز )

 ، مرودشت.ها و راهبردهای برنامه درسی تربیت شهروندیرویکردها، چالش
  .20 ، شمارههای آموزشیی نوآوریفصلنامه .تربیت شهروند آینده (.2910)قائدی، ی 
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مجموعه  .های مطرح در تربیت شهروندینقد و بررسی رویکردها و دیدگاه .(2913محمدجانی، ص ) و اش، عقلت
 .تهران ،ها و راهبردهای برنامه درسی تربیت شهروندیمقاالت همایش ملی رویکردها، چالش

سیک به شهروند شهروندی در گستره جهانی شدن )گذار از شهروند کال .(2932زمانی، ا ) منافی شرف آباد، ک و
 .بین المللی آموزش و جهانی شدن، تهران -مجموعه مقاالت کنفرانس علمی. جهانی(
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بر تحول تعلیم  شناختی جهانی شدنهای معرفتچالش (.2931) شکاری، عباس و رشیدیان، کتایون

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و . در انداز پسامدرنیستیبا چشم و تربیت:
(. مشهد: 063-061)صص:  تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

انداز با چشم شناختی جهانی شدن بر تحول تعلیم و تربیت:های معرفتچالش

 پسامدرنیستی

 1کتایون رشیدیانو  2عباس شکاری

ن انگیزترییکی از بحث ،بر تحول نظام تعلیم و تربیت شناختی جهانی شدنهای معرفتتاثیر فهم چالش

پرورش ایران مطرح شده است. هدف  ترین موضوعات فلسفی است که در نظام فلسفی آموزش وو انتقادی

 در مفاهیم، ،در روند پرفراز و نشیب این تحول ،شناختیمبانی معرفت تبیین تغییر بنیاد بررسی و ،از این مقاله

شود. اسنادی بررسی می-حلیلیمحتوای نظام تعلیم و تربیت است که با روش ت ها وروش اصول، اهداف،

ها خصایصی ر را به جایی رسانده است که نه تنکا شناختی نظام تعلیم و تربیت،مبانی معرفت این تغییر بنیاد

گرا و آموزش گرا به خاصآموزش مداوم عام ،گرا(ایگرا )سیارهگرا به جهانهمچون تعلیم و تربیت ملی

آموزش  ،محورنند آموزش خودبلکه بکارگیری مفاهیم نو ما ،کندیل میفاصله تبداز راه دور با فاصله به بی

شناسی مبانی معرفت ایجاد تغییر بنیادی در را در راستای آموزش مرزی و... ،آموزش الکترونیکی، مجازی

توجه  ،این نکته کند.پذیر میمحتوای نظام تعلیم و تربیت را اجتناب ها وروش اصول، اهداف، در مفاهیم،

کند که در عین ضرورت فرایند جهانی شدن تعلیم و تربیت جلب می مخاطبی را به رویکردی نوین درهر 

تربیتی را مد  حاکمیت اکثریت با رعایت حق اقلیت در دموکراسی ی وگرایتوجه به کثرت گرایی،وحدت

ای شناختی، اصطالح تعلیم و تربیت ملی به سیارهیادی معرفتدر راستای تغییر بن ،دهد. همچنیننظر قرار می

پذیری تجربه ،پذیری آرامفاهیم نوینی مانند ابطال شود وپرورش تبدیل می شدن آموزش وا جهانیی

ام نظ محتوای برنامه درسی شناختی اهداف، اصول ومعرفتی را وارد حوزه هاو نقادی گفتگو هااندیشه

 اندرکاران تعلیم ویکی از نتایج مقاله این است که دست. کندمی جهان، از جمله ایرانتعلیم و تربیت 

شناختی روبرو های جدی معرفتکه با چالش دشون متوجه این مطلبد یبا نتربیت در عصر جهانی شد

                                                      
 abbasshekari45@gmail.comعضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان  - 2
 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی - 1
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تعلیم و  هدف، روش و... در ،معیار، کار کارشناسی از نظر اصول ها نیاز به بررسی دقیق واین چالش. هستند

 توان این گونه برتربیت را می شدن تعلیم وشناختی جهانیمعیارهای معرفت مثالً .دارند ایتربیت سیاره

 شدن تعلیم وشناختی جهانیاصول معرفت .گرایی، کلگراییوحدت، گرایینسبی، گرایییکسان شمرد:

شدن خاص گرایی تربیتی وخاص ،اصل عام شدن، زداییمکان، زداییزمان، پذیریتجربه؛ تربیت مشتمل بر

اجتماعی و فردی ، ها در تربیت سازمانین چالشیم که ایشویم در پایان متذکر .است گرایی تربیتیعام

برای متحقق شدن اهداف . درک شود رسمی و آزاد جستجو و، غیرتواند از طریق آموزش رسمیمی

تربیت  شناختی تعلیم واصول معرفت بست معیارها وکار با شناخت و ،ای شدهتربیت سیاره وآرمانی تعلیم 

  .پذیر استامکان ،جهانی شده

تعلیم و تربیت  ،شناختیاصول معرفت معیارها و، تربیت ای شدن تعلیم وسیاره :یكلید هایهواژ

 گرایی تربیتی.دن و خاصعام ش ،زداییمکان و اصل زمان، انتقادی
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آموزش تفکر  یهاچالش (.2931)اعظم  ،مهدی و شیرجهانی ،رحیمی ؛کاظم ،برزگر بفرویی

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه . در از دیدگاه فیلسوفان و روانشناسان انتقادی
(. 009-005)صص:  ول در نظام آموزش و پرورش ایرانتعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تح

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

 آموزش تفکر انتقادی از دیدگاه فیلسوفان و روانشناسان یهاچالش

 9و اعظم شیرجهانی 1مهدی رحیمی ؛2کاظم برزگر بفرویی

راهبردهای شناختی که احتمال یک پیامد  ها یاعبارت است از کاربرد آن مهارت «تفکر انتقادی»

آن تفکری که ارادی، هدفمند و منطقی است. نوعی از تفکر که در حل ، دهندیممطلوب را افزایش 

(. طبق دیدگاه جانس و 1550، 4)هالپرن شودیمگیری استفاده مسئله، استنتاج، محاسبه احتماالت و تصمیم

باز با تعداد نامحدودی  یاوهیشاست که استدالل به  یاگستردهی مفهوم تفکّر انتقاد ،(2330همکارانش )

ردی و یادگیری کند که تفکر انتقادی بر پیامدهای عملک( بیان می1525) 0. فانشودیمحل را شامل راه

طالعات آموزان را بهبود دهد. همچنین معملکرد تحصیلی دانش تواندیمگذار است و آموزان تأثیردانش

که تفکر انتقادی نوعی گرایش و مهارت شناختی  اندداده( نشان 1553؛ فان، 1559، 6قبلی )لئونگ و کمبر

برای موشکافی و  شانیریادگیتا از راهبردهای پردازش عمیق در  سازدیمکه یادگیرندگان را قادر ت اس

 ارزیابی محتوای دروس کالسی استفاده کنند.

یک  است: آیا توانایی تفکر انتقادی هاپرسشدرخور به این  یهاپاسخبی به دغدغه این جستار، دستیا

آمیز نبوده است؟ ارتقا تفکر انتقادی توانایی ذاتی است یا اکتسابی؟ چرا آموزش تفکر انتقادی موفقیت

و  یاکتابخانهو اسناد  اطالعات این مقاله از مدارک آشکار به چه چیزهایی نیاز دارد؟ عالوه بر تدریس

 تحلیل منابع و مقاالت پژوهشی گردآوری شده است. 
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در نتیجه  : شواهد زیادی از بهبود تفکر انتقادیدهدیمنشان  یاکتابخانهنتایج حاصل از این پژوهش 

رورتاً نتیجه آموزش اما تفکر بهتر ض ،(1550؛ هالپرن، 1554، 2)الکساندر کنندیمآموزش مناسب حمایت 

ای سنتی یا مبتنی بر نظم نیست. به طور واضح، توانایی تفکر به شیوه انتقادی و قضاوت کردن فرایند پیچیده

این  ،است که به شیوه آزمایش و خطا به آن دست یابند. در عوض دشوارآموزان است که برای دانش

که  ،رغم این توافق قویعلی .ن سنجش شوندباید به طور فعال پرورش یابند و توسط معلّما هامهارت

قادر نیستند این  کارانپرورشکه  رسدیمبه نظر  ،ارزشی استآموزش و یادگیری تفکر انتقادی تالش با 

تفکر که باید آموزش دهند توافق ندارند،  یهامهارتبر سر  نظرانصاحبزیرا  ،رسالت را انجام دهند

به  هامهارتآگاهی ندارند، یا این  ،اندکردهکه برای آموزش انتخاب  ییهامهارتز بسیاری از مربیان ا

مد نظر قرار  ،را هاپژوهشبرگرفته از  یهاآموزشن رغم عالقه زیاد، معلّماعلی .انددقت تعریف نشده

موزان خود دارند و کمتر آانتظار شنیدن یک پاسخ درست و تقلیدی از دانش، و در اکثر مواقع دهندینم

فقط  هاآنتازه وادارند، در بیشتر موارد  یهادهیاجدید و ارائه  یهاراهکه آنان را به جستجوی  افتدیماتفاق 

و کمتر به تحلیل کردن، استنباط  کنندیمبه یادآوری، تعریف کردن، توضیح دادن و فهرست کردن توجه 

ی مدرسه درس یهابرنامهو  ،(2910)سانتراک،  پردازندیمن کردن، ربط دادن، خلق کردن و ارزیابی کرد

از س پیشرفت مورد استفاده در مدار یها، آزموندر امان نیستند، و در اکثر مواقع هامهارتاز بار اضافی 

 .کنندیم تفکر جلوگیری یهامهارتآموزش و یادگیری 

، پرورش این تفکر انتقادی یهامهارتعالوه بر تدریس آشکار که  دهندیمنشان  هایبررس ،همچنین

بافتی، یادگیری جهت انتقال بین یهاتیفعالسازی به ایجاد آمادگی برای تفکر بارآور، فراهم هامهارت

. عقیده جدید با آغوشی باز نیاز دارد یهاشهیاندفراشناختی آشکار و روشن و پذیرش  یهانظارتایجاد 

به موضوع را بسنجد ت نسب اشیآگاهرایج این است که هر فردی الزم است که بتواند نحوه تفکر و مقدار 

تا بتواند تصمیمات منطقی بگیرد. تحقیق نشان داده است زمانی که افراد دانش اندکی در مورد یک زمینه 

بسیار باالتر از ن به خودشا؛ و کنندیمدرک  را به اشتباه شانییتوانا ،دارند (مانند استدالل منطقی)محتوایی 

به همین خاطر است که بعضی از مردم از اشتباهاتشان درس ؛ و دهندیمنمره  ،آنچه که واقعاً هستند

کنندگان با سطح توانایی (. برای مثال در یک مطالعه، شرکتنندیبینمً اشتباهاتشان را واقعا هاآن) رندیگینم

موضوع ضعیف بودند در حالی که خودشان را باالتر از حد میانگین ارزیابی کردند  پایین از نظر دانش آن

اکثر مردم، غیر ماهر هستند و  ،(. طبق گفته محققان1550، نقل از هالپرن به 2333)کروگر و دونینگ، 

                                                      
2- Alexander 
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ر این یک مانع اساسی برای بهبود است. بدون مهارت فراشناخت د ،خود ناآگاهند یهایکاستاز  ،همچنین

خواهند  یبارتأسف یهاانتخابو دانشی که نیاز دارد کسب کند، افراد  داندیممورد دانشی که شخص 

 هاآن، شانیفراشناخت یهامهارت نیترمهمکنندگان و داشت. محققان دریافتند که با بهبود مهارت شرکت

ریزی و ارزیابی یادگیری و مهرا بشناسند. این یک گام مهم در جهت برنا شانیستگیشاتوانند سطح بهتر می

از طریق ارزیابی یادگیری،  شانفهمبا ایجاد عادت نظارت بر  توانندیمآموزان . دانشباشدیمتفکر خود 

که در بسیاری از مواقع، آموزش تفکر انتقادی  دهندیمنشان  هایبررساز سوی دیگر  متفکران بهتری شوند.

تفکرشان را از  یهامهارتفهرست  یسندگانِ کتب درسیاغلب، نو دارد. یارتباط کم یبا مسائل جهان واقع

(. این دو 1554به نقل از الکساندر،  2311ن، ی)استرنبرگ و مارت کنندیمبلوم و هانتز اقتباس  یهایبندطبقه

ن سهولت حل شوند. یبه چن توانندینم یزندگ یچ کدام از مسائل عملیکه واقعاً ه اندکردهان یمحقق ب

 ارند.د هامهارتند و یزش فرایاز به آمین یجهان واقعمسائل 

ن خود متفکر انتقادی نتیجه گرفت تا زمانی که معلّما توانیم این پژوهش یهاافتهیطبق در مجموع، 

محتوای آموزشی بر تفکر و مرور سطحی مسائل تأکید داشته باشد و همچنین کتاب اگر  یحتنباشند، 

آموزان متفکر انتظار داشت که دانش توانینم ،کار محور آموزش در کالس درس باشد درسی و کتابِ

چیزی نیست که به طور  این است که تفکر انتقادی ،شودیممهم تلقی  مقولهانتقادی بار آیند. آنچه در این 

آموزان کری خاصی در دانشف یهاعادتعمل و نهادینه کردن  یواسطهآید بلکه به  به وجودطبیعی 

گونه اقدام در مه هرالز رسدیم(. با این اوصاف، به نظر 2910زاده، ؛ کیان1559، )فیشر ابدییمپرورش 

آموزان تحول در نظام فلسفی حاکم بر آموزش و پرورش تفکر انتقادی دانش یهامهارتراستای رشد 

 به عرصه تعلیم و تربیت گردد، هاآننِ متفکر و ورود سبب تربیت معلّما کشور است. آن نوع تحولی که

و چنان  طرفدار مباحثه، آزاداندیشی، بررسی فیلسوفانه، به چالش کشیدن ذهن و یادگیری همیارانه باشد

 آموزان داشته باشد.محتوای آموزشی پیشنهاد دهد که بیشترین ارتباط با تکالیف واقعی و روزمره دانش

 تدریس، آموزش تفکر انتقادیی، تفکر انتقاددی: های كلیواژه

 منابع
 .موسسه رسا :تهران ، مترجمان(.نسعیدی و همکارا. )روانشناسی تربیتی(. 2910) سانتراک، جان دبلیو

 .تهران: نشر رسش .(، مترجمزادهفروغ کیان). آموزش و تفکر(. 2910فیشر، رابرت )
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. در در تعلیم و تربیت اسالمی جایگاه تربیت عاطفی (.2931) چهری، طیب و صفایی مقدم، مسعود

فی تحول در نظام چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلس
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.015-004)صص:  نآموزش و پرورش ایرا

 
 

 جایگاه تربیت عاطفی در تعلیم و تربیت اسالمی

 1مقدممسعود صفایی و  2طیب چهری

سقراط دانش را »ت. شده اس نظرات مختلفی ارائه فضیلت یر باره، دتربیت اخالقی ژهیبه و ،در تربیت

ت. (. یعنی برای این که شخص فاضلی بشوید، دانش کافی اس219 :2935، سلحشوری« )داندیمفضیلت 

ه . بدیافزایماراده را نیز به آن دو  ،رسطود. افالطون معتقد است که دانش کافی نیست و عاطفه هم باید باشا

ر د. داهمیت فراوانی دار راد، پرداختن به تربیت عاطفیفراوان عواطف و احساسات در رفتار اف ریعلت تأث

ی است که هم در روانشناسی امسئلهموضوع تربیت عاطفی  ،کنار تربیت جسم، ذهن، تفکر، اراده و غریزه

ص( و م )کرپیامبر در قالب احادیث رسول ا دینی اسالم از جمله قرآن کریم و سنت در متونغربی و هم 

فاوت این دو دیدگاه، رابطه اسالم با عاطفه، مفاهیم قرآنی که بار ت. تع( ذکر شده اسر )اهل بیت اطها

 عاطفی دارند و اهمیت عواطف در ابعاد مادی و معنوی، مطلبی است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 در این راستا، سؤاالت پژوهش عبارتند از:

 سازگاری یا تقابل؟(؟ )ستی( چماسالن )ابطه عاطفه با دیر -2

 در مفهوم اسالمی و غربی آن در چیست؟ فاوت تربیت عاطفیت -1

 ؟شودیماسالمی چه روابطی را شامل  ربیت عاطفیت -9

 ،تحلیلی است. بنابراین-روشی توصیفی روش پژوهش، پژوهشی و ماهیت موضوع، سؤاالتبا توجه به 

بتدا به توصیف . اشوندیمتحقیق تنظیم  سؤاالت منابع موجود شناسایی شده و پژوهش، مسئلهتوجه به با 

. آنگاه با استناد به میپردازیمبه تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده  و سپساطالعات موجود پرداخته 

 .میدهیمار را مورد بررسی قر سؤاالتو آراء تربیتی و منابع مختلف، پاسخ به  هاشهیاند

                                                      
  chehri3@yahoo.caفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز دانشجوی دکتری فلس - 2
 aei_m@scu.ac.irsafدانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه علوم تربیتی  - 1

http://mrd.mail.yahoo.com/compose?To=safaei_m%40scu.ac.ir
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سوق  به معنای جنبش و حرکت، «motere»واژه عاطفه از فعل التین  دهد کهی پژوهش نشان میهاافتهی

حاالت بدن ) یرفتار افکار و باورها(،) یشناخت مؤلفهدارای سه ه دادن و وادار کردن مشتق شده است. عاطف

خشم است(. مفهوم عاطفه شامل چهار  باال رفتن ضربان قلب هنگام ترس یاک )و آهنگ صدا( و فیزیولوژی

انگیختگی( و  آمادگی جسمانی) یزیست مثل احساس یا آگاهی پدیداری(،) یحیطه ذهنی یا شناخت

ارتباط مانند ) یو حیطه اجتماع گرا مانند میل به انجام دادن(انگیزش هدف) یکارکردی یا هدفمند

 (.219: 2935)سلحشوری، ( استبدن یهاژستصورت و  یهاجلوه

: 2911 مقدم،صفاییاند )دانستهخصوصیت او  نیترواضحعاطفی بودن انسان را  برخی از اندیشمندان،

عاطفه ریشه معرفتی دارد اما  گفت که تفاوت اصلی در مفهوم عاطفه این است که در اسالم، توانیم .(39

ی گرایحتی در عاطفه»د. ارمنظور از عاطفه همان احساس است که ریشه در غرایز زیستی د در مفهوم غربی،

 .(291: 2910 گنسلر،« )بر پایه احساسات قرار دارد باز اخالق ،شودیمتعدیل شده که عنصر عقالنی افزوده 

با  هاآنعنى رابطه ی میدانیمبا آنچه ما آن را شاخص اصلى عواطف  شناسانروانشاخص عواطف از نظر 

 .(2331 هرست،) تفاوت داردت خنوعى شنا

ی به معنای تاکید بر نقش عوامل انگیزشی و عاطفی در انجام یا ترک عمل است تا عوامل گرایعاطفه

بر هیجانات و  یمبتنکه  دهندیمگرایان به آن عوامل اخالقی اصالت اطفه. عیشناختعقالنی و معرفت

قرآن  ،باشدیمدرباره این که عاطفه در قرآن بر اساس شناخت  .(243-241: 2910غفاری، ) عواطف باشد

فه فوق یه شریدر آ یحق تعال«. 2جعل لهم الرحمن وداًین آمنوا و عملوا الصالحات سیالذ»: دیفرمایمکریم 

 یمان آوردند و طبق آن معارف عمل کردند، به زودیاسالم ا یانیبه معارف وح آنان که»: دیفرمایم

مه به یه کرین آی. ا«دهدیمشان قرار یا یبرا یدیو محبت شد یرحمان )از جانب خود( دوستخداوند 

و عمل  یانیمان به معارف وحیدر اثر ا یکه اوالً عطوفت و محبت و عاطفه دوست دیفرمایماعالم  یروشن

ت حق که یرحمانل اسم یت خاصه و ذیدر اثر عنا ن عاطفه،یش ایدایاً پیو ثان ،شودیمجاد یبه آن معارف ا

ن یا ؛دیفرمایممه فوق یه کریآ ،گر سخنی. به دباشدیم ،شمول عاطفه عام و محبت به عموم است یبه معن

 دارد یشه معرفتیو ر شودیمدا یمان و عمل صالح پیدر اثر معرفت و ا یانسان یعواطف عال

 .(2935)صنوبری،

به  ییهاتفاوتدر مفهوم اسالمی و غربی آن با هم  دوم باید گفت که تربیت عاطفی سؤالدر پاسخ به  

 شرح زیر دارند:

                                                      
 23مریم/  - 2
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 در اسالم مبانی تربیت عاطفی برگرفته از قرآن شامل حبّ ذات،: »تفاوت در مبانی تربیت عاطفی الف(

 عبارتند از ذکر خدا،تربیت عاطفی  یهاروش ر مورد سوم،ت. د( و حبّ خداوند اسینوع دوستحبّ غیر )

به  هایغرببا توجه به رویکرد سکوالر . (2910 )آسایش، «دعا و شکرگزاری توبه و استغفار، عبادت،

تربیتی  یهاروشحبّ خدا( اختالف در ) یمقوالت تربیتی متوجه خواهیم شد که اختالف در یکی از مبان

 مربوط به آن را نیز به دنبال دارد.

ه همین خاطر ت. باسالم هدف نهایی تربیت قرب و رضوان خداوند متعال اس در تفاوت در اهداف: ب(

خدایا دلم را برای محبت و دوستی خویش خالی ساز و : »دیفرمایمع( در دعای هشتم صحیفه د )مام سجاا

هدف نهایی  اما در مفهوم غربی تربیت عاطفی. (219: 2911 صفایی مقدم،«. )به یاد خویش مشغول گردان

ربیت عاطفی پاسخی است به نیازهای اجتماع که از ت. تتربیت عاطفی رشد سالمتی فردی و اجتماعی اس

س. زین) بخشی برآورده نشده و قصدش تقویت توسعه انسانی استبه نحو رضایت طریق آموزش رسمی

 (29-2: 1556 ی. الیاس،ام. ا وی . ایج

تفاوت دیدگاه  گیرد،می شناسی که اخالقیات را در بردر بحث ارزش ه اخالقی:تفاوت در نگا ج(

تربیت عاطفی به معنای : »مشخص است ین موضوع در تعریف کراوفورد از تربیت عاطفی. اباشدیممشهود 

بت به دیگران که ممکن است از طریق تجربه نس میدانیمعاطفی است.  یاوهیشتالش برای تربیت به 

« رآیندهای عاطفی به خودی خود دارای ارزش خوب و بد نیستندم... فحساسیت عاطفی پیدا کنی

اما اسالم شخص را  ،قبول دارد که عواطف زیادی در انسان وجود دارد هم اسالم .(6: 1559 کراوفورد،)

سوره حدید  19و  11آیات ر د. دفاسد و باطل مقاومت کن یهاهوستا در برابر تمایالت و  کندیمدعوت 

در کتابی نوشته شده پیش از شما نرسید مگر آن که  یهابر جانهیچ مصیبتی در زمین و : »آمده است که

 بر آنچهاندوه نخورید  ( تامیادادهخبر . )آسان است بر خدااین کار  نهیا. هر آآن که بیافرینیم آن مصیبت ر

را دوست  ندهیخود ستاخداوند متکبر  را ونچه عطا کرد شما که رفت از دست شما و تا شادمان نشوید به آ

 . «داردینم

 یهاروشمالحظه نمود که قرآن از تحریک عواطف برای برخی از  توانیمدر بسیاری از آیات قرآن 

، «یتیماَ ذا مقربه او مسکیناَ ذا مثربه»: دیفرمایمآنجا که  . مثالًدیگویمسخن  هاارزشتربیتی یا پرداختن به 

یتیمی که فامیل توست و » :دیفرمایمو  کندیمبرای کمک کردن به دیگران از تحریک عواطف استفاده 

د دارد مثل رحمان، یمفهوم عاطفه شد یتعالحق یحسناز اسماء  یاریبس». «مسکینی که به خاک نشسته

به  توانینمفوق را  ام اسمیاست که مفاه یهیاحسان. بد ف، رب، غفور، عفو،ی، بر، لط، ودودرئوفم، یرح
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حق را اگر یکرد ز یک دارد، معنیولوژیزیک و فیولوژیو ب یزیشه غریانواع احساس و احساسات که ر

اما بر اساس  م، کفر محض خواهد بود،ییدارد، موصوف نما یزیو غر یشه مادیکه ر یرا به صفات یتعال

ز یمعرفت مطلق است، پس عاطفه مطلق ن یلحق تعادارد و چون  یشه معرفتیعاطفه، ر م،یاستدالل قرآن کر

 هر که :دیفرمایم ع() یمام علت. اشناخت اس یهاشهیرپس عواطف یکی از . (2935)صنوبری، «باشدیم

 شیهادانستهو  هاشناخت و آن که عواطفش افزون باشد، شودیمعواطفش افزوده  ،نفسی بزرگوار دارد

بار عاطفی  باشندیمعواطفی که مورد تایید قرآن و دین اسالم . (149 :2911 مقدم،یصفای) شودیمافزون 

 در نتیجه این گونه عواطف با دین اسالم سازگاری دارند. مثبت و ریشه معرفتی دارند،

ر رابطه عاطفه و اند. دبودهعقل و عاطفه دو عنصر مهم و مورد تاکید فالسفه از زمان باستان تا کنون     

 چند دیدگاه مطرح شده است: عقل

فالسفه و متفکران گذشته از سقراط و افالطون و ارسطو  در باره اهمیت عقل، برتری عقل بر عاطفه: -2»

ولیکن از زمان دکارت بود که حاکمیت عقل  اندرانده بر زبانتا آگوستین و آکویناس سخنان بسیاری 

 واضح شمرده شد.

 سه رویکرد وجود دارد:  نجایار ت. ددی برای عواطف قائل اساهمیت زیا رتری عاطفه بر عقل:ب -1

هیوم و هاچسون که عقل را امری ساکن دانسته  با افرادی چون شافتسبری، ی:گرایرویکرد عاطفه الف(

یا  یستینیفمرویکرد  ب(؛ دانندیمامیال و عواطف  از جانبرا  شودیمو آنچه که باعث حرکت 

با رخورد عاطفی ما . بدانندیمرا عاطفه  : با افرادی چون نادینگز و گلیگان که اساس اخالقغمخواری

 شناسی:رویکرد عصب ج(د؛ و باشیموجود دارد  هاانسانغمخواری که در تمام  بر اساس گریکدی

میکدال و جایگاه عقل را ین رویکرد جایگاه عاطفه در مغز را آت. ااین نظریه اس گذارانانیبناز س لدوک

 .شوندیمحسی ابتدا از آمیکدال گذشته و سپس وارد نئوکورتکس  یهاامیپو  داندیمنئوکورتکس 

ست که ا غیره و غزالیو  الدین رازی: با عرفا و مربیانی مسلمان چون نجمتأخر -یدگاه تقدمد -9

 (.211-214: 2935 وری،سلحش) «تفاوت این دو تفاوتی زمانی است»معتقدند 

از عقل و عاطفه نام برده شده  هاآنبندی دیگری پنج مدل تفکر اخالقی ذکر شده که در میدر تقس

قضاوت،  عاطفه،) یدل هیومم -1؛ قضاوت( عاطفه، عقل،) یدل کانتم -2 عبارتند از: هامدلین ت. ااس

قضاوت، عاطفه و  تحلیل عملیاتی،) یدل راولزم -4؛ قضاوت( عاطفه و عقل،) یدل ترکیبم -9؛ عقل(

 .(6 :1551 )هوبنر، (عقل، قضاوت ،تحلیل عملیاتی و عاطفه) یدل ترکیبی راولزم -0؛ و عقل(
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 یهایژگیویکی از »م. بپردازی «محبت»به مفهوم  در قالب بحث تربیت عاطفی میخواهیمدر این مبحث 

عرفا از  حبت( است که در قرآن کریم از آن به حب و در فرهنگم) یآور و برجسته آدمی دلبستگشگفت

 و نیکوترین (. از2935:116 )باقری، «شوری عظیم در انسان برانگیزد تواندیمآن به عشق یاد شده است که 

 انسانی تسرش و آدمی فطرت را با تناسب بیشترین که است محبت روش تربیت، یهاروش نیتریاساس

 کار به اعتدال به و درست اگر و است آفرینتحول و برانگیزاننده نیرویی تربیت، در محبت نیروی .ددار

 با انبیا مهرورزی و حبتد. مدار کمالی تربیت و تحقق آدمی نزاهت در شگفت تأثیری ،شود گرفته

 این پیامد و کندیم محبت لبط محبت، ابراز را، زیگذاردیم هاانسان تربیت در شگرفی تأثیر مخاطبان،

روابط عاطفی انسان به موارد زیر . (243: 2910 راد،تبعیت و دلدادگی است )مهدوی شده، حاصل محبت

 :شودیمتقسیم 

 : ابطه عاطفی انسان با خداوندر-2

 ص(ر )نان که به خدا ایمان آورند دلبستگی عمیقی با او دارند. پیامب. آ«2الذین آمنوا اشد حباّ هلل»

ا. دستگیره ایمان عبارت است از دوست داشتن برای خدا و دشمن داشتن برای خد نیتر: محکمدیفرمایم

 .(210 :1ج  )اصول کافی،. وستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خداد

 با یکدیگر: هاانسانابطه عاطفی ر -1

پس از ، (19 بقره، ؛96 نسا، ؛19 اسرا، ؛202 انعام،د )خداوند در آیات متعد؛ ابطه عاطفی نسبیر -1-2

: دیفرمایمنیز )ع( امام صادق ؛ و کندیمرا به احسان به والدین سفارش  هاآن به توحید، هاانساندعوت 

 .(925: 9ج  من الیحضره الفقیه،) «کندیمرحم  بر اوبه اوالد هود  اشبندهخداوند به سبب عالقه »

ط انسان با پدر و مادر نسبی است و پیوند دو همسر قراردادی با اینکه ارتبا؛ ابطه عاطفی سببیر -1 -1

ر . دردیگیمکه محبت ناشی از آن بر عالئق خویشاوندی و حتی والدینی پیشی  شودیماما بسیار  ،است

 .«1و جعل بینکم موده و رحمه»قرآن اشاره شده 

کسانی هستند که  نیمؤمنرحماء بینهم » (:13ح )در سوره فت؛ با یکدیگر نیمؤمنابطه عاطفی ر -1-9

به درستی که اهل زمین به »فرمود:  ع(ا )مام رض. ا«کنندیمنسبت به هم رحم دارند و با عواطف کار 

صورت مستمر در رحمت مادی و معنوی خداوند خواهند بود، مادامی که یکدیگر را دوست داشته باشند و 

 .(150 :2910 )فقیهی، «و عامل به حق باشند دارامانت

                                                      
  260بقره/  - 2
 12روم/  - 1
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 : (و غیره هامکان ایام،ن )ابطه عاطفی با غیر انسار -9

 ییهاوقت نیتریگرامای  !... درود بر تو»ع( در وداع ماه رمضان است. د )نمونه بارز آن دعای امام سجا

؛ فیض 413تا: ی، بیاقمشهالهی « )ساعات...و روزها و  هاماهو ای بهترین  یابودهکه با ما مصاحب و یار 

 (.959: 2900االسالم، 

 از دیدگاه اسالم، در تربیت عاطفی رفت کهنتیجه گتوان چنین ها میبندی یافتهدر نهایت با جمع

استنباط  هاآنبسیاری از اسمی پروردگار که مفهوم عاطفی از د؛ و دار یاعمدهشناخت و معرفت جایگاه 

ضمن داشتن برخی اشتراکات تربیت عاطفی در اسالم در  رد. دریشه در معرفت خداوند متعال دارن ،شودیم

وابط عاطفی در رفتار انسان با . رباشندیم ییهاتفاوتشناسی دارای اهداف و ارزش ،مبانی تربیت عاطفی

و در تمام این موارد نکات ارزشی و تربیتی  شودیمو حتی غیر انسان مطرح  هاانساندیگر  خالق خویش،

ارزشمندی در باره  یهارهنمونه در آن برای خوشبختی انسان در دنیا و آخرت فراوانی نهفته است ک

 شده است. مذکور مطرحروابط 

 .عاطفه قرآن، محبت، اسالمی، : تربیت عاطفیكلیدی هایهواژ

 منابع
 ینوع دوستتاکید بر ی تربیتی عاطفی از دیدگاه قرآن کریم با هاروشبیین مبانی و ت. (2910) هفاطم آسایش،

 . انشگاه تهران. د(دنامه کارشناسی ارشایانپ)

 .انتشارات اسالمی هران:. تهرجمه صحیفه سجادیت. تا(ی )بیمهد ،یاقمشهالهی 

 .انتشارات مدرسه هران:. ت(للد اوج) .گاهی دوباره به تربیت اسالمین. (2935) وخسر باقری،

علمی  دو فصلنامه. یایگاه عقل و عاطفه در تربیت اخالق. ج(2935) محمدرضا، هیوسف زاد و احمد سلحشوری،
 .293 -212، صص: پژوهشی تربیت اسالمی

 .نشر رسش هواز:. ا)ع( دبانی تربیت از نگاه امام سجام. (2911) دمسعو مقدم،صفایی

 یش به سوین همایسومارائه شده در  .یت قرآنیم و تربیدر تعل «عاطفه»نقش  یبررس (.2935صنوبری، صادق )
 . روسسه فرهنگی قرآن و عترت صابت انسان. میدر ترب یقرآن یراهبردها

 ،ربیت اسالمیتفصلنامه ث. بانی و اصول تربیتی در روابط زن و شوهر از منظر قرآن و حدی. م(2910ی )نقعلی فقیهی،

 .126 -200 صص:

 .هران. تهرجمه و شرح صحیفه سجادیت. (2900ی )نق یعل دیس فیض االسالم،

  .جله مطالعات اسالمیم. پست مدرنپیشینه تاریخی تا وضعیت  گرایی در اخالق:اطفه. ع(2910) لابوالفض غفاری،
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ژوهش پم. از نگاه قرآن کری وش تربیت انسان در سیره انبیا. ر(2910) عاطفه ،نزرسازا و محمد علی مهدوی راد، 
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ه رخداد یرخداد تحول، در سا (.2931)پروانه  ،ولوی ود مسعو ،دممقصفایی ؛اهللذبیح ،خنجرخانی

چکیده مقاالت . در تیم و تربیاصالح تعل یآن برا یهاو داللت گادامر یفلسف کیدر هرمنوت «فهم»
موزش و چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آ

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.010-012)صص:  پرورش ایران

 
 

گادامر و  یک فلسفیدر هرمنوت «فهم»ه رخداد یرخداد تحول، در سا

 تیم و تربیاصالح تعل یآن برا یهاداللت

 9پروانه ولوی و 1مقدممسعود صفایی ؛2اهلل خنجرخانیذبیح

ن است که ین مشکالت ایاز ا یکیاست.  یمشکالت اساست امروز دچار یم و تربیتعل ،یارید بسیاز د

بر فرد و خروج از  یطیعناصر مح یشکل گرفته است. منظور حضور سلطه« مهار» یت بر مبنایم و تربیتعل

 یکیشنهاد شده است. یند پین فرایرفت از ابرون یبرا یمتفاوت یحالت فعال به حالت انفعال است. الگوها

ن چارچوب و اندراج یاست. راهکار خروج از ا گادامر یفلسف کینبعث از هرمنوتم ین الگوها، الگویاز ا

 یبرحسب الگو یط فهم آدمیاست که در آن شرا یطیت فراهم ساختن شرایدر ترب ییایپو یژگیو

 شود.یک متحول میهرمنوت

 شود.یدر چنبره آن گرفتار م ،مواقع یدر برخ ،یشود ولیشروع م از سنت «فهم»ده دارد یعق گادامر

م و یامر اصالح و تحول را از تعل مسألهن یق ممکن است در بند سنت باشد. این طریت هم بدیم و تربیتعل

ن ینشان داده شده و تصور ا رخداد تحول به هنگام وقوع فهم یچگونگ ،ن مقالهیسازد. در ایت دور میترب

های زیر از این رو، سعی شده است در این پژوهش، به سوال م شده است.یت هم ترسیم و تربیمهم در تعل

 پرداخته شود.

 جاد اصالح و تحول را دارد؟یت ایبودن فهم، ظرف 4رخداد یبا ادعا گادامر یفلسف کیا هرمنوتیآ -2

تا  یگذاراستی)از س تیم و تربی، در تعل«رخداد فهم» هیال اول، تحول در ساسؤ یبر مبنا -1

 باشد؟یآن( چگونه م یهایخروج

                                                      
 Idin_jj@yahoo.comدانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز  - 2
 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز - 1
 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز - 9

4 - Event 

mailto:Idin_jj@yahoo.com
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 یط و بستر زندگیکه محصول مح 2هایداورشیها و پفرضشیپ یهی، در سا«فهم»شد که  یمدع گادامر

ش از خود، یپ یهاستیهرمنوت یو حت یستیوزیتیروش پوز ین ناکامییشان پس از تبیافتد. ایاست، اتفاق م

با  یدر علوم انسان ،شانیآورد. به اعتقاد ایم یرو یکیالکتیبه روش د ،یخیو تار یدر فهم مقوالت انسان

اثر و موضوع در خالء رخ  یدا کند؛ چون معنایمجال ظهور پ یید وارد بحث شد تا افق معنایبا «موضوع»

نو که همان رخداد فهم  یممزوج شده تا موضوعگشوده  د دو افق بصورت کامالًیکه با چرا .دینماینم

 .دیگوید سخن میاز تول 1دیبازتول ی(. گادامر به جاز911، 962، 965: 1554)گادامر،  افتدیاست، اتفاق ب

مرده چنگ  یداند به معناید میکه فهم را بازتول یکید هرمنوتیگویداند و مید را محمل میشان بازتولیا

در  یاد فهم گذشتگان بوده و توسعهیت فهم بازتولیغا ،ن حالتیکه در ا چرا (.260-266: )همان زندیم

 ،ست بلکهیگذشتگان ن ینیشود. اساس کار بازآفرید فهم و اضافه نمودن بر آن انجام نمیتول یراستا

هست و برخالف  «واقعه»(. فهم 263-261: )همان جاد تحول استیمعاصر است و ا یایمداخله فکورانه با دن

سازد به زبان درآمدن آن یت فهم را میپندارد. آنچه واقعینم« 9عمل روشمند»مدرن تحقق آن را  عصر

 «یآن -من »نه  «ییتو -من»الوگ و در قالب رابطه یله دیموجود است. فهم بوس است که در سنت یزیچ

ن سنت گسترده هست تا با امتزاج یا چندیان دو یتا م یان دو فردیاز م «ییمن و تو»ن رابطه یدهد. ایرخ م

« باشد یاز خود راضو  نیخودبد یچ کس نبایه»ن حساب یوندد. با ایها رخداد فهم به وقوع بپافق

ها به نیشه خودبیچند هم هر»نگونه گفت: یکه داشت ا یا(. گادامر در مصاحبه2909، ی)الجورد

شه یدر اند یتیافتن واقعیت با یدر نها ،اما دادندینشان م یعالقگیو ب ییاعتنایدر آغاز بمن  یهایسخنران

 . )همان(« دادندیمده یر عقییتغآنها  از یتعدادمن، 

 باشد.یم یاستنتاج یتیترب یهاو در قسمت داللت یلیشه، روش تحلین اندییق در قسمت تبیروش تحق

 نتایج پژوهش بدین ترتیب است:

کند. همانطور که یرممکن میغ ید را امریبازتول ،ها متفاوت افرادفرضشیوجود پ پاسخ سؤال اول:

زند و در هر یمرده چنگ م یداند به معناید میکه فهم را بازتول یکیده دارد هرمنوتیعق اشاره شد گادامر

متنوع  یهافرضشین پیاست و در قالب برخورد هم قت محصول گفتمانیافتد. حقیاتفاق م یدیتول یفهم

 یاهیقض ،ن معنایاف نمود، به یتعر« یآشکارشدگ»قت را به یگادامر، حق یعنیکند. یخود را آشکار م

                                                      
2 - Prejudices 
1 - Reconstruction 
9 - Method activity 
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 یشدگ بدهد. پس هر آشکار« یآشکارشدگ» یهموضوع را نپوشاند و به آن اجاز یصادق است که هست

 قت استیان شدن حقی( به قصد نمایگری)د در برابر اثر یرا دربر دارد، الزمه آنهم گشودگ یقتیحق

 تولد ن تعارضات دریبا آن و استفاده از ا یتوان زندگ ،ست بلکهی(. هدف حل تعارضات ن2912، ی)واعظ

 (. 2331، 2)کردمامن قت استیان کردن( حقی)نما

شه ین اندیت با استناد به ایم و تربی)ها( در حوزه تعلات رخداد فهمین مقاله عملیدر ا پاسخ سوال دوم:

 «هدف» ت چگونه هست؟ مثالًیم و تربیاجزاء تعل یرخداد فهم در همه مراحل و تمام یعنیاست.  ان شدهیب

شود. در واقع یآن چگونه آشکار م «اصول»وندد؟ یپین آن چگونه بوقوع مییتع ت ویم و تربیتعل

م یز تعلا یشده است که هر مفهوم یطراح ین کار، مدلیا یمراد است. برا یتیترب یهاداللت «آشکارشدن»

و افق  «تو»نو آشکار کند. چرا که  ین حوزه در قالب آن مدل، خود را به شکلیت در ایت و هر فعالیو ترب

-ات یعمل نیفراشد اآورد که محصول یبه بار م یاجهی( دارد نتیگری)د« من»که با افق  یبا امتزاج «تو»

و  یمی، تصمیاد. هر برنامهینمایر از قبل رخ متوه کاملیند به شین فرایت( در ایترب هر مفهوم )مثالً ت.هس

 ندارد. یانین امتزاج پایشود و ایدار مینو پد یبه شکل یدستورالعمل

م. از همان بدو تولد یم، در واقع فرزند جامعه خود هستیریگیخود متولد و در آن شکل م ما در سنت

 ،دارد. در واقع ینگه م یجامعه خانوادگ یهااشتهت ما را در حد دیهو یریگن شکلیوالد یعدم گشودگ

ها به فرضشین پیگران این است. اما به محض برخورد با دیر والدیثما محدود و تحت تأ یدان بازیم

محصولش محدود به خود  ،اق است. جامعه بستهین سیشود. در سطح جامعه هم به همیده میچالش کش

 کین برخوردهاست. اما در هرمنوتیهراسد و درصدد مقابله با ایم یگرید یهاشهیبوده و از برخورد اند

گران یشود و هدف قادر ساختن افراد به فهم دین تعارضات حاصل میستن با ایه زیرشد در سا یفلسف

 ما یدان بازیدادن باعث وسعت م یشدن و اجازه باز یگران؛ پس وارد بازیباشد نه مهار خود و مهار دیم

ر یهم در بستر حضور دارند. اما حضور سا ید متنوعید یهاافق ،تر باشدعین عرصه وسیشود. هرچه قدر ایم

مشترک و  یقرار است فهم ست چرا که در قالب گفتمانیخلق تعارضات و فهم آن ن یها فقط براافق

« یآشکارشدگ» یهد اجازیقت بایحقتک افراد است. پس به م مشترک رخ دهد که فراتر از فهم تکیتصم

ها و هم بر امتزاج افق یمحور و مبتنت گشودهیم و تربین فلسفه تعلین اوصاف هدف، تدویداد. با ا

 ت است.یم و تربین فلسفه تعلیها در هنگام تدوو امتزاج افق یگشودگ

                                                      
2- D.Kerdeman 
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 (همربوط امور یتمام و تیترب و میتعل فهم مثالً) فهم رخداد تحقق نحوه و یفلسف کیهرمنوت از یشنهادیپ مدل - 4شکل 
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شناسی پژوهش ذهن بر تحول روش تاثیر پدیدارشناسی (.2931) مراد و تلخابی، محمود ترکاشوند،

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی . در تربیتی
 : دانشگاه فردوسی مشهد.(. مشهد011-016)صص:  تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

 شناسی پژوهش تربیتیتاثیر پدیدارشناسی ذهن بر تحول روش

 1محمود تلخابی و 2مراد ترکاشوند

های مختلف از های بسیار موفق است و در رشتهها و نظرگاهی در قرن بیستم یکی از روششناسپدیدار

دارشناسی به معنایی که اکنون رایج است در واقع با هوسرل ظهور جمله در فلسفه ذهن کاربرد دارد. پدی

ی به مثابه یک روش علمی یا یک مکتب فکری درسده شناس(. پدیدار2910پیدا کرده است )خاتمی،

عنوان شناسان آن را بهای که بسیاری از فالسفه و جامعهگونهگذشته مورد توجه بسیاری قرارگرفته است، به

ا فنومنولوژی( درک و یاند. پدیدارشناسی )های اجتماعی و فلسفی به کارگرفتهتحلیل ابژه روشی متقن در

جهت سامان بخشیدن به مسائل فلسفی  هاست که توسط ادموند هوسرل دردریافت تجربی و ذهنی پدیده

 (.2910 مطرح شد )صفایی،
 ،4است )الورتی 9باب بودن ر نویدش به علمی درشناختی به خاطاز نظر هوسرل، جذابیت روش پدیدار

ای از شناسی، آشکارسازی حوزهآید با استفاده از این روشمیر (. به نظ2935 چناری، نقل ازبه  1559

پذیر باشد. هوسرل این روش را نماید، امکانوجود که از طریق تجربه، خود را با قطعیت کامل عرضه می

 (.2935،پنداشت )چناریتر در واقعیت، مینی حقیقی، از طریق رخنه عمیقبه منزله شیوه دستیابی به مع
ها و عقاید، احساسات و عواطف افراد ذهن عموماً با ادراک یا مفاهیم، نگرش مطالعات پدیدارشناسی

ل انسان و (. این روش براین مبناست که از دریچه چشم و ذهن انسان، مسائ2913 سروکار دارد )برقی،

این باور است که دانش مطمئن، دانشی است که از طریق تجربه ذهن، فکر و احساس  جهان را بشناسد و بر

 شود.حاصل می

                                                      
  morad.torkashvand@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت  - 2
 org.talkhabi@iricssاستادیار پژوهشگاه علوم شناختی  - 1

9- Being 
4- Lavarte 
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باشد و ذهن نشانگر اصل آگاهی و درجات شعور می ای و از آنجایی که پدیدارشناسیچنین مقدمه بر

محل بحث و تعمق  ،خصوص کسانی که دغدغه تعلیم و تربیت دارندهتواند برای عموم و باز این رو، می

 (.2935باشد )فالح رفیع،
شناسی این پژوهش آن است که نگاه پدیدارشناسانه به ذهن چه تاثیری بر روش مسأله ،این رو از

دارشناسانه ذهن قرار دارد و چگونه پژوهش در تعلیم و تربیت تحت تاثیر مسائل پدی پژوهش تربیتی

 شناسی پژوهش تربیتی صورت گیرد.گیرد. تا بدین منظور گامی در جهت تحول در روشمی
 :عبارتند از سواالت پژوهش

 چه نسبتی میان پدیدار شناسی ذهن و تعلیم و تربیت وجود دارد؟ -2

 ذهن بهره ببرد؟ تواند از پدیدارشناسیچگونه می شناسی پژوهش تربیتیروش -1

(. وی 2935چناری،  نقل از به 2336 ،، کوچ2310 نامند )کوهن،می اغلب هوسرل را پدر پدیدارشناسی

ی محاسبه متغیرها، در زمینه ریاضیات مطالعات خود را آغاز نمود. اما عالقه در ابتدا با تز خود درباره

ر تصمیم وی برای کنار نهادن تدریس علوم و تکمیل تحصیالت رسمی خود در فلسفه، هوسرل به فلسفه، ب

زیر نظر فرانز برنتانو تاثیر گذاشت. هوسرل، از ریاضیات به سوی پدیدارشناسی به عنوان برابری عینیت و 

(. 2935 ،چناری نقل ازبه  2310ذهنیت و در نهایت حاکمیت ذهنیت برکار خود، تغییر جهت داد )ریدر، 

جسم و  شوند، بنابراین ثنویتو نه بیرون از آن یافت میه دو در تجرب هوسرل معتقد بود که عین و ذهن، هر

 ذهن را کنار نهاد.
ای از پیش شکل گرفته یا براین باور است که موضوع مورد عالقه باید بدون هیچ ایده پدیدارشناسی

کنند وارد ذهن بازیگر شوند تا بفهمند او ی مورد بررسی قرار گیرد. پژوهشگران تالش میانتظارات پیشین

د که چگونه انگردبه تبیین این امر رهنمون می بیند و به چه چیز اعتقاد دارد. این درک، پژوهشگر راچه می

رت با بیان نظریه (. دکا2913 ،کند )مالیریگونه رفتار میسازد و چرا اینبازیگر، واقعیت را بر می

استعالیی یعنی بازگشت به من اندیشنده به مثابه مبنای نهایی شناخت و حقیقت، در واقع نوعی 

های بعدی به آن ای برای شناختپایه که قابل شک کردن نبود و به عنوانپدیدارشناسی ذهنی را بیان کرد 

ه موجود دانستن یا نمود دانستن آن، خود نظر از تصمیم انتقادی من دربارکند که صرفتکیه کرد و بیان می

ای متعلق به من یک هیچ نیست، بلکه دقیقاً چیزی است که اصوالً چنین این پدیده به مثابه پدیده

وجود  را که برای من معنا و اعتبار یک هر آنچه ،بنابراین .سازدگیری انتقادی را بر من ممکن میتصمیم

 (.2935سازد )هوسرل،ممکن می ،دارد -تواند شمرده شودمیشود یا که قطعی شمرده می-حقیقی را



 031 

 
ی روح را مورد بررسی قرار داد و با نگاهی شناسهگل است که پدیدار ،دیگر فیلسوفان پدیدارشناس از

 متفاوت به پدیدارشناسی توجه کرد. پدیدار نزد هگل روحی است که درگذرگاه زمان و تاریخ، بسط و

ای از ذات کند وگویی برای هگل پدیدارشناسی تجلی و بروز و پیدایش گوشهیابد و جلوه میش میگستر

 (.2935و مثال در زمان و مکان است )هگل،
منظر  ذهن از استنتاجی است. بدین صورت که با تحلیل پدیدارشناسی -روش این پژوهش تحلیلی

شناسی پردازیم و درگام دوم تاثیر آن بر روشفیلسوفان در این زمینه میهای فیلسوفان، به بیان دیدگاه

 گردد.استنتاج می پژوهش تربیتی
ذهن  توان به طور اختصار مواردی را نام برد. مسائل پدیدارشناسیهایی که استنتاج شد میاز جمله یافته

با تعلیم و تربیت است و توجه به ذهن و مراحل رسیدن آن به روح مطلق )آگاهی( دارای ارتباط تنگاتنگی 

تواند اشاراتی از جمله روش دیالکتیکی، روش انتقاد که با روشی انتقادی و نفی پدیدار پیشین است، می

 رد.به ارمغان آو تحول پژوهش تربیتی یهای تربیتی را برافرارونده و دیگر روش

 و تربیتذهن، تعلیم  شناسی تربیتی، پدیدارشناسیروش های كلیدی:واژه

 منابع
 9فصلنامه راهبردهای آموزش، ، کاربرد دیدگاه پدیدارشناسی ون منون درمطالعات برنامه درسی (.2913) برقی، ع

(4.) 

 3پژوهشی دانشگاه قم،  فصلنامه علمیشناسی، وگادامر با محک روش دگری، ها(. مقایسه هوسرل2935) چناری، م
(1). 

 تهران: انتشارات علم. فلسفه ذهن.(. 2910) خاتمی، م

 .41شماره  ،شناسی علوم انسانیفصلنامه روش پدیدارشناسی به مثابه روش علمی. (. درآمدی بر2910) صفایی، ع

 .(4) 1 ،. مجله معرفت فلسفیش وپرورشتاثیر آن درآموز (. پدیدارشناسی هگل، ابعاد و2935) فالح رفیع، م

 تهران: ناشر خوارزمی. (. )ز. جبلی، مترجم(.)پدیدارشناسی ذهن فنومنولوژی روح(. 2916) هگل، و

 تهران: نشر نی. شیدیان، مترجم(.ع. ر. )شناسیای بر پدیدهتامالت دکارتی مقدمه (.2935) هوسرل، ا
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تحول مفهوم شهروندی در  (.2931)طاهره ، ته جعفرآبادیجاویدی کالو محمدشریف  ،طاهرپور

چکیده مقاالت چهارمین . در های آن برای تربیت شهروند جهانیو داللت شدن عصر جهانی
 یرانهمایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ا

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.039-013)صص: 

 
 

های آن برای تربیت شدن و داللت تحول مفهوم شهروندی در عصر جهانی

 شهروند جهانی

 1طاهره جاویدی کالته جعفرآبادیو  2محمدشریف طاهرپور

و شدن محصول گسترش تکنولوژی حمل و نقل سریع و وسایل ارتباطی است که باعث تسریع جهانی

گسترش تعامالت رودرو و مجازی، در هم فشردگی زمان و مکان، در هم تنیدگی فرهنگی، افزایش 

گردش اطالعات، از بین رفتن مرزهای جغرافیایی و کاهش و تضعیف قدرت و توان دولت در امور 

شمولیت و عمق مفاهیم  یاقتصادی، سیاسی و فرهنگی و همچنین، باعث تحول محتوای مفاهیم، گستره

های مفهومی شدن منجر به چالشجهانی»معتقدند:  4اولریش بک و 9ده است؛ در این رابطه جان یوریش

اضافی  یریزد و نباید آن را به عنوان سطح یا حوزههای سنتی را به هم میشده است و بسیاری از بحث

شدن نوعی یدر جهان .شناسی اضافه کردهای موجود جامعهتوان آنرا به تحلیلتلقی کنیم که می

 (.929 :2911، 0تاملینسون) «شکنی مفهومی مشخص و قطعی وجود داردسنت

معنایی مفاهیم را زیر رو کرده و منجر به تحول مفهومی و  یشدن دامنهبا توجه به آنچه بیان شد، جهانی

ست های مختلف شده است. در این میان، مفهوم شهروندی از جمله موضوعاتی اای در عرصهحتی نظریه

ای شده است. بر این اساس، تربیت در گذشته بیشتر ناظر بر شهروند ملی که دچار تحول مفهومی و نظریه

بوده است، ولی با توجه به این که تحوالت عظیمی رخ داده و شهروند جهانی بدیل شهروند ملی شده 

محور اصلی  لی ایجاد شود و تربیت شهروند جهانینیز باید تحو است، به تبع آن در مفهوم تربیت شهروندی

 شهروند ملی گردد. دالیل این تحول عبارتند از: 

                                                      
 m.s.taherpour@gmail.comدانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد  -2
 tjavidi@ferdowsi.um.ac.ir ت دانشگاه فردوسی مشهدیم و تربیتعل هگروه فلسف دانشیار -1

9- JohnUrry 
4- Ulrich Beck 
0- John Tomlinson 
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ملت، تأکید بر ملیت و به تبع آن عدم توجه به  -دولت یمحدود بودن تربیت شهروند ملی در گستره -2

بیگانه، تمرکز بیش از حد بر حقوق مدنی، سیاسی و های فرهنگی و لحاظ کردن آنان به عنوان دیگر هویت

، 2پذیری آنها )چابتاجتماعی شهروندان و عدم توجه کافی نسبت به وظایف، اخالقیات، یا مسؤلیت

ن آرمان شهروندی به به عنوا ، آزادیملی در به ثمر رساندن عدالت ناتوانی تربیت شهروندی -1(؛ 1550

جهانی  یسلطهِ تضعیف -9(؛ 232: 2911 نش،)های متفاوت از حقوق متفاوت دلیل عدم برخورداری گروه

، حوزه جهانی شدن -0گیری دنیای پساملی؛ شکل -4الگوی اصلی سامان سیاسی؛  یملت به مثابه -دولت

در هم تنیدگی عرصه داخلی،  -0(؛ 2915نگی )هابرماس، شدن امور فرهجهانی -6عمومی شهروندان؛ 

شان کمتر ها بر شهروندان و سرزمیندولت ها، چون اقتدارکاهش حاکمیت دولت -1ای و جهانی؛ منطقه

 و کاهش توانایی دولت ملی در حل مشکالت زیست محیطی، کاهش فقر، مبارزه با تروریسم -3شود؛ می

که محدود به (. با توجه به تحوالت صورت گرفته، تربیت شهروند ملی 02: 2910لد، )هفاجعه اتمی 

مرزهای جغرافیایی، مفروض گرفتن همگونی فرهنگی بین شهروندان ملی، تأکید بر حقوق یکسان و عدم 

ه، تواند شهروندان را برای ایفای نقش مناسب در تغییر و تحوالت به وقوع پیوستهاست؛ نمیتوجه به تفاوت

شدن تربیت کند؛ بنابراین در چنین شرایطی ضرورت دارد که در مفهوم شهروندی در عصر جهانی

 تحوالتی صورت پذیرد.

شود این است که، تغییراتی که در چند دهه اخیر در االت مهمی که در اینجا مطرح میویکی از س

جهانی همراه بوده و هروندمفهوم شهروندجهانی بوجود آمده، با چه نوع تحوالتی در مفهوم تربیت ش

 خواهد بود؟ 

توان اذعان نمود، همچنان که تغییرات پیچیده عصر کنونی منجر به در پاسخ اولیه به این سوال می

ی اجهانی شده است، انتظار این است که این وضعیت تحوالت گستردهتحوالت زیادی در مفهوم شهروند

 د.جهانی ایجاد نمایرا در مفهوم تربیت شهروند

جهانی و مفهوم تربیت مبتنی بر آن را عبارت ( برخی از تحوالت مشترک بین مفهوم شهروند2911نش )

ها؛ توجه به دیگری و غیر، در اثر از بین رفتن دیوارهای مادی و روانی بین افراد و فرهنگ -2داند از: می

توجه به  -9شمول؛ کننده و جهانینغرب به عنوان یک فراروایت تعی زیر سؤال رفتن فرهنگ -1

خروج  -4(؛ 30)های به جای سرکوبی و نابودی آنها های فرهنگی، به رسمیت شناختن این تفاوتتفاوت

گرایانه و سازی و استانداردسازی و پیدا کردن ماهیتی متغیر، پویا، کثرتتعلیم و تربیت از ماهیت یکسان

                                                      
2 - Lyann chabot 
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بیایید جنگی علیه کلیت به راه »دارد ( در این رابطه بیان می2912) ارها. لیوتپلورالیستی و مبتنی بر تفاوت

ها را فعال ساخته و شرف نام را نجات بیندازیم؛ بیایید شاهدی بر امر غیر قابل عرضه باشیم؛ بیایید تفاوت

 به رسمیت»دارد می (، در این رابطه بیان2911مالپاس )به رسمیت شناختن حق دیگران،  -0(؛ 233« )بخشیم

 خودشان زبانی هایبازی از شاندیدگاه ارائه منظور به ریشه در این دارد که افراد دیگران حق شناختن

 کردن عمل و گفتن سخن اندیشیدن، هایشیوه سایر که آیدمی پدید زمانی عدالتیبی ،زیرا. کنند استفاده

 یهتوجه به پیشین -6؛ (31-30) «کوب گرددگروه یا فرهنگ مسلط سر یک زبانی هایبازی یهبوسیل

 (.2910گرایی قومی و فرهنگی )موالیی فرسنگی، نسبیت -0آموزان؛ تاریخی و فرهنگی دانش

آگاهی از  ؛همچون ،ای استهای ویژهدارای قابلیت شدن،جهانی در بستر جهانیشهروند ،عالوه بر این

های مختلف، داشتن احترام به ارزشجهانی،  گستردگی جهان، درک نقش خود به عنوان یک شهروند

عدالتی اجتماعی، مشارکت در تمام سطوح های جهانی، برآشفته شدن از بیفهمی از چگونگی فعالیت

تر و پایدارتر، احساس اجتماعی از سطح محلی تا جهانی، تمایل به تالش برای ساختن جهانی عادالنه

، آراستگی به های تفکر انتقادیپرسشگری و مهارت یهمسؤلیت نسبت به اعمال خویش، داشتن روحی

های برای مشارکت به عنوان شهروندان فعال، تلقی کردن جهان به عنوان بخشی ها و ارزشدانش، مهارت

از زندگی روزانه محلی، خواه در یک دهکده کوچک یا در یک شهر بزرگ و برقراری ارتباط با محیط 

 ا آگاهی بیشتر از محیط اطراف،ی یالمللنیب یشتر آگاهیتوسعه هر چه بیکدیگر به عنوان انسان،  اطراف و با

نقش فعال در مقابله داشتن مسائل جهانی و ت یماهدرک مطالبات، و  ها، وظایفحقوق و مسئولیتتوجه به 

گوش  و جهانی،، مشارکت در بهزیستی و رفاه اجتماعی دیگران، همکاری مثبت در سطح محلی با آنها

 9ریچارد وولی ؛11551مل ؛1556 ،الف -2آکسفام»های آنها به دیدگاه دادن به سخنان دیگران و احترام

شود با چنین تغییراتی در مفهوم شهروند جهانی ضروری (. چنانکه مالحظه می1556 ب، -آکسفام ؛1551

 حاصل شود. نیز تحوالتی در مفهوم تربیت شهروندی ،است

شدن تابع نوع نگاهی است که به جهانی ،با توجه به این که مفهوم شهروندی و تربیت شهروند جهانی

به بررسی مفهوم  2شدن از پایینو جهانی 4شدن از باالجهانی یه، در اصل مقاله بر اساس دو نظریدارد وجود

 داخته خواهد شد.شهروندی و تربیت شهروندجهانی پر

                                                      
2- Oxfam 
1- Cher Ping Lim 
9- RichardWoolley  
4- Globalization fromabove 
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به تبیین نظریه جهانی  استفاده شده است. بر این اساس، یاستنباط - یلیروش تحل از ،در این پژوهش

با توجه به مبانی این دو نظریه، مفهوم  سپس شود،از باال و نظریه جهانی شدن از پایین پرداخته می شدن

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  برای تربیت شهروند جهانیهای آن شهروندی در عصر جهانی و داللت

با نظر به امتیازات و  پایین از شدنجهانی ضمن معرفی رویکردهای مورد نظر، رویکرد ،در این مقاله

ادامه شود و در مطرح و تحلیل می تناسباتی که برای شرایط فعلی دارد، بعنوان رویکرد منتخب محققان

 گیرد.رویکرد جهانی شدن از باال نیز مورد نقد قرار می

شدن از باال از دیدگاه جهانی تربیت شهروند جهانی نکهیا برخی از نتایج مهم این پژوهش عبارتند از

سیاسی سطحی، ایجاد شهروندان  مشارکتسیاسی،  صوری، تضعیف فرهنگ منجر به ایجاد دموکراسی

های رواج تروریسم و از بین رفتن کرامت انسانی، عدم توجه به تفاوت ،9، استیال1سازیسیاسی، یکسانغیر

شمول بودن فرهنگ ها و جهانبودگی فرهنگفرهنگی، تأکید بر همگرایی فرهنگی، عدم توجه به خاص

ها، امکان گفتگو بین فرهنگباوری، چند فرهنگن منجر به شدن از پاییشود. اما رویکرد جهانیغرب می

های متفاوت از حقوق متفاوت، ها، برخورداری گروهاختالط و پیوند فرهنگی، به رسمیت شناختن تفاوت

آگاهی از  نوین جهانی، گرایی، پایبندی به اخالقگرایی توأم با خاصمسئولیت در قبال غیریت، عام

جهان، داشتن مهارت  یه، ایجاد نهادهای مشارکتی برای اداریجهان، تمایل به مشارکت جهانگستردگی 

 شود. تر و توسعه دانایی میتر و عادالنه، تالش برای ساختن جهان پایدارتفکر انتقادی

  ربیت شهروند جهانیشدن از پایین، مفهوم شهروندی، تشدن از باال، جهانیجهانی كلیدی: هایواژه

 منابع
. های جهانی شدننظریه، گورمک آنتونی و دیوید هلددر . جهانی شدن و بررسی فرهنگ. (2911تاملینسون، جان )

 تهران: نشر سرچشمه.  ، مترجم(.مسعود کرباسیان)

 تهران: نشر گام نو. .مترجم( ،حسینعلی نوروزی) .وضعیت پست مدرن (.2912) فرانسوالیوتار، ژان

 .نشرمرکز: تهران .، مترجم(بهرنگ پورحسینی. )رفرانسوا لیوتا ژان .(2911) مالپاس، سایمون

های بین فرهنگی: مطالعه موردی روابط بین فرهنگی اهل جهانی شدن و حساسیت .(2910موالیی فرسنگی، حمیده )
 دانشگاه تهران. (. ناسی ارشدکارش یهنامپایان) تسنن و تشیع در استان گلستان

                                                                                                                                       
2- Globalization frombelow 
1- Homogenization 
9- Hegemonization 
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، ، مترجم(محمد تقی دلفروز) .شناسی سیاسی معاصر، جهانی شدن، سیاست، قدرتجامعه. (2911) .نش، کیت

 .تهران: انتشارات کویر

تهران: نشر  .، مترجم(کمال پوالدی. )جهانی شدن و آینده دموکراسی منظومۀ پساملی. (2915هابرماس، یورگن )

 مرکز.

مجله  .(پور، مترجممحمدرضا جالئی. )دموکراسی، جهانی شدن و ایران در گفتگو با دیوید هلد. (2910) هلد، دیوید
  .00 -05، صص: 9شماره ، آیین

 
Chabot, L. (2007). The concept of citizenship in western liberal democracies in first 

nations: a research paper prepared for the governance policy directorate lands and 
trusts services, INAC. 

Lim, C. P. (2008). Global citizenship education, school curriculum and games: Learning 
Mathematics, English and Science as a global citizen. Computers & Education. 51, pp. 
1073- 1093. 

Oxfam, A. (2006). Education for global citizenship guide for school. Oxford, UK: Oxfam 
Development Education. 

Oxfam, B. (2006). Teaching controversial issues. Oxford: Oxfam. 
Woolley, R. (2008). Spirituality and education for global citizenship: developing student 

teachers’ perceptions and practice. International Journal of Children’s Spirituality. Vol. 
13, No. 2, pp. 145–156. 

 

http://www.ensani.ir/fa/26474/magazine.aspx
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یم و تعلسوفان یلفیگاه و نقش جای به نگاه (.2931) موسوی نیا، سیده فاطمه و صفارحیدری، حجت

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی . در ایرانی آموزشید جدین و تحول نظام تکویت در ترب
)صص:  انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.034-036

 
 

ین و تحول نظام تکویت در ترب یم وتعلیلسوفان فیگاه و نقش جای به نگاه

 ایرانی آموزشید جد

 1حجت صفارحیدریو  2سیده فاطمه موسوی نیا

یت تربیم و تعلی در قلمرو فلسفی هاروشیشه، نگرش و یا اند را کار بستیت تربیم و تعلفلسفه  معموالً

کوشد تا یم کهی است کس یلسوف آموزش و پرورشف ،یمعنین ادر ؛ نمایندیم یفتعر( 2914، )گوتک

ت یم و تربیلسوف تعلیی بخشد. ففزون ممکنی معناترین یقعمی آموزش و پرورش در چگونگفهم ما را از 

 یاری یدر حوزه نظر یتیترب یهامفاهیم و گزاره یسازکوشد تا به روشنیک سو میاست که از  یکس

ا که تنها ب یبپردازد؛ کار ینظام آموزش یعمل یهایکاستدرباره  یگر، به روشنگرید یرساند و از سو

ن معنا، به یدر ا رد.یپذیجامعه انجام م ی، اخالقی، فرهنگیاجتماع یهاتیق به تحول در وضعیدق ینگاه

 شه و عمل. یمطمئن و جاودان از اند ییاست نه ساختن بنا یروشنگر یتیلسوف تربیاز سقراط، کار ف یتاس

 ییی در روشنگربسزایتی چه نقش تربیلسوفان ف کهدهد یمیتی نشان تربیشه اندیخ تاری گذرا به نگاه

ی سه و ط. در اندداشتهیای مدرن دندر  یتتربم و یها در قلمرو تعلیشهاندین تکوجه یو در نت یتیترب یهادهیا

ان بزرگ یلسوففی هایشهانداز  -یژه در غرب و -ن ی آموزش و پرورش مدرنهادهایا چهار سده گذشته 

ین ایتی تربیلسوفان بزرگ فیشه اندین، چرا زمدر مغرب  کهین ا(. 2910، کارداناند )یرفتهپذیر تأثیتی ترب

پس از  کهیم بپردازای یاجتماعدرباره تحوالت  ملأتبه  کهیازمند آن است ن ،یرگذار بوده استتأثین چن

ی اجتماعید جدیازهای نید آمدن پدسته است. یوپ وقوعبه  ،عده ببیالدی میژه از قرن هفدهم و هب ورنسانس 

ی براینه را زمیازها، نین ای حل برایی هاراهی یا راهیی و یافتن گویج در پاسخرایی ناتواناو 

ی فلسفی هایشهاندین تحوالت، به صدر نشستن ایامدهای پید فراهم ساخت. یکی از جدی هایپردازیهنظر

را  رشوپریشی درباره آموزش و بازاندینه زم، ناخواستهخواه ی، اجتماعیلسوفان بوده است. تحوالت ف

                                                      
   mona.moosavinia@gmail.comدانش آموخته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت  - 2
 عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران - 1
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ینه ساختن هر نوع نهادی برا یمطمئن یهای از جمله راهآموزشی نهادهایرا، همواره زسازد. فراهم می

 نوآموزش و پرورش هم خود را  یی دوران مدرن، نهادهاط(. در 2905 یال،وو  رهیاال)میی است نوگرا

 . ختند و هم جامعه راسا

ی داشته است؟ به سهمیرانی ایلسوفان فیتی تربفلسفه  ،یرانای آموزشید جدیری نظام گشکلیا در آاما     

وجو نمود؟ پرسش یران جستاین نوی آموزشینی را در نظام معیتی تربتوان رد فلسفه یمیا آیگر، دعبارت 

یتی در تربی ای ظهور فلسفهرابی الزم اجتماعیط شرااً اساس ،یا در یک صد سال گذشتهآیگر آن که، د

ی به نگاه؟ اندبودهیرگذار تأثیران ای مدرن در آموزشی نهادهایروها بر ن کدامیران فراهم آمده است؟ ا

ید در جدنظام آموزش و پرورش  کهدهد یمیران نشان ای مدرن در آموزشی نهادهایری گشکلیخ تار

ی وارداتید جد(. آموزش و پرورش 2905ی،)اردکانت یامده اسن وجودی به روشنیچ فلسفه هیه پایران بر ا

ی مقاصد برایاده شد و یا پی مونتاژ و سنتهای آموزش و پرورش یکاستی جبران برایا  کهیران، ادر 

 یشهاند یبر فلسفه گاهیچه(، 2363راسته، )آیی در نسل جوان گرایملیدن روح دمیدئولوژیکی چون ا

یتی در تربی چون فلسفه دروسیس و آموزش تدراز عمر  کهی است حالر ین دابوده است. نی استوار اشده

یم و تعلی به نام فلسفه ایس رشتهسأتاز  کهی است او چند دهه یم قرن گذشته استنیش از ب، هادانشگاه

یان مدر عدم ارتباط  ،ی را از یک سوکاستین ایشه رگذرد. یمی دکتری ارشد و کارشناسیت در سطوح ترب

یگر، در وجود شکاف عمیقی که در فلسفه حاکم و دی سویران و از ای در اجتماعتحوالت فلسفه و 

توان یتی، میتربیلسوفان فیگاهی جایبر راهبردها و راهکارهای آموزشی وجود دارد و به طور کلی، د

را مورد توان سه دوره یمیران مدرن، ایتی تربیلسوفان در تحوالت فیگاه جای نشان دادن برا .جستجو نمود

 ی نمود: بررسیرگذار بر آن را تأثعوامل  مرحلهمطالعه قرار داد و در هر 

ید. گردیران آغاز ای مدرن در آموزشنظام ، بر جامعه حاکمی سنتی فضابا وجود  کهدوره قاجار  -2

ی نهادهایی و پس از آن مدارس متوسطه، به عنوان ابتدایس شد و مدارس سأتین دوران ادارالفنون در 

ی نوع، بر اساس نهادهاین ا کهرسد ینمبه نظر ا (. ام2969 ی،)کسروآمدند  وجودی، بآموزشرن مد

ی گروهوقت و یا  حکومت کهیازی بود نید آمده باشند، هر آنچه بود پدیرانی ای جامعه واقعیاز ناحساس 

اثرات  کناردر  –ید جد آموزشی مراکزین ایس سأت یو منفبارز یج نتاکردند. از یماز توانگران احساس 

  .دی بواجتماعانشقاق  -هاآنمثبت 

یونالیسم ناسیج تروی برایدئولوژیک ای ابزاربه عنوان و آموزش و پرورش از یک س کهی پهلودوره  -1

ی نوسازی فکری الزم هاینهزم ن کهآیبی، اقتصادی و اجتماعی نوسازی برایگر، دی سوقرار گرفت و از 
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 بکار هاسنتی مبارزه با برای ابزارآموزش و پرورش مدرن به عنوان  کهد یجه آن شنتید آمده باشد، پد

 ید است، فراهم ساخت. جدی را با هر آنچه نو و بدگمانینه زمگرفته شد و 

یز ادامه دارد. ن کنونید و تاآغاز گردی اسالمی جمهوریس نظام سأتو  یاسالمدوره سوم با انقالب  -9

ین ای مجدد یافت. از سازمانده ،یاسالمیدئولوژی اید شدیر ثتأتحت  ،آموزش و پرورش ،ورانین دادر 

مورد  ،انقالبه یروهای وفادار بنیت تربی برا ،یانقالب - ینید ی در درون گفتمانآموزشی نهادهارو، 

یادی حل شده بن طوربه و مدرن  یان سنتمین دوران چالش ادر  کهرسد ینماستفاده قرار گرفتند. به نظر 

یان میش چالش نمابه عرصه  ،یزنی کنونی آموزش و پرورش عملی و نظرعرصه  کهین روست اباشد. از 

یلسوفان ف یتی و یاتربفلسفه  ،هادورهین ایچ یک از هد که در یآیسنت و مدرن مبدل شده است. به نظر نم

یز نیتی و تربیگاه فلسفه جا کهشود یم کوششیق تحقین ادر  باشند. کردهیفاء ای موثریتی نقش ترب

یرد. روش مطالعه متناسب با موضوع گیابی قرار ارزمورد  مذکوریرانی در سه دوره ایتی تربیلسوفان ف

یز نیتی ترب تفکریت وضعی نقد برای انتقادین، از روش ای است. با وجود اجتاستنیلی و تحلروش  ،یقتحق

 استفاده خواهد شد.

 ایران، تحول ی،آموزش هادهایفیلسوف تربیت، ن كلیدی: هایهواژ

 منابع
 انتشارات دانشگاه تهران. :. تهران(اول لدج) .موسسات تمدنی جدید در ایران .(2905اردکانی، حسین )

 سمت. :تهران .سیر آراء تربیتی در غرب (.2910محمد )کاردان، علی

 . تهران: انتشارات امیرکبیر.تاریخ مشروطه ایران .(2969کسروی، احمد )

 سمت. :تهران. ، مترجم(سرشتجعفر پاک)محمد .مکاتب فلسفی و آراء تربیتی(. 2914) . الگوتک، جرالد

مشهد: . ، مترجم(محمدرضا شجاع رضوی). تاریخ جهانی آموزش و پرورش .(2905ویال، ژان ) و میاالره، گاستون

 انتشارات آستان قدس رضوی.

 
Arasteh, A. R. (1969). Education and Social Awaking in Iran 1850 – 1968. Leiden: E. J. 

Brill. 
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برای بهبود و  تبیین و بررسی دیدگاه هرمنوتیکی ریکور (.2931) قاسمی، علی و ایمانی، محسن

رمین همایش ملی انجمن فلسفه چکیده مقاالت چها. در آموزش و پرورش تحول در برنامه درسی
(. 655-030)صص:  تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

تبیین و بررسی دیدگاه هرمنوتیکی ریکور برای بهبود و تحول در برنامه 

 درسی آموزش و پرورش

 1یمحسن ایمان و 2یعلی قاسم

ای از دانشمندان معاصر خوبی در میان عدهیا علم فهمیدن است. هرمنوتیک به به معنای هنر کهرمنوتی

 و روانتقادی، تندرو، میانه هایگرایش به را هرمنوتیک بندیتقسیم یک در پذیرفته شده است. گاالگر

رو است یکی از فیلسوفان هرمنوتیک میانه ل ریکور. پ(01: 2911 باقری،) کندمی بندیتقسیم کارمحافظه

شود. ریکور تعلیم و تربیت را به عنوان فرایندی اجتماعی عنوان بنیانگذار هرمنوتیک مدرن شناخته میکه به

هایی چون خواندن، گوش دادن و پرسشگری فعال به گیرد، که طی آن معنا از طریق فعالیتدر نظر می

های معینی در توان داللتپیوندد. با توجه به دیدگاه هرمنوتیکی ریکور در زمینه تعلیم و تربیت میوقوع می

ارائه  ،شودهای تدریس و ارزشیابی میها شامل هدف، محتوا، روشمؤلفهدرسی که این برنامه یهامؤلفه

ته و بر ، آن را ناکافی دانسگرایی در تعلیم و تربیتاول با تاکید بر نقش عقل مؤلفهداد. ریکور در باب 

تولید است که تعلیم و تربیت صرفاً باز دوم معتقد مؤلفهورزد. در باب آموز تاکید میفهمی دانشخود

ها خود را گردد که به موجب آن سنتها نیز میها نیست، بلکه موجب تجدید محتوا و سنتمحتوا و سنت

سوم معتقد به استفاده از  مؤلفهشوند. در باب اقع میهای جدید وسازند یا خود، موضوع تفسیر و فهممی

ها در تدریس است که شاگردان را به تفکر و مسئله و امثال ایندوطرفه، حل های فعال مانند گفتمانروش

سی و درچهارم و پایانی معتقد است که ارزشیابی باید مبتنی برنامه مؤلفهدارد. در باب تفسیر رخدادها وا می

مورد نیاز آموخته  آموزان با آن باشد، در این ارزشیابی به دنبال آن هستیم که آیا برنامه درسیتعامل دانش

های مؤلفهخصوص درباره های معینی در تعلیم و تربیت بهشده است یا نه؟ این دیدگاه هرمنوتیکی داللت

                                                      
 دانشجوی دکتری رشته  فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس -2
  ircodares.aeimanim@m.عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس  -1
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درسی آموزش و پرورش ایران مورد استفاده قرار د تحول در برنامهتوان برای بهبودرسی دارد که میبرنامه

 گیرد که در این مقاله به بحث درباره آن خواهیم پرداخت.

 سواالت پژوهش عبارتند از: 

 آموزش و پرورش ایران چیست؟ های اساسی برنامه درسیمؤلفه -2

 چیست؟ های اساسی برنامه درسیلفهمؤ، از دیدگاه هرمنوتیکی ریکور -1

 همه تحول و توسعه تردیدناپذیر و اصلی شرط جامعه، در نهاد ترینزیربنایی عنوان به پرورش و آموزش

های در باب آموزش و پرورش و داللت دیدگاه هرمنوتیکی ریکورا ابتد مقاله، این در. است کشور جانبه

 در پرورش و آموزش نظام درسی برنامه اساسی و عمده هایمؤلفهگردد، سپس بیان می برنامه درسیآن در 

 در غالب تدریس روش -9 ؛درسی برنامه در آموزشی محتوای -1 ؛درسی برنامه هدف -2: شامل که ایران

 و بهبود برای راهکارهایی سرانجام ردد وگمین بیا باشد،می درسی برنامه در ارزشیابی -4 و ؛درسی برنامه

 .گرددمی بیان ریکور هرمنوتیکی دیدگاه به باتوجه ایران درسی برنامه تحول

را  توصیفی و تحلیلی است که به صورت کیفی دیدگاه هرمنوتیکی ریکور یپژوهش حاضر، پژوهش

توجه به موضوع و ماهیت پژوهش، محقق با مراجعه به منابع فارسی و انگلیسی دهد. با مورد بررسی قرار می

به بررسی آثار ریکور پرداخته و به گردآوری اطالعات مورد نظر و تجزیه و تحلیل و برقراری ارتباط بین 

مذکور توصیف و  های برنامه درسیمؤلفهها و مفاهیم دیدگاه تربیتی و فرضپردازد. سپس پیشآنها می

 گردد.برای بهبود برنامه درسی آموزش و پرورش ایران بیان می

 تالش و بشناسیم را کارآمد و مطلوب پرورش و آموزش نظام هایویژگی اگر که باورند، این بر برخی 

 مطلوب آموزشی نظام یک به مشخص زمانی مدت طول در گیریم، کار به آن کردن پیاده برای را خود

درسی نظام آموزش و های اساسی برنامهمؤلفهکنیم. در این مقاله به بررسی تعدادی از می پیدا رسیدست

درسی فعلی ها برای بهبود برنامهمؤلفهدرباره این  و سپس دیدگاه ریکوره پرورش فعلی ایران پرداخته شد

 شود.گردد. در زیر به این موارد اشاره اجمالی میایران بیان می

گرایی توان اعتالی عقلدر آموزش و پرورش فعلی ایران را می اهداف: یکی از اهداف برنامه درسی

فهمی ت، آن را ناکافی دانسته و بر خودگرایی در تعلیم و تربیبا تاکید بر نقش عقل دانست. ریکور

تربیت نیست،  ی نهایی فرایند تعلیم ودارد خودفهمی، صرفاً نتیجهکند. ریکور بیان میآموز تاکید میدانش

 بلکه فرایندی قابل تجدید شدن و دایمی است که در هر تعلیم و تربیت حقیقی در جریان است.
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محتوا: مواد و محتوای آموزشی دروس علوم در کتاب درسی نظام آموزش و پرورش فعلی ایران شکل 

ها در محتوای آموزشی معتقد است که تعلیم و تربیت صرفاً بازتولید محتوا و سنت تقلیدی دارد. ریکور

سازد و ها خود را میگردد که به موجب آن سنتها نیز میبلکه موجب تجدید محتوا و سنت ،نیست

 شوند.های جدید میموضوع تفسیرها و فهم

وار تکالیف درسی ر، تمرین و حفظ طوطیهای رایج در مدارس ما نیز عمدتاً شامل: تکراروش: روش

ها در مسئله و امثال ایندوطرفه، حل های فعال مانند گفتمانمعتقد به استفاده از روش است. اما ریکور

که آموزان باید بیاموزند دارد. هم چنین دانشها وا میتدریس است که شاگردان را به تفکر و تفسیر رخداد

توانند با گسترش تجارت و کسب دانش بیشتر به تفسیرهای دیگری از متن نیز نائل آیند و در آینده نیز می

معلم نیز آنان را به مطالعه و کسب اطالعات جدی ترغیب نماید تا روند تفسیر توسط آنان به رشد و 

 های بیشتر بیانجامد.بالندگی

باشد و یشرفت براساس اهداف تعیین شده در افراد میارزشیابی: ارزشیابی به معنی سنجش میزان پ

معتقد است  کند. ریکورها را مشخص میارزشیابی، حد تفاضل میان وضع موجود و وضع مطلوب برنامه

ه دنبال آن آموزان با آن باشد در این ارزشیابی بو تعامل دانش که ارزشیابی باید مبتنی بر برنامه درسی

 .(11: 2309هستیم که آیا برنامه درسی مورد نیاز آموخته شده است یا نه )ریکور، 

 آفریده تاثیراتی انسانی علوم درعرصه یافته، اخیر هایدهه در که ایدوباره احیای با هرمنوتیکی دیدگاه

 جایگاه به توجه با. اندودهنم یاد ورزیدانش در نوین الگویی عنوان به آن از جانبدارانش که جایی تا است،

 قرار توجه مورد نیز تربیت و تعلیم در مذکور دیدگاه رودمی انتظار دیدگاه، این در فهم و متن کانونی

دیدگاه هرمنوتیکی  .برخوردارند کانونی جایگاه از نیز و تربیت تعلیم در ذکر، فوق عنصر دو زیرا گیرد،

ی افراد ساخته فرایند تعلیم و تربیت اعتقاد دارد که دانش و حقیقت بوسیلهبا نگاهی متفاوت به  ریکور

گرا که معتقد است شوند، بنابراین دانش خارج از ذهن وجود ندارد. این دیدگاه اساساً از دیدگاه عینیمی

ن باشد، متفاوت است. یادگیرندگادانستن و حقیقت خارج از ذهن افراد وجود دارد، بنابراین عینی می

های خود نیستند بلکه معنا را جستجو سازند. آنها صرفاً به دنبال انعکاس آموختههای خود را میفهم

اساس این  ی دیدگاه هرمنوتیکی ریکور آن است که یادگیری فرایندی فعال است. برکنند. عقیدهمی

د از درون فرد حاصل شود. توان تحمیل نمود، زیرا فهم بایشود اما فهم را نمیاطالعات تحمیل می ،دیدگاه

هسته اصلی دیدگاه ریکور از این قرار است که فراگیرنده، دانش و حقیقت را در ارتباطی با دنیاهای 

تواند در جامعه با افراد دیگر و همچنین در روبرو شدن با متون آورد. که این ارتباط میمتفاوت بدست می
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ریکور بر نقش فعال یادگیرندگان در خلق دانش مشخص،  متفاوت برقرار شود. بنابراین دیدگاه هرمنوتیک

 گذارد.کسب تجربه فردی و اجتماعی در فرایند خلق دانش و فرایند فهم صحه می

 و ایران. ، ریکورهای برنامه درسی، هرمنوتیکمؤلفه، تحول در برنامه درسی :یدیكل هایهواژ
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فلسفه تربیت اسالمی  (.2931)جعفر  ،اغیانچر و سید منصور، مرعشی ؛سید حسین ،نجاتی موسوی

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: . در انداز آیندهدر چشم
(. مشهد: دانشگاه فردوسی 654-652)صص:  مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 مشهد.

 
 

 انداز آیندهفلسفه تربیت اسالمی در چشم

 9جعفر چراغیان و 1سید منصور مرعشی ؛2ید حسین نجاتی موسویس

آموزش و  توانیم ،. در واقعاستآموزش و پرورش ابزار هر جامعه جهت پرورش و رشد افراد جامعه 

جامعه ارتباط داشته و با  یگذشتهدانست که به  هاییتفعّالیّ و هامتشکل از سازمان یستمیپرورش را س

 ،انیم نی. در اکندیم کتحر ندهیآ یو تأثّر به سو ریتأث رفتنیآن و پذ یفعل تیعگرفتن بازخورد از وض

آموزش و پرورش آن جامعه قرار داشته و  یبر فلسفه یتیترب ستمیف هر سیو تعار میمفاه ،نیمضام ها،هیپا

ل ر همان حاو د کندیم هیتک هاآناست که نهاد آموزش و پرورش به  ییهاستون یمنزلهبه  تیترب یفلسفه

 یبرا ییارهایآن و همان طور مع یکارکردها ات،یستم، عملیس نیا هاییورود یابیاست جهت ارز یاریمع

 و شکل که ،است در هر جامعه تیفلسفه ترب ،گریاست. به عبارت د یتینظام ترب نیا هاییخروج یابیارز

جهت تکامل آن و  یچارچوب میو ترس یدهنموده و در شکل میرا ترس آموزشی سازمان دگاهیو د لشمای

 .دینمایم فایرا ا یاتحی و مهم قشه نجامع هایستمیگر سیو مطابقت آن با د یهمراه

تربیتی یکسان و مشابهی را برای جوامع و  یفلسفه توانینمنکته قابل توجّه در این میان این است که 

نیاز اصلی جتماعی هر کشور پیشپیشینه فرهنگی، مذهبی و ا کشورهای مختلف تجویز نمود. توجّه به

ا نمود بیشتری پید ،. این توجّه خاص در کشورهای مسلماناستتربیتی آن جامعه  یفلسفهدهی شکل

تربیتی خود را بر  یفلسفهاز جمله کشور ما ایران،  و بسیاری از کشورهای اسالمی ،. به عنوان مثالکندیم

و تغییر و  فناوری. در این دوران که عصر اندداده یو مذهبتعالیم اسالمی بنا نهاده و به آن وجهه دینی 

اصلی مواجهه و حلّ و فصل  یفهیوظروی ما قرار دارد که متعدّدی پیش یهاچالش ، مسائل واستتحوّل 

اسالمی  یصبغه. در این میان انتظار از تعلیم و تربیت این است که با حفظ استنظام تربیتی  یعهدهبه  هاآن

گوی نیازهای جدید و مشکالت پیش رو باشد. در واقع این انتظار از فلسفه تربیت اسالمی است خود پاسخ

                                                      
 nejatyhossein@yahoo.comکارشناس ارشد آموزش و پرورش خوزستان  - 2
 mmarashi12@yahoo.comاهواز  استادیار دانشگاه شهید چمران - 1
 g.cheraghian@yahoo.comکارشناس ارشد آموزش و پرورش خوزستان  - 9
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که به صورت پویا عمل نموده و با توانایی انطباق با شرایط جدید، چراغ راه ما، در تغییر و تحوالت سریع 

 امروزی باشد. پر نوساندنیای 

و با تأکید بر فلسفه تعلیم و تربیت انداز آینده ی را در چشمتربیت اسالم یفلسفهاین پژوهش تالش دارد 

. دهدرا ارائه  هاآنرو، روش روبرو شدن با پیش یهاچالشمورد بررسی قرار داده و ضمن بیان در ایران 

 :استمطرح شده که به شرح ذیل  یسؤاالتجهت نیل به این هدف 

  وجود دارد؟ ،شودچه فلسفه تربیت اسالمی نامیده می آیا یک مفهوم واقعی برای آن -2

بنا شده و به  هاآنبر  ای از اصول پایدار اسالمی ارائه داد که تربیت اسالمیتوان مجموعهآیا می -1

 استناد شود؟  هاآن

نگری، از دیدگاه آینده رود تربیت اسالمیهایی که انتظار میاصول متغیر( و نوآوریت )متغیرا -9

  چیست؟ ،داشته باشد هاآناسالمی بر  یریتأث

اصول متغیر( که ) یی اصول پایدار اسالمی از یک جهت و متغیراتماهیت ارتباط میان مجموعه -4

 ؟یستتأثیرگذار است، چ هاآنبر  تربیت اسالمی

و ابعاد و با چه  هانهیزمروری بوده و این تحول در چه چرا تحول در فلسفه تربیتی ایران ض -0

 صورت پذیرد؟ ستیبایمرویکردی 

مطرح شده پاسخ داده  سؤاالتاز تحقیقات صورت گرفته به  یانهیشیپپس از بررسی  ،در این پژوهش

. پردازدیم یتربیت اسالم یفلسفهبیان معنی، مفهوم و چیستی  بهنخست، محقق  سؤالدر پاسخ به  .شودیم

عقیدتی، فرهنگی و تمدّنی را به عنوان اصول ثابت و پایداری  یهامؤلفه ،در پاسخ به پرسش دوم، محقّق

انداز آینده فراهم تربیت اسالمی را در چشم ینهیزمکه از اصول متغیر منفک بوده و  کندیممعرفی 

تربیت  یفلسفهکه ارتباط مستقیم با  ییهاینوآورپذیر و تحوّلدر سومین بخش، اصول متغیر و . کندیم

. محقّق دستاوردهای معرفتی، آموزشی، راهبردی؛ محیطی و اداری را در گردندیمی دارند مطرح اسالم

صول ثابت و میان مجموعه ا یرابطهکه در خصوص  سؤالپاسخ به چهارمین  در .دهدیماین دسته قرار 

 ،اجتماعی یهاینوآورنسبت به متغیرات و  ،استوار است هاآنی بر تربیت اسالم یفلسفهپایدار اسالمی که 

و  هاشرفتیپکه اصالت و اولویت با اصول ثابت بوده و اصول متغیر و ابتکارات،  استمحقق بر این نظر 

پژوهش، مشکالت  سؤالدر پاسخ به آخرین  .ردیگیمآن قرار  یمجموعهکسب شده در زیر  یهاینوآور

روی فلسفه تربیت در کشور ایران مطرح شده و محقق با آوردن مصادیقی، ضرورت ی پیشهاچالشو 
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را ل بنیادین، پیشنهادات خود نگر را در این خصوص خواستار شده و با نقد سند تحوّاتخاذ رویکرد تحوّل

 .کندیمبیان 

که بیان گردید، نتایج به دست آمده مؤید آن است که  ییهاپرسشپس از بحث و بررسی و پاسخ به 

 یهستهتقسیم نمود. اصول ثابت که  «ثابت و متغیر»را به دو بخش اصول  یتربیت اسالم یفلسفه توانیم

تغییر و کم و  خوشدستدر گذر زمان و در شرایط مختلف  ستیبایم، دهدیمتشکیل  امرکزی آن ر

به عنوان پوسته و سطح بیرونی  ،دهندیمولی دسته دوم که اصول متغیر را تشکیل  ؛کاست قرار نگیرد

رایط جدید و نوین قابلیت تغییر . این بخش در گذر و گذار به ششوندیمی محسوب تربیت اسالم یفلسفه

تربیت  یفلسفهامکان انجام و تکامل  ،همچنین دگرگونی شوند. و رییتغدچار  توانندیمو  رند،و انطباق را دا

ای متکامل و پیشگیرانه در ی با به کار بردن اصول اسالمی در همان شکل و به صورت مجموعهاسالم

شود؛ محوری تربیت از مجموعه اصول پایدار اسالمی مشتق میاز دیدگاه آینده ،ر ضمنت. دارتباط اس

ابعاد ایدئولوژیک، فرهنگی و تمدّنی آن یک مفهوم تربیتی اسالمی است. تربیت اسالمی در وضعیت و 

و  محور با نوآوری شناختی و تربیتی و آموزشی و روشی و اطالعاتی و محیطی و اداریواقعیت آینده

 پیشرفت بر اساس اصول و مرجع در ارتباط است. 

تربیتی مسلمان به سوی تحقیق پژوهشگر این انتظار را دارد که محققان و کارشناسان علوم ،در پایان

ق و پاسخگویی به های اسالمی روی آورده و ابعاد مختلف آن را در نظر و عمل به جهت تطابپدیده

 کنند.ی پیش رو در آینده، مشخّص هاچالش

 نگریکشورهای مسلمان، اصول متغیر، آینده ،فلسفه تربیت اسالمی های كلیدی:واژه

 منابع 
  .مؤسسه الرساله :روتیب .(الطبعه الثالثه) زه الحریه اإلسالمیالعرب(. 2315) یابوالحسن عل ،یالندو یلحسنا

 انتشارات رشد.. تهران: تتحول تعلیم و تربی(. 2911د )الماسی، علی محم

ها من العربیه: اشکالیه التحیًز، رویه معرفیه و دعوه النظریات اللغویه المعاصره و موقف(. 2336)لمیسری، عبدالوهاب ا
 بیروت.جزء االول، . لالجتهاد، المعهد العالمی للفکر السالمی سلسله المنهجیه السالمیه

 .مکتبه لبنان :بیروت .معجم المصطلحات فی العلوم االجتماعیه(. 2316بدوی، احمدزکی )

 .انتشارات کویر. ینژاد یهاهیتاریخی و نظر یهاسبک .(2905) عزت اهلل رادمنش،

المجله للعلوم  طبعه ثالث(.. )(. تحلیل الخطاب الدینی فی نطاق عالقته بالخطاب العربی1555ر )رمزی، عبدالقاد
 .95-19 ، الصفحاتالطبیقیه، المجلد الثالث

 .انتشارات مهدی. فرهنگ شناسی ینهیزم. (2900د )محمو ،ینیاالمروح
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 تحریر ،الخصوصیه الحضاریه للمصطلحات: سلسله المنهجیه االسالمیه، اشکالیه التحریر(. 2336د )عماره، محم

 وهاب السیری، الجزء االول.عبدال

 شرکه عکاظ للنشر و التوزیع. .منهج القرآن فی تربیه الرجال(. 2312ن )، عبدالرحمۀعمیر

تهران:  .مترجم(پاک سرشت، د جعفر محمّ) .(چاپ ششم)مکاتب فلسفی و آرا تربیتی (. 2916) .ال .الدگوتک، جر

   انتشارات سمت.

 .الجزء االول .مفهوم العلم: بناء المفاهیم، الدراسه المعرفیه و نماذج تطبیقیه(. 1550ن )محمد، علی حسی

 .صدراانتشارات : تهران .ت در اسالمیم و تربیتعل (.2911) یمرتض ،یمطهر

المجله االردنیه فی الدراسات  .فی فلسفه التربیه العربیه االسالمیه من منظور مستقبلی(. 1550ر )هاشم رمزی، عبدالقاد

 .االسالمیه
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 تعلیم و تربیت فلسفه نقش (.2931)ر و قضاوی خوراسگانی، اکبیداهلل دی، خرم آبا ؛جابر ،اصغر پور

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت . در پژوهش و تولید علم بر مقوله
(. مشهد: دانشگاه 650-650)صص:  نایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایرا

 فردوسی مشهد.

 
 

 پژوهش و تولید علم بر مقوله تربیتتعلیم و  فلسفه نقش

 9و اکبر قضاوی خوراسگانی 1یداهلل خرم آبادی؛ 2جابر اصغر پور 

 یکه نظام آموزش شودیمن مسئله اشاره یبه ا« پژوهش»که در مباحث مرتبط با موضوع  هاستسال

خود بسنده  یبه نقش آموزش صرفاًست؛ و یمحور نپژوهش پژوهش در جامعه یاصل یکشور به عنوان متول

ش یگرا یآموزش یهاتیفعالش از پژوهش به ید بیاساتو  معلمان. (2910 ،تصدیقیو  )تصدیقیکرده است 

تر بودن درآمد الوصولسهلبا پژوهش و  سهیدر مقاس یبودن تدر ترساده عبارتند از؛ موانع پژوهش .دارند

متولی آموزش و  یط نهادهاانجام پژوهش توس یاز برایط مورد نیامکانات و شرا نیتأمحاصل از آن، عدم 

در  یپژوهش و ضعف فرهنگ هایریگمیرفته در تصمیصورت پذ یهاپژوهشج یعدم کاربرد نتا ،پرورش

 کنندیماد یس یش خود به تدریو گرا یمحور نبودن نظام آموزشل پژوهشیدل نیترمهمجامعه، به عنوان 

ن یو همچن صورت گرفت یهاپژوهشکه در  یسؤال متأسفانه. (2935بهنام فر،عنایتی و  ،ضامنی)

ان، نقش فلسفه حاکم ین مین است که در ایا ،عرصه آموزش و پژوهش، مغفول مانده یهایگذاراستیس

مختلف  یهاپژوهشکه در  یا الاقل بخش اعظم موانعیهمه و  توانیما یست و آیبر آموزش و پرورش چ

گسترش است،  در حالامروز که دامنه علم به سرعت  یایاز آن دانست؟ در دن نشئت گرفتها ر اندشدهذکر 

ز هستند، فلسفه حاکم بر آموزش و ین یو اقتصاد یاسیصاحب قدرت س در واقعصاحب علم  یو کشورها

شک  ی؟ بدینمایممختلف کمک  یهانهیزمشرو بودن آن کشور در یک کشور تا چه حد به پیپرورش 

قرار داد و  یکوتاه مورد بررسه مقالک یست که بتوان ابعاد آن را در ین یآموزش و پرورش موضوعفلسفه 

ن نکته ین نوشتار تنها قصد دارد به ایت است. ایم و تربیفلسفه تعل نظرانصاحبازمند اظهارنظر ین بحث نیا

ر مورد استفاده دس یتدر یهاروشک کشور به واسطه ید که فلسفه حاکم بر آموزش و پرورش یاشاره نما

 .(2910 ،شعبانید )اثرگذار باش یک نظام آموزشیمحور بودن ا پژوهشیمحور در آموزش تواندیمآن، 

                                                      
 jabar643@yahoo.comمرکز همدان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش  - 2
 ykhorramabadi@yahoo.comدانشگاه پیام نور مرکز همدان  عضو هیئت علمی - 1
 akbarghazavi1980@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش مرکز همدان  - 9
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ست تالش یبه دست آوردن علم الزم ن یکه برا آموزدیم اشیرسمالت یتحص یآموز از ابتدادانش

به آن  یازیکه اساساً ن ،دکننده علمیلو نه تو ،باشد کنندهک مصرفیصرفاً  تواندیمداشته باشد و  یچندان

ک یاگر خود به عنوان  ین فردیل با او خواهد بود. چنین سطوح تحصیدگاه تا باالترین دیعتاً ای. طبندیبینم

خود را تنها انتقال دانش به دگاهش، رسالت یبه د با توجهگردد،  یا مدرس وارد نظام آموزشیمعلم 

به منظور کسب علم  هاآنهم در مورد تالش  یو دغدغه و انتظار چندان داندیمان یآموزان و دانشجودانش

دهنده، شاگردان انتقال معلمان: »میشویمروبه رو « وبیچرخه مع»ک ین گونه با ینخواهد داشت و ا

 «.افت کنندهیدر

 جادیا و آموزش یراستا در الزم ییتوانا محورمعلم درس کالس ایآ که گرددیم مطرح سؤال نیا حال

 شود، فراگرفته تواندیم فرهنگ که میباش داشته خاطر به دیبا رایز دارد؟ را جامعه در پژوهش فرهنگ

از  ینکه تفکر آدمیو ا .(2310، 2)هریس دنمای منعکس را عمل و احساس تفکر، یالگوها و شود لیتحص

آموز د به دانشیشه درست را بایوزش اندت که آمن دوره اسیو از هم شودیمدار دانیدوره دبستان م

اگر . (2916 ،آبادیلطف)دا کند یآنان رشد مطلوب خود را پ ی، رفتاری، شناختیآموخت تا ساختار روان

ت او ین باالتر که شخصیدر سن توانیما یمطلوب بر تفکر کودک گذاشته نشود، آ ریتأث یدر زمان مقتض

گاه یا در جاید و یک جامعه را درک نمایت پژوهش در ینتظار داشت تا اهمدا کرده، از او ایشکل خود را پ

انتظار پژوهشگر  هاآناز  و اموزدیبرا  یبه شاگردان خود روش پژوهش عمل یک مدرس در نظام آموزشی

 بودن را داشته باشد؟

جاد موانع پژوهش یوان عامل ابه عن بلکه ،یک مانع پژوهشینه به عنوان  توانیمرا  یپژوهش فرهنگ فقر

که خود در  یت پژوهش از جانب افرادیدر باب اهم یصرف و سخنران یارسانهدر نظر گرفت. تالش 

ر نگرش و فرهنگ جامعه در ارتباط با پژوهش ییتغ یبرا ییتنها ، بهاندافتهیمحور پرورش ستم آموزشیس

آموز با ت معلم است، ذهن دانشیعالبر ف یکه کالس درسش مبتن یاجامعهرا در یست، زین یکاف

بلکه آن  ،نگردینمک دغدغه یت به پژوهش به عنوان یو در نها شودینمن یعج« افتن پاسخی»و  یپرسشگر

که در  یدر هر نقش تواندیمکه چگونه  آموزدینمبه شمار خواهد آورد. او  یتجمل یک کاالیرا به عنوان 

، به یت پژوهشیر فاقد ذهنیک مدید. به عنوان ی)پژوهش( کمک نما د علمیجامعه به عهده دارد، به تول

الزم را با پژوهشگران  یف خود همکاریطه وظایو در ح دینماینم یز توجهین نیریسا یهاپژوهشج ینتا

دانش را بدون زحمت و ترس از شکست، که  توانیمنکه یبه پژوهش و ا ینخواهد داشت. نگاه تجمالت

                                                      
2- Harris 
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ص یز مانع تخصیافت نمود نیگران دریاز دبسیار کم  هانهیهزپژوهش است، و با صرف  یعیه طبک وجی

 به پژوهش خواهد شد. یاعتبار و امکانات کاف

 منابع
فصلنامه . رانیدر آموزش و پرورش ا یپردازهینظر یهاچالشو  یتیترب یهاهینظر(. 2961) سرشت، محمدجعفرپاک

 .241-210 صص:(، 1) 6، یآموزش یهاینوآور

مجموعه در  .و راهکارها هاچالش: یپژوهش در نظام آموزش عال (.2910) ی، محمدعلیقیتصد و ، فروغیقیتصد
 .یو مطالعات فرهنگ ی، پژوهشگاه علوم انسانیعلوم انسان یمقاالت کنگره مل

ارائه راهکارهای  علمی و ئتیهشناسی موانع اجرای پژوهش در میان اعضای آسیب(. 2935)مهدی  شریعتمداری،

 .05-40(، صص: 9) 2 ،پژوهشی تحقیقاتی مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی . کاربردی

 .سمت . تهران:یو پرورش یآموزش یهامهارت(. 2910) ، حسنیشعبان

شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و  :هران. تنفرهنگنامه کودکان و نوجوانا. (2902) شورای کتاب کودک

 .نوجوانان

 یئت علمیه یس بر پژوهش توسط اعضایح تدریل ترجیدال(. 2935)فر، رضا بهنام و ، ترانهیتیعنا ؛دهی، فرشیمنضا

 .34-09 صص: (،1) 0 ،یت آموزشیریو مد یفصلنامه رهبر .یواحد سار یدانشگاه آزاد اسالم

 .روش پژوهش برای کودکان دبستانی(. 2910)نسرین دخت  عماد خراسانی،

 .راهبردهای کالن اصالحات در آموزش و پرورش(. 2915)ر اصغلیی، عباریاکاجوک

 .سمتمترجم(. تهران: سرشت، محمدجعفر پاک) .یکاتب و آرا فلسفم(. 2910) .ال .گوتگ، جرالد

 :(، صص15) 6، یآموزش یهایفصلنامه نوآور .تیم و تربینو به فلسفه تعل یکردیرو(. 2961) نی، حسیآبادلطف

22-45. 

 . اصول و فلسفه آموزش و پرورش(. 2913اکبر )نصیری، علی

 
Harris, M. (1987.) Cultural Anthropology (2nd ed.). Harper and Ross. 
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انداز تحوالت در ترسیم چشم تربیتی آن یهاداللتو  اشراق فلسفهنقش  (.2931) تسلیمیان، ناصر

ده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و چکی. در مطلوب آموزش و پرورش ایران
(. مشهد: 625-651)صص:  تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

انداز تحوالت در ترسیم چشم تربیتی آن یهاداللتاشراق و  فلسفهنقش 

 مطلوب آموزش و پرورش ایران

 2ناصر تسلیمیان

 یهاداللتتعریف ماهیت شهود و . مورد توجه متفکران بوده است بازریدبین عقل و شهود از  یرابطه

جایگاه عقل را با  یا. عدهنظر قرار گرفته استشناسی و تعلیم و تربیت محل بحث و اختالفآن در معرفت

ین واقعه د. اداننیما تابع آن و عقل ر دهندیمو گروهی نیز شهود را مورد توجه قرار  انددادهاهمیت جلوه 

ی اشراقی مورد توجه قرار فالسفهی آنچه همهی مورد اختالف است که در مکتب پوزیتیویسم تا حد

گرا ، و از طرف دیگر، اشراقیون تندرو پای استداللیان عقلکنندیمرا قضایای مهمل یا مبهم تلقی  دهندیم

گیری صحیح از این دو منبع که مورد نظر است که بهره آنچه مسلم است ایناند. شدهرا چوبین متصور 

 یهاوهیشو  هاارزش ،انسان ،جهان ،مانند نوع نگرش به خدا ،در کنار دیگر مسائل ؛ وشیخ اشراق نیز هست

. تأثیرات به سزایی به بار آورد تواندیم ها،آندر امر تعلیم و تربیت و برقراری تعادل میان  ،کسب معرفت

با بررسی مبانی فلسفی حکمت  گیری از روش توصیفی تحلیلی،تا با بهره ش سعی شده استپژوه نیدر ا

در  هاداللتاساس نقش این  نیبر اتربیتی آن استخراج گردد و  یهاداللت ،اشراق از منظر سهروردی

   .تحول مطلوب و مقبول در آموزش و پرورش ایران تبیین گردد

که  دهدیمشناسی سهروردی نشان شناختی و معرفتارزش ،ناختیشانسان ،شناختیبررسی مبانی هستی

در مبحث . ددار ی فردی و شهود تاکیدارادهاو بر  .ی برخوردار استاژهیونور از جایگاه  ،ی اوشهیانددر 

دا از نگاه او متعالی و منزه از هرگونه تغییر د. خکنیمخداشناسی سهروردی بحث قوای گوناگون را مطرح 

در . شودیمتعقل نیز برای شناخت الزم شمرده  ،رغم تأکید بر شهودشناسی علیمبحث معرفت در. است

 ؛ی تربیتی چنین استنباط شده است که هدف غایی تربیت رسیدن به کمال مطلق استهاداللتمبحث 

                                                      
ناحیه یک ساری و دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه های آموزشی ابتدایی آموزش و پرورش سرگروه گروه - 2

 n.taslimian@yahoo.comآزاد واحد اراک 
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 نیتر. مهمصبر و خودشناسی است ،کرامت نفس ،گریزیاصول تربیتی حاصل از آراء سهروردی غفلت

ی برآمده از نظرگاه درس برنامه تی. در نهاباشدیمتفکر و تعقل  ،شهود ،ی تربیتی نیز عرفانهاروش

دیدگاه ماورای فردی مورد مالحظه قرار گرفته و  بر اساسی ابرنامهی مثابهسهروردی و حکمت اشراق به 

برنامه از  نیبر ای تربیتی مبتنی هاآرمانست و ارائه شده ا هاداللتی آموزشی برای کاربست این هابرنامه

و تلقی نسبت به ارزشیابی  ،نقش معلم ،قبیل تلقی نسبت به فرآیند یادگیری، تلقی نسبت به محیط یادگیری

 ،ی مطلوب برای تحوالت مطلوب در آموزش و پرورش ایرانانهیزماستنتاج و بیان گردیده که  هاآموخته

 .باشندیم ،لسفه استکه خاستگاه باستانی این ف

مبتنی بر روش  ،رویکرد نیدر اطراحی آموزشی و روش تدریس  ،یدرس برنامه رسدیمبه نظر 

ادراک  ،آموزانی فهم دانشانهیآشی معنی به پرندهزیرا عنصر اساسی در نشستن  ،شناسانه باشدزیبایی

درونی در  یجذبهی کنندهی است که متولدادهیپدی زیرا زیبای ؛باشدیمی ایشان شناسانهزیبایی

موضوع  گردد کهاز آن تکنولوژی آموزشی استفاده  گرددیماز این رو، پیشنهاد  .گرددیمآموزان دانش

آموزان در فهم ی دانشمیان ادراک زیباشناسانه نیدر اهنری ارائه کند و  یهادهیپددرس را از طریق 

ب هنری اساس محمل و قال نی. بر اکندیمتاری و کلی نقش اصلی را ایفا درس و رسیدن به اهداف رف

  :سموضوع مورد نظر در این در

عاطفی قرار دارند و این عمق بدان  ینهیزمزیرا اطالعات در یک  گرددیمتر درک و فهم عمیق -2

  .ابدییمخاطر است که خط سیر عصبی از طریق عواطف افزایش 

  .تری را بیافرینندقدرتمند یحافظه توانندیم ،تجارب هنری مانند ،چند حسی آموزشی یهاتیفعال -1

ولی وقایع حاصل از این  ،بینی نمودطرحی کلی از این روش تدریس را پیش توانیم نگارندهبه نظر 

 نرلذا خالقیت و ه؛ بینی نیستقابل پیش ،آموزان اتفاق خواهد افتادی دانشطرح که در ادراک زیباشناسانه

برای رسیدن به اهداف رفتاری و کلی حائز  ،شوندیمالساعه واقع این وقایع که خلق یریکارگبهمعلمی در 

توجه به این رویکرد در تعلیم و تربیت موجب تقویت ویژگی آفرینندگی و  رسدیمبه نظر  .استاهمیت 

انداز تعلیم و تربیت ایران ر چشمکه از جمله تحوالت مطلوب د گرددیمآموزان خالقیت در دانش

توجه به رویکرد به عبارتی،  .گرددیمی یادگیری سازنده گرایی هاهینظرانداز مرتبط با این چشم. باشدیم

ی آفرینندگی در صهیخصی و گرایسازنده یهینظریی از هایژگیواشراقی در تعلیم و تربیت موجب ظهور 

 هایژگیوبعضی از این  .گرددیم ،باشندیمه از تحوالت مطلوب در تعلیم و تربیت آموزان کدانش

شخصیت  ،قدرت ابراز وجود و خودکفایی ،کنجکاوی فراوان ،ی پیشرفت سطح باالزهیانگ» :عبارتست از
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ی بر رگذاریتأثتفکر شهودی و قدرت  ،ی به آثار هنریمندعالقهزیباپسندی و  ،و کامروا متعارفریغ

  .«راندیگ

ی تربیتی برآمده هاداللتی اشراق و فلسفهکه آیا  دهدیمبه طور کلی این پژوهش به این پرسش پاسخ 

 انداز تحوالت مطلوب در آموزش و پرورش ایران باشد؟ ی برای ترسیم چشمانهیزم تواندیماز آن 

تحوالت مطلوب در  ،ماورای فردی ، برنامه درسی، استعالتفکر ،شهود ،اشراق ی كلیدی:هاواژه

 .آموزش و پرورش

 منابع
 مارهش، کیهان فرهنگی، شیخ اشراق و عالمه طباطبایی یاسهیمقاشناسی تأمالتی در معرفت(. 2915امید، مسعود )

201. 

 مترجم(. تهران: نشر مرکز. ،. )مجدالدین کیوانیسهروردی و مکتب اشراق(. 2900) مهدی ،امین رضوی

. )زیر نظر علیرضا اعرافی(. آراء دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن(. 2903، محمود و دیگران )بهشتی

 حوزه و دانشگاه و سازمان سمت. پژوهشکدهتهران: 

 نا. . تهران: بیشیخ اشراق مدیحه سرای نور(. 2900)عطاءاهلل  ،تدین

 .201 مارهش ،کیهان فرهنگی. در کلبت اشراقمراتب هستی و نوراالنوار (. 2915) تورانی، اعال

 . تهران: انجمن دوستداران کتاب.عقل سرخ(. 2911) یحیی نیالدشهاب ،سهروردی

 مترجم(. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. ،(. )رضا ناظمی2ج ) .تاریخ فلسفه در اسالم(. 2961میان محمد ) ،شریف

 نشر امیرکبیر. تهران:. ترجمه و شرح حکمۀ االشراقه: اریانو(. 2969) محمد ،هروی احمد بن نیالدنظامشریف 

مصحح و محقق(. تهران: مؤسسه  ،. )حسین ضیایی تربتیشرح حکمۀ االشراق(. 2901) محمدنیالدشمس ،یشهرزور

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

 . تهران: سمت.ماهیت و قلمرو آن :علوم تربیتی(. 2915) محمدعلی ،کاردان 

گزارش(.  ،. )احمد فرید و عبدالحمید گلشنی ایران باستانفلسفهروابط حکمت اشراق و (. 2911) هانری ،کربن

 ی ایران.فلسفهتهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و 

 : سمت.تهرانمترجم(.  ،سرشتجعفر پاک. )محمدمکاتب فلسفی و آراء تربیتی .(2916) .ال .جرالد ،گوتک

 .سمت: تهرانمترجم(.  ،محمدی)محمود مهر .درسی مهبرنای هاهینظر .(2913) .ی. پیمیلر، ج

 .نشر حکمت :تهران(. جمعی از مترجمان) (.1ج ) .ی اسالمیفلسفهتاریخ . (2916اولیور ) ،لیمن و نیحسدیس ،نصر
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چکیده . در ، ضرورت آموزش و پرورش معاصرینیت دیتحول در ترب (.2931) باغگلی، حسین
ن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام مقاالت چهارمین همایش ملی انجم

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.629-622)صص:  آموزش و پرورش ایران

 
 

 ، ضرورت آموزش و پرورش معاصرینیت دیتحول در ترب

 2ین باغگلیحس

شود، یممحسوب  یو اجتماع یفرد یزندگ یاز ارکان اصل یکیعنوان  ن بهی، که دینیدر جوامع د

 یپس از انقالب اسالم ز،یاست. در کشور ما ن یتیاندرکاران تربدست یهمواره مورد توجه جد ینیت دیترب

در نظام آموزش و پرورش انجام شده است،  یو اخالق ینیت دیتحقق اهداف ترب یبرا یادیز یهاتالش

ت و یف تربیدهد که در تعری( نشان م2935) ورشن نظام آموزش و پریادیبن که مرور سند تحول یصورتبه

 (. 6 :ص) باشدیم یت اسالمیبر ترب یت، اصل و اساس مبتنیان اهداف تربیب

 یاز مسائل اصل یکی، یت و نوع مواجهه با متربیبه ترب ییربنایکرد زیت، رویجدا از اهداف و اصول ترب

است. بر  یخاص به مترب یساز نگرشنهیزم ینید یحاکم بر جامعه یهافرضشیباشد. پیت میبان تریجر

مسلمان » و« یمسلمان ذات» ؛ز دادیگر تمیکدیگونه مسلمان را از  توان دویم یبا نگاه فقه ،ن اساسیا

را دارد و  یمسلمان حکم مسلمان ذات یافته از پدر و مادریکودک تولد  یک حکم فقهی. براساس «یعرض

 یکودک یستند، در دورهین او مسلمان نیکه والد یشود. اما کسیشامل حال او م یحقوق مسلمان یهیکل

ن اسالم یدن به بلوغ، دیشود که پس از رسیشامل حال او م یاحکام مسلمان یحکم به نجاست دارد و زمان

 د. یار نمایرا انتخاب و اخت

ن نگاه در نظام یشود، اما ایافراد م یو اجتماع یحقوق فرد ظاهراً معطوف به ین حکم فقهیهرچند ا

نظام  ینیت دیکرد موجود در تربیرو ،گریعبارت دافته است. بهیخاص  یتیز هوین یاسالم یجامعه یتیترب

که مسلمان محسوب  یعنوان افرادان مسلمان )بهیبا مترب یبر آن است که مرب یمبتن ،آموزش و پرورش

شتر یب یه معرفیان، از زاویاسالم به مترب ین معرفیاند( مواجه است و بنابرارفتهیسالم را پذا ییشوند و گویم

 ک مسلمان است. یتر اسالم به و کامل

                                                      
 Hbaghgoli@gmail.comمشهد  یت دانشگاه فردوسیم و تربیفلسفه تعل یدکتر یدانشجو - 2
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از  یمسلمان ذات یبر تلق یدر نظام آموزش و پرورش مبن ،ینیت دیرغم نگرش حاکم بر تربیعل

سبک  یشنهادها برای، تنوع پییزداساختمعاصر )مثل  یایموجود دن یهاان(، چالشیمخاطبان )مترب

و ...(  یاسالم یه باورهایغات علیها، تبلان و فرهنگیر ادی، در دسترس بودن اطالعات مربوط به سایزندگ

جمله  )از یمل یهامخاطبان در پژوهش یو اخالق ینیت دیت موجود درباره وضعیو واقع ،ک سویاز 

ت از ی( که حکا2903 ،یو ارشاد اسالم وزارت فرهنگ؛ 2914و  2915 ،جوانان یسازمان مل یهاپژوهش

گر، ضرورت ید یدارد، از سو ینید یو رفتار یدر مسائل باور یرانینوجوانان و جوانان ا یسردرگم

 د. ینمایرا آشکار م ینیت دیان تربیان در جریدر نوع مواجهه با مترب یبازنگر

و  یباور یهایژگیمعاصر و و یایدن یهایژگیو یضمن بررس تالش شده است تا ،حاضر یدر مقاله

در نظام آموزش و  ینیت دیبه ترب یموجود در نگرش جار یها، چالشیرانینوجوانان و جوانان ا یاعتقاد

 یتیکرد تربیت رویبزرگساالن، در نها ینیت دید بر ضرورت تربیده شود و ضمن تاکیر کشیتصو پرورش به

 ینیت دیکرد تربیموجود ارائه شود. در رو یهاحل چالش یبرا« یاقناع ینیت دیربت»عنوان  ن بایگزیجا

 یشنهادهایرد و پیگیقرار م یمورد واکاو ،ش از بلوغ و پس از بلوغیدر دو سطح پ ینیت دی، تربیاقناع

شود. یط آن دوره مطرح میها و شراها، ضرورتیژگیبر و یها مبتنن دورهیک از ایهر  یبرا یتیترب

( در یجزا و پاداش اخرو یمسألهدور از طرح )به یانسان اخالق ید، ارائهیکرد جدیرو یژگین ویمهمتر

تر عیوس یهایآگاه ین ارائهین دوره و همچنیدر ا یبه جستجوگر یک متربیش از بلوغ و تحریپ یدوره

و  یو معنو ینید یر باورهایار سادر کن یاسالم یبرتر باورها یهایژگیح ویو تشر یگردر انتخاب

از آنجا که  ،گریعبارت دباشد. بهیم ،پس از بلوغ یفرد در دوره یانتخاب آگاهانه یبرا یسازنهیزم

 ینیت دیترب یاز قدرت تفکر و تعقل است، بخش اصل یاز سطح قابل قبول یازمند برخوردارین نیانتخاب د

 یو جوان ینوجوان یاست( در دوره یبه زندگ یبخشتیس هوه و اسایعنوان پان بهی)که همان انتخاب د

و تجارب  یمترب یها، از داشتهیر و انتخاب در زندگییبا شروع ضرورت تغ یت اقناعیشود. تربیم یریگیپ

ن یت اید و در نهایرا در او فراهم نما ینیفهم ضرورت نگرش د یالزم برا ینهیکند زمیموجود او، تالش م

زند و از آن به بعد ی( میزندگ ین )به عنوان مبنایگاهانه و آزادانه دست به انتخاب داست که آ یمترب

 شود.   یبه او منتقل م ینیات دیر مسائل و جزئیاست که سا

 منابع
 . تهران: انتشارات مدرسه.(جلد دوم). یت اسالمیدوباره به ترب ینگاه(. 2914، خسرو )یباقر

 .رانیآموزان جوان او نگرش دانش تیوضع. (2915جوانان ) یسازمان مل
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 .ران )کل کشور(یجوانان ا یهاها و نگرشارزش یش ملیمایپ. (2914جوانان ) یسازمان مل

 .19 یهاسال یت جوانان کشور طیت جمعیگزارش وضع(. 2914جوانان ) یسازمان مل

 .رانیدر ا یفرهنگ -یماعاجت یها و رفتارهاها، نگرشیآگاه یبررس(. 2903) یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 .ن آموزش و پرورشیادیسند تحول بن(. 2935وزارت آموزش و پرورش )
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. در بنیادین آموزش و پرورش بررسی و نقد مبانی نظری سند تحول (.2931) ترکاشوند، مراد

نی فلسفی تحول در نظام چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبا
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.620-624)صص:  آموزش و پرورش ایران

 
 

 بررسی و نقد مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

 2مراد ترکاشوند

های تجویزی است که پذیرش هر دیدگاه، نظریه یا طرح و برنامه تربیتی مشتمل بر شماری از گزاره

امری مدلل و « مبانی تربیت»ها با عنوان ای دیگر از گزارهبا توجه به اعتبار مفروض مجموعه ها، صرفاًآن

بینی و رسد. بعضی از مبانی تربیت از سنخ قضایای فلسفی و مدللی هستند که در جهانمنطقی به نظر می

از این  (.2935م، زیباکال ؛2913اند )احمدی، نظام ارزشی معتبر و مقبول جامعه اموری مسلم و مفروض

های مربوط به تعریف تربیت و بیان غایت، برداری را در استنباط گزارهتوان بیشترین بهرهگروه مبانی می

طور عام و فلسفه تربیت های علوم تربیتی، بهترین گزارهاهداف و اصول آن نمود. لذا این دسته، از بنیادی

ی (؛ نکته2935بنیادین،  نی اساسی تربیت نامید )سند تحولروند و باید آن را مباطور خاص به شمار میبه

قابل توجه این است که با توجه به اهمیت مبانی مورد بحث، مطالعه و بررسی آن از زوایای مختلف، امری 

رسد که در جهت پرورش و ارتقاء نظریات برخاسته از آن، مثمرثمر خواهد بود. بر نظر می ضروری به

در تدوین سند تحول بنیادین، کمیته مطالعات نظری به استنتاج مبانی نظری و فلسفی مورد نیاز  ،مین اساسه

با توجه به اهمیت مبانی نظری در تحقق اهداف سند تحول  ب،ین ترتیبه اسند تحول بنیادین پرداخت. 

باشد. روش این دین میی اساسی پژوهش حاضر بررسی و نقد مبانی نظری سند تحول بنیامسألهبنیادین، 

 باشد.پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل کیفی می
 عبارتند از: اهداف پژوهش

 بنیادین آموزش و پرورش. شناسی سند تحولبررسی و نقد مبانی معرفت -2

 بنیادین آموزش و پرورش. شناسی سند تحولبررسی و نقد مبانی هستی -1

 بنیادین آموزش و پرورش. شناسی سند تحولمبانی ارزشبررسی و نقد  -9

 بنیادین آموزش و پرورش. شناسی سند تحولبررسی و نقد مبانی انسان -4
                                                      

  morad.torkashvand@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت  -2
 

mailto:morad.torkashvand@yahoo.com
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ببریم، باید در ابتدا به تعریف آنها بپردازیم. انداز پیاگر بخواهیم به بیان تحول و بررسی سند چشم

(، 2909گوناگونی است، از جایی به جایی شدن، انتقال از جایی به جای دیگر )دهخدا،  تحول دارای معانی

معرف وضع مطلوب دست یافتنی است »انداز عبارت است از (. سند چشم2919 برگشتن از چیزی )معین،

که با الهام از وضعیت آرمانی انعکاس یافته در رهنامه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و تحت تاثیر 

 (.2932 )باغانی،« ها ترسیم شده استالشچ
ای در جمع اساتید و ، طی سخنرانیدر جریان تدوین سند تحول ،یاسالم رهبر معظم انقالب

ای بنای کار بر آن فلسفه»نظران آموزش و پرورش، با تاکید بر مبانی نظری سند تحول فرمودند: صاحب

هستیم، تحول، یک کلمه است، لیکن در پشت این وجود لفظی، در پشت این نبود که ما امروز به دنبال آن 

ترین فکرها بنشینند برای آموزش و پرورش طراحی کنند. کلمه، یک دنیا کار نهفته است. بهترین و برجسته

باید فلسفه آموزش و پرورش اسالمی واضح باشد و بر اساس این فلسفه افق آینده آموزش و پرورش کشور 

کشی شود، خواهیم برویم و براساس آن خطاشد. معلوم باشد ما به دنبال چه هستیم و کجا میروشن ب

 (.2919، ایخامنه) «ها مشخص بشودریزی شود و راهبرنامه
مبانی نظری اسالمی تدوین گردید. برای تبیین چیستی مبانی نظری ابتدا باید به تعریف  ،بر همین اساس

ن چیستی، چرایی و چگونگی یشود که تبیبه مجموعه قضایایی مدللی گفته میمبانی تربیت »آن بپردازیم. 

های وحیانی اسالم و معارف پذیرد و از آموزهها صورت میاساس دیدگاه اسالمی، با توجه به آن تربیت بر

بنیادین،  ند تحول)س« انداصیل اسالمی یا از تبیین مدلل در دانش فلسفه با رویکرد اسالمی، به دست آمده

2935 :40.) 
 میتقس بخش سه به ،ینیآفرنقش نوع و محتوا لحاظ به را، تیترب نظری یمبان توانیم یکل به طور

 :کرد
 معتبر ینظام ارزش و ینیبجهان در که هستند یمدلّل و یفلسف یایقضا سنخ از تیترب یمبان از یبعض -2

 و مسلم یامور آن اجتماع(، رشیپذ مورد دئولوژییا و نید گر )درید ریتعب به ای جامعه مقبول و

 فیتعر به مربوط یهاگزاره استنباط برداری دربهره نیشتریب توانیم یمبان گروه نیا از اند.مفروض

 علوم یهاگزاره نیتریادیبن از دسته، نیا ب،ین ترتیبه ا نمود. را آن اصول و اهداف ت،یغا انیب و تیترب

نامید « مبانی اساس تربیت»خاص، به شمار می روند و باید آنها را  طوربه تیفلسفه ترب و امع طور به ،یتیترب

 شود.که در این پژوهش به بررسی آن پرداخته می
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تجربی و  آزمون قابل زی هستند کهیتجو ای ینییتب یفیتوص یهاگزاره ت،یترب یمبان از گرید یبرخ -1

 و نییتب یبرا هرچند رند،یگیسرچشمه م تیترب با مرتبط یکاربرد و یتجرب علوم و از هستند عملی

 دیبا و توانیم ت،یترب انواع تحقق یچگونگ اتیجزئ نییو تع یتیترب یهابرنامه و هاروش یلیتفص زیتجو

لیکن در تبیین فلسفی جریان تربیت که به مباحث کلی و بنیادی مربوط به ، مند شدبهره یمبان سنخ نیا از

 توانیم بر این گونه مبانی تکیه نماییم.االصول نمی پردازد، علیاین جریان می
ویژه در اشکال رسمی( در هر جامعه، به لحاظ جنبه اجتماعی آن، به ناچار تحقق فرایند تربیت )به -9

اند( که به آنها مبانی سیاسی های تجویزی )با ماهیت سیاسی یا حقوقیای از گزارهمستلزم پذیرش مجموعه

رسد برای تبیین فلسفی تربیت )در معنای گویند. البته در این خصوص نیز، به نظر میتربیت می و حقوقی

حسنی،  ؛2911شاملی،  ؛2935بنیادین،  ند تحول)سعام آن(، اتکا بر مبانی سیاسی و حقوقی ضرورت ندارد 

 (.2910الهدی، علم ؛2910مهرمحمدی،  ؛2910
شود و از ذکر دیگر مبانی ن پژوهش به بررسی مبانی اساسی تربیت پرداخته میبر همین مبنا، در ای

 شود.نظر می)علمی، سیاسی و حقوقی( صرف
بنیادین وارد است، به طور اختصار عبارتند از: در بحث  از جمله نقدهایی که بر مبانی نظری سند تحول

انسان و سنن الهی به خوبی تبیین نشده است و نوعی جبرگرایی شناختی، نقش اختیار و اراده مبانی هستی

توان گفت که تاکید این سند بر این است که انسان نسبت شناسی میگردد. در نقد مبانی معرفتمشاهده می

به شناخت هستی و درک موقعیت خود در هستی توانایی دارد، اما مشخص نشده است که چرا باید به این 

های شناختی نیز توجه عمده به ارزشو آیا اساساً ضرورتی دارد. در بحث ارزششناخت دست یافت 

شناختی، نگاه به انسان روحی و نظری است و به جنبه عملی کمتر پرداخته شده است. در مبانی نظری انسان

 هانی شدنانسان معاصر به سمت ج فقط معطوف به نگرش اسالمی شده است، در حالی که امروزه هویت

 تری در مورد انسان هستیم.کند و نیازمند نظر جامعحرکت می

شناسی، شناسی، ارزششناسی، هستیبنیادین، معرفت مبانی، سند تحول های كلیدی:واژه

 شناسیانسان

 منابع
. قم: مرکز چاپ و نشر دفتر معظم رهبریحدیث والیت: مجموعه رهنمودهای مقام (. 2919ای، سید علی )خامنه

 تبلیغات اسالمی.

 . تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.تحولو نوسازی (. 2913احمدی، مجتبی )
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. مجله در افق چشم انداز ج. ا. انقد سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی (. 2932اکبر )باغانی، علی

 انداز.چشم

 . کمیته مطالعات نظری.تدوین چارچوب فلسفی و دینی سند ملی آموزش و پرورش(. 2910حسنی، محمد )

 تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.. (جلد هفتم). نامه فارسیلغت(. 2909اکبر )دهخدا، علی

 نشر حفیظ. :. تهرانمبانی فلسفی آموزش و پرورش در ایران(. 2935زیباکالم، فاطمه )

های فلسفی و دینی سند ملی آموزش و پرورش، طرح تدوین سند ملی تدوین بنیان(. 2911)شاملی، عباسعلی 
 وزارت آموزش و پرورش.ر تهران: مرکز چاپ و نش آموزش و پروش.

. تبیین فلسفه تعلیم و تربیت رسمی در اسالم. طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش(. 2910الهدی، جمیله )علم

 کمیته مطالعات نظری.

 ناشر بوستان توحید. :. تهرانفرهنگ معین(. 2919ین، محمد )مع

. طرح تدوین ج. ا. االگوی نظری زیر نظام برنامه درسی در نظام آموزش و پرورش (. 2910محمدی، محمود )مهر
 کمیته مطالعات نظری.سند ملی آموزش و پرورش. 
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به مثابه  های اصلی انقالب اسالمی(. بررسی فلسفی مؤلفه2931حسین پور، داوود و همتیان، جمال )

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی هایی برای تحول در نظام آموزش و پرورش. در ظرفیت
)صص:  انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.621-619

 
 

هایی برای های اصلی انقالب اسالمی به مثابه ظرفیتبررسی فلسفی مؤلفه

 تحول در نظام آموزش و پرورش

 1و جمال همتیان 2داوود حسین پور

تحوالت  -1های فکری و جریان -2گردند: های آموزشی از دو منبع کلی متأثر میتحوالت نظام

های شناسی و معرفت شناسی جریانردگی انسانخوسیاسی. تأثیر عامل نخست با نظر به گره-اجتماعی

گردد )برودی به نقل از باقری، ها در تعلیم و تربیت روشن میفکری مختلف با اهداف، اصول و روش

سیاسی نیز بر -( که بررسی آن در سعه مقاله حاضر نیست. اما عامل دوم، یعنی تحوالت اجتماعی2913

های رند، تا آنجا که دورکیم آموزش و پرورش را یکی از نهادتحوالت آموزشی تأثیر غیرقابل انکاری دا

های دیگر آن را در آثار خود مورد تأکید اجتماعی دانسته و رابطه نهادها و آرای تربیتی، با جامعه و نهاد

(. در نتیجه، همبستگی میان تحوالت اجتماعی و تحوالت آموزش و 2912قرار داده است )کاردان، 

ها به عنوان تغییرات بنیادین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در این نقش پررنگ انقالب توان بهپرورش می

های ها و حاکمیت سیاسی و جریانها به مثابه تحوالتی بنیادین در ساختارزمینه توجه نمود. بنابراین، انقالب

عالوه بر  فرانسه 2013شوند. انقالب اجتماعی، یکی از منابع اساسی تأثیرگذار بر نظام آموزشی تلقی می

های تربیتی تغییر نظام سیاسی، در کلیه شئون اجتماعی دوره خود از جمله نظام آموزش و پرورش و اندیشه

آموزشی، آموزش رایگان و عمومی،  توان به مطالبه عدالتبسیار مؤثر بوده است. از جمله این تأثیرات می

طرفی سیاسی و عقیدتی مدرسه، ایجاد فرصت تعلیم و تربیت، بی ن، آزادیتوجه به آموزش کودکا

به عنوان مسئول سازماندهی، تأمین هزینه  -برای نخستین بار-تحصیلی برای نخبگان و همچنین نقش دولت 

هایی (. هرچند میزان صدق چنین ادعا2912آموزشی و نظارت بر آموزش و پرورش اشاره نمود )کاردان، 

توان بر تأثیر انقالب فرانسه در تحوالت آموزش و پرورش خود نیازمند تحقیق بیشتر است، اما اجماالً نمی

                                                      
  hosain.da@gmail.com دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه تربیت مدرس  -2
    lhematiyan@yahoo.comjamaدانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه تربیت مدرس  -1
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روسیه نیز در کشورهایی که زیر نفوذ  2320آن دوره چشم پوشید. همچنین، در پی انقالب سوسیالیستی 

اعتقادی، در آموزش و پرورش  به همراه تحوالت سیاسی و»گیرند، سیاسی اتحاد جماهیر شوروی قرار می

( که به عنوان 193: 2912)کاردان، « آیدهای خاصی پدید میهای آن نیز بینشو اهداف و اصول و روش

 شود.های ماکارنکو دیده میمثال در اندیشه

 سه»ور در زمره ایران را در کنار دو انقالب مذک مدعای این پژوهش این است که اگر انقالب اسالمی

های تحولی در نهادهای اجتماعی از ( در نظر بگیریم، باید وجود ظرفیت2935)کچویان، « انقالب کبیر

های کبیر، نخست، در انتظار داشته باشیم. وجوه تمایز انقالب جمله نهاد آموزش و پرورش را از آن

های در ابعاد تأثیرگذاری در عرصه های سیاسی اجتماعی دیگر پیرامون خود و دوم،تأثیرگذاری بر جنبش

مختلف سیاسی اجتماعی و فرهنگی است )همان(. نکته حایز اهمیت این که میان ایدئولوژی و ماهیت 

خوردگی معناداری وجود دارد. انقالب ها در آموزش و پرورش گرهها و نوع تحوالت متأثر از آنانقالب

یک از از حیث روش و ساختار تحقق، از هیچ اسالمی ایران هم از حیث ایدئولوژی حاکم، و هم

کند )همان(. به همین معنا، یک نقطه عطف تاریخی در تحوالت های پیش از خود پیروی نمیانقالب

رود. مسئله حاکمیت دین در عرصه سیاسی که در سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران و جهان به شمار می

باره تحولی مهم در نگاه بشر به ا ظهور انقالب اسالمی به یکمانست، بقرن بیستم به رؤیایی غیرواقعی می

دین ایجاد نموده است )همان(. تغییر حاکمیت و ساختار سیاسی تنها یکی از تجلیات انقالب اسالمی است. 

باشد. اما تر میفهم تحوالت فرهنگی و اجتماعی متأثر و منتج از انقالب اسالمی نیازمند تأملی ژرف

رات بالقوه و بالفعل انقالب اسالمی در نظام آموزش و پرورش آن گونه که شایسته است تا متأسفانه تأثی

 پیش از کنون مورد پژوهش قرار نگرفته است. از سوی دیگر، تأثیر پذیرفتن نظام آموزش و پرورش ایرانِ

پور، ؛ محسن2910های فرانسوی و آمریکایی روشن است )باقری، لغربی، به ویژه از مد انقالب از فرهنگ

خواهی در نظام آموزشی در اولویت اصلی انقالب اسالمی (. بنابراین، طبیعی است که انگیزه تحول2962

قرار گیرد. این امر به وضوح و مکرراً در بیانات رهبران انقالب اسالمی از شروع مبارزات تا اکنون به چشم 

، مستقیماً به انقالب «لبه تحول». بدین ترتیب، وجه قرار گرفتن نظام آموزش و پرورش ایران در خوردمی

و به اصطالح انقالبی حاکمیت و ساختار سیاسی با همان  اسالمی گره خورده است. هر چند تغییر دفعی

های تحول در نظام آموزشی ا انگیزهام -و چنین توقعی نیز نارواست -سرعت در نظام آموزشی محقق نشد 

های پس از انقالب خود را بر نظام آموزشی ایران تحمیل نموده است. بنابراین، اثرگذاری همواره در دهه

پدیده انقالب اسالمی در دو سطح بر نظام آموزش و پرورش قابل بررسی است. نخست، سطحی ظاهری 
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تر و غیرمستقیم که کالن و غیره شد. دوم، سطحی عمیقها و مسئولین که محدود به تغییر محتوای کتاب

های مذهبی، مشارکت عمومی مردم، های معرفتی، جریانمثالً با بسترسازی برای رشد و توسعه جریان

توانست بر نظام آموزش و پرورش تأثیرگذار کادرسازی، تغییر ساختار موجود و بسیاری عوامل دیگر می

نشینی قابل تأملی دارد. نکته مذکور ها با تحول نظام آموزشی همولی انقالبباشد. عالوه بر آن، ماهیت تح

های امری چنین پر اهمیت را برای تحول در نظام آموزشی به عنوان فرصتی برای ضرورت تحلیل ظرفیت

ب اسالمی ایران انقال کند. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال پدیدارشناسیتحقق این هدف مبرهن می

های تحول در نظام آموزشی است. به عبارت دیگر، پژوهش حاضر های آن به مثابه ظرفیتو تبیین مؤلفه

توانست در خدمت تحول نظام آموزشی قرار بگیرد های مذکور میسعی دارد روشن کند که چگونه مؤلفه

راستا، موانع موجود در این مسیر بررسی  و به چه دالیلی این مهم به طور شایسته تحقق نیافته است. در این

های گردد. بدین ترتیب سؤالگردد و راهکارهایی در این عرصه با توجه به شرایط امروز پیشنهاد میمی

 گونه بیان نمود:توان اینپژوهش را می

 توان ارائه داد؟می های بنیادین انقالب اسالمیچه تبیینی از مؤلفه با روش پدیدارشناسی -2

هایی برای تحول در نظام را به مثابه ظرفیت های بنیادین انقالب اسالمیتوان مؤلفهچگونه می -1

 آموزشی تبیین نمود؟

های در پژوهش حاضر سعی شده است با اتخاذ رویکرد پدیدارشناختی، در بررسی انقالب از حصر

( و از سوی دیگر، 2390های علوم سیاسی و اجتماعی درباره آن عبور شود )هوسرل، و تئوریعوامانه 

اندیشی و تأمل فلسفی بازخوانی شود. های تحول در نظام به وسیله ژرفهای مستحصل به مثابه ظرفیتمؤلفه

تربیت باید  های کمی و کیفی مرسوم خارج است و فلسفه تعلیم وبنابراین، چنین پژوهشی از عهده روش

دار چنین تدقیقی قرار گیرد. به عبارت دیگر، ضروری است که فلسفه تعلیم و تربیت که از سویی با عهده

نظیر همچون ای بیدغدغه تحول در نظام آموزشی در حال حاضر روبه رو است و از سوی دیگر، پدیده

هایی دار تبیین چنین ظرفیتور را پیش رو دارد، خود را عهدهدر فاصله تاریخی نه چندان د انقالب اسالمی

 برای نیل به مقاصد تربیتی از جمله تحول در نظام آموزشی بداند. 

 توان به موارد زیر به عنوان نتایج این پژوهش اشاره نمود. به طور اجمالی می

توانست در دو این مؤلفه می ترین مؤلفه مورد تأکید مقاله حاضر است. توجه بهاصلی« مردمی بودن» -

 حوزه به تحول نظام آموزشی یاری رساند:
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و تعریف نقش « مدیریتی -فکری -اجتماعی»توجه به مسئله تحول در نظام آموزشی به مثابه امری  -2

های تربیتی، مساجد و غیره: با توجه به این مؤلفه باید گفت که اساساً های مردمی مثل خانواده، تشکلنهاد

مداران و نخبگان علمی و لبه دیگر در نظام آموزشی دارای دو لبه است که یکی در دست سیاستتحول 

گیری محکوم به شکل« پدیده اجتماعی»آن در دست مردم است. فهم تحول در نظام آموزشی به مثابه یک 

تماعی یعنی ترین سطوح اجبرای تحقق آن است. تا زمانی که چنین جریانی در پایین« جریان اجتماعی»یک 

های تحول، الگوهای تغییر های تعلیم و تربیت، سندها شکل نگیرد، تدوین فلسفهتک تک افراد و خانواده

یکی از  به منزله پرواز با یک بال گشوده و یک بال بسته است. حال آن که ظرفیت مردمی انقالب اسالمی

( و جزو ماهیت آن است. این مهم در 2935انقالبی دیگر )کچویان، های تمایزات انکارناپذیر آن با جنبش

مسائل مختلف از جمله مسائل اقتصادی، مشارکت عمومی سیاسی و غیره به روشنی نمود دارد. این مسئله 

حتی در مصادیق عینی پس از انقالب نیز به اثبات رسیده است. مشارکت و بسیج مردمی در جنگ تحمیلی 

های هاد سازندگی تنها دو مورد از صدها نمونه این امر است. این مهم حتی در پدیدهو تشکیل سازمان ج

های آغازین انقالب به صورت نارس، اما قابل تأمل، رخ نمود و آن مسئله نهضت آموزشی سال

سوادآموزی بود. نهضت سوادآموزی به عنوان یک مصداق کوچک از پتانسیل تحقق نیافته ظرفیت 

های رشد سواد عمومی بدیلی در آمارهای جهانی در شاخصهای بیقالب اسالمی، رکوردان« مردمی بودن»

 (.2910پور، آموزشی به جای گذاشته است )آقا و عدالت

نسبت بین حکومت اسالمی و نظام تعلیم و تربیت: تعریف نظام تعلیم و تربیت به عنوان یک نهاد  -1

است. پس  ه دیگر توجه یا عدم توجه به ظرفیت مردمی بودن انقالب اسالمیمردمی یا یک نهاد دولتی نتیج

انقالب اسالمی، خوب یا بد، از نگرشی در مردم به وجود آمد که مسئولیت تعلیم و تربیت افراد را از 

ا حکومت خانواده به سوی حکومت اسالمی سوق داد. اعتماد مردم به حکومت اسالمی در مقایسه ب

تأثیر نبود. حال آن که حکومت نامشروع پیش از انقالب، در این انتقال نرم و بسا ناآگاهانه این مسئولیت بی

توانست بار سنگین تعلیم و تربیت را با توجه به مسائل عدیده اقتصادی، سیاسی، نظامی و غیره چگونه می

 رد؟  های وارداتی پیشین به عهده گیها و مدلآن هم با ساختار

های بنیادین انقالب نیز به عنوان یکی دیگر از مؤلفه« های الهیخواهی و انگیزهاسالم»توجه به مؤلفه  -

های های اسالمی در شعارخواهی به معنی حاکمیت ارزشاز اهمیت باالیی برخوردار است. اسالم اسالمی

(. توجه به این مؤلفه عالوه بر حل بسیاری 2913داست )حاجتی، انقالب و تبعیت از رهبری امام خمینی هوی

گیری اساسی را در های آموزشی و غیره، جهتمسائل اقتصاد آموزشی، جذب نیروی انسانی، مدیریت نهاد
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تعیین اهداف و منابع تحول نظام آموزشی را هم برای نخبگان علمی و هم برای سیاست گذاران و مدیران و 

 سازد.و مربیان مشخص می هم برای معلمین

های ساختاری در آموزش و پرورش را به دست ظرفیت پرداختن به تحول« تحول وضع موجود»عنصر  -

دهد. علت عمدّه تحول در نظام آموزش و پرورش همانا اراده عمومی برای این تحول است. انقالب می

خواهانه را در دهی مناسب، این مطالبه تحولوانست با جهتتکه خود ماهیت تحولی دارد، می اسالمی

 کار بندد. راستای اصالح ساختارهای آموزشی فرسوده و نیل به سوی اهداف متعالی جایگزین به

« ترسیم افق تمدنی آینده جمهوری اسالمی»تواند در به عنوان دیگر مؤلفه بنیادین می« خواهیآرمان» -

تعیین اهداف »و « انتظارات از نظام آموزشی»در سطح نظری، افق مطلوب و  مؤثر افتد. به این ترتیب

و نوع مناسبات مربیان، متربیان و « محتواهای آموزشی»، و در سطح کاربستی «آموزش و پرورش

 گیرد.خواهی قرار میاندرکاران نظام تعلیم و تربیت، تابع این آرمانپردازان و کلیه دستنظریه

بدیلی افزایی عناصر موجود، نقش بیها در جهت همیز در بسیج و انسجام آرا و نیرون« رهبری واحد» -

های رهبر کبیر انقالب یکی از نکات بارز، ویرانی تعلیم و تربیت توسط دارد. در بررسی محتوای سخنرانی

نظر  های الهی در تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی است که بههای گذشته و ضرورت حاکمیت ارزشرژیم

 های آموزشی محدود مانده است.در سطح رویینی از تغییر کتب و شعار

توان موانع امر را به دو دسته درونی و بیرونی ها میشناسی عدم تحقق شایسته این فرصتدر آسیب

دم وجود غالب در بدنه نظام آموزش و پرورش، ع توان به گفتمانتقسیم نمود. در مورد عوامل درونی، می

توان به مسئله ی و ... اشاره نمود. در مورد عوامل بیرونی نیز میکارگویی، محافظهالگوهای بدیل، کلی

ها های سیاسی بر مصالح کلی، مسائل اقتصادی، گفتمان توسعه و حاکمیت تکنوکراتجنگ، غلبه جریان

 های پس از انقالب اشاره نمود.در سال

 منابع
 خواه، مترجم(. تهران: نشر ققنوس.)مهدی حقیقتنتایج انقالب ایران. (. 2919رکدی، نیکی )آ

 .0، راهبرد یاسهای آموزشی ایران، (. کند و کاو در نابرابری2910آقاپور، علی و کچویان، حسین )

انتشارات علمی و  . تهران:(2درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران )ج (. 2910)باقری، خسرو 

 فرهنگی.

. تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیترویکردها و روش(. 2913باقری، خسرو )

 و اجتماعی.

 . قم: بوستان کتاب.عصر امام خمینی )ره((. 2913حاجتی، میر احمد رضا )
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 : سمت.. تهرانسیر آراء تربیتی در غرب(. 2910کاردان، علی محمد )

 . تهران: سوره مهر.انقالب اسالمی ایران و انفتاح تاریخ(. 2935کچویان، حسین )

 .2، رشد معلم(. نفوذ فرهنگ غرب بر آموزش و پرورش ایران. 2962محسن پور، بهرام )

 .. )عبدالکریم رشیدیان، مترجم(. تهران: انتشارات علمی و فرهنگیشناسیایده پدیده(. 2390هوسرل، ادموند )
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چکیده . در در تحوالت نظام آموزش و پرورش بررسی نقش هنر (.2931) اکبری سوره، پروا
مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام 

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.616-614)صص:  آموزش و پرورش ایران

 
 

 نر در تحوالت نظام آموزش و پرورشبررسی نقش ه

 2پروا اکبری سوره

ناسی شارزش، پردازدها میای که به بررسی ارزشعنوان شاخه، فلسفه داری سه شاخه اساسی است

ها نظران وظیفه اصلی فلسفه را بررسی ارزشبرخی از صاحب (.206: 2964)شریعتمداری،  باشدمی

 ی )نلر،شناسو زیبایی اخالق: عبارتند از که شوده فرعی تقسیم میبه دو شاخخود،  شناسیارزش. دانندمی

لی در جهان امروز و لزوم توجه به این ک با توجه به اهمیت و نقش ارزش در زندگی و بطور (.44: 2900

به عنوان یکی از مهمترین ارکان  شده، این موضوع که زیبایی و هنرسعی  ،امر در نظام آموزشی

ر تفسی بررسی وهای آموزشی مؤثر واقع شود، مورد تواند در تحوالت نظامشناسی تا چه اندازه میارزش

 گیرد.قرار 

زندگی  ،روحیه، ای تنگاتنگ با فرهنگای است که همه مردم با آن سروکار دارند و به گونههپدید ،هنر

ها به شمار نسانا کی از لوازم زندگی، یتوان گفتبدون مبالغه می .آنان ارتباط پیدا کرده است خالقو ا

را در درون انسان وارد سازد و رغبتی در ما که زیبایی سعی در آن دارد  نر(. ه0: 2915)سلطانی، رودمی

تا در سایه آن فضایل  ان خواهد بوداحیای عواطف و تلطیف رو حاصل آن عروج روحی، ، کهوردآپدید

های اسداری از ارزش، پوساز یک کار هنر ،. بنابراینکن شوندها و رذایل ریشهاخالقی تثبیت و پستی

رسوخ مبانی فکری در  ،نادرستی و از سوی دیگری، درستی، زشت، ارتباط و انتقال مبانی زیبایی انسانی،

 )رحمانی، ایق درونی و تفسیر طبیعت از طریق آثار حسی استپروراندن اندیشه و آشکار ساختن حق ذهن،

. نهدنتایج گوناگونی بر جای می گیرد، ای قرارهنر بسته به اینکه در خدمت چه هدف و ایده(. 6: 2910

این هنر در  آورده سازد،ری نفسانی انسان را بهاهاگر هنر در خدمت جسم و نفس انسان قرار گیرد و خواست

شود و هنر مقدس می مانیستی قرار گرفته است. اگر هنر در خدمت دین قرار گیرد،واخدمت تفکرات 

اسالم گونه و  .بردبخشد و او را در مسیر اعتدال به سوی عبودیت به پیش میانسان را در بعد روحی بقا می

                                                      
 Parva_akbari62@yahoo.comدانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت  -2
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ر گذاری این هنرکند. اثرا تعیین میها ه تنها محدوده بیانی فرم، بلککندفرم خاصی از هنر را سفارش نمی

 . اینآوردر آن است که روان انسان را ناخودآگاه تا عوامل روحانی باال ببرد و در ملکوت اشیا به پرواز د

 (.3: 2910 )مطهری، درست در نقطه مقابل هنر مدرن و پسامدرن است

نیروی قضاوت و  و ادبیات در پرورش احساس و استحکام بخشیدن به ثیر هنرتأباره نقش و ردبحث 

روهی از فیلسوفان ه گب مقاالت زیادی بوده است.و  بصیرت در میان فیلسوفان تعلیم و تربیت موضوع کتب

 (.153: 2906 وودز، و )بارو اندفرهنگی داده نایراگبهخنلقب  نره و دبیات، اجیح تعلیم فرهنگربه علت ت

معتقدند، آموزش هنر و ادبیات نه تنها ت و ادبیا طریق هنر در واقع فیلسوفان مواضع آموزش احساس در

اثر این مطالعات به  شوند و درها میتر، جذب این رشتهلذا افراد با هوش ؛در ابتدا نیاز به هوش و عقل دارد

در مقایسه با افرادی که فاقد چنین مطالعاتی  . همچنینو نوعی هوشمندی دست خواهند یافت لطافت

 .کنندشوند و یا کیفیات هوشی و ذهنی برتری پیدا میبه طور کلی از ذکاوت بیشتر برخوردار می ،هستند

 توانیم از احساسات خوداندازد و از طریق آن میو ادبیات، ذهن و عقل را به کار می تحصیل هنر ،در واقع

 (. 204: 2906 )ایمانی، حاصل کنیم آگاهی بیشتری

 .ندکاشاره می ،راتی که در تعلیم و تربیت آمریکا در اواسط دهه شصت رخ دادبه تغیی( 2362) رودیب

لزوم توجه به  .های عاطفی و ارادی به جای توجه صرف به دستاوردهای عقلی بشرکید بر حیطهأاز جمله ت

ا های خود رسسات آموزشی بخواهند که فعالیتؤوالدین و قانونگذاران را بر آن داشت که از ماین حیطه، 

ها و شخصیت فراگیرنده متمرکز نمایند. برخی از والدین و نویسندگان که از بیشتر حول و حوش ارزش

خواستار ، یوس شدندأم (یعنی نصیحت و فشار)کودکان  ثیر رویکردهای متداول در امر تربیت اخالقیتأ

های نتظاری که از رشتها .انسانی شدندعنوان بخشی از علومبه  انسانی و هنرمطالعه و بررسی مجدد علوم

فرهنگی مبادرت  یهاآلهرود آن است که با ارائه منطقی الگوهای مناسب رفتاری و ایدمختلف هنری می

سوی  ، ازکید آثار کالسیک بر صورت و محتوا به یک اندازه استأبنا به تصور همگان، ت ،زیرا .نمایند

انجام این  .تراستصریح ،ترها نسبت به مطالعات معمولیهم به خاطر درک فوری آنا هدیگر جاذبه آن

قوه  ،کندکمک می پرورش قوه تخیل هنر به ،عالوه سسات آموزشی و فرهنگی است. بهمؤوظیفه بر عهده 

ه ، کتوان گفتمی ،از این رو. بخشد تواند واردات ذهنی را در تخیالت عینیتی میشناستخیل زیبایی

های وری صرف و پیشرفتاوجه به فنتکند و ها هموار میتخیالت مذکور راه را برای آشنا شدن با ارزش

که موجبات تعالی و  تواند راهگشای سعادت آدمی باشد و حال آن که هنر قدرت آن را داردعلمی نمی

 (.206-200)همان:  انسان را فراهم کند یرشد اخالق
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در کتب فلسفه آموزش و  ادبیات و هنر ،هایی که در ارتباط میان پرورش احساسبا وجود تمام بحث 

نظام آموزش ما کامالً از اهمیت آن غافل شده و افراد باهوش و پرتوان را به سمت  پرورش وجود دارد،

از راه تدریس ناصحیح و  هنگی،کردن میراث فر دهد و با خوارپزشکی سوق می های مهندسی ورشته

عدم روی آوردن  د.نکارآموزان میبذر عدم عالقه را در وجود دانش انتخاب مطالب ناهماهنگ،

انتقال و اشاعه . باعث ایجاد معضالتی در ایران شده است، و ادب آموزان باهوش به رشته فرهنگدانش

به ، رش در مبارزه با ابتذال اعم از غربی و شرقی استه وظیفه اساسی آموزش و پروک میراث فرهنگی

دست فراموشی سپرده شده و در نتیجه ابتذال غربی و شرقی جای خود را به راحتی در میان جوانان ما 

بدون توجه به عالقه خود، صرفاً به خاطر منزلت  دیگر این که افراد دارای هوش زیاد، گشوده است.

پزشکی و مهندسی را به اتمام رساندند یا حتی حین تحصیل،  هایدر رشته اجتماعی، پس از این که تحصیل

های آموزشی الزمه را ندارند، خودشان شوند و چون پایهانسانی میبه طور کلی علوم جذب هنر و فلسفه و

ها و شوند که از داللتهای فلسفی و هنری جذب میکنند و معموالً به سوی مکتبخوانی میپراکنده

 روند،ای میزیرا افرادی که تفننی دنبال رشته، این مسئله خطری بسیار جدی است اطالعند.های آن بیریشه

 شودکه انرژی زیادی برای خودآموزی در این راستا، تلف می این یگرد و دشونمراه میگادگی سهب

 (.200: 2914 )مطهری،

 آموزش و پرورش، تحوالت ارزش، زیبایی، هنر :های كلیدیواژه

 منابع 
 شناسی رئالیستی عالمهشناسی و ارزشتبیین معیارهای برنامه درسی بر اساس دیدگاه معرفت .(2906)ن محس ایمانی،

 .تهران انشگاه تربیت مدرسددانشکده علوم تربیتی (. رساله دکترا) )ره( و برودی

: تهران .، مترجم(فاطمه زیباکالم). شو پرور آموزش یدرآمدی بر فلسفه. (2906) وودز، رونالد و بارو، رابتی

 دانشگاه تهران.

 .1، شماره فصلنامه هنر دینی. های هنر دینیاخصه. ش(2910) رحمانی، جعفر

  .دانشگاه تربیت مدرس قم (.کارشناسی ارشد نامهپایان) فلسفه زیبایی و هنر در اسالم(. 2915سلطانی، مرضیه )

 انتشارات جهاد دانشگاهی.: تهران. فهفلس .(2964) علی شریعتمداری،

 انتشارات صدرا.: تهران. تعلیم و تربیت در اسالم. (2914) مرتضی مطهری،

 .0 :ص، همشهریروزنامه . شناسی شهید مطهریزیباییاردیبهشت(.  20، 2910) مطهری، علی

 .نتشارات سمت: اهرانت. ، مترجم(فریدون بازرگان) .شنایی با فلسفه آموزش و پرورشآ(. 2900) .اف نلر، جی.
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چکیده مقاالت . در در تحول نظام آموزشی ضرورت تقویت تخیل اخالقی (.2931) صادقی، مسعود
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و 

 وسی مشهد.(. مشهد: دانشگاه فرد613-610)صص:  پرورش ایران

 
 

 ضرورت تقویت تخیل اخالقی در تحول نظام آموزشی

 2مسعود صادقی

خبری از آن در تخیل اخالقی یکی از عناصر مهم در ساحت رشد اخالقی است که به تبع غیاب و بی

مغفول مانده است و از آنجا که  اخالقی و فلسفی رایج در کشورمان، در نظام آموزشی ایران نیز عمالً متون

نظر از رویکرد صرف ،های اخالقی، بر همین مبناهای اخالقی است و نه منشدر زمره روش یل اخالقیتخ

چیستی تخیل  .باشد، تخیل اخالقی امری قابل انتقال و آموزش میپذیری اخالقما به امکان یا امتناع تعلیم

و ضرورت لحاظ  قیهای اخالتخیل اخالقی، نسبت این مفهوم با نظریهانواع  اخالقی، تعاریف متعدد از آن،

باشد که کارکردهای مثبت و سازنده آن در نظام آموزشی جدید از سواالت اصلی تحقیق حاضر می

 باشد. بر اساس مندرجات تحقیق حاضر،کنکاش و پاسخ تفصیلی به آنها دستمایه بخشی مهم از مقاله می

ی به دو دسته خالقانه و همدالنه قابل تقسیم هستند. تخیل اخالقی خالقانه نیز به دو کارکردهای تخیل اخالق

 تواند فعال یا منفعل باشد.شود. تخیل اخالقی همدالنه نیز مینگر تفکیک مینگر و آیندهنوع گذشته

دست کم ای درخور باشد که اخالقی دارای کارنامه تواند از حیثیافته زمانی مینظام آموزشی تحول 

گران و نیز پژوهش امروزه بر بسیاری از فیلسوفان اخالق ،زیرا .الذکر را تعلیم دهدبرخی از کارکردهای فوق

ها نیازمند تعلیم، که اخالق نیز از جنس مهارت است و مانند دیگر مهارت اخالق کاربردی آشکار شده

سنجی آن با امر آموزش ا تحلیل دقیق تخیل اخالقی و نسبتخالقیت است. از یاد نبریم که ب تمرین و نهایتاً

کم طبق برخی دست ،چندین و چند روش تخلق نیست بلکه یک روش از خواهیم دید که تخیل اخالقی

 ها روح اخالق یا الزمه هر گونه اخالقی زیستن و یا بهترین روش تخلق است.دیدگاه

گاشته نشده که پیوند مرتبطی نختلف، تاکنون هچ اثر مستقل یا حتی نیمهبا وجود جستجو از طرق م 

اما در باب رابطه کلی تخیل  تخیل اخالقی و آموزش را برجسته ساخته و مورد تدقیق قرار دهد.میان مقوله 

و فلسفه  ای در دو حوزه فلسفه اخالقرشتهیکی از معدود فیلسوفانی که مطالعه میان ،و تعلیم و تربیت
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باشد که واقف گشته است، خانم مری وارنوک می قرار داده و بر اهمیت عنصر تخیل آموزش را وجهه نظر

وارنوک اگر چه در مقدمه کتاب خود تحت  ،داند. البتهترین هدف آموزش را تقویت تخیل میاساسا مهم

ترین هدف نظام آموزشی عبارت همدهد که ثابت کند اولین و م( وعده می2301) «imagination» عنوان

نشینی کرده و آموزش برخی گیری کتابش اندکی عقبدر قسمت نتیجه اما نهایتاً ،از تعلیم تخیل است

 نماید. اخیراًکارکردهای تخیل آن هم بشکلی محدود و مضبوط را غایت ساختار تعلیم و تربیت معرفی می

از مارگارت مک  education trough the imagination» (1553)» نیز کتابی شاخص تحت عنوان

 نیز مفید واقع گردند. کتاب توانند برای تعلیم تخیل اخالقیمنتشر شده که بعضی از فصول آن می میالن

«creativity and early years education» (1551 نوشته آنا کرافت نیز تا آنجا که به کارکرد خالقانه )

 تواند با مبحث رابطه تخیل اخالقی و آموزش ارتباط بیابد.ط است میتخیل مرتب

«Engaging imagination and developing creativity in education» (1525 کاری است )

های بسط آنرا مورد بحث قرار داده و و راه مشترک از ایگان و مادج که نسبت آموزش خالق با تخیل

 تواند به عنوان بخشی از پیشینه غیرمستقیم تحقیق قلمداد شود.می

، روانشناسی و کالم غربی رشدی ر تخیل اخالقی در فلسفه اخالقکید باز دهه هشتاد میالدی به بعد، تأ 

 های آموزشی چه بسا به دلیل نوپدید بودن این مبحث تقریباًاما بررسی نقش آن در نظام ،رو به تزاید داشته

گاهی االت اصلی مندرج در مطلع سخن، با ندر این مقاله، عالوه بر پاسخ به سؤمسکوت مانده است. ما 

فواید  بندی نوشتار نشان دهیم اوالًکوشیم در پایانمی ،ویژه به اخالق اسالمی و جایگاه تخیل در آن

نبود یا  نظام آموزشی رو به تحول ما باید با چه راهکارهایی، کدام هستند، ثانیاً لفه تخیل اخالقیؤاجتماعی م

نظام تعلیم و تربیت ایران و بسیاری از کشورهای در حال  ءد. خاللفه ضروری را جبران نمایکمبود این مؤ

یابد که بدانیم به زعم بسیاری از توسعه در رابطه با تقویت تخیل اخالقی وقتی اهمیتی دوچندان می

شود که زمینه آن توسط تخیل اخالقی مهیا گردد و یک جامعه زمانی روانشناسان، همدلی زمانی میسر می

عم از همدلی اثرگذار و اثرپذیر( خواهد شد که مخاطبان نظام آموزشی تخیل اخالقی را به )ا واجد همدلی

 نیکی آموخته باشند.  

  منابع
 .بیروت: ابوالعالء عفیفی .فصوص الحکم .(ه. ق 2960) محمدبن علی ابن عربی،

 .. تهران. عرفان، مترجم(الدین سلجوقیصالح) .اخالق نیکوماخوس .(2916) ارسطو

 .تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی .، مترجم(اد روحانیؤف) .جمهور .(2903) طونافال
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االت چکیده مق. در و تربیتسرآغاز تحول درتعلیم  ،فلسفه برای کودک (.2931) رستمی، صدیقه
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و 

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.694-695)صص:  پرورش ایران

 
 

 و تربیتسرآغاز تحول درتعلیم  ،فلسفه برای كودک

 2صدیقه رستمی

پذیری، ه نفس، انضباط اجتماعی، مسئولیتاگر بخواهیم نسل آینده را با خصوصیاتی مانند اعتماد ب

ابتکار و کفایت در تحقق کارهای بزرگ در سطح ملی، پرورش دهیم، تنها با کمک آموزش و پرورش 

کنند اگر بخواهیم تربیتی، اذعان میامکانپذیر است. همانطور که همه کارشناسان روانشناسی و علوم

شان شروع کنیم. بهترین وجه شکوفا سازیم باید از کودکی استعدادهای فکری و توانایی ذهنی افراد را در

ها کنجکاوند و شگفتی بسیاری در برابر رخدادهای نکته بنیادی، در آموزش کودکان این است که بچه

 دهد که خود را تعریف کند. از، به کودک اجازه میدهند. فلسفه برای کودکگیتی از خودشان نشان می

توانایی طبیعی کودک برای کنجکاوی، طرح پرسش و گفتگو، برای بهتر ساختن محیط یادگیری و رشد 

 ،شود بلکهشود. در این نوع فلسفه، مستقیماًٌ از افکار فالسفه برای بحث و گفتگو استفاده نمیاستفاده می

های کندوکاو ، حقوق از طریق داستان و حلقه، آزادیها و مفاهیمی از قبیل زیبایی، حقیقت، عدالتایده

کودکان به نحو جالب و عمیقی وارد حیطه فلسفه، و تحریک و  ،شوند. از این طریقآموزش داده می

های مهم دهد باعث رشد مهارتای که رخ میشوند. بحث و مناظرهتشویق به طرح سؤاالت فلسفی می

. این گونه آموزش، عالوه بر ارضای حس کنجکاوی، کودکان را گردداجتماعی و شناختی کودکان می

کند، مهارت تفکر و استدالل را در آنها تر میتر و عمیقها را وسیعدرگیر جستجوی معنا کرده و فهم آن

کند تا در زندگی شود. فلسفه به کودکان کمک میها میتقویت کرده و باعث اعتماد به نفس در آن

مند شوند. باتوجه به توضیحات ذکر شده، مهمترین هدف تری بهرههای صحیحقضاوت روزمره بتوانند از

توان برای شروع این مقاله، دست یافتن به پاسخ این سؤال است که، آیا از برنامه فلسفه برای کودک می

آوری مدارک و شواهد ای برای جمعاز روش کتابخانه ،تحول درآموزش استفاده کرد؟ به همین منظور

 موجود استفاده گردیده است.
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و تحقیق فلسفی: تفکرکردن برای  آموزش شهروندی»( طی پژوهشی با عنوان 1521ر )گارات و پیپ

آموزش فلسفی بسیار مناسب است.  ،دارند که برای بهبود اجتماع و هوشیاری سیاسی جوانانبیان می« عمل

پذیری، توان باعث رشد قوه قضاوت، مسئولیتمی ،ش فلسفیدرسی بر اساس آموزاز طریق برنامه

خودمختاری و رشد تفکرانتقادی و همه آن چیزی که در یک جامعه دموکراتیک الزم است، را ایجاد 

 کرد.

گم شدن در ابعاد کودک و ایجاد یک سیستم آموزشی »( طی پژوهشی با عنوان 1521بگری و سانتی ) 

، پس از بررسی چگونگی ظرفیت بازاندیشی اهداف «ه برای کودکانها و توان فلسفمناسب: ظرفیت

های آموزشی هم از نظر اهداف فردی و اجتماعی به این نتیجه دست یافتند که برای رشد همه افراد سیستم

رورش امکانپذیر اجتماع و رشد تفکر خالق و خالقیت، ابزار الزم برای این کار تنها از طریق آموزش و پ

جامعه را از طریق  است. فلسفه برای کودکان، ابزار و ظرفیت الزم برای دست یافتن به این اهداف در

 آموزش و پرورش داراست. 

: بر اساس مطالعات پژوهشی در مدارس فلسفه برای کودکان»( طی پژوهشی با عنوان 1522بیناپه )

تواند جوابگوی رشد و توسعه تفکر در بررسی این که آیا فلسفه برای کودکان میاز  پس« لندینیوز

گرفت پرداخت، و ها انجام میلند که این آموزشیلند باشد. به بررسی مدارس نیوزیدرسی جامعه نیوزبرنامه

ق و تواند تفکر خالبه این نتیجه دست یافت که اگر چه فلسفه برای کودکان می ،پس از هفت ماه بررسی

آموزان این گونه نبوده است. اما با توجه به های عمیق افزایش دهد اما، برای همه دانشانتقادی را با پرسش

 لند مورد استفاده قرار گیرد.یتوان در جامعه نیوزمی ،های مثبتی که در این آموزش وجود داردزمینه

ان: چطور به طور مؤثری از فلسفه فلسفه، نمایش دادن و کودک»( طی پژوهشی با عنوان 1522بیستا ) 

هم اکنون در اکثر نقاط دنیا در امر آموزش استفاده  با بیان اینکه از فلسفه برای کودک« استفاده کنیم

گردد. در پی یافتن میزان اهمیت بحث و گفتگوهای فلسفی در امر آموزش است، در نهایت به این می

کافی نیست. ما باید  ،های فلسفی درآموزش استفاده کنیمتنها به این که ما از روش نتیجه رسیده است که

و ساختارآموزشی باید  خود را به طور مؤثر و با معنایی، درگیر امر آموزش نمائیم. در واقع، برنامه درسی

 کننده اصلی از این برنامه باشد.حمایت

پس از مروری کوتاه بر پارادایم « و نوجوانان فلسفه برای کودکان»ا عنوان ای ب( طی مقاله2910ناجی )

های تعلیم و تربیت و ظهور الگوی تأملی پرداخته و قدیم به بررسی تاریخچه تحوالت رخ داده در نظریه

های آموزش این نوع تفکر و همچنین نقض سپس مروری بر پیشینه جنبش فلسفه کاربردی و تفکر انتقادی
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کند. پرداخته است. سپس سه مؤلفه عملیاتی جدید برای متحول ساختن نظام آموزش و پرورش پیشنهاد می

 های درسی داستانی.تغییر نقش یافته و کتاب های کندوکاو، معلماناین سه مؤلفه عبارتند از: حلقه

تبیین تطبیقی آموزش فلسفه به کودکان »( در پژوهشی با عنوان 2910) و همکارانفرمهینی فراهانی 

جزء دغدغه اصلی  ،در همه کشورها دارند که آموزش فلسفه به کودکانبیان می« درکشورهای مختلف

در همه  ه برای کودکانترین اهداف آموزش فلسفمهم .فیلسوفان و فلسفه تعلیم و تربیت گردیده است

هایی است که کشورها بر محور پرورش تفکر، استدالل و بهبود یادگیری و به طور کلی، پرورش مهارت

گیری رسیدند که این ها به این نتیجههر فردی در بزرگسالی به آن نیازمند است. در نهایت، از این یافته

ن رو، یبه این امور اشاره گردیده است. از اجامعه ما هم همخوانی دارد و در دین ما نیز  اهداف با فرهنگ

 شایان ذکر است که آموزش و پرورش ما هم نیازمند آموزش فلسفه به کودکان است.

« آموزش فلسفی کودکان در نظام تعلیم و تربیت اسالمی»( در پژوهشی با عنوان 2935سلیمانی ابهری )

های قرآنی به این نتیجه دست یافت که وجوه پس از بررسی شیوه آموزشی لیپمن و مقایسه آن با آموزه

هر دو بر تفکر و تعقل در آموزش و تبیین اطالعات نه صرفاًٌ حفظ  ،اشتراک بسیاری بین این دو وجود دارد

 کنند.تأکید می ،اطالعات

پس از بررسی محتوای این « برنامه آموزش فلسفه به کودکان»عنوان با  ی( در پژوهش2900مقدم )ییصفا

به این نتیجه دست  گیری و عوامل مؤثر بر توسعه فلسفه برای کودکانهای شکلبرنامه، روش اجرا، زمینه

و روح کلی حاکم بر آموزش و پرورش اسالمی  نه تنها با اهداف یافت که آموزش فلسفه به کودکان

 تواند جزئی از نظام آموزشی و تربیتی اسالمی گردد.هماهنگ است، بلکه این برنامه می

و  ریزان آموزش و پرورش کشور، تأکید بر تفکر انتقادیاندرکاران و برنامهاز جمله وظایف مهم دست

نظام آموزشی است، چرا که تحقق بسیاری از اهداف عالیه تعلیم و تربیت در بر اساس آن، اصالح ساختار 

های صحیح استدالل است. تحقق نقش تولیدی های خالق، تفکر فلسفی و فراگیری شیوهگرو پرورش ذهن

مدارس و نهادهای آموزشی در حیطه دانش، و در پرتو آن توسعه و رشد دانش بشری که مستلزم درگیر 

در جریان کشف منطق علوم و منطق تحوالت علمی است، و نیز پرورش روح تعهد و  شدن فراگیران

پذیری که مستلزم ایجاد یا کشف رابطه منطقی بین فرایند تحقق علمی از یک سو و احساس مسئولیت

مسئولیت در قبال نتایج عملی تحقق از سوی دیگر است، همه در گرو موفقیت در پرورش نسل فکور و 

های الزم برای آموزش تفکر فلسفی و انتقادی، و آموزش نحوه فاقد برنامه ،دارس فعلی ماخالق است. م

صحیح استدالل هستند. باید در جهت اصالح نظام آموزشی، با تأکید بر محوریت یافتن تفکر انتقادی و 
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ع شوند. در های آموزش نیز مورد بازبینی جدی و اصالح واقفلسفی اقدام شود. در این اثنا، محتوا و روش

های الزم تربیتی در نظام آموزش و پرورش را ترمیم کرد؟ توان زیرساختپاسخ به این مسئله که چگونه می

گیرند که با هم های تعلیم و تربیت از دو مؤلفه نشأت میهای دستگاهتوان بیان کرد که خروجیمی

وجود دارد و مؤلفه  و تربیتتعلیم  های فکری، فلسفی و نظری است که درزیرساخت ،مرتبطند. مؤلفه اول

کمتر مورد  ، کهریزی است. در مورد مؤلفه اولدوم، ساختارها و منابع انسانی و مجموعه مدیریت و برنامه

ها و اهداف و رویکردها را تبیین ها، انگیزهگیریای که خیلی روشن جهتگیرد، ما به فلسفهتوجه قرار می

هم  ها را دارد و فلسفه برای کودکانبه اینکه فلسفه اسالم این ویژگی کرده است، نیاز داریم. با توجه

بیشترین هماهنگی را با فلسفه اسالم و روح فرهنگی کشور ایران دارد، نیاز به توجه بیشتری است. به 

نشأت گرفته است،  خصوص که هم در فلسفه برای کودکان و هم آموزش حوزوی که از فلسفه اسالمی

بزرگان و  ،آموزش به طور خودانگیخته از درون به بیرون، فعال و بر خودکاوی فرد متکی است. از طرفی

حکیمان بر این موضوع تأکید داشتند که تعلیم و تربیت در دوره کودکی بسیار تأثیرگذار است. در سند 

ه یادگیری جدیدی به عنوان حوزه یادگیری و تفکر ارائه شده است. در آموزش و پرورش حوز تحول

آورده شده است. اول،  و تربیتالگوی هدف پنج عنصر وجود دارد که به عنوان اهداف اساسی در تعلیم 

ورزی است. دوم، بر اساس آن ایمان و باور و بحث امامت است. موضوع ارتقای تفکر و تعقل و اندیشه

علم معرفت و دانش، چهارم عمل، تالش و کارآفرینی و مجاهدت است و پنجمین عنصر  عنصر سوم، بحث

های باید از روشتمام این ابعاد باید با هم تعریف شوند. به همین منظور،  ،باشد. قطعاًمی بعد اخالق

عریف شوند. بررسی ها از نو تها و قالبای خودداری شود و روشتکراری و کلیشهمتجهرانه، قدیمی، 

های باالی آموزش فلسفه برای کودکان در رشد کودکان و در نهایت تحقیقات انجام یافته همه بر ظرفیت

، رشد اجتماع تاکید دارند که تنها از طریق آموزش و پرورش، تغییر و تحول آموزش معلمان

گر از ید یاریقات ذکر شده و بسیج تحقیست. نتاهای کندوکاو امکانپذیر ادرسی، ایجاد حلقههایبرنامه

ک اجتماع و جامعه متفکر یجاد یا یبه کودکان برا یت آموزش فلسفیدهنده اهمقات انجام شده، نشانیتحق

 است. از طریق فلسفه آموزش و پرورش همه این تغییرات ساختاری امکانپذیر است.

 وپرورش ، آموزشتفکر انتقادی ،برای کودک : فلسفههای كلیدیواژه

 منابع
فصلنامه علمی پژوهشی اسالمی.  و تربیتنظام تعلیم  دکان درآموزش فلسفی به کو. (2935هادی ) ،سلیمانی ابهری

 .121-233 ، صص:شماره اول ،سال دهم ،دانشگاه قم
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 ،فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراءکودکان. . برنامه آموزش فلسفه به (2900مسعود ) ،مقدمصفایی

 .211-262 ، صص:10 و 16شماره  ،سال هشتم

علوم ه . تفکر و کودک، پژوهشگاجامعه فلسفه با گامی برای پیوند ؛فلسفه برای کودکان (.2913الهام ) ،فخرایی
 .12-63 ، صص:شماره اول ،سال اول ،انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفی به تبیین تطبیقی آموزش  (.2910) اسماعیل ،خارستانی و محمدحسن ،؛ میرزامحمدیمحسن ،ی فراهانیفرمین

 .05-40 ، صص:سال چهارم، شماره چهارم ،حکمت و فلسفهکودکان در کشورهای مختلف. 

ش فلسفه برای برنامه آموز یاجتماع بررسی تأثیر (.2913) پروین خزامی، و مسعود مقدم،صفایی؛ سیدمنصور ،مرعشی

 ،تفکر و کودک .آموزان پنجم ابتدایی اهوازرشد قضاوت اخالقی دانش بر کودکان به روش اجتماع پژوهشی

 .251-19 ، صص:شماره اول سال اول،

شماره  سال دوم،، مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و. نوجوانان فلسفه برای کودکان و. (2910) سعید ناجی،

 .01-04 ، صص:سوم
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چکیده مقاالت . در و کارکردهای تربیتی آن در تعلیم و تربیت تربیت معنوی (.2931) همتی، فاطمه
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و 

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.690-690)صص:  پرورش ایران

 
 

 یت معنوی و كاركردهای تربیتی آن در تعلیم و تربیتترب

 2فاطمه همتی

گیرد. توجه به ساحت معنوی انسان، به عنوان بعد تربیت انسان همه قوا و ابعاد وجودی او را در بر می

اصیل و شایان توجه وجودی او، امری است که باید به طور ویژه در تربیت آدمی در نظر گرفته شود. 

ی رسمی تعلیم و تربیت، انسان را به سمت دور هامنسان کنونی و نوع تربیت او از سوی نظای اهاتیمشغول

ی ناشی از هاینابسامانشدن از حقیقت وجودی خویش سوق داده است. به طوری که امروزه شاهد وقوع 

در  دتوانیمبستری است که  نیترمهماین امر در سطح فردی و اجتماعی هستیم. قلمرو تعلیم و تربیت 

معتقد است که  نقش مؤثری ایفا کند. عالمه طباطبایی هاانسانجهت تحقق یافتن معنویت در زندگی 

معنویت، باطن دین و محور مشترک تمام ادیان الهی است. معنویت در دل هر ذره این جهان به طور عام و »

( معنویت 2339؛ وان، 2919، از روانشناسان )وست برخی. «در وجود انسان به نحو خاصی نهاده شده است

ی ریکارگبهتر، . به سخن روشناندکردهی بشر برای پاسخ دادن به چراهای زندگی تعریف هموارهرا تالش 

ی خالقیت و کنجکاوی برای یافتن دالیل موجود و مرتبط با زیستن و زندگی، بخشی مهم از قوهبهینه 

و درباره  گرددیمکه کودک به دنبال دلیل  شودیمعنوی زمانی آغاز ، رشد منسانیبدمعنویت است. 

 .کندیمی پیرامون خود کنکاش و پرسش هادهیپد

و رهایی از چیزهای مادی است و این حالت  ( بر این باور است که معنویت، رشد آزادی2301) هولی

این حالت شکلی  .شودیمو اهداف نشان داده  هاشارزبیشتر نشانه تفکر، آزادی و خالقیت است که از راه 

معنویت به همان سرعتی که در حلول چند قرن اخیر از . کندیماز گشودگی را بین فرد و خود تعالی فراهم 

اذهان روشنفکران و اندیشمندان غربی رخت بر بسته بود، به همان سرعت نیز در حال بازگشت است. 

ی هاعرصهی تربیتی و فرهنگی مغرب زمین، بیش از هاعرصهشی نو در گرایش به معنویت به عنوان گرای

. این امر به دو دلیل اتفاق افتاده است: نخست آن که حوزه تعلیم و تربیت بهترین خوردیمدیگر به چشم 
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موضوعی  ذاتاً. دوم آنکه موضوع معنویت کندیمموقعیت و فرصت را برای تبلور معنویت در انسان فراهم 

شده  ساز ظهور رویکرد جدیدی در تربیت به نام تربیت معنویی اخیر، زمینههادههاین امر در  است.تربیتی 

ی از تربیت است اجنبهاست. در صورتی که معنویت را به عنوان نوعی هوش تعریف کنیم؛ تربیت معنوی، 

صورتی که آن را یک نیروی انگیزشی در و در  باشدیمدار پرورش و تکامل هوش معنوی افراد که عهده

ی هادگاهیددر  .شودیمدهی و تقویت این نیروی انگیزشی اطالق انسان بدانیم، تربیت به فرایند جهت

مختلف نیز تربیت معنوی به معانی مختلفی به کار برده شده است و بیشتر از سوی کسانی که برای مسائل 

. (1559هند، ت )اند، مورد بررسی قرار گرفته است اهمیت قائلروحی، ارزشی و اخالقی در تعلیم و تربی

کند. این کیفیات آموز تعریف می( تربیت معنوی را پرورش کیفیات ذهن و قلب در دانش1555) 2لویس

 یتوانند در همهدرسی نیستند؛ بلکه میکنند و صرفاً بخشی از قلمرو برنامهدر تمرین معنوی رشد می

 به کار روند.قلمروهای یادگیری 

دهد و بین ابعاد فیزیکی، تأثیر قرار می آموز، کل شخصیت او را تحتارتقاء این کیفیات در دانش

را  تواند این حالت از تربیت معنویکند و آنچه میهیجانی، هوشی و معنوی او توازن و هماهنگی ایجاد می

های معنوی موجود است. تربیت معنوی با محوریت سنت حمایت و تقویت کند، روانشناسی شناختی و

را در کانون توجه قرار داده و به این وسیله راه را برای  هاآن ،بخشیدن به روح تعالیم دینی و اخالقی

تربیت معنوی، بخش  گیری زندگی معنوی فرد، هموار کرده و از ثمرات آن برخوردار ساخته است.شکل

 است که باید در راستای آموزش و حقایق و پرورش فضائل معنوی باشد. متمایزی از تعلیم و تربیت

نقش  ( در پژوهش خود بدین نتیجه رسیده که تربیت معنوی2916) یی مانند، برزوییهاپژوهشطبق 

و که او را از یک حالت مادی  ندیآفریماساسی در زندگی انسان داشته است و تحولی در وجود انسان 

تواند به دو حوزه دین و تربیت معنوی می. دهدیمعادی به سوی دنیای عرفان و سراسر نور و عزت سوق 

رسد که از منظر به نظر می. سازد انیها نماانسانجدیدی ببخشد و آثار خود را در زندگی  ، هویتاخالق

تواند راهگشا باشد، زیرا می بیش از تربیت دینی ،پرداختن به تربیت معنویگرای این عصر، کثرت گفتمان

های مشترک ادیان بنگریم، این امر، نقطه مشترکی برای دیدگاه یهاگر به معنویت به عنوان جوهر

رای تعاریف های مختلف داباید توجه داشت مفهوم تربیت معنوی در دوران و دیدگاه؛ لذا گوناگون است

متفاوتی است، ولی منظور از این تعاریف متفاوت همان تربیت معنوی است. در شرایط کنونی جوامع، لزوم 

(. 2914، باقریت )ی معنویت با نظام تعلیم و تربیت استحقّق تربیت معنوی مستلزم اعتقاد جدی به رابطه
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ه ابعاد متنوعی دارد. یکی از ته کرو ساخهای جدّی روبهحضور در عصر فناوری، تربیت را با چالش

تربیت معنوی است. به لحاظ این که تربیت معنوی در  ،ای تربیت در عصر حاضرهیترین پیچیدگعمده

گیرد و نظام رسمی تربیت دخل و تصرف اندکی یی متعدد غیررسمی صورت مهاکانالاز  ،دوران حاضر

 مسئله ،های درونی که کمتر نیازمند کنترل بیرونی باشدزهتربیت معنوی با تکیه بر انگی ،بر آن دارد؛ بنابراین

 .ساسی استبسیار ا ،اصلی این دوران است و نقش آگاهی در آن

که جامعه ما  مسئلهی مختلف موضوعی چالش برانگیز است و با توجه به این هادگاهیددر  تربیت معنوی

ین با در نظر گرفتن این مطلب که تربیت معنوی تأثیر و همچن باشدیمیک جامعه ارزشی و دینی 

دارد، لذا توجه به این رویکرد تربیتی اهمیتی خاص دارد که در  هاانسانی بر جریان زندگی اکنندهتعیین

 این مقاله به آن پرداخته شده است.

 ، اخالق، تربیت دینیمعنویت، تربیت معنوی های كلیدی:واژه

 منابع 
 تهران: انتشارات مدرسه.)جلد دوم(.  .نگاهی دوباره به تربیت اسالمی (.2914و )باقری، خسر

 امه کارشناسی ارشد(.ن )پایان تربیت معنوی در صحیفه سجادیه(. 2916د )برزوئی، محم
 
Duff, L. (2003). Spiritual Development and Education a contemplative view. International 

Journal of children's spirituality, 8(3).   
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جهت  راهکارهایی و ارائه هاچالشبررسی  (.2931) اعزازی، مهری و احمدآبادی، زهرا

. در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه رانیدر ابرنامه فبک  یبخشی به اجراکیفیت

(. 642-691ت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران )صص: تعلیم و تربی

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

برنامه  یبخشی به اجراجهت كیفیت راهکارهایی و ارائه هاچالشبررسی 

 رانیدر افبک 

 1یزهرا احمدآبادو  2مهری اعزازی

 ، مورد توجهعنوان روشی برای پرورش قوه تفکر ه، بفلسفه و آموزشلسفه ، فایدر دن ریاخ در چند دهه

؛ انجمن اشاعه کاوش فلسفی و 1559، 4؛ هاتیوا و گودیر1559، 9)لیپمنت بسیاری از محققان قرارگرفته اس

 ن. برنامه آموزش فلسفه به کودکا(1550، 0تا؛ محمدزاده، بی6؛ ناجی1525، 0در آموزش و پرورش تأمل

 ،یافته است. مطالعه در این زمینه یاژهیوای مختلف، جایگاه و اهمیت مروزه در مدارس کشوره( ا1)فبک

ی برای انتقال دانش به حافظه مؤسساتبه ا دارس مم: گرفت انجام ریزبه دالیل  ،هن مقالیسندگان ایتوسط نو

 گرید و (؛2339، 3تا؛ فینوچیارو)ناجی، بیاند افتاده دورخود  از هدفآموزان تبدیل شده و به شدت دانش

در قرارگرفته و به عنوان راهکاری  ورد توجهم اریبس ایامروز در دنکه  که آموزش فلسفه به کودکان نیا

از و سوم،  ؛آموزشی ما چندان توجهی به آن نشده است ، در نظامقوه تفکر و تحلیل مطرح است پرورش

ساالر یک جامعه مردم لکه به یک شهروند خوب درخوب، بدانشمند فقط به یک  ما نهکه جامعه  ییآنجا

ورزی و آموزش آن به کودکان ممکن ، بدون دخالت فلسفهو تعقلالش برای داوری ت ،دارد ازینو دینی 

و گزارشات محققان  دستاوردها ویکی از اهداف ما بررسی نتایج و مقایسه  ،مقاله نید. در ارسینظر نمبه 

                                                      
 mk_19632000@yahoo.comگروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان و معاونت آموزشی، پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد  -2
 z_ahmadabadi@yahoo.comعدنی گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد دکترای شیمی م - 1

9- Lipman 
4- Hativa & Goodyear 
0- Society for the Advancement of Philosophical Enquiry and Reflection in Education 
6- Naji 
0- Mohammadzadeh 
1- P4C 
3- Finocchiaro 
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پیشروی  یهاچالشنواقص و  صیو تشخاست، به این منظور که قادر به شناسایی در ایران  ن فبکایمجر

علوم تجربی که توسط دانشجو س ر، دتا در اجرای این برنامه در مدارس راهنمایی ،اجرای این برنامه شویم

دهیم. هدف دیگر ورد تحلیل و بررسی قرار م را نتایج ،تربیت معلم دخترانه مشهد انجام گرفته معلمان

پیشرو  یهاچالشی است که در برابر یعملی با توجه به دستاوردها رائه راهکارهایی، انویسندگان این مقاله

آموزان راهنمایی درس علوم تجربی حاصل شده است و این برنامه در مطالعات موردی خود بر روی دانش

به همراه  ،اهمیت و ضرورت انیبه بمقاله ابتدا ین د. اباش هاچالشانتظار داریم بتواند پاسخگوی برخی از 

را  که اولین برنامه فلسفه برای کودک ارانشیو دستمتیو لیپمن و به آرای  پردازدیم رانیدر ا فبک خچهیتار

  .(2919؛ قائدی، 1559)لیپمن، ت پرداخته اس ،اندنمودهدانشگاه ایالت مونت کلیر تدوین  در

برای فلسفه  نهیدر زمشده اخیر  دانشجویی و تحقیقات اجرا یهانامه، پایانهاطرحین به برخی نتایج همچن

در فبک  یبه نتایج اجرای آزمایشی و تحقیقی اجرا توانیه مجمل از آن؛ میانمودهاشاره ن در ایرا کودک

فبک که برای اجرا در ایران از  ییهاطرحز ینو شت اشاره داا مدارس ایران و مقایسه با برخی کشوره

زمینه نشان  ایننتایج چند طرح گزارش شده در مورد توجه قرار گرفته است. بررسی  ،اندشدهسازی بومی

نفس میان فردی و ارتقای عزت یارتباط یهامهارتبر بهبود  تواندیم داده است که فلسفه برای کودک

که  شودیمشاهده ، مدیگریق در تحقی ،از طرفی. و ماندگاری به جا گذارد آموزان تأثیر معناداردانش

 را در آنان یرخاشگر، پجمعی یگفتگوها قیاز طرو منطقی کودکان  یتفکر استدالل تیبا تقوهمزمان 

پرخاشگرانه و  یرفتارها بر کنترلأثیرات مثبت این برنامه ، تیتایج تحقیقات متعددد. نمهار کر توانیم

؛ امری، 2913؛ ستاری، 2900؛ اسمیت، 2915، فرامرز قراملکی)ت اسه نشان داده شد در کودکان تهاجمی

 (.2932؛ هدایتی و همکاران، 2911

 اندازی و گسترشبه چگونگی اجرا و توجه به ابزارهای مورد نیاز برای راه میانمودهادامه، تالش ر د

پیشرو و راهکارهایی در این زمینه که با  یهاچالشبپردازیم و به  نو مربیا برای آموزش به معلمان فبک

نتایج و دستاوردهای مطالعاتی ما در زمینه م. یتوجه و بررسی قرار دهد مور ،میاداشتهتوجه به تجربیاتمان 

که عالقمند به ه تربیت مربیان ورزید -2: این موارد است شاملفبک موجود در اجرای  یهاچالشبررسی 

اشتن وقت ، دباشند و توجیه شدن مربیان درگیر در برنامه جهت مزایای طرح ش فلسفه برای کودکآموز

در این د الزم برای ارتباط گرفتن و داشتن هوش عاطفی مناسب مربیان از جمله موار یکافی، دانش و توانای

سی و با توجه به بافت فرهنگی و سنتی کشور ما به زبان فار ع و کتابمناب فیتألترجمه،  -1 ؛زمینه است

برای استفاده فراگیران و از طرفی تهیه مقاالت و جزوات آموزشی برای پیشبرد سیستماتیک برنامه جهت 
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به  - آموزش فلسفه به کودکان یمنابع مناسب برا اندک اریبستعداد . مهم است یهاچالشمربیان، از 

 احساسبا توجه به بافت فرهنگی و سنتی کشور ما  -مربوط به حیطه علوم تجربی و فلسفه صوص در منابعخ

 یهاتفاوتترجمه شده به ویژه برای نوجوانان ترجمه رسایی ندارند و یا  یهاکتاب. تعدادی از شودیم

 یهاکتاب یبه بازبین ؛ لذاشودیمفرهنگی بین نگارنده کتاب و فراگیر مانع درک صحیح آنان از محتوا 

موجود در بازارهای ایران بایستی توجه شود. گرچه شمارگان و تکرار چاپ تعدادی از  یفلسف -داستانی 

و مورد ه یافت انتشارر فلسفی برای سنین باالت –داستانی  یهاکتاب یمتون، برای کودکان ابتدایی و برخ

پیش روی اجرای موفق این برنامه در زمینه  یهار چالشاز دیگ -9 ؛استقبال زیادی قرارگرفته است

درسی مقاطع مختلف  یهاکتابافزارهای مناسب و همچنین محتوای غالب افزار و نرمسخت یریکارگبه

 ؛(آموزان استکه در بسیاری از موارد تنها منبع مطالعاتی دانشد )اشاره کر توانیمدر این زمینه  یتحصیل

ب در یجاد فضای فیزیکی الزم و مناس، ااجرای این برنامه یرودیگر، پیش یهاچالشاز جمله  -4

جلب نظر و  ،ایجاد آمادگی -0 ؛ه بایستی مد نظر قرار گرفته شودک ،درس مدارس است یهاکالس

را با آنان  فبکمجریان برنامه  ییسوهمکار، خود هماهنگی و  شرفتیو پحمایت اولیاء و مسئوالن از اجرا 

از دم برخورداری ها، عچالشاز دیگر  -6؛ ار کاسته شده و به بازدهی افزوده شودتا از سختی ک طلبدیم

 یتفکر انتقاد یریکارگبهاعتقاد به این که . استن معلمی در مقابلآموزان یکسان دانش تیمسئول ای حقوق

از موارد قابل توجه  ،شود موجود دقیو مورد در هابیتخر و هاینابسامان از یامجموعه منجر بهممکن است 

 در نقشاشاره به دگرگونی  رانیدر افبک  بخشی اجرای برنامهاست. از جمله ارائه راهکارها برای کیفیت

، جامعه در سطحرسانی وسیع و اطالعبلیغات ها، تآنتکالیفی برای  و ارائهسازی والدین ماده، آفعلی معلم

 رورت انتشار، ضروزمره یس و در زندگدر یهادر کالس یو مشارکتهمیاری  یهامهارترویج ت

 یجامعه یهافرضشیپ یمبنا بر فبکبیین برنامه ، تفلسفی -فلسفی و علمی یکردیبا روداستانی  یهاکتاب

. با توجه به ارائه نقشه جامع باشدی. مو .. یات فارسی، زبان و ادبیو محل ی، آداب و رسوم قومیاسالم

تصویب  و بهدوین ، تتهیه 2935 در سالکه - و پرورشراهبردی آموزش  حولت کشور و سندعلمی 

 تواندیم -کندیم نیرا معی درس یهابرنامهمشی خطو گیری شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده و جهت

 فکر فلسفی ایجاد نماید. نویسندگان این مقاله فضا و بستر الزم را برای اشاعه ت نظراز 

 )فبک(، قوه تفکر و تحلیل، مربی فلسفه برای کودکان های كلیدی:واژه

  منابع
 .یمشهد: انتشارات آستان قدس رضو .مترجم( ،یبهشت دیسع) .فلسفه آموزش و پرورش(. 2900) پیلیف ت،یسما
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 (.ارشد ینامه کارشناس انیپا) یآورد انتقادیرو :کودکان یلسفه برادر ف پمنیل ویمت یهینظر (.2911زهرا ) ،یام

 دانشگاه تهران.

 15 یابی. بازیاسالم تیترب یفلسف یبا مبان( P4C)کودکان  یو نقد برنامه فلسفه برا یبررس (.2913) یعل ،یستار

 http://www. iranp4c. com ، از2932، آذر

 .یرضو ی. مشهد: دانشگاه علوم اسالمینیمطالعات د یروش شناس(. 2915احد ) ،یقراملک فرامرز

 .نی. تهران: نشر دواوآموزش فلسفه به کودکان(. 2919) ییحی ،یقائد

  .کودک و مجله تفکر. یکودکان و کنترل پرخاشگر یفلسفه برا (.2935مهرنوش ) ،یتیهدا

ه ب« کودکان یفلسفه برا»برنامه  یاجرا ریثأت یبررس(. 2932) ، عبداهللیآبادعیو شفیی حی، یقائد؛ مهرنوش ،یتیهدا

شهر تهران.  ییابتدا هیآموزان پادر دانش یفردانینفس و بهبود روابط معزت شیبر افزا یصورت اجتماع پژوهش

 http://www. iranp4c. com از، فلسفه برای کودکان در ایران
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متفکران  از دیدگاه فیلسوفان و بررسی آزادی (.2931)رکسانا  ،رشیدپورو سهیال ، دشتیغالمی هره

ده مقاالت چهارمین چکی. در تعلیم و تربیت و نقش آن در تحوالت نظام آموزش و پرورش ایران
 همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.640-641)صص: 

 
 

متفکران تعلیم و تربیت و نقش آن در  بررسی آزادی از دیدگاه فیلسوفان و

 تحوالت نظام آموزش و پرورش ایران

 1رکسانا رشیدپورو  2دشتیغالمی هره سهیال

در  اند.یکی از مباحث مهم روزگار ماست، که متفکران بسیاری پیرامون آن به بحث پرداخته آزادی

. چرا که انسان ماندمحترم و محفوظ می ،سایه آزادی و رعایت حقوق فردی است که شخصیت انسان

ی بوده و از میان این نیازها، حق آزادی از اهمیت بیشتری نیازهای روحی و معنو دارای یک سلسله

با سرشت بشر آمیخته شده است. روشن  یز بدان سبب است که میل به آزادیاهمیت آن ن .برخوردار است

های فرهنگی ای برای تبادل و انتقال میراثش و وسیلهرنظام آموزش و پرو آزادی از ضروریات ،است که

ها و افکار انسانی در اظهارنظر و تضارب آراء وان اذعان کرد که رمز ترقی اندیشهتمی ،همچنین .بشر است

نهفته است و هرگونه نوآوری و ابتکار عمل در جوامع بشری مرهون محیط آزاد اجتماعی و آموزشی 

اسی سالم، که موجب سالمت هر جامعه سی ها به سوی فرهنگدر چنین اجتماعی است که بینش .است

آزادی در نظام آموزش و پرورش باعث سازندگی و تحول است و موجب  گردد.رهنمون می ،است

یل، باعث ارتقای قدرت درک، تجزیه و تحل ،همچنین .شودهای مربیان و متربیان میارتقای توانمندی

 .شودمیآموزشی  های جدیدبصیرت مربیان برای انجام وظایف محوله و نیز رویارویی با چالش شناخت،

های آگاهی و آزادی هدف ،باید به مربیان آزادی داده شود تا بتوانند با خردورزی ،در نظام آموزشی

 اعالی تربیتی را برگزینند.

ا ر «یادگیری باز»ام آموزشی در مدارس باید شرایط برای تحول در تعلیم و تربیت ایران، مسئوالن نظ

و آگاهی است. طبق عقیده جان  یادگیری با آزادی؛ دگیری بازمنظور از یا .آموزان فراهم کنندبرای دانش

 ،و نیازی نیست با اغفال و زور «هوش، کنجکاو، مشتاق یادگیری و مستعد آنندبا»آموزان دانش هولت،

                                                      
 sgholami65@gmail.comرشناسی ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی تهران کا  -2
 roxanarrr@yahoo.comدانشگاه خوارزمی  کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت،  - 1



  609 

های انتخاب آزاد را که برای رشد های مداوم و غیرضروری، فرصتزیرا تحمیل .وادار به یادگیری شوند

مربیان نیز با ایجاد  (.215: 2911)گوتک، کنندمحدود می ،ضرورت دارند ،آموزانندانه دانشهوشم

آموزان در کالس درس باز دانش ،زیرا. توانند مدارس را به سمت آزادی سوق دهندمی «کالس درس باز»

باید  مربیان شوند.در نظام آموزشی می پردازند و در نتیجه، باعث تحولبا توجه با عالئقشان به یادگیری می

در بیان و انتخاب اهداف، برنامه، بحث و انتقاد از افکار و اطالعات آزاد باشند تا بتوانند در نظام آموزشی 

های نظام آموزشی را کاستی و دست به نوآوری بزنند ،یابند ییسنتی رها ، از آموزشبه وجود آورند تحول

 عبارتند از:پاسخ داده شود،  هابه آنکه بر آن است نظر  ،که در مقاله حاضر سواالتی برطرف کنند.

  چه نقشی در تحوالت آموزش و پرورش ایران دارد؟ آزادی -2

  های فیلسوفان و متفکران تعلیم و تربیت چه جایگاهی دارد؟در افکار و اندیشه مسئله آزادی -1

در نظام آموزشی  ی دیدگاه فیلسوفان تعلیم و تربیتبنابر م آیا حد و مرزی برای آزادی -9

 توان مشخص کرد؟می

 شود؟د منجر به تحول در تعلیم و تربیت توانچگونه می آزادی -4

خالف بندگی، رقیت، عبودیت، اسارت و اجبار و  ؛در لغت به معنای حریت و اختیار واژه آزادی

(. معنای 16: 2910)دهخدا،  ت عمل و ترک عمل و قدرت انتخاب بیان شده استبه معنای قدر ،همچنین

از آن  یف اصطالحی مختلفیتعار ،بر همین اساس. اصطالحی واژه آزادی مأخوذ از معنای لغوی آن است

ف ساده و یک تعریدر  ،با این حال .افتینظر خاص اتفاق یفیتعر یتوان بر رویارائه شده است که نم

 یعنی یف کرد. آزادیانسان تعر یهارا به فقدان مانع در راه خواسته یتوان آزادید میهر گونه تعقفارغ از 

را انتخاب  یزیچ ،در راه آن نباشد و قادر باشد یبتواند انجام دهد و مانع ،را که بخواهد ین که انسان کاریا

اعلی آزادی، باید آن را  ن از حدمند شدبرای بهره. (12: 2911زائی، )لک در گذرد یگریز دیکند و از چ

تواند موجب نابودی و صدمه به بار باشد، می بند واگر آزادی نامحدود و بی ،زیرا .در چهارچوب قرار داد

کند. بلکه حق، مرزهای آن را تعیین می آزادی انسان نامحدود نیست، ،از نظر کانت. آزادی دیگران شود

 ز آزادی شما تجاوز نکند، بلکه با آن به هماهنگی دست یابدحدود آزادی من تا بدان جاست که به مر

  (.116-110 :2906 )محمودی،

 -9 ؛ وآزادی عمومی -1 ؛یخصوصآزادی  -2اند: بندی کردهرا به سه مقوله تقسیم صاحبنظران آزادی

 -تن، اقتصادیآزادی عمومی به آزادی  ،(. در این پژوهش129 -121 :2914)هاشمی،  آزادی سیاسی

به اعتبار فکر  این آزادی .آزادی فکری مدنظر است ،فرهنگی و فکری تقسیم شده که در این پژوهش
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آدمی عبارت است از: آزادی بیان، آزادی وجدان و ایمان، آزادی اطالعات، آزادی مطبوعات، آزادی 

آزادی بیان و توجه  (. حضور واژه12 :2911موتمنی، طباطبایی )اجتماعات، آزادی آموزش و پرورش 

در تعلیم و تربیت فراهم  ،های نوین راموجبات ایجاد شیوه ،تر به آن در ارتباط با تعلیم و تربیتعمیق

توان به عنوان یک روش برای آزادی میاز  ،(. در نظام آموزش و پرورش15: 2301 )مل هال، کندمی

کنیم را که دریافت می ، اطالعاتیتوجه قرار دادههای دیگران را مورد تفکر استفاده کرد و نظرات و اندیشه

با تبادل اطالعات و انتقال عقاید و افکار با ابزاری به نام تا به نظریات جدیدی برسیم.  ،پردازش نموده

 تحوالتی در نظام آموزشی به وجود آورد که به پیشرفت جامعه انجامد. توانآزادی بیان می

ت. روش توصیفی عبارت از بیان واقعی موضوعات مختلف روش تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی اس

 جامعه متنی پژوهش نیز پردازد.است. در این روش محقق بر اساس اطالعات توصیفی به تشریح موضوع می

باشد. در این ارتباط، ها( مرتبط با موضوع مورد بررسی مینامهمقاالت، پایان ها،)کتاب شامل کلیه منابع

شده، بلکه منابع در دسترس، مورد مطالعه و بررسی واقع شده است. نمونه در این گیری انجام ننمونه

 هبه تصویر کشیدرا در تحوالت آموزش و پرورش  در آن نقش آزادی شده است که پژوهش متون منتخب

ش . متون منتخب شده به صورت هدفمند بر اساس سواالت پژوهکشیدههای آن را به احصاء و ویژگی

به منظور گردآوری نتایج مطالعات مرتبط استفاده شده  ،برداریهای فیشاز فرماز این رو،  اند.گزینش شده

بندی شده و سپس بر و سواالت پژوهش طبقه آوری شده بر اساس اهدافمطالب جمع. در ادامه، است

 تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است. ،االتؤاساس س

های مهم و یکی از شاخصه آزادی ،در اندیشه متفکران تعلیم و تربیت های پژوهش،بر اساس یافته

آزاد  گوید:. توماس هابز میاستدر نظر گرفته شده و در انتخاب مربیان به عنوان معیار مطرح شده  اساسی

ه مواجه کید بر دانش و قوت خود عملی انجام دهد، بدون آنکتواند با تأکسی است که در اموری که می

دارای ، خواه بیرون از آن، . آزادی خواه در درون مدارسانجام دهد ،خواهدبا مانعی باشد، آنچه را که می

شود. مشخص می ،کنندبا مقرارت و قوانینی که نظام آموزشی در مدارس اعمال می حدودی است که

رح کند، اعم از اینکه به حال چه را صالح دید در نظام آموزشی مط آزادی به این معنا نیست که هرکس هر

شود. عمالً نیز در هیچ نظام حقوقی دنیا ابراز و  جامعه مفید باشد یا مضر و یا سبب گمراهی و فساد اخالق

به تناسب نوع ایدئولوژی و میزان پایبندی به اصول  نظام آموزشی هر .ای مطلقاً آزاد نیستاظهار هر عقیده

مشخص کرده است و معنای آن اینست که آزادی قابل محدود  یی را برای آزادیها، محدودیتاخالقی

تواند در اعمال و رفتار خود همه عقالی عالم هم بر این مسئله اتفاق نظر دارند، که انسان نمی .کردن است
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 توانند باعث تحوالتی در نظامبصورت مطلق آزاد باشد. آزادی از طریق آزادی در یادگیری و بیان می

شود و این تبادل اگر به نحوه صحیح صورت باعث تبادل اطالعات و افکار می ،. آزادی بیانآموزشی شود

توانند با برگزاری کالس درس شود. مربیان در مدارس میباعث تحوالتی نو در نظام آموزشی می ،پذیرد

باعث  آزادی در یادگیری زیراآموزان کمک کنند تا مبادله دانش نمایند وآزادانه یاد بگیرند. باز به دانش

 شود.نوآوری می

این  .است و یادگیری در تعلیم و تربیت آزادی بیان منظور از آزادیدهد که نتیجه پژوهش نشان می

اینکه هر شخص هر فکری اعم  زگیرند که عبارتست اهای مربوط به فکر قرار میدر گروه آزادی هاآزادی

پندارد، آزادانه انتخاب پسندد و یا آن را عین حقیقت میسیاسی یا مذهبی را که می از اجتماعی، فلسفی،

اندیشه بدون آزادی، و آزادی فکر و  تجاوزی شود. یا بیم و آنکه مواجه با نگرانی وکند و بیان نماید، بی

که قادر باشند  مربیانی با سطح سواد باال داشته باشیم ،اگر در نظام آموزشی .ارزشی ندارد ،بیانبدون 

نه تنها سودی برای جامعه  ،هایشان داده نشوددر صورتی که به آنان اجازه بیان ایده ،تحوالت نو ایجاد کنند

تواند با نظام آموزشی می د.نشونظام آموزشی و جامعه از پیشرفت می نباعث عقب ماند ،ندارد بلکه

های آنان در هزادی بیان سوق دهد و از ایدبرگزاری جلسات بحث آزاد مربیان و متربیان را به سمت آ

 جهت تحوالت آموزشی استفاده کند.

 آزادی بیان، تعلیم و تربیت، تحوالت آموزشی ،آزادی كلیدی: هایهواژ

 منابع
 تهران: چاپخانه مجلس. (.1جلد ). نامه دهخدالغت (.2910دهخدا، علی اکبر )

 شگاه تهران.دان اتراشتناتهران:  .های عمومی و حقوق بشرآزادی (.2911منوچهر ) طباطبایی موتمنی،

 بوستان کتاب. :قم .یو بهشت ید مطهریشه شهیدر اند یاسیس یآزاد(. 2911ف )ی، شریزائلک

 .نشر موسسه فرهنگی اندیشه معاصر تهران: .عدالت و آزادی (.2906محمودی، سید علی )

 .تهران: نشر میزان .های اساسیدیحقوق بشر و آزا (.2914) هاشمی، سید محمد
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های اندیشه (.2931)مصطفی  ،پوررجبو زهرا  ،بیرجند ؛ریم، مفردالماسی ؛، محسنفردبهبهانی

ایش ملی انجمن چکیده مقاالت چهارمین هم. در و تاثیر آن بر تحول رابطه معلم و شاگرد رورتی
(. 641-646)صص:  فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

 های رورتی و تاثیر آن بر تحول رابطه معلم و شاگرداندیشه

 4پورمصطفی رجبو  9زهرا بیرجند؛ 1فردمریم الماسی؛ 2فردمحسن بهبهانی

بوده است  دوره معاصر یکی از مکاتب مهم و تاثیرگذار در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت پراگماتیسم در

های باشد. افکار فلسفی دیوئی، متاثر از اندیشهکه یکی از سردمداران مهم این نحله فکری جان دیوئی می

(. وی فلسفه را با تمام ماجراهای حیات 2916 )گوتک، فلسفی هگل و نظریه تکاملی چارلز داروین است

دانست و معتقد بود که فلسفه یک فعالیت پیگیر در پژوهش و جستجویی آرزومندانه است آدمی همراه می

ها نیز مدام در دائماً در حال تغییر و دگرگونی است و اندیشه کنیمو بر آن بود دنیایی که در آن زندگی می

خود نیز دستخوش جریانات  ،ی که تحول را اساس کار خود قرار داده بوداحال تغییر است. چنین فلسفه

 فکری دیگری شد و به انزوا فرو رفت.

، تنی چند از متفکران در صدد احیای آن برآمدند که در این میان سهم پس از انزوای پراگماتیسم

از بقیه بود. او نخست به فلسفه تحلیلی گرایش داشت، اما بر در این احیاگری بیش  کی رورتیریچارد مک

هایی در این فلسفه پی برد و آنگاه منتقد فلسفه های آمریکایی و اروپایی به کاستیاثر آشنایی بیشتر با فلسفه

به جریان افتاد  پست مدرنیسمتحلیلی شد و پس از آن تحوالت فکری او حول محور عملگرایی و 

فراهم  خصوص حوزه فرهنگهای مهم و اثرگذار در جامعه و بهزادگاهی را برای مقوله ( و2935)آزرنگ،

عمدتاً باعث تولید چنین  ،توجه خاص او به زبان که یکی از عناصر اساسی فرهنگ است ،ویژهآورد. به

 ورش راهگشا باشند.توانند برای مسائل مهمی چون آموزش و پرهایی که میهایی شده است. مقولهمقوله

گرایی، مدینه توان به خودآفرینی، واژگان نهایی، طعنآوردهای مهم این جریان فکری میاز دست

فاضله، همبستگی اجتماعی، همدلی و همدردی، برابری و مبارزه با تبعیض، تحمل و مدارا، امید به آینده و 

                                                      
       mohsenbehbahani62@yahoo.comارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز   یدانشجوی کارشناس -2
  maryamalmasi197@yahoo.comارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز   یدانشجوی کارشناس -1
  zbirjand@yahoo.comدانشگاه شهید چمران اهوازارشد فلسفه تعلیم و تربیت  یدانشجوی کارشناس -9
 rajabpoor@yahoo.com ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز یدانشجوی کارشناس -4
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به  از آنجا که رورتی .شوندر عمل هویدا میهایی د(. ارزشمندی چنین گفتمان2916... اشاره کرد )باقری،

ای را مهیا کند و خواستگاه این خواهد مدینه فاضلهفرد و تعامل وی با اشخاص دیگر عالقمند است، می

داند که هم در عمل و هم در نظر بر سبیل آنها باشند. نمود برجسته تعامل چنین مقوالت را فرد و جامعه می

ای چون اص دیگر در آموزش و پرورش، رابطه معلم و شاگرد است. بر اساس مکاتب سنتیفرد با اشخ

کودک حالت انفعالی داشته و  ،ی یک اصل تربیتی بوده که در این رابطهمحورو رئالیسم، معلم ایدآلیسم

، تبی چون ناتورالیسم، پراگماتیسمهای معلم بوده است. اما پس از آن در مکاپذیرای آموزه

های جدید نقش معلم تحول یافته و در کنار کودک همچون مشاور و راهنما و دیگر فلسفه اگزیستانسیالیسم

 (.2916باشد )گوتک،می

چه تاثیری  شناسی رورتیشناسی و ارزشآوردهای انساناصلی این مقاله این است که دست مسألهحال 

گذارد و چگونه در تحول این رابطه ارزشمند یارای آموزش و بر روابط حاکم بین معلم و شاگرد می

 پرورش خواهد بود؟

 سواالت پژوهش عبارتند از:

 چیست؟ های رورتیوردهای مهم اندیشهادست -2

 رباره رابطه معلم و شاگرد چیست؟د اندیشه و دیدگاه رورتی -1

 در تحول نظام آموزش و پرورش استفاده نمود؟   آوردهای رورتیتوان از دستچگونه می -9

های مهمی است. مؤلفههایش، خواستگاه بر اساس اندیشه های تربیتی رورتیرسد آرمانبه نظر می

ی از راه همدردی و اشتراک احساسی، همبستگی اجتماعی مطلوب، هایی چون رسیدن به وحدت عملمؤلفه

هایی و استفاده از آنها در مؤلفهحرکت در راستای چنین  و ...رسیدن به خودآفرینی جهت خلق حقیقت 

(. 2935شود )موالیی،آموزش و پرورش، منجر به ایجاد ارتباط موثر و کارآمد بین معلم و یادگیرنده می

انتخاب،  کننده یادگیری با تاکید بر مواردی چون تحمل و مدارا، آزادیاور و تسهیلعنوان مشمعلم به

آورد. اذهانی، زمینه آموزشی مطلوبی را فراهم میو بویژه فضای آموزش بین ، تفکر انتقادیگفتمان

ای دوطرفه، توافقی، همراه با مدارا و تحمل و آموز رابطهآموزش مطلوبی که در آن رابطه معلم و دانش

طرفه است از آن جهت که بین معلم و شاگرد تعامل برقرار است و این امر همبستگی  دو گفتگو است.

الزمه همبستگی اجتماعی است. تحمل و مدارا نیز  ،شود، توافقی است چرا که توافقاجتماعی را موجب می

تواند دیگران را احساس کند و آنها را به رسمیت کند مینسانی که تحمل میالزمه دیگر آن است. ا
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و کند؟ گوید؟ چه میشود: دیگری کیست؟ چه میها مطرح میدنبال تحمل است که این پرسشبشناسد. به

... 

و موضوعی خاص تمام حقیقت  مسألهتحمل دیگران وقتی واقعی خواهد بود که آدمی مدعی نباشد در 

منشاء بسیاری از  ،ها آنگونه که هستندها و عقایدشان و پذیرش انسانست دارد. جدی گرفتن انسانرا در د

 تحوالت اساسی در روابط انسانی بخصوص ارتباط معلم و شاگرد خواهد بود.

(. شهروندانی که 2916 ورز و آزاد خواهیم داشت )باقری،در چنین جامعه باز و پویایی شهروندانی طعن

های تربیتی خویش با در اندیشه نند انتقاد کنند و هم انتقادپذیر باشند. خالصه کالم اینکه رورتیتواهم می

در نظام  ،آموز است. همچنینآموزمحوری، خواستار ارتباط متعامل و دوجانبه معلم و دانشتاکید بر دانش

جهت همبستگی، توافق جمعی و تساهل جریان آموزان برقرار است که در ای بین دانشاو ارتباط چند جانبه

رود که ما شعار جهان وطنی و دیگران را در زمره ما دانستن تا بدانجا به پیش می (.2935دارد )موالیی،

طرف دریا و حتی بردگان دربند ما، که کارهای طرف غار، قبیله آن طرف کوه، مردمان آنخانواده آن

( را جزئی از خود بدانیم و این مهم ما را در بهبود روابط انسانی 2910پست ما را برعهده دارند )رورتی، 

 دهد.یاری می

ها فاصله دارد، اما به های او با مبانی نظری آموزش و پرورش ما فرسنگاگرچه بخش عظیمی از اندیشه

ل مورد توان از دل مبانی و اصومیا آوردهایی را یتوان چشم امید بست. چنین دستمی ،آوردهای اودست

توان جوازی برای استفاده آنها در تایید خود بیرون کشید و یا حداقل در صورت عدم مشاهده تعارض، می

 جهت بهبود و تحول نظام آموزشی صادر کرد.

 ، رابطه معلم و شاگردرورتی ،یگراینوعمل واژگان كلیدی :

 منابع
 تهران: جهان کتاب. باب آشنایی با ریچارد رورتی.. (2935) آزرنگ، عبدالحسین

 ران: نشرنی.ته. ینگاهی به فلسفه ریچارد رورت(. 2913) اصغری، محمد

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. (. نوعمل گرایی و فلسفه تعلیم و تربیت.2916و )باقری، خسر

 ، مترجم(. تهران: نشر مرکز.)پیام یزدانجو پیشامد، بازی و همبستگی.(. 2910) رورتی، ریچارد

سرشت، مترجم(. تهران: انتشارات جعفر پاک )محمد. مکاتب فلسفی و آراء تربیتی(. 2916ل )گوتک، جرالد آ

 سمت.

گیری از یادگیری ریچارد رورتی و امکان بهره -بررسی تحلیلی رویکرد نوعملگرایانه یاددهی(. 2935و )موالیی، برز
 . دانشگاه شهید چمران.(کارشناسی ارشدپایانامه) آن در نظام آموزشی ایران
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علم  یفلسفه یتحول در آموزش علوم بر مبنا (.2931) یمهر، رافع ییرزایمو حمداله  ،محمدی

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی . در گراپسااثبات
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.601-643)صص:  فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

 گراعلم پسااثبات هفلسف یتحول در آموزش علوم بر مبنا

 1رافع ییرزایم یمهرو  2حمداله محمدی

خ علم همراه است. یو تار یت روش علمیت علم، ماهیاز ماه یتلق یآموزش علوم همواره با انتقال نوع 

فرض خود قرار شیعلم را پ یاز فلسفه یموزش علوم همواره نوعدهد که هرگونه آیها نشان مپژوهش

علم  یفلسفه یگر نوعا ناخواسته انتقالیدهد. دست اندرکاران آموزش علوم خواسته یداده و آن را انتقال م

مناسب در مورد  یدیجاد دیا ین، برایابند. عالوه بر ایت کار خود اطالع ید از ماهیبا ن رو،ی، از اهستند

گران، یسنته و دیاست )و یخ علم در کنار آموزش علوم ضروریآموزان، آموزش فلسفه و تاربه دانش علم

(. 2916گران، یو د یمی؛ کر1552ت، ی؛ وانگ و اشم2331وز، ی؛ مت2336؛ مونک و اسبورن، 1556

ن ییپا یبا اثربخش ییهان کتابیخ علم منجر به تدوین تاریو همچن یروش علمو ت علم یبه ماه یتوجهیب

و  یعلم یهاهیت نظریآموزان از ماهد دارند و نسبت به تصور دانشیشود که عمدتاً بر انتقال مطالب تاکیم

سندگان یتواند در آموزش علوم موثر باشد. نویعلم م یهاتفاوت هستند. شناخت فلسفهیب یروش علم

 یهایتلق یهیلوم عمدتاً بر پال توجه دارند و آموزش عین مسایران کمتر به ایعلوم در ا یکتب درس

 یهاران توجه به شاخهیجاد تحول در آموزش علوم در ایا یهااز راه یکیرد. یگیانه صورت میگرااثبات

 یادیز ینظرهاها گرچه با هم اختالفن شاخهیاند. اییگراعلم است که عمدتاً منتقد اثبات ید فلسفهیجد

شود، با هم یمربوط م ییگراکه به انتقاد از اثبات ییجا موارد، به خصوص تا یدر برخ یدارند ول

در  یتواند منشا تحولیگرا ماثباتعلم پسا یاز نظرات فالسفه یریگدارند. شناخت و بهره یمشترکات

شود: یم میت عمده تقسیبه دو روا یک نگاه کلیدر  بیستمعلم در قرن  یآموزش علوم باشد. فلسفه

 یاز فلسفه یتلق یبا نوع ییگرا(. آموزش علوم به سبک اثبات2911،ی)باقر ییگراو پسااثبات ییگراثباتا

د کنند، یت تاکینید بر عیبا یعلم یهارنده مستقل است، روشیادگیعلم همراه است که در آن دانش از 

                                                      
   h9mohammadi@yahoo.comت دانشگاه تهرانیم و تربیتعل یفلسفه یدکتر یدانشجو -2 

   mirzaei_m16@yahoo.comتهران  اه ت دانشگیم و تربیتعل یفلسفه یدکتر یدانشجو -1 
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ن که یت ایبر استقرا بنا نهاده شده است و در نها یست، اساس روش علمک ایزیاز ارزش و متاف یعلم خال

 ی؛ باقر2935،یانداریس/ میلی؛ گ2910 ،باکالمیه و مقدم برآنند )زیفارغ از نظر یمشاهدت یهاگزاره

ن به بعد یاز ا یعلم نهاده بود ول یبر فلسفه ینیسنگ یهیسا 2305 یتا دهه ییگراگرچه اثبات .(2911

آن را به  یهافرضشیعلم پرداختند و پ یدر فلسفه ییگرااثبات یاز فضا یلسوفان به انتقاد جدیف یبرخ

مشهور است. در  ییگراعلم بنا نهادند که به نام پسااثبات یرا در فلسفه ییلسوفان فضاین فیدند. ایسوال کش

ن یهمچن ( و2305مره الکاتوش )ی(، ا2305(، تامس کوهن )2302ن )یکوا الردیتوان به ویان مین میا

 ( اشاره کرد.2903ر )کارل پوپ

خ علم و استنتاج یت، روش و تاریان در مورد ماهیل نظریات پسااثباتگرایتحل ین مقاله در پیا  

ت؛ ابتدا نظریات آموزش علوم هست. در این مقاله از روش استنتاجی بهره برده شده اس یآن برا یهاداللت

)کواین، پوپر، الکاتوش و کوهن(  علم پسااثباتگرا با تاکید بر چهار فیلسوف شاخص این حوزه یفالسفه

ن نظریات یا یهاف قرار گرفته و سپس داللتیل و توصیخ علم مورد تحلیت، روش و تاریدر مورد ماه

علم  یهد که فالسفهدمقاله نشان میهای این آموزش علوم مورد استنتاج قرار گرفته است. یافته یبرا

م. علم همواره یبریل از آن بهره میبه مسا ییگوجواب یدانند که ما برامی یاتیفرضعلم را  گرا،پسااثبات

ط ین معنا که شرایبد ،باشدیچ وجه فارغ از اجتماع نمیاست و به ه یکیزیو متاف یل ارزشیخته با مسایآم

 یشرفت علم در تلقیرگذار است. پیشرفت علم تاثیپ یا در نحوهت آنهیدانشمندان و خالق یزندگ

مثال کوهن  یدهند. برایآن ارائه م یرا برا یمختلف یهاست و مدلین یان به صورت خطیگراپسااثبات

ات یق حدس و ابطال نظریپوپر رشد علم را از طر ،دهدیح میها توضمیق پارادایشرفت علم را از طریپ

 ،انیگراداند. در منظر پسااثباتیبلندمدت م یپژوهش یهاق برنامهید علم را از طرو الکاتوش رش یعلم

ست. در آموزش علوم یه نیگاه فارغ از نظرچیست و مشاهده هین ییبر روش استقرا یتنها متک یروش علم

قیت آموز انتقال داد و هم بر نقش خالو خود علم را به دانش یعلم یهاا از روشیپو یتید ماهیهم با

د منجر به شناخت هرچه بهتر از یبا یعلم یهاهید داشت. آموزش نظریشرفت علم تاکیدانشمندان در روند پ

آموزش علوم  یهارشد علم آشنا شود. کتاب ید با نحوهیآموز باات شود و دانشین نظریسخت هسته ا

 یبرا یشگاهیآزما یارهااموزند. کیآموزان ب، فلسفه علم را هم به دانشید در کنار اطالعات علمیبا

شرفت علم یاموزد و آنها بدانند که در روند پیآموزان بق مشاهده را به دانشیت دقید ماهیآموزش علوم با

ان یگراقاطع چنان که اثبات یهامشاهده محض و آزمون یعنیهستند،  یه و مشاهده به صورت تالئمینظر
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د همواره بر نقش یتحول در آموزش علوم با یاها برنیا یمعتقد بودند ناممکن است. در کنار همه

 د کرد. یمشارکت فعال دانشمندان و همکاری آنها با هم تاک

 ، تحول. ییگراعلم، پسااثبات یآموزش علوم، فلسفه كلیدی:های هواژ

 منابع
علم و  یفلسفه در یها؛ مقاالتها و برهاندگاهیدر د یعلم متعارف و انقالبات علم(. 2910)  اشتگ مولر، ولفگانگ

 شاپور اعتماد، مترجم و گردآورنده(. تهران: نشر مرکز.). یاضیر یفلسفه

 .ی. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمینیت علم دیهو(. 2911) خسرو یباقر

 . ی، مترجم(. تهران: انتشارات نی. )عباس باقرییو دانا ینادان یسرچشمه(. 2963) پوپر، کارل

باکالم، مترجم(. تهران: ید زی. )سعیفلسف یبر مکاتب علم شناس یعلم: درآمد یستیچ(. 2935) چالمرز، آلن

 انتشارات سمت.

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ،. چاپ دومدر غرب یفلسف یشهیر اندیس(. 2910)، فاطمه باکالمیز

علوم  مجلهعلم.  یاز منظر فلسفه ییاول راهنما یربکتاب علوم تج ی(. نقد و بررس2916) گرانی، حسن و دیمیکر
 .290 -222، صص: (16) 9. رازیدانشگاه ش یو انسان یاجتماع

. )شاپور یاضیر یعلم و فلسفه یدر فلسفه یها؛ مقاالتها و برهاندگاهیدر د ییگراکل(. 2910) الردین، ویکوا

 اعتماد، مترجم و گردآورنده(. تهران: نشر مرکز.

 ، مترجم(. تهران: انتشارات سمت. یانداری. )حسن مستمیعلم در قرن ب یفلسفه(. 2935دانالد ) س،یلیگ

 . تهران: انتشارات سمت.علم یبه فلسفه یخینگاه تار(. 2913) ، جانیالز

)شاپور . یاضیر یعلم و فلسفه یدر فلسفه یها؛ مقاالتها و برهاندگاهیعلم و شبه علم در د(. 2910) مرهیالکاتوش، ا

 اعتماد، مترجم و گردآورنده(. تهران: نشر مرکز.
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پارادایم  (.2931)محمدمهدی  ،رحمتی وه معصوم ،زادهکرم ؛لیال ،زادهکریم ؛معصومهه، زادنیحس

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن . در و نقش آن در تحول و تولید معرفت علمی انتقادی
(. 600-609)صص:  علیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایرانفلسفه ت

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

 
 

 پارادایم انتقادی و نقش آن در تحول و تولید معرفت علمی

 4محمدمهدی رحمتی و 9زادهمعصومه کرم؛ 1زادهلیال کریم ؛2زادهنیحس معصومه

م، مجموعه یپارادا ن بار توسط تامس کوهن عنوان شد.یعلم، اول همباحث فلسفدر « میپارادا»اصطالح 

قرار  یق علمیتحق یشود و مبنایار میموجود اخت یمکاتب فلسفاست که از دل  ینشیو ب یهاى ارزشگزاره

 یاه که جنبهیرى نظریگصورت گرفته و پس از شکل یعلم یپردازهیم، نظریرد. با استفاده از پارادایگمى

د و با استفاده از مدل جدید یآد مىیپد ودات خاصى به آن اضافه شده و مدل جدیدیدارد، قار عام یبس

انسانی سه پارادایم عمده وجود در علوم ت شد و آن را مورد مطالعه و آزمون قرار داد.یتوان وارد واقعمى

بر سه نوع م که هر کدا ؛و پارادایم انتقادی دارد که عبارتند از: پارادایم پوزیتیویسم، پارادایم هرمنوتیک

ش نظارت به رفتار ین فنى به افزایشیسم ناشى از عالقه پیویتیپوز. استوار است متفاوت ق شناختیعال

ه ک بر عالقیعت است؛ هرمنوتیجه آن غلبه بر طبیکى مادى و نتیزیاجتماعى است و محصولش علوم ف

بخش ىین رهایشیو روش انتقادى بر عالقه پ بودها وفاق اجتماعى متکى ین عملى به حفظ اجماع یشیپ

 استوار شده است.

مورد مراکز آموزشی ها و حوزهتمامی  در جهت ارتقای سطح علمیبه  پژوهشامر ، توجه به اخیراً

مطالعاتی است که ، تعداد میحوزه علهر ی کارآمدی هاشاخصچرا که یکی از عنایت قرار گرفته است؛ 

پذیرد. اما صِرفِ انباشت دستاوردهای علمی، پاسخگوی ترویج و کارآمدی هر در آن حوزه صورت می

برانگیز و منتقدانه اندیشیدن ای نیازمند طرح مباحث چالشعلم نیست؛ بلکه تحقیق و پژوهش در هر حوزه

انسانی، همواره این تصور را در در حوزه علوم پژوهشگران آن حوزه است. مروری بر تحقیقات انجام شده

را نداشته  شرفت الزمیاز نظر پژوهشی، پ یعلم یهاگر رشتهیاذهان ایجاد کرده که علوم انسانی نسبت به د

                                                      
  h_89mass@yahoo.comکارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه گیالن و مربی آموزشیار دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - 2
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است.  رفتهیج پذیتدر ت مبهم خود را بهی، وضعشناسی محکمروشدر کسب مشروعیت و  یسع یجا و به

 هاینظریه ،انجامد. بطورکلیپژوهشی می ماهیت فهم به که است شرایطی رب ناظر شناسیروش هاینظریه

 کرد: یبندطبقه کلی زیر دسته سه به توانمی را شناسیروش

  گراییشناسی پوزیتیویسم: اثباتروش -

 : تفسیری شناسی هرمنوتیکروش -

 گرایی انتقادیشناسی انتقادی: عقلروش -

های این حوزه به عنوان یک پارادایم در پژوهش فوق، بذل توجه به تفکر انتقادی با عنایت به مطالب 

کند که علوم انسانی یه میرا توص ین تفکر اساسیا یه انتقادیرسد. نظرشیفت، امری ضروری به نظر می

 یانتقاد یهات تا روشتالش اس ه درید. این نظریها در آدر دست ایدئولوژی ید به صورت ابزارینبا

ک انتقادی دارد و برای یالکتیکرد دیشناسی، رواز لحاظ معرفتد. لذا یفزایک بیوه هرمنوتیمند را به شنظام

کی از ی ن مسئله همیا چارچوب اجتماعی را مدنظر قرار داده است. همیت یک کلیمسائل اجتماعی  لیتحل

انه را یشعور عام یانتقاد یشناسدهد. روشمیل یک تشکیکتالیها را با معتقدان به دستیویتیپوز هایتفاوت

 ینیت عیخودشان که در واقع یمردم بر ضد منافع واقع ،پندارد که در تحت آنیکاذب م یآگاه ینوع

ه از سطح ظاهر یکه بتواند با استفاده از نظر یمعرفت ،یدگاه انتقادیند. در دینمایعمل م ،ف شده استیتعر

 است. علمی یمعرفت ،دیبه عمق رجوع نما

شناسی شناسی انتقادی با روشضمن مقایسه روش شودمیتالش  بررسی حاضر ردن رو، یاز ا

ک، مزایای این روش و نقش آن در تحول و تولید معرفت علمی مورد بررسی قرار یسم و هرمنوتیویتیپوز

در آن سعی شده با تکیه بر ای بوده که روش مطالعه با توجه به ماهیت موضوع، نظری و کتابخانه گیرد.

ی تولید ها در زمینهکه یکی از مهمترین پارادایم منابع نظری در این حوزه، اهمیت و نقش پارادایم انتقادی

 معرفت علمی است بررسی و مطالعه شود.

ستی و هرمنوتیکی، وییهای پوزیتهای اخیر در مقابل رهیافتدر سالدهد که نتایج پژوهش نشان می

کند میان این دو رهیافت پل بزند. این رهیافت جدید رهیافت سومی شکل گرفته است که تالش می

بر خالف دیدگاه  -های اجتماعی نه تنها واقعیت ،است. بر اساس رهیافت رئالیسم انتقادی رئالیسم انتقادی

شناخت آنان را  -هابرخالف پوزیتیوست -نش یا زبان ما نیستند بلکه محصول فهم، دا صرفاً -هاهرمنوتیکی

بر تعامل میان واقعیت مستقل از ذهن و کنش  ،توان فروکاست. رئالیسم انتقادیبه روابط علی عینی نیز نمی

های کید دارد. به بیان دیگر، رئالیسم انتقادی واقعیتهای موجود تأآگاهانه انسانی برای تغییر واقعیت
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داند و بدین معنا امکان انی و شرایط عینی مستقل از وی میهای معنادار انساجتماعی را حاصل تعامل کنش

  ها را متصور است.مواجه انتقادی با واقعیت

انسانی و علوم هر دو برای مطالعه ویسم و هرمنوتیکیمعتقد است که پوزیت در واقع، رئالیسم انتقادی

های عینی و دیگری بر یکی بر واقعیت ،هایی هستند. بدین معنا کهها و ضعفاجتماعی دارای شایستگی

هر دو از تعامل میان این دو عرصه )عین و ذهن(  ،اما .های انسانی و اجتماعی تاکید دارندمعنای ذهنی پدیده

که  -د این خال را پر کند. در واقع، رئالیسم انتقادی کنروند. در مقابل، رئالیسم انتقادی تالش میطفره می

ویسم است. بدین معنا که هستی یشناختی شبیه پوزیتاز منظر هستی -بردذهنی انتقادی بهره میهم از تز

شناختی به هرمنوتیک )تفسیرگرایی( نزدیک است. بدین پذیرد. اما از منظر معرفتمستقل از ذهن را می

رئالیسم انتقادی تالش  ،شناسد. بدین معناای متعدد و متکثر از واقعیت را به رسمیت میهمعنا که امکان فهم

لیسم انتقادی از این رو، رئا کند میان تبیین )شرایط عینی( و تفهم )معنای پس ذهن کنشگران( پل بزند.می

فهم و  ،اما .ود داردهای اجتماعی مستقل از تفسیر ما از آنها وجپدیده -2 کید دارد:اصلی تأ مسألهبر دو 

گذارد. بدین معنا نه تنها ساختارهای اجتماعی نامتعین هستند تفسیر ما از آنها بر پیامدهای آنها تاثیر می

بایست کنش عامالن تاثیرگذاری را بررسی کرد که هم تفسیر های اجتماعی میبرای مطالعه پدیده ،بلکه

تواند خطاپذیر باشد. بدین معرفت ما از دنیا می -1هند؛ دکنند و هم ساختارهای اجتماعی را تغییر میمی

 گفتگوها و نقدها اصالح شود. ،هاتواند با مدارک، استداللمعنا که شناخت ما از واقعیت می

 ، علوم انسانی، تحول، معرفت علمیپارادایم، پارادایم انتقادی :یدیكل یهاواژه
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 یبررس (.2931)محمدمهدی  ،رحمتی وه معصوم ،زادهکرم؛ لیال ه،زادکریم؛ ومهمعص ،زادهنیحس

چکیده مقاالت . در در نظام تعلیم و تربیتگو وبر گفت یو مبتن یانتقاد آموزش جیترو یراهکارها
م آموزش و چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظا

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.601-606)صص:  پرورش ایران

 
 

در نظام گو وبر گفت یو مبتن یانتقاد آموزش جیترو یراهکارها یبررس

 تعلیم و تربیت

 4محمدمهدی رحمتی و 9زادهمعصومه کرم؛ 1زادهلیال کریم ؛2زادهنیحس معصومه

 ،یعال آموزش سطح در چه و یامدرسه آموزش سطح رد چه ،یآموزش نظام یفعل تیوضع به توجه با

 توجه گردد، نظام نیا یبازده بر یقیعم ریتاث و تحول باعث راستا نیا در تواندیم رسدیم نظر به که آنچه

 باشد؛یم انیدانشجو و آموزاندانش در لگریتحل و یانتقاد تیذهن پرورش و جادیا بر شتریب یگذارهیسرما و

 ژهیو به بسته، و دگریتقل ذهن تیترب ما، یجامعه در یآموزش نظام یفعل یهانقص نیهمترم از یکی که چرا

 خواهد تیوضع نیا رییتغ ای خروج یبرا مقاله نیا که یشنهادیپ. است یانسان علوم آموزش یحوزه در

گو در وبر گفت یمبتن یزش انتقادآمو و ،دگریتقل تیذهن برابر در یانتقاد تیذهن تیتقو و جادیا داشت

ر و یموجود در جامعه فراگ یهایچرا که علم با انباشت آگاه ؛باشدیم هیسو کیو  یدیبرابر آموزش تقل

است،  یکه حاصل تفکر انتقاد ،یشناختو گسست معرفت یطلبق پرسشیشود، بلکه از طریدار نمیپا

مفهوم نقد و  یدوباره ینیبازب ،ن پرداخته خواهد شدآمقاله به  نینچه که در اآ. کندپیدا می ییایتحول و پو

  باشد.یم یآن در جهان امروز گاهیجا ژهیبه و ،در نظام تعلیم و تربیتن آ تیآشکار ساختن اهم

ی و ارزیابی جایگاه لزوم به کارگیر و لذا مطالعه حاضر، قصد دارد ضمن بررسی چیستیِ تفکر انتقادی

ی برای های درسانسانی، راهکارهایی را نیز به جهت ترویج تفکر انتقادی در برنامههای علومآن در پژوهش

 توسعه پژوهش در این حوزه ارائه نماید.

و وفان تعلیم ای و نظری است که در آن با ارجاع به نظریات فیلسروش مطالعه در این پژوهش کتابخانه

 بیان شده است. ی نقد و آموزش انتقادیجایگاه تحول در سایه تربیت
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های موسوم به علوم انسانی، ژه در حوزهینتایج این مطالعه حاکی از آن است که نظام آموزشی ما، به و

ی( هنوز منزلت جدی و تا حدودی یروپاعلمی ا متکی بر آموزش است و پژوهش )دو واژه مرسوم در سنت

م. یر کنیم تفکر علمی را در جامعه فراگیادا نکرده است. ما در اوضاع کنونی نتوانستهیمعادل لغوی خود را پ

گاه یق و کندوکاو علمی جایفکری و نخبگانی فراتر نرفته است و تحقدر واقع، رواج علم از محافل روشن

 بخشدو  قیاز طر یانتقاد یهیروح تیمگر با تقو ،هم به دست نخواهد آمدم نیاافته است. یموثر خود را ن

 یذهن با توانست خواهند ،یانتقاد یهامهارت دنید آموزش با. افراد یو تفکر انتقاد یمهم آموزش انتقاد

 ءسو اهداف معرض در یراحت به و بزنند خود یستیز و یفکر یهاجهان انتخاب به دست ورزشهیاند و باز

 آموزشدر روش  ینظر اساسدیدر گام اول تجد ،هیروح نیگسترش ا ی. برارندیقرار نگ یمنابع اطالعات

 جادیا اینقد  یبرا یفرصت ،طرفه کی سیباشد. در روش تدریم یالزم و ضرور درس کالس در طرفه کی

را به عهده  معلمدادن به  یآگاه تیآموزان مسئولدانش ،گووگفت بر یمبتن آموزش در ،امانیست. ال ؤس

 ؛افتیگر و بسته پرورش نخواهد دیذهن افراد تقل . با این روش،امر دوطرفه هست کیدارند و امر آموزش 

 یاچهیدرتواند یال مؤخواهد شد و هر س جادیتازه ا واالتس یبرا ییهاگو جرقهوگفت قیبلکه از طر

 باشد.علم  یایدن به دیجد

و  معلمان یو هم برا یگذاران آموزشاستیس یهم برا یتفکر انتقاد جیترو یبرا ییراهکارها انیدر پا

 ترین آنها عبارتند از:ت که عمدهاس شدهاندرکاران آموزش ارائه دست

تواند منجر به هایی که میتوجه به تمامی مؤلفه توجه به بعد کیفیتی آموزش )کیفیت تدریس(: -

شود و زمینه نقادی را در فضای آموزشی فراهم سازد. جهت ارتقای کیفیت  معلمبهبود تدریس 

شود. الزم است به مسئولین توصیه می ،در پایان ترم معلمانهای ارزشیابی از تدریس، شیوه

 بیان، نقادانه اندیشیدن را بیاموزند. با آزادی ن ما در فضای کالسیآموزادانش

ها به دارد و برنامه ییی ما حالت القاآموزشس در نظام یتدر تبدیل آموزش ایستا به آموزش پویا: -

ستا شده و در یج آموزشی ایت، باعث تروین وضعیشوند. اری هر ساله تکرار مییناپذطور انعطاف

پژوهش نه کیفیت(؛ در حالی که آموزش و  شود )کمیتن حالت به انباشت علم حاصل مییبهتر

 ا در بستر تفکر انتقادیین راه علم پوید تا از ایآ ی به حالت انتقادی درید از حالت القایس بایتدر

 میسر گردد.



 661 

 
ی مبتنی بر مسئله باشد، های درسی این حوزه: زمانی که برنامههای درسمحور ساختن برنامهمسئله -

های کند، لذا زمینهبرانگیز برای فراگیران فراهم میهای چالشفرصتی را به جهت تکالیف و فعالیت

 ی ایجاد خواهد شد.های درسمحوری در برنامهاز طریق مسئله پرورش تفکر انتقادی

 گووگفت دگر،یتقل تیذهن ،یانتقاد تفکر ،یانتقاد آموزش نظام تعلیم و تربیت، های كلیدی:هواژ

 منابع
 . سمت: تهران .یانتقاد تفکر آموزش .(2904) خداداد ،یلیاب

 چاپ شرکت مترجم(. ،انیبشارت عباس) .یذهن تیریمد در دیجد یآموز، فنیتفکر جانب. (2915دوارد )ا دوبونو،

 . قدس

  .یتخصص یرسانه انتشارات .یآموزش سازمان در ینوآور و تیالقخ. (2910) محمد ان،یخانسام عیرب

 .11 ،معلم یهینشر. یانتقاد تفکر یهامهارت آموزش یراهبردها .(2911) افسانه سنه،

 .سمت انتشارات تهران: .پرورش و آموزش یشناسجامعه .(2916) محمود پور،شارع

 انتشارات سمت. :تهران .یپرورش و یآموزش یهامهارت .(2901حسن ) ،یشعبان

 یشماره هشتم، یدوره ،یاجتماع علوم آموزش یهینشر .یانتقاد آموزش ،یانتقاد تفکر .(2914د )محمو ،یشهاب

 .چهارم

 مطالعات یپژوهشکده. تهران: ، مترجم(یریام افشار) .یانتقاد تفکر و آموزشستقالل، ا. (2916ر )ستوفیکر نچ،یو

 (.یآورفن و قاتیتحق علوم وزارت) یاجتماع و یفرهنگ
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تحول در نظام آموزش و پرورش؛  (.2931)ثریا  ،خسروی ومحمد  ،سنجری ؛هادی ،سنجری

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی . در نهضت آهستگیس های آن بر اساملزومات و بایسته
)صص:  بیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایرانانجمن فلسفه تعلیم و تر

 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.603-669

 
 

نهضت س های آن بر اساتحول در نظام آموزش و پرورش؛ ملزومات و بایسته

 آهستگی

 9ثریا خسروی و 1محمد سنجری ؛2هادی سنجری

تحقیق، یکی از ارکان اساسی هر جامعه، نظام آموزش اهمیت تعلیم و تربیت بر کسی پوشیده نیست. به 

و ... قرار دارد.  های آن از قبیل رکن اقتصاد، فرهنگو پرورش است که در هماهنگی آشکار با سایر بخش

های جامعه خودشان آموزش و پرورش را به عنوان پایه و زیربنای تمامی پیشرفت ،نظرانبسیاری از صاحب

اند. دانسته ،رفته و تحول در ابعاد مختلف جامعه را منوط و مشروط به تحول نظام تعلیم و تربیتدر نظر گ

کنند. با سرعت عمل می نمایند، اصطالحاًزده عمل میاز جوامع شتاب ایدر راستای تحول این سیستم، پاره

ستم آموزش و گیرد، سیای که هر روز آن رنگی غیر از رنگ دیروزش میاست که در دوره روشن

پرورش نیز باید در سرعت با آن هماهنگ باشد. ولی به راستی پرسش این جاست که این سرعت تحول 

 تواند مقبول باشد که اوالًتوان گفت سرعت در سیستمی میچگونه باید باشد، در پاسخی ابتدایی می

نظام آموزش و پرورش در قالب  مستحکم نهاده شده باشد وگرنه در کامالً اًثانیهای زیرین آن بنا و پایه

تشبیهی به ساختمانی که هنوز پایه طبقاتی اول، محکم و استوار بنا نشده است، سرعت در ساختن طبقات 

باید دید که در آموزش و  ن اساس،یبر ابا مخاطراتی همراه است.  فوقانی کاری عبث و بیهوده و گاهاً

در مقاله  ،مود و با چه سرعتی پیش رفت؟ بر این اساسپرورش در راستای ایجاد تحول، چگونه باید عمل ن

به عنوان نهضتی تازه مطرح شده در  شود جواب این سواالت بر اساس نهضت آهستگیسعی می ،روپیش

 های مختلف زندگی بشری من جمله تعلیم و تربیت بیان شود.عرصه
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 طلبد. طبیعتاًشورهای جهان سوم ضرورت بیشتری میتحول، الزمه جامعه کنونی است و این مهم در ک

-های روز، تحول در ابعاد مختلف جامعه، علینوا شدن با پیشرفتماندگی و همرفت از این عقبراه برون

باید توامان باشد. این تحول با سرعت منطقی می به عنوان رکن پایه است و قطعاً ،الخصوص تعلیم و تربیت

زدگی را مشاهده کرد، های سرعت و شتابتوان نشانههای مختلف آن میدر بخش امروزه در جوامع بشری

، ارتباطات سریع، مسافرت سریع، مطالعه و یادگیری ریع، آموزش و پرورش س2حاضریغذای  ؛من جمله

ه شان با پدیدصدای برخی بلند شد و مخالفت ،ویران کننده بود سرعت گاهاًاینکه، با توجه به این و...  یعسر

سرعت، فصلی نو در جوامع بشری گشود و نهضتی جدید را به وجود آورد که البته پیدایش آن با اعتراض 

 ماحضرکننده غذاهای بزرگترین تولید -نگار ایتالیایی به نام کالو پترینی به شرکت مک دوناالدیک روزنامه

که غذای سریع داریم، چرا غذای  راستی؛ حال»آمیز که شروع شد. این اعتراض با این جمله طنز -در جهان

و این گونه بود که با سرعت به نهضتی سراسری تبدیل شد. این نهضت، در شکل «. آهسته نداشته باشیم؟

، انقالبی بود در مقابله با «بهتر انجام بده! ،هر کاری را تا جایی که ممکن است»تکامل یافته خود با شعار 

این نهضت در «. تر همواره بهتر استسریع»برابر این ایده که  زندگی پر شتاب دنیای جدید و نبردی در

آموزش و پرورش آهسته، زمان آهسته، ارتباط آهسته، مسافرت آهسته،  ؛مدت کوتاه، مفاهیمی از قبیل

اش گستره ،خانواده آهسته، خوردن آهسته، باغبانی آهسته، مطالعه آهسته، مدرسه آهسته و خوردن آهسته

 «سرعت»در برابر  «آهستگی»مفهوم  ،(. در همه موضوعات مذکور2935ی گذارد )قمر، را به بحث و بررس

 ؛دهدبر این اساس، فیشر توضیح می. «مهلت داد»ناظر به این واقعیت است که باید کمی به خود و دیگران 

امری حیاتی به  یعنی سکوت و خلوت «هیچ کاری نکردن»های خالق، مرحله برای به دست آوردن ایده

و  «زمان آهسته»رود. در نتیجه یک دقیقه صبر کن و یک دقیقه فکر کردن مساوی است با شمار می

 )همان(. «زمان سریع»های ناشی از ها و عصبانیتجلوگیری از بسیاری از اضطراب
فته ز گرفته است و بنا بر گگریبان تعلیم و تربیت را نی ،گونه که مطرح شد، دامنه سرعتهمان

هایی زدگی حاکم بر آموزش و پرورش مانعی جدی برای پرورش مهارت( سرعت2911مقدم )صفایی

)به عنوان بخشی از نظام تعلیم و تربیت( در پی آن است. نظر به  فلسفه به کودکانش است که برنامه آموز

اندرکاران های جهانی فاصله دارد و تالش دستبا استانداردنظام تعلیم و تربیت کشورمان ایران نیز  ،این که

هایی نیز در راستای برنامه ،این عرصه نیز بر کاهش فاصله و حتی جلو افتادن است و حتی در این راستا

                                                      
2- fast food 
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این برنامه از مرحله شعار  تحقق شعار تحول در تعلیم و تربیت تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شده و گاهاً

 :عبارتند ازسرعت و شتاب همراه است، سواالت اصلی تحقیق حاضر  تا عمل با
 تحول در سیستم آموزش و پرورش ما با چه سرعت و شتابی باید باشد؟ -2

 کدام است؟ محتوا و درون مایه نهضت آهستگی -1

 ما است؟حاوی چه ملزوماتی برای تحول در آموزش و پرورش  نهضت آهستگی -9

استنتاجی خواهد بود و سعی محققین بر این است تا با سیر در منابع  -روش تحقیق حاضر تحلیلی

را تحلیل نموده و در ادامه، استلزامات این نهضت را برای نظام تعلیم و تربیت  مطالعاتی نهضت آهستگی

 استخراج و استنتاج نمایند.
دانستن هر چیزی در مورد کم کردن سرعت زندگی است. از کارهایی که انجام  نهضت آهستگی

ها و دهیم، لذت ببریم و این کارها باعث لذت ما شود و این یعنی اتصال دوباره به غذا، مردم، مکانمی

 طور که کارل هانر درهمان. این نهضت مخالف کارکردن و سرمایه داشتن نیست ،زندگی. در حقیقت

تر امور، هر راز این است که متعادل باشیم، به جای انجام سریع»کتاب خودش در این زمینه بیان داشته: 

چیزی را با سرعت درست انجام دهیم. گاهی سریع، گاهی آرام و گاهی هم بین این دو )متعادل( که تعادل 

ن مثال و در وضوح بخشیدن به (. به عنوا1556نقل از هانر، )اندرو می، « دهدهمان آهسته بودن معنی می

انجام دادن اقدامات تهیه  ،متفاوت از غذای سریع است. غذای آهسته ،شویم غذای آهستهمتذکر می ،بحث

غذا نیست، بلکه بدین معنی است که از محصوالت محلی لذت ببرید، غذا با عشق و مراقبت پخته شود و 

 (.1550، ستان بخوریم )باتلرغذا را با خانواده یا دو ،زمانی را بیرون از خانه
 از ینوع اثر انتخاب بر که بشر یتمدن و یفرهنگ یدستاوردها از یدفاع ،در واقع یآهستگ یهشیاند

 نیا یهمیراث فرهنگی و هم نام با امروز آنچه د، است.ینام انیبن سرعت اتیح را آن توانیم که یزندگ

با  ،یکنون انیبن سرعت یزندگ T که یحال ر حال نابودی است. درد ،م به تدریجیشناسیدستاوردها م

 محصوالت با را بشر یفرهنگ راثیم تا رودیم دیتزا به رو ییگراسرعت با جیتدر یعیطب اصل ینیگزیجا

مقدم، اصل راهنمای آن بوده است )صفایی کند، بنابراین آهستگی عوض پسندعامه الحصولعیسر یفرهنگ

2911.) 
 نیا نییتب و نامعقول، و سرعت عجله یواقع یهچهر نشان دادن در یسع با آهسته پرورش و آموزش

 پرورش و آموزش یهعرص به تفکر و تأمل ورود یبرا را نهیزم ندارد، یذات یمنزلت سرعت که مطلب

 امروزه پرورش، و آموزش مهم عناصر از یکی عنوان به ،یریادگی یهعرص مثال، یبرا کند.یم فراهم
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سرعت  چه هر گفت توانیم که یدرحال است؛ ییگراسرعت از یناش یهابیدر معرض آس اریبس

 یزندگ سرعت که هرچه گونههمان شود،یم کاسته آن ییرپاید و دقت عمق، از ابد،ی شیافزا یریفراگ

 (.2911مقدم، شود )صفایییم ترعیسر زین یزندگ خط انیپا به دنیرس شود، شتریب
 ،مایه سرعت مبنی بر اضطراب و عدم وجود ارتباطات عاطفی موجوددادن به درون در راستای اهمیت

، باشگاهی را تاسیس کرده است که های نهضت آهستگیگیری از آموزهدر سرعت کشور ژاپن با بهره

گی اند که کمتر عصبانی شوند و شرایط زندصد عضو بوده و اعضای آن متعهد شدهدارای هفت

 تری داشته باشند.دوستانه
اضطراب و  ؛بدین قرار است ،(64: 2911) مقدمهای سرعت بر اساس مندرجات مقاله صفاییشاخصه

فشارهای روحی، فقر وقت و زمان، جنگ و دشمنی، نابرابری، تخریب محیط زیست، نابودی تمدن، 

تحلیل، نابردباری، فعالیت، سلطه زدگی، پر تکاپویی، فشار، صوری و سطحی بودن، شلوغی، نظارت، شتاب

 ؛ آرامش، دقت، شهود، صبوری، اندیشمندی و سلطه کیفیت بر کمیت است.اما آهستگی .کمیت بر کیفیت
توان می های سرعت در تحول رادهد که امروزه در تعلیم و تربیت کشور ما نشانهپژوهش نشان می

از آن که سرعتی معقول و منطقی باشد، شتاب و عجله است، بیش  ،مشاهده کرد و بر حسب ظاهر سرعت

باشد. این شتاب تبعات منفی از جمله؛ اضطراب، فراموشی بردارنده معنی سرعت می تحول خود در اصالً

های کنندگان برنامهاندرکاران و نیز مصرفاکنون و متمرکز شدن صرف بر فردا، فشار روحی دست

به تعبیری خودمانی در پی  نهضت آهستگی ،و ... شده است. در این راستاآموزشی، سلطه کمیت بر کیفیت 

پشت و خرگوش است و آن گونه که در مسابقه آن دو ها و تفکر حول مسابقه الکسوق دادن مجدد نگاه

)البته آهستگی  پشت نماد آهستگیمنطقی( و الکگوش نشان سرعت )البته از نوع غیرآشکار است، خر

منکر سرعت نیست، بلکه مدعی است که نظام تعلیم  ،این نهضت ن رو،یاز امنطقی توام با پیوستگی( است. 

آن  ،و تربیت باید متعادل حرکت کند و هر چیزی را با سرعت درست انجام دهد و در پی نجات دادن زمان

باید این تحول همراه با آرامش پی تحول هست، مینباشد. اگر نظام تعلیم و تربیت در  ،هم برای خود زمان

کند. عالوه شرایط آن را مجبور به سریع بودن می ،و با پرهیز از شتابزدگی انجام شود، حتی در شرایطی که

نهضت آهستگی ملزوماتی را برای تحول در نظام تعلیم و تربیت در پی دارد که از آن جمله است:  ،بر این

خیلی سریع و نه خیلی آهسته، بلکه سرعت متناسب با شرایط و امکانات و مد نظر قرار  )به معنی، نه «تعادل»

دادن اینکه درون مایه نظام تعلیم و تربیت برای چه حد سرعت آماده است(، پرهیز از تشویش و اضطراب 

معه هدف ریز، مجریان و نیز جا)سرعت تحول نظام تعلیم و تربیت باید به حدی باشد که در عوامل برنامه
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طلبی طلبی )به این معنی که نظام تعلیم و تربیت از نگاه کمیتآن ایجاد تشویش و اضطراب نکند(، کیفیت

 .(اجتناب نماید و کیفیت را بر کمیت ترجیح دهد

 ، تحول، سرعت، آهستهتعلیم و تربیت، نهضت آهستگی كلیدی: هایواژه

 منابع
در اختیار  فلسفه برای کودکانت نهض (. برررسی و تحلیل نهضت آهستگی و آنچه برای2911مقدم، مسعود )صفایی

 .11 -03، صص: 63 شماره ،فرهنگ .دارد
، شماره مجله اجتماعی .نهضت آهستگی در اروپا گیریتر! جستاری در شکلمی آهسته(. ک2935قمری، حمیده )

61. 
 

Butler, C. (2007). Going Slow: The World Slow Movement. The Magazine for Personal & 
Global Change, Volume 2, Issue 8. 
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پرورش ایران در برابر  های آموزش وچالش ها وفرصت (.2931)وحیده ، ور علمداریپعبداهلل

مبانی  چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران:. در جهانی شدن
 (. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.666-664)صص:  فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

 
 

 پرورش ایران در برابر جهانی شدن های آموزش وچالش ها وفرصت

 2ور علمداریپوحیده عبداهلل

در هم فشرده شدن »ی رابرتسون، به مواجه هستیم که به گفته« جهانی شدن»ای به نام امروزه با پدیده

آینده؛ وابسته به این است که ما »ی کارل پوپر . به گفتهداللت دارد« جهان و تراکم آگاهی نسبت به جهان

جهانی شدن  .«کنیمفراخ آینده، چگونه قضاوت می بینیم و درباره امکانات کامالًجهان را چگونه می

تردید در بر بی ،ولی .ی و سپس نظام سیاسی اجتماعی استدر درجه نخست یک نظام اقتصاد ،اگرچه

هجوم فکری و  نظر از اینکه مفهوم علمی یا اخالقی فرهنگ برصرف هست. جدیدی نیز فرهنگ یدارنده

مسائلی که جهانی شدن با استفاده از وسایل ارتباط جمعی جدید و شبکه گسترده تبلیغاتی  توفان معلوماتی و

فرهنگ نوینی را  به هر حال همه اینها سازد قابل انطباق هست یا خیر؛ای در سطح جهان منتشر میهرسان

 دهد.نوید می

روابط جهانی  از نظر هواداران. اندبخش استقبال کردهبه عنوان نیروی رهایی ای از جهانی شدنعده

ای است که شدن مانند مسابقهجهانی شود.می صلح وحدت و، دموکراسی، رفاه، موجب افزایش کارآیی

 ،ای دیگرعده مند خواهند شد.آن بهره یک جامعه جهانی نوظهور از و همه در شوندآن برنده می همه در

 و «نژادی جهانیتبعیض» ،«چپاول جهانی» جهانی شدن را برخالف این تصور امیدبخش با عناوین گوناگون

در  .شودکنند که با جهانی شدن نقش آموزش تضعیف میبرخی گمان می. اندرد کرده «دام جهانی»

 ،نظام تربیتی هر. چنین نیست بلکه باید آموزش را بنا به اقتضای شرایط نو متحول ساخت ،حقیقت

و بتواند از حالت ایستا خارج کند  ها و کارکردهای خودش راروش ،اش به این است که اصولپویایی

بدون  ،یک نظام تربیتی اگر های محیطی شاداب و زنده نگه دارد.هایش را متناسب با دگرگونیخواسته

ها و های معینی به نحو ثابت برای همه زماناز اصول و شیوه توجه به دگرگونی شرایط محیطی بخواهد

های رسد که سازمانگوش می هایی بههر چند زمزمه .محکوم به مرگ خواهد بود ،ها استفاده کندمکان

                                                      
 alamdari1219@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم وتربیت  مازندران  -2
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در چارچوب انقالب الکترونیک و انفجار  در حال زوال هستند و، هاآموزشی نیز همچون دیگر سازمان

ها باید گفت که سازمان ،با این حال .کاست آموزش خواهد ارتباطات و پیشرفت سهمگین فناوری از تاثیر

همچنان مسئولیت تاریخی  ،های آنهاتنوع شیوهو موسسات آموزشی به رغم تغییر نقش و تحول ساختار؛ 

 . جایگزین آن گردد تواندرا بر دوش دارند که هیچ چیز نمی مهمی

 همه کشورهایی که به دنبال توسعه و اصالحات هستند؛ در همه جای دنیا از آموزش و ،به همین جهت 

به معنای فرایند دایمی  ،هبر خالف گذشته آموزش و پرورش امروز و آیند ،کنند؛ اماپرورش شروع می

نیاز  ،به مدارسی جدید ما. تنوع هستیم نیازمند تحول و پس ما جامعه است. انسان و هر یادگیری توسط هر

ما برای  مرتبط باشد.، هاو رسانه مراکز تولید افکار عمومی و فرهنگ ،زندگی مردم داریم. مدارسی که با

ولی  ،هایی از پیش آماده در اختیار نداریمنسخه ،ایمبا آن روبه رو نشده مواجهه با مسایلی که تاکنون

های الزم برای برقراری ارتباط و آنان را با مهارت ،توانیم کلید شناخت را به فرزندان خود بیاموزیممی

جهان ما  اای که بآنان را به امکانات الزم برای آیندهم توانیگیری صحیح آشنا سازیم و میتوانایی تصمیم

 .مجهز کنیم ،تفاوت دارد

یکی از وظایف اصلی هر نظام آموزشی و از جمله  جهانی شدنها و آثار شناسایی ویژگی ،از این رو 

ر دو لبه به مانند شمشی ،اثیرات جهانی شدن بر تعامالت جهانید. تباشمی نظام آموزش و پرورش ایران

 ،ولی از سوی دیگر .شودباعث همبستگی و نوعی یکپارچگی در تعامالت جهانی می ،سو است. از یک

پذیری مرزها از دنیای امروزی، ما شاهد نفوذ شود. درموجب تفاوت و به اعتباری از هم گسیختگی می

امکان  ،هاسازمانطالعات است که به جوامع و طریق تکنولوژی ارتباطات هستیم و این تکنولوژی ا

ی جوامع؛ تحت تاثیر پدیده جهانی باید اعتراف کنیم که همه ،دهد. اماها را میگویی به گسترش مرزپاسخ

شرط که این پدیده را به این  ،که جهانی شدن یک فرصت استثنایی است اما بسیاری معتقدند شدن هستند.

اعتنایی از کنار آن عبور اگر با بی ،اما. ه باشیمهای الزم را در مقابل آن داشتخوب بشناسیم و استراتژی

 .شودتبدیل به یک تهدید می ،کنیم

مد هم برای گذر از بحران هایی کارآآفرین نیست؛ بلکه ابزاربحران صرفاً تردید فرایند جهانی شدنبی

 آزادی»آن را موجد  ،جهانی شدن پردازان در بحث از پیامدهایبه همین دلیل؛ برخی نظریه کند.عرضه می

درست است که با پدیده  گویند.دانند و از دیالکتیک جهانی سخن میمی «فرصت و خطر» ،«و اضطراب

احساسی  شود وسوژه نیز مخدوش می «وحدت»و « تداوم»، دار شدن زمانخدشه ،جهانی شدن و به تبع آن

داشتن  «وحدت و تداوم» آرامش ناشی از امنیت و یابد وان چیرگی میبر ذهن انس «موقتی و متغیر بودن» از
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حتی حوزه شناخت  های زندگی فرهنگی وی حوزهبه همه «تردید و عدم قطعیت» ، اما،رخت بر می بندد

آورد. با گسترش چشمگیر قلمرو روابط زندگی گیری پدید میفرا «ناامنی ترس و» کند وعلمی رسوخ می

ناپذیرتر شدن چنین دنیایی را در آدمیان احساس کنترل، اجتماعی افراد بسیار بزرگتر شدهدنیای ، اجتماعی

 . آوردبه وجود می

صر ها بیشتر فراهم شده و اجزا و عناگفتمان و هاگوی فرهنگ، امکان گفتدر چنین دنیای بدون مرزی 

گیرند. دنیاهای یکدیگر قرار می کنند و در کناربا هم برخورد می، به صورتی گریزناپذیر، مختلف فرهنگی

گرایی برای تکثر و خاص ،بستری مهیا، سازیو به رغم دشوار شدن فرایند هویت شوندباز می، بسته

ها و فرصت ،دیدگاه جهانی شدن، از این رو. شودهای محلی فراهم میگیری هویتفرهنگی و شکل

 ،در این مقاله آورد.ور عام و برای ایران بطور خاص پدید میبه ط پرورش آموزش وهایی برای چالش

 آموزش و اعتالی نظامدر جهت ها ها و با شناخت بهتر چالشگیری از فرصتبا بهره سعی شده است

به  آن هستیم کهن مقاله در صدد یا در چند کوچک برداریم. قدمی هر ،ندر راستای جهانی شد پرورش

 پاسخ دهیم:ل یواالت ذس

 ؟چیستران یا پرورش آموزش و یبرا شدن یده جهانیاز پد یناش یهاصتفر -2

 چیست؟ران یا آموزش وپرورش یبرا شدن یجهان دهیپد یدهایتهد -1

 چیست؟ های مواجهه آموزش و پرورش ایران با پدیده جهانی شدنراه -9

 منابع
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269 ,264 ,260 ,202 ,215 ,194 ,141 ,

162 ,161 ,163 ,106 ,110 ,950 ,922 ,

921 ,919 ,910 ,942 ,905 ,900 ,960 ,

902 ,904 ,906 ,919 ,914 ,910 ,910 ,

911 ,913 ,452 ,424 ,409 ,460 ,401 ,

415 ,412،411 ,431 ,051 ,059 ,011 ,

019 ,014 ,041 ,005 ,001 ,001 ,062 ,

001 ,035 ,031 ,650 ,656 ,621 ,623 ,

614 ,610 ,616 ,691 ,641 ,646 ,603 ,

664 ,660 

 934, 939, یختگیفره

 060, 111, 110, 116, 114, رهیفر

, 490, 910, 992, 206, 250, 256, 250, لتیفض

024 ,004 

, 410, 452, 991, 995, 152, 203, 35, فطرت

431 ,061 ,001 

, 419, 965, 221, 226, 01, 25, یاسالم فلسفه

414 ,410 ,449 ,469 ,411 ,413 ,699 

 651, اشراق فلسفه

 134, 131, یفناور آموزش فلسفه

 693, 699, 692, 695, کودک یبرا فلسفه

, 145, 193, 112, 252, 255, کودکان یبرا فلسفه

142 ,141 ,926 ,920 ,921 ,400 ,406 ,

692 ,691 ,699 ,645 

 919, 911, یدرسبرنامه فلسفه

 100, 106, 104, معلم تیترب فلسفه

, 026, 101, 105, 143, یاسالم تیترب و میتعل فلسفه

023 

 943, رانیا یاسالم یجمهور تیترب و میتعل فلسفه

 929, یآموزش یتکنولوژ فلسفه

, 911, 915, 134, 139, 131, 266, یفناور فلسفه

913 ,935 

 143, 141, معاصر یاسالم تیترب و میتعل یهافلسفه

 659, 651, یاسالم تیترب یفلسفه

 211, 212, 215, سمینیفم



 

, 212, 215, 200, 261, 266, 16, اطالعات یفناور

125 ,120 ,955 ,912 ,910 ,911 ,913 ,

935 ,432 ,431 ,439 ,056 ,051 ,005 

, 125, 215, 200, ارتباطات و اطالعات یفناور

955 ,912 ,432 ,056 ,051 ,005 

, 296, 295, 64, 69, 61, 62, 65, 46, 40, فوکو

291 ,161 ,456 ,092 

 441, 140, 209, 201, 202, 205, 26, فولن

 034, 010, 016, 169, پرورش و آموزش لسوفیف

 ق
 24, ییقراردادگرا

 ک
 114, پژوهش و تفکر کتاب

 19, 11, یمحورکتاب

, 412, 415, 401, 292, 295, 222, ییگراکثرت

051 ,061 

 43, 41, 40, کرکگور

 154, سمیسیتیکر

, 423, 933, 931, 930, 936, 231, یمحورکودک

415 ,412 

 گ
 011, 012, 430, 456, 121, 120, گادامر

, 264, 246, 240, 241, 296, 222, 04, 40, گفتمان

260 ,110 ,161 ,136 ,131 ,966 ,400 ,

415 ,410 ,054 ,004 ,011 ,019 ,036 ,

030 ,033 ,611 ,696 ,640 

 434, یقرآن یوگوهاگفت

 ل
 161, 296, 219, 215, الکان

 032, 092, 106, 292, 295, 211, وتاریل

 م
 611, 016, 131, 136, 102, 231, یکارمحافظه

 231, یمحتوامحور

 135, 113, 111, 110, یگیب بهمن محمد

 6, هوشمند مدرسه

, 960, 960, 915, 244, 296, 250, 30, تهیمدرن

961 ,963 ,909 ,095 ,092 

 15, 23, ونیزاسیمدرن

 21, سمیمدرن

 125, 94, 91, 92, دانش تیریمد

 6, معلم مرگ

 012, 015, 023, یتهران دلشاد یمصطف

 01, معتزله

, 39, 15, 94, 99, 91, 92, 13, 11, 16, معلمان

259, 256 ,222 ,210 ,216 ,290 ,242 ,

240 ,246 ,240 ,201 ,269 ,260 ,261 ,

200 ,215 ,210 ,231 ,110 ,145 ,142 ,

146 ,169 ,163 ,131 ,134 ,959 ,929 ,

924 ,911 ,913 ,941 ,940 ,900 ,900 ,

901 ,915 ,914 ,910 ,939 ,934 ,450 ,



 

490 ,406 ,409 ,400 ,406 ,400 ,401 ,

415 ,412 ,416 ,051 ,056 ,050 ,051 ,

044 ,040 ,046 ,040 ,041 ,005 ,061 ,

002 ,001 ,650 ,656 ,691 ,699 ,693 ,

600 

, 415, 933, 931, 930, 936, 03, یمحورمعلم

056 ,640 

 222, 253, ییمعناگرا

 991, 996, 34, 31, تیمعنو

 40, یاسترآباد محمد مال

 ,202, 205, 243, 241, 13, 11, 10, 61, مالصدرا

953 ,995 ,992 ,991 ,419 ,449 

 190, یفاز منطق

 431, 220, 224, 229, 256, یقیموس

 ن
 290, 294, 299, یشناختنشانه

 461, 462, 465, یشناسنشانه

, 244, 15, 23, 21, رانیا پرورش و آموزش نظام

240 ,266 ,111 ,950 ,960 ,911 ,919 ,

410 ,496 ,493 ,026 ,093 ,623 ,641 ,

660 

 203, 201, 206, اتیاعتبار هینظر

 414, 422, 425, عامل انسان هینظر

 951, 950, 956, یاجتماع یبازساز هینظر

 195, یدگیچیپ هینظر

 499, 491, 492, 495, یبیترک هینظر

 210, 214, 219, یتفاهم یدموکراس هینظر

 195, ییگراساختن هینظر

 066, 060, 064, 146, 266, یانتقاد پردازانهینظر

 641, ییگراعملنو

 235, 213, 211, 210, 211, البالغهنهج

, 661, 662, 603, 041, 042, 093, یآهستگ نهضت

669 

 و
 130, 131, 104, 144, ییگراواقع

 ه
 001, 000, 161, 160, 161, 213, 11, 40, دگریها

 01, نشیآفر یهدفمند

, 456, 450, 111, 123, 121, 120, کیهرمنوت

450 ,451 ,012 ,019 ,030 ,655 ,609 ,

604 ,600 

 35, 11, 10, ییگرایهست

, 900, 992, 914, 954, 160, 200, 204, 224, هنر

910 ,420 ,410 ,400 ,412 ,416 ,430 ,

431 ,433 ,030 ,653 ,614 ,610 ,616 

 412, گاردنر چندگانه هوش

, 161, 160, 166, 160, 196, 151, 22, 0, تیهو

921 ,906 ,964 ,902 ,904 ,900 ,910 ,

931 ,452 ,451 ,425 ,429 ,424 ,420 ,

491 ,430 ,436 ,431 ,015 ,011 ,019 ,

062 ,061 ,064 ,626 ,696 
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