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پیشگفتار
سال  ،2935را میتوان نقطه عطفی در تحوالت حوزه آموزش و پرورش ایران به شمار آورد ،زیرا با رونمایی از
سند تحول راهبردی آموزش و پرورش و نیز نقشه جامع علمی کشور ،تصریح شد که این اسناد میتواند مبنای تمامی
سیاستگذاریها ،برنامهریزیها و تولید اسناد تحولی در نظام آموزش و پرورش ایران قرار گیرد .بر این اساس،
جریانی آغاز گردید که ناظر به تجدید نظر اساسی در نظام آموزش و پرورش ماست .این تغییرات نوعاً وعدههایی
نظیر اصالح مدارس ،تقویت یادگیری دانشآموزان و افزایش موفقیت آنها را به همراه دارد .از سوی دیگر ،هر
نهضت اصالحی هم به منزله عامل تغییر ،و هم پاسخ به آن است .جریان اخیر تحول نظام آموزش و پرورش ایران به
منزله عامل تغییر در مفروضهها ،ساختارها ،برنامهها ،قوانین ،معلمان و مدیرانی است که انتظار میرود آنها را به
مرحله اجرا گذارند .رؤیاهای راهبران دولتی ،به منزله عامالن اصلی تغییرات کلی در نظام آموزش و پرورش بر
اساس مأموریت دولت ،در وزارت آموزش و پرورش و نیز آموزش عالی مشهود است .این رویه ناظر بر راهبری
کشور به سوی بهبود تربیت دانشآموزان است .ضمن اینکه این تحوالت پاسخ به تحوالت جاری در جهان نیز به
شمار میرود.
از آن جا که نوآوری زمانی میتواند قرین توفیق شود و راهنمای دستاندرکاران تغییر باشد که بر مبانی و
چارچوبهای نظری دقیق و قابل دفاع متکی باشد؛ هدف غایی این همایش زمینهسازی برای به خدمت گرفتن
دیدگاههای فیلسوفان تربیتی در باب این تحوالت در نظام آموزش و پرورش رسمی ایران امروز ،برای ترسیم وضع
مطلوب آموزش و پرورش در ایران فرداست.
با این هدف ،اعالم فراخوان همایش با استقبال شایستهی تقدیر اساتید ،دانشجویان و پژوهشگران سراسر کشور رو
به رو شد؛ چنانچه در مجموع  445چکیده مقاله تفصیلی به دبیرخانه همایش ارسال شد .چنین مشارکت گستردهای،
دستاندرکاران را بر آن داشت تا در جهت حفظ حقوق نویسندگان محترم و پاس مشارکت ایشان ،حداکثر توان و
دقت خود را برای بررسی چکیدهها به کار گیرند .از این رو ،مرحله اول فرآیند داوری با همکاری بیش از  05داور
از اعضای هیئت علمی و پژوهشگران محترم دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور انجام پذیرفت .در این مرحله چکیده
مقاالت توسط دو داور مورد ارزیابی قرار گرفت ،و در صورت وجود تفاوت میان نقطهنظر آنها ،چکیده مربوطه
جهت ارزیابی مجدد به داور سوم ارجاع گردید.2
در فرمهای تهیه شده جهت داوری چکیده و اصل مقاالت ،معیارها و مؤلفههای متنوعی مالک داوری بودند ،از
جمله:
 تناسب عنوان مقاله با محورهای همایش نوآوری موضوع یا ارائه رویکردی نوآورانه به موضوعات پیشین - 2شایان ذکر است جهت برطرف شدن هر گونه شائبه ،داوران محترم از هویت نویسندگان چکیده مقاالت بیاطالع بودهاند.

 طرح و تبیین دقیق مسأله یا چالش مدنظر و بیان اهمیت آن انسجام درونی و ترتیب منطقی ساختار مطالب بهکارگیری مناسب پیشینه روزآمد و برقراری ارتباط میان پیشینه با موضع نویسنده تناسب استداللها و میزان اقناع کنندگی آنها استفاده صحیح از روشهای فلسفی و پرهیز از مغالطه ،اطناب و حشو وضوح نتیجهگیری با توجه به دستاوردهای مقاله رعایت دستورالعمل تنظیم چکیده و اصل مقاالت همایش (نکات ویرایشی و نحوه ارجاع)با جمعبندی نظرات داوران محترم ،چکیده مقاالت در سه دسته قرار گرفت -2 :پذیرش قطعی؛  -1پذیرش
مشروط 2و  -9چکیدههایی که با توجه به مالکهای مدنظر در اولویت پذیرش قرار نگرفتند .بر این اساس ،در
نهایت بنا به نظر کمیته علمی 263 ،چکیده تفصیلی مقاله «پذیرش قطعی» شد و مابقی حد نصاب الزم را برای پذیرش
کسب نکردند.
آنچه در این مجموعه پیش روی شما قرار دارد ،چکیده مقاالت پذیرفته شده به عالوه چکیده مقاالت سخنرانان
کلیدی همایش است که متناسب با اهداف و محورهای همایش در سه فصل تدوین و تنظیم گردیده است.
در پایان ،الزم است از همه همکاران گرامی که از آغاز در برگزاری همایش یاریگر ما بودند ،به ویژه اعضای
محترم کمیته علمی و کمیته اجرایی همایش ،کمال سپاسگزاری خود را اعالم نماییم .همچنین ،از موسساتی که با
حمایت معنوی و مادی به برگزاری هر چه بهتر همایش یاری رساندند ،قدردانی مینماییم.
امیدواریم که حضور پر شور پژوهشگران ،اساتید ،دانشجویان و عالقهمندان عرصه تعلیم و تربیت در ایام
برگزاری همایش ،به ویژه سخنرانان کلیدی و استادان برجسته فلسفه تعلیم و تربیت جهان پروفسور مایکل پیترز

1

(استاد دانشگاه ایلینوی آمریکا) ،پروفسور فولکر کرفت( 9استاد دانشگاه کیل آلمان) و پروفسور تینا بزلی( 4استاد
دانشگاه وایکاتو نیوزیلند) موجب رونق هر چه بیشتر همایش ،و البته اثرگذاری آن در عرصه نظر و عمل آموزش و
پرورش کشورمان باشد.
دبیر علمی همایش
دکتر بختیار شعبانی ورکی
 - 2چکیدههایی که از نظر داوران جهت داوری دقیقتر نیازمند اصالح بوده و بعد از دریافت چکیده اصالحی ،مجدداً مورد
ارزیابی قرار گرفتند.
- Michael A. Peters
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- Volker Kraft
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- 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: socialstructural 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 philosophyof-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 evidencebased educational research.
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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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باقری نوع پرست ،خسرو ( .)2931آموزاندن «به» و آموختن «از» .در چکیده مقاالت چهارمین
همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران
(صص .)0-0 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

آموزاندن «به» و آموختن «از»
خسرو باقری نوع پرست

2

تعلیم و تربیت پیش و بیش از هر چیز بر تعامل معلم و شاگرد استوار است .در این ارتباط البته عناصر
دیگری نیز حضور دارند ،همچون کتاب ،ابزارهای آموزشی ،و محیط کالس؛ اما همه این عناصر همچون
قمرهایی بر گرد یک یا هر دوی این قطبهای تعاملی میگردند .زنده بودن تعلیم و تربیت ،و زندگیساز
بودن آن در گرو فراهم آمدن چنین آرایشی است؛ چنان که انحطاط و میرایی آن نیز در گرو جا به جا
کردن و به هم ریختن انتظام مذکور است.
هنگامی که عاملیت معلم و شاگرد و در نتیجه «تعامل» میان آنان در کانون توجه قرار گیرد ،عناصر
دیگر موجود در جریان تعلیم و تربیت ،هر یک هویت و جایگاه مناسب خود را خواهند یافت .اگر معلم
بداند که در کار آموزاندن «به» کسی است که دغدغه اصلی او دیر یا زود ،شکل دادن به هویت خویش
خواهد بود ،آنگاه مسئولیت خود را به آموزاندن «چه» فرو نخواهد کاست و تنها به بیان درس خود خرسند
نخواهد شد .آیا در این صورت ،باید قبول کرد که آموزاندن متضمن آموختن است؟ در پاسخ به این سؤالِ
مورد بحث فیلسوفان تعلیم و تربیت باید گفت که در واقع ،آموزاندن متضمن وقوع آموختن نیست ،اما
متضمن دغدغه نسبت به آموختن دانشآموز است ،به گونهای که اگر از این تضمّن تهی بود ،دیگر
نمیتوان آن را آموزاندن دانست.
در بستر تعاملی مذکور ،یادگیری نیز همواره یادگیری «از» کسی همچون معلم یا هم شاگردی (و گاه از
شاگرد) خواهد بود .از این حیث ،تاکید صرف بر آموختن ،بدون در نظر داشتن قید «از» فقط میتواند به
پدیدهای بیرون از رابطه تعلیم و تربیت اشاره داشته باشد .در عرصه چنین رابطهای ،تنها آموختن «از» معنا
خواهد داشت.
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 -استاد دانشگاه تهران kbagheri4@yahoo.com
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اقتضای این رابطه تعاملی ،در مورد هدف تعلیم و تربیت نیز آشکار میگردد .بی تردید ،سه ضلعی
«معلم -شاگرد -هدف» بسطی ضروری در رابطه «معلم -شاگرد» است ،زیرا بدون هدف ،تعلیم و تربیت
قابل تصور نیست ،اما این بسط باید بر «قاعده» معلم -شاگرد استوار باشد .به عبارت دیگر ،فقط هدفهایی
برای تعلیم و تربیت پذیرفتنی خواهند بود که ناقض «قاعده» عاملیت و رابطه تعاملی معلم  -شاگرد نباشند و
بلکه در جهت تثبیت و اعتالی آن اثرآفرینی کنند.
بسطهای بعدی نیز بر همین قیاس و قاعده استوار خواهند بود .چهارضلعی «معلم -شاگرد -هدف-
محتوا» به گونهای شکل خواهد گرفت که عنصر محتوا در هماهنگی با سه ضلع دیگر جایگاهی بیابد .با
افزوده شدن رأس «روش» باید از پنج ضلعی تعلیم و تربیت سخن گفت اما در اینجا نیز روش ،هماهنگ با
چهار رأس دیگر و در منظومه آنها استقرار مییابد .اگر رأس «ابزارهای آموزشی» را بیفزاییم ،آنگاه از
شش ضلعی تعلیم و تربیت سخن میگوییم ،اما این بسط نیز با همان منطق پیشین صورت میگیرد .رأس
جدیدی چون «فضای آموزشی» ما را در برابر هفت ضلعی تعلیم و تربیت قرار خواهد داد ،مشروط بر این
که رأس جدید نیز متناسب با شش ضلعی پیشین جایگاهی بیابد .به همین ترتیب ،چند ضلعی تعلیم و تربیت
میتواند رأسها و اضالع افزونتری بیابد.
با داشتن چنین تصویری ،اکنون میتوان گفت که فروشکستن این منطق بسط و گسترش ،به ظهور
مشکالت و موانعی در جریان تحول تعلیم و تربیت منجر میشود .شگفت آن که گونههای مختلف این
فروشکستگی ،گاه به صورت راهبردها و شعارهایی برای ایجاد تحول در تعلیم و تربیت جلوهگر شدهاند.
در زیر ،به نمونههایی از این گونه راهبردها و شعارها اشاره میکنیم:
 -2حذف قید آموزاندن «به» و فروکاستن آن به آموزاندن «چه» ()The sage on the stage
 -1حذف قید آموختن «از» و فروکاستن آن به آموختن صرف (مرگ معلم) ( The guide on the

)side
 -9اتخاذ هدفهایی در تعلیم و تربیت ،متناقض با عاملیت معلم /شاگرد (تلقین و تربیت
ایدئولوژیک)
 -4تدوین محتواهای آموزشی تنها با توجه به رشد دانش بشری (سندرم تورم محتوا)
 -0تاکید انحصاری بر روش آموزش /پژوهش ،بدون توجه به ارتباط آن با محتوا (روشگرایی)
 -6استیالی ابزارهای آموزشی بر تعلیم و تربیت (تحول = مدرسه هوشمند)
 -0تحمیل استانداردهای آموزشی در مسابقه جهانی شدن (تحول = کسب رتبه در امثال «تیمز»)
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 -1الگوبرداری مقلدانه از نظامهای آموزشی موفق (نادیده گرفتن زمینه و فرهنگ)
 -3برقراری رابطه عمودی یک سویه میان فلسفه و عمل تعلیم و تربیت (سایه تمرکزگرایی)
 -25کمیت گرایی و افزایش افراد تحصیلکرده و میزان قبولی (خودفریبی آماری)

بخش اول:
جایگاه و نقش فلسفه تعلیم و تربیت در تحول
نظام آموزش و پرورش
محورها:
مفهومشناسی و ماهیت تحول از منظر فلسفی (مکاتب و اندیشهها)
تحلیل سیر تاریخی نظریهها و رویکردهای فلسفی سنتی و معاصر در تحوالت مفهومی در نظام آموزش و
پرورش
خطمشیهای نظام آموزش و پرورش و رویارویی با مسایل و رویدادهای معاصر
فلسفهی اسالمی و تحول در نظام آموزش و پرورش
فلسفه فناوری و تحوالت نظام آموزشی
رویکردهای اخالقی و ایدئولوژیک به تحول نظام آموزش و پرورش
تحول در مفهوم فرایندهای تربیتی
امکان و وجوب تحول در آموزش و پرورش از دیدگاه اندیشمندان ،فیلسوفان ،و ...
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در شناسایی اصول حاکم بر تحول آموزش و پرورش .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی
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مختصات فلسفی حركت جوهری انسان در حکمت متعالیه و كاربردهای آن
در شناسایی اصول حاكم بر تحول آموزش و پرورش
سعید بهشتی
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تحول در بنیانهای فلسفی آموزش و پرورش ،شرط الزم تحول در آموزش و پرورش است؛ هر چند
شرط کافی آن نیست .تحول در آموزش و پرورش میتواند با رویکردهای فلسفی گوناگون مالحظه شود.
اما آن گاه که از تحول در آموزش و پرورش ،متناسب با شرایط بومی و اوضاع و احوال خاص یک کشور
سخن به میان میآید الزم است بر مبانی فلسفی برخاسته از بطن و متن همان کشور استوار گردد .نظام
فلسفی حکمت متعالیه به عنوان نظامی برآمده از متن فرهنگ اسالمی و برخوردار از ویژگیهای متمایز از
سایر نظامهای فلسفه اسالمی ،این ظرفیت را دارد که زیربنای تحول در آموزش و پرورش ایران قرار گیرد.
در میان آموزههای فلسفی ویژه حکمت متعالیه ،حرکت جوهری به طور عام و حرکت جوهری انسان به
طور خاص ،حاوی داللتهای تربیتی متمایز و نیرومندی برای موضوع تحول در آموزش و پرورش است.
در این مقاله ،بعد از تبیین منظم یازده گزارهی اخباری فلسفی در چارچوب حکمت متعالیه ،مدلولهای
تربیتی آن ،در قالب هفت اصل انشایی حاکم بر تحول آموزش و پرورش مطرح شده است .مبانی یازدهگانه
به این ترتیبند -2:حرکت ،خروج تدریجی شی از قوه به فعل است؛  -1بنا بر اصالت وجود و اعتباریت
ماهیت ،حرکت و سکون از عوارض ذاتی موجود بما هو موجود است؛  -9حرکت و در این جا حرکت
عرضی نه در موجودی است که از هر جهت بالفعل است و نه در موجودی که از هر جهت بالقوه است،
بلکه در موجوداتی است که از جهتی بالفعل و از جهتی بالقوهاند؛  -4مبدأ قریب یا علت مباشر همۀ
حرکات ،اعم از طبیعی ،قسری ،و ارادی «صورت جوهری» یا «طبیعت» است نه موجودات مجرد از ماده؛
 -0طبیعت درونی اشیا باید متغیر باشد تا حرکت عرضی پدید بیاید؛  -6در عین حال که علت قریب همه
حرکات در عالم ،طبیعت جوهری متغیر اجسام است ،علت مجرد آنها ثابت است؛ -0در همه حرکات
جوهری و از جمله در حرکت جوهری ارادی انسانی ،جوهر به تدریج از نوعی به نوعی حرکت میکند؛
 - 2دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی (ره)
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 -1هر موجود متصل الحرکه ،متبدل الوجود است -3 .بنا بر اصالت وجود ،انقالب ذات امکان
پذیراست؛ -25چون بر مبنای حرکت جوهری ،هیچ ماهیت بالفعلی در کار نیست پس در طبیعت ،هیچ شی
ثابتی وجود ندارد؛ و  -22حرکت جوهری ،جامع اضداد است.
اصول هفتگانۀ حاکم بر تحول آموزش و پرورش بر اساس مبانی فلسفی فوق چنین است -2 :مربیان
باید از راه اقدامات تربیتی ،استعدادهای بالقوۀ متربیان را تدریجاً از قوه به فعل خارج کنند؛  .1این خارج
سازی تدریجی از قوه به فعل ،هم باید در صفات عرضی متربی و هم در ذات وی رخ دهد؛  -9تحول در
آموزش و پرورش باید بر مبنای فلسفی حرکت جوهری و ذاتی انسان استوار شود ،نه تغییرات و تحریکات
ظاهری و صوری و عرضی؛  -4تحول در آموزش و پرورش باید تابع اصل تدریج باشد؛  -0تحول در
آموزش و پرورش باید بر توجه هم زمان به نفس و بدن و وحدت وجودی و نه اثنینیت و دوگانگی
وجودی آنها پی افکنده شود؛  -6تحول در آموزش و پرورش باید بر مبادی ثابتِ وجودی و نیز مبانی
ثابتِ معرفتی متکی باشد؛ و  -0تحول در آموزش و پرورش باید بر تحوالت ذاتی متربیان در عین حفظ
هویت انسانی واحد هر متربی استوار باشد .مقاله از نوع مقاالت کاربردی و روش آن ،تحلیلی ،استنتاجی و
استطباقی است.
واژههای كلیدی :حرکت جوهری ،حکمت متعالیه ،تحول ،آموزش و پرورش
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علمالهدی ،جمیله ( .)2931چالش عقالنیت در نظام آموزش رسمی .در چکیده مقاالت چهارمین
همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران
(صص .)24-21 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

چالش عقالنیت در نظام آموزش رسمی
جملیه علمالهدی

2

بررسی تحوالتی که به لحاظ تاریخی زمینه ساز شکل گیری آموزش رسمی است ،نشان میدهد
نظامهای آموزشی در کشورهای مختلف ذیل اهداف توسعه صنعتی و نظریه نوسازی برپا شدهاند و محتوا،
فرآیند و ساختار آنها به طور اساسی بر مجموعهای از نظریههای علمی استوار است .این نظریهها به طور
هماهنگ دیدگاه منسجمی را درباره عقالنیت پدید آوردهاند که بر قوانین رفتار اجتماعی متمرکز میباشد.
یعنی عقالنیتی که پشتیبان نظامهای آموزشی است به عینیت ،قطعیت و نظم علّی معطوف است .این
عقالنیت با کشف قوانین طبیعی و ایجاد نظم آماری در حقایق بیرونی ،پیشبینیپذیری شرایط و رویدادها
را تضمین میکند و در نهایت با وضع معیارهای کلی و تعمیم نتایج آزمونها ،ارزیابی و کنترل را ممکن
میسازد .بدین ترتیب عقالنیت حاکم بر نظام آموزشی که بر کارآمدی ،بهرهوری و اثر بخشی تاکید دارد
و شباهت آشکاری با عقالنیت تکنولوژیک پیدا میکند.
ولی با گسترش ادبیات انتقادی در علوم اجتماعی و رواج نظریه وابستگی کمکم کارکردهای آموزش
رسمی در معرض نقد قرار گرفت و دیدگاههایی پدید آمدند که اجماالً تبیینی متفاوت از عقالنیت را
عرضه میکردند .عقالنیت انتقادی که تحقیقات تربیتی را جهت میبخشد بر موقعیت ویژه انسان در برابر
اشیاء طبیعی متمرکز است و به توسعه نظریههایی کمک میکند که ذهنیت و نسبیت را پیشفرض گرفتهاند
و معیارهای کالن ،امور مطلق ،ارزیابی منظم عقالنی ،پیشبینیپذیری را انکار میکنند .به طور کلی دانش
تعلیم و تربیت طیف گستردهای از نظریهها را منعکس میکند که به فراخور موضوع و روش تحقیق به این
دو تبیین از عقالنیت اتکا نموده و متناسب با آن نقدهایی را بر نظام آموزشی وارد میسازند.
از منظر ارزش شناسی ماهیت رسمی نظامهای آموزشی مقتضی سازگاری آنها با عقالنیتی است که
محتوا ،ساختار و فرآیندهای تعلیم و تربیت را بر ارزش نظم استوار میسازد و سعادت انسان را در قالب
 - 2دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
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مفاهیم توسعه اجتماعی تبیین میکند که به پیدایش سیستمهای هوشمند و منظم مشروط است ولی
تحقیقات تربیتی متمرکز بر عقالنیتی است که از ارزش آزادی دفاع میکند و بر حقوق بشر ،تفاوتهای
فردی ،اهداف شخصی و رضایتمندی تاکید دارد .در نتیجه از یکسو برنامههای درسی و آموزشی با
رویکرد هدف  -وسیله و در قالبهای مشاهدهپذیر و محاسبهپذیر طراحی ،اجرا و ارزیابی میشود؛ از
سوی دیگر نظریهپردازان علوم تربیتی از برنامههای آموزشی استاندارد و متمرکز انتقاد میکنند .در نتیجه
مباحثات تربیتی ذیل کشمکشهای این دو تفسیر متفاوت از عقالنیت به پیش میرود و در عین حال
برنامههای آموزشی در قالبهای سنتی و پایدار توسعه مییابد.
با این همه سیاستها و برنامههای تحول نظام آموزشی حول محور اسالمی سازی شکل گرفته و با
اغماض نسبت به دو تفسیر ناسازگار از عقالنیت که یکی در اعماق نظام آموزشی نفوذ کرده و دیگری در
رشتههای مختلف علوم تربیتی جریان دارد ،چالش عقالنیت در نظام آموزش رسمی را تشدید میکند.
اسالمی سازی بر آموزش ارزشها متمرکز است ولی با چارچوبهای مفهومی رایج در حوزه آموزش
ارزشها ناسازگار میباشد .در نظام آموزشی آموزش ارزشها در چارچوب مفاهیمی همچون
«جامعهپذیری ،الگوپذیری ،قانونپذیری ،نهادینه شدن ،درونی شدن» و غیره مطرح میشود .ماهیت الزام
آور ارزشها در واقع شکلی از اطاعت را توسعه میدهد و مخالفت با ارزشهای جاری ،فرهنگ حاکم،
عرف ،آداب و رسوم ،قوانین اجتماعی و سایر مشهورات و مقبوالت رایج را برنمیتابد و چه بسا بخش
عمدهای از تعالیم دینی که بر عدالت تاکید دارند ،نادیده گرفته شود .در نظریههای تربیتی آموزش ارزشها
در چارچوب مفاهیمی همچون باورها ،فرهنگ ،دموکراسی ،حقوق بشر و تکثرگرایی مطرح میشود و
بخش عمدهای از تعالیم دینی را که بر تفکیک حق و باطل استوار میباشد نمیتواند در نظر بگیرد.
هر چند پرورش عقل هدف مشترک رویکردهای مختلف فلسفه تعلیم و تربیت است و در تمام نظامهای
آموزشی نیز اولویت آن مورد اذعان قرار گرفته ،ولی تبیین مشترکی از عقالنیت و شاخصهای رشد
عقالنی به چشم نمیخورد؛ بلکه با فروکاهش عقل به ذهن یا هوش ،اهداف آموزشی نیز به یادگیری قواعد
اجتماعی و قوانین طبیعی فروکاسته و با توسعه تبیینی از عقالنیت که بر میل شخصی تمرکز میکند و نقش
عقل را در کشف حقیقت و برساختن اهداف نادیده میگیرد ،اصوالً زمینه آزادی عقل از بند هوای نفس و
جبر جامعه از بین رفته است .امروزه محتوای برنامههای درسی مدارس و دانشگاهها برخالف تنوع و تکثر
ظاهری شامل سه بخش یافتهها ،مهارتها و استانداردهاست؛ یعنی آموزش رسمی پذیرش ارزشهای
اجتماعی را اصالت میدهد ،ولی نظریههایی که ساختار پنهان قدرت را برمال ساختهاند و از کارکرد نظام
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آموزش رسمی در توزیع و تثبیت قدرت پرده برداشتهاند ،در مخالفت با پیروی از نیروهای اجتماعی و
اطاعت جاهالنه از قواعد و قوانین اجتماعی یکسره به تمایالت طبیعی اصالت میدهند و زمینه را برای
عاطفهگرایی میگشایند .در نتیجه آموزش رسمی در کشمکش میان قراردادگرایی و عاطفهگرایی
نمیتواند برای اسالمیسازی شتاب بگیرد و نیاز دارد ضمن بازتعریف عقالنیت ،ساختار و سازوکارهایی
متناسب با پرورش عقالنیت داشته باشد.
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ضرغامی ،سعید ( .)2931هستیشناسی تغییر در پارادایم فرایندی در برابر پارادایم اتمی :تحلیل

واسازانه فلسفه تغییر در تربیت .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و
تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)20-20 :مشهد :دانشگاه
فردوسی مشهد.

هستیشناسی تغییر در پارادایم فرایندی در برابر پارادایم اتمی :تحلیل
واسازانه فلسفه تغییر در تربیت
سعید ضرغامی

2

اندیشیدن درباره چیستی تغییر و پایندگی به اندیشههای پارمنیدس و هراکلیتوس درباره مفهومهای
بنیادی متافیزیک یعنی «بودن»« ،نبودن» و «شدن» باز میگردد .پارمنیدس (کوردرو )1525 ،با ردّ واقعیت
تغییر« ،نبودن» و «شدن» را پندارهای ناروای آدمی خوانده و بر این باور است که هر آنچه «هست» ،پاینده
و تغییرناپذیر است .در برابر ،هراکلیتوس (گراهام )1551 ،تغییر را واقعیت بنیادین و نهایی هستی خوانده و
بر این باور است که هستی همان فرایند «شدن» مداوم است .همچنان که گلدمن ( )1550نیز اشاره میکند،
در طول تاریخ هر یک از این دو اندیشه ،اثری ژرف بر چگونگی نگاه اندیشمندان به پدیدههای طبیعی و
اجتماعی گذاردهاند به گونهای که میتوان از دو سبک اندیشیدن «اتمی» ،برآمده از دیدگاه پارمنیدس و
«فرایندی» ،برآمده از دیدگاه هراکلیتوس ،سخن گفت .با برگرفتن پارادایم فرایندی ،هدف پژوهش حاضر
هستیشناسی «تغییر» و سپس تحلیل و ترسیم فلسفه تغییر در تربیت بر بنیاد آن بوده است .بر همین بنیاد،
پرسشهای اصلی پژوهش حاضر بدین ترتیب بوده است:
 -2ماهیت تغییر بر بنیاد پارادایم فرایندی چیست؟
 -1بر بنیاد پارادایم فرایندی ،ماهیت و چرایی تغییر در تربیت چیست؟
رویکرد روششناسانه پژوهش حاضر ،واسازی 1است .تحلیل واسازانه گونهای تحلیل و بازخوانی
هرگونه موضوعی با هدف مرکززدایی از آن و یافتن جنبههایی از موضوع است که در طول تاریخ ،نادیده
انگاشته شدهاند (سیلورمن1554 ،9؛ ضرغامی همراه .)1522 ،بر گرفتن این رویکرد در پژوهش حاضر نیز از
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آن رو بوده است که به نظر میرسد بینشها درباره تغییر و تغییر در تربیت در طول تاریخ فلسفه و فلسفه
تربیت از افالطون تا دوران معاصر ،بیشتر در قلمرو پارادایم اتمی بوده است و پارادایم فرایندی نادیده
گرفته شده و یا به حاشیه رانده شده است و بدین ترتیب ،اکنون زمان توجه ویژه به پارادایم فرایندی است.
در پارادایم فرایندی ،واقعیت نهایی و بنیادی پدیدههای طبیعی و نیز پدیدههای اجتماعی ،تغییر است .از
همین رو ،برخالف دیدگاه پارمنیدس ،چنین تغییری به پایندگی ،فروکاستنی نیست؛ همچنین بر خالف
دیدگاه افالطون (نقیبزاده )2916 ،نمیتوان در پس تغییر جهان مادی و حس شدنی از پایندگی جهان معنا
و حس ناشدنی سخن گفت .از سوی دیگر و از آنجا که تغییر در قلمرو پدیدههای طبیعی و نیز اجتماعی
منظم است ،میتوان از الگوها و قانونهای تغییر سخن گفت (گلدمن .)1550 ،از اینرو ،آنچه در فرایند
تغییر مداوم ،تغییرناپذیر و در نتیجه یافتنی است ،همین الگوها و قانونهاست و دانش آدمی نیز در قلمرو
رخدادهای طبیعی و اجتماعی ،دانش درباره آنهاست.
بر بنیاد چنین بینشی ،نگرش اتمی و جزءنگرانه جای خود را به نگرش فرایندی و کلنگرانه میدهد که
یکی از نمونههای چنین بینشی در مطالعه پدیدههای اجتماعی و از جمله پدیدههای تربیتی ،نگرشهای
ساختارگرایانه و پساساختارگرایانه است .در نگرش ساختارگرایانه و از آنجا که ساختار اجتماعی
تعیینکننده رفتار اجتماعی است (کورزویل ،)2336 ،2فهم اندیشه و رفتار آدمی ،نیازمند درک روابط او در
گستره اجتماعی است .در همین ارتباط در نگرش پساساختارگرایانه بیش از این ،زبان نیز همچون نظامی از
روابط ،نگریسته شده و اهمیت مییابد (کچ .)1550 ،1بر چنین بنیادی است که روابط و نشانههای زبانی،
همچون اموری غیرمادی ،واقعیتی فیزیکی و بنیادی مییابند .بدین ترتیب هر موضوعی و از جمله تغییر را
باید در نسبت با ساختار و روابط ساختاری نگریسته و تحلیل کرد.
بر بنیاد چنین یافتههایی ،میتوان به نکتههایی درباره فلسفه تغییر در تربیت اشاره کرد :نخست این که
«تغییر» در فرایند تربیت پیش و بیش از این که مفهوم و فرایندی ارزششناسانه باشد ،واقعیتی هستیشناسانه
است .تغییر واقعیت نهایی و بنیادی زندگی آدمی است و همچون نیرویی درونی و خودبنیاد ،شدن مداوم
آدمی را ممکن میکند .نگرش یکسویه و پیشینی ارزششناسانه به تغییر به معنای نادیدهانگاری ذات
خودبنیاد تغییر و چه بسا رویارویی با آن است .این اندیشه فولن )1550( 9که «تغییر ،سفر است و نه طرح و
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نقشه» نیز گرچه در زمینه متفاوتی گفته شده است ،ولی همسو با چنین نتیجهای است .در این باره آنچه به
ویژه الزم است ،توجه ،فهم و همدلی با تجربههای زیسته فراگیر درباره چیستی و چگونگی تغییر است.
نکته مرتبط دیگر این که روابط ساختاری اجتماعی و زبانی ،واقعیتی بنیادی ،فیزیکی و البته غیرمادی دارند
و همچون عاملی علّی در تغییر فراگیر و زندگانی او نقشآفرینی میکنند .روابطی که فراگیر را به سایر
بازیگران شبکه اجتماع ،همچون معلم ،والدین ،برنامهریز آموزشی ،دولت و مانند آن مرتبط کرده و چنین
روابطی خود همچون عاملی بنیادی در تغییر فراگیر و زندگانی او نقشآفرینی میکند .با برگرفتن چنین
بینشی هدف هرگونه برنامهریزی تغییر ،آن نیست که با طرح و نقشهای از پیش آشکار و با تغییر نظام
آموزشی ،فراگیران را تغییر داده و تربیت کند .در برابر ،تالش میشود با پذیرش واقعیت بنیادین تغییر و
نقشآفرینی بنیادین روابط ساختاری اجتماعی و زبانی بر آن ،قانونها و الگوهای تغییر با توجه به چنین
ساختارهایی فهمیده شود و زمینههای تحقق تغییر در فراگیران فراهم شود .به سخن کوتاه ،همراهی
فراگیران در سفر درونی و مداوم تغییر با در نظر گرفتن ساختار اجتماعی و زبانی دربرگیرنده آنها ،هدف
هرگونه برنامه تغییر در فرایند تربیت است.
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ایروانی ،شهین ( .)2931مقدمهای بر تبیین ماهیت نظام آموزش و پرورش ایران از آغاز دورهی

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

مقدمهای بر تبیین ماهیت نظام آموزش و پرورش ایران از آغاز دورهی
مدرنیسم تا امروز
شهین ایروانی

2

نظام آموزشی در یک جامعه ،یک نهاد اجتماعی است؛ و مانند هر نهاد اجتماعی بسیار ریشهدار است.
در جریان تحوالت هر جامعه در هر دوره ،نظام آموزش و پرورش آن همواره آخرین نهاد اجتماعی است
که متحول میشود؛ تحول در آموزش و پرورش تدریجی و کند است؛ و دلیل این امر در دو جنبه قابل
جستجو است :ماهیت کامالً انسانی امر تعلیم و تربیت که قلب یک نظام آموزشی را میسازد؛ و از سوی
دیگر ،تفاوتی که نهاد آموزش با سایر نهادهای اجتماعی دارد .به گونهای که برای مثال ،نهاد سیاست و
حتی نهاد اقتصاد با اقدامهای بیرونی ،به صورت یکباره و در واقع در کوتاهمدت نظیر انقالب ،امکان تغییر
دارد و نمادهای تغییر در آنها میتواند به زودی آشکار شود؛ اما نهاد آموزش به دلیل این که ماهیتی بطئی
دارد ،و به شدت با مقولهی زمان به عنوان عامل تثبیتگر شرایط و موقعیتها پیوند دارد ،از این حیث ،قابل
مقایسه با سایر نهادها نیست.
نکتهی مهم دیگر آن است که ایجاد تغییر و تحول در یک نظام آموزشی ،مقولهای متفاوت از ایجاد
یک نظام آموزشی جدید است .در مفهوم تغییر و تحول ،این نکته نهفته است که یک نظام واقعی وجود
دارد و به دالیلی باید تغییر کند .احتماالً تغییراتی بنیادین در آن ایجاد گردد و از حالی به حال دیگر درآید.
در حالی که ایجاد یک نظام آموزشی جدید ،مسبوق به یک سابقه نیست؛ و بلکه نظامی از عدم به وجود
میآید .شاید عالقهی افالطون (جمهور ،ترجمه مشایخی ،بیتا) و سپس افلوطین (کاپلستون ،2961 ،ج ،2
ق  )1برای ایجاد مدینهی فاضلهاش را بتوان نمونهای از این دست خواند؛ اما حتی افالطون در ارائهی
مدینهی فاضله ،اصالح شرایط جامعه آن روز یونان را کامالً مورد توجه قرار میدهد (کاپلستون ،2961 ،ج
 ،2ق )2؛ و در واقع بدیلی ارائه میدهد که نظام آموزشی در آن نقش کلیدی دارد؛ و مرور گذشته حاکی
 -2عضو هیات علمی دانشگاه تهران siravani@ut.ac.ir
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از آن است که آنچه معموالً اتفاق میافتد ،تحول در نظامهای پیشین آموزشی در جوامع است و نه تکوین
یک نظام جدید آموزش.
اولین قدم در ایجاد تحول در یک پدیده مانند نظام آموزشی ،شناخت آن است .در عرصهی فلسفه
تعلیم و تربیت ،این شناخت ،شناخت عمیق و ماهوی این پدیده میباشد؛ بنابراین در فرآیند تحول در نظام
آموزش و پرورش ایران نیز ،قدم اول و یا یکی از اولین قدمها ،باید شناخت ماهیت این نظام باشد (صدیق،
2940؛ شاتو2900 ،؛ مجتهدی.)2903 ،
این مقاله با روش پژوهش تاریخی  -تحلیلی به دنبال شناخت ماهیت و مؤلفههای زیرساختی در نظام
آموزشی امروز ایران و آخرین حلقهی فرآیند مدرنیزاسیون در آموزش و پرورش (البته تا امروز) است.
فرآیندی که از اوایل دورهی قاجار آغاز شده و نقاط عطفی را پشت سر گذارده است .مدرنیزاسیون در
آموزش و پرورش موضوع مورد توجه مورخان و محققان این عرصه است و داوریهای مختلفی نیز در این
باره وجود دارد .اجمال این که برخی این فرآیند را پروژه حاصل تالش منورالفکری و وابستگی تلقی
میکنند (علم الهدی ،)2910 ،و برخی آن را پروسهای اجتنابناپذیر و ناشی از دشواریها و کاستیهای
مبتال به جامعهی آن روز میدانند (محبوبی اردکانی2901 ،؛ قاسمی پویا2900 ،؛ محمدی و قائینی.)2935 ،
این پژوهش نه در پی داوری بلکه در پی شناخت است؛ آنچه در عمل رخ داده ظهور نهادهای آموزشی
جدید به موازات نهادهای سنتی پیشین است که در عصر پهلوی سنگ بنای اولیهی یک نظام آموزشی با
نمادهای مدرن شد و به تدریج به نظامی ریشهدار و منسجم تبدیل گردید؛ و پس از وقوع انقالب اسالمی،
لزوم تغییر بنیادین آن دغدغهی مسئولین و اندیشهورزان این عرصه شده است (بیانات امام و آقای خامنهای
مندرج در مبانی نظری نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران ،آذرماه .)2935
در این مقاله ،با بررسی و تحلیل نوع تالشها و اقدامات انجام شده در سه دورهی قاجار ،پهلوی و دولت
جمهوری اسالمی ،تالش میشود به دو سؤال پاسخ دهد :الف) چه مؤلفههای اساسی در نظام آموزش و
پرورش امروز ایران وجود دارد؟ ب) ریشهی ایجاد این مؤلفهها چه میباشد؟
یافتههای این بررسی موید آن است که مؤلفههای تقلیدگری ،اقتدارگرایی ،و باالخره دینمداری
مؤلفههای اصلی و بنیادین نظام آموزش و پرورش ایران هستند .هر یک از مؤلفههای اولیه ،حاصل یکی از
جریانهای تعیینکننده در شکلگیری نظام آموزشی است .تقلیدگرایی از جریان اصالحگرایانه عصر قاجار
آغاز شد (رشدیه2961 ،؛ محبوبی اردکانی2901 ،؛ قاسمی پویا2900 ،؛ محمدی و قائینی.)2935 ،
اقتدارگرایی حاصل انتقال آموزش و پرورش به عرصهی حکومت به ویژه حاکمیت پهلوی اول است
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(مختاری2916 ،؛ محمدی و قائینی 2935؛ روشن نهاد)2914 ،؛ و دینمداری ،مطالبهی نظام برخاسته از
انقالب اسالمی و سپس دولت جمهوری اسالمی (قانون اساسی2901 ،؛ طرح کلیات2960 ،؛ رهبران
انقالب و  .)...در جریان تعامل این مؤلفهها با یکدیگر ،به نوبهی خود ،سه مؤلفهی گرایش به تمرکز و
کنترل ،کمیتگرایی و صورتگرایی به عنوان مؤلفههای ثانویه در نظام ایجاد گردیده است .برآیند تمامی
این مؤلفهها ،شکلگیری روح حاکم بر نظام آموزشی ایران است .حاکمیت این روح ،تمامی اهداف و
برنامههای پیشنهادی را تحتالشعاع خود قرار داده و آن را در ذیل این مؤلفهها استحاله میکند.
واژههای كلیدی :نظام آموزش و پرورش ایران ،مدرنیزاسیون ،قاجار و پهلوی ،انقالب اسالمی

منابع
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ()2901
افالطون (بیتا) .متن کامل جمهوریت با مقدمه مبسوط و حواشی و متعلقات کامل( .رضا مشایخی «فرهاد»،
جمعآوریکننده و مترجم) .تهران :کانون معرفت.
رشدیه ،شمسالدین ( .)2961سوانح عمر .تهران :نشر تاریخ ایران.
روشننهاد ،ناهید ( .)2914مدارس اسالمی در دورهی پهلوی دوم .تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
شاتو ،ژان ( .)2900مربیان بزرگ( .غالمحسین شکوهی ،مترجم) .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
شورای عالی انقالب فرهنگی ( .)2935مبانی نظری نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران.
صدیق اعلم ،عیسی ( .)2940تاریخ فرهنگ اروپا از آغاز تا عصر حاضر .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
علمالهدی ،جمیله ( .)2910جریانهای فکری تأثیرگذار در «تعلیم و تربیت» معاصر ایران ،فصلنامه کتاب نقد ،شماره
.11
قاسمی پویا ،اقبال ( .)2900مدارس جدید در دوره قاجاریه :بانیان و پیشروان .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
کاپلستون ،فردریک ( .)2961تاریخ فلسفه (ج اول ،قسمت اول و دوم)( .سید جاللالدین مجتبوی ،مترجم) .تهران:
مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.
مجتهدی ،کریم و همکاران ( .)2903مدارس و دانشگاههای اسالمی و غربی در قرون وسطی .تهران :پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی.
محبوبی اردکانی ،حسین ( .)2901تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران (چاپ سوم) .تهران :انتشارات دانشگاه
تهران.
محمدی ،هادی و قائینی ،زهره ( .)2935تاریخ ادبیات کودکان ایران (جلد چهارم).
مختاری ،حبیباله ( .)2916تاریخ بیداری ایرانیان .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
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آهنچیان ،محمدرضا ( .)2931آرمانشهرگرایی و تحول در آموزش و پرورش .در چکیده مقاالت
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و
پرورش ایران (صص .)19-12 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

آرمانشهرگرایی و تحول در آموزش و پرورش
محمدرضا آهنچیان

2

شاید تاکنون هیچ نظریه تربیتی مانند آرمانشهرگرایی ،1بر ضرورت تحول در آموزش و پرورش تأکید
نکرده باشد .یک دلیل این امر ناشی از این است که طرفداران این نظریه ،خواهان تحول در الیههای زیرین
اجتماع و در بنیادهای زندگی جمعی هستند .آرمانشهرگرایان ،از نظم موجود اجتماعی زمانه خود
ناخرسند هستند .این برداشت آنها را به سوی ترسیم یک «آرمان» ترغیب میکند .هدف آنان از ترسیم
آرمان ،ارایه طرحی برای تغییرات اساسی در جهان ،در سطح کالن و یا در نظم موجود اجتماع ،در سطح
خرد است .تاریخ اندیشههای مربوط به این نظریه نشان میدهد که همه پیروان آن ،به اتفاق ،آموزش و
پرورش را ابزاری مناسب برای واقعیت بخشیدن به «آرمان» میدانند (لوئیس .)1556 ،به سخن دیگر ،این
مرام مسئولیت تحول به سوی «آرمان» را به آموزش و پرورش واگذار میکند .بر این اساس میتوان
استنباط کرد که بر طبق آرمانشهرگرایی ،در یک رابطه خطی و ساده ،چنین ادعا میشود که «اگر» آن
نوع آموزش و پرورش شکل بگیرد« ،پس» شکلگیری و استقرار آرمانشهر امکان خواهد داشت .تحول
نظام آموزشی در «آن نوع آموزش و پرورش» معنا و ضرورت پیدا میکند.
آرمانشهرگرایان در تالش برای نشان دادن درستی این رابطه ،گاهی در یک اقدام شخصی و در قالب
یک واحد آموزشی آزمایشگاهی ،میکوشیدند تا نشان دهند که «چگونه» آموزش و پرورشی را انتظار
میکشند (برای مثال ،مدرسه رابرت آون در قرن  23در انگلستان ،به نقل از گوتک .)2935 ،تالش آنان
همیشه و در تحت هر شرایطی ،موفق نبوده است .از یک زاویه دیگر نیز ،ضرورت تحول در نظام آموزش
و پرورش ،در تحلیل علت شکست آرمانشهرگرایان در تأمین انتظاراتی که از آموزش و پرورش داشتند،
مطرح میشود.

 -2دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد rezaahanchian@gmail.com
- Utopianism
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در میان فیلسوفان ،معروفترین کسانی که آرمانشهرگرا محسوب میشوند افالطون ،2تامس مور ،1و
فرانسیس بیکن 9هستند .از مشهورترین نمونههای یک آرمانشهر ،میتوان به «مدینه فاضله افالطون»،
«یوتوپیای مور» و «آتالنتیس جدید بیکن» اشاره کرد .به طور کلی ،آنها معتقد بودند که برای ساخته شدن
آرمانشهر ،آموزش و پرورش یک رکن اساسی است .از طریق داشتن آموزش و پرورش متحول شده،
قدرتمند و اثرگذار« ،امکان» دستیابی به آرمانشهر به واقعیت یا «وجود» تبدیل میشود (برای نمونه :رامین،
2913؛ فریمن-مور1554 ،؛ مور .)2910 ،در عمل ،آرمانشهرگرایان به طور تاریخی با ناکامیهای زیادی
روبهرو شدهاند و گاهی حتی در راه رسیدن به مطلوب خود ،ابراز ناامیدی و یأس کردهاند.
آیا تدارک آموزش و پرورش برای همه افراد جامعه در شرایط امروزی ،بستر مناسبی برای پیاده شدن
«آرمان» این گروه از نظریهپردازان تربیتی است؟ آموزش و پرورش در چنین بستری ،باید بتواند بار سنگین
تحول در جهان یا دست کم ،نظم موجود اجتماعی را بر دوش بکشد .متحول شدن از درون و تحول
بخشیدن به بیرون ،مأموریت سنگینی برای آموزش و پرورش آرمانشهرگرایان است .مشخص نیست که
سفر پر مخاطره «آرمان» ،تا تبدیل به واقعیت شود ،به چه سرانجامی خواهد رسید .روشن است که نگاه
ابزاری به آموزش و پرورش در این راه میتواند بر ضد ارزش فرا نهاده شده بر آن ،باشد .به سخن دیگر،
وقتی آموزش و پرورش به منزله ابزار نگریسته میشود ،بالقوه امکان تبدیل شدن به محملی برای
خواستهای سیاسی و مطامع گروههای غالب اجتماعی را پیدا مینماید .این گروهها ممکن است
آرمانهای خود را به عنوان آرمانهای مورد نظر جامعه معرفی کنند .در نتیجه ،آنها ممکن است خواهان
تحول در نظام آموزش و پرورش به نحوی باشند که نظام آموزشی ،تحقق منافع خودشان را تضمین کند .بر
اساس این تحلیل ،بخش نخست از تحقیق حاضر شکل گرفت.
تحویل مأموریت تحول به آموزش و پرورش ،آسان صورت میگیرد ،اما تحقق این مأموریت پیچیده و
دشوار است .در نتیجه انتقادات زیادی از سوی نخبگان از جمله موافقان آرمانشهرگرا و توده مردم متوجه
آموزش و پرورشی میشود که توانایی کافی را در شکل دادن به «جهان نو» ندارد .پیامد این انتقادات،
کاسته شدن از اعتماد عمومی به قابلیت آموزش و پرورش در ایجاد تحول است .با پایین آمدن اعتماد
عمومی ،مقصود تحولخواهی از آموزش و پرورش به ضدخود تبدیل میشود .تحت این شرایط« ،امکان»

- Plato

2

- Tomas More

1

- Francis Bacon
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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.
تحقیق با الهام از رویکرد انتقادی انجام شد .در میان روشهای مطرح در این رویکرد از روش فرارونده
استفاده گردید .در این روش محقق بر آن است تا در نتیجه نقد ،افقی را برای حرکت در پیشرو قرار دهد
و تنها بر نفی یک اقدام یا چیز تأکید نورزد (باقری.)2913 ،
واژههای كلیدی :تحول ،آرمانشهرگرایی ،نظریه تربیتی ،نظام آموزشی ایران.
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چناری ،مهین ( .)2931سیر تغییر پارادایمها در تعلیم و تربیت .در چکیده مقاالت چهارمین همایش
ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص:
 .)10-14مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

سیر تغییر پارادایمها در تعلیم و تربیت
مهین چناری

2

عدم کارآیی نظام تعلیم و تربیت کنونی امری آشکار است .پال هاوکن 1معتقد است که هرگاه یک
نظام آموزشی نتواند اهدافی را که تعیین نموده است ،تحقق بخشد ،مشکل را باید در طراحی آن نظام
آموزشی جستجو نمود .به عبارت دیگر ،نظام آموزشی به گونهای مناسب طراحی نشده است تا ما را به
اهداف مورد نظر برساند .در چنین مواردی ،اصالحات جزیی نمیتواند مشکل را مرتفع سازد (پاول
هاوکن ،)xiii :2339 ،زیرا اینگونه اصالحات تنها به برطرف کردن عالئم ناشی از مشکالت و به شکل
مسکنگونه و نه حل آنها میپردازد .در این مواقع ،باید تغییری بنیادی در نظام آموزشی ایجاد نمود.
نظامهای سلسله مراتبی از جمله آموزش و پرورش ،معموالً به گونهای طراحی میشوند که وضع موجود را
حفظ کنند ،لذا نمیتوانند با تغییرات سریع سازگار شوند .بنابراین ،تنها راهی که میتواند موجب کارآمدی
مجدد آنها گردد ،ارائۀ طرحی براساس پارادایمی جدید برای این نظامها است .مقالۀ حاضر ابتدا به بررسی
مفهوم پارادایم و نحوهی تغییر آن و پس از آن به بررسی پارادایمهای موجود پرداخته و به تبع آن،
پارادایمهای موجود در تعلیم و تربیت را مورد توجه قرار میدهد .در نهایت ،انطباق شرایط موجود را با
پارادایم حاکم مورد بررسی قرار می دهد.
سواالت پژوهش عبارتند از:
 -2چه پارادیمهایی در تعلیم و تربیت تاکنون دیده شده است؟
 -1آیا شرایط کنونی با پارادیم موجود همخوانی دارد؟
کوهن ( )2913پیشگام پژوهش درمورد فرآیند تغییر پارادایم در علم است .وی استدالل میکند که
تغییر در یک رشتهی علمی ،به صورت گام به گام ،و حاصل انباشتگی دانش نیست ،بلکه ،پارادایم جدید
 -2استادیار دانشگاه قم
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نتیجهی انقالبی است که سنت موجود در نحوهی تفکر یک جامعهی خاص را میشکند .این تغییرات
مستلزم پذیرش یک دیدگاه جدید از طرف پژوهشگران و کسانی است که عضو این جامعه هستند.
نمونههای شناخته شدهی تغییر پارادایم در علم فیزیک شامل تغییر از دیدگاه بطلمیوس به انقالب
کوپرنیکی و از نیوتنی به فیزیک کوانتوم است .این تغییر پارادام در علوم اجتماعی و از جمله تعلیم و
تربیت نیز قابل مشاهده است.
الوین تافلر به سه موج تغییر در جهان اشاره میکند که عبارتند از )2 :انقالب کشاورزی )1 ،انقالب
صنعتی و  )9انقالب اطالعاتی .هر تغییر مبنایی و فراگیر در محیط اجتماعی موجب تغییر در نظامهای
موجود در آن جامعه ،یا به عبارت دیگر ،موجب تغییر پارادایمهای حاکم بر نظامهای موجود در آن جامعه
میگردد .همین امر بر تعلیم و تربیت نیز تاثیر گذاشته و پارادایم تعلیم و تربیت را تغییر میدهد (تافلر،
.)2913
این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی بوده و تالش محقق بر آن است تا با سیر در منابع مطالعاتی با
نگاهی تحلیلی سیر تغییر پارادایمها را در جهان بررسی نموده و این تغییر را در تعلیم و تربیت نیز پیگیری
نماید.
بررسیها نشان میدهد که سه موج را میتوان در تعلیم و تربیت مشاهده نمود .در موج اول ،که پارادایم
مربوط به آن را میتوان پارادایم آموزش یا «انتقال دانش» نامید (بار و تگ ،)231 :2330 ،2رسالت نظام
آموزشی انتقال دانش و مهارتها ،مطابق با برنامهی از پیش تعیین شده و ثابت ،به شاگردان است.
فعالیتهای آموزشی محدود به زمان و مکان و در کالس درس صورت میگیرد .با دستیابی به اهداف از
پیش تعیین شده و انتقال دانش و مهارتها از معلم به شاگردان نظام آموزشی موفق محسوب میشود.
دغدغهی اصلی در کالس این است که فرایند یاددهی -یادگیری به چه نحوسازماندهی گردد تا دانش و
مهارتهایی که از قبل تعیین شدهاند ،به شاگرد منتقل شوند .در این موج ،اقدامات اصالحی در مورد
فرایند درونی مدرسه و اجرای آموزش است به گونهای که دستیابی به اهداف از پیش تعیین شدهی تعلیم و
تربیت افزایش یابد.
در موج دوم ،که میتوان پارادایم مربوط به آن را «ارائهی خدمت به مرتبطین با نظام آموزشی» نامید
(چنگ و ماک ،)909 :1551 ،1نظام آموزشی میکوشد تا خدمات آموزشی را به گونهای ارائه نماید تا
- Barr and Tagg
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بتواند به برطرف کردن نیازها و انتظارات و نیز تامین رضایت این گروه بپردازد .مرتبطین با نظام آموزشی
شاگردان ،والدین ،کارفرمایان و دیگر گروههای اجتماعی را شامل میشود .در این موج تاکید بر ارتباط
کارآمد بین مدرسه و اجتماع است .در چنین شرایطی ،وظیفهی نظام آموزشی ارائهی خدمات آموزشی به
منظور تامین نیازها و انتظارات مرتبطین با آموزش و پرورش در شرایط رقابتی است .فرایند یادگیری،
فرایند دریافت خدمات ارائه شده از طرف معلم به شاگرد است .کالس گرچه محدود به مکان است اما،
رقابتی است .در این موج ،وقتی نظام آموزشی موفق به حساب میآید که بتواند رضایت کسانی را که با
آموزش و پرورش در ارتباط هستند ،از طریق ارائهی خدمات آموزشی بدست آورد .این تامین رضایت هم
فرایند آموزش و هم نتایج آن را در بر میگیرد.
در انتهای قرن بیستم ،چالشهای مربوط به جهانی شدن و فناوری اطالعات ،موج جدیدی از اصالحات
را در نظام آموزشی موجب گردید ،که میتوان آن را موج سوم نامید .در این موج ،رسالت مدرسه باید
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
مرز ،انعطافپذیر و در محیط شبکهی وب باید تشکیل شود (چنگ و ماک.)904 :1551 ،2
با بررسی روند تعلیم و تربیت میتوان سه تغییر پارادایم را همگام با تغییر موجهای مورد اشارهی مک
لوهان مشاهده نمود .در موج اول ،یادگیری فرایندی است که در آن شاگردان دانش و مهارتها را
دریافت میکنند و دغدغهی اصلی ،هر چه بیشتر کردن اثربخشی کالس است .در این موج ،اصالحات
انجام شده در جهت سازماندهی بهتر کالس برای انتقال بهتر و بیشتر دانش و مهارتها ،بهبود روشهای
یاددهی و یادگیری در کالس و دستیابی به نمرات باالتر در امتحانات استاندارد است .در موج دوم،
یادگیری ،فرایند خدمات آموزشی بوسیلهی معلمان است .دغدغهی اصلی در این موج ،برآورده کردن
نیازها و انتظارات جامعه از طریق عملکرد تدریس و نتایج یادگیری ،و نیز پاسخگو بودن نظام آموزشی به
جامعه از طریق انواع مختلف کنترل ،نظارت و گزارشدهی است .در موج سوم ،یادگیری ،فرایند رشد
هوش چندجانبه و پایدار در شاگردان برای مواجهه با چالشهای جهانی شدن است .در این موج ،دغدغهی
اصلی جهانی کردن ،فردی کردن و در عین حال محلی کردن محیط یادگیری ،به حداکثر رساندن
فرصتهای یادگیری و تسهیل خود یادگیری در شاگردان است.
واژههای كلیدی :تغییر پارادایم ،اصالحات آموزشی ،تعلیم و تربیت ،نظام آموزشی
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چناری ،مهین ( .)2931نقش معلمان در اصالحات نظامهای آموزشی .در چکیده مقاالت چهارمین
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نقش معلمان در اصالحات نظامهای آموزشی
مهین چناری

2

ایجاد نوآوری و تحول در نظامهای آموزشی امری بدیهی به نظر میرسد .نهادهای آموزشی در سراسر
جهان ،سیستمهای آموزشی خود را به منظور گسترش خدمات و بهبود عملکرد خود و یا به منظور کاهش
هزینههای خود دائماً تغییر میدهند .بدیهی بودن لزوم نوآوریهای آموزشی موجب عدم بررسی جنبههای
مختلف آن میگردد .یکی از جنبههایی که نادیده گرفته میشود ،عوامل کلیدی در این تغییرات است.
یکی از این عناصر کلیدی ،معلمان هستند که عمالً کنترل کالس را در اجرای اصالحات ،نوآوری و یا هر
تغییری ،در اختیار دارند ،ولی کمتر به نقش آنان در ایجاد اصالحات ،نوآوری و تغییر در نظام آموزشی
توجه میگردد .پژوهش حاضر ،پس از بررسی تغییر و عوامل موثر در آن ،نقش معلمان را در این زمینه
مورد بحث و بررسی قرار میدهد .پرسشهای پژوهش عبارتند از:
 -2تغییر در نظام آموزشی به چه معنی است؟
 -1معلمان چه نقشی در تغییر (در معنای اعم آن) در نظام آموزشی دارند؟
این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی بوده و تالش محقق بر آن است تا با سیر در منابع مطالعاتی با
نگاهی تحلیلی عوامل مؤثر در تغییر در نظام آموزشی را مورد بررسی قرار دهد.
در حال حاضر دو نوع نظام آموزشی بارز در جهان وجود دارد .یکی نظام آموزشی متمرکز و دیگری
نظام آموزشی غیرمتمرکز .در نظامهای آموزشی متمرکز ،برنامهها ،اهداف ،محتوا ،روشها و شیوه
ارزشیابی توسط افراد متخصصی تهیه و تدوین میشوند (فیوضات )93 :2910 ،که خود در حوزه عمل و
در سطح کالس مشغول به کار نیستند .این کار موجب میشود که برنامه توجه چندانی به واقعیات موجود
در نظام آموزشی نداشته باشد .در نتیجه ،مواجه شدن برنامه با شکست و هدر رفتن منابع مالی و فکری
جامعه احتمال بیشتری پیدا میکند .مقاله حاضر به بررسی نقش معلمان در فرایند تغییر در نظامهای
2
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آموزشی می پردازد .در این مقاله ،تغییر در معنای گسترده آن در نظر گرفته شده است و شامل هر نوع
تغییر ،نوآوری و تحول میگردد .بررسیهای انجام شده نشان میدهد که معلمان در فرایند تغییر ،اعم از
اصالحات ،نوآوری و یا تحول ،در اکثر نقاط جهان ،به عنوان عناصر فرعی محسوب میگردند .در حالی
که وقتی که معلمان مسئولیت اعمال تغییر را از طریق انجام آنچه که در کالس انجام میدهند ،به عهده
بگیرند ،انجام اصالحات با موفقیت بیشتری انجام میگیرد .تایک 2و کیوبان 1معتقدند که اعمال اصالحات
در نظام آموزشی و در نتیجه ،آموزش بهتر در آینده نتیجه تالشهای متفکرانه معلمانی است که وظیفه
تدریس و آموزش را در مدارس به عهده دارند .آنان متذکر میگردند که در سالهای اخیر
سیاستگذاران ،غالباً معلمان را از چرخه اصالحات آموزشی کنار گذاشتهاند و دانش آنان را در مورد
توصیف وضع موجود مدارس کنونی کم اهمیت شمردهاند (تایک و کیوبان .)290 :2330 ،معلمان در نظام
آموزشی در حوزه عمل قرار دارند و از مجریان اصلی سیاستهای رسمی و اعالم شده از طرف
سیاستگذاران هستند ،همین امر حکایت از در کانون بودن آنان در تالشهای مربوط به اِعمال هر نوع
تغییری در نظام آموزشی دارد (استارنز.)229 :1555 ،9
اصالحگران تعلیم و تربیت معموالً اجرای برنامههایی را که در اتاقهای فکر و یا به طور کلی در سطوح
باال تدوین شدهاند ،توصیه میکنند .معموالً چنین افرادی بر این باورند که برنامههای پیشنهادی آنان از نظر
همه گروهها مورد تأیید قرار میگیرد .در این میان ،برخی از اصالحگران نظامهای آموزشی معتقدند
معلمان توانایی ،دانش ،صالحیت و عالقه الزم برای مشارکت در برنامهریزی برای اصالحات آموزشی را
ندارند؛ اما معلمان به عنوان مجریان واقعی سیاستهای اتخاذ شده برای انجام تغییرات ،عموماً بصیرت کافی
دارند تا برای عملی کردن این سیاستها ،علیرغم قواعد و مقررات موجود ،در کالس و در حین تدریس
دست به تصمیمگیریهای خاص بزنند تا سیاستهای اتخاذ شده را عملی نمایند .انجام این کار برای تبدیل
سیاستها به عمل است .به عبارت دیگر ،معلمان برای عملی کردن سیاستهای آموزشی وارد عمل شده و
مُهر خود را بر سیاستهای آموزشی میزنند (تایک و کیوبان .)290 :2330 ،معلمان نه تنها در اعمال
اصالحات آموزشی نقشی مرکزی دارند ،بلکه در طراحی ،تدوین و ارزیابی این اصالحات نیز میتوانند
نقشی کلیدی به عهده داشته باشند .در این راستا الزم است که دو تغییر در دیدگاه افراد ایجاد شود-2 :
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خوشبینی بیشتر نسبت به این که معلمان میتوانند نقشی کلیدی در طراحی تغییرات آموزشی داشته باشند و
 -1خوشبینی کمتر نسبت به این که کسانی که به دور از حوزه عمل در اتاقهای فکر نشستهاند ،میتوانند
اصالحاتی کارآمد را بدون کمک و همکاری کسانی که در حوزه عمل هستند ،اعمال نمایند (اسپیلین 2و
دیگران .)92 :2333 ،چنین اصالحاتی به جای این که از باال به پایین دیکته شود ،باید نشأتگرفته از حوزه
عمل و با کمک دستاندرکاران در این حوزه یعنی معلمان باشد .نتیجه انجام چنین کاری داشتن برنامههای
اصالحی واقعبینانهتر برای آموزش و پرورش خواهد بود.
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حسین قلیزاده ،رضوان ( .)2931دانش ضمنی :نیمه پنهان توسعه حرفهای معلمان .در چکیده
مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام
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دانش ضمنی :نیمه پنهان توسعه حرفهای معلمان
رضوان حسین قلیزاده

2

هدف اصلی این مقاله تصریح نقش دانش ضمنی معلمان در فرایند توسعه حرفهای آنان میباشد .برای
دستیابی به این هدف با تکیه بر فلسفه علم میشل پوالنی ( )2366مفهوم دانش و بعد ضمنی دانش مورد
توجه قرار گرفته و با نظر به تاثیر عمیق این نظریه در ادبیات مدیریت دانش ،به ویژه الگوی دانشآفرینی
سازمانی نوناکا و تاکه اوچی ( ،)2330به تبیین سازوکارهای خلق دانش توسط معلمان پرداخته میشود.
نوناکا و تاکه اوچی ( )2330در بعد معرفتشناسی با الهام از دیدگاه پوالنی ،دانش را به دو نوع دانش
ضمنی و دانش آشکار دستهبندی مینمایند و چگونگی خلق دانش را وابسته به تبدیل دانش ضمنی به
دانش آشکار قلمداد میکنند .ایجاد وحدت و یکپارچگی بین دو نوع دانش آشکار و ضمنی ،به منظور
غلبه بر دوگانگی دکارتی در تفکیک عین از ذهن و دانشگر از موضوع دانش ،هسته اصلی این الگو را
تشکیل میدهد.
به طورکلی ،رابطه بین فلسفه و مدیریت دانش را میتوان در تأثیر دو پارادایم مکانیکی/محاسبهگرانه و
ارگانیکی /انسانگرایانه در تعریف دانش به عنوان یک شی عینی یا حالتی ذهنی و آنگاه تعریف مدیریت
دانش و راهبردهای آن جستجو کرد .مالهوترا ( )2331رویکرد نخست را «دیدگاهی کامالً منطقی ،ایستا و
ناوابسته به زمینه از دانش» معرفی میکند که با تکیه بر مدلها و روشهای اکتشافی و ریاضی به دنبال
کسب راهحلهای «مرجّح» برای حل مسایل سازمانی میباشد .در حالی که ،رویکرد دوم بر ماهیت
«زمینهای بودن »1دانش تاکید میکند .افراد ،تعامل میان آنها ،ساختار و فرایندهای کاری و مسایل سازمان
عناصر اصلی مدیریت دانش را بنا مینهند (هزلت و همکاران .)1550 ،در این پارادایم ،محققان به طور
ضمنی ،پدیدارشناسی فرد به عنوان یک روش مناسب برای درک مدیریت دانش را میپذیرند و بر نقش
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افراد و گروهها در فرایندهای اشتراک و دستکاری دانش به ویژه توجه به اشکال کامالً تفسیری دانش
تاکید مینمایند (گلوت و برل.)1559 ،
در این مقاله« ،دانش ضمنی »2و ماهیت آن در فلسفه علم از دیدگاه پوالنی ( )2366و «معلم» در
اصطالح پیتر دراکر ( )2333به عنوان «دانشگر »1موضوع های اصلی قابل بحث میباشند .تعامل این دو
مقوله در ادبیات مدیریت دانش با تأکید بر نقش معلم در جامعه داناییمحور و ضرورت بازنگری در توسعه
حرفهای معلمان ،اتفاق میافتد .در بررسی مقوله نخست ،پوالنی مفهوم دانش ضمنی را به عنوان بعد پیچیده
و مبهم ادراک فلسفی از علم و تئوریپردازی علمی در زمان خود و نیز در حال حاضر مطرح کرده است.
او در انتقاد به اثباتگرایی منطقی که دانش علمی را موضوع کامالً عینی و متشکل از قوانین کامالً منطقی
استنتاج و اثبات تلقی میکرد ،خاطرنشان ساخت که علم دارای یک بعد ذهنی است؛ یک امر کامالً عینی
نیست .از دیدگاه پوالنی ،دانش ضمنی عنصر اصلی تفکر علمی و تفکر به مفهوم عام است که پایه ادعای
کامالً عینی را تضعیف میکند (مرادیان .)1550 ،پوالنی ( )2366معتقد است که انسان دانش را از طریق
خلق و سازماندهی تجارب خود به دست میآورد .دانشی که با کلمات و اعداد قابل بیان است ،تنها بخش
ناچیزی از توده انبوه دانش و حجم کلی آن است (نوناکاو تاکه اوچی .)2330 ،او بر این باور است که
دانش اساساً با دانش ضمنی آغاز میشود .به عبارت دیگر ،حرکت اولیه دانش از خاستگاه آن در درون
افراد (در ناخودآگاه) آغاز و به سوی یک حالت بیرونی (اقدام موثر) ادامه مییابد .او در اثر معروف خود
موسوم به «بعد ضمنی »9چنین مینویسد که «ما از واقعیتی آغاز میکنیم که بیش از آنکه بتوانیم بیان کنیم،
میدانیم» .او این مرحله از دانستن را دانش ضمنی ،دانشی که نمیتوان بیان کرد ،نامیده است (بنت و بنت،
 .)1551مهمترین داللت دیدگاه پوالنی ( )2366بر دانشآفرینی معلمان ،در تاکید او بر دانش به عنوان
یک «فرایند» و تلقی دانش ضمنی به عنوان دانستن ضمنی است .از دیدگاه او ،همه دانشها ضمنیاند یا
ریشه در دانش ضمنی دارند .دانش ضمنی عمیقاً در باورها ،نگرشها ،ارزشها و تجارب فردی که دانش
ضمنی تعریف میشود ،جای دارد (ککبدس و همکاران .)1552 ،از این رو ،دانستن ضمنی معلمان که
برایند آن به تولید دانش ضمنی و سپس دانش آشکار خلق شده جدید میانجامد ،در فلسفه پوالنی و
ویتگنشتاین از تجربه سرچشمه میگیرد .تجربهای که در ضمن و خالل فرایند یاددهی -یادگیری و در
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رابطه و تعامل با شاگردان اتفاق میافتد« .دانش» در نظریه پوالنی ،در یک مفهوم کلی ،مهارتها و
نگرشها را که نزدیک به مفهوم «شایستگی »2است ،پوشش میدهد .کورث اجن ( )1554شایستگیهای
معلمان را در قالب دانش ،مهارت و نگرش یکپارچه میکند .از این دیدگاه ،شایستگیها بیانگر توانایی
بالقوه رفتار میباشند و بر نقش اصلی باورهای معلمان در تعیین شایستگیهای فردی تأکید میکند .رالف
( )2330دیدگاه پوالنی از دانش ضمنی را پیششرط شایستگی میداند .از این رو ،برخی محققان بر اهمیت
تأمل معلمان بر فعالیتهای خود در کالس درس با دانشآموزان تأکید میکنند .برخی دیگر نیز ،اثر
کاربرد دانش ضمنی توسط معلمان را بر دانشآموزان مورد تأکید قرار دادهاند .تحقیقاتی که با موضوع
برنامهدرسی پنهان صورت گرفتهاند ،از این دستهاند .تفسیر رالف از ساختار دانستن ضمنی پوالنی در یک
محیط آموزشی با ایده منن ( )2332در رابطه با «فهم پداگوژیکی »1معلم قابل مقایسه است .در این تعریف،
فهم پداگوژیکی یک مهارت ساده نیست ،بلکه ساختار نسبتاً پیچیدهای دارد که عناصر تأملی و تعاملی را
در بر میگیرد .ویژگی اساسی فهم پداگوژیکی متناظر با ایده پوالنی ،بر توانایی دیدن و درک کردن
نشانههای موقعیتی درحین تدریس داللت دارد (تووم.)1556 ،
رالف ( )2330ابعاد دانش ضمنی معلمان را در پنج مقوله اصلی خاستگاه دانش ،محتوای دانش ،کارکرد
دانش ،تأمل بر دانستن ضمنی و تاثیر دانش ضمنی بر سایر افراد طبقهبندی میکند .تووم ( )1556بر اساس
این طبقهبندی به توصیف کانون توجه پژوهشهای انجام شده در هر یک از این مقولهها میپردازد .بر این
اساس ،رابطه معلم -شاگرد خاستگاه اصلی دانش ضمنی معلمان به شمار میآید .محتوای دانش ضمنی
معلمان را باورها ،نگرشها و ارزشهای نهان در پس افکار و اعمال آنان تشکیل میدهد و کارکرد دانش
یا دانستن ضمنی معلمان ناظر بر تصریح محتوای فرایند دانستن ضمنی است .مقوله تامل بر دانستن ضمنی
نیز بر اهمیت آگاه شدن از دانش ضمنی فرد و داللتهای این آگاهی برای رشد حرفهای داللت دارد .در
مقوله اثرگذاری دانش ضمنی بر دیگران برخی محققان (جکسون2361 ،؛ برودی2312 ،؛ مری2331 ،؛
زلرمیر و رون2333 ،؛ انجالیدز و اینسکو1555 ،؛ هاس )1550 ،چنین خاطرنشان میسازند که استفاده از
دانش ضمنی چه نوع اثری باید بر سایر افراد و دانشآموزان داشته باشد و برخی نیز مطالعه برنامهدرسی
پنهان را با این هدف انجام دادهاند.
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پرداختن به مقوله دوم یعنی «معلم» مستلزم توجه به نقش معلمان به عنوان خالقان حرفهای دانش به جای
انتقالدهندگان صِرف دانش میباشد .در سناریوی جدیدی که یونسکو ( )1552از مدارس آینده ارائه
میدهد« ،دانشآفرینی »2به عنوان استعاره جدید برای یادگیری در عصر دانش تلقی میشود و از معلمان
انتظار میرود که دانش حرفهای خود را ارتقا بخشند .در چهارچوب توسعه پایدار تاکید شده است که
اقتصاد دانشبنیان بر پایه وجود سازمانها و البته مدارسی بنیان گذاشته میشود که یادگیرنده و دانشآفرین
باشند .در این میان ،نقش معلمان به عنوان بازیگران اصلی مدیریت دانش در یک جامعه دانشمحور حائز
اهمیت است .اسچون ( )2300خلق دانش در یک سازمان را وابسته به درک آن از چگونگی یا شیوه
یادگیریاش قلمداد میکند .مهمترین چالش مدیریت دانش در یک سازمان ،ناظر بر چگونگی یادگیری
دانش ضمنی و ناآشکار است .نقطه عطف تغییر پارادایم آموزش به یادگیری آنجاست که آموزشهای
رسمی سازمانی ،اغلب ،دانش ضمنی افراد را که ناظر بر تجربههای زیسته آنان به ویژه در تعامالت
اجتماعی با دیگران ایجاد و زمینه خلق دانش جدید را فراهم میسازد ،نادیده گرفته میشود.
با نظر به اهمیت و جایگاه دانش ضمنی در مطالعات گوناگون ،به ویژه مطالعات سازمانی ،برخی محققان
به موشکافی بیشتر درباره دانش ضمنی و ابعاد شکلدهنده آن مبادرت نمودهاند که در متن مقاله اصلی به
یافتههای به دست آمده از مطالعات ونگر ( ،)2310نوناکا و تاکه اوچی ( )2330و لئونارد و اینش ()1550
پرداخته میشود .از دیگر مطالعات مربوطه به این حوزه و به ویژه آموزش و پرورش ،میتوان به مطالعات
هارگریوز 1پیرامون «مدرسه دانشآفرین» اشاره کرد که با الهام از نظریه نوانکا و تاکه اوچی کوشیده است
تا تصویر مطلوبی از مدرسه یادگیرنده و دانشآفرین را با تأکید بر قابلیتسازی برای خلق ،نشر و کاربرد
دانش حرفهای معلمان ارائه نماید .استدالل هارگریوز ( )2333این است که برای پاسخ چالشهای جامعه
دانشمحور ،مدارس و به طور ویژه معلمان ،باید خودشان دانشآفرین حرفهای شوند .این به معنی کوششی
آگاهانه برای بیان تجربههای حرفهای معلمان به دانش قابل اشتراک در داخل و خارج از مدرسه است
(پاووال و همکاران .)1551 ،بنابراین ،الگوی نظری دانشآفرینی نوناکا و تاکه اوچی (2330؛ 1555؛ )1550
با مدنظر قرار دادن این مفروضه اساسی که دانش ماهیتی انسانی ،پویا و انعطافپذیر دارد و دانشآفرینی
برآیند تعامل مستمر و پویای بین دانش ضمنی و آشکار میباشد ،به تبیین ماهیت دانش ،مکان یا فضایی که
در آن دانش خلق و بکار گرفته میشود و نیز سازوکارهای خلق دانش میپردازد .از این منظر،
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دانشآفرینی سازمانی با اشتراک دانش آغاز میشود و اجتماعی شدن ناظر بر فرایند اشتراک تجارب و به
 تجربه عامل کلیدی.دنبال آن خلق دانش ضمنی مانند الگوهای ذهنی و مهارتهای فنی مشترک میباشد
 درونیسازی دانش، ترکیب و در نهایت، با برونیسازی دانش، سپس.برای دستیابی به این هدف است
.توسط افراد ادامه مییابد

منابع

Asian Development Bank (2007). Moving Toward Knowledge-Based Economies. Asian
Experiences.
Bernheim, C.T. & Chaui, M.D.S. (2003). Challenges of the university in the knowledge
society, five years after the World Conference on Higher Education. Paper produced for
the UNESCO Forum Regional Scientific Committee for Latin America and the
Caribbean Paris.
Bennet, D. & Bennet, A. (2008). Engaging tacit knowledge in support of organizational
learning. The Journal of Information and Knowledge Management Systems, 38 (1), 7294.
CERI (2008). 21stcentury Learning: Research, Innovation and Policy directions from
Recent OECD Analyses. OECD/CERI International Conference, Learning in the 21st
Century: Research, Innovation and Policy.
Fainholc, B. (2005).Teaching and learning in the knowledge society. Encounters on
Education,Volume 6, pp. 87 – 105.
Gloet, M. & Berrell, R. (2003). The dual paradigm nature of knowledge management:
implications for achieving quality outcomes in human resource management. Journal of
Knowledge Management, 7(1), 78-89.
Hargreaves, D. H. (2002). The knowledge‐creating school. British journal of educational
studies, 47(2), 122-144.
Hazlett, S., Mcadam, R. & Gallagher, S. (2005). Theory building in knowledge
management in search of paradigm. Journal of Management Inquiry, 14(1), 31-42.
Kakabadse, N., Kouzmin, A. & Kakabadse, A. (2001). From tacit knowledge to knowledge
management: leverage invisible assets. Knowledge and Process Management, 8 (3),
137-154.
Lisa, A. & Nodine, T. (2003). Knowledge management in education: defining the
landscape. Institute for the study of knowledge management in education, Half Moon
Bay, California.
Mooradian, N. (2005). Tacit knowledge: philosophic roots and role in km. Journal of
Knowledge Management, 9 (6), 104-113.
Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: how Japanese
companies create the dynamics of Innovation. Oxford University Press, Oxford.
Nonaka, I. & Toyama, R. (2005). The knowledge-creating theory revisited: knowledge
creation as a synthesizing process. Knowledge Management Research & Practice, 1, 2–
10.
OECD (2000). Knowledge management in The Learning Society.

96
Paavola, S. & Hakkarainen, K. (2005). The knowledge creation metaphor–An emergent
epistemological approach to learning. Science & Education, 14(6), 535-557.
Punie, Y., Cabrera, M., Bogdanowicz, M., Zinnbauer, D. & Navajas, E. (2005). The future
of ICT and learning in the knowledge society. In Report on a Joint DG JRC-DG EAC
Workshop held in Seville (pp. 20-21).
Reynolds, M. (2005). The Contribution of Knowledge Management to Learning: An
Exploration of its Practice and Potential in Australian and NewZealand Schools.
Dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for M.Ed. (CIE),
University of Pretoria,
Salo, N. (2011).Knowledge Management in Education in Indonesia: An Overview. Global
Journal of Human Social Science, 11(1).
Toom, A. (2006). Tacit Pedagogical Knowing At the Core of Teacher’s Professionality.
Academic Dissertation to be publicly discussed, by due permission of the Faculty of
Behavioural Sciences at the University of Helsinki.
Tuomi, I. (2005). The Future of Learning in the Knowledge Society: Disruptive Changes
for Europe by 2020. Background paper prepared for DG JRC/IPTS and DG EAC.
Wiske, M.S., Sick, M. & Wirsig, S. (2001). New technologies to support teaching for
understanding. International Journal of Educational Research 35 (2001) 483–501.

90

میرزامحمدی ،محمدحسن ( .)2931بررسی زمینههای فلسفی تطبیق و نقش آن در تحوالت آموزش

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

بررسی زمینههای فلسفی تطبیق و نقش آن در تحوالت آموزش و پرورش
محمدحسن میرزامحمدی

2

«تطبیق ،»1یکی از فعالیتهای تصمیمساز و تاثیرگذار در نظامهای تربیتی است .یکی از محوریترین
فعالیتهایی که در تطبیق انجام میشود« ،اقتباس» است .در یک نظام آموزش و پرورش که تطبیق به
صورت یک کار ،نهادینه شده ،انجام میشود ،میتوان انتظار پویایی و حرکت داشت .لکن ،همین فعالیت
پویا ،اگر درست انجام نشود ،منجر به شکست تحوالت آموزش و پرورش خواهد شد .ظرافتهای یک
فعالیت تطبیقی را باید در زمینههای فلسفی آن جستجو نمود .این که ماهیت و معنای تطبیق چیست؟ اقتباس
چه ماهیتی دارد؟ و تطبیق چه نقشی در تحول آموزش و پرورش دارد؟ مسائل مهمی است که زمینههای
فلسفی آن در این مقاله مورد واکاوی قرار میگیرد .بر این اساس ،در این مقاله در پی پاسخگویی به
سواالت زیر هستم:
 -2تطبیق در فلسفه تعلیم و تربیت چه معنا و مفهومی دارد؟
 -1اقتباس به مثابه محور تطبیق در فلسفه تعلیم و تربیت چه معنا و مفهومی دارد؟
 -9زمینههای فلسفی تطبیق چه نقشی در تحول آموزش و پرورش دارد؟
تحول ،مفهومی است که متضمن تغییرات مثبت و رو به جلو است .هر گاه ،از تحول در نظام آموزش و
پرورش صحبت به میان میآید ،میتوان انتظار داشت که اتفاقات مثبتی در آن نظام صورت گیرد .وزارت
آموزش و پرورش در کشور ما ،از زمان شکلگیری به معنای امروزی ،تغییرات و تحوالت زیادی را تجربه
کرده است .اولین تحول جدی در آموزش و پرورش را بایستی تاسیس دارالفنون دانست که موجبات
تغییرات گسترده بعدی نیز شده است .در سالهای اخیر ،اسناد تحولی سنگین ،مهم ،و تاریخسازی در
آموزش و پرورش طراحی و مصوب شده است که از جمله آنها میتوان به؛ کلیات طرح تدوین سند ملی

 -2دانشیار دانشگاه شاهد mirzamohammadi@shahed.ac.ir
- Comparison
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آموزش و پرورش ایران ،سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،و طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش
(گزارش تلفیق نتایج مطالعات نظری) فلسفه تربیت اشاره کرد .به طور طبیعی ،در تدوین و اجرایی نمودن
این اسناد ،الزم است که مطالعات تطبیقی الزم انجام ،و اقتباس مناسبی در آن اسناد صورت گرفته باشد.
اصطالحات «الزم» و «مناسب» ،بررسی زمینههای فلسفی تطبیق و اقتباس را در آن تحوالت ضروری
میسازد.
روش پژوهش در تدوین این مقاله ،روش تحلیل است که به دو صورت زیر انجام میگیرد :الف)
تحلیل مفهومی :در این شیوه از تحلیل ،دو مفهوم کلیدی تحقیق شامل «تطبیق» و «اقتباس» مورد تحلیل قرار
گرفته و معنا و مفهوم آنها از منظر فلسفه تعلیم و تربیت روشن میشود .ب) تحلیل اسنادی :در این شیوه از
تحلیل ،با استفاده از کلیه منابع نوشتاری (کتب ،مقاالت و  )...و غیرنوشتاری (پایگاههای اینترنتی و )...
موجود و در دسترس ،نقش زمینههای فلسفی تطبیق در تحول آموزش و پرورش ،تحلیل میشوند.
یافتههای پژوهش به طور خالصه بدین شرح است:
 -2تطبیق در فلسفه تعلیم و تربیت چه معنا و مفهومی دارد؟ تطبیق ،عمل مقایسه است که به منظور
استخراج مشترکات و تمایزات انجام میگیرد ،البته محقق تطبیقی به این حد از نتایج راضی نمیشود ،چرا
که تعیین صرف اشتراکات و اختالفات اندیشهها یا نظامها و تدابیر ،چیزی است که در حد تتبع باقی
میماند و حتی اگر به شیوهای درست و دقیق انجام شده باشد ،به دور از نقد و جرح ،بیفایده است
(کلباسی .)1 :2910 ،بنابراین ،تطبیق ،ضمن اینکه نوعی پژوهش است ،از پژوهش فراتر میرود .تطبیق ،بر
خالف پژوهش ،در سطح توصیف باقی نمیماند و به سطح قضاوت و نقد هم میرسد و منجر به شهود و
ایجاد میشود (داوری اردکانی .)11 :2911 ،برای اینکه تطبیق به معنای فوق انجام گیرد ،الزم است در
مبادی ،روشها و غایات دو نظام تربیتی مورد بررسی قرار گیرد .مسائل از مبادی ریشه میگیرند و تا مبادی
مشخص نشوند ،مسائل نیز روشن نخواهند شد .شباهتها در کار تطبیق ،نباید ما را به اشتباه بیندازد ،گاهی
اختالفات بسیار اساسی است .گاهی گفتهها و نوشتهها ممکن است که به هم نزدیک باشند اما ،روح فلسفه
آنها بسیار از هم دور باشد .مقایسه اندیشهها یا نظامها و تدابیر چه از لحاظ زمانی و مکانی با هم مطابقت
داشته باشند و یا نداشته باشند ،به هر ترتیب کاری پرمخاطره است و ممکن است ما را در فهم افکار آنها
دچار اشتباه و انحراف سازد .گاه شباهتهای ظاهری و اصطالحات مشترکی که در دو اندیشه یا دو نظام
تربیتی وجود دارد؛ به جای اینکه داللت بر سنخیت فکری آنها باشد؛ اختالفات عمیق میان آنها را نشان
میدهد (میرزامحمدی.)2935 ،
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 -1اقتباس به مثابه محور تطبیق در فلسفه تعلیم و تربیت چه معنا و مفهومی دارد؟ اقتباس به زبان ساده،
الگوبرداری از تجارب و تدابیر یک نظام تربیتی توسط نظام تربیتی دیگر است (آقازاده .)2910 ،این
موضوع که اقتباس ،میتواند زمینهساز پویایی آموزش و پرورش یک کشور باشد ،موضوع درستی است،
از جمله فواید اصلی اقتباس آن است که این امر میتواند ما را نسبت به فلسفه آموزش و پرورش کشور
مبداء آشنا کرده و زمینه نقد آن را فراهم نماید .همچنین ،موجب شود که زمینههای تشکیلدهنده فلسفه
تربیتی کشور خود را با حساسیت بیشتری پیگیری کنیم ،اما باید دید که معنای واقعی اقتباس چیست؟ آیا
اقتباس همان «تقلید» است؟ «عظمت ملتها در اقتباس نکردن از سایر ملل نیست ،بلکه در تحلیل و بررسی
آگاهانه نظامهای آموزشی آنهاست .در واقع ،غرض از مطالعه سایر نظامها ،لزوماً انتخاب نیست بلکه هدف
کسب بینشی عمیق حاصل از بررسی آگاهانه و همه جانبه نظامهای دیگر است ،به نحوی که ما را در حل
مشکالت داخلی تواناتر سازد (زیباکالم .)201 :2903 ،معنای واقعی اقتباس در گرو آن است که اقتباسگر
ابتدا مشخص کند که در دو نظام تربیتی مبداء و مقصد ،هدف از آموزش و پرورش چیست؟ ماهیت
زندگی خوب چیست؟ و از این دو مهمتر ،انسان کامل از دیدگاه آن دو فلسفه تربیتی کیست؟ پاسخ به این
سواالت ،مستلزم بررسی زمینههای تطبیق ،و نقشی است که آن زمینهها در تحول آموزش و پرورش ایفا
میکنند.
 -9زمینههای فلسفی تطبیق چه نقشی در تحول آموزش و پرورش دارد؟ پاسخ به این سوال را میتوان با
اشاره به مراحل یک مطالعه تطبیقی آغاز کرد .روایتهای مختلفی در ارتباط با این مراحل وجود دارد .در
یکی از معروفترین آنها ،میتوان به مراحلی که «کندل» بـرای مـطالعات تطبیقـی پیشنهاد کرده است،
اشاره کرد .به نظر او ،این مـراحل شـامل :فهرست مطالب مبتنی بر توصیف و تشریح ،کاربرد تاریخی ،و
انتخاب اصلح میباشد (آقازاده .)2910 ،در این مراحل به ویژه مرحله دوم و سوم ،بررسی زمینههای
اجتماعی تاریخی پدیدههای تربیتی کامالً ضروری است .در مرحله سوم (انتخاب اصلح) ،کندل اعتقاد دارد
پژوهشگری که به مطالعهی نظامهای آموزش و پرورش سایر ممالک میپردازد ،در پرتو یک «سری
ارزشهایی» که به دست میآید به یک نوع «بینش فلسفی» ،میرسد که وی را قادر میسازد نظام آموزش
و پرورش خود را بهتر در ترازوی مقایسه با سایر ممالک دیگر ،قرار دهد.
با نظر به عبارت «بینش فلسفی» میتوان گفت که تطبیق در آموزش و پرورش ،نمیتواند بدون توجه به
زمینههای فلسفی و فرهنگی دو جامعهی مورد مطالعه ،صورت گیرد .به همین دلیل است که بسیاری از
فیلسوفان و اندیشمندان آموزش و پرورش بر تقلید صرف از نظامهای آموزشی پیشرفته ،بدون توجه به
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زمینههای فرهنگی انتقاد کردهاند .به عنوان مثال «کومبز» ( ،)2904اشاره میکند که الگوبرداری از جریان
برنامهریزی آموزشی کشورهای توسعه یافته ،توسط کشورهای در حال توسعه ،مشکالت بسیار زیادی را
در نظامهای آموزشی کشورهای جهان سوم به وجود آورده است که دلیل عمدهی آن عدم توجه به
زمینههای فلسفی و فرهنگی در کشورهای مورد مطالعه بوده است.
مطالعه تاریخ آموزش و پرورش در کشور ما ،نشان میدهد که به طور معمول ،در استفاده از تدابیر و
دستاوردهای آموزشی ملل دیگر ،فلسفه آموزش و پرورش دو نظام مورد غفلت و یا کمتوجهی قرار گرفته
و علت اصلی عدم موفقیت تحوالت آموزش و پرورش در کشور هم ،همین موضوع مهم است .به عنوان
نمونه میتوان به سه فلسفه تربیتی پراگماتیسم ،لیبرالیسم ،و سوسیالیسم اشاره کرد که به ترتیب بر نظامهای
آموزشی کشورهای امریکا ،انگلستان ،و کشورهای کمونیستی حاکم میباشند .برخی معتقدند که
فعالیتهای جاری در آموزش و پرورش کشور ما به جای این که ملهم از فلسفه تربیت اسالمی باشد،
ترکیبی ناموزون از این سه فلسفه تربیتی است (زیباکالم .)203 :2903 ،بر اساس مراتب فوق ،وقتی فلسفه
تربیتی حاکم بر آموزش و پرورش کشور ،تا این اندازه از اصل خود به دور است ،انجام تطبیق ،قدم
گذاشتن در بیراهه و پیمودن راه در تاریکی و سردرگمی است و ایجاد تحول ،به سرمنزل مقصود نخواهد
رسید.
نتیجهگیری مقاله نشان میدهد که تطبیق ،به شرط آن که درست انجام گیرد ،میتواند زمینهساز موفقیت
برنامههای تحول در آموزش و پرورش گردد .مهمترین شرط انجام تطبیق ،توجه کامل به فلسفه تعلیم و
تربیت در دو کشور مبداء و مقصد میباشد .در برنامههای تحولی آموزش و پرورش کشور ما ،اقتباس
دستاوردهای نظامهای آموزش و پرورش کشورهای دیگر ،همواره بدون توجه به این امر حیاتی صورت
گرفته و بالطبع به شکست انجامیده است .پیام اصلی مقاله حاضر این است که اکنون که اسناد تحولی مهمی
در سالهای اخیر در آموزش و پرورش ما مصوب شده است ،انتظار میرود در تدوین و اجرایی نمودن
آنها ،به طور صحیح از دستاوردهای دیگر کشورها استفاده شود و مانند گذشته نسخههای تقلیدی به بدنه
نظام تربیتی کشور تزریق نشود.
واژههای كلیدی :تطبیق ،زمینههای فلسفی ،تحول ،آموزش و پرورش
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طباطبایی (ره) .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی
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شکاف میان معرفت و عمل اخالقی یکی از مهمترین دغدغههای فیلسوفان و دستاندرکاران تعلیم و
تربیت است .تحقیقات نشان میدهند که تعداد قابل توجهی از جوانان جامعه ما با وجود این که ارزشهای
اخالقی را میشناسند و قبول دارند ،در بسیاری از موارد ارزشهای اخالقی را در عمل ،زیر پا میگذارند.
میتوان این مسأله را نشان از ناکارآمدی نظام تربیت اخالقی مدارس دانست .در تربیت اخالقی رایج
مدارس ،حیطه شناختی غلبه دارد و حیطههای عاطفی و عملی مورد غفلت قرار میگیرند؛ لذا نظام
آموزشی ما گر چه از لحاظ توسعه ابعاد معرفتی تا حدی موفق بوده ،اما در مجموع ،کارکرد آن در تربیت
اخالقی نسبتاً ضعیف بوده است .بنابراین ایجاد تحول اساسی در برنامههای تربیت اخالقی مدارس یک
ضرورت است .این مقاله شکاف میان معرفت و عمل اخالقی را مورد تحلیل فلسفی قرار میدهد و علل آن
را مشخص میسازد و بر همین اساس چگونگی ایجاد تحول در نظام تربیت اخالقی مدارس را پیشنهاد
مینماید .سؤاالت پژوهش حاضر عبارتند از:
 -2چرا با وجود تربیت اخالقی دانش آموزان در مدارس ،میان معرفت و عمل اخالقی ایشان شکاف
وجود دارد؟
 -1تربیت اخالقی مطلوب جهت کاهش شکاف میان معرفت و عمل ،باید دارای چه مؤلفههایی
باشد؟

2

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

 -1استادیار دانشگاه تربیت مدرس
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این مقاله ،از نوع پژوهشهای نظری و بنیادی است و روش پژوهش آن ،روش توصیفی – تحلیلی
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میباشد.
یافتهها نشان میدهد که معرفت صرفاً علت مقتضی برای عمل است ،نه علت تامه؛ و لذا به تنهایی لزوماً
منجر به عمل نمیشود .جزء اخیر علت تامه برای عمل ،اراده است .اگر انسان نخواهد عملی را انجام دهد،
طی فرایندهای خودفریبی ،علم خود را نسبت به حسن و قبح افعال و پیامد اعمال ساقط میکند و بر خالف
معرفت خویش عمل مینماید؛ لذا عامل اصلی تخلف از علم ،ضعف اراده معرفی گردید .همچنین،
مشخص شد که ضعف اراده ،دست کم ناشی از سه عامل :فقدان عواطف متعالی ،فقدان ملکات فاضله و
هم چنین فقدان الگوهای اخالقی مناسب میباشد .بخش دیگری از یافتهها نشان داد که ایمان به خدا ریشه
اخالق بوده ،عناصر فوقالذکر را متحول میسازد و اراده را تقویت مینماید .بنابراین شش مؤلفه اساسی
برای تربیت اخالقی موثر در مدارس (معرفت ،عواطف ،عمل ،ملکات اخالقی ،ایمان و الگوهای اخالقی
شایسته) پیشنهاد گردید و نحوه تعامل این مؤلفهها مورد بررسی قرار گرفت .این در حالی است که تربیت
اخالقی رایج در مدارس کشور ،تمامی مؤلفه های فوق را مورد توجه قرار نمیدهد .فروکاستن تربیت
اخالقی به آموزش نظری منجر به ایجاد شکاف میان معرفت و عمل اخالقی میشود.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که اگر مدرسه به دنبال این باشد که نه تنها تفکرات دانش آموزان ،بلکه
اعمال و رفتار ایشان را اخالقی نماید ،اوالً باید عالوه بر تعمیق معرفتی ،برای تعالی عاطفی و اعتقادی،
اصالح اعمال و ایجاد ملکات فاضله برنامه ریزی و تالش کند .ثانیاً دانش آموزان در یک محیط اخالقی و
در معرض الگوهای شایسته قرار بگیرند .این امر مستلزم آن است که رویکرد رایج تربیت اخالقی در
مدارس (شناخت محوری) به طور جدی تغییر یابد .میتوان رویکرد تقوا -محوری را برای تربیت اخالقی
پیشنهاد نمود .تقوا دارای یک شبکه مفهومی است و کلیه مؤلفههای موثر در اخالق ورزی را تحت پوشش
قرار میدهد .به عالوه مراتب گوناگونی از تقوای عام انسانی تا باالترین مرتبه تقوای دینی را در بر میگیرد
و پویایی کم نظیری به برنامه تربیتی میبخشد.
بر اساس یافتهها ،پیشنهادات زیر برای ایجاد تحول در نظام تربیت اخالقی مطرح میشود:
-

جامع نگری در تربیت اخالقی مدارس و اهتمام در تقویت و اصالح ابعاد ششگانه اخالق
ورزی.

- Descriptive-Analytic Method
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 تغییر شیوههای ارزشیابی به ویژه در دروس دینی و اخالق ،از حافظهمحوری به ارزشیابی جامعشناختی ،انگیزشی و رفتاری.
 عزم و اهتمام جدی نظام آموزشی بر تقویت ایمان و اعتقاد متربیان. سامان دهی نظام تربیت مربی دینی و اخالق. برگزاری دورههای تربیت اخالقی ضمن خدمت برای کلیه معلمان و کارکنان مدرسه تا بتوانندالگوهای شایستهای برای متربیان باشند.
 برنامه مدون و جدی برای آموزش و تربیت خانوادهها (والدین) تا هم خود عامل به اخالق بشوندو هم الگوی مناسبی برای فرزندان باشند.
 اجتناب جدی از ترویج فرهنگ تجملگرایی در جامعه به ویژه توسط رسانهها که منجر بهدنیازدگی و حب دنیا و در نتیجه غفلت از معنویات شده ،دستیابی به اخالق مبتنی بر حب
عبودی را دشوار میسازد.
واژههای كلیدی :شکاف میان معرفت و عمل ،تحول در نظام تربیت اخالقی ،مؤلفههای تربیت
اخالقی ،ابعاد تحول اخالقی ،عالمه طباطبایی

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

سعیدی رضوانی ،محمود (  .)2916بررسی وضع موجود تربیت دینی و اخالقی دانش آموزان و ارزیابی آن بر اساس
مؤلفه های اصلی آموزش و پرورش .تهران :دفتر سند ملی آموزش و پرورش.
شعبانی ،زهرا ( .)2911بررسی ارزشیابی برنامه درسی قرآن پایه چهارم ابتدایی .دو فصلنامه تربیت اسالمی ،شماره ،1
صص245-250 :

طالبی ،ابوتراب (  .)2915بررسی تعارض بین ارزشهای اخالقی مذهبی و کنشهای اجتماعی دانش آموزان
دبیرستانهای منطقه  9و  0شهر تهران (رساله دکتری) .دانشگاه تربیت مدرس.
طباطبایی ،محمد حسین ( .)2904تفسیر المیزان( .سید محمد باقر موسوی همدانی ،مترجم) .قم :دفتر انتشارات
اسالمی.
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عالی ،مرضیه ( .)2931تحلیل تبارشناسانه سیر تحول نظامهای آموزشی .در چکیده مقاالت چهارمین
همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران
(صص .)46-40 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تحلیل تبارشناسانه سیر تحول نظامهای آموزشی
مرضیه عالی

2

تبارشناسی 1شیوهای از تحلیل تعبیری و یا به عبارتی شیوهای از تأمل انتقادی در تاریخ است که به دنبال
ارائه شواهد انضباطی برای تحول زندگی انسان مدرن است .این شیوه که ابتدا در افکار نیچه در اثری با
عنوان «تبارشناسی اخالق »9مطرح شد ،پس از چندی در مفهومی دیگر و پیچیدهتر در بررسیهای تاریخی
فوکو نمود یافت .فوکو در این آثار به تأسی از مارکس و هایدگر ،با یک گام به جلو ،تبارشناسی را در
مطالعه انسان مدرن بهکار برد .به عبارتی دقیقتر ،تبارشناسی از منظر فوکو روشی است برای مطالعه انسان
مدرن و تحلیل تکنولوژیهای خود به عنوان واقعیتی تاریخی و فرهنگی .از منظر فوکو ،شیوههای مراقبتی و
کیفری ماقبل مدرن روشهای مبتنی بر شکنجه و آزار بدنی به تدریج از قرن هیجدهم به بعد به
مجازاتهای ظریف روانی بدل شد و روح را آماج حمله خود قرار داد .مجموعه کیفرشناسی جدید به
جانب مراقبت فراگیر معطوف شد و زندانها ،مدارس و آسایشگاههای روانی به منظومههایی از نظارت
فراگیر تبدیل شدند که فرد را در معرض مراقبت دایمی و بدون وقفه قرار میداد و به تهیه پرونده و
گزارشهایی تفصیلی از رفتار فرد و تدوین شناختشناسانه از این دادهها مدد میرساند .در این منظومه،
گفتمان علمی ،اجتماعی و کیفیات سیاسی قدرت و ذهنیت فردی با هم تالقی میکنند و به صورتی ظریف
و پیچیده بر یکدیگر تأثیر میگذارند و منجر به ظهور تحول در نظامهای انضباطی از جمله نظامهای تربیتی
میشوند.
این مقاله با هدف تبیین نوع نگاه فوکو به سیر تاریخی تحول در نظامهای تربیتی به بررسی این مهم در
سیر تاریخ آموزش و پرورش میپردازد که چگونه مناسبات قدرت  -دانش منجر به تحول و ایجاد نقاط
گسست در سیر تاریخ تعلیم و تربیت شده است .از اینرو ،پس از ردیابی گزارههای شکلدهنده به
 - 2دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
- Genealogy

1

- On the Genealogy of Morals
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صورتبندیهای گوناگون در رژیمهای حقیقت انضباطی در پنج دوره تحول تاریخی از سالهای  2055تا
 1525به بررسی عوامل اثرگذار اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی بر این دگردیسیها میپردازد .در مرحله بعد،
جهت بررسی تبار تعذیبی انضباط مدرن به تحلیل این گسستها از طریق تحلیل روابط قدرت ،تصادف و
تبار نظامهای آموزشی پرداخته و نقش لیبرالیسم و اشکال مختلف آن در تحول نظامهای تربیتی را مورد
بررسی قرار میدهد.
حاصل پژوهش تاکید بر این نکته است که مبتنی بر نوع نگاه تبارشناسانه فوکو در طول زمان در
نظامهای تربیتی نیز همچون سایر بخشهای جامعه سبکهای خشن مجازات و تنبیه به مرور زمان جای
خود را به اشکال بسیار نرم و سازمانیافته نظارت و کنترل دادهاند که نه به عنوان ظهور مجدد انسانیت و
آزادی بلکه به عنوان تکامل شیوههای انضباط در اشکال جدید ،مؤثر و فراگیرتر نمایان شدهاند که همچنان
دارای تبار تعذیبی هستند و آنچه تا کنون مانع از شناخت این تبار شده است ریشه در ورود لیبرالیسم به
عنوان عقالنیت سیاسی حاکم بر علوم انسانی به شیوههای انضباطی دارد که در نهایت منجر به آن شده
است که کودکان به انسانهایی منقاد و مطیع تبدیل شوند و آموزش به صورت یک کاالی تجاریشونده
در بازار عرضه شود و اینگونه کودکان در سیر تاریخ تحول نظامهای آموزشی به انقیاد در آیند.
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خالق خواه ،علی ( .)2931بررسی تطبیقی تربیت دینی ایمانگرایانه مسیحی و اسالمی با تأکید بر

دیدگاههای سورن کرکگور و مال محمد استرآبادی .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی
انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص-40 :
 .)05مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

بررسی تطبیقی تربیت دینی ایمانگرایانه مسیحی و اسالمی با تأكید بر
دیدگاههای سورن كركگور و مال محمد استرآبادی
2

علی خالق خواه

یکی از موضوعاتی که از دیر باز و به ویژه در دوران اخیر ،همواره ذهن و ضمیر دینداران ژرفنگر را
به خود مشغول داشته است ،ربط و نسبت دین (در تمام ابعاد و ساحتهایی که برای آن میتوان تصور
کرد) با انگاره عقل و عقالنیت است .عرصه دینپژوهی آکنده از پرسشهای نو به نو و گوناگون در این
زمینه است و رویکردهای گوناگونی در نسبت میان این دو وجود دارد که با در نظر گرفتن هر یک از
آنها ،نحوه ارائه آموزههای دینی از طریق نظام تعلیم و تربیت تفاوتهای گستردهای با یکدیگر پیدا
خواهد کرد و نوع تبیین و تعلیم مسائل دینی متفاوت خواهد بود .در رابط عقل و دین نیز فیلسوفان دین
معموالً در یک پیوستار بین دو حد عقلمحوری 1و ایمانمحوری 9طبقهبندی میشوند .اندیشمندان دینی به
تبع رویکرد فلسفی ،باورها را نیز توسط رویکرد مورد نظر خود توجیه میکنند؛ اما به نظر میرسد که در
گروه عقلمحوری ،صدق یا اثبات باورهای دینی و در گروه ایمانمحوری ،توجیه باورهای دینی همواره با
مشکالتی روبهرو بوده است .چرا که نمیتوان همه باورهای انسانی را با یک رویکرد تبیین نمود .همه
باورهای انسانی در یک سطح قرار نمیگیرند و بعضی از آنها خارج از حوزه عقل و یا در مقابل آن قرار
میگیرند .به طور کلی ،نسبت باورهای دینی با عقل را میتوان به سه صورت به تصویر کشید:
الف -باور عقلپذیر 4که با عقل اثبات قطعی میشوند.
ب -باور عقلستیز 0که با عقل قطعی نفی قطعی میشوند.
2

 عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی alikhaleg@gmail.com- reason-centered approach
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ج -باورهای عقلگریز 2که با عقل قطعی نه میتوان آنها را اثبات و نه میتوان نفی کرد.

با توجه به طبقهبندی فوق میتوان گفت که همه باورها را نمیتوان از طریق عقل بشری به اثبات رساند.
این در حالی است که در موارد زیادی انسان به تبع رویکرد روانشناختی ،سعی دارد تمام باورها را بر
اساس عقل و عقالنیت بنا نهد و سعی در توجیه باورهای خود از طریق رویکرد عقلمحورانه میکند .این
در حالی است که بسیاری از آنها از حیطه عقل و عقالنیت خارج است .از اینرو ،در تربیت دینی باید به
رویکرد ایمانمحورانه نیز توجه شود.
با توجه به مطالب فوق ،در این مقاله تربیت دینی از دیدگاه ایمانگرایانه با تاکید بر دیدگاه کرکگور و
استرآبادی مورد بررسی قرار گرفته است .در ابتدا با تشریح دیدگاه ایمانگرایانه سعی خواهد شد تا نوع
ایمانگرایی این دو اندیشمند مشخص شود و در ادامه با تشریح زمینههای فکری کرکگور و استرآبادی به
استنتاج روشهای تربیت دینی پرداخته شده است .در نهایت ،با مقایسه این دو رویکرد در زمینه روشهای
تربیت دینی به مقایسه ایمانگرایی مسیحی و اسالمی با تاکید بر دیدگاه کرکگور و استرآبادی پرداخته
شده است .باید اذعان داشت که در زمینه تربیت دینی ایمانگرایانه تحقیقات کمی صورت پذیرفته است و
بیشتر محققان در ایران به تربیت دینی بر اساس عقل توجه داشتهاند .از آن جمله میتوان به مقاله
شعبانیورکی ( )2900با عنوان «فرا تحلیلی بر نظریههای تربیت دینی» ،مقاله سجادی ( )2914با عنوان «تبیین
و ارزیابی رویکرد عقالنی بر تربیت دینی (قابلیتها و کاستیها)» ،مقاله جمشیدی کوهساری ( )2911با
عنوان «تأکید بر تربیت عقالنی؛ گامی اساسی در تربیتِ دینی» و کتابهای مختلفی که در این حیطه
نگاشته شده از جمله کتاب «تعلیم و تربیت اسالمی» اثر شریعتمداری ( ،)2903کتاب «آیین خردپروری،
پژوهشی در نظام تربیت عقالنی» اثر بهشتی ( )2915اشاره داشت که تمام آنها بر عقل در تربیتِ دینی
تأکید داشتهاند .این در حالی است که حداقل میتوان گفت بسیاری از باورهای دینی خارج از حیطه عقل
قرار میگیرد .این مقاله تالشی است در جهت معرفی رویکرد ایمانگرایی به عنوان یک رویکرد مکمّل در
تربیت دینی تا از آن طریق به باورهایی ایمانگرایانه نیز توجه شود.
بدین منظور برای پاسخگویی به سؤاالت این مقاله ابتدا به فهم دیدگاههای کرکگور (در خصوص
سپهرهای زندگی و مفهوم شورمندی و انفسیت) و استرآبادی (به مؤلفههای مهم دیدگاه اخباریگری از
جمله عدم پذیرش عقل و اجماع در استنباط احکام) پرداخته و سپس ،دیدگاه آنها در خصوص روشهای

- irrational
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تربیت دینی مورد بررسی قرار گرفت .در ادامه ،به استنتاج آرای تربیتی آنها در زمینه روشهای تربیتی و
مقایسه آنها پرداخته شده است.
ایمانگرایان افراطی به طور قطع عقلستیزی ایمان را مبدأ قرار میدهند و آنها را در دو ساحت
جداگانه قرار میدهند که نمیتوان آنها را با هم آمیخت .ایمان در ساحت انفسی است و عقل در ساحت
آفاقی به دست میآید (اکبری .)2914 ،اما ایمانگرایان معتدل مسیحی عقلگریزی را مبنا قرار میدهند
یعنی ایمان و عقاید عقلستیز نیستند؛ اما توسط عقل هم به اثبات قطعی نمیرسند .ایمانگرایان در نهایت
عقل و دین را در یک پایه قرار نمیدهند و اعتقاد دارند که ایمان را نمیتوان بر پایه عقل بنا نهاد .آنها
عقل و دین را در دو حوزه هستی جداگانه معنی میکنند (اکبری .)2914 ،اخباریگرایان نیز بنای ایمان
خود را بر عقل نمینهد و ادعا دارد که عقل انسانی نمیتواند در مباحث ایمانی وارد شود .آنها منابع
احکام را به کتاب و سنت تقلیل میدهند .البته کتاب را نیز تا آن جایی که ائمه (ع) تقریر کردهاند ،مبنا قرار
میدهند و آن جاهایی که تقریری صورت نگرفته ،بحثی مطرح نمیکنند .این گروه همچون ایمانگرایان با
عقل سازگاری ندارند و به طور کلی آنرا رد میکنند .مال امین استرآبادی علوم را دو دسته میداند-2 :
علوم حسی؛  -1علومی که مبتنی بر حس نیست و اثبات نتایجش نیز با دلیل حسی ممکن نیست (کدیور،
 .)2902او ایمان را از علوم حسی جدا میداند و شیوه اثبات آنرا نیز به نوع دیگری میداند .هر دو گروه
اخباریگرایان و ایمانگرایان در این رده شباهت ویژهای دارند .تفاوت اخباریگری با ایمانگرایی مسیحی
این است که در اخباریگری به ائمه (ع) اهمیت ویژهای داده میشود؛ حتی کتاب نیز از زبان ائمه (ع)
مورد توجه قرار میگیرد؛ چرا که مخاطب کتاب ائمه (ع) میباشند .اما در ایمانگرایی مسیحی به چنین
موردی بدین اندازه اهمیت داده نمیشود.
روشهای مورد استفاده کرکگور در تربیت دینی عبارتند از :روش تأمل درونی؛ روش انتخاب
متعهدانه؛ روش تحریک عواطف .استرآبادی نیز برای تربیت دینی از این روشها استفاده میکند :آموزش
انفرادی؛ پرورش روحیه تسلیم از طریق تحمیل عقاید؛ القای عقاید و خلق عادات دینی .در تربیت دینی نیز
بین این دو اندیشمند شباهتها و تفاوتهایی وجود دارد .هر دو اندیشمند بر شورمندی و انفسیت توجه
ویژهای دارند ،ولی استرآبادی بر خلق عادتها و تلقین و تحمیل عقاید نیز توجه دارد .این در حالی است
که کرکگور عادت و تلقین را رد میکند .هر دو اندیشمند بر تفاوتهای فردی تاکید دارند ولی کرکگور
برای آنهایی که در سپهر استحسانی و یا اخالقی قرار دارند ،باورهای دینی و پرداختن به آنرا جایز
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نمیداند .این در حالی است که استرآبادی اینگونه افراد را کافر میداند و آنها را به کلی خارج از حوزه
تربیت دینی میداند.
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کریمیان سردشتی ،نادر ( .)2931امام غزالی و احیای علوم دین :تحوّلی در تاریخ تعلیم و تربیت

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

امام غزالی و احیای علوم دین :تحوّلی در تاریخ تعلیم و تربیت فرهنگ
اسالمی و ایرانی
نادر کریمیان سردشتی

2

امام محمد غزالی ( 050 -405ق) را میتوان یکی از بزرگترین استوانههای تعلیم و تربیت تمدن اسالمی
و تاریخ آموزش و پرورش جهان تلقی کرد که با آثار و تألیفاتش تحولی بزرگ در اصول و مبانی
آموزشی و پرورشی ایجاد کرد که تا قرنها مراکز علمی و مکاتب غربی و شرقی تحت تأثیر افکار و
اندیشههای او بودند .نکته دیگر اینکه ،غزالی خود از احیاگران علوم و فنون به معنای گسترده خود بوده
است ،و تمامی علوم از فلسفه و اخالق گرفته تا منطق ،تصوف ،فقه ،اصول و سایر علوم اسالمی را در بر
میگیرد .مهمترین موضوع در زندگانی غزالی ،نقش وی در ایجاد روش و متدهای جدید در تعلیم و تربیت
است ،به ویژه در اثر سترگ وی «احیاء علومالدین» انعکاس یافته است .نظام فکری غزالی در تاریخ تفکر
تعلیم و تربیت از ارزش و اهمیت فراوانی برخوردار بوده و شاید در بین متفکران و دانشمندان ایرانی کسی
به پایه و مایه غزالی در حوزه تعلیم و تربیت نرسد و آثار و تألیفات او را نداشته باشد.
غزالی حتی قبل از به محک زدن علوم و شیوههای تعلیم و تربیت انسانها ،راجع به طبقهبندی علوم،
ارزش دانشها و تقسیمبندی علوم از نظر اولویت آموزش و پرورش ،سخن رانده است .از سوی دیگر ،وی
مشهورترین مؤلف «تاریخ علماالخالق» به شمار میآید که آراء اخالقی غزالی تأثیرات پردامنهای بر نظام
تعلیم و تربیت دوره اسالمی داشته که در اصل جستار بدانها اشارت میشود.
واژههای كلیدی :غزالی ،تعلیم و تربیت ،علوم ،علم اخالق ،فرهنگ ایرانی ،علوم اسالمی ،احیای
علوم دین ،تاریخ آموزش و پرورش.
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اکبری ،احمد و مسعودی ،جهانگیر ( .)2931هدفمندی آفرینش در فلسفه اسالمی و چالشهای

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

هدفمندی آفرینش در فلسفه اسالمی و چالشهای تربیتی آن
احمد اکبری 2و جهانگیر مسعودی

1

شناسایی جهان به شیوه عقالنی در طول تاریخ یکی از دغدغههای متفکران بوده است .دادبه ()2901
واقعیت جهان ،بنیاد و حقیقت جهان ،و چگونگی پیدایش جهان را سه موضوع مهم در روانشناسی عقالنی
میداند .چنین موضوعاتی به زعم ویت ( )2910و مگی ( )2911مورد توجه خردمندان بوده و دوپره ()2935
چنین موضوعی را عالقهای همگانی میداند .بر این اساس ،یکی از ابعاد مهم در این خصوص که در فلسفه
و تعلیم و تربیت اسالمی نیز به آن پرداخته شده این است که چرا خداوند ،انسان و سایر موجودات را
آفریده است؟ متکلمان این پرسش را در مبحث افعال الهی و فیلسوفان آنرا در بحث اراده و فاعلیت الهی
طرح کردهاند (ساجدی .)2915 ،این پژوهش به بررسی پاسخ فیلسوفان مسلمان به این سؤال مهم پرداخته
است که آیا خداوند از آفرینش ،هدفی را دنبال نموده است؟ در ادامه ،تأثیر پاسخهای متناقض داده شده
به سؤال هدفمندی آفرینش بر تعلیم و تربیت تبیین شده است .در بحث هدفمندی آفرینش مکاتب مختلف
کالمی ،فلسفی و عرفانی ،پاسخهای متعدد و بعضاً متفاوتی به این سؤال دادهاند .دیدگاه اول بر این باور
است که خداوند فاعل مختار و آگاه است و آفرینش جهان فعل اختیاری او است .بنابراین ،از آفرینش
جهان هدف و مقصود مشخصی داشته است .بنابراین ،خلقت انسان تصادفی نیست و اهداف ویژهای برای
آن وجود دارد از جمله؛ شناخت پروردگار ،تکمیل ظرفیتهای وجودی او و تقرب به خداوند .بر این
اساس ،حکمت الهی اقتضاء میکند که همه افعال خداوند غایت و هدف داشته باشند ،چرا که نفی غرض
از فعل خداوند عبارت از نفی غرض فاعلی است و با توجه به نفی غرض زاید بر ذات ،غایت آفرینش همان
علم پروردگار و ابتهاج ذاتی او به کماالت مندرج در ذات است که به سبب آن ،به ایجاد نظام هستی
مبادرت ورزیده است (محمودیان و امامی .)2913 ،بر اساس باور مذکور که نماینده آن معتزله است،
2

 -عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بردسکن akbari.180@gmail.com
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خلقت انسان تصادفی نیست و اهداف ویژهای همچون؛ شناخت پروردگار و قرب به او برای آن وجود
دارد .فارسینژاد و دژآبادی ( )2913اظهار میدارند که از دیدگاه قرآن ،هدف از آفرینش جهان ،انسان
کاملی است که به مقام عبودیت حقیقی رسیده و آسمانها و زمین و هر چه در آنها است برای او آفریده
شده است .در مقابل این دیدگاه باور دیگری وجود دارد که اظهار میدارد که خداوند موجودی کامل و
بینیاز است و هدف داشتن از خصوصیات ،موجودات نیازمند است .بنابراین ،خداوند نمیتواند از آفرینش
جهان هدف و غایتی داشته باشد .در این خصوص ،آهنگران ( )2911اظهار میدارد این که برخی
صاحبنظران ،فلسفه یا علت خلقت انسان را در نظام تربیتی اسالم ،رسیدن او به کمال مطلق میدانند ،اشتباه
است چرا که خالق حکیم در هدفش نه غیر مقدور ،بلکه باید مقدور و ممکن باشد ،و از طرف دیگر ،انسان
دارای عقل است و هیچگاه غیرمقدور را هدف فعالیتهای خود قرار نمیدهد ،لذا رسیدن انسان به کمال
مطلق به عنوان فلسفه خلقت انسان اشتباه است و باید تعبیر مزبور اصالح شود ،بنا بر چنین باوری که اشاعره
نماینده آن است؛ خداوند از آفرینش جهان هدف و غایتی نداشته است (فارسینژاد .)2911 ،اشاعره منکر
هدف و غایت در افعال الهی و متکلمان امامیه و معتزله قائل به وجود هدف و غایت در افعال الهی هستند.
با وجود شرحهای بسیاری که در باب مسئله آفرینش مطرح شده ،این مسئله بسیار مهم همچنان در هالهای
از ابهام باقی مانده است .اکنون با توجه به این که فلسفه به عنوان یکی از دو صافی اصلی در تعیین اهداف
تعلیم و تربیت و تبدیل اهداف موقتی به هدفهای ثابت نقش ایفا میکند و نیز نظر به این که وجود مبانی
قابل دفاع در فلسفه حاکم بر هر جامعه ،خاصه در موضوع هدف آفرینش انسان (که موضوع تعلیم و تربیت
است) میتواند سرنوشت تعلیم و تربیت در آن جامعه را دگرگون سازد ،چنانچه این اختالف در نظرگاه
فالسفه و متکلمان مسلمان مرتفع نگردد ،تربیت نیز با دو نوع پیشفرض روبهرو میشود :یکی تربیت
هدفمند ،مبتنی بر بایستههای اعتقادی در خصوص اهداف آفرینش (دیدگاه معتزله و امامیه) و دیگری
تربیت بدون هدف از قبل طرحریزی شده با تأکید بر بینش و خالقیت خود انسان (دیدگاه اشاعره و فالسفه
مسلمان) و به این ترتیب نوعی از تعارض در مبانی هدفگزینی را با توجه به اختالف نظر عقلی
اندیشمندان مسلمان شاهد خواهیم بود .بنابراین ،پیشنهاد میشود فیلسوفان و متکلمان مسلمان برای پاسخ به
نیازهای نظام تربیت اسالمی در آموزههای عقالنی خود بازاندیشی و فیلسوفان تربیتی را برای حل این مسئله
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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مشهد.

تحول در آموزش پرورش از طریق بازشناسی مفهوم انسان فرهیخته
محمدرضا آهنچیان 2و علی صحبت لو

1

پرسش درباره معنای «انسان فرهیخته »9پرسشی است که در ادوار تاریخی گوناگون تاکنون توسط
فالسفه و اندیشمندان تکرار شده است هرچند که از رواج اصطالح «انسان فرهیخته» دیر زمانی نمیگذرد.
فیلسوفان همواره در پی آن بودهاند تا تصویری از انسان مطلوب و انسان تربیت شده را ترسیم کنند و
ویژگی های او را معلوم کنند .این کوشش گاه به طور مستقیم و گاه از طریق بیان انتظارات خود از
محصول تعلیم و تربیت نشان داده شده است .هر ملت آرزوهای خود را در قالب تصویری که از انسان
فرهیخته دارد ،عرضه میدارد .از اینرو ،بازشناسی در مفهوم انسان فرهیخته ،میتواند منشأ اثرگذاری برای
تحول در آموزش و پرورش باشد .این گزاره ،پیشفرض مطالعه حاضر قرار گرفت و بر این اساس ،هدف
مقاله حاضر بررسی سیر تاریخی و تأمل در مفهوم انسان فرهیخته با مراجعه به سندهای آموزش پرورش
جمهوری اسالمی ایران ،تهیه شده در سالهای  2919و  2935تعیین شد .برای این منظور و با هدف اتصال
به یکی از معروفترین نظریههای تربیتی معاصر در باب انسان فرهیخته ،از نظریه پیترز برای دستیابی به
این هدف استفاده شد.
سؤالهایی که در این مقاله به آنها پاسخ داده شد ،به شرح زیر است:
 -2بر اساس سند آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران ،انسان مطلوب توصیف شده دارای
چه ویژگیها و خصوصیاتی میباشد؟
 -1بر اساس دیدگاه پیترز ،انسان فرهیخته کیست و دارای چه ویژگیهایی میباشد؟
 -9انسان فرهیخته توصیف شده در سند آموزش و پرورش میتواند موجد چه تحوالتی در
آموزش و پرورش کشور شود؟
 -2دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 -1دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد

ahanchi8@um.ac.ir

alisohbatlo@mail.com
- Educated man
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 -4انسان فرهیخته توصیف شده توسط پیترز میتواند چه تحوالتی در یک نظام آموزشی پدید
آورد؟
 -0نظام آموزش و پرورش متأثر از انسان مطلوب در سند و انسان فرهیخته در دیدگاه پیترز چه
تفاوتها و مشابهتهایی خواهند داشت؟
در پاسخ به سؤالهای تحقیق از روش تحلیلی و استنتاجی استفاده شده است.
مقوله تحول در نظامهای آموزشی ،مبحث دیرپایی است و به زعم برخی از ارباب تعلیم و تربیت از
لوازم الیتجزای نظامهای آموزشی ،تحول مستمر و تغییرات پی در پی و ارتقایی 2است (طوسی:2915 ،
 .)20این مهم بعد از سال  2340در دنیا نمود عینیتری یافت (قورچیان )221 :2901 ،و اغلب کشورهای
جهان برای خیزش مجدد و گام نهادن به سمت و سوی آینده شتابنده و تحوالت فزاینده به فکر بازکاوی،1
معماری ،9بازسازی ،4تغییر و تحول اساسی در نظامهای آموزشی خویش افتادند (رحیمی.)4 :2911 ،
اما تاریخچه «تحول» در دنیای تعلیم و تربیت به زمانهای دور بازمیگردد .فیلسوفان و مربیان بزرگ در
این باره نظرات و دیدگاههای ارزشمندی ارائه کردهاند .در این مقاله از طریق پیوند زدن تصویر انسان
فرهیخته با تحول در آموزش و پرورش ،این تحوالت محصول آن تصویر دانسته شده است .به عنوان نمونه،
نظام تربیتی کنفوسیوس 0بر اساس عقیده «فرد افضل »6بنا شده است .کنفوسیوس را شاید بتوان اولین
فیلسوفی دانست که درصدد برآمده است تا انسان فرهیخته را تعریف کند (مایر .)30-31 :2904 ،بر اساس
فلسفه هندی ،هدف تعلیم و تربیت پرورش فرد برای ادای دین خود نسبت به خدایان ،خردمندان و نیاکان
است و اجرای هر یک از وظایف ،از طریق خاصی انجام میشود که شخص باید آن را فرا گیرد (جمعی از
نویسندگان .)61 :2914 ،پرداختن به مفهوم انسان فرهیخته را در آرای سقراط و افالطون که بنیانگذاران
فلسفه در یونان باستان هستند نیز میتوان دید .بنابراین ،انسان فرهیخته از نظر فیلسوفان یونان باستان ،انسانی
است که قوایش در همه ابعاد در حد کمال تحقق یافته است (اسمیت .)26 :2900 ،توجه به ویژگیهای
انسان فرهیخته اختصاص به غرب نداشته است .اغلب فیلسوفان و حکمای اسالمی از آرای فالسفه یونان
- promotional
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باستان متأثرند .آنها یافتههای فلسفه یونان را با آموزههای اسالم صیقل دادهاند .به طور کلی میتوان گفت
انسان فرهیخته مورد نظر فیلسوفان اسالمی ،انسان مطلوب در اسالم است .فارابی انسان مطلوب را انسانی
معتدل میداند (جمعی از نویسندگان .)160 :2914 ،انسان فرهیخته بوعلی انسانی متحول شده است و با
افرادی که نظام آموزشی ما تولید میکند ،تفاوت فاحشی دارد (زیباکالم .)14 :2914 ،مرور پیشینه نشان
داد که از نگاه فالسفه تعلیم و تربیت مشرق زمین ،به ویژه مسلمانان و نیز فیلسوفان غرب ،شناسایی غایت
تعلیم و تربیت از طریق ارایه تصویری از انسان فرهیخته یا انسان مطلوب یک اقدام منطقی و مورد نظر بوده
است.
یکی از اساسیترین وظایف هر نظام تربیتی ارائه تصویری روشن از انسان مطلوب میباشد .انسان
مطلوب /فرهیخته انسانی است که شکل زندگی او مطلوب است .این مطلوب از اخالق ،رفتار و از
فعالیتهایی که در آن شرکت میکند و همچنین از قضاوتها و احساسات وی مشخص میشود (پیترز،
 .)2305شخص «فرهیخته» کسی است که نهتنها دارای معلوماتی است ،بلکه قدرت فهم بعضی چیزها را هم
داراست .همچنین ،نظر بر این است که این فهمیدن باید وسیع و عمیق باشد و نباید زیاد در محدوده باریک
یک موضوع معین قرار گیرد (تقیپور ظهیر .)0 :2913 ،به عبارت دیگر ،انسان مطلوب دانشآموختهای
است که به عنوان برون داد نظام آموزش و پرورش محسوب میشود.
در منشور الگوی تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران ( )2916گامهای
تحول چنین بیان شده است -2 :تدوین فلسفه آموزش و پرورش اسالمی؛  -1تعیین ویژگیهای انسان
مطلوب؛  -9طراحی نظام مطلوب؛  -4طراحی محتوای برنامههای آموزشی؛  -0تربیت مجریان مستعد و
الیق؛  -6اقدام شجاعانه در اجرای برنامهها .مالحظه شد که مهمترین گام بعد از تدوین فلسفه آموزش و
پرورش اسالمی ،ترسیم سیمای «انسان مطلوب» بوده است.
سیمای انسان مطلوب در سند  2919نیز چنین بیان شده است :آمادگی برای زیستن در قرن  ،12کسب
مهارتهای اساسی زندگی ،آمادگی برای ورود به عصر دانایی ،حرکت در مسیر عبودیت ،تربیت
شهروندان جهانی ،توجه به فرهنگ بومی و غیربومی ،خالق و نوآور بودن ،کسب فضایل اخالقی ،داشتن
روحیه ایثار و امید به آینده و عهدهدار شدن رسالت خطیر جامعه اسالمی در صحنههای ملی و بینالمللی.
همچنین ،تصویر انسان مطلوب در سند  2935چنین بیان شده است :تربیت انسانی مؤمن و متخلق به
اخالق اسالمی ،پرسشگر و فکور ،خالّق و کارآفرین ،سالم و با نشاط ،قانونگرا و نظمپذیر ،عدالتخواه و
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صلحجو ،وطندوست ،خودباور ،امیدوار و منتظر ،دانا و توانا ،شجاع و ایثارگر ،پاکدامن و باحیا،
مسئولیتپذیر و وظیفهشناس ،آماده ورود به انواع تربیت تخصصی و شغلی.
مرور اندیشههای پیترز نیز نشان داد که او به عنوان مدافع معاصر نظریه آموزش و پرورش آزاد ،آرمان
نظام تعلیم و تربیت خود را انسان فرهیخته میداند .پیترز نسبت به تعلیم و تربیت دیدگاهی غیر ابزاری دارد.
او هدف تعلیم و تربیت آزاد را تربیت انسان فرهیخته میداند (نامی .)2914 ،اساسیترین دیدگاه مدافعان
نظریه آموزش و پرورش آزاد این است که «کسب دانش فینفسه ارزشمند است( » 2زیباکالم مفرد:2904 ،
.)254
در آموزش و پرورش آزاد ،هدف و شعار اصلی تعلیم و تربیت ،تنویر ذهن و رها کردن از زمان و
مکان خاص است .دانش به خاطر خودش و ارضای ذهن ،طلب شده و در راستای روشنگری ذهن کسب
میشود ،نه برای مقاصد بیرونی؛ مقاصد بیرونی هر چند مهمند ،اما محصول جانبی تلقی میشوند که در
درجه دوم اهمیت قرار میگیرند (میرزامحمدی و همکاران :2932 ،مقدمه ب).
به طور کلی ،پیترز سیمای انسان فرهیخته را چنین بیان میکند :دانش و درک عمیق ،تحول در نگرش و
رفتار ،ورود به صور دانش ،چشمانداز شناختی ،استقالل اخالقی ،تحول عاطفی ،تفکر انتقادی ،دانش
تخصصی ،و نگرش غیر ابزاری به دانش.

در نتیجه ،انسان تربیت یافته نظام آموزشی در سندهای آموزش و پرورش ،به ویژه سند  2919شباهت-

های زیادی با انسان تربیت شده پیترز دارد .از جمله شباهتهای انسان تربیت شده در سندهای آموزش و
پرورش با انسان فرهیخته پیترز میتوان به مواردی از جمله تأکید بر آمادگی برای زیستن در قرن حاضر،
تأکید بر تحول در ابعاد شناختی ،اجتماعی و عاطفی ،تأکید بر خالقیت و نوآوری ،تأکید بر تحول اخالقی،
و داشتن تفکر انتقادی اشاره کرد .همچنین از تفاوتهای انسان فرهیخته پیترز با انسان مطلوب در سندهای
آموزش و پرورش میتوان به مواردی نظیر نگرش غیر ابزاری نسبت به تعلیم و تربیت ،روحیه ایثار و
فداکاری ،روحیه انتقادپذیری ،کسب مهارتهای شغلی و حرفهای ،تربیت شهروندی جهانی ،و تحول در
ساحتهای مختلف تربیت اشاره کرد .مصداق اثراتی که این تصویر از انسان مطلوب در آموزش و
پرورش میگذارد متعدد و چندگانهاند که در مقاله بدان پرداخته شده است.
نتیجه پژوهش نشان داد که انسان تربیت یافته نظام آموزشی در سندهای آموزش و پرورش ،به ویژه سند
 2919شباهتهای زیادی با انسان تربیت شده پیترز دارد .این شباهتها ،بدون نیاز به توجیه ایدئولوژیک ،یا
- knowledge for its own sake
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مشابهت در نظام فلسفی این دو رویکرد به انسان فرهیخته مورد توجه قرار گرفت .در عین حال هدف نهایی
این بود که روشن شود آیا نظام آموزش و پرورش که از این دو رویکرد خارج میشود ،دارای چه
مشخصههایی هستند و اگر بنا به ایجاد تحول در آموزش و پرورش کشور باشد ،تصویر ارایه شده از انسان
فرهیخته ،چه آثار و تبعاتی ایجاد خواهد کرد؟
این که انسان فرهیخته کیست؟ میتواند به نظام آموزش و پرورش شکل بدهد .انسان فرهیخته تابع
اقتضائات و شرایط اجتماعی و سیاسی بوده و از یک جامعه به جامعه دیگر متفاوت است .در جمهوری
اسالمی ایران ،تربیت انسان فرهیخته متأثر از مدرسه ،جامعه و خانواده است .انسان فرهیخته تابع زمان
خویش است .چالشها بر سر چگونگی تربیت انسان فرهیخته کماکان به قوت خود باقی است.
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حسینی ،افضل السادات و محمودی ،نورالدین ( .)2931واکاوی بنیانهای تفکر انتقادی در

اندیشههای ژاک دریدا و میشل فوکو و کاربردپذیری آن در تعلیم و تربیت .در چکیده مقاالت
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و
پرورش ایران (صص .)60-65 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

واكاوی بنیانهای تفکر انتقادی در اندیشههای ژاک دریدا و میشل فوكو و
كاربردپذیری آن در تعلیم و تربیت
افضل السادات حسینی 2و نورالدین محمودی

1

یکی از چالشهای اساسی نظام آموزش و پرورش در ایران نحوه تطبیق آن با شرایط جدید حاکم بر
جهان و ایران به ویژه در آستانه ورود به جامعه اطالعاتی یا جامعه داناییمحور است .اگر قرار است
آموزش و پرورش در ایفای کارکردهای خود مؤثر واقع شود ،نمیتواند نسبت به این شرایط و تحوالت
بیتفاوت باقی بماند .بدین منظور نظام آموزش و پرورش باید در تعیین و ترسیم اهداف و رسالتهای خود
بازاندیشی کند.

یکی از این اهداف و رسالتها ایجاد و تقویت فرهنگ یادگیری انتقادی و به عبارت دیگر ترویج
مهارتهای تفکر انتقادی در میان دانشآموزان است ،که یکی از دغدغههای موجود نظام آموزش و
پرورش کشور در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است ،اساس آموزش در سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش نیز تفکر و پژوهش است .رویکرد نظام تعلیم و تربیت در سند تحول گامی بلند و رو به
جلو در راستای تحقق این مهم است و در آن به پرورش و تقویت بنیه فکر و اندیشه انتقادی دانشآموزان
توجه ویژه شده است (سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش.)2935 ،
تعاریف متعددی که از تفکر انتقادی در دست است همه بر این نکته تأکید میکنند که هسته اصلی
چنین تفکری توانایی و میل به جمعآوری ،ارزیابی و استفاده مؤثر از اطالعات است (کریتس.)00 :1551 ،9
به اعتقاد آلوین تافلر 4در عصر دانایی اقتدار برای کسانی است که از دانش بیشتری برخوردار باشند .دانش
از دیدگاه وی در فرایند زیر حاصل میشود.
 - 2عضو هیئت علمی رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران afhoseini@ut.ac.ir
 - 1دانشجوی دکتری تخصصی رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران nmahmoudi@ut.ac.ir
Curtis
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- Alvin Toffler
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داده

اطالعات

دانش

خرد

Data

Information

Knowledge

Wisdom

نمودار  -2فرایند دانش (آبوت)2339 ،

برای رهایی یافتن از تسلط دیدگاه پوزیتیویستی حاضر بر آموزش و پرورش و برون رفت از مسایلی که
آموزش و پرورش کنونی ما با آن مواجه است و ایجاد تحولی بنیادین در آن ،ضرورت توجه به
دیدگاههایی نو و تعلیم و تربیت نوین را ضروری میسازد.
در این راستا مکتب پساساختارگرایی 2با تاکید بر تفکر انتقادی ،تأثیر شگرفی بر جای گذاشت.
پساساختارگرایی یکی از نظریههای اصلی پست مدرنیسم است ،که میتواند به برون رفت آموزش و
پرورش کشور از معضالت موجود در حوزه تفکر انتقادی کمکهای فراوانی کند .این نگرش در حوزه
علوم انسانی شکل گرفته و اولین بار با انتقادات دریدا 1از پدیدارشناسی هوسرل و همراه با موجی از
متفکران فرانسوی میشل فوکو ،روالن بارت ،زیل دلوز و فلیکس گاتاری آشکار شد (بارت و مور1525 ،9
 .)11:در این میان اندیشهها و آرای دریدا و فوکو با توجه به جایگاه ویژهای که در مکتب پساساختارگرایی
دارند ،از اهمیت خاصی برخوردارند و در پژوهش حاضر مورد تحقیق و بررسی قرار میگیرد ،سؤال اصلی
که مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی آن میباشد این است که تفکر انتقادی به عنوان عنصر اصلی تعلیم و
تربیت پساساختارگرا از دیدگاه دریدا و فوکو دارای چه مؤلفههایی است و چه دستاوردهایی برای آموزش
و پرورش کشور میتواند در حوزه تفکر انتقادی داشته باشد؟ با توجه به اینکه انتخاب روش تحقیق،
بستگی به اهداف و ماهیت موضوع تحقیق دارد و این پژوهش ماهیتی فلسفی دارد ،لذا از روش تحلیلی-
استنباطی استفاده شده است .در این روش ،ابتدا اطالعات مورد نیاز گردآوری میشود .بعد از مطالعه منابع
گردآوری شده و گزینش آنها ،به دستهبندی مطالب در جهت دستیابی به هدف پژوهش اقدام میشود.
بخش مهم پژوهش ،یافتن داللتهای تربیتی در حوزه تفکر انتقادی از بنیانهای این مفهوم در اندیشههای

- Post Structuralism

2

- Jacque Derrida

1

- Barrett & Moore
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ژاک دریدا و میشل فوکوست .در این بخش تالش میشود از اندیشههای فلسفی ،نتیجه تربیتی استنباط
شود .بنابراین ،با توجه به موارد فوق ،میتوان روش تحقیق را در دو مرحله بر شمرد:
-

در مرحله اول از روش تحلیلی استفاده خواهد شد ،که به بررسی نظریههای ژاک دریدا و میشل
فوکو در حوزه تفکر انتقادی پرداخته میشود .مبنای این تحلیل به طور عمده از کتابهای دسته
اول ژاک دریدا و میشل فوکو خواهد بود.

-

در مرحله دوم برای دستیابی به داللتهای تربیتی از روش استنتاجی استفاده خواهد شد.

پژوهشهایی را در داخل و خارج از کشور میتوان یافت که بر اساس رابطه عام با بعدی از ابعاد
موضوع این پژوهش ارتباط پیدا میکنند .در پژوهشهای خارجی تعدادی از اندیشمندان تفکر را وارد
کالس درس کردهاند .آیزنر ( )2319از برنامهریزان درسی یادآور میشود که باید فرصتهایی در فرایند
آموزش ایجاد کرد تا دانشآموزان در زمینههای مختلف به مباحثه ،مناظره و تعامل فکری بپردازند .ریچ
هارت ( )1555دو عامل اساسی برای پرورش تفکر در کالس ذکر میکند -2 :در نظر گرفتن زمان کافی
برای تفکر کالسی؛ و  -1داشتن چارچوبی برای آموزش فکر به متربیان .مطابق نظر وی کالسهای درس
باید مکانی برای فکر و مواجهه با مسایل و تکالیف فکری باشد ،زیرا تنها راه رسیدن به جامعهای پویا،
نهادینه کردن فکر در متربیان است .پل ( )1559با ارائه مدل تفکر انتقادی از عناصر تفکر انتقادی،
شاخصهای سنجش این عناصر و ویژگیهای متفکر انتقادی بحث نموده و مفاهیم مربوط به هر یک را

توضیح میدهد .این مدل ،یک مدل جهانی و مرجع برای پژوهشگران حوزه تفکر انتقادی محسوب می-
گردد.
در پژوهشهای داخلی علیپور ( )2919در پژوهشی به بررسی تناسب محتوای کتابهای تعلیمات
اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی با پرورش مهارتهای تفکر انتقادی پرداخته است .هاشمی ( )2910در
پژوهشی با عنوان «بررسی جایگاه تفکر انتقادی در محتوای کتابهای درسی پایه پنجم دوره ابتدایی» به
بررسی میزان بهکارگیری مؤلفههای تفکر انتقادی از دیدگاه ماتیو لیپمن در کتابهای درسی علوم و
ریاضی پرداخته است.
تفنگدار ( )2916در پژوهشی با عنوان «نقش روشهای آموزش در پرورش تفکر انتقادی» به بررسی
نقش روشهای آموزشی در نظام تعلیم و تربیت پرداخته که معطوف به تربیت انتقادی هستند.
در ادامه به بخشی از دستاوردهای مقاله اشاره خواهد شد .یکی از اهداف مهم تربیت پساساختارگرایانی
چون فوکو و دریدا ،تربیت شهروندانی نقاد است؛ یعنی باید به دانشآموزان فرصت الزم جهت بسط
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ظرفیت انتقادی آنها داده شود و شهروندان انتقادگر به جای شهروندان صرفاً خوب تربیت شوند .میشل
فوکو در یک مدل چرخشی فرایند شکلگیری تفکر انتقادی را به نمایش میگذارد.

مدل چرخشی تفکر انتقادی میشل فوکو

تمرکز یا توجه
تمرکز و توجه جدید
سؤال یا فرضیه

تصمیم و توصیف بهترین راه حل

ارزش

محتوا

تحلیل و بررسی محاسن محتوا و عناصر آن

نمودار  -1مدل چرخشی تفکر انتقادی میشل فوکو ()1555

طبق مدل نمودار ( ،)1تفکر انتقادی وابسته به استقالل فردی و قضاوت مستدل در فکر و عمل است.
استقالل فردی ارزش بسیار مهمی است که انسان را از پذیرش بیچون و چرای دانش باز میدارد ،قضاوت
مستدل نیز باعث میشود ،فرد شواهد مربوط به ایدهپردازی خود را جمعآوری و ارائه کند .تفکر انتقادی بنا
به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان ستیزهجو است و استقالل فردی را ورای یک فهم عامه و رابطهای میداند
(کار .)11 :2331 ،از بین بردن دوگانگیها و قطببندیهای رایج همچون عین و ذهن ،تئوری و عمل،
عامه و نخبه و غیره از جمله دیگر اهداف تفکر انتقادی است (دریدا .)60 :1556 ،استخراج بنیانهای تفکر
انتقادی و دستیابی به الگویی مطلوب در آموزش و پرورش کشور جز با استنباط مبناهای فلسفی تفکر
انتقادی امکانپذیر نیست ،دریدا این مهم را در قالب بهکارگیری مدل زیر به ثمر رسانده است.
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ارزشیابی

تشخیص

تحلیل
تفکر انتقادی

توصیف

تفسیر

نمودار  -9مدل تفکر انتقادی دریدا ()1556

ماحصل آرا و اندیشههای فوکو و دریدا در مدلهایی مفهومی در مقاله مورد تحلیل و بررسی قرار
گرفته است .بهکارگیری این مدلها در آموزش و پرورش ما را در پرورش تفکر انتقادی یاری میرسانند و
به الگوی مطلوب تفکر انتقادی در آموزش و پرورش نزدیک میکند.

منابع
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انقالب فرهنگی.
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کاظمی ،یحیی و گنجبخش ،فرهاد ( .)2931ثنویت مبنای فلسفی تحول در آموزش و پرورش .در

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام
آموزش و پرورش ایران (صص .)61-66 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

ثنویت مبنای فلسفی تحول در آموزش و پرورش
یحیی کاظمی 2و فرهاد گنج بخش

1

در تعریف تغییر و نوآوری گفتهاند که تغییر ،دگرگونی هر چیزی است که با گذشتهاش تفاوت داشته
باشد و نوآوری اتخاذ ایدههایی جدید برای سازمان است .بنابراین ،تمام نوآوریها میتواند منعکسکننده
یک تغییر باشند؛ اگرچه تمام تغییرها نوآوری نیستند (آقایی فیشانی .)16 :2900 ،تحول یعنی فرایند ذوب
شدن اندیشهها ،باورها و رفتارهای سنتی و تثبیت ارزشهای نوین و استقرار نظامهای جدید .تحول یعنی
منطبق کردن سازمانها با آخرین پدیدههای روز.
با توجه به ضرورت تربیت انسانها ،باید امر تعلیم و تربیت را تحلیل کرد تا از آن راه به بررسی و مقایسه
انواع تربیت و روشها و هدفهای تربیتی پرداخت و به انواع تربیت که شایسته وجود انسان است و وی را
به کمال میرساند نایل شد .پراگماتیسم و اسالم ،مکاتب فلسفی و تربیتی با دیدگاهها ،نظریهها و
کاربستهای مستقل خود هستند (شعارینژاد .)402 :2912 ،یکی از بنیانگذاران مکتب پراگماتیسم جان
دیویی است .بیشترین تأثیر جان دیویی در عرصه آموزش و پرورش است .به نظر وی ،مهمترین وظیفه
آموزش و پرورش بیش از هر چیز دیگر ،پرورش هوش در شرایط آزادی است و این نکته مهمترین شرط
اساسی مردمساالری است (شعارینژاد .)469 :2912 ،مکتب اسالم مبتنی بر توحید و معیار عملکرد
انسانها ،وحی و قرآن و مبتنی بر جایگاه رفیع انسان است که مقام جانشینی خداوند را دارد .بنابراین ،اصول
تعلیم و تربیت از منبع وحی سرچشمه میگیرد.
از نظر اسالم ،آیات نازل شده بر پیامبر (ص) نخستین سند مدوّن تعلیم و تربیت اسالمی است که در آن،
بر دو عنصر بنیادین تعلیم و تربیت ،یعنی کسب دانش و معرفت از یکسو و تعالی روح و کمال انسانی از
سوی دیگر تأکید میشود .در مکتب پراگماتیسم ،هفتمین فصل از فصول آموزش و پرورش اصل تأثیر

2

 -عضو هیات علمی گروه آموزش و پرورش دانشگاه سیستان و بلوچستان yahya_kazemi@yahoo.com

 - 1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
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متقابل است .این اصل رابطه دو عامل ،یعنی شرایط عینی و خارجی با شرایط درونی فرد ،را روشن میکند.
تجربه معمولی نتیجه تأثیر این دو عامل است و در تعلیم و تربیت نیز باید به هر یک از این دو عامل به یک
اندازه اهمیت داده شود .هر تجربه محصول تأثیر متقابل فرد با محیط او است ،اعم از این که این محیط از
اشخاص تشکیل شده باشد یا از اشیاء (دیویی .)40 :2963 ،یکی از روشهای تربیتی در اسالم ،پاداش و
تنبیه است .ذکر مواردی از قبیل بهشت و دوزخ ،خیر و صالح ،و سرانجام خوب و بد در قرآن کریم و
سایر منابع انسانی ،نشاندهنده استفاده این مکتب تربیتی از روش تشویق و تنبیه است (و هر که از حدود
الهی تجاوز کند ستمکار خواهد بود-بقره.)113/
با توجه به گزارههای ارزشی  3 ،4 ،1 ،2و گزارههای  15 ،21 ،25و  10موجود در سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش ،و نیز با توجه به هدفهای کالن  2و  1همان سند ،مبنای فلسفی آموزش و پرورش
همچون گذشته بر فلسفه رئالیسم مذهبی مبتنی است .اهداف آموزش و پرورش در این دیدگاه هم متوجه
دنیا و هم معنویت است .این اهداف ناشی از این ویژگی بنیادی است که رئالیسم مذهبی در روانشناسی
معتقد به ثنویت وجود هستند .یعنی ،مخلوقات و عالم وجودی را جدا از وجود خدا میدانند .این دیدگاه به
صورت رسمی یا عملی به مقابله با دیدگاههای وحدت وجود و معنوی دانستن عالم مخلوقات برخاستهاند.
این در حالی است که رئالیستهای مذهبی اسالمی ایران مانند عالمه طباطبایی و مطهری سعی در
طرفداری از وحدت وجود داشتهاند که جدا از تناقض در دیدگاه فلسفی این دیدگاه ،استنتاجهای عملی از
آن مانند اهداف تربیتی را متأثر ساخته است .برای برجسته کردن این تأثیر میتوان به دیدگاههای ایدآلیسم
و عرفانی که نمود جهان را واقعی نمیدانند و اهداف غایی را تنها معنوی میدانند اشاره کرد .حال آن که
اهداف تربیتی رئالیسم مذهبی متوجه اهداف مادی و معنوی است.
روش پژوهش حاضر از نوع انتقادی است .یعنی ابتدا به بررسی شواهد موجود در سند تحول آموزش و
پرورش پرداخته میشود و نشانههای رئالیسم مذهبی استخراج میشود .سپس به نقد این دیدگاه با توجه به
دیدگاههای فلسفی دیگر پرداخته میشود .در پایان ،کاربرد این نتایج به صورت پیشنهاد تغییر در بعضی از
عبارتهای موجود در سند تحول آموزش و پرورش ارائه میشود.
فلسفه رئالیسم مذهبی با طرح دیدگاه تفکیک جهان به دو بخش خدا و مخلوق دچار ثنویت یا دوگرایی
در روانشناسی میشود .در این دیدگاه ،خدایی که جهانی مستقل از خود را آفریده است ،صفاتی چون
دانایی ،توانایی ،و عدالت دارد .مخلوق خدا مانند انسان نیز میتواند این صفتها را داشته باشد و جهان
عمالًًٌ دارای نیروهای روحی و علمی و قدرتی بسیار متنوعی عالوه بر خداوند است .این دیدگاه با
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ناهماهنگی درونی و تناقضاتی همراه است .توحید و منحصر دانستن همه نیروها به خداوند در اسالم ،با این
دیدگاه هماهنگ نیست .عالوه بر این ،فیلسوفان مدعی این دیدگاه در دو فصل یک کتاب از جملههای
متناقضی استفاده میکنند .در بخشی به فلسفه مالصدرا گرایش دارند و جهان را واحدی میدانند که با
خداوند یکی تصور میشود و ماهیتها و جداییها را عدمی میدانند .در فصلی دیگر ،درصدد تأیید
جهانی عینی و مستقل و جدا از خدا هستند.
در نقد ثنویت در هدفگذاری میتوان چنین مطرح کرد که ممکن است بتوان بر «وسیله» نام هدف
واسطهای نهاد .اما قرار دادن وسیله به جای هدف نهایی مستقل ،باعث خطای بنیادی میشود .حداقل خطای
ایجاد شده این است که بخشی از توان تربیتی از اهداف اصلی دیگر باز میماند .عالوه بر این ،ممکن است
توجیهپذیری بنیادهای فلسفی یک دیدگاه و به تبع آن ،اهداف تربیتی آن را مختل سازد .بنابراین ،قرار
دادن فلسفه رئالیسم مذهبی به عنوان مبنای تحول آموزش و پرورش به صورت عام یا در بخشی از اصول
میتواند به تناقض فلسفی و نیز کاهش بخشی از توان تربیتی بیانجامد.
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صفارحیدری ،حجت و حسیننژاد ،رزا ( .)2931عدالت و آموزش و پرورش :نگاهی به رویکردهای

عدالت آموزشی .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی
فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)01-63 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

عدالت و آموزش و پرورش :نگاهی به رویکردهای عدالت آموزشی
حجت صفارحیدری 2و رزا حسیننژاد

1

از منظر تاریخی ،تحقق عدالت در گستردهترین معنای خود همواره از آرمانهای اجتماعی آدمی بوده
است .این در حالی است که درباره معنا ،ماهیت و امکانهای تحقق آن هیچگاه اتفاق نظری نبوده است.
مسئله روشن ساختن معنای عدالت از یک سو ،و تحقق آن در اجتماعات انسانی از سوی دیگر ،سبب شده
است که نهتنها پای فیلسوفان و نظریهپردازان به میان کشیده شود ،بلکه سیاستمداران ،کارگزاران
حکومتها ،و نیز رهبران انقالبهای اجتماعی ،از آرمان عدالت به عنوان ابزاری برای هدایت کنشهای
آدمیان و ایجاد تحرک و جنبش در میان تودهها استفاده کنند .اکنون که دامنه بحث درباره عدالت از
حوزههای کالمی و دینی فراتر رفته و قلمروهای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی را در بر گرفته است ،به نظر
میرسد که اندیشیدن به آن ضرورت بیشتری یافته است .پرداختن به این نکته از آن رو حائز اهمیت است
که مبارزه با بیعدالتیها در یک سده گذشته فزونی گرفته است :مبارزه علیه نابرابریهای جنسیتی ،قومی،
نژادی ،طبقاتی ،مذهبی ،جغرافیایی .طی این مدت ،نمونههای مذکور توجه بسیاری از نظریهپردازان و
فیلسوفان و نیز رهبران و مصلحان اجتماعی را به خود جلب کرده است .یکی از حوزههایی که این
نابرابریها خود را عیان ساخته قلمرو آموزش و پرورش است .از اینرو موضوع عدالت آموزشی به مسئله
روز بدل گردیده است.
به این پرسش که موانع تحقق عدالت آموزشی چیست و چگونه تداوم مییابد؟ پاسخهای گوناگونی
داده شده است .در این مقاله پاسخهای داده شده تحت هفت رویکرد مورد بحث قرار گرفته است-2 :
رویکرد آرمانگرا؛  -1رویکرد لیبرالی؛  -9رویکرد مارکسیستی؛  -4رویکرد پست مدرن؛  -0رویکرد
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فمینیستی و نژادی؛  -6رویکرد هستیگرا؛ و  -0رویکرد تلفیقی .روش مطالعه نیز در این بررسی روش
تحلیلی و استنتاجی بوده است.
برای بررسی رویکرد آرمانگرا به عدالت آموزشی ،دیدگاه افالطون مورد بررسی قرار گرفته است.

بیگمان افالطون نخستین فیلسوفی است که هدف هرگونه نظام آموزشی حقیقی را تحقق عدالت – فردی

و اجتماعی– دانسته است .کتاب جمهور افالطون ( )2915نمونه بارز کوشش افالطون جهت پیوند زدن
میان ایده فلسفی عدالت با آموزش و پرورش است .برای بررسی رویکرد لیبرالی عدالت آموزشی به

اختصار دیدگاه اسکات ( )1556و نیز گزارش اکونومیست ( )1550به عنوان ارگان رسمی تفکر لیبرالی
مورد بحث قرار گرفته است .در این رویکرد ،عدالت در کارکرد نهادهای آموزشی ،به میزان کارآمدی
آنها در تولید و انتقال دانشها و مهارتهای الزم برای بازار رقابتی کار وابسته است .در بحث درباره
رویکرد مارکسیستی ،دیدگاه اریک فروم به عنوان یکی از اعضای مکتب فرانکفورت مورد بررسی قرار
گرفته است .او در کتابهای جامعه سالم ( )2965و انسان برای خویشتن ( )2962به روشنی به فرایند
تاریخی شکلگیری سرمایهداری در جوامع غربی پرداخته و پیامدهای ناعادالنه آنرا از لحاظ اجتماعی و
آموزشی مورد بحث قرار داده است .او پس از نشان دادن چگونگی تشکیل شخصیت بازاری در جامعه
سرمایهداری ،وظیفه نهادهای آموزشی را کسب دانش و معلومات که برای نظام بازار سودمند هستند،
معرفی میکند (فروم .)39 :2962 ،برای بررسی رویکرد پسامدرنی به عدالت آموزشی به اختصار به آرای
لیوتار ( ،)2915فوکو ( )2906و ژیرو ( )1550 ،1556اشاره شده است .به طور کلی ،اندیشهگران پست
مدرن تحقق عدالت آموزشی را از یک سو به کوشش در عیان ساختن ترفندهای آنچه مدرنیته خوانده
میشود ،وابسته میدانند و از سوی دیگر ،توجه به گروههای حاشیهای به جای متن ،فراهم ساختن امکانات
انتقال قدرت به گروهها و هویتهای محلی و روایتهای پراکنده و جزیی را به جای روایتهای کالن،
الزم و ضروری میشمارند .در بررسی رویکرد نژادی و جنسیتی به دیدگاه اندیشهگرانی چون مک روبی
( ،)2301مک دونالد ( ،)2315گیب ( ،)2332اسکلن ( ،)2330کونراد ( ،)1554لیکز و کارتر ( )1554و
آدیر و دالبرک ( )1559اشاره شده است .به عنوان نمونه ،به نظر این صاحبنظران هیچگاه در جامعه
آمریکایی ،آمریکاییهای آفریقاییتبار با سفیدپوستان آمریکایی از جهت برخورداری از امکانات و
مزایای اجتماعی ،اقتصادی و آموزشی برابر نبودهاند .در رویکرد هستیگرا ،ریشههای بیعدالتی را باید در
بیگانگی آدمی با خود که از پیامدهای رواج گسترده تکنولوژی است ،جست و جو نمود .تبدیل شدن
انسان ،دانش و نهادهای آموزشی به ابزارهای که در خدمت مقاصد محدود هستند ،خود نوعی بیعدالتی
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است .برای بررسی این نگرش به آرای مارسل ( )2900و یاسپرس ( )2909مراجعه شده است .در بحث
رویکرد تلفیقی کوشش شده است تا جنبههای مثبت هر یک از دیدگاههای مطرح شده استخراج و
پیشنهادهایی بر اساس آن ارائه شود .ایده محوری در این بخش آن است که در بحث درباره عدالت
آموزشی نه تنها توجه به جنبههای اجتماعی الزم است ،بلکه به همان اندازه نیز باید جنبههای معنوی آدمی
را مدنظر قرار داد .تحقق چنین خواستی از یک سو ،به اصالحات اجتماعی نیازمند است و از سوی دیگر،
به استقرار نوعی انسانشناسی که راه را برای فهم ماهیت معنوی و اخالقی انسان بگشاید .از همین رو ،توجه
به آموزههای دینی میتواند حائز اهمیت باشد .در جوامعی چون جامعه ما ،که نهادهای آموزشی آن از

آموزههای اخالقی ،معنوی اسالمی تأثیر میپذیرد ،به نظر میرسد بتوان راهی به سوی تحقق عدالت –

خواه اجتماعی و یا آموزشی – یافت.
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پدیده جهانی شدن در آموزش و پرورش ایران
علیرضا چناری 2و صدف پورمنصف

1

جهانی شدن تأثیرات فراوانی را در آموزش و پرورش داشته و یا در حال تأثیر گذاری است .آموزش و
پرورش بخشی از وجود جامعه را تشکیل میدهد و جامعه امروزی دارای نگرش جهانی است .آموزش و
پرورش امروزی مبتنی بر نگرشهای روزمره میباشد .گذشته از مثبت و منفی بودن پدیده جهانی شدن ،به
نظر میرسد که رخداد این پدیده در عصر انفجار اطالعات ،فرصتهای الزم را نهتنها برای تبادالت
آموزش و پرورش در سطح جهان به وجود آورده ،بلکه امتیازاتی را نیز برای کشورهای در حال توسعه
مانند ایران فراهم کرده تا از این طریق بتوانند پایههای آموزشی جامعه خویش را محکم نمایند و گامی بلند
برای آینده پیشروی خویش بر دارند .یکی از مهمترین محملهای جهانی شدن ،ظهور و گسترش انقالب
اطالعات است .البته در دنیای امروز بایستی اندیشه جهانی داشت و به صورت منطقهای و محلی این اندیشه
جهانی را پیاده نمود .بهکارگیری فناوریهای نوین از یک سو سبب تسریع و تسهیل فراوان در آموزش و
پرورش شده است و از سوی دیگر آسیبهای جدی را به تعلیم و تربیت وارد نموده است .آسیبهای
ناشی از آن بسیار نگرانکننده است .بایستی در این زمینه همه دلسوزان نظام آموزش و پرورش دست در
دست هم دهند و فرهنگسازیهای الزم را انجام دهند .از مهمترین آسیبهای فناوریهای جدید میتوان
به پدیده بلوغ زودرس ،هویت مجازی پیدا کردن کودکان و نوجوانان اشاره نمود .چهار رویکرد در زمینه
ایجاد فناوریهای نوین در آموزش و پرورش نقش اساسی دارند که عبارتند از :رویکرد ظهورکننده،
رویکرد کاربردی ،رویکرد ترکیبی ،رویکرد تحول .در بسیاری از کشورهای جهان ،مدرسه فقط جای
آموزش نیست ،بلکه محل جامعهپذیری ،آموزش زبان ملی ،انتقال ارزشهای اجتماعی به فرد و ادغام
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نوباوگان در نظام ارزشی و اخالقی جامعه و خالصه ،اولین عرصه ملتسازی است .از اینرو ،نظریههای
پرورش دانش محلی در بستر جهانی شدن عبارتند از :نظریه درخت ،نظریه کریستال ،نظریه قفس ،نظریه
 ،DNAنظریه قارچ ،نظریه آمیب .طرفداران جهانی شدن تعلیم و تربیت معتقدند که آموزش و پرورش
باید بتواند همانطور که از اثرات جهانی شدن استفاده میبرد ،خود نیز بر جهانی شدن تأثیر بگذارد و
پاسخگوی نیازهای جهانی شدن باشد .اسمیت اعتقاد دارد که تعلیم و تربیت عمومی در روزگار جهانی
شدن باید سه هدف را دنبال نماید .اولین هدف ،تأمین وفاداری ایدئولوژیکی نوجوانان به نظریه تجارت
آزاد جهانی با توجه به حفظ محیط زیست ،حقوق مشترک به وسیله دولتها میباشد .دومین هدف،
راهیابی بازار به قلب و ذهن مشتریان نوجوان و بستن قراردادهای پرسود در رابطه با تعلیم و تربیت میباشد
و سومین هدف ،تبدیل مدارس به مراکز آموزش نیروی کار ماهر مناسب با نیازهای شرکتهای داخلی
است .کارنوی معتقد است که بررسی جهانی شدن در تعلیم و تربیت فراتر از تأثیر آن بر کالس درس
است ،اگرچه روش عرضه داشتن کالس درس بخش مهمی از تولید دانش است ،اما در این فرآیند
نیروهای خارجی متعددی بر جهانی شدن و تولید دانش اثر میگذارند .اتون مؤلفههای ضروری جهانی
شدن تعلیم و تربیت را در انعطافپذیری ،آگاهی از نحوه کار ،ذهنی گشوده ،آموزش مداوم ،استقالل
فردی و خالقیت بیان میکند .از نظر وی ،این مؤلفهها سبب تغییرات اساسی در محتوا اهداف و روشهای
تعلیم و تربیت میگردد .نایت ( )1555برنامه درسی را از مؤلفههای اصلی جهانی شدن مطرح میکند .برن
( )1551معتقد است برنامه درسی جهانی با افزودن یک یا دو درس به برنامه درسی مدارس سامان نمییابد،
بلکه مهمتر از آن ،دیدگاه برنامهریزان درسی باید تحت تغییرات جدی قرار گیرد .اگر تا دیروز رسالت
آموزش و پرورش ،گسترش خویهای اخالقی مانند اندیشهگرایی منطق ،گفتمان ،حس همکاری،
مسئولیتپذیری و توجه به محیط زیست بود ،امروزه رسالتی سنگینتر دارد و آن نگهبانی بشر در برابر
تکانه آینده یعنی فراخور نبودن شتاب فرآیند و توانمندی جسمی و روانی بشر در برابر این
دگرگونیهاست .برای جا نماندن از جامعه مدنی جهانی ،باید کودکان و نوجوانان را با این پدیده آشنا
کرد و ضمن رفع مشکالت آنها ،زندگی در زمان بیزمان را به آنها آموخت.
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بنیانهای تحوّل آموزش و پرورش از دیدگاه روسو و فارابی
سید رضا بالغت 2و الیاس مالزهی
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پژوهش حاضر که با روشی توصیفی  -تطبیقی انجام شده است به بنیانهای تحوّل آموزش و پرورش از
دیدگاه روسو و فارابی میپردازد .در این راستا اهداف آموزشی ،روش تدریس ،وظایف معلم ،و نحوهی
تربیت دانشآموز را از دیدگاه روسو و فارابی بررسی میکند .فارابی فیلسوف بزرگی است که او را
مؤسس فلسفهی اسالمی و معلم ثانی دانستهاند (پژوهشکده حوزه و دانشگاه .)2911 ،ژان ژاک روسو 9نیز
دانشمندی است که از وی به عنوان پدر آموزش و پرورش کودکمحور یاد میکنند (وینچ 4و جینجل،0
)2333؛ کسی که به فعالیت فراگیر در جریان یادگیری بسیار اهمیت میدهد و یادگیری تحمیلی را بینتیجه
میداند (سوآرز و ارزکو 6و اوین هیلیارد.)142 :1554 ،0
با توجه به اینکه فارابی معتقد بود که جهتگیری آموزش و پرورش باید در راستای سامان دادن به
مدینهی فاضله باشد تا به سعادت انسان منجر شود ،آموزش و پرورش باید اجتماعی و همگانی باشد تا هر
انسانی در هر مرتبه و طبقهای که باشد بتواند به اندازه استعداد و توانایی که دارد از تعلیم و تربیت برخوردار
شود .معلم باید به روابط اجتماعی اهمیت دهد و به راهنمایی و کمک در فرایند یادگیری ،توجه داشته
باشد .شیوههای آموزشی ،باید متناسب با عواملی نظیر تفاوتهای فردی و قومی و نیز تفاوت موضوع یا
مواد آموزش ،باشد تا شیوه آموزشی که متناسب با استعدادهای فرد است به کار گرفته شود .آموزش نباید
از تربیت جدا شود ،آموزشی که به باور و عمل همراه با اعتقاد و یقین منتهی نشود ،بیفایده است .عالقه و
 -2عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان reza_balaghat@yahoo.com
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اشتیاق به موضوع ،مبنای یادگیری و فهم مطالب توسط دانشآموزان است .عالیق دانشآموزان باید از
طرف معلم مورد توجه قرار گیرد .دانشآموز باید طبق استعداد خود به تحصیل بپردازد و معلم در آموزش،
باید به استعداد و توانایی وی توجه داشته باشد (دفتر حوزه و دانشگاه2900 ،؛ رحیمی2910 ،؛
میرزامحمدی 2911 ،و 2914؛ بابائی و ایمانی2914 ،؛ بالغت -2910 ،الف؛ و هاشمی و بالغت.)2935 ،
روسو نیز هدف تربیت را شکوفا ساختن هستی آدمی و ویژگیهای طبیعی آن است (البته در «امیل» نه
در «قرارداد اجتماعی») .مهمترین اصلی که روسو به آن اعتقاد داشت «مطابقت آموزش و پرورش با طبیعت
انسان و آزادی او» بود .او معتقد بود آموزش و پرورش باید همگانی باشد تا همه دانشآموزان در
آموزشگاهها از آموزش برابری بهرهمند شوند .آموزش و پرورش ،باید فرد را برای زندگی کردن آماده
کند و به تمام دورههای زندگی فرد توجه داشته باشد و نباید زندگی حال دانشآموزان را برای زندگی
آینده تباه کند .محتوای برنامه درسی مطابق با طبیعت دانشآموز بوده و در سالهای اول آموزش از طریق
حواس و آموزش در محیطی قابل لمس باشد .افراد در زمینهی یادگیری و انجام دادن امور دارای
استعدادهای متفاوتی هستند .آموزش و پرورش و معلم باید این تفاوتهای فردی را در برنامهریزی و
تدریس مدنظر داشته باشند .آموزش و پرورش باید در برنامهریزی کتب درسی ،مراحل رشد کودک را
مورد توجه قرار دهد ،و معلم با توجه به مراحل رشد کودک روش آموزش مناسب را اتخاذ نماید .معلم
نباید از دانشآموز فرمان ببرد و به او فرمان بدهد ،بلکه دانشآموز باید آزاد و مستقل باشد و خودش اعمال
و وظایفش را انجام دهد .معلم تا زمانی که دانشآموزان توانایی درک و فهم موضوعی را نداشته باشند،
باید از آموزش آن موضوع خودداری کند .او باید شوق آموختن و فهمیدن را در شاگرد برانگیزد و به
نیازهای طبیعی شاگردان توجه داشته باشد و آنها را برآورده نماید (روسو 1559 ،و 1551؛ وینچ و
جینجل2333 ،؛ کاردان2912 ،؛ نقیبزاده2910 ،؛ بالغت - 2910 ،ب؛ کریمی2905 ،؛ نجفی2905،؛ و
سمیعی.)2904 ،
بررسی نشان میدهد که با توجه با اینکه فارابی به عنوان یک فیلسوف مسلمان ،و روسو به عنوان یک
فیلسوف غربی شناخته میشوند ،در بعضی از موارد دیدگاههایشان با هم فرق دارد .فارابی هدف از تربیت
را سعادت در دنیا و آخرت میداند و تربیت را وسیلهی برای رسیدن به خدا میداند ،در صورتی که روسو
هدف تربیت را در همین دنیا فانی خالصه میکند .فارابی معتقد است انسان باید در اجتماع تربیت شود .در
صورتی که روسو اجتماع را مانع رشد میداند و معتقد است اجتماع دانشآموزان را به تباهی میکشاند و
او را از تربیتی که در خور آن است ،دور نگه میدارد .دیدگاه روسو در زمینه تربیت ،در اکثر موارد به
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صورت افراطی نمایان است ،ولی دیدگاههای فارابی که برخاسته از آموزههای دین اسالم است ،متعادلتر
و گرایشی میانه دارد .روسو معتقد است که آموزش و پرورش باید یک نظام دانشآموزمحور باشد ،ولی
فارابی نظامی را پیشنهاد میکند که هم برای معلم و هم برای دانشآموز ارزش قائل است .روسو در هیچ
شرایطی تنبیه را مورد پذیرش قرار نمیدهد و از نظر او برای هر عملی مجازات و تنبیه طبیعی وجود دارد،
اما فارابی در آخرین مرحله آخر تنبیه را توصیه میکند (روسو 1559 ،و 1551؛ وینچ و جینجل2333 ،؛
کاردان2912 ،؛ نقیبزاده2910 ،؛ بالغت - 2910 ،ب؛ کریمی2905 ،؛ نجفی2905،؛ سمیعی ،2904 ،دفتر
حوزه و دانشگاه2900 ،؛ رحیمی2910 ،؛ میرزامحمدی 2911 ،و 2914؛ بابائی و ایمانی 2914؛ بالغت،
 - 2910الف؛ هاشمی و بالغت.)2935 ،
به عنوان نتیجه میتوان اشاره نمود که فارابی آموزش و پرورشی را پیشنهاد میکند که همگانی و
اجتماعی باشد .او بر روابط اجتماعی تاکید فراوان دارد .هدف این نهاد ،سعادت انسان در سایه قرآن و
فرامین الهی است .آموزش حرفه و دانش را برای دانشآموزان الزم و ضروری میداند .محصول این نهاد
باید افرادی متخصص و مؤمن تربیت کند تا به جامعه و مردم خدمت کنند .روشهای تدریس و کتب باید
بر اساس تفاوت قومی  -فردی و اصول اسالمی تدوین شوند تا رسیدن به هدف واالی تربیت که همانا
کمال انسان است را تضمین کند .روسو نیز آموزش و پرورشی را پیشنهاد میدهد که باید همگانی باشد تا
همه افراد بتوانند از آن بهرهمند شوند .هدف چنین سازمانی باید آماده کردن افراد برای زندگی باشد و
محیطی را محیا کند که در مرحله اول به پرورش حواس دانشآموزان اهمیت بدهد و آنها را با طبیعت
(گیاهان و جانوران) آشنا سازد ،آموزش را به صورت عملی به دانشآموز عرضه کند تا درک عمیقتری
در دانشآموز به وجود آید .آموزش و پرورش باید مبتنی بر روانشناسی تجربی و به ویژه شناخت
خصوصیات روانی دوران کودکی باشد تا تربیت ،بهتر و مؤثرتر حاصل گردد .معلم باید علوم طبیعی را به
دانشآموزان آموزش دهد و شاگرد خود را به مطالعه و کشف پدیدهها تشویق کند ،معلم باید در
دورههای اول آموزش از روشهای تدریس مشاهده و تجربهای استفاده کند ،به دانشآموزان فرمان ندهد
بلکه در نقش یک راهنما و دوست باشد .جدول ( )2بنیانهای تحوّل آموزش و پرورش از دیدگاه روسو و
فارابی را در جنبههای مختلف نشان میدهد:
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روسو

فارابی
اهداف
تعلیم و تربیت

شکوفا ساختن هستی آدمی

کمال و سعادت انسان
اصول تعلیم و تربیت
در زمینه انتخاب موضوع ،مواد آموزش ،روش

در برنامهریزی درسی ،کتب را مورد توجه قرار

تدریس را مورد توجه قرار میدهد

میدهد

محبت

تربیت همراه با محبت باشد

تربیت همراه با محبت باشد

همگانی بودن آموزش

مورد توجه قرار میگیرد

مورد توجه قرار میگیرد

جداییناپذیر بودن تعلیم و تربیت

جداییناپذیر بودن تعلیم و تربیت

---

هم معلممحور و هم دانشآموزمحور

دانشآموزمحور

نحوه آموزش

به صورت تدریجی

به صورت خودآموز و تدریجی

نقش جامعه در تربیت

انسان در جامعه تربیت شود

تربیت انسان باید به دور از جامعه باشد

تفاوتهای فردی

مبنای معلممحوری و
دانشآموزمحوری

منابع و روش تدریس
منبع تربیت

قرآن منبع تعلیم و تربیت

طبیعت منبع تعلیم و تربیت

نوع حرفه

آموزش حرفهها

آموزش نجاری

روشهای تدریس

متناسب به تفاوت فردی

روش مشاهدهای -تجربهای

جدول  -2بنیانهای تحوّل آموزش و پرورش از دیدگاه روسو و فارابی

دستاوردهای پژوهش حاضر به طور خالصه عبارتند از:
 -2همگانی بودن آموزش :آموزش پرورش باید به صورت همگانی باشد و همه افراد جامعه از
فرصتهای برابری برای آموزش برخوردار باشند تا شاهد جامعهای با فرهنگ غنیتر و پویاتر باشیم.
 -1تربیت معلم :تربیت معلم یکی از اساسیترین مراکز آموزشی کشور است .اگر صحیح باشد ،معلم
برنامهریز و هویتساز است ،پس نهادی که او را تربیت میکند باید تخصصیترین ،علمیترین و
کاملترین نهاد آموزشی باشد .در این مقاله ،به نحو گزینش معلم بر اساس تخصص و شخصیت معلمی
تاکید شده است و این امر بر عهده مراکز تربیت معلم است که به تربیت تخصصی معلم میپردازند.
 -9افت تحصیلی :افت تحصیلی و راههای پیشگیری از آن ،مبحث مهم دیگری بود که در راستای
آسیبشناسی آموزش مطرح شد .اگر به ریشهیابی علل افت تحصیلی بپردازیم به عامل نگرانکنندهای بر
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میخوریم که بحران تحصیلی را به دنبال دارد؛ محتوای آموزشی با نیازهای دانشآموزان هم خوانی ندارد
برای جبران چنین نقیصهای به بازنگری و طراحی تازهی محتوای آموزشی با توجه به نیازهای روز
دانشآموزان احتیاج داریم .با توجه به این امر ،با مورد توجه قرار دادن نیازهای دانشآموزان و تطبیق
محتوای آموزشی با نیازهای جدید دانشآموزان میتوان از افت تحصیلی بیشتر جلوگیری کرد.
 -4محبت :فرد باید دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن را بیاموزد ،او باید در این دنیا شخصی را
پیدا کند که دوستش داشته باشد و متقابالً شخص دیگری نیز او را دوست بدارد .اگر شخص در تقدیم و
در دریافت محبت موفق شود و بتواند این روال را با ثبات نسبی در طول دوران زندگی خود ادامه دهد ،فرد
نسبتاً موفقی خواهد بود .کودکان و نوجوانان شدیداً به محبت و عاطفه نیازمند هستند نه تنها از جانب
معلمان بلکه در بین خودشان نیز این گونه است ،ولی در مدرسه امکان و فرصت آنها برای دستیابی به
عاطفه بسیار اندک است .ما در این مقاله سعی کردیم به این امر توجه خاصی داشته باشیم تا نظام آموزش و
پرورش این امر هم را در سند تحول مورد توجه بیشتر قرار دهد.
 -0حال کودک را فدای آیندهی او نکردن :یکی از نکات بسیار مهمی که در نظریات روسو به چشم
میخورد «توجه به حال کودک» است .در آموزش و پرورش کشور ما دانشآموزان به هنگام ورود به
مدارس با کلمهی غولآسا «کنکور» که آن را مانعی بزرگ در زندگی میبینند ،آشنا میشوند ،که با تالش
و کوشش زیاد و صرف زمان و هزینههای هنگفت میتوانند از این مانع بزرگ عبور کنند و به قلههای
ترقی و پیشرفت دست یابند و متأسفانه همه کوشش و تالش والدین ،مدارس ،مدیران ،معلمان پشتسر
گذاشتن این مانع بزرگ است و توجه کمی به نیازهای حال دانشآموزان میشود .یکی از نکات تاکیدی
این مقاله توجه به این امر است که در کنار اهمیت دادن به هدفهای بزرگ به نیازهای حال دانشآموزان
هم باید توجه داشت.
و چندی دیگر از این مفاهیم که در این مقاله به آنها تاکید شده است تا نظام آموزش و پرورش بر
اساس این مفاهیم تحول پیدا کند .به شرح ذیل میباشند:
 -6آموزش عقاید صحیح و تقویت اعتقاد به آنها.
 -0تغییر یافتن نظام برنامهریزی از حالت متمرکز به نیمه متمرکز.
 -1رعایت تفاوتهای فردی از لحاظ استعداد و گرایش به علوم.
 -3تفاوت موضوع یا مواد آموزشی با روشهای تدریس.
 -25نقش معلم به عنوان هدایتکننده و الگو در فرآیند تعلیم و تربیت.
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 -22مسئولیتپذیری همهجانبه ،مشارکت اجتماعی و داشتن روحیه جمعی و مهارت مورد نیاز جامعه.
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کاظمی ،یحیی؛ میرشکاری ،فاطمه؛ زرگر ،سمیه و جهانتیغ ،حسن ( .)2931مبانی فلسفی رویکرد

تلفیقی در برنامه درسی در تحول آموزش و پرورش .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی
انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص-11 :
 .)16مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

مبانی فلسفی رویکرد تلفیقی در برنامه درسی در تحول آموزش و پرورش
یحیی کاظمی2؛ فاطمه میرشکاری1؛ سمیه زرگر 9و حسن جهانتیغ

4

در راهکارهای  22-0و  12-3سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر رویکرد تلفیقی و نیز
برنامهمحوری به جای کتابمحوری تاکید شده است .این تاکید نوعی از برنامه درسی را طلب میکند که
با آن چه در شرایط حاضر در مدارس جاری است ،متفاوت باشد .در این راهکارها ،موضوع درسی
مشخصی محور فعالیت آموزشی قرار نمیگیرد ،بلکه موضوعات مختلف با هم آمیخته شوند .این رویکرد
متاثر از فلسفههای ایدالیستی و پراگماتیسم است که تلفیق برنامه باعث وحدت در تجربه و از طرف دیگر
تجربه را نتیجهی حل مسأله میدانند و آموزش و پرورش را بازسازی تجربه تلقی میکنند .بررسی میزان
دالیل و مستنداتی که از این دیدگاه حمایت میکند ،میتواند به دستاندرکاران تصمیمگیری کالن
کشور کمک کند تا بر اساس دادههای گستردهتری به این رویکرد تربیتی بپردازند.
رویکرد تلفیقی در برنامه درسی از یک طرف مبتنی بر دیدگاه ایدآلیستها است که جهان را کلیتی
واحد و یگانه میدانند .درک این کلیت و یگانگی الزمه یک شناخت صحیح از جهان به ظاهر متنوع
است .برای درک این یگانگی الزم است که از تجزیه موضوعات و آموزش آنها به صورت مجزا اجتناب
شود .پیشنهاد روشهایی چون بازی برای تربیت کودکان توسط فروبل در همین راستا است .روش
موثرتری که میتواند به تحقق تلفیق در برنامه درسی کمک کند توسط فیلسوفان پراگماتیسم روش حل
مسأله مطرح شده است .دیویی مطرح میکند که تنها روش تدریسی که به تجربه و تربیت منتهی میشود،
روش حل مسأله است .یادگیرنده برای پاسخ به یک مسأله ممکن است ناگزیر باشد از موضوعات مختلف
کمک بگیرد و به این منظور ابتدا به آموختن آنها بپردازد .در روش حل مسأله ،یادگیرنده با انگیزه و فعال
 - 2استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان yahya_kazemi@yahoo.com
 - 1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی fmirshekare@yahoo.com
 - 9دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی zargar61@yahoo.com
 - 4دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی Hassan.jahantigh49@gmail.com

10

ظاهر میشود .زیرا ،مسأله برای او مهم و حیاتی است و ضرورت هر مادهی درسی مرتبط با مسأله را نیز
میداند .عالوه بر این ،در برنامههای تلفیقی ،وحدت شخصیت و وحدت نظری مورد تاکید است .زیرا،
تحقق این برنامهها ،فرد را از اندیشههای جزیرهای و گاه متناقض و رفتارهای ناهمگون با سایر ابعاد
شخصیت خارج میکند.
در خالل تاریخ بشری ،انسانها شبکههایی از مفاهیم مرتبط به هم ،یا نظامهای مفهومی ،همچون
شبکههای کالمی ،ریاضی و زیباییشناختی را به وجود آوردهاند .هر نظام مفهومی دارای نمادهایی است

که بر مفاهیم گوناگون داللت دارند .برنامهی تلفیقی متاثر از فلسفههای عرفانی – ایدالیستی و پراگماتیسم

است .بر اساس دیدگاه ایدآلیستی ،موضوعات مختلف نماینده ابعاد گوناگون روح مطلق هستند که شکوفا
شده و انسانها در طول زمان به کشف آنها نائل آمدند .اما علت ،منشا و نقطه اوج آنها در وحدت اساسی
آنها نهفته است (گوتک .)90 :2911 ،براساس دیدگاه پراگماتیستی نیز تلفیق برنامه باعث وحدت در تجربه
و از طرف دیگر تجربه را نتیجهی حل مسئله و آموزش و پرورش را بازسازی تجربه میدانند .در برنامهی
تلفیقی ،موضوع درسی مشخصی محور فعالیت آموزشی قرار نمیگیرد بلکه ،موضوعات مختلف در یک
فعالیت با هم آمیخته شوند .در راهکارهای  22-0و  12-3سند تحول آموزش و پرورش ،بر رویکرد تلفیقی
و نیز برنامهمحوری بهجای کتابمحوری تاکید شده است .بررسی میزان دالیل و مستنداتی که از این
دیدگاه حمایت میکند میتواند به دستاندرکاران تصمیمگیری کالن کشور کمک کند تا بر اساس
دادههای گستردهتری به این رویکرد تربیتی بپردازند.
در این پژوهش از روش تحلیلی استفاده میشود .یعنی ابتدا به مبنای فلسفی رویکرد تلفیقی پرداخته
میشود .سپس شواهد حمایتکننده و مخالف با این دیدگاه ارائه میشود .نهایتاً بر اساس این تحلیل،
استنتاجهای تربیتی ارائه میشود.
رویکرد تلفیقی در برنامه درسی از یک طرف مبتنی بر دیدگاه عرفا و ایدهآلیستها است و از طرف
دیگر از دیدگاه پراگماتیستها تقویت میشود .در دیدگاه اول ،جهان را کلیتی واحد و یگانه میدانند.
جهان واقعیتی ذهنی است جامع و کامل که ذهنهای کوچکتر اجزاء محدود آن به شمار میآیند (گوتک،
« .)91 :2911جزئیها» در تغییر هستند و از میان میروند اما «کلیها» پا برجا و ثابت میباشند .درک
«جزئیها» وابسته به درک امور کلی است .تا معنی خانه ،درخت ،انسان ،عدالت و مانند اینها که اموری
کلی هستند روشن نباشد ،معرفت به جزئیات حاصل نمیشود .از طرف دیگر ،موضوع معرفت امری کلی
است و روی همین زمینه معرفت امری یقینی میباشد (شریعتمداری .)155 :2964 ،ایدئالیستها معیار
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صحت علوم را پیوستگی ،توافق و هماهنگی میدانند (نلر2901 ،؛ شریعتمداری .)2919 ،بر این اساس ،مواد
برنامه شامل مفاهیم ضروری و مرتبط به هم هستند و از طریق نمادها بازنموده میشوند (گوتک:2911 ،
 .)90درک این کلیت و یگانگی الزمه شناخت صحیح از جهان به ظاهر متنوع است .برای درک این
یگانگی الزم است که از تجزیه موضوعات و آموزش آنها به صورت مجزا اجتناب شود .ایدهآلیستها از
برنامهای که در آن ایدهها یا مفاهیم متعدد بر اساس روابطی که با هم دارند ،سازمان داده میشوند ،حمایت
میکنند .در این دیدگاه ،مدرسه باید دانش را به صورت برنامه درسی متشکل سازمان دهد .به نحوی که
موضوعات درسی یا حوزههای متشکل معرفت را عرضه کنند (گوتک .)93 :2911 ،عالوه بر این ،وحدت
شخصیت و وحدت نظری مورد تاکید است .زیرا ،فرد را از اندیشههای جزیرهای و گاه متناقض و رفتارهای
ناهمگون با سایر ابعاد شخصیت خارج میکند .از نظر ایدآلیستها ،آنچه باید مورد توجه مربی باشد ،کل
شخصیت طفل است .تفکیک جنبههای اجتماعی و عاطفی از لحاظ تربیتی صحیح نیست .بسیاری از
هدفهای تربیتی را ضمن فعالیتهای بدنی یا ورزشی میتوان مورد توجه قرار داد .قدرت عقالنی طفل،
آزادی ارادهی او ،عواطف و احساسات او همه در جریان تربیتی دخالت دارند .روی این زمینه ،تعلیم و
تربیت باید با توجه به همهی جنبههای شخصیت صورت گیرد (شریعتمداری .)204 :2919 ،ترجیح دادن
روشهایی که کل شخصیت یادگیرنده را همزمان رشد دهد بر روشهای یکبعدی و غیرمنسجم در همین
راستا است .مثالً فروبل متاثر از دیدگاه وحدتگرایانه ،بازی را برای تربیت کودکان به جای روشهای
مجزا پیشنهاد میکند .برنامه درسی متناسب با این ویژگیهای شخصیتی ،معرفتشناختی و جهانشناختی
برنامهی تلفیقی است .یعنی همزمان چندین هدف مدنظر قرار میگیرد تا با ابعاد رشد تجزیه شده و جدا از
هم مواجه نشویم.
در جهانشناختی و معرفتشناسی پراگماتیستها نیز تجربه سازندهی جهان هر فرد است .در این نوع
دیدگاه ،وحدت و تداوم تجربه اهمیت دارد .تجربه محصول تعامل عواطف ،نگرشها ،عقاید و
باورداشتهای هر فرد با امر خارجی شکل میگیرد (شریعتمداری .)2964 ،تجربهی منقطع و بیارتباط با
سایر ابعاد و گذشتهی فرد ،باعث تغییر موقعیت و رشد فرد نمیشود .از نظر پراگماتیستها ،تجربه شامل
ادراک ،احساس ،تفکر ،قضاوت ،مقایسه ،توصیف ،سیرعقالنی و توجه به ارتباط امور با هم میباشد
(شریعتمداری .)155 :2919 ،دیویی عقیده دارد که سوق دادن اطفال به سمت هدفهایی خاص یا جهاتی
محدود سبب توقف رشد آنها میشود (شریعتمداری .)241 :2964 ،برنامه تلفیقی بستگی تام با عالیق و
امیال اطفال دارد ،یعنی باید مطلب و یا موضوعی باشدکه آن را دوست داشته باشند و با کمال میل بخواهند
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در اطراف آن اطالعاتی به دست آورند .این برنامه عبارت است از مجموع فعالیتهای مختلفی که برای
درجات مختلف رشد و نمو افراد آموزشگاهها در نظر گرفته میشود (امیرهوشمند .)152:2949 ،دیویی
مخالف هر نوع محدودیت در رشد و تربیت است .به نظر او ،هدفهای معین رشد فرد را محدود میسازند
و وقتی فرد به این هدفها نائل شد ،جریان رشد او متوقف میشود .بهطور کلی ،دیویی وجود هدف را در
تعلیم و تربیت مورد انکار قرار نمیدهد .جامعه ،خانواده ،امکانات و خصوصیات فرد تا حدی هدفهای
تربیتی را مشخص میسازند .مدرسه نیز کم و بیش افراد را به سوی این هدفها سوق میدهد
(شریعتمداری .)249 :2964 ،همچنین ،جان دیوئی این روش تحقیق در همهی علوم را یکسان میداند
(شریعتمداری .)61 :2964 ،مواد درسی از قبیل حساب ،تاریخ ،جغرافیا ،یا علوم طبیعی در ابتدا باید
محتویات خود را از تجربیات عادی زندگی -که وحدتیافته و تلفیقشده در هم هستند -انتخاب کنند
(شریعتمداری .)09 :2919 ،روش موثرتری که میتواند به تحقق تلفیق در برنامه درسی کمک کند توسط
فیلسوفان پراگماتیسم روش حلمسئله مطرح شده است .دیوئی مطرح میکند که تنها روش تدریس که به
تجربه و تربیت منتهی میشود ،روش حلمسئله است .یادگیرنده برای پاسخ به یک مسئله ممکن است
ناگزیر باشد از موضوعات مختلف کمک بگیرد و به این منظور ابتدا به آموختن آنها بپردازد .در روش حل
مسئله ،یادگیرنده با انگیزه و فعال ظاهر میشود .زیرا ،مسأله برای او مهم و حیاتی است و ضرورت هر
مادهی درسی مرتبط با مسئله را نیز میداند .معلم باید محصالن را راهنمایی کند که تعریف درستی از
مسئله مورد نظر به دست آورند (شعارینژاد .)443:2900 ،بنابراین ،بر اساس دیدگاه پراگماتیسم ،برنامههای
تلفیقی میتواند به گسترده شدن تجربه ،و روش حل مسأله میتواند به این تلفیق کمک کند.
برنامهی تلفیقی متاثر از فلسفههای ایدالیستی و پراگماتیسم است .درک کلیت و یگانگی الزمه شناخت
صحیح و کسب تجربه از جهان به ظاهر متنوع است .برای درک این یگانگی الزم است که از تجزیه
موضوعات و آموزش آنها به صورت مجزا اجتناب شود .عالوه بر این ،وحدت شخصیت و وحدت نظری
مورد تاکید است .زیرا ،فرد را از اندیشههای جزیرهای و گاه متناقض و رفتارهای ناهمگون با سایر ابعاد
شخصیت خارج میکند .روش موثرتری که میتواند به تحقق تلفیق در برنامه درسی کمک کند ،روش
حل مسئله مطرح شده است.
واژههای كلیدی :تلفیقی ،برنامه درسی ،فلسفه ،ایدآلیسم ،پراگماتیسم
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اسمیت ،فیلیپ .جی ( .)2905فلسفه آموزش وپرورش( .سعید بهشتی ،مترجم) .تهران :انتشارات آستان قدس رضوی.
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سیف ،علیاکبر ( .)2915روانشناسی پرورشی .تهران :انتشارات آگاه.
شریعتمداری ،علی ( .)2964فلسفه ،مسائل فلسفی ،مکتبهای فلسفی ،مبانی علوم .تهران :انتشارات واحد فوق برنامه
بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی.
شریعتمداری ،علی ( .)2919اصول و فلسفه تعلیم و تربیت .تهران :انتشارات امیرکبیر.
شعارینژاد ،علیاکبر ( .)2900فلسفه آموزش و پرورش .تهران :انتشارات امیرکبیر.
گوتگ ،جرالد .ال .)2911( .مکاتب فلسفی و آراء تربیتی( .محمدجعفر پاکسرشت ،مترجم) .تهران :انتشارات
سمت.
نلر ،جرج اف .)2901( .آشنایی با فلسفهی آموزش و پرورش( .فریدون بازرگان دیلمقانی ،مترجم) .تهران :انتشارات
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کاظمی ،یحیی و غنیظاهر ،مریم ( .)2931تلفیق اصالت هستی صدرایی با هستیگرایی معاصر:

مبنای اهداف آموزش و پرورش .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و
تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)32-10 :مشهد :دانشگاه
فردوسی مشهد.

تلفیق اصالت هستی صدرایی با هستیگرایی معاصر :مبنای اهداف آموزش و
پرورش
یحیی کاظمی 2و مریم غنیظاهر

1

تدوین هدفهای آموزش و پرورش مبناییترین عامل تحول در آموزش و پرورش است و وظیفهای
است که بیش از هر حیطهی دیگر ،متاثر از فلسفه است .ترسیم این اهداف بر اساس دیدگاههای بزرگ
تربیتی به دستاندرکاران تدوین چشماندازهای تربیتی کمک میکند تا بر اساس دادههای بیشتری به
تصمیمگیری بپردازند .دو دیدگاهی که یکی فلسفهی شرق و دیگری فلسفه غرب را به شدت متاثر کرده
است ،دیدگاه اصالت هستی مالصدرا و دیدگاه هستیگرایی (اگزیستانسیالیسم) است .این دو دیدگاه هر
چند حوزههای متفاوتی از فلسفه را محل نظریهپردازی قرار داده اند .اما ،ترکیب این دو میتواند دیدگاه
مکملی را شکل دهد.
در دیدگاه اگزیستانسیالیزم انسانی که به انتخاب مسئوالنه دست زده باشد و از این طریق به تحقق خود
رسیده باشد ،هستیدار است .از طرف دیگر ،در اصالت هستی ،مالصدرا معتقدند که هستی اصیل است و
انسان انتخابگر هستیدار و اصیل است .این جمله میتواند مورد توافق هر دو مکتب باشد .همچنین ،در
نظریه اصالت هستی مالصدرا انسان هستیدار از هستی خدا که مجمع هستیهاست بهرهی بیشتری برده
است .در دیدگاه هستیگرایی معاصر انتخاب خود فرد به صورت مسئوالنه و آگاهانه را ،منشا هستیداری
میدانند .بنابراین ،میتوان به این قضیهی ترکیبی دست یافت که انسان با انتخابهای برخاسته از ذات خود
به سمت بروز هستی خود یعنی خداوند ،گام بر داشته است .بر این اساس ،اهداف آموزش و پرورش باید
متوجه انسانی انتخابگر بر مبنای ذات خود باشد تا به تحقق خودی اصیل نایل آید .به تبع این هدف

 - 2استادیار گروه آموزش و پرورش دانشگاه سیستان و بلوچستان yahya_kazemi@yahoo.com
 - 1دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی m.staminal23@yahoo.com
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بنیادین ،الزم است در تدوین سایر اهداف و محتوای درسی و حتی سازمان آموزش و پرورش انتخابگری
دانشآموزان مد نظر قرار گیرد.
در این راستا ،در سند تحول آموزش و پرورش راهبرد کالن  6و راهکار  1-1متوجه انتخابگری
دانشآموزان است .اما ،راهکارهای  6-1 ،0-9 ،4-1 ،9-1متوجه برنامهریزی از خارج فرد میباشند که
الزم است در این جهت تعدیل شوند .یعنی نقش فردی هر دانشآموز در این سازماندهی و برنامهریزی و
هدفگذاریها بیشتر و پررنگتر شود.
پژوهش حاضر به روش تحلیلی انجام میگیرد و در آن سعی میشود برای بررسی صحت دیدگاه
مطرح شده در زیر ،ابتدا جنبههای قابل انطباق دو دیدگاه اصالت هستی و هستیگرایی معاصر ارائه شود،
سپس وجه مشترک و تشابه هر یک از اصول آنها بررسی شود و جنبههای مکمل استخراج شود .براساس
برآیند این مطالعه میتوان روش پژوهش انتقادی را مورد استفاده قرار دهد ،زیرا بر اساس نتایج ،به نقد سند
تحول آموزش و پرورش پرداخته میشود.
هستی و وجود ،از جمله واژههایی است که مابعدالطبیعه درصدد کشف و تبیین آن بوده است .در
تاریخ متافیزیک (همه فالسفه مدعی بودهاند) که موضوع فلسفه «وجود» است (یا وجود به ماهو موجود)
یعنی همان هستی و معتقد بودند که بحثهایشان بر آن متمرکز بوده است .اما در میان آنها صدر المتالهین و
هایدگر دو متفکری هستند که درباره «هستی» دیدگاهی نو و ابتکاری ارائه دادهاند .نخستین بخش که
مالصدرا مطرح کرده است (در کتاب اسفار و سایر آثارش) بداهت مفهومی وجود است .هستی از
معقوالت ثانیه فلسفی است که بدون بهرهمندی از سایر مفاهیم و معانی به ذهن خطور میکند و هر کس
تصویری از آن دارد (منفرد .)2914 ،از نظر مالصدرا در واقع هر شیء شامل دو جزء نیست ،بلکه یک
حقیقت است .او با دالیلی که ارائه میدهد اثبات میکند آنچه که عینیت دارد هستی یا وجود است و
اصوالً عینیت و وجود یک چیز هستند و تحقیق از آن وجود است :هستی اصالت دارد .مفهوم وجود
مفهومی است که مصداق آن در تمام اشیاء حقیقت آنها را تشکیل میدهد و این مفهوم به یک معنا بر آنها
اطالق میشود .در این صورت ،هستی امری تشکیکی ،دارای شدت و ضعف است .یعنی هستی حقیقی
دارای مراتب است و ما به االمتیاز در آن عین ما به االشتراک است .اما مفهوم وجود ،مانند سایر مفاهیم
امری ذهنی است (کمالینژاد .)2914 ،در سلسله مراتب هستی وجود ذهنی با اینکه مجرد است بعد از عالم
ماده قرار دارد .بر این اساس ،دارای آن آثار و خواص وجود عینی نیست .یعنی چون وجود ذهنی معلول
ذهن انسان است ،لذا تأثیر آن از وجود عینی کمتر است ،وجود ذهنی از وجود عینی ضعیفتر است و آن
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وابسته به هستی انسان است بنابراین در مرتبهای پایینتر از آن قرار دارد (کمالینژاد .)2914 ،مالصدرا
وجود ذهنی مفاهیم کلی را مرحله تنزل یافته مُثُل افالطونی در ذهن میداند و معتقد است که مفاهیم کلی
ذهنی ،ادراکات ضعیف و مبهمی از مُثُل افالطونی هستند (جوادی آملی ،نقل از تیوای .)2913 ،مالصدرا با
وجود جسمانی الحدوث بودن انسان ،از بقا و جاودانگی سخن میگوید .او این ادعا را از طریق فرایند
تدریجی تسلط عقل عملی بر قوای حیوانی (با تکیه بر حرکت اشتدادی نفس و اشتداد صفات و ملکات
نفسانی) مطرح میکند (همو ،الحکمۀ المتعالیه) .ویژگی دیگر این است که مالصدرا ادراکات نظری و
عملی انسان را با تکیه بر دیدگاه وجودشناسی و ادراکات او مبنا قرار میدهد .براساس اصالت وجود ،نفس
انسان پیش از تنزّل جسمانی امری وجودی است که به صورت متکثر تحت نوع واحد تجسّم یافته است
(اکبریان و محمدرضایی .)2935 ،مالصدرا موجود و وجود را منحصر در یک حقیقت شخصی میداند که
در موجودیت حقیقی هیچ شریکی ندارد و آنچه در جهان هستی غیر از واجب معبود به نظر میرسد در
واقع ظهورهای ذات و جلوههای صفات اوست .مالصدرا وجود حقیقی را برای موجودات غیر خدا انکار
میکند (فرقانی . )2910 ،در اصالت هستی مالصدرا ،هستی اصیل است و انسان انتخابگر هستیدار و
اصیل است.
در اگزیستانسیالیسم نیز انسانها بر خالف چیزهای دیگر موجود ،به وسیله آزادیشان مشخص
میگردند .آزادی که مشخصهی انسان است بدین معناست که برای وی هیچ قانون و قاعدهای یا دلیل
منطقی و یا چیز دیگری برای انتخاب ،نمیتواند وجود داشته باشد (بالغت و فرزانفر .)2911 ،سارتر هستی
را به دو بخش تقسیم میکند ،یکی هستی فینفسه و یکی هستی لنفسه .مراد از هستی فینفسه ،هستیای
است که به خود مقید است و با غیر رابطهای ندارد و مراد از هستی لنفسه همانا آگاهی است (رادا کریشنان،
 .)2960در این مکتب ،فرد خود را مسئول کار خویشتن میبیند (شریعتمداری .)2913 ،اگزیستانسیالیستها
وجود عواطف شدیدی که فرد را به انجام کاری مجبور سازند ،مورد انکار قرار میدهند .فرد مسئول
عواطف خود نیز هست .انسان در هر لحظه بدون حمایت و کمک محکوم به این است که ماهیت خود را
خلق کند و نسبت به آینده خود تصمیم بگیرد .آیندهی فرد از پیش معلوم نیست و اگر خالف این باشد
آینده ،آینده نخواهد بود (شریعتمداری . )2913 ،بنابراین ،در دیدگاه اگزیستانسیالیزم ،انسانی که به انتخاب
مسئوالنه دست زده باشد و از این طریق به تحقق خود رسیده باشد ،هستیدار است.
پس این جمله میتواند مورد توافق هر دو مکتب باشد که هستی اصیل است و انسان انتخابگر
هستیدار و اصیل است .همچنین ،در نظریه اصالت هستی مالصدرا ،انسان هستیدار از هستی خدا که مجمع
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هستیهاست بهرهی بیشتری برده است .در دیدگاه هستیگرایی معاصر ،انتخاب خود فرد به صورت
مسئوالنه و آگاهانه را منشا هستیداری میدانند .بنابراین ،میتوان به این قضیهی ترکیبی دست یافت که
انسان با انتخابهای برخاسته از ذات خود به سمت بروز هستی خود یعنی خداوند ،گام برداشته است .در
آموزش و پرورش نیز باید همین هدف مد نظر قرار گیرد .یعنی سعی شود اهداف تربیتی و به تبع آن،
برنامههای درسی و آموزشی توسط یادگیرنده تعیین شود به این شرط که سعی کند از فطرت خود کمک
بگیرد و آن چه را با ندای طبیعی و درونی خود صحیح میداند را انتخاب کند نه هر آن چه اراده کند و
حتی هوس کند.
بر این اساس ،اهداف آموزش و پرورش باید متوجه انسانی انتخابگر بر مبنای ذات خود باشد تا به
تحقق خودی اصیل نایل آید .به تبع این هدف بنیادین ،الزم است در تدوین سایر اهداف و محتوای درسی
و حتی سازمان آموزش و پرورش انتخابگری دانشآموزان مد نظر قرار گیرد .آموزش و پرورش باید به
فردیت دانشآموزان توجه کند و ایشان را باید چنان بار آورد که ارزش وجود واقعی خود را مسئول
کیفیت زندگی خود بداند (شعاری نژاد.)2916 ،
نتایج این پژوهش میتواند به این راهبرد منتهی شود که در تدوین اهداف ،یادگیرنده باید نه فقط بر
اساس انتخاب انسانگرانه بلکه ،عالوه بر آن ،بر اساس فطرت و برگشت به الهامهای درونی به تعیین
اهداف تربیتی خود بپردازد.
واژههای كلیدی :هستیگرایی ،اگزیستانسیالیزم ،اصالت هستی ،اهداف تربیتی.
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برنامه درسی معنوی ،چیستی و چرایی
یحیی معروفی 2و زهرا کرمی

1

انسان موجودی چند بعدی است و تمامی ابعاد وجودی او نیازمند تربیت است .چنانچه تربیت به عنوان
فراهم ساختن فرصت رشد همه جانبه افراد تلقی شود ،یکی از ابعاد اساسی انسان ،بعد معنوی او است.
معنویت تالش در جهت ایجاد حساسیت نسبت به خویشتن ،دیگران ،نیروی برتر (خدا) ،کندوکاو در
جهت انسان شدن و جستجوی انسان کامل شدن است .معنویت به عنوان نظام اعتقادی فرد که متمرکز بر
جستجوی معنا و هدف زندگی است تعریف میشود (مونی و تیمینز .)1550 ،9تعاریف کالسیک از
معنویت گرایش به تمرکز بر مذهب و موضوعهای مرتبط با روح دارد ،در حالی که مطالعات معاصر
پیرامون معنویت حیطههای گستردهتر را که همهی جنبههای زندگی و تجربه انسان را در بر میگیرد ،در
خود جای میدهد (یارمحمدیان و همکاران .)2932 ،وگان بعضی از خصوصیات معنویت را چنین عنوان
کرده است -2 :باالترین سطح رشد در زمینههای مختلف شناختی ،اخالقی ،هیجانی و بینفردی را در
برمیگیرد؛  -1یکی از حوزههای رشدی مجزا میباشد؛  -9بیشتر به عنوان نگرش مطرح است (مانند
گشودگی نسبت به عشق)؛ و  -4شامل تجربههای اوج است (غباریبناب و همکاران .)2916 ،وبستر
( )1554ابعاد زیر را برای معنویت قائلند -2 :دروننگری؛  -1رابطه؛  -9تعادل بین آزادی انتخاب و
فرهنگ؛ و  -4دید کلنگر و جامع (سلحشوری .)2935،بررسی تمدنها و جوامع بشری گذشته حاکی از
آن است که در هیچ دورهای همانند دوره فعلی ،نیاز به یک انقالب اخالقی و معنوی به این اندازه
احساس نشده است .حال سخن این است چگونه میتوان از معنویت سخن راند؟ فشار شدید زندگی
مدرن و عدم ارضاء نیازهای روحی انسان به معنویات و جستجوی بینشی در مورد خود ،زندگی و هستی
موجب شکلگیری فرقههای رنگارنگ و گوناگون معنویتگرا شده است و معنویتهای نوین با ارائه
 - 2عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا y.maroofi2007@gmail.com
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا zahra_karami220@yahoo.com
Mooney & Timmins
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مدیتیشنهای گوناگون ،دقایقی متفاوت را در زندگی انسان مدرن رقم زده است .در چنین شرایطی ،نهاد
آموزش و پرورش به عنوان متولی برنامهریزی و هدایت فرایند رشد همهجانبه کودکان ،نوجوانان و
جوانان ،بیش از پیش نیازمند استفاده موثر و کارآمد از ابزاری چون برنامهدرسی است .استفاده از
برنامهدرسی برای تربیت معنوی مبتنی بر رویکردهای مختلفی است که میتوان آنها را در سه طبقه بررسی
کرد :الف) رویکردهایی که برنامهدرسی معنوی را وسیلهای برای عادتآموزی و شکلدهی رفتارهای
معنوی میدانند .این رویکردها را با عنوان رویکردهای مبتنی بر عادتآموزی نامگذاری میکنند .دیدگاه
رفتاری در برنامه درسی را میتوان از مهمترین دیدگاههای این رویکرد به شمار آورد؛ ب) رویکردهایی
که تربیت معنوی را وسیلهای میدانند تا به فرد کمک کند تا معنویت را با محک عقل بسنجد .این
رویکردها را با عنوان رویکردهای مبتنی بر عقالنیت نامگذاری میکنند .دیدگاه شناختی در برنامه درسی
را میتوان از مهمترین دیدگاههای این رویکرد به شمار آورد؛ و ج) رویکردهایی که تربیت معنوی را
حاصل یک سیر و سلوک وجودی و درونی میدانند و با عنوان رویکردهای مبتنی بر شهود نامگذاری
میکنند ،دیدگاه ماورای فردی در برنامهدرسی را میتوان از مهمترین دیدگاههای این رویکرد به شمار
آورد .در ارتباط با نقش برنامه درسی مدارس در تربیت معنوی دانشآموزان و دانشجویان پژوهشهایی
گوناگونی صورت گرفته است (یارمحمدیان و همکاران .)2932 ،زوهار و مارشال ( )1555در بررسی
عوامل موثر در رویکرد تربیت معنوی هوشمندانه ،به این نتیجه دست یافتند که برای توسعه هوش معنوی
در دانشآموزان باید هفت مرحله مختلف طی شود که این مراحل عبارتند از :آگاهی دانشآموزان از
موقعیت کنونی خود ،تمایل و احساس قوی برای تغییر ،آگاهی از این که عمیقترین انگیزهها در وجود
خود فرد است ،کشف و حل موانع ،شناسایی و کشف امکانات حرکت متعالی ،متعهد بودن در مسیر
حرکت ،آگاهی از این که برای حل مشکالت راههای بسیاری وجود دارد.
رایت ( )2331در مطالعه تطبیقی به بررسی نقش معلمان در رویکردهای تربیت معنوی دانشآموزان
انگلستان و ولز پرداخته است .وی در این پژوهش این پرسش را مطرح نموده که آیا معلمان در رشد
معنویت در ابعاد گوناگون (اجتماعی ،دینی و اخالقی) دانشآموزان نقش دارند یا خیر؟ نتایج این پژوهش
حاکی از این است که معلمان خواسته یا ناخواسته در تربیت معنوی دانشآموزان نقش مهمی دارند و روش
عملکرد آنها در کالس درس تأثیر فراوانی در این امر دارد (همان) .در سال  ،1550-1556پژوهشی با
عنوان رابطه بین معنویت و بهداشت روان دانشجویان دانشگاه بوعلیسینای همدان توسط یعقوبی و
همکاران صورت گرفته است که مهمترین نتیجه آن وجود رابطه معنادار بین معنویت و بهداشت روان است
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(سلحشوری .)2935،بر این اساس ،مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که برنامه درسی معنوی چیست؟
چه مؤلفهها و ویژگیهایی دارد؟ و چه توجیهی برای استفاده موثر از چنین برنامههای وجود دارد؟
روش این پژوهش کیفی و از نوع تحلیلی میباشد .با استفاده از فیشبرداری ،دادهها ابتدا از منابع
مختلف گردآوری شده است؛ پس از آن ،دادههای جمعآوری شده را با هم مقایسه نموده و به تحلیل و
تفسیر آنها پرداخته شده است .تحلیل دادهها بر اساس سؤاالت اصلی پژوهش صورت گرفته و در نهایت
بر اساس تحلیلها به پرسشهای پژوهش پاسخ داده میشود .ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش کلیه
کتابها ،مدارک ،مقاالت ،پایگاهها و پژوهشهای در دسترس بوده که مورد مطالعه قرار گرفته است.
نتایج نشان میدهد که امروزه ضرورت وجود برنامهدرسی معنوی بیش از هر زمانی احساس میشود و
از مدارس دیگر انتظار انتقال معلومات آن هم به شیوه سنتی معقول به نظر نمیرسد ،بلکه آن چه که جامعه،
والدین و یادگیرندگان در دنیای امروز بدان نیاز دارند ،برنامهدرسی است که با توجه به توانمندیها و
اهداف غایی نظام آموزشی ،باید تحقق یابد .رویکردهای تربیت معنوی با تاکید بر درک شهودی،
فراگیران را با معنویت حقیقی از همان ابتدا مأنوس کند .در واقع ،برنامهدرسی معنوی به دنبال معنیدار
کردن زندگی ،دستیابی به سطوح باالتر و توسعه همهجانبه آگاهی است .هدف چنین برنامهای ،صرف
درک هوشمندانه محتوای آموزشی نیست بلکه ،حرکتی فراتر از استدالل ،تحلیل و اندیشهورزی است،
توجه آن مربوط ساختن این قبیل موضوعات با مسائل عاطفی و درونی میباشد .ویژگی اساسی
برنامهدرسی معنوی ،شهود ،استعال و ارتباط دنیای درونی و بیرونی فرد ،خودکنترلی ،خودآغازگری،
خودراهبری ،یادگیری اندیشیدن ،فراگرفتن از طریق عشق ،درک شهودی و ...است .یکی از وظایف مهم
تعلیم و تربیت و به تبع آن برنامههای درسی ،پرورش ابعاد وجودی دانشآموز با همه کلیت و تمامیت آن
است .بحرانها ،دغدغهها و نگرانیهای به وجود آمده برای انسانها در عصر جدید لزوم توجه به ابعاد
روانی و درونی دانشآموزان را دو چندان نموده است .توجه به معنویت یکی از راههای تقویت و تربیت
بعد درونی و روحانی است که تولد آن با اجرای برنامه درسی معنوی صورت میگیرد.
واژههای كلیدی :برنامه درسی معنوی ،معنویت .مؤلفهها ،ویژگیها

منابع
سلحشوری ،احمد ( .)2935حدود و ثغور تربیت اخالقی ،تربیت معنوی و تربیت دینی .فصلنامه رهیافتی نو در
مدیریت آموزشی ،سال دوم ،شماره  ،1صص.06 -42 :

30

غباری بناب ،باقر؛ سلیمی ،محمد؛ سلیانی ،لیال و نوری مقدم ،ثنا ( .)2916هوش معنوی .فصلنامه اندیشه نوین دینی،
سال سوم ،شماره دهم ،صص.240 -210 :
یارمحمدیان ،محمدحسین؛ فروغی ابری ،احمدعلی؛ میرشاهجعفری ،ابراهیم و اوجینژاد ،احمدرضا ( .)2932بررسی

تطبیقی رویکردهای برنامه درسی معنوی با توجه به مؤلفههای برنامه درسی معنوی در چند کشور جهان .فصلنامه
رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،سال دوم ،شماره اول ،صص.251 -19 :
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,
pp. 275–284.

31

صمدی ،پروین و عباسی ،طاهره ( .)2931تعلیم و تربیت سکوالر :تحول یا تهدید .در چکیده
مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام
آموزش و پرورش ایران (صص .)33-36 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تعلیم و تربیت سکوالر :تحول یا تهدید
پروین صمدی 2و طاهره عباسی

1

بشر پیوسته در حال تغییر است و جهان نیز هر روز گستردهتر میشود .بی شک این تغییر و تحول در
تمام امور و نهادهایی که با انسان سر و کار دارد ،نیز رخ میدهد .یکی از این نهادها ،آموزش و پرورش
است که نیازمند برنامهریزی برای این تغییر است؛ چرا که نیاز اساسی امروز تحول در علوم ،باالخص علوم
انسانی برای جبران عقبماندگیها و هماهنگی با این تغییرات است و از آنجا که نظام تعلیم و تربیت
زیربنای تولید علم در هر جامعهای محسوب میشود ،این ضرورت تحول در علوم به ضرورت تحول در
نظام تعلیم و تربیت تسرّی مییابد .عالوه بر آن ،در قرن  29و  24هجری نیز مسلمانان متوجه نوعی از
عقبماندگی نسبت به جوامع غربی شدند و درصدد برآمدند تا دالیل این عقبماندگی خود را بیابند .یکی
از پاسخها به این مسئله ،اصل سکوالریسم در جوامع غربی بود که عالوه بر حوزهی سیاست در سایر
نهادهای اجتماعی نیز اجرایی میشود .به این معنا که عالوه بر جدایی حکومت از دین ،این جدایی از دین
در نهادهایی چون نظام تعلیم و تربیت نیز اعمال میگردد .سوال اینجاست که آیا مسئله عرفی شدن در
تعلیم و تربیت ایران پاسخ صحیحی به مسئله عقبماندگی است یا نه؟ به بیان دیگر آیا سکوالریسم در نظام
تعلیم و تربیت ایران موجبات پیشرفت را به وجود میآورد یا رکود؟
در بررسی این مسئله نخست به توضیح اصل سکوالریسم و پیشزمینههای تاریخی ،فکری و فلسفی آن
پرداخته خواهد شد ،سپس به بررسی این اصل در ایران و نظام آموزشی آن میپردازیم.
سکوالریسم یا عرفی شدن دین یه معنای جدایی حکومت از دین و نه به معنای ضددینی بودن بلکه
غیردینی بودن آن است .برخی نیز این واژه را «دنیوی» معنی کردهاند که حاکی از گرایش مردم به این
جهانی بودن دین و توجه به زندگی مادی در همین دنیا است تا آنجا که سبب کسب هر چه بیشتر ثروت و

 -2عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا samadi_p600@yahoo.com
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موفقیت در این جهان و رشد سرمایهداری شد .در دایرهالمعارف بریتانیکا ،ذیل این مدخل چنین آمده
است« :به هر جنبش اجتماعیای گفته میشود که سمت و سویی فارغ از آخرتگرایی در زندگی زمینی
داشته باشد».
از عوامل سکوالر شدن جوامع میتوان رنسانس ،عصر روشنگری ،مدرنیته و از همه مهمتر جنبش
پروتستان را نام برد .فشارهای کلیسا ،باورهای تحریف شده مسیحیت و مخالفت کشیشان با علم موجب
آمادگی مردم برای این تغییر ساختاری شد .البته نقش متفکرین و فیلسوفان نیز در آمادهسازی مردم بسیار
موثر بود .در سیر سکوالریزاسیون ،ابتدا مذهب بود که عرفی شد و مردم نیز عرفی گشتند و دین را برای
زندگی شخصی و دنیایی خود میخواستند ،یعنی ماهیت دین تغییر کرد ،مذهب از قلمرو اجتماعی خارج
شده و تبدیل به امری شخصی گشت که افراد از آن توقع هدایت امور سیاسی و اجتماعی خود را نداشتند،
مردم به کلیساهای محلی میپیوستند و خودکفا و خودگردان میشدند .به فهم خودشان بیشتر اعتماد داشتند
و خود را بینیاز از تقلید میدیدند .به دیگر سخن ،شرایط اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی جامعه عرفی شد و
پس از آن بود که اصل سکوالریسم به قانون اساسی ورود پیدا کرد و در سایر نهادهای اجتماعی چون نظام
آموزش و پرورش نیز تسری یافت .البته سکوالریزاسیون در سطح جامعه لزوماً به سکوالریزاسیون در سطح
ذهنیت افراد نمیانجامد .برخی معضالتی که بعدها بوجود آمد ،مؤید این نکته است.
بنابراین برای بررسی عرفی شدن نظام تعلیم و تربیت در ایران باید به نکات زیر توجه کرد:
 -2تفاوت دین اسالم و مسیحیت :اسالم برخالف مسیحیت دین آزادی است و خداوند را مقابل
انسان و خواستههایش قرار نمیدهد .در مبانی اسالم آخرت در متن دنیا و دنیا در متن آخرت معنا
می یابد و پیوسته به فراگیری علوم فرا میخواند .عالوه بر آن ،در اسالم ارزش عقالنیت تا آن جا
است که عقل هم پای قرآن و سنت یکی از منابع اصلی دین محسوب میشود .اسالم فی نفسه
دینی است که به همان میزانی که به امور شخصی میپردازد ،امور اجتماعی را نیز مورد توجه قرار
میدهد.
 -1انتظار و خواسته متفاوت مردم ایران و غرب :توقع مردم ایران از مذهب تنها در حد مشاور و
راهنما نیست بلکه مذهب را مجری و اصالحگر امور میدانند و همچنان در اموری چون قضا
(احکام ارث ،دیه ،مهریه و )...و آموزش و پرورش توقع برخورد دینی دارند .حتی خانوادههایی
که تقید چندانی به انجام مناسک دینی ندارند ،توقع پرورش فرزندان خود را در نظامی با
اعتقادات مناسب دینی دارند .مردم در امور اجتماعی مشارکت میکنند و اجزای حکومت را خود
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انتخاب میکنند در حالی که در غرب مردم انتظار برآورده شدن نیازهای اجتماعی و تربیتی از

دین ندارند.

 -9شرایط متفاوت اجتماعی ایران نسبت به جوامع غربی :برپایی با شکوه مراسم مختلف مذهبی چون
عزاداریهای ائمه و زیارت اماکن متبرکه نشانگر عالقه قلبی مردم به دین است.
با ذکر این نکات ،فراهم نبودن زمینه فکری ،فلسفی و اجتماعی عرفی شدن در جامعه کنونی و وارداتی
بودن آن مشخص میگردد ،همانگونه که در زمان رضاخان با تصور اینکه بدون پیشزمینههای الزم
میتوان دست به چنین عملی زد ،به کشف حجاب پرداختند که اثربخش نبود .در چنین وضعیتی ،نمیتوان
توقع موفقیت عرفی ساختن نظام آموزش و پرورش را داشت؛ چرا که این یک پدیده اجتماعی است که
باید با سازوکارهای اجتماعی به جامعه منتقل شود و نه با اجبار و ابزار قانون .مردم باید چنین امری را خود
بخواهند نه اینکه دیگران به آنها القا کنند .زیرا هدف جریان تربیت ،رشد متعادل همهی ابعاد شخصیتی از
طریق پرورش روح ،فکر ،خویشتن عقالنی ،احساسات و حواس بدنی انسان است به صورتی که زمینههای
رشد همه جانبهی او را در زمینهی فردی و اجتماعی فراهم سازد و این هدف باید در بسترهای گوناگون و
در راستای هم اتفاق بیفتد .به دیگر سخن ،حتی اگر فرد در نظام آموزش و پرورشی که به واقع سکوالر
شده است ،تحصیل کند؛ نتیجهای جز تعارض شخصی و گروهی در پی نخواهد داشت چرا که نه خانواده
و نه اجتماع که در تربیت فرد نقش بسیاری دارند ،پذیرای این امر و همراهیکننده فرد نخواهند بود.
حتی اگر از این زمینهها صرفنظر کنیم ،سکوالریزاسیون تنها با تغییر کتب اتفاق نمیافتد بلکه نیازمند
مربیانی است که خود در نظامی سکوالر تربیت شده باشند و اندیشههایی این چنینی داشته باشند .در پایان با
بررسی نظریه سکوالریسم در غرب و مشاهده نظریههایی چون سکوالرزدایی که برای جبران آن شکل
گرفت ،میتوان افول سکوالریسم را در آیندهای نه چندان دور تصور کرد .شایسته آن است که راه رفته را
دوباره نپیماییم و به دنبال راهحلی دیگر باشیم .چه بسا با اصالح و تحول در همین ساختار کنونی بتوان نتایج
بهتری اتخاذ کرد.
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نیاز به فلسفه از اصلیترین نیازهای روحی انسان ،یعنی نیاز به دانستن و فهمیدن برخاسته است .نیاز به
دانستن ،یک نیاز همیشگی است .چنان که میبینیم کودکان همواره میخواهند چگونگی و چیستی همه
چیز را بفهمند .به همین علت ارسطو گفته است :فلسفه با شگفتی و حیرت در برابر جهان آغاز شد
(محمدی .)2916 ،بسیاری از مدارس به صورت سنتی به جای اینکه بر روی مهارتهای فکری و استداللی
تکیه کنند ،بر روی استفاده از اطالعات ،تمرکز دارند .در واقع ،این مدارس با تأکید بر حافظه به عنوان منبع
کسب دانش ،جایگاه مهم مهارتهای فکری را نادیده میانگارد .این در حالی است که مهمترین هدف
آموزش و پرورش نوین ،ایجاد تغییرات شناختی ،عاطفی و رفتاری نسبتاً پایدار در زندگی شاگردان است تا
آنها بتوانند از نهایت استعداد و توانایی خود در زندگی بهره بگیرند (حسینی .)23 :2911 ،متأسفانه ،در
بسیاری از نظامهای آموزشی به دلیل توسعه سریع مدارس ،و به کارگیری نیروهای اجرایی غیرمتخصص،
عاداتی نامطلوب ،بر فرایند تدریس حاکم شده است ،مخصوصاً آن دسته از عادتهای غلطی که جانشین
همفکری ،مشارکت دانشآموزان در کالس درس شدهاند و هرگونه آزادی اندیشه و نوآوری را از آنان
گرفتهاند و به جای استفاده از روشهای جدید تدریس ،بر اجرای روشهای سنتی پافشاری میکنند
(شعبانی .)2916 ،در برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان ،الگویی جدید به عنوان بدیلی برای تعلیم و
تربیت پیشنهاد شده است .به عبارت دیگر ،این برنامه جایگزین بهتری برای الگوی قدیم آموزش و پرورش
دانسته شده است (ناجی .)65 :2910 ،تحقیقات بسیاری در زمینه آموزش فلسفه به کودکان انجام شده

 - 2نویسنده مسئول،؛ استادیار گروه علوم تربیتی
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است .تحقیقات داخلی از جمله :قائدی (« )2911اگر به معنا و مفهوم فلسفه که همانا فلسفیدن است رو
کنیم کودکان میتوانند فلسفه بیاموزند» .امی (« )2910آموزش فلسفه به کودکان سبب باال رفتن تفکر
انتقادی کودکان میشود» .مرعشی (« )2910آموزش فلسفه به کودکان سبب رشد مهارتهای استدالل
کودکان میشود» .حسینی (« )2911نسبت برنامه آموزش فلسفه به کودکان با برنامهدرسی رسمی را
مشخص میکند» و در پژوهشهای خارجی لیپمن و بیرمن ( ،)2305جکسون و دویچ ( ،)2301آلن
( ،)2311دنیل ( ،)2331مالمستر ( ،)2333مک گیونس ( ،)2333مورین ( ،)1555مونتس و ماریا ( )1552به
این نتیجه رسیدند که میتوان به کودکان استدالل کردن و تفکر انتقادی را آموخت و اسکوفیلد ( )2330و
مک دونالد راس ( )2311به اهمیت فلسفه در برنامه درسی پرداختهاند .از سویی ،نیاز به فلسفه از اصلیترین
نیازهای روحی انسان است و از سوی دیگر ،برنامه درسی مناسب و منسجم ،میتواند به کودکان و به نظام
آموزشی در پیشبرد اهداف کمک نماید .از این جهت ،هدف از تحقیق پیشروی بررسی تحول برنامه
درسی آموزش ابتدایی با نگرشی بر آموزش فلسفه به کودکان است .در این راستا ،سؤاالت اساسی که
مطرح است این است که روشهای آموزش فلسفه به کودکان چه نقشی در برنامه درسی آموزش ابتدایی
دارد؟ چگونه با استفاده از آموزش فلسفه به کودکان میتوان برنامه درسی آموزش ابتدایی را متحول
ساخت؟
هدف مورد نظر درآموزش فلسفه به کودکان ،این است که کودکان به انسانهایی متفکر ،انعطافپذیر
و منطقیتر تبدیل شوند که این امر ،با تحول در برنامهدرسی ،امکانپذیر است .آنچه در برنامهدرسی
آموزش فلسفه برای کودکان وجود دارد ،ساختاری را تشکیل میدهد که موجب در هم تنیدن حالتهای
ذهنی و فلسفی و مهارتهای شناختی در دانشآموزان میشود و میتوان با استفاده از روشهای مختلف
آموزش فلسفه به کودکان ،مانند داستان فلسفی ،حلقههای کندوکاو ،بازی ،برنامه درسی دوره ابتدایی را به
گونهای متحول ساخت.
در این مقاله از روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیل اسنادی ،با استفاده از کلیه منابع نوشتاری (کتب،
مقاالت و )...و غیر نوشتاری (پایگاههای اینترنتی و )...موجود و در دسترس ،در زمینهی بررسی تحول
برنامه درسی آموزش ابتدایی با نگرشی بر آموزش فلسفه به کودکان ،استفاده میشود.
یافتههای پژوهش به طور خالصه عبارتند از:
 -2روشهای آموزش فلسفه به کودکان چه نقشی در تحول برنامه درسی آموزش ابتدایی دارد؟
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فلسفه برای کودکان در حلقههایی به نام حلقهی کندوکاو تشکیل میشود که در این حلقه ،بچهها به
صورت دایرهوار کنار هم مینشینند و برخالف کالسهای درسی عادی ،با همدیگر تبادلنظر میکنند.
کتابهای درسی به صورت مجموعه داستان است ،یکی از ویژگیهای این کتابها این است که در
ذهن کودک سؤال به وجود میآورند و آنها را برای کالسهای این برنامه ،به کندوکاو ترغیب میکنند
(ناجی و قاضینژاد .)2916 ،لیپمن معتقد است یک کتاب درسی مجموعهای است گلچین شده از حجم
بسیار عظیمی از اطالعات مورد قبول محققان و برای محققان .اما اگر خوانندگانی که کتابهای درسی به
خاطر آنها نوشته میشود ،کودکان باشند نه محققان ،شیوهای الزم است تا انگیزهای برای خواندن ایجاد
کند .یک داستان میتواند فراهمآورندهی صحنهای غیرواقعی و تخیلی ،گفتگویی پرتنش ،شخصیتهایی
دوست داشتنی ،الگویی سرزنده و با نشاط یا همهی اینها با هم باشد (لیپمن .)2911،در برنامه فبک
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دانشآموزان در مرکز فعالیتهای یادگیری قرار دارند ،آنها در اجتماع پژوهشی کالس درس مشارکت
فعال دارند؛ چه فرایند اجتماع پژوهشی به گونهای سازماندهی شده است که آنها باید دیالوگ کنند و فرد
مکالمهگر ،به هیچ رو نمیتواند غیرفعال باشد .روایت داستانی از توجه دائمی کودکان مراقبت میکند و
حالت نمایشی و بازیگونه کل فرایند یادگیری را جذاب میسازد (قائدی .)256 :2911 ،مارگارت شارپ
میگوید :پرداختن کودکان به فلسفه ،فقط در صورتی ممکن است که کالسها از شکل سنتی آن  -که
قدرت در دست یک نفر ،یعنی علم است  -به حلقههای دموکراتیک که جایی برای پرسش و کاوشگری
است ،تغییر شکل بدهند (ناجی .)2910،استفاده از روش حلقههای کندوکاو و روش داستان فلسفی،
موجب تحول در محتوا و روش تدریس و فعال بودن شاگردان در کالس درس و به طور کلی تحول در
نظام آموزشی است.
 -1چگونه با استفاده از آموزش فلسفه به کودکان میتوان برنامه درسی آموزش ابتدایی را متحول
ساخت؟
لیپمن معتقد است که تعلیم و تربیت بدون فلسفه تو خالی است ،لذا امیدوار است که با این برنامه ،یعنی
وارد کردن فلسفه به این معنای خاص در نهاد آموزش و پرورش ،انقالب بزرگی در آن ایجاد کند .به نظر
او ،بدون بهره بردن از فلسفه ،تعلیم و تربیت در مدارس ابتدایی ،دقیقاً همان قدر ناقص و عقیم است که
آموزش بدون بهرهمندی از فلسفه در دانشگاه .در آموزش سنتی ،کودکان و نوجوانان چنان که از آرای
پیاژه بر میآید ،دست کم گرفته میشوند و نمیتوانند درباره تفکر ،فکر کنند ،بر این اساس ،نمیتوانند
P4C
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تحقیق کنند و فقط باید نتایج علمی را به حافظه بسپارند (ناجی .)2914 ،آشناسازی کودک با مفاهیم
فلسفی میتواند عالوه بر تأثیرات مثبت گفتاری و شنیداری برکودکان ،اجتماعی شدن آنها را تسریع و
مهمتر از همه تفکر کودکان را تقویت کند .مفاهیم فلسفى به خصوص در قالب داستان که داراى تأثیر
بیشترى است میتواند جرقههایى در ذهن کودکان ایجاد کند که روشنى آن تا سالها در زندگى آینده
آنها باقى بماند (خارستانی.)2916 ،
آموزش فلسفه به کودکان میتواند با روشها و رویکردهای موجود در خود برنامه درسی آموزش
ابتدایی کشور ایران را تا حدودی متحول سازد .اما ،برای این کار باید از داستانهای فلسفی به عنوان یکی
از دروس استفاده شود ،به عبارت دیگر داستانهای فلسفی به عنوان یک کتاب درسی به دانشآموزان ارائه
شود و با استفاده از روش حلقههای کندو کاو فلسفی کالسها اداره شود ،این امر به طور مستقیم بر محتوا
و شیوه تدریس و نحوهی کالس داری معلمان تاثیر بسزایی خواهد گذاشت ،اینکه کودکان مانند یک
حلقه در کالس بنشینند و با یکدیگر ارتباط چشمی داشته باشند و به جای شیوههای سنتی تدریس مثل
شیوه سخنرانی ،از شیوههای نوین بهره بگیرند ،در این شیوه دانشآموزان مبتنی بر کتب ارائه شده
(داستانهای فلسفی) در کالس در مورد داستانهای مطرح شده بحث میکنند و کالس را به چالش
میکشند و معلم تنها هدایتگر این مباحث است (این امر در مدارس کشور ما دیده نمیشود) البته،
داستانهایی که در این حلقههای کندوکاو فلسفی مطرح میشود باید منطبق با فرهنگ ایرانی و اسالمی
نوشته شود که دارای زمینههای فلسفی است .برای این امر میتوان ،از داستانهای قرآن کریم و متنهای
ادبی مانند مثنوی مولوی و ...بهره گرفت.
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رهنما ،اکبر و امیرینسب ،میثم ( .)2931نگاهی به اخالق فضیلت و نقش آن در تحول تاریخی تعلیم

و تربیت اخالقی .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی
فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)251-250 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

نگاهی به اخالق فضیلت و نقش آن در تحول تاریخی تعلیم و تربیت اخالقی
اکبر رهنما 2و میثم امیرینسب

1

با توجه به اینکه اخالق اسالمی عمدتاً مبتنی بر فضایل اخالقی است و عدالت و سعادت به عنوان دو
معیار و مالک اصلی اخالق فضیلت ،به حساب میآید ،به نظر میرسد طرح مجدد این اخالق در سند
تحول و توجه بایسته به آن در فعالیتهای پرورشی ،بعد از نوسانات مختلف مربوط به حذف و به حداقل
رساندن فعالیتهای پرورشی و توجه مجدد به آن میتواند در دوباره جان بخشیدن به رسالت اخالقی و
تربیتی ،تعلیم و تربیت کنونیمان ،یاری رساند.
اخالق وظیفه و اصول ،و اخالق فضایل دو وجه مکمل یک اخالق هستند .به طوری که اصول و فضایل
یکدیگر را کامل میکنند و هر یک به تنهایی در یک نظام تربیتی اخالقی جامع الزم و ملزوم یکدیگرند.
بدین ترتیب ،بنا به گفتهی فرانکنا ،به ازای هر خصلت خوب اخالقی ،یک اصل وجود دارد که نوع عملی
را تعیین میکند که این خصلت اخالقی خود را در آن مینمایاند و به ازای هر اصلی یک فضیلت خوب
وجود دارد که عبارت است از ملکه یا تمایل به عمل بر اساس آن.
اخالق فضیلتگرای اسالمی :به ادعای استوارت سم استاد دانشگاه نورث آمبریای انگلستان ،هم
فیلسوفان اسالمی و هم مسیحی ابعادی از الهیات اسالمی و مسیحی را به اخالق فضیلتگرا اضافه کردند:
در حالی که اخالق فضیلتگرا نزد فیلسوفان یونان بوستان ،مبتنی بر محور انسان است ،این اخالق در سنت
اسالمی و مسیحی مبتنی بر خداست .با ظهور مدرنیته فلسفه غرب به تدریج از این موضوع فاصله میگیرد و
مشی سکوالر را پی میگیرد .بر این اساس ،اخالق فضیلتگرا در فلسفه غرب محورهایی چون انسان ،خرد
و سنتهای اجتماعی را محور و اصل قرار میدهد .در حالی که در فلسفهی اسالمی که مبنای نظری تحول

 - 2عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد rahnama_akbar43@yahoo.com
 - 1دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت meysam_man6@yahoo.com
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در آموزش و پرورش ایران اسالمی میباشد ،فضایل اساسی دین ،که در راس آن تقوای الهی قرار دارد،
اساس اصلی تربیت اخالقی است.
افالطون در اخالق فضیلت خود بیان میکند؛ منش اخالقی ،مهمترین عنصر آموزش و پرورش است.
در عین حال افالطون میگوید؛ بر خالف انتخاب معلم برای موسیقی ،معماری یا علوم ما نمیتوانیم بهترین
معلمان برای آموزش فضیلت را انتخاب نماییم .خط تحول اساسی در نگاه به اخالق فضیلت را میتوان در
نظریه اخالقی کولبرگ مشاهده کرد .وی یکی از بزرگترین نظریهپردازان تحول اخالقی است .محور
اساسی نظریه اخالقی کلبرگ ،عبارت است از دو فضیلت اساسی« :عقالنیت» و «عدالت».
در طول تاریخ تعلیم و تربیت اخالقی ،اخالق فضیلتگرا در مقایسه با اخالق وظیفهگرا داللتهای
تربیتی بیشتری داشته است .چرا که فضایل اخالقی ملکات یا ویژگیهایی هستند که کامالً ذاتی نبوده و
همهی آنها دست کم تا حدی بوسیلهی تعلیم و تربیت ،تمرین و ممارست ،و شاید هم از راه موهبت الهی
فرد به دست میآیند .از طرفی فضیلتها ،در واقع ویژگیهای منش 2میباشند و منشها هم گرایش به
انجام اعمال خاص در اوضاع و احوال معین میباشند ،که نیازمند پرورش بوده و به صورت فطری در افراد
موجود نیستند .به عنوان مثال ،منش نیکوکاری و صداقت ،اموری هستند که باید از راه تعلیم و تربیت
حاصل شوند .در نزد یونانیان ،حکمت ،شجاعت ،عفت و عدالت به عنوان فضایل چهارگانه اصلی تلقی
میشدند .در طول تاریخ ،علمای اخالق دو فضیلت اصلی نیکخواهی و عدالت را برگرفته و در صدر
پرورشهای اخالقی قرار دادهاند.
در میان مسلمانان و حکمای مسلمان نیز در مبحث اخالق و تربیت اخالقی بیشتر اخالق فضیلت رایج و
متداول گشته است .یکی از دالیل عمدهی این امر ،تأثیرپذیری فلسفهی مورد توجه مسلمین از فلسفهی
یونانی بود .این تاثیرپذیری در زمینهی تقسیمبندی مباحث عقل عملی (تهذیب اخالق ،تدبیر منزل و
سیاست مدن) به انجام رسید.
فیلسوفان و متکلمان مسلمان از قبیل خواجه نصیر طوسی ،نیز به نوعی ادامهدهندهی راه فیلسوفان اخالقی
میباشند که کار اصلی اخالق و تربیت اخالقی را ایجاد و استقرار منشهای معینی در افراد میدانند .عادت
دادن ،تأکید بر تهذیب اخالق و خودسازی اخالقی ،سعادت به عنوان هدف غایی اخالق و تربیت اخالقی،
از اصول حاکم بر اخالق فضیلت میباشند .نتیجهی تحول تاریخی مفهوم تعلیم و تربیت اخالقی در آن
است که اخالق وظیفه و اخالق فضیلت ،دو وجه مکمل یکدیگرند .به عبارتی ،اخالق فضیلتمدار در
- Character
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پرورش اخالقی کودکان و نوجوانان میتواند پیوند مناسب با اخالق اصولی کانتی داشته باشد .بدین
ترتیب ،تربیت اخالقی مانند بستری است که این دو جریان مهم فلسفی را به هم پیوند میزند .تربیت و
آموزش اخالق از طریق ایدهآلها یا اسوههای اخالقی ،هم باید با توسل به اخالق و صفات ،و هم با عنایت
به اخالق ،به انجام رسد .در شرایط کنونی آموزش و پرورش بویژه در بعد اخالقی و پرورشی و در جریان
تحول آموزشی و پرورشی ما نیازمند چنین طرحی برای آموزشهای اخالقی میباشیم .از این رو ،از جمله
سؤاالتی که در این پژوهش بدانها پاسخ داده میشود عبارتند از:
 -2اخالق فضیلت چیست؟
 -1اخالق فضیلت چه تأثیری در تحول آموزش و تربیت اخالقی در جهان غرب داشته است
(نظرات اخالقی معاصر)؟
 -9اخالق فضیلت چه تأثیری در تحول آموزش و تربیت اخالقی در جهان اسالم داشته است؟
در ادامهی مقاله به صورت مشروحتر خطوط کلی تأثیرات اخالق فضیلتمدار در تحول تاریخی تعلیم
و تربیت اخالقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
از جمله تحقیقات انجام شده در این زمینه ،مقالهی گنسلر ( )1522ترجمهی اخوان است که در مجلهی
حکمت و معرفت شمارهی  01به چاپ رسیده و در آن نویسنده به واکاوی عمیق اخالق فضیلت ،بویژه از
دیدگاه ارسطو پرداخته است .پژوهش دیگر مربوط به رهنما ( )2910است که در آن به «نقد تطبیقی تربیت
اخالقی از دیدگاه کانت و خواجه نصیر طوسی» پرداخته شده و به طور تفصیلی به ریشههای اخالق فضیلت
در آن نیز پرداخته شده است .تحقیق دیگر مربوط به خزاعی ( )2915است تحت عنوان «اخالق
فضیلتمدار» که در آن به این نکته اشاره شده است که اخالق فضیلتمدار در زمرهی اخالق هنجاری قرار
میگیرد .همچنین ،به ظهور ،افول و احیای اخالق فضیلتمحور نیز اشاره شده است .روش در این پژوهش

از نوع توصیفی -تحلیلی است .ابزار آن نیز فیشبرداری و کتابخانهای است.
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سلحشور ،احمد؛ کریمی ،مصطفی و خنکدار ،معصومه ( .)2931بررسی ماهیت تحوّل از منظر

معناگرایی (ساختارگرایی و پساساختارگرایی) و داللتهای آن بر تعلیم و تربیت .در چکیده مقاالت
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و
پرورش ایران (صص .)221-253 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

بررسی ماهیت تحوّل از منظر معناگرایی (ساختارگرایی و پساساختارگرایی)
و داللتهای آن بر تعلیم و تربیت
احمد سلحشور2؛ مصطفی کریمی 1و معصومه خنکدار

9

تعلیم و تربیت نه تنها در عینیت بخشیدن به زندگی مادی و معنوی فرد متوقّف و محدود نمیشود ،بلکه
تمام شئون اجتماعی او را در بر میگیرد و از این طریق باعث رشد و تحوّل اساسی جامعه میگردد؛ از آنجا
که تعلیم و تربیت با انتقال اطالعات ،جامعه زبانی ،مفاد و محتوای متون تربیتی ،و تعامالت تربیتی سر و کار
دارد ،با معناگرایی ارتباط مییابد .از مفاهیم اساسی که در همهی مکاتب ساختارگرایی و پساساختارگرایی
حفظ شده ،میتوان نشانه و معنا را به عنوان مهمترین آنها نام برد (قیطوری .)2901 ،معناگرایی ،مطالعه
رفتار انسان است که در ابعاد اجتماعی زبان تمرکز مییابد .با توجه به این که ،هر متن یا کالم تربیتی
اطالعات و دانستههای فراوانی در خود نهفته دارد ،باید با آن به عنوان موضوعی شناختی برخورد کرد
(میثمی .)2916 ،معناگرایی ،در پی کشف چگونگی سازماندهی این دانستهها و بررسی تأثیر معنایی آنها
در متربی است .این موضوع از آن جنبه حائز اهمیت است که آشنایی با نظریات تربیتی گوناگون برای
سیاستگذاران ،طراحان جریان فعالیتهای تربیتی قدرت انتخاب بیشتری فراهم میکند و امکان تجهیز
آنان به رویکرد گزینشی در عرصهی برنامهریزی را میسّر میسازد (پورآذین .)2932 ،پژوهش حاضر بر آن
است تا با بررسی نقش نظریهی معناگرایی در شکلگیری مفهوم تحوّل در معنا ،پیامدهای آن را برای تعلیم
و تربیت بیان کند .بدین منظور ساختارگرایی و پساساختارگرایی به عنوان رویکردهای مهم این نظریه مورد
بررسی قرار میگیرند .با توجه به این که ساختارگرایی و پساساختارگرایی دو مکتب مهم فلسفی هستند که
بر فلسفه تعلیم و تربیت تأثیرگذار هستند .در نتیجه بررسی تحوّل با توجه به معنا در این دو مکتب ،نقش

 -2استادیار دانشگاه بوعلی سینا ah.salahshoor@gmail.com
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش وپرورش دانشگاه بوعلی سینا sinak62@gmail.com

 -9دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه بوعلی سینا
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مهمی در شناخت اهداف ،اصول ،روشهای تعلیم و تربیت دارد؛ لذا در این رابطه این سؤاالت مطرح
میشود :ماهیت ،اهداف ،اصول و روشهای تحوّل از دیدگاه معناگرایی (ساختارگرایی و
پساساختارگرایی) در تعلیم و تربیت چیست و در تعلیم و تربیت ایران ،چگونه میتواند مطرح شود؟
در رابطه با قسمت اول سؤال ،میتوان گفت ساختارگرایان کوشیدهاند بحث تحوّل در معنا را بر اساس
ساختار کلی ذهن توجیه کنند .پدیدارهای انسانشناختی ،مانند تعلیم و تربیت ،از این نظر شباهت تام به
پدیدارهای زبانشناختی دارند و همان طور که یک کلمه بدون قرار گرفتن در جایگاه ساختاری زبان معنا
و مفهوم مشخصی را افاده نمیکند ،پدیدههای انسان شناختی نیز متأثّر از مجموعه روابط ساختاری ،واجد
داللت معنادار و واقعی نیست .به هر حال ،آنچه بنیادین و اساسی است ،ساختار است؛ چیزی که در ورای
سطوح ظاهری پدیدارها قرار دارد و از آنجا ،مجموعه روابط و به میانجی آن ،جایگاه ساختاری اشیاء و
امور را تعیین میکند .این رویکرد نظری در کلیت خویش ،سهم مهمی در آشکارسازی بخشهای از
جهان اجتماعی مخصوصاً تعلیم و تربیت داشته است ،که به شیوهی دیگر قابل کشف و آشکار شدن نبود.
در این زمینه نظام تعلیم و تربیت ایران نیز میتواند از برخی دستاوردهای مثبت این رویکرد نظری در باب
تعلیم و تربیت که در ادامه به آنها اشاره میشود برای بهبود کیفیت برنامهریزیهای آموزشی و درسی
خود استفاده نماید مواردی از قبیل:
-

آنچه توسط انسان ادراک شده است به وسیله نظام نمادها ،با دیگران به اشتراک گذاشته میشود
(نشاط.)2935 ،

-

برقراری آموزش اثربخش در گرو شکلگیری هممعنایی میان دو منبع معلّم و دانشآموز است.

-

هم معنایی به واسطهی واژگان و مفهومهای تسهیم شده و مشترک حاصل میشود.

-

دریافت معنا در آموزش ،فعالیتی منفعالنه نیست ،بلکه فعالیتی پویا به شمار میآید (شریف،
.)2911

-

در یک بافت زمانی و مکانی مشخص معلّم تحت تأثیر نیاز و نیتی که دنبال میکند ،از میان
بدیلهای مختلف ،راهی را برای بیان و رفع نیاز بر میگزیند (محور جانشینی) .از سوی دیگر،
دانشآموز با یکی از انتخابهای رمزگذاری شدهی فرستنده روبروست و باید با بهکارگیری
امکانات ذهنی خود ،آن را رمزگشایی و معنا را درک کند.

-

وقتی شخص واژهای جدید میآموزد ،تنها یک واژه به انباره افزوده نمیشود ،بلکه کل ارتباطات
داخلی و ترکیب این اجزای انباره تغییر پیدا میکند.
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-

آنچه دانشآموز از گفته یا نوشته میفهمد با منظور معلّم و یا نویسنده یکی نیست و تفاوت دارد.

-

ضروری است که در جریان طراحی و توسعه نظامهای آموزشی که تسهیلگر فرایند آموزشی و
فراهمکنندهی هممعنایی میان معلّمان و دانشآموزان هستند ،توجّه چندجانبهای به تمامی
زاویههای مرتبط در این جریان صورت پذیرد (حری.)2919 ،

همچنین ،ماهیت تحول از منظر پساساختارگرایان ،در ارتباط با ویژگیهای آن در تعلیم و تربیت معنی
پیدا میکند .در واقع ویژگیهایی نظیر ساختارشکنی ،نفی فرا روایتها ،انکار حقایق مطلق ،تمرکز زبان و
فرهنگ ،کثرتگرایی ،تمرکززدایی از عقل و عقالنیت و نفی بازنمایی ،باعث شده است پساساختارگرایی
داللتها و پیامدهایی از جمله تاکید بر تفکّر انتقادی ،بهبود فرهنگ عمومی ،تدارک زمینههایی برای
مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،نفی معیارهای استاندارد برای ارزیابیهای تربیتی ،تردید در اهداف تربیتی از
پیش تدارک شده را برای تعلیم و تربیت در برداشته باشد (سجادی و دشتی .)2910 ،در این زمینه نیز ،نظام
تعلیم و تربیت ایران میتواند از دست مثبت رویکرد مذکور جهت بهبود کیفیت برنامهریزیهای آموزشی
و درسی خود استفاده نماید .هدف تحوّل در تعلیم و تربیت از منظر ساختارگرایان کسب درک و تحلیلی
از واقعیتها و رخدادهای اجتماعی که از ورای آشفتگیها و تنوّع و دگرگونیهای محسوس در جهان
اجتماعی در جستجوی نظم و کهن الگویی باشد که رخدادهای اجتماعی بر اساس آن سامان مییابد.
همچنین ،از نظر پساساختارگرایی کسب بینشی در جهت شکستن درجه و پایگاه فرهنگ برتر است ،زیرا
مسئولیت فرد در قبال میراث فرهنگی گذشته فقط دریافت و انتقال آن به نسل آینده نیست ،بلکه بارها باید
آنها را خواند ،دید و بررسی کرد (سجادی و دشتی .)2910 ،اصول تحوّل در تعلیم و تربیت از نظر
ساختارگرایی ،شامل اصول؛ کلنگری ،تعامل اثربخش ،خودتنظیمی و پژوهش زمینهای .اصول تحوّل از
منظر پساساختارگرایی عبارت است از :اصل شدن ،تمایزانگاری و تفرد ،ارتباط افقی و متقاطع .اصل تفکر
افقی و روشهای تحوّل در تعلیم و تربیت از دیدگاه ساختارگرایان عبارت است :از الگویابی ،سازمانیابی،
تحلیل ذهنی و الیهیابی (سلسبیلی .)2911 ،همچنین روشهای تحوّل در تعلیم و تربیت از منظر
پساساختارگرایی عبارت است از :تفکّر انتقادی ،ساختارشکنی ،پرسشگری ،قضاوت و داوری ،قطبشکنی
و گفتمان (فرمهینی فراهانی.)2919 ،
واژههای كلیدی :تحوّل ،معناگرایی ،ساختارگرایی و پساساختارگرایی ،تعلیم و تربیت

منابع
باقری ،خسرو ( .)2900دیدگاههای جدید در فلسفهی تعلیم و تربیت .تهران :علم.
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پورآذین ،شهرام ( .)2932بررسی نظریهی معناگرایی (ساختارگرایی و پساساختارگرایی) و داللتهای آن بر تعلیم و
تربیت (پایاننامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه بوعلی سینا همدان.
جوادی ،محمد اسلم و نیکپی ،امیر ( .)2913ایده و مفهوم ساختارگرایی با بررسی آراء سوسور و لوی استروس.
معرفت فرهنگی اجتماعی ،شماره سوم ،صص.159-200 :
حری ،عباس ( .)2919زنجیره داوری ربط در فرایند انتقال اطالعات .فصلنامه اطالعشناسی ،سال دوم ،شماره ،0
صص.239-200 :

سجادی ،سیدمهدی و دشتی ،زهرا ( .)2910تبیین و تحلیل تعلیم و تربیت از منظر پساساختارگرایی .اندیشههای نوین
تربیتی ،شماره  ،24صص.31-12 :
سلسبیلی ،نادر ( .)2911جستجوی خلّاقیت و کلنگری در برنامه درسی طراحی شده و محتوای تدوین شده فارسی
دوره ابتدایی (بخوانیم و بنویسیم) .مجله تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش) ،شماره  ،33صص.61 - 90 :

سولومون ،رابرت .ک .)2903( .فلسفه اروپایی :از نیمه دوم قرن هجدهم تا واپسین دهه قرن بیستم ،طلوع و افول
خود( .محمد سعید حنایی کاشانی ،مترجم) .تهران :انتشارات قصیده.
شریف ،عاطفه ( .)2911تحلیل بر ذخیره و بازیابی اطالعات در پرتو نظریههای معنایی .مطالعات تربیتی و روانشناسی،
شماره  ،96صص.41-10 :
فرمیهنی فراهانی ،محسن ( .)2919پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت .تهران :آییژ.
قیطوری ،عامر ( .)2901زبان ،نشانه و معنی .مجله نامه فرهنگ ،شماره  ،94صص.250 -11 :
میثمی ،سایه ( .)2916معنا و معرفت در فلسفه کواین .تهران :نگاه معاصر.
نشاط ،نرگس ( .)2935در جست و جوی معنا :رهیافتی معناشناختی در علم اطالعات .تهران :کتابدار.
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شریفزاده ،حکیمهالسادات و تسلیمیان ،ناصر ( .)2931بررسی ماهیت و داللتهای تربیتی موسیقی

و نقش آن در تحول مفهوم فرآیندهای تربیتی .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن
فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص.)220-229 :
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

بررسی ماهیت و داللتهای تربیتی موسیقی و نقش آن در تحول مفهوم
فرآیندهای تربیتی
حکیمهالسادات شریفزاده 2و ناصر تسلیمیان

1

از آنجا که هدف اساسی هر نظام تربیتی نائل شدن به کمال مـطلوب در زندگی اصیل فردی و اجتماعی
میباشد ،میبایست در ایجاد نیروی درک و تجربهی ارزشهای واال در دانشآموزان ،تالش جدی
صورت بگیرد .زیرا زندگی اصیل درسایهی تجربه ،شناخت و عمل به ارزشهای انسانی حاصل میشود .در
ایــن راستا ،تربیت موسیقیایی بستر زایندهی درک و تجربهی ارزشهای واالست .از طرفی ،نیروی
سازندهی شخصیت فقط از هدفهایی تولید میشود که انسان بالقید و شرط آنها را دوست داشته و تمایل
به تکرار تجربهی آنها داشته باشد .لذا جذبهی درونی و بالقید و شرط انسان به زیبایی و یکی از جلوههای
آن یعنی موسیقی از عوامل مهم و کارآمد در تعالی شخصیت است و میتواند با بار ارزشی خود،
دانشآموزان را چنان متأثر کند که آنها را برای یک زندگی پرمحتوا و متکی بر پایههای تزلزلناپذیر نیکی
آماده سازد .به نظر میرسد که پیامد بعضی نظامهای آموزشی چیزی جز تقویت نوع ابزارگونهی تفکر،
تصمیمگیری و اراده نیست .در طول تاریخ به اثبات رسیده است که این ابزارها ،میتوانند در خالف جهت
آرمانها و ارزشهای بشری حرکت کنند .لذا تجربه و درک این ارزشها به واسطهی تربیت موسیقیایی
موجب همسو شدن این ارزشها با آن ابزارها میگردد .در هر عصری تعلیم و تربیت تابع کیفیت فرهنگی
است که در چارچوب آن این فعالیت صورت میگیرد و کیفیت فرهنگی هر مکان و زمان بستگی مستقیم
با آگاهی جامعه از ارزشهای انسانی دارد ،تربیت موسیقیایی میتواند نقش مهمی در ارتقاء سـطح آگاهی
جامعه از از این ارزشها داشته باشد.

 - 2استادیار دانشگاه مازندران بابلسر hakimehsharifzadeh@gmail.com
 - 1دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد واحد اراک n.taslimian@yahoo.com
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با توجه به کارکردهای متنوع هنر ،میتوان گفت نظام آموزشی به تربیت هنری بیشتر و بهتر به منظور
پرورش انسانهای رشد یافته یعنی شهروندانی که تمدن شایسته و مناسبی را ارزشگذاری کنند ،نیازمند
میباشد .تربیت موسیقایی موضوع و زمینهای است که اگر به اهل آن واگذار شود و با پاکی نیت و طهارت
سیرت همراه شود ،میتواند موجب کشف استعدادها و رشد موزون شخصیت از یک سو و بازدارندهی
انحراف و انحطاط اخالقی و اجتماعی از سوی دیگر باشد.
هدف از این تحقیق ،بررسی ماهیت موسیقی و قابلیت بهکارگیری آن در ابعاد عاطفی ،اخالقی و
اجتماعی دانشآموزان و در نهایت تبیین تربیت موسیقیایی و نقش آن در تحول مفهوم فرآیندهای تربیتی
میباشد .در بررسی ماهیت موسیقی ،معنای لغوی و اصطالحی ،محتوی ،سرچشمه موسیقی و ارتباط آن با
لذت ،پیچیدگی عینی ،زبان و بازنمایی مطرح گردید .در زمینه داللتهای تربیتی موسیقی ،رویکردهای
سهگانه دریافت ،ادراک و اجراء مورد بررسی قرار گرفت و تعریف روشنی از تربیت موسیقیایی بیان
گردید .روش تحقیق ،در این مطالعه توصیفی -تحلیلی است که شامل تلخیص دادهها ،تحلیل و بررسی و
نتیجهگیری میباشد .این پژوهش نشان داد که موسیقی دارای دو بعد عینی و ذهنی است .هر یک از سه
رویکرد دریافت ،ادراک و اجرای موسیقیایی با به کارگیری عناصر این دو بعد موجب پرورش
دانشآموزان میگردد .رویکرد دریافت بعد اجتماعی ،رویکرد ادراک بعد عاطفی و اخالقی و رویکرد
اجراء هر سه بعد عاطفی ،اخالقی و اجتماعی را متأثر میسازد .لذا تربیت موسیقیایی زمینهای است که
میتواند موجب رشد موزون شخصیت و رشد و تعالی ابعاد عاطفی ،اخالقی و اجتماعی دانشآموزان در
نظام تعلیم و تربیت گردد و فهم کاروان آموزش و پرورش را از فرآیند تربیت متحول سازد .این دگرگونی
در به فهم درآمدن فرآیندهای تربیتی ناشی از ساختارشکنی موجود در تربیت موسیقیایی است .زیرا روش
به کار رفته در این رویکرد در تقابل با دو روش مبتنی منطق و مبتنی بر تداعیگرایی قرار میگیرد.
دراین جا دانشآموزان منطقی عمل نمیکنند بلکه ،بهطور شناختی اجزاء مورد مواجهه را بازسازی و
مرتب مینمایند تا بینش مورد نظر را بهدست آورند .بهطور کلی ،دراین جا روشن میگردد که فرآیند
تربیتی ،چرخهای است که آغازش قابلیتها و عالقهمندیهای دانشآموزان بوده و پایانش خلق روابط
مفهومی و احساسی تازه و بکر توسط خود دانشآموزان میباشد .دراین میان معلم تسهیلگری است که از
مداخلهی مکرر پرهیز میکند ،دانشآموزان را به خود ارزیابی تشویق کرده و فرآیند را در جهتی سازنده
پیش میبرد و کمک میکند تا دانشآموزان دارای نظامی خصوصی از فهم گردند.
در این مقاله به پرسشهای زیر پاسخ داده شده است:
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 -2ماهیت موسیقی چیست؟
 -1داللتهای تربیتی موسیقی کدامند؟
 -9نقش این داللتها در تحول مفهوم فرآیندهای تربیتی چیست؟
واژههای كلیدی :موسیقی ،تربیت موسیقیایی ،ابعاد عاطفی ،اخالقی و اجتماعی ،تحول در فهم از
مفهوم تربیت.
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فلسفه اسالمی و تحول در آموزش و پرورش
یداله خرمآبادی 2و ابراهیم قائمی

1

مفاهیمی همچون رشد ،توسعه ،نوآوری ،تراکم اطالعات ،فوران اطالعات ،تخصصی شدن ،فنآوری
آموزشی و بهرهوری مفاهیمی هستند که در نتیجه رشد و توسعه آموزش و پرورش در زمان ما جنبهی
فعالتری پیدا کردهاند .اما ،در مواردی ،نهاد آموزش و پرورش نتوانسته است از آنها در بازسازی و توسعه
متناسب با زمان خود در شرایط اجتماعی جدید ،به درستی استفاده کند .در نتیجه ،پیامد ناشی از فعال شدن
این مفاهیم در آموزش و پرورش به عنوان یک پدیده بحرانزا ظاهر شده است .به عبارت دیگر ،نهاد
آموزش و پرورش که خود ،روزی در فعال و برجسته کردن این مفاهیم نقش اساسی داشته است ،به دلیل
نداشتن توانایی در استفاده درست و بهنگام از این مفاهیم برای کشف و اتخاذ روشهای نو ،دچار
مشکالتی شده است که برای خروج از این شرایط بحرانی و همگام شدن با شرایط اجتماعی باید ،چارهای
اندیشید و برای بهینهسازی روشهای انجام کار ،راهحلی عقالنی و منطقی متناسب با شرایط جدید
اجتماعی نشان داد.
انسان به لحاظ برخورداری از قدرت اندیشه ،خالقیت و نوآوری بزرگترین دارایی هر سازمانی محسوب
میشود ،چرا که هرگونه بهبود و پیشرفت در سیستمهای فنی و سازمانی توسط انسان صورت میگیرد.
توان فکری و اندیشههای انسان ،سرمایه نهفته و بالقوه یک سازمان محسوب میشود .دستگاه آموزش و
پرورش رشد و توسعه این دارایی عظیم را به عهده گرفته و آنگاه میتواند توفیق خود را اعالم نماید که
محصوالت تربیت شده آن رنگ و بوی اسالمی داشته باشد و پرورش اسالمی یافته باشد و در پیشرفتهای
علمی و تکنولوژیک مطرح باشند .در واقع ،آنچه از نظام گذشته برای دستگاه آموزش و پرورش به نام

 -2استادیار دانشگاه پیام نور همدان

ykhorramabadi@yahoo.com

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و آموزگار e_ghaemi51@yahoo.com

223

آموزش باقی مانده ،فاقد برنامهریزی صحیح و تقلیدی ناقص از نظام آموزشی کشورهای خارجی است و
برنامهای که نیازهای فردی و اجتماعی کودک را تامین نماید دارا نیست (زاهدی.)2900 ،
مسلمانان از دو طرف در دام سوء نیت بیگانگان گرفتار شدند .از یک طرف ،بیگانگان فضایل مسلمین
را انکار و از طرف دیگر مسلمانان در ثبت و ضبط و عرضهی دستاوردهای علمی و فرهنگی خویش تسامح
کردند و در نتیجه این باور غلط جهانی ،حتی در بین مسلمانان و ایرانیان ،به وجود آمد که فرنگیان تافته
جدا بافته در خلقت هستند و از یک هوش و استعداد استثنایی برخوردارند که دیگر ملل ،از جمله
مسلمانان ،از آن بیبهرهاند .از یونان قدیم تا رم و رنسانس ،همواره آنها پیشتاز و مولد ،و شرقیان و مسلمانان
دنبالهرو و مصرفکننده بودهاند .نتیجهی عملی چنین باوری این بوده است که سعی بیهوده نکنیم و
سرنوشت محتوم خود را به عنوان انسانهای درجه چندم با همهی تبعات سیاسی و فرهنگی آن بپذیریم! به
این ترتیب مالحظه میشود که هوشیاری شیطنتآمیز سلطهجویان غربی و غفلت ما به مرور موجب
پیدایش باورهایی در مردم ما شده که باید آنها را نوعی صفات ثانویه به شمار آورد وآن اینکه؛ «سعی
بیهوده نکنیم! ما را نرسد که در آرزوی قلههای رفیع علم و معرفت باشیم» (والیتی.)2913 ،
برای هر صاحب درد متعهدی ،غمی جانکاهتر از این نیست که این چنین ،اعتبار عقیدتی و قومیاش
لگدمال شود .امواج بیداری اسالمی از دویست سال پیش تاکنون هر روز بلندتر و گستردهتر شده است.
مهمترین دستاورد این حرکت تاریخی ،بازگرداندن تدریجی خودباوری به جهان اسالم بود؛ به گونهای که
امروز با وجود توسعه و تعمق تبلیغات صوتی ،تصویری و الکترونیکی ،مدعای قدیمی برتری غرب ،اثر
کمتری بر ملتهای مسلمان و مشرق دارد .لیکن این مصونسازی بیش از این که علمی باشد ،سیاسی است.
همانگونه که جریان اولیه و معکوس استعمار فرهنگی نیز به دنبال استعمار سیاسی و به مقصد استعمار
اقتصادی بوده است (همان).
بنابراین با این تحقیق ،به این نتیجه میرسیم که باید از زمینهسازی بیدارگران پیشتاز سیاسی و فرهنگی
استفاده و در عین حال زمینههای بازگرداندن خودباوری علمی و معرفتی نیز فراهم می شد .برای نیل به این
هدف برخی از بزرگان کوششهای ارزندهای کرده اند ،کندوکاو در این حوزه نشان میدهد که در آغاز
راه هستیم و تا رسیدن به مقصود فاصلهی زیادی داریم ،اما بیتردید حرکت آغاز شده است و بنا به
توصیهی پیامبر اکرم (ص) ،طلب علم و کمال از لحظهی تولد تا واپسین لحظات زندگی و سفارش امام
صادق (ع) که میفرماید« :آن کس که دو روزش مساوی باشد زیان کرده است» و همچنین سخنان امام
خمینی (ره) در خصوص تحول در آموزش و پرورش و فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد نیاز آموزش
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و پرورش به تحول و نظرات دانشمندان و بزرگان ،تحول در آموزش وپرورش ،باید با توجه به فلسفه
اسالمی و با الهام از قرآن و عترت صورت گیرد و یک ضرورت است که نیاز به تالش و جدیت فراوان
دارد.
در تحقیقات انجام شده توسط رستمیانی ( )2932با موضوع معرفتشناسی و ادراک در فلسفه اسالمی
دو نظریه در مورد منابع معرفت و کاستن از مجهوالت وجود دارد .یکی حرکت از معلومات به مجهوالت
و دیگری محصول شهود مستقیم است که از عالم ملکوت اعطا میشود .نظریه نخست ،صعودی یا فلسفی
است و نظریه دوم نزولی یا وحیانی است که راه بسیار آسانتر و بسیطتری است .فرد برای دریافت کلیات
اعطایی الهی ،نیازی به هیچ فعلی ندارد؛ به نظر میرسد که تنها امر الزم ،آن است که آواز نفسی قدرتمند
که قادر به دریافت آنها است ،برخوردار باشد.
همچنین ،در تحقیقی دیگر که توسط انصاف ( )2911با موضوع ضرورت تحول در آموزش و پرورش
به این نتیجه رسید که ضرورت تحول را عالوه بر عوامل تأثیرگذار آن ،در بالندگی و بهبودی سازمانها،
بهبود در کیفیت زندگی نیز میتوان یافت؛ سازمانها ،تحت فشار عوامل متعددی همچون پیچیدگی وقایع،
سرعت پیشرفت فناوری ،افزایش رقابت چشمگیر در ارائهی خدمات و تولیدات و نیازطبیعی و درونی
انسانها در مجموعهی نظام هستی ،قرار دارند .این عوامل ،سازمانها را در مقابل تغییر و تحول خلع سالح
نموده و آنان را وادار به پذیرش و برنامهریزی جدی میکند.
در این مقاله ابتدا تحول و ضرورت آن در آموزش و پرورش و گسترش اصول و مبانی آن ،سپس نظر
بزرگان و دانشمندان اسالمی در مورد تحول و نوآوری پویا و متکامل زیستن در اجتماع ،و همچنین فلسفه
اسالمی و پویایی آن و تحول با توجه به فلسفه اسالمی و قرآن و عترت ،و داشتن برنامهریزی فراکنشی و
طراح بودن ،به جای برنامه واکنشی و طرحریزی شده مورد بررسی قرارگرفته است.
واژههای كلیدی :تحول ،فلسفه اسالمی ،آموزش و پرورش
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تطبیقی امام علی (ع) و الكان
عباس شکاری2؛ اعظم کیانی 1و صفورا محمدی
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این مقاله با هدف مقایسه دیدگاه تربیتی اسالم از منظر امام علی (ع) و فمینیسم الکانی ،به بررسی
دیدگاه الکان و نقد آن با توجه به آموزههای دینی با تکیه بر سخنان امام علی (ع) با رویکردی کیفی-
تطبیقی با روش فرانک هیکلر پرداخته است .در این راستا ،پژوهش حاضر سعی دارد مبانی تربیتی فمینیسم
را در نظام تعلیم و تربیت بررسی و نقد کند و به بیان مبانی تعلیم و تربیت اسالمی و تأثیرات مثبت آن در
تربیت و تعالی انسانها بپردازد .این موضوع ،یکی از بنیادیترین بحثهای مبانی معرفتی در تحوالت نظام
آموزشی ایران میباشد و هدف آن ،اثبات درستی نظریه اسالم و ابطال نظریه فمینیسم در حوزه تعلیم و
تربیت است .به نظر باقری ( )2911جوهره فمینیسم آن است که حقوق ،مزیتها ،مقام و وظایف نبایستی از
روی جنسیت مشخص شوند .به رغم اینکه بسیاری از رهبران فمینیسم مردان بودهاند ،ولی این بدان معناست
که اگر فمینیستها زن میبودند ،این شائبه ایجاد میشد که زنان از خودشان دفاع کردهاند .در حالی که
مردان از زنان دفاع کردهاند .تمام فمینیستها به اصل موضوع تالش برای احقاق حقوق زنان معتقد هستند
ولی در مورد علل این ستمدیدگی و روشهای مبارزه با آن اختالفنظر وجود دارد و همین مسئله ،موجب
همراهی فمینیسم با پسوندهای متفاوت شده است .به زعم بیسلی ( ،)2910فمینیسم فرانسوی تحت تأثیر
نظریات روانشناختی -زبانشناختی ژاک الکان است .او از منظر روانکاوی ،الگوی سه ضلعی از جهان
اجتماعی -روانی ،شامل «امر خیالی ،امر نمادین و امر واقعی» عرضه میکند که در ساحت اندیشهی سیاسی
جدید (پسامدرنیسم ،پساساختارگرایی ،پسامارکسیسم و پسافمینیسم) تأثیر ژرف و گستردهای به جا

 - 2عضو هیات علمی دانشگاه کاشان abbasshekari45@gimail.com
 - 1کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی kiany_Aa@yahoo.com

 - 9کارشناس ارشد نهج البالغه

Mohammadism@ymail.com
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میگذارد .هدف تعلیم و تربیت از دیدگاه فمینیستها ،دستیابی به برابری اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
است .آنها برای رسیدن به این اهداف برنامههای متفاوتی پیشنهاد کردهاند ،ولی آیا فمینیستها در واقع به
اهداف خود رسیدهاند؟ آیا تأثیر آنها بر حوزه تعلیم و تربیت مثبت بوده است؟ مبانی آنها در تعلیم و
تربیت چیست؟ آیا اسالم با آراء و روش آنها موافق است؟ نظر امام علی (ع) در مبانی تربیت اسالمی
چیست؟ از دیدگاه امام علی (ع) تعلیم و تربیت باید چگونه باشد؟
برای پاسخ به این سؤاالت ،ابتدا باید به تاریخ فمینیسم و تأثیرات آن بر تحوالت اسالمی اشاره شود ،به
گونهای که برنامه درسی فمینیستی بیشتر توسط گرومت ،میلر و پاگانو مطرح شده است .یافتهها نشان
میدهد که هدف فمینیستها همانند همه دیدگاههای انتقادی دیگر« ،رهاسازی» است که در آن
آموزشگاههای مدرسهای عاملی برای تغییر اجتماعی تلقی میشود .آنچه مربیان فمینیست را از سایر مربیان
جدا میسازد تمرکز آنها روی رهاسازی زن از ساختارهای ظالمانه درون جامعه است .نکته دیگر این
است که از نظر فمینیستها ،ممکن است پیام آشکار برنامه آموزشی این باشد که دختران همانند پسران
رفتار کنند .اما پیام نهفته در برنامه آموزشى (برنامهدرسی پنهان) ،آن را تحریف و مخدوش میکند.
دختران دل سرد میشوند ،علت این امر ،آموزش پنهان است که در مورد دختران عواملى از این قبیل را در
برمىگیرد :سازماندهى مدرسه ،انتظارات آموزگاران ،محتواى کتابها درسى ،توازن جنسیتى در سلسله
مراتب آموزش و روش تحقق کنشهای متقابل در کالس درس .فمینیستها تحقیق مردانه را نیز رد
میکنند (کهون .)2910 ،فمینیستها برخالف مسلمانان ،آموزش یکسان پسران و دختران در مدارس،
ارزش نهادن به تجربیات دختران ،حذف کلیشههای جنسگرا از کتب درسی و همچنین روشهای
مشارکتی به جای رقابتی را در حوزه آموزشی الزم میدانند .هر چند این روشها از نظر اسالم قابل قبول
است ،ولی برای رسیدن به هدفی است که آن هدف از دید اسالم نمیتواند صحیح باشد .هدفهای تربیتی
ضمن اینکه آموزش را در مسیر اساسی مثل فهم و درک مفاهیم ،نظریات ،اصول ،قوانین و ...قرار میدهند.
نتیجه نشان میدهد که آموزش به عنوان یک فرضیه دینی ،امری جدی تلقی خواهد شد و معلم و شاگرد
صادقانه و صمیمانه در این راه کوشش خواهند نمود .روش آموزش بر اساس تعالیم قرآن و سنت پیامبر
(ص) و دیگر پیشوایان معصوم (ع) ،از صورت تحکم ،تلقین و فضلفروشی خارج خواهد شد و به صورت
هدایت بحث و تعقل در خواهد آمد .برنامههای آموزشی بر اساس نیازهای فرد و جامعه و همچنین با توجه
به مبانی و اصول هر رشته تدوین خواهد گشت (ساشوکی.)2911 ،
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نتیجه دیگر این که محتوای نظام تربیتی اسالم را میتوان از قرآن ،نهجالبالغه ،سیره پیامبر (ص) و
پیشوایان معصوم (ع) استخراج کرد .در کتاب شریف نهجالبالغه ،امام علی (ع) میفرمایند« :وَ اعلَم أنَّه ال
خَیرَ فی عِلمٍ ال یَنفَعُ و ال یُنتَفَعُ بِعِلمٍ ال یَحِقُ تَعَلُّمُهُ؛ آگاه باش! دانشی که نفع نبخشد خیری در آن نیست و
دانشی که سزاوار فراگرفتن نیست سودی نمیبخشد» .در اسالم از توحید و خداشناسی ،رسالت پیامبران و
امامت امت ،معاد ،عدل الهی ،عبادات و فروع احکام ،طبیعت و موجودات طبیعی ،انسان ،اقوام و ملل،
نظامهای سیاسی ،کشاورزی و بازرگانی ،مالکهای اخالقی و دهها موضوع دیگر بحث به میان میآید
(طیبی و معین االسالم .)2912 ،گاهی دیده میشود که برخی روشهای تربیتی فمینیستی ،خانواده را در
حاشیه قرار میدهند ،ولی در روش تربیتی اسالم خانواده در متن است و به نظر شریعتمداری ()2960
مسئول تعلیم و تربیت غیررسمی افراد است .فمینیسم اسالمی ،بر اساس برداشت پست مدرن از فمینیسم،
معتقد است که «تجویز نسخهای فمینیستی بدون در نظر گرفتن شرایط منطقهای و ویژگیهای فرهنگی ملل
مختلف ناممکن است .تاکید نظریهپردازان فمینیسم اسالمی بر جدا کردن دینباوری از دینمداری ،تاکید
بر تشابه حقوق زن و مرد موید این ادعاست».
بدین ترتیب ،در نقد نظریه فمینیسم باید گفت که نهضت فمینیسم ،در عین اینکه یک سری موانع و
مشکالت را از زن گرفت و حقوقی را به او اعطاء کرد ،ولی موانع و مشکالت دیگری را برای جامعه
بشریت و خصوصاً زنان به ارمغان آورد (بهشتی .)2910 ،در حالی که اسالم احیاکننده حقوق زنان است و
گامهای بلندی به سود زن و حقوق انسانی او برداشته است .نظام تربیتی از دیدگاه نهجالبالغه شامل چهار
جنبه هدایتی ،اجتماعی ،عقالنی و جنبه معنوی میباشد .در این نظام ،جنبه هدایتی در واقع ،تعیینکننده
خطمشی جوانب دیگر است و اساس نظام تعلیم و تربیت اسالمی را از نظر فلسفی و عقیدتی تشکیل
میدهد .آموزههای اسالمی با در نظر گرفتن تفاوتهای زن و مرد معتقد است که این تفاوتها موجب
استحکام پیوند خانوادگی میگردد .تفاوتهای زن و مرد تضاد است نه تناقض ،با این تضاد ،تفاوتهای
میان زن و مرد منطقیتر به نظر میرسد و نیز این تفاوتهای مبتنی بر حکمت و در جهت اجتماعی و نیل به
اهداف متعالی انسان است (صالحالجواد .)2914 ،اسالم برخالف فمینیسم ،علمی را دارای اصالت میداند
که برای شناخت خداوند و قرب الهی باشد (عالئی رحمانی .)2902 ،با بررسی و مقایسه متون دینی با آثار
فمینیستها این نتیجه بدست میآید که نه تنها مبانی تعلیم و تربیت فمینیسم با مفاهیم و آموزههای دینی
منطبق نیست بلکه تناقض میان اسالم و گرایشهای فمینیستی به قدری عمیق است که سازش و مصالحه
میان آن دو وجود ندارد و نفی یکی ،اثبات دیگریست .در آخر باید اذعان نمود که تفکرات فمینیستی به
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شکل موجودش نمیتواند عیناً در تحوالت جدید تربیت ایران اسالمی به کار گرفت بلکه ،نتایج نشان
میدهد آن بخشی از اهداف ،روشها ،محتوا و ...که با نظام دینی سازگاری دارد ،قابل استفاده است.
واژههای كلیدی :جهان اجتماعی-روانی ،فمینیست الکان ،تربیت اسالمی امام علی (ع) ،امر خیالی،
نمادین و واقعی.

منابع
باقری ،خسرو ( .)2911مبانی فلسفی فمینیسم .تهران :وزارت علوم و تحقیقات و فناوری.

بهشتی ،سعید ( .)2910تبیین و بررسی نظریه تربیتی فمینیسم و نقد آن از منظر تعلیم و تربیت اسالمی .فصلنامه تربیت
اسالمی ،سال دوم ،شماره .9
بیسلی ،کریس ( .)2910درآمدی بر نظریه فمینیستی چیستی فمینیسم( .محمدرضا زمردی ،مترجم) .تهران :انتشارات
روشنگران و مطالعات زنان.
رضی ،ابوالحسن محمد بن ابی احمد حسین بن موسی ( .)2910نهجالبالغه( .محمد دشتی ،مترجم) .قم :انتشارات امام
عصر (عج).

رفعتجاه ،مریم ( .)2910تأملی در هویت زن ایرانی.
زهادت عبدالمجید ( .)2901تعلیم و تربیت در نهجالبالغه .قم :بوستان کتاب
زیبایینژاد ،محمدرضا ( .)2912فمینیسم .قم :دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
ساشوکی ،مارجوی ( .)2911الهیات فمینیستی در فمینیسم و دانشهای فمینیستی( .بهروز جندقی ،مترجم) .قم :دفتر
مطالعات و تحقیقات زنان.
شریعتمداری ،علی ( .)2960تعلیم و تربیت اسالمی .تهران :چاپخانه سپهر.
صالحالجواد ،نجوا ( .)2914زن در نهجالبالغه( .ورود سالمی ،مترجم).
طیبی ،ناهید؛ معیناالسالم ،مریم ( .)2912روانشناسی زن در نهجالبالغه.
عالئیرحمانی ،فاطمه ( .)2902زن از دیدگاه نهجالبالغه .مرکز چاپ و نشر سازمانی تبلیغات اسالمی.
کهون ،الرنس ( .)2910متنهای برگزیده از مدرنیسم تا پست مدرنیسم( .عبدالکریم رشیدیان ،مترجم) .تهران :نشر
نی.
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برزگر بفرویی ،کاظم؛ خضری ،حسن و شیرجهانی ،اعظم ( .)2931پیدایش رویکرد سازندهگرایی و

تحول در محیطهای یادگیری .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و
تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)210-214 :مشهد:
دانشگاه فردوسی مشهد.

پیدایش رویکرد سازندهگرایی و تحول در محیطهای یادگیری
کاظم برزگر بفرویی2؛ حسن خضری 1و اعظم شیرجهانی

9

هدف از این مقاله بررسی روند پیدایش رویکرد سازندهگرایی و نقش آن در متحول ساختن محیطهای
یادگیری میباشد .اطالعات این مقاله ،از مدارک و اسناد کتابخانهای و تحلیل منابع و مقاالت پژوهشی
گردآوری شده است.
با توجه به اینکه اندیشههای تربیتی در هر عصر ،غالباً متأثر از اندیشهها و جریانهای فلسفی آن عصر
است؛ همراه با تحوالت صورت گرفته در پارادایمهای فلسفی و ظهور فلسفه پست مدرنیسم ،نگرشها و
دیدگاههای تازهای نیز در عرصه تعلیم و تربیت به وجود آمده است (فرمهینی فراهانی .)2919 ،به طور
مشخص از اواسط دهه  15میالدی ،پارادایمی بدیع و نوگرا مطرح شد که ناشی از نارضایتی از تعلیم و
تربیت سنتی بود که شدیداً تحت تأثیر رفتارگرایی قرار داشت (فردانش و شیخیفینی .)2912 ،رفتارگرایی
و فلسفه عینیتگرایی به عنوان زیربنای آن ،بر این باور است که تمامی دانش در خارج از فرد و مستقل از
او وجود دارد و آن دانش را میتوان از یک شخص به شخص دیگر با چنان دقتی انتقال داد که
یادگیرندگان ،همان چیزی را که معلّم میداند یاد بگیرند (بایلر و اسنومن ،نقل از سیف .)2913 ،اما
پارادایم نوین ،بر این اصل اساسی تأکید دارد که آموزگاران نمیتوانند صرفاً به یادگیرندگان ،آگاهی
دهند؛ فراگیران باید آگاهی را در ذهن خود بسازند؛ و این ،همان دیدگاه سازندهگرایی است .این پارادایم،
ریشه در اندیشههای علمی و فلسفی گذشته دارد و از پژوهشهای پیاژه ،ویگوتسکی ،روانشناسان گشتالتی،
بارتلت و برونر ،و نیز از فلسفه پرورشی جان دیویی سرچشمه میگیرد (سیف.)2913 ،

 -2استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه یزد k.barzegar@yazduni.ac.ir

 -1عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد فیروزآباد

Hasan_khezri@yahoo.com

 -9دبیر آموزش و پرورش استثنایی یزد ah_shirjahani@yahoo.com
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نتایج حاصل از این پژوهش کتابخانهای ،نشان میدهد که در دو دهه اخیر ،دانش و مهارتهای مورد
نیاز برای موفّقیت در زندگی امروزی به دلیل تحوالت در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی و فناوری تغییر
یافته است .امروزه ،دانشآموزان نیاز دارند تا بفهمند که چگونه به اطالعات مورد نیازشان دسترسی داشته
باشند و چگونه این اطالعات را در موقعیتهای واقعی زندگی به کار ببرند .عالوه بر این ،دانشآموزان با
موقعیتهای بسیاری مواجه هستند که برای آن جواب سرراست و از پیش آماده شدهای وجود ندارد بلکه،
به جای آن ،آنها بایستی بتوانند موقعیتها را تحلیل کنند و دانش و مهارت خود را برای پیدا کردن
راهحلی که مفید است به کار گیرند .فیلسوفان ،روانشناسان و صاحبنظران حوزه تعلیم و تربیت به تبع این
تحوالت ،به نظریههای جدید یادگیری به ویژه سازندهگرایی روی آوردند .دیدگاه سازندهگرایی تأکید
میکند که یادگیرنده ،فعّاالنه دانش را میسازد (سانتراک .)1521 ،2شانک ( ،1555به نقل از سیف)2913 ،
گفته است« :سازندهگرایی یک دیدگاه روانشناختی و فلسفی است که طبق آن افراد ،بیشتر آنچه را که،
یاد میگیرند و میفهمند خود میسازند و شکل میدهند».
همزمان با روی کار آمدن نظریههای سازندهگرایی متخصصان تعلیم و تربیت به طراحی محیطهای
یادگیری کالسی بر اساس اصول و فرضهای سازندهگرایی روی آوردند (آلدریج ،فریسر ،تیلور و چن،1
1555؛ آلدریج ،دورمن و فریسر1554 ،9؛ تیلور و فریسر2332 ،4؛ تیلور ،داوسون و فریسر2330 ،0؛ تیلور،
فریسر و فیشر .)2330 ،6نتایج پژوهشهای پیشین بیانگر آن است که محیط یادگیری که بر اساس اصول
سازندهگرایی بنا شده باشد ،محیط یادگیری مناسبی برای کالسهای درس است .تیلور و همکاران ()2330
پنج ویژگی چنین محیطهای یادگیری و وظایف معلّمان را چنین بر میشمارند:
ارتباط شخصی :این ویژگی میزان ارتباط علوم مدرسه با تجارب خارج از مدرسه دانشآموزان را نشان
میدهد .لذا ،طبق این ویژگی ،معلّمان بایستی از تجارب روزمره دانشآموزان به عنوان زمینهی معناداری
برای رشد دانش علمی آنها استفاده کنند.
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عدم قطعیت :یکی از فرضهای اساسی دیدگاه سازندهگرایی این است که دانش نسبی و حاصل
استدالل شخصی است؛ لذا معلّمان بایستی فرصتهایی برای دانشآموزان فراهم کنند تا دانش علمی خود
را کشف کنند و از لحاظ فرهنگی و اجتماعی در مورد آنها داوری کنند.
مذاکره با دانشآموز :اگرچه مذاکرات بین معلّم و دانشآموز دارای اهمیت است ،امّا در محیطهای
یادگیری سازندهگرا به معلّمان توصیه میشود که با استفاده از راهبردهای آموزشی مناسب مذاکرات بین
دانشآموزان را به عنوان فعالیت اصلی کالس ارتقا دهند .این ویژگی نشان میدهد که تا چه میزان
روشهای آموزشی معلّم به دانشآموزان فرصت میدهد تا اندیشههایشان را برای دیگر دانشآموزان
توضیح دهند و دیگران آن اندیشهها را مورد قضاوت قرار دهند.
نظارت مشترک :طبق دیدگاه سازندهگرایی ،الزم است دانشآموزان فرصتهایی داشته باشند تا به
صورت یادگیرندگانِ خودسامان درآیند؛ لذا معلّمان بایستی فرصتهایی برای دانشآموزان فراهم کنند تا
بتوانند تا حدودی بر یادگیریشان نظارت داشته باشند.
بیان انتقادی :بر اساس این ویژگی ،معلّمان بایستی در مقابل ایرادهای دانشآموزان انتقادپذیر باشند تا
نگرشهای انتقادی دانشآموزان نسبت به فعالیتهای یادگیری و آموزش ،رشد یابد .این ویژگی نشان
میدهد که تا چه میزان جوّ حاکم بر کالس به دانشآموزان اجازه میدهد تا در مورد روشها و برنامههای
آموزشی معلّم سؤال کنند.
در مجموع ،طبق شواهد فلسفی و تربیتی که این مقاله فراهم میسازد الزم است همراه با تغییر
پارادایمهای تربیتی مدارس و معلّمان از نقشهای سنتی خود (توزیع دانش) فاصله بگیرند ،و در عوض به
نقشهای سازندهگرا (راهنما ،تسهیلکننده ،و یاور) و روشهای آموزشی برگرفته از رویکردهای
سازندهگرا (یادگیری پژوهشگری ،یادگیری مبتنی بر مسئله ،گفتگو و مکالمههای آموزشی ،کارآموزی
شناختی ،و یادگیری مشارکتی) روی آورند .با این تغییر رویه دانشآموزان به رشد فکری تشویق میشوند،
از دانش قبلیشان استفاده میکنند و در ضمنِ رشدِ فهمشان نسبت به موضوعات علمی جدید ،عمیقاً روی
نظرات دانشآموزان دیگر میاندیشند و به یادگیرندگان خودسامانگر تبدیل میشوند.
واژههای كلیدی :رویکرد سازندهگرایی ،تحول ،محیط یادگیری
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شکاری ،عباس و غربا ،مبینا ( .)2931تحلیل سیر تاریخی نظریه پلورالیسم تربیتی با تأکید بر دیدگاه

لیوتار بر تحوالت نظام آموزش و پرورش .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه
تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص.)291-211 :
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تحلیل سیر تاریخی نظریه پلورالیسم تربیتی با تأكید بر دیدگاه لیوتار بر
تحوالت نظام آموزش و پرورش
عباس شکاری 2و مبینا غربا

1

در این تحقیق به مطالعه سیر تحول تاریخی پلورالیسم تربیتی با تاکید بر دیدگاه لیوتار بر تحول نظام
آموزشی پرداخته میشود و کوشیده شده داللتهای تربیتی لیوتار در زمینه ویژگیهای برنامه درسی و
روشهای تدریس را با توجه به تحوالت نظام آموزشی ایران با روش توصیفی -تحلیلی بررسی کند .شاید
بتوان گفت ویتکنشتاین سرچشمه دو انشعاب فکری سرنوشتساز در قرن بیستم است .به نظر باقری ()2912
یک انشعاب رویکرد افراطی از تجربهگرایی که به نام اثباتگرایی منطقی و انشعاب دیگر با جای دادن
انواع گرایشهای کثرتگرایانه خود در نهایت به اردوگاه پست مدرنیستها میرسند که جدیترین
ناقدان اسطورههای مدرن هستند .از این نظر ،قرن بیستم را میتوان صحنه ظهور گرایشهای افراطی در هر
دو جهت ایمان -بیایمانی نسبت به عقل ،علم فناوری و پیشرفت به معنای مدرن آن دانست .اصطالح پست
مدرنیسم اولین بار در سال  2393میالدی در نیویورک توسط برخی هنرمندان و منتقدان به کار گرفته شد،
سپس برخی نظریهپردازان اروپایی در دهه  2305واژهی مزبور را به طور وسیع بکار بردند.
ژان فرانسوا لیوتار پلورالیست ،یکی از نظریهپردازان اروپایی در اثر مشهور خود تحت عنوان «شرایط
پست مدرن» به اسطورههای قانونمند شده و کلیت یافته در عصر مدرن ،مانند ایده روایت بزرگ حمله
کرد .وی همچنین ،علم و فلسفه را در تضمین آزادیهای انسانی ناکافی دانست .وی معتقد بود چنین علم و
فلسفهای در ایجاد وحدت رویه در یادگیری و ارایه اصول علمی معتبر ،کلی و جهانی ،نارسا است .نکاتی
که لیوتار به آن اشاره کرد ،تنها برخی از مؤلفهها و ویژگیهای پست مدرنیسم است .فلسفه پست مدرنیسم
در سالهای پایانی دههی  2305میالدی در کشورهایی چون آمریکا و به ویژه فرانسه و متاثر از آثار
 - 2عضو هیات علمی دانشگاه کاشان abbasshekari45@gimail.com
 - 1کارشناسی ارشد برنامهریزی درسی (دانشگاه کاشان) ghasedak_mobina@yahoo.com
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نویسندگانی چون ساموئل بکت ،مارسل پروست و جیمز جویس توسعه یافت .پیشتر از این ،مدتها پیش
از آنکه اصطالح پست مدرن رایج گردد ،بسیاری مفاهیم آن در جریان بوده است.
در فرهنگ اکسفورد ،پلورالیسم اینگونه بیان شده است؛ «زندگی در جامعهای که از گروههای نژادی
مختلف تشکیل شده است و این گروهها دارای زندگی سیاسی و اجتماعی مختلف میباشند» .این تعریف
بیانگر یک پدیده اجتماعی است .پذیرش این اصل که گروههای مختلف نژادی میتوانند به صورت
صلحآمیز در کنار یکدیگر زندگی کنند .این تعریف ،متضمن یک ایده در مکتب فکری است .معادلهای
پلورالیسم در زبان فارسی عبارتند از؛ تکثر و چندگانگی ،تعدد مقام و منصب در کلیسا .پلورالیسم مترادف
و منطبق با تسامح که به معنای مدارا و همزیستی مسالمتآمیز برای جلوگیری از جنگها و تزاحمات
است .در این تعریف ،کثرتها به عنوان واقعیتهای اجتماعی پذیرفته شده است ،یعنی پیروان هر یک از
مذاهب در حالیکه خود را بر حق میدانند در عمل با پیروان مذاهب دیگر با مدارا و تسامح برخورد
میکنند .ما این پلورالیسم را در بین دو فرقه از یک مذهب ،بین دو مذهب از یک دین و بین دو دین الهی
شیعه و سنی در جهان اسالم و یا پیروان اسالم که با ادب و احترام در کنار یکدیگر زندگی میکنند و به
رفت و آمد و بحث و مناظره میپردازند که البته این پلورالیسم ربطی به عرصه فکر و نظر ندارد .زیرا هر
گروه خود را حق و دیگری را باطل میداند .معانی دیگر پلورالیسم ،این است که حقایق کثیرند و ما
حقایق واحد نداریم .عقاید متناقض صرفنظر از اختالف فهمها ،همه حقیقت است ،عالوه بر اینکه ،نظام
سرمایهداری پشت کردن به عقل نظری و عملی این بار از سنتهای دینی با اتکا به عقالنیت ابزاری یعنی
فناوری بوروکراسی که در مسیر اقتدار دنیوی ناگزیر از جهانی شدن و توسعه شد ،چنین نظامی ارتباطات
گسترده و فراگیر را طلب میکرد .در نتیجه ،نمیتوانست روابط و سنتهای دینی و بومی جوامع و
خردهفرهنگهایی را که در مسیر این امپراطوری عظیم جهانی قرار میگرفت ،تحمل کند .بر این اساس،
پلورالیسم نقش اساسی در تحول فلسفه و ایجاد تسامح ایفا نموده است.
در فلسفه این مفهوم ،در شکل مخالفت جان دیویی با پوزیتیویسم ،توصیف مجدد کاربست علمی
توسط توماس کوهن و تاکید ویتگنشتاین بر ماهیت بازی زبانی بازنمایی مطرح شده بود؛ پس از آن در
انتقاداتی که از سالر تا دیویدسن و ویالرد کواین بر اسطوره امر مسلم وارد شده است؛ در ظهور
معرفتشناسی طبیعی و به وابستگی توصیفات مربوط میگردد ،مطرح شده است .در اروپا بسیاری از این
قرابتها با تشابهات گزینشی پست مدرن ،صراحتاً در چارچوب پساساختارگرایی مطرح شدند؛ گرچه در
حمالت هایدگر علیه بقایا و رسوبات اندیشههای دکارتی هوسرل آثار و نشانههایی به چشم میخورد ولی،
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در موارد و نمونههای زیر نیز ،میتوان به برخی از این قرابتهای پست مدرنی برخورد کرد ،از جمله؛ در
نفی توصیفات زیربنایی در مفهوم هوسرلی آن ،حمله سوسور و ساختگرایی علیه پیوستگی موضع
استعالیی در برابر سوژه خود ساختگشایی یا شالودهشکنی متافیزیک حضور دریدا ،توصیف مجدد فوکو
از معرفت یا دانش ،تقارب و همگرایی بین ساختگرایان اجتماعی فرانسوی و انگلیسی ،حمالت علیه زبان
شرایط کمکی ،و باالخره مداخالت متعدد لیوتار علیه روایتهای کالن ،بسیاری از قرابتهای پست مدرن
در چالشهای جهانی علیه فلسفه اخالقی ،آنگونه که در غرب چه در فلسفه آلمان و فرانسه و چه در آثار
السدیرمکاینتایر ،برنارد ویلیامز ،مارتا نوسبام و دیگران فهم شده است ،به چشم میخورد .نیروی انتقادات
پست مدرن را شاید به بهترین وجه بتوان در برخی چالشهای نظریه فمینیستی مثالً در آثار جودیت باتلر و
هلن سیکسوس و به طور عام در نظریه جنسیت ،مشاهده نمود .زیرا ،در نظریه جنسیت مفهوم عقل به تنهایی
به عنوان مفهومی باز توصیف شده است که غالباً گفته میشود مفهومی است تکثیر شده ،پدرساالرانه،
انسانترسانه ،قویاً ارادی و اختیاری .کثرتانگاری طرحی است که برخی از دانشمندان برای حل برخی از
مشکالت اجتماعی ارایه میدهند .پلورالیسم یک طرز تلقی در تئولوژی مسیحی است و اگر کالم مسیحی
و فرقههای مسیحیت را ندانیم ،نمیتوانیم پلورالیسم را درست بفهمیم.
از نظر فریتزمن ،قبول پارالوژی لیوتار که جستجویی است پایدار برای یافتن ایدههای نو ،داللت دارد بر
اینکه آموزش و پرورش باید دانشآموزان را به پرورش و بروز ایدههای نو و چالش انتقادی فراتر از دانش
معمول و بینش مقبول ،تشویق کند و به آنها بیاموزد تا نسبت به حضور اجتنابناپذیر تباینها حساس باشند
(نقل از باقری .)2900 ،مک الرن ،با تأمل در کثرتگرایی لیوتار ،در پی کشف داللتهایی برای آموزش
و پرورش انتقادی ،عاملیت سیاسی شیوههای عملگرایانه عدالت در متن مدارس است .وگان ،با تأسی از
کثرت بنیادگرایی لیوتار ،در جتسجوی شیوهای از اندیشیدن است که در ذات خویش ،بیش از آنکه سیاسی
باشد ،تربیتی است و بیش ازآنکه در پی مخالفت یا سرکوب دیگری نقد باشد ،در پی خود است.
به عقیده لیوتار ( )2303معرفتشناختی را نمیتوان مبتنی بر پلورالیسم هستیشناسی ،یعنی مبتنی بر قول
چند بنیادی بودن عالم دانست .به تعبیر دیگر ،ذوابعاد و ذووجوه بودن هستی و بنیاد نهایی جهان به معنای
متکثر بودن آن نیست .اساساً پلورالیسم معرفتشناختی ،جز بر پایه مونیسم هستیشناسی قابل فهم نیست.
چرا که قایل شدن به وجود فهمهای کثیر در پرتو وجود متعلق واحد معنادار میباشد و فهمهای کثیر از
واقعیتهای کثیر ،به هیچ وجه محل نزاع و مورد انکار هیچ کس نبوده است .آنچه هسته اصلی پلورالیسم را
تشکیل میدهد فهمهایی کثیر از واقعیتی واحد است .با بهرهگیری از امکانات پارالوژی میتوان در
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جستجوی راههایی برای اندیشیدن و پرداختن به آموزش علوم از جمله در نظام آموزشی ایران به شیوههای
متفاوت بود .برخی با جانبداری از شعارهای شناختهشده لیوتار در «وضعیت پست مدرن» آن را هدایتگر
جستجوی راههای بصیرتبخش ،برانگیزنده و نیروبخش ارزیابی میکنند و در نهایت این پرسش را مطرح
میکنند که آیا مدارس از تالقی ناپایدار تفاوتها و تخیالت کودکان استقبال میکنند یا به سرکوب آنها
ادامه میدهند.
کولر ( )1559با هدف کاوش پیامدهای ناشی از دیدگاه پست مدرنیستی لیوتار برای تعلیم و تربیت،
تالش میکند مفهومی از تعلیم و تربیت را بر اساس کثرتگرایی بنیادی لیوتار توسعه دهد .تغییر نگرش از
دیدگاه سوژهمحور به دیدگاه زبانی ،سبب میشود که تعلیم و تربیت به جای فرآیند شکلدهی یا تغییر
شکل سوژه ،چون پست مدرن به شمار آید .تعلیم و تربیت با خارج شدن از افق روایتهای کالن ،دیگر
حاوی مفهومی از پیشرفت جهانی نخواهد بود بلکه ،بیشتر به عنوان رویدادی زبانی تفسیر میشود که
میتواند به صورتهای بیشمار بنابر شرایط موردی خاص و طی فرآیندی مخاطرهآمیز از جهت بروز
شکست رخ دهد .بدین ترتیب ،این مفهوم از تعلیم و تربیت با اجتناب از مفاهیم متافیزیکی وحدت و
کلیت ،برای شرایط پست مدرنی که لیوتار تحلیل میکند ،کفایت خواهد کرد .یکی از نتایج بالفصل نفی
کلیتگرایی در تعلیم و تربیت ،اهمیت دادن به دیگری است .وقتی کلیتگرایی از میان میرود ،جا برای
توجه به عنصر دیگری یعنی برای اهمیت قائل شدن به فرهنگهای دیگر باز میشود و به این معنا پست
مدرنیسم با تنوع فرهنگی گره خورده است.
در این مقاله با اتخاذ بر موضعی حقیقتگرا در جهت امکان دستیابی به عدالت از طریق استحکام
بخشیدن به مبانی انتخاب و تصمیم استدالل شده است و از این طریق بر تقریر اصولی در جهت تقویت
رکن داوری به موازات رکن شناختی تاکید شده است .در بعد تعلیم و تربیت نقش مدارس ایران در ترغیب
ابتکار و ایجاد بصیرت بجای تمرکز بر سازگاری و انطباق با شرایط مورد بحث قرار گرفته است.
واژههای كلیدی :لیوتار ،پلورالیسم تربیتی ،دیگر بودگی ،قیاسناپذیری ،بازیهای زبانی ،نظمبخشی
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خبازی کناری ،مهدی و بالو ،فرزاد ( .)2931کالس به مثابه متنی سیال :با تکیه بر نظریه دریدا درباره

نشانه .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی
تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)290-299 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

كالس به مثابه متنی سیال :با تکیه بر نظریه دریدا درباره نشانه
مهدی خبازی کناری 2و فرزاد بالو

1

ِِژاک دریدا فیلسوف فرانسوی از جمله متفکرانی است که تأثیری شگرف و عمیق نهتنها بر جریانهای
فلسفی بلکه بر گفتمانهای موجود در حوزههای غیر فلسفی محض نیمه دوم قرن بیستم نظیر آموزش و

پرورش داشته است .روش دریدا – اگر بتوان آنرا یک روش منسجم خواند -ساختارزدایی است .در
روش ساختارزدایی به طور عام زبان نقشی بنیادین ایفا میکند .البته برای درک تلقی دریدا از زبان بایستی

آنرا از تلقی متعارف درباره زبان و حدود آن فراتر ببریم .دریدا نظریه سوسور درباره زبان و نشانه را به
مفهومی عامتر به نام متن بسط و تعمیم میدهد .همانطور که زبان به زعم سوسور وجهی نشانهشناختی
دارد ،متن نیز متشکل از نشانهها است .از جهت اهمیت ،ماهیت متن برای دریدا است که بسیاری از آثار
دریدا به چیستی حدود و نحوه تقرّر متن میپردازد و این که چگونه بایستی با یک متن مواجه شویم که
هیچ وجهی از آنرا نادیده نگیریم و هیچ آوایی پنهانی در آنرا مسکوت نگذاریم .ساختارزدایی چنان که
دریدا اشاره میکند ،از خوانشی مضاعف بهره میبرد؛ یعنی برای خوانش یک متن بایستی فرایندی دو
مرحلهای را پشت سر بگذاریم .مرحله اول ،خوانش بافتهای متن مطابق با معیارهای متعارف توصیف
میشود .این عمل شبیه قدم اول در پدیدهشناسی هوسرل است که رویکردهای طبیعی به مثابه وضع موجود
مورد ارزیابی و کند و کاو قرار میگیرند .پس از شناسایی احکام منطوی در رویکردهای طبیعی به تعلیق
آنها میپردازیم .این به تعلیق در آوردن به نوعی -البته با تفاوتهای بسیار -همان مرحله دوم خوانش
ساختارزدایانه است .در مرحله دوم خوانش دریدایی احکام و ساختارهای موجود در یک متن به پرسش
گرفته میشود .وقتی در ابتدا متنی را به مثابه یک ساختار مورد مالحظه قرار میدهیم ،در اولین قدم،
تقابلهای دوگانه بهکار گرفته توسط متن را بازشناسی میکنیم؛ سپس نحوه آرایش سلسله مراتبی این

 - 2استادیار فلسفه جدید و معاصر غرب دانشگاه مازندران
 - 1استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

mkenari@yahoo.com

farzad_baloo@yahoo.com
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تقابلها را به چالش میکشیم .در این مسیر ،از یکی از طرفهای تقابلهای دوگانه که به مثابه کانونی در
ساختار متنی قرار گرفته کانونزدایی میشود .نقطه عزیمت دریدا در طرح نظریه ساختارزدایی نقد او به
مفهوم نشانه در نظریه زبانشناسی ساختارگرای سوسور است .نشانه سوسور از دو قطب وابسته به هم مدلول
و دالّ تشکیل شده است که مدلول ،مفهوم و دالّ ،صورت آوایی این مفهوم است .در این ساختار
نشانهشناختی ،مدلول به مثابه یک کانون صلب عمل میکند ،طوری که دالّ یعنی صورت آوایی را به انقیاد
خود در میآورد .استیالی مدلول و مفهوم در لباس معنای ذاتی و حقیقی خود را نشان میدهد .این تلقی از
نشانه بر اساس ساختاری دوگانه متن را حول محور مفاهیم دوگانه کالنتری از جمله حقیقت /مجاز،
کانون /حاشیه ،معقول /محسوس ،درون /بیرون و  ...صورتبندی میکند که یکی از طرفین این مفاهیم
دوگانه به لحاظ ارزششناختی بر فراز قرار میگیرند .در کالس به مثابه یک متن ساختاری صلب و بسته نیز
این مفاهیم دوگانه در ساحتهای آموزشی از جمله استاد/دانشجو ،قبولی/مردودی ،حضور/غیاب و ...
تسرّی پیدا میکند که مفاهیم استاد ،قبولی و حضور و  ...به عنوان شبکهای از مدلولهایی انقیادآور ،متن
کالس را به کنترل خویش در میآورند .دریدا با به چالش گرفتن جایگاه و امکان تحقق مدلول در ساختار
یک متن و با تأکید بر دالّ به عنوان عنصری سیال نقش طرفهای دوگانه مسکوت مانده را برجستهتر
میکند .با تعمیم این نگرش نشانهشناختی به عناصر کالس به مثابه نشانههای متنی سیال ،فرصت رابطهای
هم پا و چند جانبه ایجاد خواهد شد .بدین طریق نه تنها محتوای درس بلکه نحوه مواجهه استاد و دانشجو و
حتی ساختار و چینش فیزیکی کالس نیز تغییر خواهند یافت .با تعمیم اندیشه دریدا میتوان مجموعه امور
مربوط به کالس ازجمله ساختار فیزیکی و نحوه چینش صندلیها ،تدوین محتوای درسی ،روش برخورد
استاد با دانشجو ،شیوه ارزشیابی دانشجویان توسط استاد را دگرگون کرد .چرا که کالسهای متعارف و
کنونی محصول متافیزیک حضور در ساحت آموزش هستند .همه وجوه کالس رو به سوی حضوری
هستیشناختی ،معرفتشناختی و ارزششناختی دارند .باید ساختار فیزیکی و چینش صندلیها را طوری
طراحی کرد که استاد به مثابه کانون قرار نگیرد؛ بلکه استاد و تمام دانشجویان بدون هیچ سلسله مراتبی
مکانی در کنار هم بنشینند و بدین گونه فضای کالس برای گفتگوی بیشتر فراهم شود .استاد نبایستی
پیشفرضهای خود را به زور ،آشکار و پنهان بر دانشجویان تحمیل کند؛ بلکه بایستی زمینه را برای
اندیشیدن و سخن گفتن دانشجویان مهیا سازد .در این جهت محتوای درسی هم نبایستی مبتنی بر شناخت و
داوری یقینی تنظیم شده باشد .تا آنجایی که امکان دارد استاد بایستی از طبقهبندی کردن دانشجویان بر
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
تمامی عناصر کالس دالّهایی باشند که در یک بازی سیال و بیانتها قرار میگیرند .تمامی عناصر کالس
نشانههایی هستند که بایستی زمینه و قالبهای ساختارگرایانه خود را رها کرده و وجوهی ساختارزدایانه به
خود بگیرند .در این مقاله تالش خواهد شد وجوه نشانهشناختی کالس -متن به مثابه ساختار و فراساختار
در تقابل با یکدیگر مورد بررسی قرار بگیرند تا در این مسیر امکانهای نهفته و سرکوب شده آن فرصت
تحقق پیدا کنند.
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شکاری ،عباس و محمدی ،صمد ( .)2931تحلیل نظریه پساساختارگرایی تربیتی بر تحوالت

آموزش و پرورش کشورهای جهان با تأکید بر آرای تربیتی میشل فوکو .در چکیده مقاالت
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و
پرورش ایران (صص .)293-296 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تحلیل نظریه پساساختارگرایی تربیتی بر تحوالت آموزش و پرورش
كشورهای جهان با تأكید بر آرای تربیتی میشل فوكو
1

عباس شکاری 2و صمد محمدی

هدف اصلی این مقاله ،تبیین مبانی فلسفی پساساختارگرایی و استخراج مضامین تربیتی آن با تأکید بر
دیدگاه فوکو به روش توصیفی -تحلیلی با رویکرد کیفی میباشد ،به امید آنکه بتوان از رهنمودهای آن در
نظامهای آموزشی استفاده کرد .ابتدا ،به تاریخچهای از پساساختارگرایی میپردازیم تا به درک روشنی از
آن برسیم ،بعد با مشخص کردن ویژگیهایی نظیر :ساختارشکنی ،نفی حقیقت ،تکثرگرایی ،تمرکززدایی
از عقل ،بحران بازنمایی و  ...برای پساساختارگرایی و داللتهای تربیتی آن در عناصر تعلیم و تربیت از
جمله؛ اهداف تعلیم و تربیت ،برنامه و محتوای درسی و روشهای آموزشی به تحلیل و تبیین آنها
میپردازیم .در ادامه ،ارتباط بین «حقیقت با قدرت» و «حقیقت با گفتمان» را به عنوان دالیلی که فوکو
برای نفی حقیقت در نظر داشته است ،مشخص کرده و ضمن بیان ارتباط آن با تعلیم و تربیت ،داللتهای
ضمنی تربیتی وی مورد بررسی قرار میگیرد .با بررسی آرای فوکو میتوان راهکارها و رهنمودهایی نظیر:
ایجاد تفکر انتقادی ،یادگیری فعال ،پرسشگری ،خودآفرینی و  ...را که آموزش و پرورش امروز و مدارس
ما به آن نیاز دارند ،استخراج کرد و به حل مشکالتی از تعلیم و تربیت نظیر؛ منفعل و پذیرنده بودن
محصالن در فرایند یاددهی-یادگیری و  ...پرداخت .پساساختارگرایی به عنوان شاخهای از پست مدرنیسم،
به معنی زیر سؤال بردن آموزهها و نظریاتی است که با نقدهای افرادی چون دریدا ،فوکو ،بارت ،کریستوا،
دلوز و الکان بر تفکر مدرنیته و ساختارگرایی پا به عرصه وجود گذاشت .فرض اصلی پساساختارگرایی
این است که عصر فلسفه به پایان رسیده ،از این رو ،نمیتوان از مبانی ثابت و قطعی نام برد .بر اساس
داللتهای ضمنی تربیتی فوکو ،تعلیم و تربیت فاقد بنیانهای ثابت و جهانی است و تعلیم و تربیت را بیشتر
 -2عضو هیات علمی دانشگاه کاشان abbasshekari45@gmail.com
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی samadmohamadi9@yahoo.com

293

امری اختصاصی ،ویژه و محلی میداند ،لذا در تعلیم و تربیت ،امروز باید بیشتر به تفاوتهای فردی،
محیطی و فرهنگی توجه کرد .با توجه به روش ساختارشکنی ،یک متن ،تعداد بیپایانی تفسیر دارد و هیچ
تفسیری باالتر از تفسیر دیگر نیست .بنابراین ،اهداف آموزشی که انتخاب میشوند باید انعطافپذیری الزم
را داشته باشند .از این رو ،آموزش و پرورش کنونی نباید به اصول ثابت بسنده کند .پساساختارگرایان
حقیقت مطلق را نفی میکنند ،و با زدودن هر گونه کلیتگرایی ،تنوع و تکثر جانشین انسجام و مرکزیت
میشود .بنابراین ،در آموزش و پرورش نباید به یک روش کلی اکتفا کرد ،باید از تمام روشهایی که
متناسب با موقعیت میباشند ،استفاده کرد .پساساختارگرایان معتقدند که عقل و خرد روشنگرانه انسانی در
پی اعتقاد به واقعیت شکل میگیرد ،پس انسان عاقل در مرکز جهان قرار میگیرد و میتواند بشناسد،
بسنجد ،کشف کند و به حقیقت دست یابد .بر این اساس ،در آموزش باید آزادی عمل بیشتری به
دانشآموزان داده شود تا خود به حقیقت برسند .پساساختارگرایان با رد عقل ،حقیقت و نفی واقعیت
بیرونی به این نتیجه میرسند ،که شیوههای قدیمیتر تعریف ،تناسببندی ،اختصاص دادن ،دیگر اعتبار
چندانی ندارند .به این ترتیب ،با اعالم بحران بازنمایی ،تفکر خردگرا و یکپارچهنگر و حتی تفکر سیستمی
در آموزش و پرورش کنونی کنار گذاشته میشود و تفکر شبکهای و افقی جایگزین آن میشود .از
دیدگاه فوکو ،امکان برنامهریزی فراگیر و نظامیافته برای تربیت انسانها وجود ندارد؛ یکی از اهداف تعلیم
و تربیت از نظر فوکو «خودآفرینی» میباشد .بنابراین ،ما آزاد هستیم که خود اهداف تعلیم و تربیت را از نو
دریافت و تعریف کنیم .در بررسی دیدگاه فلسفی فوکو میتوان به اصول روششناختی وی که عبارتند از:
واژگونی ،گسست ،خود-ویژگی و برونیت اشاره کرد .از این اصول میتوان روشهای آموزشی استخراج
کرد ،که آموزش و پرورش امروز و مدارس ما به آن نیاز دارند .از روشهای مورد توصیه فوکو گفتمان و
گفتگوی نقادانه است .معلمان باید نقش فعال و تحولآفرین خود را باز یابند و با مرتبط کردن مباحث
درسی با مسائل وسیعتر اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی نقش فعالتری بر عهده بگیرند و در این روند ،به
گفتوشنودهای نقادانه با دانشآموزان دربارهی مسائل سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی بپردازند .باید به
دانشآموزان فرصت داده شود تا ظرفیت انتقادی خود را افزایش دهند و دانشآموزان مقاومت را بیاموزند
و برای جنگیدن در تمام طول زندگی تشویق شوند .فوکو معتقد است که قدرتها خود حقیقت را تولید
میکنند و خود وسیلهی دستیابی به آن حقیقت را معین میکنند .از این رو ،براساس آموزههای
پساساختارگرایان ،باید تعلیم و تربیتی را ایجاد کنیم که از خواست قدرت تأثیر نگیرد .با توجه به نگرش
فلسفی فوکو ،میتوان استنباط کرد که تعلیم و تربیت در جامعه سرمایهداری از مجرای برنامه درسی آشکار
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و برنامه درسی پنهان ،کنترل گروه مسلط را بر این جامعه مشروعیت میبخشند .در جامعه ما میتوان با دادن
اقتدار بیشتر به معلمان و دانشآموزان ،آموزش و پرورشی را پیریزی کرد که خود بدون تأثیر پذیرفتن از
خواست قدرت ،به حیات خود ادامه دهد .از نظر فوکو ،تعلیم و تربیت مبتنی بر گفتمان است ،یعنی از
طریق گفتمان ،زمینهی درک و فهم بهتر موقعیت دانشآموزان ایجاد میشود و نیازهای اساسی آنها بهتر
درک میشود .تعلیم و تربیت مدنظر فوکو ،ضداقتدارگراست ،و اساس تربیت باید مبتنی بر شیوهی
دموکراتیک و غیراقتدارگرایانه باشد ،به گونهای که عالیق اعضاء و اجزای متعدد سازندهی جامعه تا آنجا
که ممکن است ،مورد توجه قرار گیرد .بنابراین ،در تعلیم و تربیت باید به روابط در مدرسه ،بویژه روابط
معلم با شاگردان و شاگردان با هم ،اهمیت فراوان داد .وظیفهی ارائهی ارزیابی انتقادی از فوکو ،دشواری
خاصی دارد؛ زیرا روش و اهداف وی در گذر از مبحثی به مبحث دیگر ،تغییر میکند .اساسیترین انتقاد به
فوکو این است که آثار وی فاقد «توصیه و جهتدهی برای عمل» است ،همچنین از کلیگویی تاریخی
پرهیز نمیکرد ،و از منابع محدودی برای مثال زدن استفاده کرده است.
واژههای كلیدی :قدرت و حقیقت ،پساساختارگرایی ،روشهای آموزشی ،فوکو ،برنامه درسی
آشکار و پنهان ،تفکر شبکهای و افقی
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یوسفزاده ،محمدرضا و میرزایی ،مهری ( .)2931واکاوی نظریه تربیتی هنری جیرو .در چکیده
مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام
آموزش و پرورش ایران (صص .)249-245 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

واكاوی نظریه تربیتی هنری جیرو
محمدرضا یوسفزاده 2و مهری میرزایی

1

جیرو یکی از صاحبنظران عمده در حوزه اندیشه سیاسی برنامه درسی است .اثر او تحت عنوان
«فرهنگ و فرایند آموزش مدرسهای »9او را مبدل به یکی از بزرگترین نظریهپردازان این حوزه ساخت .وی
از جمله نظریهپردازانی است که برنامه درسی را به عنوان یک متن سیاسی قلمداد مینماید (جیرو.)1551 ،
همانند سایر نظریهپردازان حوزهی اندیشه سیاسی برنامه درسی ،توجه خود را به تجزیه و تحلیل در مقیاس
وسیع اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی معطوف کرده و کمتر به ابعاد خرد در تدریس پرداخته است (فتحی
واجارگاه .)2916 ،بر اساس نظریه باز تولید وی ،طبقات مسلط ،از نهادهای اجتماعی نظیر مدارس برای
تجدید شرایط استثمار و برای تحکیم و تداوم سلطه خود بهره میگیرند و این فرایند ،فرایندی بیپایان
است که نیازمند توجه ،تعمق و مبارزه است .جیرو در زمینه برنامه درسی ،بر اهمیت پرورش سوادهای
چندگانه 4تاکید دارد .در این برداشت نیاز است به اهمیت تفاوتهای فرهنگی و اهمیت افراد در ارتباط با
مرزهای مختلف اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی توجه شود (جیرو .)1559 ،با توجه به این که هر نظام
آموزشی وامدار نظریه تربیتی است و آشنایی با دیدگاه صاحبنظران میتواند به ژرفاندیشی طراحان
تربیتی کمک نماید .از این رو ،این پژوهش در صدد بررسی نظریه تربیتی جیرو است .بر این اساس،
سؤاالت زیر در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرند:
 -2مهم ترین اهداف تعلیم و تربیت کدامند؟
 -1جایگاه مدرسه در تعلیم و تربیت چیست؟
 -9مهمترین ویژگیهای روش تربیتی چیست؟
 - 2استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلیسینا همدان yousefzadeh2002@yahoo.com
 - 1دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت mirzaea_m16@yahoo.com
- Culture and process of schooling

9

- Multiple Literacy

4
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 -4جایگاه معلم در نظام تعلیم و تربیت چیست؟
 -0مهمترین اصول تعلیم و تربیت کدامند؟
نتایج پژوهش به طور خالصه بدین شرح است )2 :هدف تعلیم و تربیت :از نظر جیرو هدف عمدهی
تعلیم و تربیت تربیت سیاسی ،ایجاد خود مدیریتی و خودسازی و خودگردانی در فراگیران است .او همراه
با برنشتاین هدف تعلیم و تربیت را تولید دانش ،شکلگیری هویتها و روابط اجتماعی نیز معرفی میکند
(جیرو )1 .)2311،جایگاه مدرسه :جیرو معتقد است باید به مدارس به عنوان منبعی برای زندگی در جامعه
بزرگتر نگریسته شود .او بر این نکته تأکید دارد که فعالیتهای مدرسه باید بر یک فلسفه عمومی برخاسته
از شرایط ایدئولوژیک مبتنی باشد .به زعم وی ،مدرسه میتواند مکان مهمی جهت هدایت مسائل اجتماعی
باشد و به دانشآموزان کمک کند تا حقوق و مسئولیتهای مهم شهروندی را فراگیرند .یعنی مدارس باید
در تربیت شهروندانی بکوشند که قادر به اعمال قدرت بر زندگی خودشان باشند (فرمهینی.)213 :2919 ،
 )9روش تربیتی :روش جیرو ریشه در مکتب فرانکفورت بویژه هربرت مارکوزه دارد .جیرو در یک مقاله
مشهور تحت عنوان «نظام آموزش مدرسهای و فرهنگ ثبوتگرایی» از فرهنگ حاکم و نافذ ثبوتگرایی
انتقاد میکند و مطرح میکند که این دیدگاه بیش از حد بر تبیین ،پیشبینی و کنترل تأکید دارد .از دیدگاه
جیرو ،در سنت ثبوتگرایی غایت منحصراً چیزی است که به وسیله واقعیت تجربی از قبل تعیین شده
باشد ،حال آن که هویتهای انسانی همیشه نمیتواند بوسیله افرادی که خودشان به دنبال هنجار از پیش
تعیینشده هستند ،شکل بگیرد .ثبوتگرایی به عنوان یک تئوری روششناختی ،در برگیرنده قلمروی از
حقایق عینی است که درصدد است تا امکان بررسیهای تجربی را میسر سازد .از دیدگاه جیرو ،چنین
برداشتی ،ساختار اجتماعی دانش ،عالیق نهادی ،انتخاب ،سازماندهی و ارزشیابی حقایق غیر ملموس را
نادیده میگیرد .در چنین شرایطی ،وضعیتهای اجتماعی و ارزشی به حاشیه رانده میشوند و عینیت بعنوان
یک معیار هنجاری به وسیله جوامع علمی و عامالن فکری مورد تکریم قرار میگیرد (جیرو.)22 :1550 ،
 )4جایگاه معلم :جیرو در اثری تحت عنوان معلمان به منزلهی روشنفکران ،میخواهد این تلقی رایج را که
معلمان صرفاً محتاج کسب مهارتند را مردود اعالم نماید .این تصور که تدریس فن است و مدرس
صاحب فن ،را رد کند .از نظر وی ،معلم یک روشنفکر حرفهای است .یعنی ،اگر حرفه یا فنی هم دارد این
باید با اندیشه و فکر گره بخورد .از دیدگاه او ،معلمان باید قادر باشند ارزشها و ایدئولوژیها را تجزیه
تحلیل کنند و دردهای اجتماع و مردم را درک کنند .او باید بتواند دانشآموز را از عنصری دیگر (فرد و
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فرهنگ دیگر) مطلع کند و تعلیم و تربیت مرزها 2را مورد تأکید قرار دهد (مهرمحمدی)0 .)034 :2912 ،
اصول تعلیم و تربیت :جیرو به نقل از اسکات )1551( 1با طرح تعلیم و تربیت انتقادی اصول زیر را برای
تعلیم و تربیت بیان نموده است .به زعم وی ،اولین اصل این است که مربیان باید به تعلیم و تربیت به عنوان
ابزاری برای بازسازی مدارس به عنوان مکانهای دمکراتیک تأکید کنند .دومین اصل این است که تعلیم و
تربیت انتقادی یک پروژه اخالقی است که ریشه در تئوری انتقادی دارد و در صدد است تا تعیین کند که
چگونه جوامع شکل میگیرند و چگونه برخی جوامع معاصر مسائل غیرانسانی را رواج و گروههای خاص
را به استثمار میکشند .سومین اصل ،تعلیم و تربیت باید تفاوتها را محترم شمرد و داللتهای چنین
احترامی را در مدارس تبیین نماید .چهارمین اصل ،باید در برنامه درسی از فراروایت که تفسیرهای
چندگانه را نادیده میگیرد ،اجتناب شود .پنجمین اصل ،تعلیم و تربیت باید به ایجاد اشکال جدید برنامه
درسی و شکستن مرزهای رشتهای اهتمام ورزد .بر این اساس ،نباید به طرحها و مرزهای سنتی که دانش را
به بخشها و شبکههای جزئی تقسیم میکند ،محدود شود .ششمین اصل ،عقالنیت از نظر جیرو خنثی
نیست (جیرو .)06 :2331 ،عینیت یک نسخه فرهنگی است که به یک سری از مفروضات مصنوع تاریخ
استوار است .بر این اساس ،عینیتهایی که به نفع معرفتشناسیهای خاص مورد توجه قرار میگیرد ،باید
مردود شمرده شود .هفتمین اصل ،در مدارس شرایطی فراهم شود که به دانشآموزان اجازه بیان افکار
ریسکآمیز ،آیندهمحور و امیدوارانه داده شود .هشتمین ،معلمان باید از اقتباس یک زبان محدود حرفهای
اجتناب نمایند و به استفاده از زبان انتقاد که فراتر از گفتمان عینیت است ،مبادرت ورزند (جیرو:2331 ،
 .)01باالخره ،جیرو معتقد است که تعلیم و تربیت باید به گونهای باشد تا اجازه دهد ،صدای دانشآموزان
شنیده شود.
واژههای كلیدی :جیرو ،نظریه تربیتی ،داللتها
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شکاری ،عباس و فتاحی ،ندا ( .)2931نقش تعلیم و تربیت مرزی با تاکید بر داللتهای تربیتی ژیرو

در تحول تربیتی .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی
فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)240-244 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

نقش تعلیم و تربیت مرزی با تاكید بر داللتهای تربیتی ژیرو در تحول
تربیتی
عباس شکاری 2و ندا فتاحی

1

در هزاره سوم میالدی ،تعلیم و تربیت پسامدرن انعکاسی از نظریات در تعلیم و تربیت است .هنری ژیرو
یکی از نظریهپردازان معاصر تعلیم و تربیت پسامدرن است که در این مقاله آراء او دربارهی انتقاد از
آموزش و پرورش کنونی حاکم بر جهان ،که مبتنی بر آموزههای مدرنیته است ،مورد بحث و بررسی قرار
میگیرد (دهباشی .)2911 ،در این راستا ،داللتهای او در تعلیم و تربیت با استفاده از روش توصیفی-
تحلیلی بررسی شده است .ژیرو ( )2335به عنوان یکی از متفکران تعلیم و تربیت ،ضمن اینکه خود را
طرفدار رویکرد پسامدرن میداند ،معتقد به تخریب و نابودی مدرنیته نیست .پسامدرنیسم ژیرو در برخورد
با مدرنیته رویه معتدلی دارد و دیدگاه تعلیم و تربیت مرزی را پیشنهاد میکند .ژیرو ( )2333معتقد است
که پسامدرن ارائهدهندهی یک گسست شدید یا انقطاع از مدرنیته است ،تعلیم و تربیت انتقادی انتخاب
کامل میان مدرنیسم و پسامدرنیسم نیست .کهون ( )2910میگوید به نظر ژیرو ،ما نمیتوانیم تعلیم و تربیت
مدرن را یکسره مردود یا منفی بدانیم ،زیرا که مبحث نظری و عملی تعلیم و تربیت به شدت با زبان و
مفروضات مدرنیسم تلفیق شده است .تاکید مربیان گوناگونی چون جان دیویی ،تایلر ،جان گولد در ایمان
به ایدهالهای مدرنیستی مانند؛ ظرفیت فردی برای تفکر انتقادی ،عالیق و رویاهای روشنگری استدالل و
آزادی ،قابل چشمپوشی نیستند .ژیرو ( )2332نظام تعلیم و تربیت مرزی را پیشنهاد میکند که بسیاری از
اهداف سنتی تعلیم و تربیت را طرد میکند (صالحی .)2935،نخستین مانعی که در حال حاضر بر سر راه
این هدف قرار گرفته به حاشیه راندن گروههای اجتماعی به واسطهی نژادپرستی و جنسیتگرایی است.
مسأله اصلی این است که نمیتوان ادعا نمود که رویکرد ژیرو به همه نظامها به یک شکل واحد انتقاد وارد
 -2عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان abbasshekari45@gmail.com

 -1کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه کاشان
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کرده است .بلکه از این طریق میتوان نظام آموزش و پرورش ایران را از نظر ژیرو مورد نقد قرار داد.
تربیت مرزی ،نقد نژاد و طبقه است ولی در نظام ما چالشهایی وجود دارد که میتوان از منظر ژیرو تلویحاً
آنها را نقد کرد.
از نگاه ژیرو باید در آموزش از انتقال محض دانش دریافتی فراتر رفت و معلمان را به عنوان
روشنفکران جامعه و تحولآفرین محسوب کرد که ضرورت دارد دور از اقتدارگرایی سنتی به تعلیم و
تربیت انتقادی و بسط کمی و کیفی مسؤلیتهای اجتماعی خود بپردازند .به طور کلی ،نظریات تربیتی
ژیرو را میتوان به شرح زیر بیان کرد.
 -2اخالقمدار :اخالق باید محور مرکزی تعلیم و تربیت باشد.
 -1دانشزا و ساختشکن :دانش انتقادی باید زمینه ایجاد دانش جدید را فراهم آورد و بتواند با
ساختشکنی وگذشتن از محدودیتهای نظم موجود به نتایج تازه برسد.
 -9تاکید بر تربیت سیاسی و فرهنگی :مطالعات فرهنگی باید به عنوان پداگوژی عمومی در مدارس
تجویز شود .تعلیم و تربیت سیاسی و مطالعات فرهنگی محور اصلی تعلیم و تربیت پست مدرنیسم
به شمار میرود.
 -4نقد و بازسازی برنامه درسی :باید الگوهای سنتی برنامهدرسی و نیز الگوها و ارزشهای پنهان و
غیررسمی برنامهدرسی بشدت مورد نقد و بازسازی قرار گیرد.
 -0بازتولید فرهنگی :تعلیم تربیت باید توانمندی الزم را در شاگردان در جهت باز تولید فرهنگی و
خلق دانشهای جدید ایجاد کند.
 -6پذیرش تنوع زبان و صداهای گوناگون :باالخره اینکه تنوع زبان و صداهای گوناگون یکی از
مهمترین مسائل مورد توجه تعلیم و تربیت انتقادی ژیرو ( )2336است که بایستی مورد توجه
مربیان در جریان تعلیم و تربیت باشد.
روشهای تربیتی از نظر ژیرو ،شامل روشهایی است که به تفکر نقاد منجر میشود .گفتمان ،خواندن و
نوشتن انتقادی از جمله این روشها است (باقری .)2900 ،با این روش ،تالش میشود دانشآموزان ،پس از
بحث و خواندن مطالب به تفسیر و نقد آن اقدام کرده و با بازنگری در موضوع ،به دنبال طرح و ایده
تازهای باشند .ژیرو ( )1559معتقد است تفکر انتقادی در یادگیری منوط به استقالل فردی ،قضاوت مستدل
در تفکر و عمل است .روش انتقادی میتواند زمینههای ظهور ایدهپردازی و خالقیت را فراهم کند.
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با توجه به این که «گفتمان» به عنوان یک اصل انتخاب شده است ،تعلیم و تربیت مرزی ،نقش روشی
هم دارد .مانند سکه دو رو است که یک سوی آن اصل و سوی دیگر روش تعلیم و تربیت مرزی محسوب
میشود .بحث و گفتگو چه در نظامهای سنتی تعلیم و تربیت و چه در مکتب انتقادی و پست مدرنیسم از
اهمیت خاصی برخوردار بوده است (دیناروند و ایمانی .)2910 ،در نظامهای سنتی تعلیم و تربیت ،بحث و
گفتگو یا روش بحث گروهی در جریان تعلیم و تربیت مدنظر بوده است .در پست مدرنیسم نیز و بویژه در
دیدگاه انتقادی ژیرو ،گفتمان از اهمیت باالیی برخوردار است (مرجانی .)2910،در تعلیم و تربیت انتقادی،
معلمان اندیشمندانی رهاییبخش ،کارگزاران فرهنگی ،روشنفکران ستیزهجو و روشنفکران تحولآفرینی به
شمار میآیند که خصوصیات آنها شجاعت اخالقی و نقادی است.
بدین ترتیب «گفتگو روشی است که از راه آن ،شاگردان در کالس درس با بکارگیری زبان (گفتاری و
غیرگفتاری) نماد و تصویر با هم پیوند مییابند و بر یکدیگر اثر میگذارند .به هر حال ،طبق این اصل
مربیان بایستی در جریان تعلیم و تربیت گفتگو و بحث را بین همه شاگردان وارد عمل تربیتی خود ساخته و
با بکارگیری و تشکیل گروههای بحث به اشکال مختلف ،زمینه را جهت شرکت همه شاگردان بدون توجه
به نوع نژاد و طبقه آنها ،در زمینه بازاندیشی و طرح مسائل گوناگون راهنمایی کنند .بنابراین ،ژیرو نوعی
آموزش و پرورش گفتگومحور را توصیه میکند که در آن ارتقای گرایش به همکاری و اقدام جمعی
دیده میشود و روابط بین فردی و بینگروهی بر اساس صمیمیت شکل میگیرد که میتواند در نظام
تربیتی ایران هم مورد توجه قرار گیرد.
یافتهها نشان میدهد که تعلیم و تربیت از نظر ژیرو ،ذاتاً روند سیاسی دارد و هدف تعلیم و تربیت
مرزی ،ایجاد یک جامعه مساواتخواه دموکراتیک میباشد .این نوع تعلیم و تربیت ،بسیاری از اهداف
سنتی تعلیم و تربیت را طرد میکند و معطوف به شناخت مرزهای فکری و دیدن تفاوتهای انسانی و
دریافت آنهاست .زیرا ،در سیر تحول تعلیم و تربیت ،مطلوب این خواهد بود که در آن صداهای دیگر نیز
شنیده شود و اندیشه و فلسفه تعلیم و تربیت مرزی نمیتواند از کنار مسائل و زبان اجتماعی و فرهنگهای
خرد و کالن انسانها ،اقوام و ملل بگذرد ،چرا که محکوم به شکست میشود .این چیزی است که در نظام
تربیتی کشورها از جمله ایران قابل بررسی میباشد .از این رو ،باید به مدارس به عنوان حوزههای عمومی
دموکراتیک نگریست که نوعی آموزش و پرورش گفتگومحور به عنوان روش تربیتی بر آن حاکم است و
موجب میشود روابط بین فردی و بینگروهی بر اساس صمیمیت ،شکل گیرد جایی که در آن باید
اندیشههای تعلیم و تربیت منجر به پرورش شهروندان منتقد شود.
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واژههای كلیدی :تعلیم و تربیت مرزی ،تربیت انتقادی ،جامعه مساواتخواه دموکراتیک،
اقتدارگرایی سنتی ،معلمان ،تحولآفرینی.
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سرداری گرده ،باقر و سیف نراقی ،مریم ( .)2931تبیین نظام آموزشی اسالمی -ایرانی با تاکید بر

اهداف و اصول تربیتی بر مبنای هستیشناسی حکمت متعالیه .در چکیده مقاالت چهارمین همایش
ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص:
 .)202-241مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تبیین نظام آموزشی اسالمی -ایرانی با تاكید بر اهداف و اصول تربیتی بر
مبنای هستیشناسی حکمت متعالیه
باقر سرداری گرده 2و مریم سیف نراقی

1

هدف از این تحقیق تبیین مبانی هستیشناسی حکمت متعالیه و استنتاج اهداف و اصول تربیتی از آن
میباشد .این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و شیوه انجام دادن آن توصیفی -تحلیلی میباشد.

جمعآوری دادهها به صورت مطالعه اسناد ،مدارک و فیشبرداری از منابع میباشد .در تجزیه و تحلیل
دادهها ،ابتدا به توصیف مفاهیم اصلی موجود در مبانی هستیشناسی مالصدرا پرداخته ،در ادامه به استنتاج
اهداف و اصول تربیتی از مبانی مذکور اقدام گردید.
اصالح و توسعه نظام آموزشی در هر جامعهای در گرو تعیین اهداف ،ترسیم چشمانداز و تدوین برنامه
به گونهای است که با نیازها و استعدادهای فردی ،و ظرفیتها و انتظارات اجتماعی آن جامعه متناسب
باشد .هرگونه تحقیق در این زمینه و تمام زمینههای مطالعات علوم تربیتی متضمن برداشتی درباره جهان و
انسان است.
تاریخ تعلیم و تربیت ایران نشان میدهد که نظام تربیتی کشورمان بر اساس نظامهای غربی پیریزی شده
و شکل گرفته است ،حتی از آغاز تاسیس رشته فلسفه تعلیم و تربیت در دانشگاهها ،همواره حجم عمده
کار دانشگاهی و تحقیقات و مطالعات و به دنبال آن سیاستها و عملکردهای نظام آموزش و پرورش
رسمی کامالً متأثر از جریان فکری و منابع موجود در غرب بوده است (بهشتی.)00 :2916 ،
حال این سؤال مطرح است چگونه میتوان به یک نظام آموزشی بومی و کارامد دست یافت؟ برای حل
این مسئله الزم است میراث فکری خود را بررسی و به نظر حکمای الهی و مسلمان که مقبولیت الزم را دارا
 -2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی sardary_ bagher@yahoo.com

 -1استاد تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران
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باشد ،مراجعه گردد ،و بر همین اساس به تبیین اهداف و اصول تربیتی متناسب با نظام تربیت خودمان اقدام
شود .در راستای همین امر با توجه به استقبال متفکران دینی و نظریهپردازان اجتماعی معاصر از نظریههای
فلسفی مالصدرا ،نظام فلسفی حکمت متعالیه به عنوان بستر فلسفی رشد و توسعه نظام آموزشی مورد توجه
قرار گرفته است.
از نگاهی دیگر ،در حوزهی فلسفه تربیت محققان تربیتی غرب کوشیدهاند تا از سه مبنای فلسفی
«هستیشناسی ،معرفتشناسی و ارزششناسی» هر مکتب دیدگاههای تربیتی متناسب با آنها در دو حوزه
اهداف و اصول تربیتی را استنتاج کنند .اما نکته قابل تأمل اینجاست که آنچه در دنیا به صورت این سه
مبانی فلسفی در نظر گرفته میشود ،دیدگاههای برگرفته از مکاتب فلسفی همان دیار است که به طور
عمده از ایدهآلیسم افالطونی آغاز و در قرون اخیر به مکاتب و نظریههای فلسفی مهمی همچون
پراگماتیسم ،اگزیستانسیالیسم ،فلسفههای تحلیلی و مانند آن ختم میشود .در کشور ما نیز همین روند دنبال
میشود ،گویی فارابیها و بوعلیها و صدراها با آن همه اندیشههای فلسفی بدیع به این سرزمین تعلق
نداشتهاند (بهشتی.)9 :2911 ،
سؤاالتی که در این پژوهش مطرح شده عبارتست از -2 :مفهوم اصالت وجود از نظر مالصدرا
چیست؟؛  -1مفهوم تشکیک وجود از نظر مالصدرا چیست؟؛  -9مفهوم حرکت جوهری از نظر مالصدرا
چیست؟؛ و  -4چه داللتهایی در دو حوزه اهداف و اصول تربیتی میتوان از مبانی و مفاهیم فوق استنتاج
کرد؟
اصل بنیادی که در فلسفه حکمت متعالیه به عنوان پایه و محور اصلی عمل میکند« ،وجود» است .فهم
وجود (هستی) نخستین چیزی که درباره هستیشناسی مالصدرا باید آن را درک کرد ،همچنین آخرین
چیزی است که هرگونه شناسایی سرانجام به آن باز میگردد (نصر .)22 :2911 ،متأسفانه غالباً در تحقیقات
دانشگاهی مربوط به حوزه فلسفه تعلیم و تربیت در سالیان گذشته موضوع تحقیق مورد بیتوجهی قرار
گرفته است ،هر چند درباره اندیشههای فلسفی مالصدرا پژوهشهای متعددی انجام شده است اما مطالعه و
بررسی نظریات تربیتی وی به چند مورد محدود میگردد .در این قسمت با استفاده از نتایج بدست آمده از
بررسی مبانی هستیشناسی مالصدرا به سؤاالت مطرح شده پاسخ داده میشود.
 -2مفهوم اصالت وجود از نظر مالصدرا چیست؟
با توجه به اینکه اختالف در باب «اصالت وجود» با «اصالت ماهیت» اختالفی است که در مرحله مصداق
وجود دارد نه در مفهوم ،از جهت مصداقی ،از نظر مالصدرا «وجود» حقیقتی است عینی و متحقق در
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خارج و ماهیت به تبع «وجود» موجود است وجود حقیقتی است بسیط که بر همه چیز سایه افکنده است و
بهترین راه برای دریافت حقیقت وجود علم حضوری به اشیاء است (مصباح یزدی.)252 :2911 ،
 -1مفهوم تشکیک وجود از نظر مالصدرا چیست؟
از نظر مالصدرا «وجود» تنها امر عینی و اصیل است که دارای حقیقتی واحد ،اما درجات و مراتب
گوناگون .پس حقیقت وجود ،حقیقت واحد ذومراتبی است که تمامی موجودات امکانی شئون و
تابشهای این حقیقت واحدند .به معنی دیگر همه موجودات از جنبه دارا بودن «وجود» هم سنخند ،تفاوتی
میان آنها مربوط به اندازه بهره و سهمی است که از وجود دارند (شیروانی.)255 :2910 ،
 -9حرکت جوهری از نظر مالصدرا چیست؟
از نظر مالصدرا ،وجود اصالت دارد و ماهیت از وجود انتزاع میشود .وجود حقیقتی واحد ،اما
تشکیکی و دارای مراتب است و هستی به صور و درجات گوناگون ظهور یافته است .هستی (وجود) مطلق
و محض «واجبالوجود» است و هستیهای مقید و محدود «ممکنالوجود» میباشند .واجبالوجود ،کامل
و مطلق است از این روی تغییری در او رخ نمیدهد چون او فعلیت محض است .اما موجودات مادی و
جسمانی موجوداتی هستند که میتوانند تغییر پیدا کنند .آنها از ویژگیهایی بنام «قوه» و «استعداد»
برخوردارند (فنائی .)20 :2910 ،پس حرکت از ویژگیهای موجودات مادی است« .حرکت خروج
تدریجی از قوه به فعل است ،حرکت زوال تدریجی قوا است و حدوث تدریجی فعلیت .حرکت در
موجوداتی امکانپذیر است که از همه جهت بالفعل نیست و جنبه بالقوه دارند» (سروش.)14 :2962 ،
حال بحث اینجاست گروهی از فالسفه ،همچون ارسطو و ابن سینا ،به حرکت معتقد بودند و حرکت در
همه موجودات «ممکنالوجود» را میپذیرفتند اما ،این دو فیلسوف حرکت را تنها در اعراض موجودات
مادی میدانند .برعکس مالصدرا معتقد است که حرکت در جوهر اشیا اتفاق میافتد (مصباح یزدی،
.)206 :2911
 -4چه داللتهایی در دو حوزه اهداف و اصول تربیتی میتوان از مبانی و مفاهیم فوق استنتاج کرد؟
هدف اصلی و نهایی تعلیم و تربیت؛ تمامی اجزای هستی مادی در سطوح و مراتب مختلف وجود در
ذات خود در حرکتند؛ و سیر تکاملی خود را طی میکنند ،پس حیات حرکتی بیوقفه به سوی تعالی است.
غایت تربیت باید در راستای غایت زندگی انسان باشد ،غایت هستی خداوند است ،پس هدف غایی تعلیم
و تربیت بایستی نزدیکی و تقرب به خدا باشد .در اینجا منظور از قرب ،قرب معنوی و ارتقای درجه
وجودی است ،که از طریق تربیت حاصل میشود.
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اهداف واسطهای تربیت؛ اولین هدف تربیت در رابطه با اصالت وجود عبارتست از :رشد احساس
پیوستگی و ارتباط میان فرد و جهان هستی .دومین هدف تربیتی در رابطه با مفهوم تشکیک وجود
عبارتست از :برقراری عدالت تربیتی .سومین هدف تربیتی در رابطه با حرکت جوهری عبارتست از :تشکیل
تدریجی ماهیت آدمی.
اصول تربیتی در رابطه سه مفهوم مذکور عبارتند از :اصل تعقل (درستاندیشی) ،اصل رعایت
تفاوتهای فردی ،اصل تدریج و استمرار در تربیت.
نتیجتاً از مهمترین ویژگیهایی نظام تعلیم و تربیت که میتوان بر مبنای هستیشناسی مالصدرا تدوین
کرد عبارتست از -2 :وجودگرایی؛ -1غایتگرایی؛ و  -9توسعهگرایی.
واژههای كلیدی :مبانی هستیشناسی ،حکمت متعالیه ،نظام آموزشی ،اهداف و اصول تربیتی.
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کریمی گیلده ،علی و صادق زاده ،علیرضا ( .)2931تحلیل مفهومی و جامعهشناختی تعاریف «تربیت

اسالمی» بر اساس سطح کلیت و عینیت .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه
تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص.)200-201 :
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تحلیل مفهومی و جامعهشناختی تعاریف «تربیت اسالمی» بر اساس سطح
كلیت و عینیت
علی کریمی گیلده 2و علیرضا صادق زاده

1

ارائه تعریفی از تربیت اسالمی از دو جهت با دشواری روبهرو است .از یک سو ،واژه تربیت که امری
ذوابعاد بوده و با توجه به پیچیدگیهای آن میتوان گفت تعاریف متعددی از آن قابل ارایه است .این
پیچیدگی به اندازهای است که حتی اگر از خاستگاههای نظری متنوع همچون فلسفه ،جامعهشناسی و یا
روانشناسی ،یکی را اتخاذ نماییم ،همچنان میتوان تعاریف مختلف و حتی متضادی از تربیت ارائه کرد .از
سوی دیگر ،صفت «اسالمی» نیز منظور از این ترکیب وصفی را با ابهام روبهرو میکند .منظور از این
ترکیب میتواند تعریف اسالم از تربیت باشد ،یا تعریف مسلمانان از آن و یا برداشتی از ارتباط متون
اسالمی و علومتربیتی.
در این تحقیق بر آنیم با توجه به تعاریف ارایه شده در مورد «تربیت اسالمی» در برخی از کتابهای
فلسفه تربیت اسالمی در داخل و خارج کشور ،با استفاده از چهارچوبی مفهومی و جامعهشناختی ،وجوه
تشابه و تمایز آنها را مورد بررسی قرار دهیم .در واقع ،این تحقیق فرا تحلیلی از این تعاریف به دست
میدهد تا پیشنهاداتی در باب ویژگیهای تعاریف «تربیت اسالمی» فراهم نماید .این تحقیق در نگاه اول به
دنبال تحلیل مفهومی تعاریف باال بوده و از این منظر میتوان گفت سؤال اصلی این پژوهش این است که
طبق تعاریف ارایه شده ،تربیت اسالمی دارای چه مفاهیم کلیدی است که این مفاهیم ،ویژگیهای منحصر

به فرد این نوع تربیت را مشخص کرده و سبب تمایز آن با سایر انواع تربیت و یا حداقل تربیت سکوالر –

میشوند؛ اما در نگاه دوم ،این تحقیق به دنبال تحلیل جامعهشناختی این تعاریف بوده و از آنجا که هرگونه

2

 -دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس karimigilde@gmail.com

1

 -استادیار دانشگاه تربیت مدرس alireza_sadeqzadeh@yahoo.com
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تحلیلی از این دست ،نیازمند برخورداری از مالک و معیار و یا حداقل چارچوبی است ،لذا در این تحقیق
از چارچوب جامعهشناختی رفتار استفاده شده است.
نتایج حاصل از این پژوهش ضمن بررسی عمیقتر مفهوم «تربیت اسالمی» میتواند در جهت تحلیل
تعریف ارایه شده در مجموعه «مبانی» نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی
جمهوری اسالمی ایران (مصوب  )2935بهکار رود .از طریق این بررسی میتوان از چارچوبی مفهومی و
جامعهشناختی به این تعاریف ،توجهی دوباره کرد و نکات مثبت و منفی و یا نقاط ضعف و قوت آنها را
مشخص نمود .در صورت گسترش چنین تحقیقاتی به مرور میتوان با استفاده از نگاه درجه سومی و فرا
فلسفی به تعاریف مذکور ،پارادایمهای اصلی حاکم بر تعاریف تربیت اسالمی را بر اساس پارادایمشناسی
علوم انسانی (فی )2919 ،مشخص کرد.
علوی ( )2911ضمن اشاره به تعاریف تربیت دینی ارائه شده ،نتیجه گرفته است که تربیت اسالمی ،به
فعلیت رساندن جمیع استعدادها است .اعرافی و موسوی ( )2932در بخش اول مقاله خود ،معانی لغوی واژه
تربیت را بررسی نموده و سپس با طبقهبندی تعاریف موجود و تبیین دو گونه روششناسی برای تعریف
تربیت (تعریف ارزشی و تعریف تحلیلی) ،رهیافت دوم را مدنظر قرار داده است .بلندهمتان ( )2914معتقد
است که تربیت اسالمی نه به مثابه یک علم ،بلکه باید به مثابه یک فرایند در نظر گرفته شود .با بررسی
تحقیقات انجام شده در زمینه تحلیل تعاریف تربیت اسالمی میتوان گفت :نگاه پسینی به تعاریف تربیت
اسالمی غالباً با هدف دستهبندی آنها انجام شده و تالشی برای تحلیل جامعهشناختی (به ویژه با معیاری
مشخص) صورت نگرفته است.
روش این پژوهش ،تحلیلی است .ابتدا تعاریف ارایه شده پیرامون «تعریف تربیت اسالمی» از البه الی
متون موجود ،جمعآوری شده ،مورد تحلیل مفهومی و تحلیل جامعهشناختی قرار میگیرند .سپس ،با
مقایسه آنها به صورت برهان انّی و پسینی (بلند همتان )22 :2901 ،در صدد پاسخگویی به دو مسئله اصلی
پژوهش بر میآییم.
مقایسه نتایج تحلیل مفهومی به طور خالصه نشان میدهد مفاهیم کلیدی تعاریف عبارتند از :عبودیت،
قرب الهی و حیات طیبه .در این بین بیشترین تاکید بر مفهوم عبودیت میباشد (دکتر باقری تصریح
کردهاند ،خانم علم الهدی نیز تقوا را مرتبه خاص بندگی دانسته و ماجد عرسان کیالنی نیز تعالی بشر را
اساساً از طریق رابطه انسان با خالق که همان رابطه عبودیت است ،ممکن دانستهاند) .همچنین ،در مقایسه
نتایج تحلیل جامعهشناختی نتایج زیر به دست آمد.
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الف – پیوستار کالن -خرد :از بین تعاریف ارایه شده 9 ،تعریف در سطح کالن و  9تعریف با تاکید بر
رابطه در سطح خرد قرار گرفتند.
ب -پیوستار عینی -ذهنی :از بین  6تعریف مورد بررسی 0 ،تعریف به دلیل تاکید بر آگاهی و شناخت
در سطح ذهنی و یک تعریف به دلیل تاکید بر رابطه ،در سطح عینی قرار گرفتند.
مقایسهها نشان میدهند که اغلب تعاریف ارایه شده از تربیت اسالمی در سطح ذهنی قرار میگیرند؛
یعنی بر تعامل و کنش متقابل کمتر تاکید شده و غالباً تحول فردی مد نظر قرار گرفته است .میتوان از
تحلیل مفهومی انجام شده ،مفهوم اصلی و متمایزکننده تربیت اسالمی را از سایر تربیتهای سکوالر ،در
عبودیت دانست ولی تمایز تربیت اسالمی با سایر تربیتهای دینی در مفاهیمی نظیر حیات طیبه و تقوا
خواهد بود.
تعریف تربیت اسالمی باید به گونهای ارایه شود که تنها در برگیرنده تربیت دینی نباشد ،بلکه همه
ساحتهای تربیتی را پوشش دهد .این مشکل در سه تعریف مشاهده شد .بر خالف این نظر که واژه تربیت
برای نشان دادن طرح اسالم در ساختن آدمی ناکافی است ،به نظر میرسد چون ریشه اصلی واژه تربیت،
«رب ب» بوده است ،لذا همچنان واژهای مستعد و توانمند در این زمینه است.
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امینی مشهدی ،سمانه و غفاری ،ابوالفضل ( .)2931تحولی در اخالق تدریس :تحلیلی مبتنی بر نظریه

اعتباریات عالمه طباطبایی .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت
ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)265-206 :مشهد :دانشگاه
فردوسی مشهد.

تحولی در اخالق تدریس:
تحلیلی مبتنی بر نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی (ره)
سمانه امینی مشهدی 2و ابوالفضل غفاری

1

هدف از نگارش این مقاله استنباط داللتهای تربیتی مرتبط با اخالق تدریس از مواضع عالمه طباطبایی
در مبحث اعتباریات میباشد .پرسش اساسی این است که آیا بحث از ارزشهای اخالقی در نظریه
اعتباریات عالمه میتواند با مبحث ارزشهای اجتماعی و فرهنگ مرتبط شود و زمینهای برای حل
تعارضات اخالقی تدریس (به طور مثال ،اقتدار معلم در برابر آزادی یادگیرنده) فراهم کند؟ در این مقاله با
استفاده از روش توصیفی تحلیلی ،ضمن تحلیل برخی مفاهیم مرتبط ،رویکردهای عمده اخالق هنجاری
مانند وظیفهگرایی ،9نتیجهگرایی ،4اخالق مبتنی بر فضیلت ،0و سازندهگرایی ،6و چگونگی برخورد هر یک
از آنها با تعارضات اخالقی در تدریس نشان داده میشود .در ادامه ،به بررسی تطبیقی نظریه اعتباریات
عالمه و وجوه اشتراک و افتراق آن با آنچه سازندهگرایان در زمینه ارزشهای اجتماعی مطرح میکنند،
پرداخته میشود و سپس کاربرد نظریه اعتباریات در حل تعارضات اخالقی در حین تدریس مورد توجه
قرار میگیرد .در سالهای اخیر ،اندیشهوران تعلیم و تربیت در مغرب زمین مانند دیوید کار ،0گری فنسر
ماخر ،1دیوید هنسن ،2و هاف ساکت 1بر روی ماهیت اخالقی تدریس و اخالق حرفهای تمرکز فراوانی
 -2دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد
 -1استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
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نمودهاند .این اندیشمندان تربیتی فرایند تدریس را ظریفتر و پیچیدهتر از تسلط مربیان بر روی یک برنامه
درسی و یا مهارتهای تدریس معرفی کردهاند (کمبل .)1551 ،9یکی از جوانب مهم تدریس ،بحث از
اخالق تدریس و چگونگی مواجهه مربیان با تعارضات اخالقی 4است که در بسیاری از موقعیتهای

تدریس رخ میدهد .این تعارضات غالباً از مسایل متداول و برنامه درسی ساختار یافته کالس متمایز می-
شوند؛ چرا که آنها غالباً دارای ابهامات و پیچیدگیهایی هستند که نمیتوان راهحلهای سادهای برای
آنها پیدا نمود .دیدگاههای متنوع و متعددی وجود دارد که به مربیان پیشنهاد میکنند ،کدام روش را برای
تصمیمات اخالقی و برخورد با این تعارضات انتخاب کنند (تیپینز ،توبین و هوک .)2339 ،0به طور مثال،
نظریه وظیفهگرایی بر این مبنا استوار است که اخالقی بودن یک فعل ،به ماهیت ذاتی آن فعل و تطابق آن با
یک قاعده یا اصل بستگی دارد (سینوت آرمسترانگ .)1522 ،6طرفداران نظریه نتیجهگرایی نیز بر این
باورند که اخالقی بودن یک فعل تنها به وسیله نتایج آن فعل تعیین میگردد و درستی عمل را به غلبه
خوشی و لذت بر رنج تعریف میکنند (فرانکنا .)2906 ،در اخالق مبتنی بر فضیلت نیز سخن آن است که
ما نه با قواعد و اصول ،بلکه با پرورش ملکات و یا ویژگیهای منش سروکار داریم (کار و استوتل،0
 .)2333رایس 1در این زمینه ادعای قابل توجهی را مطرح میکند و آن این است که ما نمیتوانیم اخالق
مبتنی بر فضیلت را به دو دلیل در مقابل وظیفهگرایی و نتیجهگرایی قرار دهیم .اول آن که همه رویکردها
در فلسفه اخالق با فضایل سروکار دارند؛ ضمن آن که در اخالق مبتنی بر فضیلت ،فضایل از اهمیت اولیه
و برجستهای برخوردارند .ثانیاً ،به نظر میرسد که در این چارچوب افراد نه به اصول و قوانین ،بلکه به
داشتن رفتار راهنمایی میشوند (رایس .)2336 ،اکنون اگر دستکم طبق رویکردهایی مانند وظیفهگرایی و
نتیجهگرایی به دنبال حل تعارضات اخالقی باشیم ،میبایست به دنبال قوانین رسمی و اصول از پیش تعیین
شده تن دهی م .اما بسیاری بر این باورند که تصمیمات اخالقی نیازمند چیزی بیش از کدها و قوانین از پیش
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تعیین شده است و رویکردهای عمده اخالق هنجاری در مواجهه با مسائل اخالقی برای پاسخگویی کافی
نیستند و در نتیجه به ندرت راه حل معین یا غایتمندی را میتوان بر اساس این رویکردها در حین تعارضات
اخالقی یافت (تیپینز ،توبین و هوک .)2339 ،یکی دیگر از رویکردها سازندهگرایی است که امروزه به
عنوان یک رویکرد یادگیری نیز مطرح میباشد (جوناسن .)2333 ،2از مواضع این رویکرد برای تحلیل
تعارضات اخالقی در حین تدریس آن است که تصمیمات اخالقی مربیان باید بر اساس اصول غیررسمی و
قراردادهای اجتماعی صورت گیرد؛ لذا نقش جامعه در تأثیر گذاردن بر گزینهها و تجارب معلمان به عنوان
عوامل اخالقی ،مهم به نظر میرسد .همچنین از آنجا که تجربه در درون فرهنگ جای گرفته است ،حل
تعارضات اخالقی باید با توجه به بافت فرهنگی و ارزشهای آن صورت گیرد (تیپینز ،توبین و هوک،
.)2339
عالمه طباطبایی در نظریه اعتباریات در اخالق بر این باور است که به منظور تعیّن بخشیدن به یک
فعل ،عال وه بر تصور فعل ،تصدیق به فایده آن و در نهایت شوق برای منتهی شدن آن به عمل ،عنصر
چهارمی نیز الزم است که اعتبارسازی یا ادراکات اعتباری 1نامیده میشود .نظریه ادراکات اعتباری عالمه
که نظریهای ابتکاری در این قلمرو محسوب میشود ،در صدد پاسخ به این پرسش است که ذهن انسان چه
فرایندی را طی میکند تا منتهی به یک تصمیم اخالقی میگردد (مطهری .)2969 ،عالمه در توضیح بخشی
از اعتباریات بر این باور است که این مفاهیم اخالقی ،فرضهایی است که ذهن به منظور رفع احتیاجات
حیاتی ،آنها را ساخته ،جنبه وضعی ،قراردادی و اعتباری دارد و با واقع و نفساالمر سروکاری ندارد
(طباطبایی .)2901 ،معرفتشناسی سازندهگرا نیز به عنوان یک رویکرد فلسفی ،مربی را در معرض
چارچوبی تفسیری قرار میدهد تا مربی برای تحلیل و ساماندهی تعارضات و حین تدریس به دنیای سازنده
ذهن خود رجوع کند .بدین منظور ،وی میبایست به تجارب قبلی ذهن خود رجوع کند و از آنجا که
تجارب ،درون فرهنگ جوامع جای دارد ،یادگیری نیز باید با توجه به بافت فرهنگی جامعه انجام و
تصمیمات نیز با مالحظات اخالقی ،در همین بافت گرفته شود .عوامل مختلف فرهنگی ضمنی و آشکاری
میتواند در مواجهه با این موقعیتهای نامتعین اخالقی ،اعمال مربی را تحت تأثیر قرار دهد (تیپینز ،توبین و
هوک.)2339 ،
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چنانچه بررسی سابقه بحث نشان میدهد ،عالوه بر اختالف دیدگاههای اخالقی فوق با یکدیگر ،بین
دیدگاه اخالقی عالمه طباطبایی با هر یک از این رویکردها نیز عالوه بر مبنای فلسفی متفاوت آنها ،وجوه
مشابهت و افتراقهایی در زمینه اخالق تدریس قابل اشاره است که اهمیت و جایگاه بررسی نظریه
اعتباریات و کاربرد آن در زمینه اخالق تدریس را نشان میدهد .اگر به نظریه اعتباریات و کاربرد آن توجه
کنیم ،خواهیم یافت که این نظریه میتواند علت تغییرات در ارزشهای مقبول یک جامعه را آشکار کند؛
چرا که این ارزشها بر حسب نیازهای جامعه شناخته شده و میتواند روشنگر علت اختالف ارزشهای
جوامع گوناگون باشد (جوادی .)2900 ،این نظریه از این حیث که مفاهیم اخالقی ،حاکی از حقیقت
نیستند و ساخته ذهن انسان هستند و میتوانند بر حسب نیازهای فرهنگی و اجتماعی او ساخته شوند ،با ایده
سازندهگرایان شباهت دارد .البته باید توجه داشت که سازندهگرایان برخالف نظر عالمه ،به حقیقتی نسبی
قائلند و معیاری عینی و مستقل از اشخاص و شرایط را به رسمیت نمیشناسند (فردانش و شیخی فینی،
 .)2912این در حالی است که عالمه به هیچ روی ،نسبیگرایی را در ارزشهای اخالقی نمیپذیرد .به
عقیده ایشان ،ارزشها به لحاظ مفهومی مطلق ،اما به صورت مصداقی ،نسبیاند (طباطبایی .)2900 ،بر
اساس نظر عالمه ،برخی اصول اخالقی ثابت و تغییرناپذیرند و برخی در طول زمان تغییر مییابد و انسان
آنها را اعتبار میکند که این بر حسب تفاوت انسانها در احساسات درونی ،افکار و ارزشها و اخالق
اجتماع و به طور کلی در تفاوت احتیاجات انسانی است (طباطبایی .)2901 ،همچنین ،عالمه وضع این
برساختهای ذهنی را لجام گسیخته نمیداند؛ زیرا معتقد است که ابتدا باید غرض اجتماعی ،سعادت
بشری و نیز بنای عقال را مد نظر قرار داد و آنگاه حکمی را اعتبار نمود (جوادی .)2900 ،بنابراین ،احکام
اعتباری از سویی بر واقعیتهای فطری و طبیعی و از سوی دیگر به کمال و سعادت که خاستگاه آن نیاز
انسان است ،ناظر است .از بیانات فوق میتوان نتیجه گرفت که مربیان این مسئولیت را دارند که برای حل
تعارضات اخالقی به نقش ارزشهای اجتماعی و فرهنگی در امر تدریس توجه ویژهای داشته باشند .بر این
اساس ،آنان به عنوان عوامل اخالقی ،ضمن توجه به گرایشهای فطری همچون مختار بودن ،متفکر بودن و
تأیید فطرت اخالقی انسانی و اصول کلی اخالق ،این قدرت را دارند تا در ارتباط با دانشآموزان و در
حین تدریس ،پیامدهای اخالقی عمل خود را تحلیل و به نقش فرهنگ و عادات اجتماعی در حل مسائل
اخالقی توجه کنند.
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بازقندی ،پروین و قائدی ،یحیی ( .)2931تحلیل تطبیقی اندیشههای اپل و برنشتاین درباره نسبت

تغییر ساختار اجتماعی و تغییر برنامههای درسی .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن
فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص.)269-262 :
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تحلیل تطبیقی اندیشههای اپل و برنشتاین درباره نسبت تغییر ساختار
اجتماعی و تغییر برنامههای درسی
پروین بازقندی 2و یحیی قائدی

1

در پژوهشهای انتقادی در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت دو دیدگاه غالب ،دیده میشود .در پژوهشهای
مبتنی بر گرایش نخست ،تعلیم و تربیت به عنوان بخشی از روبنای نظام طبقاتی ،سبب بازتولید و تثبیت
روابط طبقاتی میگردد .در گرایش دوم ،یعنی توجه به نقش عاملهای انسانی و فرهنگی ،اهمیت تحلیل به
سبک اقتصادی و سیاسی کاهش یافته و جایگاه فرهنگ ،پُررنگتر میشود (باقری .)2913 ،در این نگاه،
تعلیم و تربیت این توان را دارد که با مبنا گرفتن عدالت ،وضعیت موجود و ساختارهای اجتماعی را در
راستای دستیابی به عدالت اجتماعی تغییر دهد .این نوع اثرگذاری در تعلیم و تربیت را میتوان برای نمونه
در آثار برنشتاین و اَپل مشاهده نمود .اکنون پرسش آن است که تحلیل انتقادی این نظریهپردازان از رابطه
تغییر در تعلیم و تربیت و به ویژه در برنامههای درسی ،با تغییر در ساختارهای اجتماعی چیست؟ بر چنین
بنیادی ،هدف پژوهش حاضر ،تبیین دیدگاههای اپل و برنشتاین درباره نسبت تغییر ساختار اجتماعی و تغییر
برنامههای درسی بوده است.
بر همین اساس ،دو پرسش اصلی پژوهش حاضر به این ترتیب بوده است-2 :اندیشهها و دیدگاههای اپل
و برنشتاین درباره ساختار اجتماعی و نقش آن در تغییر برنامههای درسی چیست؟ -1بر مبنای تحلیل
تطبیقی دیدگاه اپل و برنشتاین ،نقش برنامههای درسی در تغییر و اصالح ساختارهای نابرابر اجتماعی
چیست؟
برای پاسخ به این سؤالها ،دیدگاههای گوناگون این دو اندیشمند پس از بیانی جداگانه ،به روش تحلیل
تطبیقی پیوسته ،مقایسه شده است .به باور ریوکس ( ،)1556تحلیل تطبیقی مقایسه تحلیلی میان افراد،
 -2دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
 - 1استادیار دانشگاه خوارزمی
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گفتوگوها ،گزارهها ،مجموعهها ،موضوعها ،گروهها یا دورههای زمانی است که شباهتها و تفاوتهای
آنها را آشکار میکند .بخش اصلی تحلیل تطبیقی« ،تحلیل تطبیقی پیوسته» است (گیون.)1551 ،
یافتههای پژوهش نشان میدهند ایدهها و نظریات اپل را در مفاهیمی مانند ساختار ،رابطه دانش و
قدرت ،نقش مدرسه در بازتولید نابرابری فرهنگی و تثبیت ساختارها میتوان مشاهده کرد .اپل ( )1521بر
این باور است که آموزش و پرورش عناصر و رویدادهای نامطلوب اجتماعی و فرهنگی گوناگونی را با
بهرهگیری از ابزارها و شیوههای گوناگون بازتولید میکند (صص  .)10-45برای نمونه ،آموزش و پرورش
نابرابری را در جوامع سرمایهداری با بهرهگیری از عناصری چون روشهای آموزش ،ترویج رفتارهای
نژادپرستانه ،نخبهپروری ،اجرای صرف قوانین آموزشی و عدم برقراری پیوند بین برنامههای درسی و
زندگی واقعی افراد ،ترویج و بازتولید میکند .چنین است که به باور او ( )1555دانش رسمی در فرایند
تعامل مدرسه ،نهادهای اجتماعی و دولت پدید میآید و نقش پنهان آن نیز کنترل نمادین است .به این
ترتیب ،همواره این پرسش مطرح است که تعلیم و تربیت چه نقشی را باید در راستای تغییر وضع موجود
ایفا کند؟ (باقری .)2911 ،به باور اپل ،مشکل اصلی و اساسی تعلیم و تربیت بر سر نقشی است که تعلیم و
تربیت باید ایفا کند تا دموکراسی را توسعه بخشد و شهروندان را برای ارزشگذاری و صحبت دربارهی
تعارضها و امور مبهمی که بروز میکنند ،آماده سازد .او بر نیاز به آموزش سیاسی در مدارس ،ضرورت
کنکاش و بررسی دربارهی مسائل اجتماعی مانند برابری و عدالت اجتماعی و آزادی از سوی دانشآموزان
تاکید میکند .این امور در حکم پادزهرهایی برای جبرگرایی و بازتولید اجتماعی هستند .به باور اپل
(ضرغامی و بازقندی )1521 ،تغییر وضع موجود با نگرش فرهنگی به دو صورت ممکن است -2 :این
نگرش میتواند مبنای مادی جامعه را دگرگون کند و به دنبال آن ماهیت طبقهمحور آن را از بین ببرد؛ -1
با کار بر روی مبنای اقتصادی میتوان رابطه اقتصاد و فرهنگ را تغییر داد و بنابراین اثر آنها را بر روی
یکدیگر متعادل ساخت و این کاری است که مدارس میتوانند بر عهده بگیرند.
از طرف دیگر ،نظریه بازتولید فرهنگی در آثار برنشتاین ریشه دارد .طبق این نظریه ،در داخل نظام
آموزشی ،شکل خاصی از نظم اجتماعی وجود دارد که این نظم ناشی از شرایط تاریخی و اجتماعی خارج
از این نظام است (شارع پور .)2910 ،از نظر برنشتاین (اسکات )1551 ،شرط الزم برای نقشآفرینی
برنامههای درسی در تغییر ساختارهای نابرابر اجتماعی آن است که این برنامهها از نظر طبقهبندی و قالب
نرم باشند .بدین ترتیب ،از طرفی با برنامههای موضوع محوری روبهرو خواهیم بود که در آنها مسائل
اجتماعی فراتر از قالبهای سخت ،انتزاعی و انعطافناپذیر رشتههای درسی ،قابل طرح و بررسی است و از
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 این معلمان و دانشآموزان هستند که به طور آزادانه محتوا و سازمان برنامههای درسی را،طرف دیگر
.تعیین میکنند و بدین ترتیب در راستای حذف نابرابریهای اجتماعی قدم برمیدارند
در نتیجهگیری میتوان گفت در نزد این اندیشمندان فلسفه تغییر در تعلیم و تربیت حرکت به سوی
 مقاومتی که با برگزیدن.عدالت و آزادی در جامعه و عدالت تربیتی است و راهکار آن نیز مقاومت است
.نگاه فرهنگ محور و نیز برنامههای درسی منعطف و نرم ممکن است

منابع
. نشر علم: تهران. دیدگاههای جدید در فلسفه تعلیم و تربیت.)2911(  خسرو،باقری
 پژوهشکده: تهران. رویکردها و روشهای پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت.)2913(  خسرو و همکاران،باقری
.مطالعات فرهنگی و اجتماعی
. سمت: تهران. جامعهشناسی آموزش و پرورش.)2910(  محمود،شارعپور
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York: Routledge.
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ابراهیمیدهشیری ،محمدحسن؛ آهنچیان ،محمدرضا؛ غفاری ،ابوالفضل و مسعودی ،جهانگیر
( .)2931رویکرد ساختارگرایی و پساختارگرایی در مواجهه با فرهنگ و نسبت آن با تعلیم و تربیت.

در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در
نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)260-264 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

رویکرد ساختارگرایی و پساختارگرایی در مواجهه با فرهنگ و نسبت آن با
تعلیم و تربیت
محمدحسن ابراهیمیدهشیری2؛ محمدرضا آهنچیان1؛ ابوالفضل غفاری 9و جهانگیر مسعودی

4

بحث درباره نسبت فرهنگ و تربیت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و متفکران بوده است و بسیاری از
آنان به نقش تعلیم و تربیت در مواجهه با فرهنگ پرداختهاند .در دوران معاصر دو رویکرد ساختارگرایی و
پساساختارگرایی توجهی ویژه به مقوله فرهنگ داشتهاند ،این مقاله در پی تبیین این مسأله است که مقوله
فرهنگ ،در ساختارگرایی و پساساختارگرایی چه معنا ،مفهوم و جایگاهی دارد و براساس آن؛ چه نسبتی با
تربیت میتواند داشته باشد ،بدین منظور با بهرهگیری از رویکرد استنتاجی ،پس از تبیین مفهوم فرهنگ در
هر رویکرد ،داللتهایی برای تعلیم و تربیت استخراج و استنتاج شده است .یافتههای پژوهش نشاندهنده
آن است که در ساختارگرایی فرهنگ به تبع زبان امری مستقل و پایدار تلقی میگردد و چونان ساختاری
زیربنایی اعضای جامعه را در سیطره خود دارد ،اما در نگاه پساساختارگرایی ،فرهنگ و به تبع آن زبان
امری ناپایدار نگریسته میشود که وابسته به متن و زمینهای است که در آن شکل گرفته است .بر این اساس،
رویکرد مطالعاتی ساختارگرایی به روابط زیربنایی فرهنگ میپردازد و آن را مستقالً مورد بررسی قرار
میدهد .در مقابل ،رویکرد پساساختارگرایی به رابطه فرهنگ و زمینه و متن (گفتمان) میپردازد .پیآمد
ساختارگرایی در تربیت ،نقش محوری قائل شدن برای فرهنگ است و پیآمد پساساختارگرایی در تربیت،
توجه به ناپایداری آن و نیز چند فرهنگی میباشد .مطابق با ساختارگرایی ،نظامی با تسلط فرهنگ بر همه
جنبههای اجتماعی پدید میآید که براساس آن ،نقش تربیت صرفاً انتقالدهنده فرهنگ است و بر اساس
پساساختارگرایی ،نظام تربیتی محملی است برای شنیدن صدای فرهنگها و خرده فرهنگها .بهعالوه آن
 -2دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت mh_ebrahimidehshiri@yahoo.com
 -1عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد rezaahanchian@gmail.com
 -9عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ghaffari@um.ac.ir
 -4عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ja_masoodi@yahoo.com
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که در هر دو رویکرد ،فرهنگ امری نسبی تلقی میگردد ،در ساختارگرایی ،فرهنگ از جامعهای به جامعه
دیگر متفاوت است و در پساساختارگرایی از دورهای تا دوره دیگر تفاوت مییابد؛ بنابراین ساختارگرایی
واجد نظامی ایستا و بسته از تربیت در مواجهه با فرهنگ خواهد بود و پساساختارگرایی ،دربردارنده تغییر و
تحول با تاکید بر فرهنگهای گوناگون ،برای نظامهای آموزشی ،میباشد .رویکرد متأمالنه و نقادانه در
مواجهه با ساختارگرایی و پساساختارگرایی میتواند زمینهای نظری فراهم سازد برای ایجاد تحول در نظام
آموزشی ایران از حیث نسبتی که با فرهنگ دارد.
واژههای كلیدی :فرهنگ ،ساختارگرایی ،پساساختارگرایی ،تربیت ،نظام آموزشی ایران.

منابع
آپیگنانزی ،ریچارد و گارات ،کریس ( .)2903پست مدرنیسم( .فاطمه جاللی سعامت ،مترجم) .تهران :نشر شیرازه.

آسا برگر ،آرتور ( .)2910نقد فرهنگی( .حمیرا مشیرزاده ،مترجم) .تهران :مرکز بازشناسی اسالم و ایران (انتشارات
باز).
بارکر ،کریس ( .)2910مطالعات فرهنگی( .مهدی فرجی و نفیسه حمیدی ،مترجمان) .تهران :پژوهشکده مطالعات
فرهنگی و اجتماعی.
بشیریه ،حسین ( .)2903نظریههای فرهنگ در قرن بیستم .تهران :آینده پویان.

بهرامپور ،شعبانعلی ( .)2901درآمدی بر تحلیل گفتمان ،مجموعه مقاالت به اهتمام محمدرضا تاجیک .تهران:
فرهنگ گفتمان.
بیلینگتون ،روزاموند و همکاران ( .)2915فرهنگ و جامعه( .فریبا عزب دفتری ،مترجم) .تهران :نشر قطره.
پاول ،جیمران ( .)2903پست مدرنیزم( .حسینعلی نوذری ،مترجم) .تهران :نشر قطره.

261

تاری ،نصیبه؛ ضرغامی ،سعید و صالحی ،اکبر ( .)2931نقش فناوری اطالعات در تحول هدفهای

آموزشی بر مبنای نگرش نظریهپردازان انتقادی .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن
فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص.)263-266 :
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

نقش فناوری اطالعات در تحول هدفهای آموزشی بر مبنای نگرش
نظریهپردازان انتقادی
نصیبه تاری2؛ سعید ضرغامی 1و اکبر صالحی

9

هدف پژوهش بررسی نقش فناوری اطالعات در تحول هدفهای آموزشی بر مبنای نگرش
نظریهپردازان انتقادی است .بر این اساس پژوهش حاضر در جستجوی پاسخ به این پرسشهاست -2 :فلسفه
فناوری از دیدگاه نظریهپردازان انتقادی چیست؟؛  -1نقش فناوری اطالعات در تحوالت نظام تعلیم و
تربیت از دیدگاه نظریهپردازان انتقادی چیست؟؛ و  -9نقش فناوری اطالعات در دستیابی به هدفهای
تربیت از دیدگاه نظریهپردازان انتقادی چیست؟
روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل تطبیقی اندیشههای فیلسوفان انتقادی است که از رویکردهای
پژوهش کیفی میباشد.
یکی از اهداف تربیتی از نظر فیلسوفان انتقادی ،کمک به فراگیر جهت پرورش تفکر انتقادی و دستیابی
به شناخت انتقادی است .در صورتی که بر بنیاد یافتههای پژوهش ،اهداف فناوریها از نگاه فیلسوفان
انتقادی ،هدفهایی است که صاحبان سرمایه در نظر میگیرند و از آنها به عنوان ابزارهایی استفاده
میکنند که در جهت سلطه و سرکوب دانش آموزان باشند ،تا جایی که تفکر نقادی در آنها سرکوب
گردد؛ زیرا از طریق این ابزار عقالنیت فنی را رشد میدهند و عقالنیتهای دیگر در حاشیه قرار میگیرند.
از نظر فیلسوفان انتقادی ،آنچه موجب نگرانی است و منفی تلقی میشود این است که انسان به مثابه یکی از
منابع تأمین فناوری تحت سلطه پنهان آن قرار گیرد و سرنوشت خود را در اختیار پیشرفت فناوری قرار
دهد ،زیرا بر مبنای نگرش فیلسوفان انتقادی فناوری جدید صرفاًَ مجموعهای از ماشینها و نرم افزارهای

2

 -دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم وتربیت nasibe.tari@yahoo.com

1

 -استادیار دانشگاه خوارزمی zarghamii2005@yahoo.com

9

 -استادیار دانشگاه خوارزمی salehihidji2@yahoo.com
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همراه آن نیست ،بلکه دربردارنده شکلی از اندیشه است که نگرش فرد را در برابر جهان ،سمت و سو
میدهد .فناوریها دارای روشهای فکری هستند که در شرایط کنونی تعلیم و تربیت ،ابتدا فنی تلقی
میشوند .اما به مرور این تکنولوژی جدید ،کالس درس را طبق محتویات خود تغییر شکل میدهد؛ بیشتر
و بیشتر منطق فنی جایگزین فهم انتقادی ،سیاسی و اخالقی میشود و گفتمان کالس درس بیشتر بر تکنیک
و کمتر بر محتوا مبتنی خواهد بود .از سویی دیگر هدف تربیتی بعدی که مدنظر فیلسوفان انتقادی است،
تاکید بر آزادی و آگاهی فراگیران است که هدف فناوریها با آن هم خوانی ندارد ،زیرا دانش آموزان را
سرگرم در چگونگی بهرهگیری از فناوریها میکنند و جایی برای پرسش از آنها باقی نمیماند .چه بسا
اگر فراگیران آگاه باشند فناوریها را به چالش میکشند و این خالف خواست نظام سرمایهداری است.
مشکل دیگر این است که فیلسوفان نظریه انتقادی ،ماهیت علم و فناوری را تجسم سلطه و خشونت بر
طبیعت و در نتیجه بر انسان میدانند و این در حالی است که آنها معتقدند علم و فناوری باید تحت سلطه
انسان میبود .آنها اعتقاد دارند که پیشرفت روشنگری باعث سلطه انسان بر طبیعت شده و این سلطه ،به
سلطه انسان بر انسان دیگر و در نتیجه به از خود بیگانگی انسان منجر شده است .ماهیت علم و فناوری ،خرد
ابزاری را ایجاد نمود و خرد ابزاری ،باعث شکلگیری بحرانهای حال حاضر ،از جمله بحران علم ،شده
است .همچنین خردباوری باعث انکار فردیت و استقالل انسان شد .پس برنامه درسی انتقادی باید آن نوع
فناوریها و ساختارهای سازمان اجتماعی را که به انزوای فرد میانجامند ،تقبیح و نیازهای کاذب و
دروغین فردگرایانه را نکوهش کنند .همچنین بر اساس یافتههای پژوهش ،فیلسوفان انتقادی منکر اثرات
مثبت فناوریها در نظام آموزشی نیستند بلکه هدفشان هشدار دادن در این زمینه است که مقارن با سواد فنی
در خصوص فناوریهای آموزشی ،برخورداری از سواد اجتماعی نیز ضرورت دارد و در صورت نیاز به
ورود فناوریهای آموزشی به نظام تعلیم و تربیت ،عوارض جانبی آن که عوارض اجتماعی است به
فراموشی سپرده نشود .آنها بر این عقیدهاند که اگر تکنولوژیهای جدید چشم بسته و بدون شنیدن نظرات
انتقادی پذیرفته شود ،ورود بی رویه آن به کالسهای درس میتواند به مهارت زدایی و تضعیف توانایی
تعداد کثیری از معلمان منتهی گردد ،زیرا هر قدر برنامه درسی ،چگونگی تدریس و ارزشیابی ،موضوعاتی
تلقی شوند که میتوان آنها را خریداری کرد ،گرایش ما نیز به بهرهگیری از تجارب معلمان برای برنامه
ریزی و تدریس ،کمتر خواهد شد .همچنین فشار بیش از حد برای ورود تکنولوژی جدید ،عدم توازن
اجتماعی را نیز منجر میشود.
در نتیجهگیری نیز برخی تلویحهای کاربردی مطرح شده است ،همچون:
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 -2تدوین برنامه درسی که در کنار چگونگی بهرهگیری از فناوریها به چرایی بهره گیری از
فناوریهای نوین نیز بپردازد .بر مبنای نگرش انتقادی بخش مهمی از برنامههای درسی ما باید به پاسخ
سؤاالتی اختصاص یابد که به سواد اجتماعی ما در این زمینه مربوط میشود .کامپیوترها به چه کار
میآیند؟ آیا زندگی را بدتر میکنند؟ زندگی چه کسانی را؟ چه کسی تصمیم میگیرد که کامپیوتر در
کجا و چه وقت به کار گرفته شود؟ و تا زمانی که این سؤاالت به طور کامل و در همه سطوح آموزشی
پاسخ داده نشود از ورود فناوریهای آموزشی در نظام تعلیم و تربیت باید اجتناب کرد .یعنی تا زمانی که
معلمان و دانش آموزان ما نتوانند با صراحت و آزادانه با مسایل اجتماعی و اخالقی ناشی از این پدیده
برخورد کنند ،تنها کسانی که قدرت کنترل تکنولوژی را در دست دارند ،قادر به حرکت میباشند.
 -1طراحی نرم افزارهایی که در جهت کمک به فرایند آموزش و ایجاد خالقیت در دانشآموزان باشند
و طراحی آموزش مجازی به روشی که استفاده از فناوری اطالعات برای تسهیل خردورزی ،نقد و خالقیت
باشد.
 -9برای نیل به ایجاد خالقیت و عدم انفعال دانش آموزان و استفاده موثر از فناوری اطالعات باید ایجاد
یادگیری معنیدار و هدفمند را در دستور کار قرار داد.
 -4تغییر روشهای سنتی و معلم محور به تدریس و یادگیری فراگیر محور ضرورت دارد.
 -0کاربرد فناوری اطالعات در نظام تعلیم و تربیت به صورت تلفیقی انجام گردد و به شکل انفعالی
نباشد ،که در این صورت خالقیت دانش آموزان ،آزادی آنها ،توجه به اراده استقالل طلب ایشان را
تضمین مینماید.
 -6آموزش آزاد جایگزین آموزش هدف مدار شود .در این صورت است که حضور فناوری اطالعات
در نظام تعلیم و تربیت در جهت تحوالت اهداف آموزشی است و همسو با نگرش فالسفه انتقادی است.
واژههای كلیدی :فناوری اطالعات ،تحول ،نظریه انتقادی ،آموزش

منابع
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تربیتی ،شماره .16
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بهلولی فسخودی ،محسن و ضرغامی ،سعید ( .)2931پدیدارشناسی تغییر در نظام تعلیم و تربیت بر

اساس نگرش مایکل فولن .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت
ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)209-205 :مشهد :دانشگاه
فردوسی مشهد.

پدیدارشناسی تغییر در نظام تعلیم و تربیت بر اساس نگرش مایکل فولن
محسن بهلولی فسخودی 2و سعید ضرغامی

1

یکی از بحثهای مبنایی مرتبط با قلمرو مطالعاتی تغییر در حوزه تعلیم و تربیت ،معناشناسی و بررسی
ماهیت و فلسفه «تغییر» در قلمرو تعلیم و تربیت است .مقاله حاضر به بررسی دیدگاههای مایکل فولن 9یکی
از صاحبنظران عرصه تغییر در تعلیم و تربیت در این باره پرداخته است .به باور فولن ( )1552یکی از
تغییرات عمده صورت گرفته در نظامهای تعلیم و تربیت در گذشته ،این بوده است که همواره آز آنها ،به
عنوان یکی از مهمترین ابزارها برای کاستن میزان بیعدالتی و نابرابری اجتماعی یاد میشده است .این تغییر
مستلزم دشواریهای فراوان در فائق آمدن بر موانعی همچون؛ فرقه ،نژاد ،مذهب ،قومیت و تفاوتهای
خاص دیگر میان دانشآموزان بوده است .جامعه جهانی که به شدت در حال پیچیده شدن است به
شهروندان تعلیم و تربیت دیدهای احتیاج دارد که بتوانند پیوسته درحال یادگیری باشند و بتوانند در جهانی
که ،ارائهکننده فرصتهای بیشمار است ،مشارکت داشته و از آن بهرهمند شوند .برخی معتقدند که این
تغییر باید متوجه مهارتها و نگرشهایی باشد که برای رویکرد حل مسأله ضروری است.
از نظر فولن ،غفلت از پدیدارشناسی تغییر در نظام تعلیم و تربیت ،یعنی اینکه خود افراد درگیر در این
نظام تعلیم و تربیت از جمله آموزگار ،شاگرد و والدین چگونه خودشان این تغییر را تجربه میکنند ،فارغ
از اینکه این تغییر باید در آنها چه اثراتی بر جای بگذارد ،تصویر ما را از دایره تغییرات تعلیم و تربیت به
شدت دچار کمبود و نقصان میکند .چنین است که رویکرد روششناسانه پژوهش حاضر نیز در ترسیم و
توصیف ماهیت تغییر در تربیت پدیدارشناسانه بوده است.
 - 2هیات علمی بنیاد دانشنامه نگاری ایران ،وزارت علوم تحقیقات فناوری و دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه
خوارزمی mohsenbohlooly@gmail.com
 - 1استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی Zarghamii2005@yahoo.com
- Michael Fullan
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بر بنیاد یافتههای پژوهش ،فرایند تحول تعلیم و تربیت در کل ،یک نوع فرایند تغییر اجتماعی -سیاسی
به شمار میآید .در نظر گرفتن اینکه در این فرایند ،چه چیز و چگونه تغییر مییابد ،مسألهای بسیار مهم و
اساسی محسوب میشود .از یک سو ،باید ارزشها ،اهداف و پیامدهای همراه با تغییرات تعلیم و تربیت
خاص را در نظر داشت و از سوی دیگر باید پویایی تغییرات تعلیم و تربیت را ،به عنوان یک فرایند
اجتماعی -سیاسی در بردارندهی کنش متقابل با عوامل متعدد محلی و ملی در نظر گرفت .مسأله معنای
تغییر محوریترین موضوع در امر تغییر است .زیرا ،کسانی که شامل این تغییرات میشوند باید بدانند که
این تغییرات چرا و چگونه باید صورت گیرد .هنگامی تغییر به بهترین شکل درک میشود که جامعه
تغییرکننده ،خود در این تغییرات مشارکت فعال داشته باشند .ارتباط میان معنای فردی و جمعی از تغییر از
راه بسط و گسترش معنای مشترک میتواند منجر به راهحلهای بهتری برای تغییرات باشد .تغییرات کالن
به این خاطر با شکست مواجه میشوند که عمده تمرکز و توجه این تغییرات مربوط به گسترش و پیشرفت
ابداعات و نوآوریها است ،بدون اینکه نسبت به فرهنگ مدارس و مناطقی که در آنها این نوآوریها
صورت گرفته بود ،توجه کافی شده باشد .بنابراین ،نخستین گام ،در نظر گرفتن معنای تغییر فردی در یک
جامعه است .دوم ،معنای ذهنی تغییر برای افراد درگیر در فرایند تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار میگیرد و
سوم توصیفی از معنای عینی تغییر ارائه میشود که تالشی برای بیان مؤلفههای تغییر در نظام تعلیم و تربیت
به شمار میآید (فولن.)1550 ،
به عقیده فولن ( )2339اگر مردم معنای قابل قبولی از تغییر و تحول در نیابند هرگز به آن تن نمیدهند.
درست همانگونه که اگر آموزگاران درک درست و عمیقی نسبت به برنامهدرسی خود نداشته باشند،
یادگیری هرگز صورت نمیگیرد .رهبران تحول و تغییر اگر درک درستی از مقوله تغییر نداشته باشند،
تغییر به معنای واقعی صورت نمیگیرد .او در فرایند تغییر بر نقش یک همکاری دوجانبه مستمر میان افراد
درگیر در فرایند تغییر با سازمانها و محیط اجتماعی خویش تکیه دارد .بر این اساس ،توانایی کار کردن با
قطبهای مخالف مانند؛ برنامهریزی در برابر بالتکلیفی ،بینش و بصیرت در مقابل از پیش تعیین شده ،افراد
در مقابل گروهها ،تمرکزگرایی در برابر تمرکززدایی ،تغییرات شخصی در برابر با تغییر سیستم ،وابستگی
دو جانبه پویا میان دولت پاسخگو و مقامات محلی ،ترکیب عوامل فردی و اجتماعی و ارتباط درونی با
خود و سازمان خویش و ارتباط بیرونی با دیگران و محیط را از جمله فاکتورهای مهم در تغییر موفق
میداند .به باور فولن ،ما چنان با تغییر و تحول خو گرفتهایم که کمتر پیش آمده است تا در مورد معنای
دقیق آن بیاندیشیم و یا اینکه فکر کنیم تغییر و تحول برای کسانی که درگیر آن هستند ،آیا معنایی مشابه با
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کسانی که از بیرون آن در نظر میگیرند ،دارد و یا اینکه انسانها چگونه معنای واقعیت تغییر را درمییابند.
به عبارتی ،بحث او بر سر این است که چگونه یک برنامه در عمل تغییر میکند .چه هنگام پی میبریم که
سیاستگذاری یا برنامهریزی صورت گرفته ،اشتباه است و باید آن را کنار گذاشت .به عبارتی چه هنگام
تغییر ارزشمند است؟
فولن ( )2310بر این باور است که سیاستگذاران اغلب معتقدند که آموزگاران در برابر تغییر از خود
مقاومت نشان میدهند .آموزگاران معتقدند که سیاستگذاران در اعمال تغییرات تعلیم و تربیت بیشتر به
دنبال مطرح کردن خود هستند ،تا اینکه ،به واقع شناختی از نیازهای واقعی دانشآموزان و آموزگاران و
نظام تعلیم و تربیت در کل داشته باشند .والدین نیز اغلب در مواجه با تغییرات جدید سردرگم هستند و
نمیتوانند به راحتی رابطه درستی میان تغییرات اعمال شده در برنامهدرسی و اهداف آینده شغلی فرزندان
خویش دریابند .برخی معتقدند که مدارس تنها بازتابی از جامعه خویش هستند .به عبارتی ،نمیتوان از
مدارس انتظار داشت که باعث تغییر در جامعه خود شوند .اما در مقابل ،عدهای معتقدند زمانی که
سیاستگذاریها و اصول برنامهریزی تعلیم و تربیت و درسی به درستی انجام شود ،مدارس خوب و
آموزگاران با انگیزهای برای تعلیم و تربیت چیزهای جدید و پیشرفت نظام تعلیم و تربیت مهیا میشوند.
دستاندرکاران نظام تعلیم و تربیت ،خود اعضای یک نظام اجتماعی هستند که در یک معنای مشترک از
تعلیم و تربیت به سر میبرند.
فولن ( )2333به اهمیت این شناخت که تغییر فرایندی پیچیده است ،اشاره دارد .ماهیت تغییر حول سه
محور اصلی قرار دارد که عبارتند از؛ عقاید و ارزشها ،دانش و مهارتها و نتایج .اغلب نظریههای تغییر
دولتی منجر به بروز عقاید ،دانش و پیامدهای جدیدی میشود که به کل متفاوت از مفاهیم در مدارس
هستند .این امر باعث شده است ،تا تفاوت قابل مالحظهای میان این دو جهان متفاوت جامعه و مدرسه در
باب تغییر وجود داشته باشد .تجربه نشان داده است که ،وادار کردن آموزگاران برای اجرای اهداف
انتزاعی به قصد تغییرهای کالن تعلیم و تربیت ،چیزی به غیر از ابهام و سردرگمی و عقیم ماندن نتایج به
همراه نداشته است .عامالن تغییرات مؤثر نه به فرمان دادن اعتقاد دارند و نه آن را نادیده میگیرند بلکه ،از
آن تنها به عنوان کاتالیزوری (فروگشا ،سازماندهنده) در بررسی آنچه که انجام میگیرد ،استفاده میکنند.
تجدید ساختار که با یک فرمان قابل اعمال است میتواند بارها اتفاق بیافتد ،در حالی که ،فرهنگسازی
که از چگونگی تغییر عقاید و عادات آموزگاران بحث میکند ،مورد توجه است.
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بر بنیاد یافتههای پژوهش حاضر به نظر میرسد بتوان چنین نتیجه گرفت که رویکرد متفاوت فولن به
تغییر به دو مقوله اصلی باز میگردد :اول اینکه از نگاه او تغییر یک سفر است و نه یک طرح و نقشه .بدین
معنی که تغییر فرایند خطی نیست بلکه رویدادهای یک مرحله میتواند حاصل بازخورد تصمیمات گرفته
شده در مراحل پیشین باشد که این رویه به شکلی مداوم و تعاملی صورت میگیرد .به عبارتی ،تغییر یک
فرایند است و نه یک حادثه .اما از سویی ،میتوان ویژگی برجسته کار فولن در این حوزه را تمرکز بر
روی نقش عامالن تغییر دانست؛ لذا مدل پیشنهادی او در خصوص تغییر ،متوجه نقش عوامل انسانی دخیل
در فرایند تغییر است .بر همین اساس ،این مقاله نگاه فولن به مقوله تغییر در نظام تعلیم و تربیت را با
رویکردی پدیدارشناسانه مورد توجه قرار داده است.
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انصاری ،مریم و بختیار نصرآبادی ،حسنعلی ( .)2931تجربه زیباشناختی؛ شیوهای جدید در فرایند

تدریس -یادگیری .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران:
مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)206-204 :مشهد :دانشگاه فردوسی
مشهد.

تجربه زیباشناختی؛ شیوهای جدید در فرایند تدریس -یادگیری
مریم انصاری 2و حسنعلی بختیار نصرآبادی

1

امروزه کم توجهی به حیطههای عاطفی و هنری در برنامههای آموزشی و تربیتی و توجه ویژه به
حیطههای شناختی باعث شده که نظامهای آموزشی در عمل با مشکل مواجه شوند .انسان موجودی با تمام
ابعاد وجودی است و الزمه دستیابی به انسان کامل پرورش تمام ابعاد وجودی وی است؛ لذا شیوه و روش
جدیدی را باید جستجو کرد که بتواند با تربیت همه جانبه ،خأل شیوههای تدریس را در امر یادگیری پر
کند .مقاله حاضر در پی این است که تجربه زیباشناختی را به عنوان یکی از شیوههای جدید تدریس-
یادگیری معرفی نماید .این کار با شیوه تحلیل مفهومی صورت گرفته است .بدین صورت که نظریه تجربه
زیباییشناسی و مؤلفههای آن ،در راستای هدف پژوهش مورد تحلیل مفهومی قرار گرفته و در نهایت به
عنوان شیوه ای مؤثر در فرایند تدریس و یادگیری معرفی شده است .بنابراین ،سؤاالتی که این مقاله در پی
پاسخگویی به آن است عبارتند از :تجربههای زیباشناختی چه تفاوتی با سایر تجربهها دارد؟ خصیصههای
اصلی آن کدام است؟ چگونه میتوان آنرا به عنوان شیوهای موثر در فرایند تدریس -یادگیری بهکار
گرفت؟ و چگونه این شیوه پاسخگوی نیازهای آموزشی و تربیتی فراگیران است؟
زیباییشناسی شاخهای از فلسفه است که اهمیت شناخت را به واسطه حواس نشان میدهد و از طریق
جستجو در طبیعت و هنر نمود مییابد (انصاری .)2932 ،در واقع ،زیباییشناسی با فرایندهای ذهنی،
ادراکی و عاطفی همراه است و مؤلفههای تخیل ،احساس و ابراز احساسات را درگیر فرایند شناخت و
یادگیری میکند و منجر به کسب تجربیاتی در فرد میشود که با آگاهیهای عمیق و کیفی همراه است
(دیویی )2315 ،و منجر به کسب تجربیاتی ماندگار در دانشآموزان میشود .بنابراین ،تجربههای
زیباشناختی با تکیه بر مجموعهای از شناختها ،نگرشها و احساسات به صورت هماهنگ و با پشتیبانی
 -2دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
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شناختی احساسی در کنار سایر شیوههای تدریس و یادگیری به کسب یادگیریهای عمیق و ماندگار
کمک میکند (برودی .)1550 ،این تجربه یک شیوه عملی در کسب دانش به ویژه در امور اخالقی است
که با درگیرسازی عواطف دانشآموزان در جریان یادگیری منجر به بروز رفتارهای بدیع و خالقانه و
درگیری احساس با شناخت میشود (فسمیر .)1554 ،تجربههای زیباشناختی با معنادار کردن تجربه های
فراگیران ،زمینه شناخت عینی را با حمایت تجربههای حسی-حرکتی و عواطف در تربیت فراهم مینماید
(کالینسون .)2911 ،تحقیقات انجام گرفته در این زمینه به اهمیت این تجربه در امر یادگیری و آموزشی و
تربیتی فراگیران میپردازد .از جمله تحقیقات ژیرود و همکاران ( ،)1525کلی و وستوود ( ،)1525ناکامارا
( ،)1553اورماچر ( )1553و موو ( )1552را میتوان نام برد.
رویکردهای هنرمندانه تجربه زیباشناختی از عوامل ضروری فرایند تدریس-یادگیری است که موجب
تکمیل تجربه و فهم عمیق مباحث یادگیری در افراد میشود .تجربه زیباشناختی تجربهای است که دارای
کیفیت زیباشناختی است .در واقع ،تجربهورزی اولین گام تجربه زیباشناختی است و راه را برای درک
بیشتر و رسیدن به غایتهای آموزشی هموار میسازد .از ویژگیهای اصلی تجربیات زیباشناختی که آنرا
از سایر تجربیات جدا میسازد ،انسجام بین تجربیات جدید و قبلی ،خودآگاهی کیفی و عمیق از تجربیات
کسب شده ،درگیری احساس و ابراز و تخیل در کسب این نوع تجربیات که منجر به نوآوری و خلق
ایدههای تازه میشود .چنین تجربیاتی با سایر تجربیات آموزشی و عادی زندگی متفاوت است .الزمه
بهکارگیری این شیوه از جانب معلم ،آشنایی و تسلط معلمان با هنر و شیوههای تدریس هنرمندانه است
(امینی)2914 ،؛ زیرا هنر ابزار زیباشناسی است که منجر به تجارب ارتقا یافته ،تشدید شده و یکپارچه از
معنا میشود و اجرای آن به عهده معلم است و از جانب شاگردان درگیر شدن در امر یادگیری با مؤلفههای
زیباشناسانه احساس ،ابراز صحیح و مؤثر احساسات ،خودآگاهی کیفی و عمیق ،تخیلورزی و
یکپارچهسازی تجربیات به دست آمده و دستیابی به یک تجربه واحد و عمیق میباشد .بنابراین ،تجربه
زیباشناختی میتواند به عنوان شیوه یاددهی-یادگیری ،با درگیر ساختن عواطف در فرایند یادگیری در
کنار حیطههای شناختی و تعقلی ،تحولی جدیدی در فرایند آموزش و یادگیری ایجاد کند که به رفع
نواقص سایر شیوههای موجود کمک کند و منجر به تلفیق و درگیری فکر ،جسم و احساس دانشآموزان
در امر یادگیری و در نهایت ،دستیابی به تجارب کاربردی و ماندگار در آنان شود که همراه با احساس
رضایتمندی هم در معلم و هم در فراگیر شود.
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سعیدی سیوکی ،منصوره و حسینقلیزاده ،رضوان ( .)2931نگاهی به نقش فناوری اطالعات و

ارتباطات در فرایند یاددهی -یادگیری با تاکید بر رویکرد سازندهگرایی .در چکیده مقاالت
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و
پرورش ایران (صص .)211-200 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

نگاهی به نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند یاددهی -یادگیری با
تاكید بر رویکرد سازندهگرایی
منصوره سعیدی سیوکی 2و رضوان حسینقلیزاده

1

امروزه نقش فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا )9در فرایند یاددهی -یادگیری ،به ویژه خلق محیطهای
یادگیری تعاملی و سازنده اهمیت بسیاری یافته است .مرور ادبیات نظریههای یادگیری حکایت از تأثیر
عمیق مفروضات نظریه سازندهگرایی بر کاربرد فاوا در محیطهای آموزشی دارد .اهمیت طرح این موضوع
از آنجاست که بر اساس سناریوی مدارس آینده در قرن  ،12همه مدارس باید به منابع و ابزارهای فناوری
جهت خلق ،نشر ،ذخیره و مدیریت اطالعات و دانش مجهز شوند؛ لذا نظر به گرایش شدید جریانهای
آموزش و یادگیری به سمت استفاده از فاوا در مدارس توجه به این نکته ضروری به نظر میرسد که
پایههای شکلگیری تفکر ،طراحی و استفاده از این ابزارها با هدف ساخت دانش و ایجاد محیطهای خالق
و نوآور باشد .برخی محققان ضمن اشاره به رابطه قوی بین فاوا و نظریه سازندهگرایی بر این باورند که
برای انجام اصالحات آموزشی ،به ویژه از طریق رایانه ،میبایست از نظریه یادگیری سازندهگرایی آگاهانه
استفاده کرد .فناوری از ویژگیهای اصلی نظریه یادگیری سازندهگرایی است ،زیرا هر دو در پی اکتشاف
فردی و ساخت دانش بر مبنای محیطهای یادگیری فعال هستند (کالوز و نلسون1555 ،4؛ کامپیون ،براون و
ژای2335 ،0؛ لودر و نویل2332 ،6؛ ملینگر2336 ،0؛ دکروت2335 ،1؛ واسینداو2334 ،2؛ استرومن و
 - 2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد mresaeedi@yahoo.com
 - 1عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد rhgholizadeh@um.ac.ir
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لینکلن2331 ،1؛ بگلی و هانتر2331 ،9؛ بانسفورد 4و همکاران2335 ،؛ سی تی جی وی2332 ،0؛ دافی و
جوناسن2331 ،6؛ نوث و کونینگهام2339 ،0؛ اُوکانر2331 ،1؛ پرکینز2331 ،3؛ رایل2334 ،25؛ و لینکلن،22
 .)2331به عقیده سازندهگرایان ،یادگیرندگان واقعیت خویش را میسازند یا حداقل آن را مبتنی بر ادراک
و تجربیات خود تفسیر میکنند .بنابراین دانش شخصی تابع تجربیات پیشین ،ساختارهای ذهن و اعتقادات
شخصی است که برای تفسیر اشیا و وقایع مورد استفاده قرار میگیرد .آنچه یک شخص میداند در ادراک
از تجربیات فیزیکی و اجتماعی که به وسیله ذهن فهمیده میشود ،ریشه دارد (جوناسن.)2332 ،
بر اساس این نظریه ،دانش توسط فرد ساخته میشود و تولید دانش فرآیندی مستمر است که تجربهی
انفرادی از جهان را سازمان میبخشد .پرکینز ( )2339در مطالعات خود به این نتیجه رسید که ورود دانش
آموزان به فرآیند اکتشاف و یادگیری عملکرد آنها را از حد مورد انتظار باال میبرد ،زیرا در این
موقعیتها ،آنان شیوهی کار دانشمندان را تجربه میکنند ،شیوهی کاری که با روشهای آموخته شدهی
قبلی آنها متفاوت است .مفروضات اساسی این نظریه در یادگیری بر این نکات تاکید دارد که دانش از
تجربه ساخته میشود ،یادگیری فرآیند تفسیر شخصی از جهان است ،یادگیری فرآیندی فعال است که با
ایجاد معنی مبتنی بر تجربه توسعه مییابد ،یادگیری باید در محیطی واقعی باشد ،آزمودن باید با تکلیف در
هم تنیده شود نه اینکه یک فعالیت مجزا باشد (امریل .)2330 ،21بدین منظور تکنولوژی نقش یک
تسهیلگر برای ایجاد تغییر در فرآیندهای یاددهی یادگیری را بازی میکند .به این دلیل که یک حرکت
مشخص در مسیر تغییر و راههای جایگزین را ارائه میدهد ،فناوری میتواند مسیر حرکت از رویکرد سنتی
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به مجموعه فعالیتهای یادگیری که شامل ساخت دانش توسط دانش آموزان است را هموار نماید
(سندهولتز.)2330 ،2
نظریههای آموزشی نوین سازندهگرایی بر تفکر انتقادی ،حل مسئله ،تجربیات یادگیری معتبر ،مذاکره
اجتماعی دانش و روشهای آموزشی همکاری که نقش معلم را از انتقال دهنده اطالعات به تسهیلگر
یادگیری ،و به عنوان یاور دانش آموزان برای اینکه آنها فعاالنه با اطالعات و مواد روبرو شوند و فهم خود
را ساختمند کنند ،تغییر میدهند .به بیان دیگر ،دانش آموزان یاد میگیرند ،چگونه یاد بگیرند (فرمن و
پوفال2311 ،1؛ نیومن ،گریفین و کل2313 ،9؛ پیاژه2309 ،4؛ رسنیک2313 ،0؛ و استراوس.)2334 ،6
در تبیین دالیل استفاده از فاوا در فرایند آموزش و یادگیری ،با استناد به مطالعات میتوان چنین نتیجه
گرفت که فاوا دارای اثرات قوی بر انگیزه ،رفتار و مهارتهای ارتباطی و فرآیندی است .با این توضیح که
زمانی که دانش آموزان از رایانه ،اینترنت و برد هوشمند استفاده میکنند ،به خاطر سطح باالیی از دخالت،
توجه ،تمرکز و تحریک حواس بیداری و شنیداری با انگیزهتر عمل میکنند و توجه بیشتری به درس پیدا
میکنند و به تشخیص قوی از مطلب دست مییابند (کامبر1551 ،0؛ هیگینز1550 ،1؛ امپریکا1556 ،3؛
هوگیوین2330 ،25؛ یانگ1559 ،22؛ تریمل و بچمن1554 ،21؛ کوبان1552 ،29؛ هیوارد1551 ،24؛ و
روشله .)1556 ،20به تفاوتهای فردی دانش آموزان توجه شده و آنها به سوی خود تنظیمی هدایت
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میشوند (یانگ2339 ،؛ رامبل1556 ،2؛ ژون و شیارل1554 ،1؛ و پگی و شانک .)2334 ،9عالوه بر این،
استفاده از فاوا میتواند موجبات فرصتهای بیشتر برای یادگیری خالق ،انعطاف پذیری الزم برای مکان و
زمان یادگیری و توجه ویژه به تفاوتها و نیازهای فردی ،افزایش انگیزه ،دسترسی گستردهتر به یادگیری
مشارکتی ،ابراز وجود در نوشتن ،تسلط بر مهارتهای خودآموزی ،یادگیری مهارتهای رایانهای ،تجزیه
و تحلیل اطالعات ،توسعه ویژگیها و نگرشهایی در دانش آموزان مانند تفکر انتقادی ،یادگیری
مادامالعمر ،تجزیه و تحلیل و ارزیابی ،حل مشکالت و نقصهای ساختاری سیستم آموزش و پرورش را
فراهم آورد (یونسکو1554 ،4؛ دی اف ای اس1559 ،0؛ و بکر .)1552 ،6در این میان ،برخی محققان بر
اثرگذاری بیشتر استفاده از فاوا در آموزش زبان انگلیسی و علوم تاکید کردهاند (هیگینز1550 ،؛ هاریسون،0
1551؛ ماچین1556 ،1؛ آندروود2331 ،3؛ ووکل و شوارتز2331 ،25؛ مریل و دیگران؛ و لودنیدس ،انگریت
و لیوی.)1551 ،22
با نظر به مطالعات صورت گرفته ،دستیابی به اهداف فوق مستلزم ایجاد بسترهایی است که با استناد به
نتایج این تحقیقات به طور نمونه میتوان به عواملی نظیر تغییر نگرش معلمین ،تربیت تکنولوژیستهای
آموزش دیده ،دنبال کردن رویکردی جامع برای استفاده از فاوا در آموزش و پرورش ،سرمایه گذاری در
فناوری اطالعات و ارتباطات ،توجه ویژه به توسعه حرفهای معلمان ،نظارت و ارزیابی منظم و نزدیک ،باال
بردن سواد رایانهای معلمین ،توجه به نیازهای اطالعاتی دانش آموزان ،تغییر شیوههای یادگیری به سمت
روشهای یادگیری فعال ،تولید محتوای آموزشی مناسب ،فرهنگ سازی ،کیفیت نرم افزار و سخت افزار،
تعهد به ایجاد پهنای باند برای مدارس و دیگر مراکز یادگیری ،ارائه پشتیبانی فنی برای سیستم آموزش و
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؛ حداد و1556 ،4؛ قادری1554 ،9؛ شام و فاکس1556 ،1؛ سبحانی1551 ،2پرورش اشاره کرد (زمانی
)2331 ،6؛ و گرونبرگ و سامرز1550 ،0وادی
،بنابراین در این مقاله تالش میشود ضمن مروری بر نظریههای یادگیری با تاکید بر نظریه سازندهگرایی
رویکرد آنها نسبت به نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در جریان آموزش و یادگیری و چالشهای آن
 با تکیه بر تحلیل نتایج حاصل از مطالعات انجام شده به مهمترین، در ادامه.مورد بحث قرار گیرد
داللتهای رویکرد سازندهگرایی برای ایجاد و تقویت محیطهای یادگیری خالق مبتنی بر فناوری
.اطالعات و ارتباطات اشاره خواهد شد
 سازندهگرایی، یادگیری- فرایند یاددهی، فناوری اطالعات:واژههای كلیدی
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تیموری ،میترا و صفارحیدری ،حجت ( .)2931بررسی ویژگیهای یک نظام آموزشی مبتنی بر

نظریه دموکراسی تفاهمی .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت
ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)216-219 :مشهد :دانشگاه
فردوسی مشهد.

بررسی ویژگیهای یک نظام آموزشی مبتنی بر نظریه دموكراسی تفاهمی
میترا تیموری 2و حجت صفارحیدری

1

به دلیل ماهیت مولد دموکراسی ،مطالعه و بحث مستمری درباره اصول ،آموزهها ،اهداف و رشد

مفهومی آن وجود دارد (شهرام نیا .)104 :1522 ،9این واژه با جذابیت و با گستردگی فراوانش ،به عنوان
واژه ای چالش برانگیز ،از ابتدای پیدایش علم و فلسفه هماره مورد بحث و محل جدل بوده است .یکی از
عللی که این مبحث مورد توجه مؤلف قرار گرفته ،این است که دموکراسی و تعریف آن توانسته تحوالت
شگرفی در نظامهای آموزشی را موجب شده و اندیشهوران بزرگی از حوزه تعلیم و تربیت ،تعمق و تأمل
در آنرا پیشه همیشگی خود ساختهاند.
با مروری بر نظریههای دموکراسی متوجه میشویم که تقسیمبندیها و چارچوبهای متعددی از
دموکراسی ارائه شده است« ،لیکن بر طبق رهیافت اسکو ،مجموعه نظریههای مربوط به دموکراسی
میتواند در چارچوب سه مدل مورد مالحظه قرار گیرد که این سه مدل عبارتند از -2 :نظریه دموکراسی
لیبرال4؛  -1دموکراسی جماعتگرا0؛  -9دموکراسی تفاهمی( »6جاویدی و مهرمحمدی .)21 :2910 ،البته
سایر تقسیمبندیها نیز تا حدودی مشابه این تقسیمبندی میباشند؛ اما آنچه مهم و اساسی است ،وجود و
ظهور یک نوع بینابین از دموکراسی ،موسوم به دموکراسی تفاهمی یا دموکراسی مشورتی در میان اکثر این
تقسیمبندیها است .این میانهرو بودن و پرهیز از تندرویهای افراطی ،خود از جذابیتهای این نوع
دموکراسی میباشد .دموکراسی تفاهمی در سالیان اخیر ،به عنوان یکی از رویکردهای پژوهشی حاکم بر
2

 -دانشجوی دکتری برنامهریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه مازندران taymoori.mitra@yahoo.com

1

 استادیار دانشگاه مازندران hsheydari777@gmail.com- Shahramnia
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فلسفه سیاسی-هنجاری به وجود آمد .بسیاری از نظریهپردازان سیاسی ادعا میکنند که از جمله
دمکراتهای تفاهمی هستند؛ با وجود این ،اختالفنظرهای زیادی در میان آنها وجود دارد (کاهین و
همکاران .)2 :1553 ،2ﺁنچه ارزشمند و قابل بررسی است این که اصول و آموزههای آن در میان تمامی

نظریهپردازانش تا حدودی ثابت و مورد توافق میباشد؛ به طوری که میتوان با قاطعیت میان این نوع از
دموکراسی با سایر دموکراسیهای مطرح تمایز بارزی قائل شد .مرور تاریخی این پدیده نشان میدهد که
نظریه دموکراسی تفاهمی از ایده دموکراسی مشارکتی 1دیویی الهام گرفته شده است و آنگاه افرادی مثل
والزر ،9بنحبیب ،4تیلور 0و هابرماس 6آنرا مورد حمایت قرار دادهاند (اسکو ،نقل از جاویدی و
مهرمحمدی .)90 :2910 ،در تعریفی عمومی از این نظریه میتوان گفت که نظریه تفاهمی دموکراتیک به
زمینه اجتماعی که در آن ،انسانها به صورت مستقل زندگی میکنند ،توجه ویژهای اعمال مینماید
(هنسون و همکاران .)1 :1522 ،0دموکراسی تفاهمی مانند دموکراسی مشارکتی بر مشارکت در فرایندهای
دموکراتیک تأکید دارد ،اما ویژگی این فرایندها اهمیت دارد .بنابراین ،طرفداران دموکراسی تفاهمی بر
حضور دیدگاهها یا بحثهای متفاوتی تأکید دارند که مذاکره شده و یا در مناظرات ارائه میشوند
(انگالند .)922 :1555 ،1این نظریه عالوه بر تأثیراتی که در عرصه سیاست داشته است ،به عنوان یکی از
اندیشههای فلسفی حاکم بر نظامهای تربیتی نیز به شمار میرود که امروزه ،طرفداران زیادی دارد.
اِعمال اصول تربیتی تئوری دموکراسی تفاهمی ،میتواند تمامی اجزا و عناصر نظام آموزشی را مجدداً
شکل داده و نظم جدیدی بر آنها حاکم نماید .از جمله اجزای موجود در نظام آموزشی ،میتوان به
مدرسه ،اهداف و محتوای دورههای آموزشی ،معلم ،دانشآموزان ،کالس درس ،روشهای تدریس و
رسانههای آموزشی ،ارزیابی نتایج و غیره اشاره نمود .طبعاً هر تئوری که بر نظام طراحی آموزشی حاکم
باشد ،میتواند هر کدام از این اجزا را دستخوش تغییر نماید .به طور کلی ،بر طبق مفاهیم اساسی این
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نظریه ،مدارس باید قابلیتهای کودکان و نوجوانان را برای ورود به بحثهای انتقادی که در حقایق و
ارزشها به طور همزمان ارائه میشوند ،توسعه داده و قابلیت سیاسی و اخالقیشان را برای ارزیابی و
قضاوت در بحثهای عمومی ،گسترش دهند .مدارس برای آماده کردن دانشآموزانشان برای شهروندی،
بایستی فراتر از آموزش ادبیات و حساب بروند؛ گرچه این دو ،پیشنیاز تفاهم درباره مسائل عمومی
میباشند (انگالند .)922 :1555 ،دانشآموزان در یک نظام دموکراتیک تفاهمی ،ارزیابی از خود را
میآموزند که این امر میتواند یکی از اهداف مهم آموزش و پرورش در هزاره سوم را تحقق بخشد .نمونه
دیگری از تأثیر این نظریه بر نظامهای آموزشی ،نقش معلم در کالس و بر یادگیرندگان میباشد .برای
نمونه ،اشاره به این مطلب خالی از لطف نیست که آمادگی معلمان برای مشورت با دانشآموزان ،به
خصوص در زمانی که خود در زمان یادگیری در مدرسه آن را تجربه نکردهاند ،چگونه امکانپذیر

میباشد؟ (هنسون و همکاران .)1 :1522 ،شیوه تدریس نیز همان شیوه تدریس سقراطی است که در آن،
معلم در موقعیت و مقامی باالتر از دانشآموز نیست و معلم خود را به عنوان مرجعی که همه چیز را
میداند ،تلقی نمیکند ،بلکه خود را در سطح دانشآموز پایین میآورد و همگام با او و با مشارکت او باال
میآید و این نکته تربیتی بسیار مهمی است که از اندیشههای تربیتی هابرماس به دست میآید (نامور
وانسفلی.)29 :2919 ،
بر این اساس ،هدف پژوهش حاضر بررسی نظامهای آموزشی میباشد که منطبق بر اصول و
رهیافتهای نظریه دموکراسی تفاهمی است .آنچه که در این پژوهش مطمح نظر میباشد ،تصریح مبانی
تربیتی دموکراسی تفاهمی است .مسئلهای که در این زمینه با آن مواجه هستیم این است که چنانچه
طراحان نظامهای آموزشی اصول و مبانی این نظریه را به عنوان مبنای کار خود قرار دهند ،یک نظام
آموزشی دارای چه خصوصیاتی خواهد بود و این خصوصیات طبق چه فرایندی به انجام میرسد؟ پیشبینی
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
تئوری فلسفی دموکراسی مبتنی بر تفاهم و شور میباشد.
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ساالر ،صاحبه و صفارحیدری ،حجت ( .)2931نگاهی به آموزش شهروندی اسالمی با تاکید بر

نهجالبالغه .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی
فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)232-210 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

نگاهی به آموزش شهروندی اسالمی با تاكید بر نهجالبالغه
صاحبه ساالر 2و حجت صفارحیدری

1

«شهروندی از مهمترین ایدههای اجتماعی است که به روابط بین افراد و گروههای اجتماعی وابسته
است؛ و شهروند کسی است که با هم نوع خود زندگی میکند و از طرف دولت حمایت میشود ،از
حقوق اجتماعی برخوردار است و وظیفهی اجتماعی انجام میدهد» (کوی« .)252 :2914،مفهوم شهروندی
یکی از دیرپاترین مفاهیم سیاسی -اجتماعی است که از دوران یونان باستان تاکنون مورد توجه شمار
زیادی از اندیشمندان سیاسی و اجتماعی قرار داشته است .هر چند ممکن است دیدگاه نظریهپردازان
گوناگون نسبت به اهمیت این مفهوم متفاوت باشد .اما به هر صورت جایگاه ویژهی آن در نظام اندیشهی
بشر ،نشان از اهمیت برجستهی آن دارد .جالب این که ،تعلیم و تربیت شهروندی در کانون توجه کتابهای
مهمی نظیر جمهوریت افالطون و سیاست ارسطو نیز قرار گرفته است» (سیفنراقی .) 95 :2913،افالطون
در کتاب جمهوری «که در آن مدل مدینه فاضله را به خواننده معرفی کرد شهروندان را یکی از محورهای
اصلی تاسیس دولت و حکومت مطلوب قرار میدهد .شهر و شهروندی و حکومت خوب در آرای
افالطون دارای دو عنصر عقل و اراده است .دولت یا شهر در نظر افالطون امری است طبیعی ،یعنی
داشتن یا نداشتن نظام سیاسی امری دلبخواهی نیست بلکه زندگی بشر بدون آن ناممکن است»
(خاتمی .)03-00 :2912،همچنین گزاره هایی را که ارسطو در البه الی کتاب سیاست ،به کار برده است
بیانگر نسبت جامعه و شهروندی ،مشارکت ،حقوق ،وظایف و مسئولیتهای شهروندی ،دموکراسی و
شهروندی و نهایتاً رابطه دوسویه دولت و شهروندان است (ارسطو .)255-225 :2901 ،در واقع ،مفهوم
شهروند در مسیر تطور تاریخ زندگی بشر متحول شده و در دورانهای گوناگون تفکر سیاسی ،از شهروند

 -2کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه مازندرانSahebe_salar@yahoo.com
 -1استادیار گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه مازندرانHsheidari777@gmail.com

235

معانی خاصی استنباط شده است .در دوران پس از رنسانس متفکرانی نظیر ژان ژاک روسو ،امیل دورکیم و
تی .اچ مارشال به نظریهپردازی دربارهی مفهوم شهروندی پرداختهاند (گلشن فومنی.)20 :2900 ،
در یک سده گذشته توجه به مسأله حقوق شهروندی نه تنها حوزه تفکر سیاسی و اجتماعی را تحت
تاثیر قرار داده است ،بلکه پای این بحث به قلمرو آموزش و پرورش نیز کشیده شده است .در روزگار ما
توجه به مسأله آموزش شهروندی به عنوان شرطی ضروری برای بنای یک جامعه انسانی و عادالنه،
جامعهای بدور از خشونتها و عصبیتهای کور و افراطیگریها ،به امری بدیهی مبدل شده است .با
فزونی گرفتن این آگاهی که نهادهای آموزشی ابزارهای موثری برای نهادینه کردن هرگونه ایدهای هستند،
حکومتهای مردمساالر به نقش این نهادها واقف شدهاند .از این رو ،توجه به آموزش شهروندی در
دستور کار سیاستگزاران آموزشی قرار گرفته است .امروزه ،مسأله آموزش شهروندی موضوع پژوهشها،
مقاالت و کتابهای گوناگون قرار گرفته است.
در زمینه شهروندی با نگاه اسالم پژوهشی مشاهده نشده اما پژوهشهایی در رابطه با تربیت اجتماعی در
نهج البالغه صورت گرفته که عبارتند از:
از جمله پژوهشهای انجام شده مقالهای تحت عنوان «تربیت اجتماعی از منظر نهجالبالغه» است .در این
مقاله مفهوم ،اهداف (همبستگی و اتحاد مسلمانان به یکدیگر ،اهتمام به امورمسلمانان و داشتن روحیه
حساسیت نسبت به مسائل جامعه ،رعایت حقوق انسانها و مراعات انصاف و عدالتخواهی ،تعاون و
همفکری درامور و تکامل اجتماعی ،معاظرت و برقراری روابط مهرآمیز با دیگران) ،اصول (وحدت،
مسئولیت ،عدالت ،مشارکت ،محبت و مودت) و روشهای (الگویی ،موعظه و نصیحت ،عبرتآموزی،
نظارت و مراقبت ،تشویق و تنبیه) تربیت اجتماعی از منظر نهجالبالغه مورد بررسی قرار گرفته است
(مرزوقی.)2916،
پژوهشی دیگر با عنوان «تبیین مبانی و اصول تربیت اجتماعی در نهج البالغه» است .در این مقاله تالش
گردید تا به تبیین و بررسی مبانی (کرامت ،مبنای تأثیرپذیری انسان از شرایط ،مبنای تأثیرگذاری انسان بر
شرایط ،مبنای حسن) و اصول (عزت ،اصالح شرایط و روابط انسانی ،مسئولیت و ادای وظیفه ،آراستگی)
تربیت اجتماعی موجود در نهجالبالغه حضرت علی (ع) پرداخته شود (بهشتی .)2916 ،صاحبنظران با
توجه به نوع نگاه خود مؤلفههای مختلفی را برای شهروندی در نظر میگیرند« .گروه مشاورین بریتانیا»
( )22: 2331احترام به قانون ،عدالت ،آزادی ،استقالل فکری (مهارتهای تفکر و تعمق) ،پرسوجو و
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توسعه بحث متقابل و «برسلین )1: 1556( »2تحقیق ،برقراری ارتباط ،مشارکت ،مذاکره ،انتقاد موثر و
مسئولیت را از مؤلفههای اساسی شهروندی میدانند .به طور کلی ،میتوان مؤلفههای زیر را برای شهروندی
برشمرد :داناییمحوری ،وطندوستی ،قانونمداری ،مسئولیتپذیری ،مشارکت ،انتقادگری و انتقادپذیری
(فتحی و واحد.)252 :2910 ،
«آموزش شهروندی ،تنها یک ماده از یادگیری حقایق اساسی درباره نهادها و روشهای زندگی سیاسی
نیست بلکه شامل دستیابی به طیف وسیعی از امیال ،فضایل و وفاداری هستند که به عملکرد شهروند
دموکراتیک محدود میشود» (کیمیلیکا .)91 :2333،1اگر چه آموزشهای شهروندی به شکلهای
مختلف در بیشتر کشورها متداول بوده ،اما امروزه اغلب مردم برای انجام فعالیتهای اجتماعی خود
آموزشهای الزم را ندیدهاند که این باعث بروز مشکالتی در جامعه میشود« .زیرا جریانهای موثر
شهروندی از آموزش خوب شهروندی است» (برسلین .)1:1556،لذا ضرورت آموزش شهروندی خصوصاً
در کشورهای در حال توسعه کامالً احساس میشود و این ضرورت توسط نهاد آموزش و پرورش که
نقش اساسی در تربیت شهروندان جامعه دارد ،برآورده میشود.

با توجه به اینکه هر جامعهای با عنایت به زمینههای فرهنگی و ارزشی خود شهروندان خاص با
خصوصیات ویژه پرورش میدهد؛ و این امر ضامن بقا و تداوم حیات اجتماعی و میزان توسعه هرکشوری
میباشد؛ باید آموزشهای شهروندی حساب شدهای را برای تمام اقشار جامعه بهطور وسیع در نظرگرفت
که میتوان آن را از رسمیترین نظام آموزش کشور یعنی آموزش و پرورش آغاز کرد؛ و میتوان گفت
که در واقع آموزش نقش بسیار مهمی در ترویج جامعه سالم و آرام دارد .در واقع ،آموزش شهروندی در
یک جامعه باعث این شده که تمام اعضای جامعه از حس شهروندی مثبتی به صورت ملی برخوردار باشند
و ضمن برخوداری از احترام ملی ،از حقوق مشخص اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بهرهمند باشد.
گرچه ایده حقوق شهروندی و براساس آن آموزش شهروندی ،در جوامع غربی بر پایه نگرش لیبرالی
استوار است اما ،این پرسش نیز به وجود میآید که آیا در جوامع اسالمی میتوان از حقوق شهروندی
سخن گفت ،در صورت امکان چنین چیزی ،ویژگیهای حقوق شهروندی در جوامع اسالمی کدامند؟
همچنین آیا بر پایه حقوق شهروندی اسالمی میتوان نوعی آموزش حقوق شهروندی را طرح نمود؟ در
صورتی که چنین امکانی وجود داشته باشد مبانی ،اصول و روشهای آموزش شهروندی کدامند؟ یکی از
Breslin
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متون با ارزش دینی که میتواند منبع مهمی برای پاسخگویی به سواالت فوق باشد ،نهجالبالغه است.
اگرچه انتظار این نیست که پاسخهای امروز خود را بتوان بطور سرراست در متون کهن دینی یافت ،با
وجود این ،به نظر میرسد که متونی از این نوع حاوی ایده یا ایدههایی 2باشند که ما را در حل مسائل
کنونی یاری رسانند .بازگشت به منابع دینی ،بویژه منابع ناب و دست اولی که با گذر زمان همواره میتواند
در کار بنای یک جامعه انسانی مثمرثمر باشد ،خود از یک سو اشاره به دغدغه دینی محققین دارد و از
سوی دیگر ،طرح این فرض که میتوان منابعی از این نوع را در پرتو تفسیرهای جدید که امروزه ما بدان
سخت نیازمندیم ،مورد خوانش قرار داد؛ همانگونه که در گذشته و متناسب با وضعیت تاریخی جوامع
اسالمی این منابع مورد فهم و تفسیر قرار میگرفتهاند .محققین کوشیدهاند تا نشان دهند که نهجالبالغه
حاوی ایدههایی است که میتواند تصویری از سبک زندگی شهروند اسالمی را برای آموزش شهروندی
دینی ارائه کند و بر پایه این تصویر میتوان درباره مبانی ،اصول و روشهای تربیت شهروندی سخن گفت.
شیوهای که برای مطالعه انتخاب شده است از نوع تحلیل اسنادی است ،در ابتدا اطالعات الزم از طریق
کتابخانه و منابع اینترنتی و مقاالت علمی -پژوهشی موجود در رابطه با آموزش شهروندی در نهجالبالغه
گردآوری میشود و مبانی ،اصول و روشهای آموزش شهروندی استخراج میگردد .جامعه آماری،
کتاب نهجالبالغه و مقاالتی است که درباره کالم حضرت امیر (ع) نگاشته شده است .ابزار گردآوری
اطالعات فیشهایی است که پس از مطالعه منابع تهیه و تحلیل براساس آنها انجام میگیرد .متناسب با
متن ،واحد تحلیل میتواند کل یا بخشهایی از یک خطبه ،نامه و یا یک حکمت باشد.
واژههای كلیدی :نهجالبالغه ،امام علی (ع) ،شهروندی ،آموزش شهروندی.
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شیروانیشیری ،علی؛ بختیارنصرآبادی ،حسنعلی و حیدری ،محمدحسین ( .)2931پارادوکس اقتدار

و آزادی در تعلیم و تربیت :نظریهها و رویکردها .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن
فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص.)230-231 :
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

پارادوكس اقتدار و آزادی در تعلیم و تربیت :نظریهها و رویکردها
علی شیروانیشیری2؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی 1و محمدحسین حیدری

9

مسألهی پژوهشی بحث اقتدار و آزادی است که در طول تاریخ نیز به عنوان یک مسألهی اساسی در نزد
فیلسوفان و مربیان به صورتهای گوناگونی چون تقابلهای کلی سنتگرایی/پیشرفتگرایی (کار،
 ،)1554محافظهکاری /لیبرالیسم و یا مفاهیم خالقیت /جامعهپذیری (جهرمیتادوانی ،)2911 ،انضباط
بیرونی/انضباط درونی (دیویی ،نقل از نقیبزاده ،)2910 ،محتوامحوری/کودکمحوری و  ...که همگی
به طور ضمنی در بر دارندهی تقابل بنیادین آزادی/اقتدار هستند ،مطرح بوده و همچنان به صورت حل
نشده ،به قوت خود باقی است .در دنیای معاصر در اغلب جوامع علیرغم یافتههای جدید روانشناسی،
فلسفه و علومتربیتی در زمینه شناخت کودک و بزرگسال و روابط بین آنها ،بزرگترها یعنی مربیان ،مؤلفان
و والدین ،اغلب خواسته و گاهاً ناخواسته ،و به طرق گوناگون ،به دلیل برخورداری از قدرت فیزیکی،
زیستی ،حقوقی ،سیاسی و اجتماعی باالتر و داشتن اختیارات متعدد ،نظرات و ایدهها و گرایشها و
خواستههای خود را بر کودکان تحمیل کرده و از آنها انتظار اطاعت و پیروی بیچون و چرا دارند .در
واقع ،مانع آزادی آنها ،در انتخاب ایدهها و شیوههای مورد نظر خود ،میشوند .اما ،وینچ و جینجل
( ،)1551معتقدند که اخیراً اقتدار معلمان و مربیان مورد سؤال قرار گرفته است و عامل اصلی این حرکت
نیز از جانب پیشرفتگرایان و مربیان ،کودکمحور است که معتقدند تحمیل اراده کسی بر دیگری از
لحاظ روانی و تربیتی مضر است .بنابراین ،بحث آزادی کودک و اقتدار بزرگترها ،از جمله بحثهای
مبنایی است که مورد توجه حوزههای مختلف فلسفی ،تربیتی ،ادبی ،هنری ،سیاسی ،و جامعهشناختی و
غیره است.

 - 2دانشجوی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان
 - 1دانشیار دانشکدهی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان
 - 9استادیار دانشکدهی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان
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تجلی مقولههای «اقتدار و آزادی» در تعلیم و تربیت از دو جنبه میتواند مورد بحث قرار گیرد :الف)
نوع رابطهای که این دو مقوله در فرایند آموزش و پرورش در ارتباط با هم دارند .منظور از فرایند آموزش
و پرورش ،مراحل آن شامل پیشدبستانی ،دبستان ،راهنمایی و متوسطه است .رویکردهای موجود نسبت به
رابطه اقتدار و آزادی در فرایند تعلیم و تربیت عبارتند از :ابتدا آزادی بعد اقتدار (نقیبزاده) ،اقتدار سپس
آزادی (شکوهی) و یا وجود رابطه دیالکتیک بین آنها (جهرمی تادوانی -2911 ،ب) کشف و بررسی
شگردهایی که آثار مکتوب برای اعمال نوع نگاه خاص به رابطه «اقتدار و آزادی» به کار میبرند.
مقاله حاضر با تالش در جهت حل پارادوکس «اقتدار و آزادی» در تعلیم و تربیت ،به بررسی مبانی
فلسفی و تربیتی پارادوکس «اقتدار و آزادی» میپردازد .محقق در این تحقیق ،به روش مطالعه اسنادی،
نظریات و رویکردهای مختلف موجود صاحبنظران ایرانی و غیرایرانی را بررسی و مقایسه مینماید و در
پی پاسخگویی به سؤال اساسی زیر است :چگونه میتوان بین اقتدار بزرگساالن اعم از مربیان و والدین از
سویی و آزادی کودکان و نوجوانان از سوی دیگر ،تعادل ایجاد کرد؟
براساس مرور تحقیقات انجام شده ،کرشن اشتاینر ،)2914( 2اصول آزادی و سندیت را از جمله اصول
هفتگانه تعلیم و تربیت به شمار میآورد و در توضیح آن چنین میگوید« :به محض اینکه ممکن شود،
شاگرد خود را آزاد بگذار تا خودش رفتار خود را مشخص سازد و در میان شرایط متعدد زندگی ،انتخابی
عاقالنه کند .مربی باید بلد باشد ،اصل سندیت و اصل آزادی را بر حسب پیشرفت از عدم استقالل به سوی
استقالل به صورت مناسبی با یکدیگر ترکیب نماید (به نقل از شاتو .)160 :2914 ،یاسپرس بر این باور
است که اگر به معنای حقیقی آزادی و اتوریته [اقتدار] رو کنیم ،در خواهیم یافت که میان آن دو هیچگونه
تضادی در کار نیست ،بلکه هر یک از آنها شرط تحول و کارآیی دیگری است .او در مورد رابطه آزادی
و اتوریته میگوید« :آزادی و اتوریته به یکدیگر وابستهاند .هیچیک از آنها بدون دیگری نمیتواند
حقیقیتر ،نابتر ،و ژرفتر گردد .آنها تنها آنگاه ضد یکدیگر میشوند که آزادی ،خودسری شود ،و
اتوریته ،عامل خشونت» (به نقل از نقیبزاده .)154 :2910 ،نقیبزاده سخن یاسپرس را به شایستگی در
قلمرو آموزش و پرورش به کار میگیرد ،آنجا که بیان میدارد« :اتوریته در معنای خشونت و اجبار،
بازدارنده تحول است ،زیرا بازدارنده فعالیت آزاد و شاد است .اما اتوریته چون ایدهآل ،برانگیزندهی
فعالیت و راهنمای آن است» (همان.)156 :

- Kerschensteiner

2
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ناش )2366( 2در کتابی با عنوان «اقتدار و آزادی در تعلیم و تربیت» ،درآمدی به فلسفه تعلیم و تربیت،
به بررسی ابعاد مختلف اقتدار و آزادی در تعلیم و تربیت میپردازد .ناش پیشنهاد میکند که روابط اقتدار و
آزادی ،رابطهای ساده از نوع دشمنی و تضاد نیست؛ این رابطه ماهیتی بسیار پیچیده دارد و راهحل مناسب
همانا برهمنهی خالقانه این مفاهیم است .برای مثال ،اگر چه به نظر میرسد که کار ،نوعی اقتدار ،و بازی
نوعی آزادی باشد ،اما ممکن است اولی اقتدار و دومی آزادی مطلوب ما نباشد .ما در زندگی به نوع
خاصی از آهنگ و همایی بین کار و بازی نیازمندیم ( .)916 :2366شفیلد ( ،)2900با تحلیل مفاهیم
«آزادی» و «مرجعیت» در حوزه فلسفهی تعلیم و تربیت ،تعاریف مختلفی از آزادی را بیان میکند که
عبارتند از:

-

آزادی عبارت است از کمال اراده (اسکاتوس.)1

-

آزادی بر فقدان اجبار داللت دارد (هابز).

-

آزادی عبارت است از قدرتی که انسان برای انجام یا خودداری از یک عمل دارد (الک).

-

منظور از آزادی تنها میتواند انجام عمل بر حسب تصمیم ارادی باشد (هیوم).

-

آزادی عمل خود به خودی تعقل است (الیبنیتس).

-

آزادی وجوب به لباس مبدل است (هگل).

-

انسان آزاد کسی است که تنها بر اساس استدالل زندگی میکند (اسپینوزا).

شفیلد براساس تعاریف فوق ،به وجود ارتباط بین آزادی با دو عنصر «عقل» و «اراده» اشاره میکند و
نتیجه میگیرد که آزادی مستلزم مسئولیت است ،زیرا آزادی به معنای فقدان جبر است .وی در ادامه،
تعریف پیشنهادی ناش از آزادی تحت عنوان «قدرت رسیدن ،انتخاب کردن و شدن »9را میپذیرد .او به
جنبه پویایی این تعریف اشاره میکند و آن را با عقیده هربارت که میگوید« :اجبار خارجی» در آموزش و
پرورش میتواند و باید به «آزادی درونی» منتهی شود ،منطبق میداند (.)905 :2900
دیوید کار )116 ،1554( 4در فصل چهارم کتاب «معنای تعلیم و تربیت :مقدمهای بر فلسفه و نظریه
تربیت و تدریس» ،با عنوان «آزادی ،اقتدار و انضباط» ،موضوعات اساسی اقتدار ،آزادی و انضباط تربیتی را
از طریق بررسی تمایز دیرینه موجود بین سنتگرا یا تعلیم و تربیت موضوعمحور و پیشرفتگرا یا تعلیم و
- Nash

2

- Scotus

1

- becoming

9

- Carr, David

4
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تربیت کودکمحور ،بررسی مینماید .دیوید کار در پایان ،هدف نهایی آزادی را ارتقاء مسئولیتپذیری
معتبر در فضایی سرشار از احترام و اعتماد متقابل اعالم میکند.
جهرمی ( )2911خالقیت و جامعهپذیری را که در برگیرندهی مفهوم آزادی و اقتدار است از جمله
اهداف مهم تعلیم و تربیت در هر نظام آموزشی برشمرده ،و جامعهپذیری را الزمه دوام و پایداری جامعه و
حفظ ثبات و نظم اجتماعی ،و خالقیت را محرک اصلی تمدنها در نوآوری و حل مسائل نو ظهور دانسته
است .همچنین ،با توضیح اینکه جامعهپذیری بر اصالت جمع ،همنوایی و سنت تأکید دارد در حالی که
خالقیت بر اصالت فرد ،ناهمنوایی و بدعت ،توجه به پارادوکس بین آنها را ضروری میداند .وی به تبیین و
مقایسه جایگاه خالقیت و جامعهپذیری در فرایند تعلیم و تربیت از دیدگاه دو تن از اساتید برجسته تعلیم و
تربیت ایران یعنی غالمحسین شکوهی و میرعبدالحسین نقیبزاده پرداخته است .وی با بهرهگیری از تفکر
دیالکتیکی بلیک 2و نظریه ساختارزدایی دریدا 1برداشت خود را چنین اعالم مینماید :در هر مرحلهای از
فرایند تعلیم و تربیت ،خالقیت و جامعهپذیری میتواند و باید به طور همزمان مورد توجه قرار گیرد .یعنی
اگر صحبت از کودکی یا خردسالی است ،هم خالقیت و هم جامعهپذیری هدف هستند و این موضوع
برای دیگر مراحل تعلیم و تربیت نیز صدق میکند .بنابراین ،غفلت از هر کدام ،چنان که در نظام آموزش
و پرورش کشورمان نیز مشاهده میشود ،تاوان سنگینی به همراه دارد.
در بررسی پیشینهی دو مقوله آزادی و اقتدار ،به نظر میرسد که زمان داشتن نگاه قطبی به مفاهیم
موجود در حوزههای علوم انسانی به طور کلی و حوزه تعلیم و تربیت به طور ویژه به پایان رسیده و میتوان
همانطور که در پژوهش ناش ،شفیلد و جهرمی بیان شد ،از امکان برهمنهی مقولهها و مورد توجه قرار دادن
آنها به طور همزمان و با رویکردی دیالکتیک در ارتباط با یکدیگر سخن گفت .منظور دیوید کار نیز از
عبارت «مسؤلیتپذیری معتبر ،»9برقراری تعامل و تعادل میان اقتدار و آزادی است.
پژوهشگر در نهایت به تحلیل یک متن داستانی -تصویری پرداخته و نظریات و نتایج بدست آمده را
عمالً مورد بحث و بررسی قرار میدهد .خسرونژاد ( )91 :2911در کتاب «معصومیت و تجربه» ،ادبیات
کودک را ماهیتاً و هویتاً برخواسته از چالشها ،کششها و کنشهای دوگانه میداند که در یک سو
بزرگسال است و انگیزهها و تمایالت او ،و در سوی دیگر کودک و نیازها و خواستههایش .یکی از
ویژگیهایی آن نیز -از همین رو -آموزشی بودن است و برای این ویژگی آموزشی ،محوریترین بحث
- Blake

2

- Derrida

1

- authentic responsibility

9
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ایزدپناه ،امین و شمشیری ،بابک ( .)2931امکان همکناریِ تفکر انتقادی و تجربهی دینی در برنامه

تربیت دینی .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی
فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)151-231 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

امکان همكناریِ تفکر انتقادی و تجربهی دینی در برنامه تربیت دینی
امین ایزدپناه 2و بابک شمشیری

1

در نظام آموزش و پرورش کشور ما معرفت دینی و اطالعات و دانش دینی کامالً بر هم منطبق شدهاند
و چنین تصور میشود که شرط قطعی دیندار بودن و درک دینی داشتن ،تراکم اطالعات و اندوختههای
حفظی و صوری دانش دینی است (کریمی .)11 :2909 ،در چنین وضعیتی ،فرایند تربیت دینی یک سویه و
بر مبنای انتقال دانش و اطالعات پیرامون گزارهها و مسایل دینی به دانشآموزان است و مجالی برای
پرسشگری ،گفتوگو و اهمیتدادن به چالشهای ذهنی دانشآموزان در باب دین نمیماند .حجم
سنگین و مطالب خشک و طوالنی کتابهای تربیت دینی ،بهخصوص در دورهی دبیرستان ،تاثیر الزم را
در تربیت متربیان ندارد (همت بناری .)214 :2915 ،به تبع چنین شیوهی تربیتی ،مالک ارزشیابی نیز کمی
است و میزان دینداری دانشآموزان به یک نمره تقلیل مییابد .دینگریزی ،نسل جدید ناشی از تکرار
روشهای تربیتی است که از راه تقویت مثبت و منفی ،پرورش عادتها و پذیرش گزارههای دینی ،بدون
پرسشگری و نقادی سعی در دیندهی به جای دینیابی دارد (کریمی .)69-06 :2903 ،چنین رویکردی به
تربیت دینی میتواند زمینهساز بروز تعصب ،تنگنظری ،تحملنکردن دیگری و افراطیگری در انسانهایی
شود که صرفاً بر مبنای یک سری اطالعات ورودیِ پردازشنشده و عادتهایشان عمل میکنند.
نظام تربیتی کشورمان همچنین از نقش و جایگاه شهود و ادراکات قلبی در این زمینه غافلمانده و با
وجود پشتوانهی غنی فرهنگی و دینی در زمینهی تجربهی دینی و عرفانی اثر چندانی از چنین رویکردی به
تربیت دینی در کتابها یا برنامههای تربیتی مدارس به چشم نمیخورد ،یا اینکه راه درست برای این
هدف را نپیموده است .آنچه تحت عنوان تربیت دینی انجام میشود ،نتیجه معکوس دارد .از این رو ،باید
شیوههای تربیت دینی را در مدارس بازسازیکنیم و در روشها ،نگرشها و اهداف تجدیدنظر کنیم

 - 2دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز amin423@yahoo.com
 - 1عضو هیات علمی دانشگاه شیراز bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir
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(کریمی .)05 :2915،تربیت دینی در بستر تجربهی باطنی و دینی از یک آسیب اساسی رایج در تربیت
دینی که تظاهر به دینداری و ریاکاری است ،میکاهد ،آفتی که در روشهای جاری تعلیم و تربیت
رسمی به شکل گستردهای عوامل درونزای تربیت دینی را تهدید میکند (همان .)66 :اولویت بخشیدن به
انجام مناسک دینی ،به جای توجه اساسی به معرفت و بینش دینی ،زمینهساز ظاهرسازی است و مربیان نیز با
مشاهده نتیجه فوری این الزام ،به این باور نادرست دچار میشوند که وضع دینی متربیان رضایتبخش
است (باقری .)90-91 :2915 ،از دیگر اشکاالت در بحث تربیت دینی ،میتوان به یکنواختی آموزش،
غیرفعال بودن ،تحکم و تحمیل ،غفلت از توجه به نظر مخالف ،جانبداری افراطی ،شیوهی مستقیم آموزش،
سطحی و غیرتدریجی بودن ،فطرتستیزی و غیره اشارهکرد (ساجدی.)2916 ،

با توجه به نگاه تحولگرای آموزش و پرورش از جمله توجه به معرفت گسترده ،جامع و منسجم –

وحیانی ،عقالنی ،نقلی و تجربی ،-2درک اهمیت ارتقا و تعمیق انواع و مراتب عقالنیت در همهی
ساحتها ،1محوریت ارتباط با خالق در اهداف برنامه درسی ملی ،9رویکردهای مصرح در برنامه درسی
ملی از جمله گرایش به ارزشیابی کیفی در کنار کمیت و توجه به عنصر ایمان ،تفکر و عمل به عنوان
مالکهای ارزشیابی ،4لزوم تالش برای بررسیهای نظری و فلسفی ،با هدف فراهم آوردن روشهای
تربیت دینی نوین که هویتساز و ماندگاری تربیتی دارند ،آشکارتر شده است .از این رو ،در این مقاله،
تالشمیشود امکان و کارآیی همکناری تفکر انتقادی و تجربهی دینی ،به عنوان روشی چندوجهینگر
برای تربیت دینی ،از لحاظ نظری مورد بحث قرارگیرد .از این رو ،در پی پاسخ به این دو پرسش هستیم:
 -2از منظر تربیتی چه رابطهای میان تفکر اتتقادی و تجربهی دینی در بحث تربیت دینی وجود دارد؟ -1
چه نتایجی را میتوان از کاربست تفکر انتقادی و اهمیتدادن به تجربهی دینی متربیان در بحث تربیت
دینی انتظارداشت؟
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی است .روش پژوهش استنتاجی است که با رویکردی توصیفی-
تفسیری به تحلیل یافتهها پرداختهمیشود.

 - 2سند تحول بنیادین آموزش و پرورش .فصل اول ،بیانیه ارزشها ،بند .6
 - 1سند تحول بنیادین آموزش و پرورش .فصل اول ،بیانیه ارزشها ،بند .22
 - 9برنامه درسی ملی 1/9/0
 - 4برنامه درسی ملی 0/9/1
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چیستی تفکر انتقادی :تفکر انتقادی هرچند مفهومی جدید است اما ،ریشهی آن به سقراط و روش او،
یعنی پرسشهای ماهرانهای که فرد را به تفکر و بیان افکار خود وا میداشت ،بر میگردد (بنزلی:2330 ،
 .)23عمده نظریهپردازان تفکر انتقادی رابرت انیس 2و مایتو لیپمن 1هستند .از دید انیس ،تفکر انتقادی،
تفکر منطقی و مستدلی است که کانون توجه آن تصمیمگیری و قضاوت در مورد باورها و اعمال است .به
باور وی ،وقتی فردی تالش میکند تا مباحث را دقیقاً تحلیل کند و به جستجوی مدارک معتبر بپردازد و به
نتیجهگیریهای معتبر برسد ،تفکرش انتقادی خواهد بود (انیس.)06 :2310 ،
لیپمن تفکر عادی را از تفکر انتقادی جدا میکند .از دید او ،تفکر عادی ،ساده و تفکر انتقادی ،پیچیده
است و نیازمند فرآیندهای ذهنی عالی و قضاوت براساس مدارک و شواهد است .بنابراین ،فعالیتهایی که
در تفکر انتقادی رخ میدهند عبارتند از؛ مشخص کردن و بیان مسایل ،جمعآوری اطالعات ،نتیجهگیری و
بررسی نتایج (لیپمن .)31 :2330 ،بنابر این تعریفها از تفکر انتقادی ،چه در قرآن و چه در کالم پیشوایان
دینی به استفاده از تفکر انتقادی سفارش شده ،چنانکه در آیهی  20سورهی زمر بر نقد گفتهها و دیدگاهها
و گزیدن برترین آنها اشاره شده است .این سخن میتواند ناظر به خود دین هم باشد یعنی در امور دینی
هم انسان در صورتی هدایت میشود که با قوهی عقل و ترازوی نقد به انتخاب دست بزند .تاکید بر
سنجش و نقد سخن و نیز توانایی اعتبارسنجی منبع آن در حدیث نبوی «خذوا الحق من اهل الباطل وال
تاخذوا الباطل من اهل الحق وکونوا نقادالکالم »9و نیز این سخن امام علی (ع) «علیکم بالدرایات ال
بالروایات »4به خوبی هویداست.
چیستی تجربهی دینی :شاید بتوان تجربهی دینی را رقیقشدهی عرفان دانست که بر اساس آن راه ارتباط
با امر قدسی به عدهای خاص با ویژگیهایی فراتر از انسانهای عادی محدود نمیشود .شالیرماخر 0برای
برونرفت دین از تنگنای حملههای خردگرایان ،دین را از حوزه عقل و اراده خارج دانسته و به حوزهی
عواطف که جایگاه تجلی تجربهی دینی است ،مرتبط ساخت .از دید او ،دین یک امر تاملی 6است و انسان

- Robert Ennis

2

- Mathew Lipman

1

 - 9بحار االنوار .جلد  -4ص36
 - 4بحار االنوار .جلد  -1ص265
- Schleiermacher

0

- contemplative

6
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گواه هستی خدا را باید درون خویش بجوید (سایکس .)66-61 :2904،ردولف اتو 2نیز دین را یک
تجربهی عاطفی و غیرعقالنی از امر مقدس معرفیکرده است (شجاعیزند .)90 :2911 ،ویلیام جیمز
احساس دینی را نظیر دیگر عواطف انسان میداند که به موضوعهای دینی تعلق گرفته است .او دین را
دارای هر سه بعد عقلی ،ارادی و عاطفی میداند اما ،تاکید خود را بر بعد عاطفی میگذارد و تقدم را به آن
میدهد .حالت عرفانی یا همان تجربهی دینی برای او ،همچون ماخر و اتو جوهر دین و پایهی دینداری
است (شجاعیزند .)40 :2911 ،پرادفوت تجربهی دینی را متاثر از زمینههای اعتقادی و آموزهای ادیان و
بستر فرهنگی و اجتماعی مومنان میداند (پرادفوت .)122-261 :2900 ،اگر تربیت دینی را به معنای فراهم
ساختن فرصتهایی بدانیم که فرد با تجربه شخصی و الهام از فطرت خویش ،دین را در درون خود بیابد،
در این صورت ،تربیت دینی با تجربهی دینی پیوند جداییناپذیر دارد .تربیت دینی واقعی زمانی رخمیدهد
که کشف شهودی ،جای رفتارهای ظاهری و اکتسابی را بگیرد (کریمی.)69-64 :2915 ،
همکناری و دیالکتیک تفکر انتقادی و تجربهی دینی در تربیت دینی :یادگیری به معنای فهمیدن،
مستلزم استفاده از تمامی راههای معرفتی است .بدین ترتیب ،آموزش و پرورش نباید تنها بر یکی از
فرایندهای ذهنی تاکید کند بلکه ،باید در جهت رشد و پرورش هماهنگ آنها ،کوششکرده و از
تکبعدی شدن متربیان جلوگیری کند (شمشیری .)136 :2910 ،همکناریِ پرورش عقل نقاد و توجه به
تجربهی دینی فرایند دینیابی را به نوعی دیالکتیک برای رسیدن به یک معنا تبدیل میسازد .این نوسان بین
عقل و دل زمینهساز رشد است .عقل نقاد این توان را دارد که کاستیهای متن ،دین ،و حتی خود عقل را
دریابد ،تجربههای دینی را در بافت فرهنگی آن تفسیر کند و متوجه باشد آن چه با عنوان تجربهی دینی در
دینهای مختلف بر افراد متجلی میشود ،نشان برتری آن دین نیست ،چرا که معنایی واحد ورای همهی
این کثرت تجربهها وجود دارد.
هدف از دین ،افزایش ظرفیت انسانهاست و منطقی است که در تربیت دینی نیز چنین هدفی دنبال
شود .توجه قرآن به شناخت قلبی و عقلی در کنار هم ،نشان از ضرورت دیالکتیک بین این دو راه شناخت
دارد .این دو ابزار شناخت جدای از هم عمل نمیکنند و همواره بین آن دو ارتباط وجود دارد .هرچند به
نظر میرسد که تجربههای دینی از حوزهی عقالنیت خارجند اما ،توانایی تفکر انتقادی این امکان را به فرد
میدهد تا آنها را به کمک درک درست از زمینههای بروز آنها ،بهدرستی تفسیر کند و در عین حال به
کاستیهای عقل در شناخت همهجانبهی جهان و آفرینندهی آن آگاه باشد .در چنین حالتی ،بین عقل و
- Rudolf Otto

2
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تجربههای دینی یا فراعقلی هیچ تعارضی نیست «بلکه چنان عقلی میتواند روشنگر تجارب حسی ،بیانگر
تجربههای عرفانی و مفسر یافتههای وحیانی پیامبران باشد» (رحیمیان .)14 :2919 ،انتظار میرود برنامهی
تربیت دینی مبتنی بر این دو راه شناخت ذکر شده به پژوهشمداری و تعاملی شدن فرایند تربیت دینی،
هویت دینی پایدار ،معناداری دینداری ،کمشدن تاثیر خرافه و تلقین و دوری از داروهای روانگردان
بینجامد .بررسی برنامه درسی ملی نشانمیدهد نتایج مورد انتظار از این همکناری با افقهای مورد نظر
برنامه درسی ملی ،از جمله اصول حاکم بر راهبردهای یاددهی یادگیری ،همخوانی دارد.
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بیجنوند ،فرامرز و محمودنیا ،علیرضا ( .)2931تبیین راهکارهای پرورش مهارتهای تفکر انتقادی.

در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در
نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)151-159 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تبیین راهکارهای پرورش مهارتهای تفکر انتقادی
فرامرز بیجنوند 2و علیرضا محمودنیا

1

یکی از مهمترین نیازهای عصر حاضر در زمینه تربیتِ افرادی که بتوانند در عرصههای مختلف جامعه
حضوری فعال و منطقی داشته باشند ،توجه و دستیابی به مهارت تفکر انتقادی است .کسب مهارتهای

تفکر انتقادی ریشه در دیدگاه تربیت انتقادی دارد .یکی از اهداف نهایی تعلیم و تربیت انتقادی ،آماده-
سازی شهروندانی آگاه و انتقادی برای مشارکت فعال در جامعه است .بر این اساس ،پرورش مهارتهای
تفکر انتقادی به عنوان یکی از اهداف بنیادی نظامهای آموزشی اعم از مدارس و دانشگاهها تلقی میشود
(دیناروند و ایمانی .)2910 ،در دنیای امروز ،بیش از هر زمان دیگری کسب مهارتهای تفکر انتقادی به
ضرورتی غیر قابل انکار در بازار کار ،رویارویی یا سؤاالت مادی و معنوی ،ارزیابی دیدگاهها،
خطمشیهای افراد ،مؤسسات و نهایتاً مواجهه با مشکالت اجتماعی تبدیل شده است (هاتچر و اسپنسر،
 .)1550گیلفورد و همکاران ( )1554بر این باورند که ضرورت پرورش مهارتهای تفکر انتقادی از طریق
برنامه درسی به یکی از عمدهترین مقاصد مربیان تربیتی کشورها تبدیل شده است .پژوهشهای آموزشی
نشان داده است که بر مبنای مهارتهای تفکر انتقادی ،میتوان مقدار میانگین نمرات سالیانه (بهرنز2336 ،؛
تاب2330 ،؛ واتسون و گلیزر ،)2315 ،نمرات دروس (واتسون و گلیزر2315 ،؛ ویلسون و واگنر،)2312 ،
پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشجویان و دانشآموختگان (گاریت و والف2301 ،؛ علیوندی وفا،)2910 ،
وجود رابطه معنادار بین نمرات آزمون ورود به دانشگاه و نمرات تفکر انتقادی دانشجویان (اطهری)2916 ،
را پیشبینی کرد .هیئتهای ملی خاص رسیدگی کننده به کیفیت نظام آموزشی ،به ناتوانی نظامهای
آموزشی در پرورش تفکر انتقادی اذعان کرده و خواهان گنجانیدن آموزش تفکر انتقادی در برنامههای
درسی این نظام ،به عنوان چهارمین عنصر آموزش پایه و اساسی (پس از خواندن ،نوشتن و حساب کردن)
 - 2دانشجوی دکتری تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی

bijnavand_faramarz@yahoo.com

 - 1عضو هیأت علمی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
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شدهاند و همچنین ،تمام نظامهای دانشگاهی گذراندن دروسی در این زمینه را پیش از فارغالتحصیل شدن
دانشجویان الزم دانستهاند (هرست ،)1556 ،چرا که مهارتهای تفکر انتقادی نیز مانند سایر مهارتهای
فکری قابل پرورشند .با توجه به مراتب فوق ،مسئله اساسی پژوهش حاضر ،تبیین راهکارهای پرورش
مهارتهای تفکر انتقادی جهت تحول در یادگیری فراگیران میباشد .به این منظور ،با استفاده از روش
تحلیل کیفی ،سؤاالت پژوهشی زیر مطرح و بررسی شدهاند:
 -2راهکارهای (شیوههای) پرورش مهارتهای تفکر انتقادی کدامند؟
 -1فرایند آموزش راهکارهای پرورش مهارتهای تفکر انتقادی چگونه است؟
ریشههای خردمندانه تفکر انتقادی قدمتی دیرینه دارد .روش تدریس و دیدگاه سقراط در  1055سـال
قبل مؤید این مطلب است (شهابی .)2914 ،به طور کلی ،تفکر انتقادی از زمان سقراط و روش گفتگوی
اکتشافی وی با فلسفه در ارتباط است (جانسون .)1551 ،سقراط نخستین فیلسوفی بود که داور روزگار
خویش خوانده شد .روش تربیتی سقراط بر پایه گفتگو بنا شده بود و نقادی یکی از ارکان مهم این روش
به حساب میآمد .او در روش پرسشی ،همواره از حرکت جدالی فکر استفاده میکرد و سعی مینمود
برای هر چیز یک تعریف پیدا کند .به طور کلی ،در اندیشه سقراطی ،اندیشه انتقادی محورِ کار است و
تغییرات اجتماعی ناشی از آن با ارزش تلقی میشود (جهانی .)2915 ،سقراط تا آن اندازه برای تفکر
انتقادی و نقش آن در زندگی ارزش قائل بوده که شعار معروفش را بر آن اساس عرضه میکند؛ آنجا که
میگوید« :زندگی ارزیابی نشده ارزش زیستن ندارد» .بر این اساس ،ارزش زندگی را به حضور یا عدم
حضور ارزیابی میبیند و بدین ترتیب ،به عنصر اساسی تفکر انتقادی و تحلیل و ارزیابی تأکید میکند
(عباسی یادکوری .)2912 ،کانت نیز روش فلسفی خودش را روش «انتقادی» میخواند .روش انتقادی ،در
واقع صورتی جدید از روش سقراطی است؛ زیرا همانگونه که توجه اصلی سقراط معطوف به بررسی
خودش و دیگران در مسیر جستجوی حکمت بود ،روش نقادی هم نیازمند بررسی عقل به واسطه خودش
بود .به عبارت دیگر ،نقد به معنای دقیق کلمه برای کانت فرایندی است که به واسطه آن ،عقل از خودش
درباره گستره و محدودیتهای قوای خودش سؤال میکند (شاقول و محسنی .)2911 ،در فلسفه کانت،
دگماتیسم مقابل کریتیسیسم قرار دارد .چیزی که باعث میشود کانت فلسفه را نقادی بداند ،به عصر
روشنگری بر میگردد .عصر روشنگری ،فلسفه و نقد را وابسته به هم و در آثار غیرمستقیمشان هماهنگ با
یکدیگر میداند و نیز میکوشد تا برای هر دو سرشتی واحد بیابند (کاسیرر .)2905 ،به نظر میرسد که
مؤسس تفکر انتقادی در عصر جدید کانت باشد ،اما پیش از او زمینه این روش در فلسفههای دکارت و
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اسپینوزا و الک و بارکلی و هیوم فراهم شده بود .دکارت در کتاب «قواعد هدایت ذهن» میگوید برای
تحکیم پایههای معرفت باید حدود و مرز تواناییهای فاعل ادراک را شناخت و این به مثابه آغاز نگرش
انتقادی در معرفتشناسی جدید است .اسپینوزا این روش نقادی را در حوزه بیرون از ذهن گسترش داد و
نقادیهای خود را به خصوص متوجه باورهای دینی در کتاب تورات کرد .الک و برکلی نگرش انتقادی
خود را بیشتر متوجه ماهیت جوهر جسمانی کردند و هرکدام به نحوی تلویحی و تصریحی آن را انکار
کردند (شاقول و محسنی.)2911 ،
از تفکر انتقادی تعاریف بسیار زیاد و متنوعی شده است .تیواری (  )1551در جلد اول دایرهالمعارفِ
جامعِ آموزش و پرورش ،تفکر انتقادی به معنای کاربرد دیدگاهها و رویکردهای شخصی به جای پذیرش

ساده و بدون ارزیابی در مورد قضاوتها ،نگرشها و اطالعات دیگران تعریف شده است .بررسی لغت-
نامههای متفاوت برای یافتن تعریف مشترک از تفکر انتقادی نشانگر آن است که اغلب آنها تفکر
انتقادی را استفاده از ذهن برای قضاوت و ارزیابی دقیق و سنجیده در نظر میگیرند (نیکولز .)1559 ،جان
دیـویی در کتاب «چگونه فکر میکنیم» ماهیت و ذات تفـکر انتقـادی را «قضاوت معلق» یا «تردید سالم»
(نقد سازنده) و پرهیز از تعجیل در قضاوت تعریف میکند .به عبارت دیگر ،او تفکر انتقادی را بررسی
فعال ،پایدار و دقیق هر عقیده یا دانش میداند (دیویی .)04 :2311 ،برونر ( )2314تفکر انتقادی را یک
فرایند شناختی معرفی میکند که فرد در این فرایند با بررسی دالیل و تجزیه و تحلیل اطالعات به دست
آمده به نتیجهگیری از آنها و قضاوت و تصمیمگیری میپردازد .انیس ( 2310و  )1551نیز تفکر انتقادی
را تفکر اندیشمندانه ،استداللی و منطقی که متمرکز بر تصمیمگیری درباره عقاید و اعمال است ،تعریف

میکند .تفکر انتقادی نوعی فرایند قضاوت خودتنظیم و هدفدار است که سبب حل مشکالت و تصمیم-
گیری مناسب در فرد میشود (فاسیون .)23 :1550 ،تفکر انتقادی ،توانایی پذیرش مسئولیت پیامدهای
تفکر خویش است (پائول .)2334 ،این نوع تفکر ،ماورای توانایی حل مشکل بوده ،از طرفی به تفکر سمت
و سوی فلسفی میدهد و از طرف دیگر یک فرایند شناختی است که توسط استدالل و تفکر انعکاسی
مشخص میشود (گلن ،)2300 ،و با استفاده از استراتژیها یا مهارتهای شناختی ،احتمال دستیابی به بازده
مطلوب را باال میبرد (هالپرن .)2331 ،با این تفاسیر ،تعاریف متعددی از تفکر انتقادی وجود دارد که
همگی آنها به نوعی حاکی از اهمیت مبحث مربوطه میباشد .پرورش تفکر انتقادی مستلزم فراهمسازی
بسترهای خاصی است .برای ایجاد بستر الزم جهت تفکر انتقادی ،دانش ،منش ،اقتدار و آمادگی برای
تمرین تفکر انتقادی الزم است (شعبانی .)1554 ،در صورت وجود نگرش و کسب دانش ،برای ارتقای
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تفکر انتقادی نیاز به مهارت وجود دارد .این مهارتها شامل مهارتهای عمومی تفکر انتقادی نظیر اتخاذ
روش علمی ،فرضیهسازی ،حلمسئله و تصمیمگیری است (مقصودی و همکاران .)2225 :2913 ،پرورش
تفکر انتقادی در رشتههای علمی مختلف باید به شیوههای مختلف صورت گیرد و نمیتوان دستورالعمل
ثابتی برای آن ارائه داد .به طور کلی ،میتوان گفت که مهارتهای تفکر انتقادی هنگام بحث و تبادل
اندیشه و حل مسئله به بهترین وجه پرورش مییابند (شعبانی)1554 ،؛ لذا ایجاد محیطهایی که باعث
تشویق بحث ،پرسش و تعمق شوند ،تفکر انتقادی را پرورش میدهند (جاللی و دوایی .)1554 ،حل مسئله
به عنوان یک فعالیت عالی ذهنی ،یادگیری قاعده سطح باالتر نام گرفته است .حل مسئله از پنج مرحله
شامل تشخیص مسئله ،تعریف هدفها و بازنمایی مسئله ،کشف راهحل مسئله ،عمل کردن به راهحل
کشف شده و نگاه به عقب جهت ارزشیابی نتایج ،تشکیل یافته است (سیف.)1556 ،
به طور کلی ،میتوان گفت که مهارتهای تفکر انتقادی هنگام بحث و تبادل اندیشه و حل مسئله به
بهترین وجه پرورش مییابند؛ لذا ایجاد محیطهایی که باعث تشویق بحث ،پرسش و تعمق میشوند،
تقویت حیطه شناختی ،ایجاد انگیزه ،تقویت حیطه عاطفی ،ایجاد عدم تعادل ،ایجاد فضایی برای کنش
متقابل ،برقراری توازن بین چالش و حمایت ،تکالیف نوشتاری از جمله خالصههای کوتاه ،نوشتن

مقالههای تجزیه و تحلیلی کوتاه ،تمرین حل مسئله با استفاده از رسانههای جمعی ،طرح تحقیقاتی و شبیه-
سازی ،مواردی هستند که در موقعیتهای مختلف با تعدیل و تغییراتی میتوان جهت رشد تفکر انتقادی
افراد استفاده نمود .آزمونهای کوتاه ،تمرینهای حل مسئله و شبیهسازیهای مختصر بیش از مقالهها و
آزمونهایی که هفتهها و ماهها پس از انجام دادن عودت میشود ،زمینه پرورش تفکر انتقادی را فراهم
میکند.

منابع
اطهری ،زینبالسادات؛ زمانی ،بیبی عشرت ( .)2916کاربست تفکر انتقادی در ارزیابی منابع اینترنتی ،رشد
تکنولوژی آموزشی ،)4( ،صص.13 -10 :
جهانی ،جعفر ( .)2915نقد و بررسی مبانی فلسفی الگوی آموزشی تفکر انتقادی لیپمن (رساله دکتری) .دانشکده
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نظری ،رضوان؛ پوراحمدعلی ،امیر و شیخیفینی ،علیاکبر ( .)2931فلسفه تربیتی آموزش از دور .در

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام
آموزش و پرورش ایران (صص .)121-153 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

فلسفه تربیتی آموزش از دور
رضوان نظری2؛ امیر پوراحمدعلی 1و علیاکبر شیخیفینی

9

آموزش از دور ریشه در آراء فالسفه تعلیم و تربیت دارد .هدف مقاله حاضر ،بررسی مبانی فلسفی و
تربیتی آموزش از دور میباشد .این پژوهش به شیوه توصیفی  -تحلیلی انجام شده است .سوالهای تحقیق
عبارتنداز:
 -2مبانی فلسفی و تربیتی آموزش از دور چیست؟
 -1عناصر اصلی (یادگیرنده ،سازمان یاددهنده ،محتوی یادگیری و محیط آموزش و یادگیری) از
چه کارکردهای هستیشناسی ،معرفتشناسی و ارزششناسی فلسفی برخوردار میباشند؟
هر نظام یا سیستمی در ابتدا با تکیه بر نظریات علمی ،الگو و مدلهایی را برای عملکرد خود مشخص
میکند.
کشف رازهای هستی ،زندگی بشر را در سه دوران خالصه نموده است -2 :دوران قبل از مدرن (از
قرن ششم تا سدههای میانه) که بر دوگانهگرایی ایدهآلیسم و عقلگرایی تکیه دارد .در این دوران ایمان،
عقل ،عبادت و تفکر نقش اساسی در شناخت هستی ایفا میکردند؛  -1دوران مدرن (از رنسانس تا پایان
قرن نوزدهم) که تجربهگرایی ،اثباتگرایی منطقی ،روششناسی علمی و حقایق عینی ،سرلوحه
فعالیتهای هستیشناسی و شناخت و معرفت قرار داشتند .در این دوران دانش علمی و حرفهای منبع
مشروع فهم جهان شناخته شد؛ و  -9دوران پسامدرن یا دوران سازندهگرایی که پدیده نوین قرن بیستم
شناختهشده و خلق را جایگزین کشف نموده است .این دیدگاه ادعای تولید دانش در مقابل اعتبار دانش
را تاکید نموده و مشارکت انسان را در ساخت دانش برجسته مینماید (شیخی فینی.)295 :2914 ،

 - 2کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی nazari714@yahoo.com
 - 1دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه هرمزگان pourahmadali.stu@hormozgan.ac.ir
 - 9عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان ashaikhifini@yahoo.com

129

آموزش از دور نیز بهعنوان رویکرد نوین آموزشی به دنبال تغییر همه جانبه در رفتارهای دانشی،
مهارتی و نگرشی و فرایند تفکر یادگیرندههاست (تریپاتی و جیوان .)1525،این رویکرد چند تخصصی
است و بر فلسفه ،آموزش ،روانشناسی تربیتی ،علوم اجتماعی ،مدیریت دانش ،اطالعات و ارتباطات،
تئوری سیستمها و فناوری الکترونیکی متکی میباشد (سبا .)1550 ،آموزش از دور در ابتدای شکلگیری
از اصول و قواعد آموزشی جداگانهای پیروی نمیکرد و فقط در شیوه ارائه آموزش با رویکرد سنتی
آموزش متفاوت بود .اما در ادامه مسیر و استفاده بیشتر از امکانات الکترونیکی و ترکیب با فناوری
اطالعات و ارتباطات ،نتوانست اقتدار قوانین علوم تربیتی را در این حوزه حفظ نماید .بنابراین ،نیازمند
تکیهگاه فلسفی است تا فعالیتهای تربیتی و آموزشی خود را هدفمند سازد و کیفیت فعالیتهای
یادگیری را تضمین کند .در این میان ،فلسفه عملگرایی (پراگماتیسم) بهرغم آنکه عمالً بیشترین کاربرد و
جایگاه را در آموزش از دور داشت اما از پایگاه نظری منسجمی در این رویکرد برخوردار نبود .در آن
زمان ،ساختنگرایی دوران مدرنیسم همپای رشد فناوری آموزشی و به پیروی از فلسفه عملگرایی
(پراگماتیسم) به محیطهای آموزشی رخنه کرده و اصول چهارگانه یادگیری ساختنگرایی را در آموزش
از دور مطرح نموده بود .این اصول عبارت بودند از:
 -2ارتباط معرفت و دانش جدید با ساختارهای شناختی قبلی.
 -1قابلیت درونیسازی و برونیسازی ساختارهای فکری.

 -9خالق بودن فرایند یادگیری و عدم مکانیکی بودن یادگیری به قصد جمع و انباشت اطالعات و
علم و معرفت در ذهن.

 -4معنادار بودن یادگیری از طریق کنش متقابل و حل مسائل شناختی (ذوفان.)1556،
این اصول با کاربرد فناوری در آموزش و حذف زمان و مکان از آموزش سنتی همخوانی داشته و
نقشهای یاددهنده و یادگیرنده را تغییر میدهد.
گرسون 2با اشاره به دوران پساصنعتی ،حضور رسانه کوچک (موسسه تحقیقاتی از دور) و رسانه
بزرگ (رادیو و تلویزیون) در آموزش را بررسی و اثربخشی نسل دوم آموزش از دور را در تغییر عادات
یادگیری وکمرنگ شدن یا نشدن نقش تعامل در آموزش را به واسطه حضور فناوری به بوته آزمایش
گذاشت .اسنو ،1سالومون ،9کرونباخ 2و مانتج اذعان دارند که تعامل در پرورش استعدادها نقش دارد
- Gerreson

2

- Snow

1

- Salomon

9
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(سبا .)1559،راجرز 1اعتقاد دارد که نسلهای بشر در دنیای دیجیتالی به دنیا میآیند ،با اینترنت تعامل
میکنند و مشکالت خود را حل میکنند (راجرز .)1522 ،هلمبرگ 9با نظریه گفتگوی هدایت شده،
ارتباط نامجاور را مطرح و نقش انگیزه در برقراری تعامل از طریق مکالمه و تفاوت آن با مکالمه واقعی
را بررسی نمود و از این طریق حرکتهایی از ساختار به سمت فرایند برداشته شد (هلمبرگ.)2330 ،
ودمیر 4با طرح اصطالح «یادگیری در حیاط خلوت» نقش معلم را در مراقبت از یادگیری کمرنگ و نقش
یادگیرنده را پررنگ نمود (گلسرزفلد .)2330 ،از نظر وی ،انفرادی شدن آموزش یکی از محاسن
آموزش دور است .مور 0نظریه خود را بر اساس فاصله روانشناختی و تراکنشی از طریق تعامل بین
گفتگو و ساختار مطرح نمود و در سال  2332مدل دو بعدی از معلم – دانشجو را ارائه داد .این نظریه
پایهگذار نظریات فرایندی و توجه به ارتباطات و تراکنشهای تعاملی بود (مور و اندرسون.)1559،
وکالرک و وردین 6مدل سه بعدی ساختار ،گفتگو ،یادگیرنده را ارائه دادند .این تئوریهای علمی در
خصوص رویکرد آموزش از دور با نظریات علمی اجتماعی -تربیتی اواخر قرن بیستم گره خورد.
مجموعه تئوریهای فوق در شکلگیری تئوریهای آموزش از دور و پیچیدگی ناشی از پیوند دو شاخه
بزرگ آموزش و فناوری موثر افتاد.

یافتهها نشان داد که مبانی فلسفی آموزش از دور با توجه به فلسفه پراگماتیسم و فلسفه تربیتی
ساختنگرایی با ابعاد) هستیشناسی ،معرفتشناسی و ارزششناسی (کارکردهای مشخصی در عناصر
چهارگانه یادگیرنده ،سازمان یاددهنده ،محتوی آموزش و در نهایت با محیط یادگیری و آموزش دارد.

هم اکنون رویکرد آموزش از دور از فلسفه تربیتی اثباتگرایی و روانشناسی تربیتی بهره میبرد.
ویژگیهای این رویکرد با فلسفه تربیتی ساختنگرایی انطباق دارد .یادگیرنده از دور ،دانش کسب شده از
محیط را با علومشناختی خود که سازگار با موضوعات علمی ناشی از تجربیات جهانی در کنار واقعیات
هستیشناسی است توام و ساختشناختی نوینی را شکل میدهد .مکتب فکری پراگماتیسم نیز گرههای
نظریات علمی را برای آموزش از دور ،باز و آنها را برای کاربرد در عمل انعطافپذیر ساخته است.
- Ceronbakh

2

- Rogers

1

- Holmberg

9

- Wedemeyer

4

- Moore

0

- Clark andVerduin
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 پیشنهاد میشود آموزش از دور با فناوریهای،بنابراین به منظور دستیابی به یادگیری مداوم و مادامالعمر
 تحقیقات بیشتری در داخل کشور، همچنین.نوین آموزشی ترکیب شده و در تمام جوامع گسترش یابد
. فلسفه و ارزشهای این رویکرد صورت گیرد،درخصوص ماهیت
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نبیزاده بابکی ،احمد و زنگویی ،اسداله ( .)2931بررسی جایگاه تربیت شهروند جهانی در تحول

نظام آموزش و پرورش .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران:
مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)126-129 :مشهد :دانشگاه فردوسی
مشهد.

بررسی جایگاه تربیت شهروند جهانی در تحول نظام آموزش و پرورش
احمد نبیزاده بابکی 2و اسداله زنگویی

1

جهانی شدن بهعنوان یک فرایند فراگیر و گسترده مرزهای ملی کشورها را درنوردیده و با رسوخپذیر
کردن حاکمیت دولتها زمینه را برای تحوالت عمده در سطوح اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی فراهم
آورده است .در این میان ،آموزش و پرورش یکی از حوزههایی است که به شدت تحت تاثیر فرایند
جهانی شدن و الزامات آن قرار گرفته و ضرورت داشتن نظام آموزش پویا و کارآمد که بر اساس آن بتوان
شهروندان را منطبق با نیازهای جهانی و جدید تربیت کرد ،بیش از هر زمان دیگری احساس میشود .از
طرفی هم با توجه به تغییرات در مفهوم شهروندی و بازار تقاضای نوع آموزش ،تغییر جغرافیای دانش ،چند
الیه شدن هویتها و شکلگیری فرآیند آموزشهای مجازی در فضای جهانی شدن میطلبد کشورهای
جهان در پرتو توجه به ارزشهای بومی خود نظام آموزش و پرورش را مورد بازنگری قرار داده و متحول
سازند« .البته تغییر و اصالح آموزش و پرورش منطبق با منطق جهانی شدن مبتنی بر تربیت شهروند جهانی

نیازمند اقداماتی است که خود دال به تاثیرپذیری تعلیم و تربیت از جهانی شدن است» (هندیکس.)2331 ،

بنابراین ادبیات تعلیم و تربیت به طرز چشمگیری با مقوله شهروندی گره خورده (دنیژن )2331 ،و این
بستگی را در بادی امر میتوان در نظریات فالسفه تربیتی مالحظه کرد .افالطون و ارسطو انسان را جانوری
شهری میدانند و برآنندکه انسان به طبیعت اجتماعی است و جامعه و جهان زمینه تحول طبیعی اوست،
خردمندی از ویژگیهای حقیقی چنین شهروندی است (نقیبزاده .)2900 ،به نظر افالطون شهر زیبا و نیک
تنها بر بنیاد تربیت پیافکنده میشود؛ که با تسری این تعبیر میتوان شهر جهانی و شهروند جهانی را نیز بر
بنیاد تربیت ،استوار ساخت .فلسفه سیاسی ارسطو به زمامداری خردمند و جهاناندیش توجه ویژهای کرده
که آن نیز از طریق تربیت ممکن میگردد .بنتام هم به شهروند دموکراسیمدار مبتنی بر خرد و روشنگری و

 - 2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی nabizadebabaki@yahoo.com

 - 1عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
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آزادی اندیشه و گفتارتاکید میکند که این همه تنها از طریق تربیت امکانپذیر است .دیویی بستگی دقیقی
بین تربیت شهروندی و دموکراسی برقرار میکند و آنرا زمانی پایدار میداند که از سر آگاهی باشد؛ از نظر
هگل نیز تربیت حقیقی و تربیت شهروند جهانی گذر از جنبه فردی و رسیدن به آزادی میباشد (قائدی،
.)2910
از این رو ،فالسفه با توجه به ماهیت و زیرساختهای فلسفی ،سیاسی و فرهنگی هر یک تصویر خاصی
از تربیت شهروندی میآفرینند (لی .)1555 ،به طور کلی ،میتوان گفت که شهروند جهانی به فردی اطالق
میشود که از جهان و دنیای معاصر آگاهی کافی داشته و ضمن آشنایی با نقش شهروندی خود و احترام
به ارزشها ،مشارکتی فعال در جامعه جهانی دارد (پریور .)1552 ،از این رو ،تربیت چنین شهروندی مستلزم
تبیین خط و مشی نظام آموزش و پرورش و تعریف صحیح از رویارویی با مفهوم و نقش شهروند جهانی
میباشد .امروزه نیز اگر چه ،تصوری که هر یک از کشورها از تربیت شهروند جهانی بدست میدهند
وابسته به ماهیت و زیرساختهای آنهاست ،اما از سوی دیگر ،این پیشفرض پذیرفته میشود که جوامع
ماهیتی فلسفی دارند و باید برای زیستن در عصر جهانی شدن تصویری را برای خود ترسیم نمایند؛ رسیدن
به چنین تصویری فقط از طریق تحول نظام آموزش و پرورش و طراحی نظام تربیتی اندیشنده و دارای
چشماندازی روشن مبتنی به تربیت شهروندان جهانی مقدور است.
اکنون برای طراحی چنین نظام تربیتی این سواالت پیش میآید که؛ تربیت شهروند جهانی چه
جایگاهی در خطمشی و آینده نظام آموزش و پرورش دارد؟ تلقی عمومی از تربیت شهروند جهانی
چگونه است چه الزاماتی این زمینه را بوجود میآورد؟ نظام آموزش مبتنی به تربیت شهروند جهانی از
آبشخور کدامین مطلب فلسفی سیراب میگردد؟ این سواالت اساسی معطوف به یک منظر فلسفی است
که منجر به تحول در نظام آموزش و پرورش خواهد شد.
سوابق پژوهشی انجام گرفته جهت پاسخ به این سواالت مهم ،گرچه اندک است اما در جای خود
دستاوردهای ویژهای دارد .هودسن اشاره میدارد که در یک چشمانداز کلی فلسفه اصلی تربیت شهروندی
دستیابی به مقاصدی چون وفاداری به ملت ،افزایش دانش و آگاهی افراد از تاریخ و ساختار موسسات
سیاسی و تربیتی ،ایجاد نگرش مثبت به قدرت و اقتدار سیاسی و تسلیم شدن در مقابل هنجارهای اجتماعی،
اعتقاد به ارزشهای بنیادین جامعه نظیر تساوی ،برابری عالقه و مشارکت سیاسی و مهارت در تجزیه و
تحلیل ارتباطات سیاسی اجتماعی است (آلتریچتر و الیوت .)1555 ،در گزارش اخیر مطالعه تربیت
شهروندی انجمن بین المللی ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی آمده است که تمامی جوامع معاصر دارای این
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نگرانی و دل مشغولی عمیق هستند که چگونه نوجوانان و جوانان برای زندگی شهروندی آماده کنند و راه
و رسم مشارکت در مسائل اجتماعی را به آنها بیاموزند (توبیوسن .)1555 ،اگر چه از دیرباز تاکنون فالسفه
و مربیان روشهایی را برشمردهاند اما ،نظر به دخالت عوامل متعدد در تعیین خصوصیات شهروندی و
بحرانها و پیشرفتهای قرن گذشته و جدید پژوهشگران بهطور مجزا و از طریق بررسیهای میدانی
بهدنبال احصاء ویژگیهای شهروند جهانی بودهاند .بهطورکلی ،میتوان از طریق تکیه بر خرد جمعی
تصویری از شهروند جهانی مطلوب را بدست آورد (هادسون.)1552 ،
در همین راستا ،تقریباً اکثر کشورهای دنیا ،برنامه تربیتی خود را با رویکرد تربیت شهروند جهانی
تنظیم کردهاند و آموزش و پرورش ایران نیز «برنامه آموزش و پرورش ایران  »2455را به همین اساس و نیز
ویژگیهای خاص خود طراحی کرده است (تورنی .)2332 ،بنابراین در این مقاله که به روش کتابخانهای
تدوین شده ،ضمن تبیین مفاهیم مذکور ،به بررسی نقش فلسفه تعلیم و تربیت در تصویرسازی و
تصویرپردازی تربیت شهروندی و الزامات شهروند جهانی با رویکرد تاثیرگذار فناوریهای اطالعاتی و
ارتباطی در زایش این مفهوم در عصر جهانی شدن خواهیم پرداخت و در ادامه نیز با شناسایی خط و مشی
منظومه آموزشی و پرورشی ،جایگاه تربیت شهروند جهانی و آیندهنگر را در تحول نظام آموزش و پرورش
و نحوه رویارویی با آن را ترسیم و توصیف خواهیم کرد.
واژههای كلیدی :تربیت جهانی ،شهروند جهانی ،تربیت شهروندی ،تحول آموزش و پرورش،
فناوری اطالعات.
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سپاسزاده ،ابراهیم و هاشمی ،سید جالل ( .)2931بسترهای تحول فهم معلم از تعامالت

آموزشگاهی :از هرمنوتیک فلسفی گادامر تا پدیدارشناسی تأویلی ریکور .در چکیده مقاالت
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و
پرورش ایران (صص .)123-120 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

بسترهای تحول فهم معلم از تعامالت آموزشگاهی :از هرمنوتیک فلسفی
گادامر تا پدیدارشناسی تأویلی ریکور
ابراهیم سپاسزاده 2و سید جالل هاشمی

1

در «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» معلم و نقش او محوریت بیشتری نسبت به گذشته یافته است.
گویا همه وظایف حساس تربیتی وابسته به وجود معلمی است که تسلط و چیرگی ویژهای به کلیه مباحث
نظری و فرایندهای اساسی در حوزه آموزش و پرورش دارد .هرگونه که به این موضوع نظر کنیم این معلم
است که باید بفهمد و بیندیشد و سپس عمل نماید .بدیهی است هر عمل بهینهای ،مسبوق به دریافت دانش
و اطالعات مرتبط و مناسب و سپس تأمل بر روی آنهاست .دستیابی به آگاهی جدید ،زمینه تغییر و تحول
در شناختها و رفتارهای معلم را فراهم میآورد .روح هرمنوتیک فلسفی گادامر« ،خواندن متن و فهم» آن
است و فهم نتیجه دیالوگی است که بین مفسر و متن روی میدهد .میتوان مباحث مربوط به فهم متن مورد
نظر گادامر را به فهم عمل اجتماعی تعمیم داد و همچنین در موقعیتهای هرمنوتیکی یا همان تعامالت
آموزشگاهی ،معلم را به جای مفسر نشاند .بدین ترتیب ،در مدرسه این معلم است که موضوع «گفتگو با
متن» یا همان دیالوگ با دانشآموز را متجلی میسازد .فهم به وسیله دیالوگ و در قالب رابطه «من -تویی»
رخ میدهد و میتواند از رابطهای بین دو فرد (مانند معلم و دانشآموز) تا میان دو یا چندین سنت را در بر
بگیرد ،بدین گونه با آمیزش افقها فهم رخ مینماید (گادامر .)911 :1554 ،بنابراین ،هیچ کس نباید
خودبین و از خود راضی باشد؛ زیرا در این رابطه ،معلم هم یاد میدهد و هم بستر یادگیری را برای خود
میگستراند .اصل مهم دیگری که ماهیت فهم از دیدگاه گادامر بر آن مبتنی است ،تکیه بر بُعد تاریخی
بودن انسان است .بر این اساس ،او بر آن است که هیچ فهمی بدون پیشداوری صورت نمیگیرد و
پیشداوری ،شرط هر فهمی است .وی از این امر به موقعیت و افق خواننده و مفسر تعبیر میکند .گادامر در
 - 2دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

eb.sepaszadeh@gmail.com

 - 1دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ،استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز
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تشریح این پیشساختار برای فهم ،بر نقش و تأثیری که گذشته به مثابه یک واقعیت بر فهم ما بر جای
میگذارد ،تأکید میکند .او مجموعه پیشداوریها و پیشفرضهای فهم ما که تحت تأثیر گذشته در ما
شکل گرفته است« ،سنت» مینامد .در واقع ،از منظر وی ،فهم همواره امری تاریخی و گرانبار از گذشته و
میراثدار سنت است (حسنی.)205 :2913 ،
ریکور نیز به مطالعه و نگارش درباره این مسئله پرداخته است که چگونه ادراک افراد از جهان ،واقعیت
را در نظر آنها شکل میدهد .یکی از مهمترین چیزهایی که او به فلسفه افزود ،مفهوم کنش بود .کنش در
ابتدا در فکر و ذهن آدمی رخ میدهد و سپس به وسیله حرکات جسمانی صورت خارجی مییابد که به
هنگام تعامل (کنش متقابل) انسان با دیگران در جهان خارج ،منجر به تغییر میگردد .پدیدارشناسی تأویلی
ریکور هم به جهان زندگی توجه دارد و هم میکوشد تا حقیقت چند معنایی پدیده را در سطحی که رخ
میدهد ،دریابد .این پدیدارشناسی در سه سطح بنیانگذاری میگردد .سطح زندگی روزمره یا زندگیای
که تجربه میگردد (فرد یا موقعیت به خودی خود-پدیدارشناسی) ،سطح زندگی علمی (دادهها ،مواضع،
نظریهها ،مفاهیم-علم) و خود سطح تأملی (سخن گفتن از کنشها بر حسب علم اخالق کنشها -فلسفه
زبان) .از همین رو ،گادامر و ریکور به زمینهها و بسترهایی اشاره میکنند که در آن ،مفسر و یا معلم
میتواند فهم خود را از اشارات و تعامالت پیرامونیاش گسترش دهد و به تعبیری ،آگاهیاش را متحول
سازد .حال پرسش اساسی این است که در موقعیت عمل آموزشیِ مدرسه ،رویکردهای ارتقای آگاهی و
تحول فهم معلم از تعامالت انسانی و اخالقیاش ،در دیدگاه گادامر و ریکور کدامند و کدامیک
کارآمدتر هستند؟ به عبارت دیگر:
 -2بسترهای تحول فهم معلم از تعامالت آموزشگاهی با توجه به هرمنوتیک فلسفی گادامر و
پدیدارشناسی تأویلی ریکور کدامند؟
 -1کدام زمینه و بستر با توجه به موقعیت عمل آموزشی خصوصاً در مدارس ایران کارآمدترند؟
این مطالعه بر اساس رویکرد کیفی و روش تحلیلی -انتقادی و در حوزه مطالعات کتابخانهای است.
برای انجام پژوهش حاضر مقاالتی که آرای گادامر و ریکور را عمالً بهکار گرفتهاند ،مطالعه و بررسی شده
است.
از نتایج اساسی تاریخیت در هرمنوتیک گادامر ،آن است که عمل فهم را امتزاج افق مفسر و افق متن
میداند .وی بر آن است که فرآیند فهم همواره از افق معنایی و موقعیت هرمنوتیکی مفسر تأثیر میپذیرد.
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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پیشداوریهای خود است .از یک سو ،گذشته تأثیر خود را بر فهم میگذارد و از دیگر سو ،با ایجاد
تحوالت پیوسته در شرایط هرمنوتیکی مفسر و تجربههای جدید شخصی وی فهم و پیشداوریهای او
مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار میگیرد (حسنی .)205 :2913 ،بدین ترتیب ،گادامر توجه ما را به دو نکته
جلب میکند :نخست ،مالحظه دقیق سنت و این که ما مخلوق تاریخیت خود هستیم ،بنابراین باید همواره
مطالعه و بازاندیشی فهم گذشته را در دستور کارمان قرار دهیم؛ یعنی تصور و دیدگاهی را که نسبت به
دیگری داریم ،مورد بازنگری قرار دهیم .دوم ،نگاه تیزبینانه به تجربههای جدید شخصی خود ،زیرا اینها
زمینههای اساسی تعمیق فهم و تجدیدنظر در پیشداوریهای ما را فراهم میآورد و فهم گذشته ما و البته
زندگی ما را تحت تأثیر قرار میدهد.
از منظر ریکور و خصوصاً استلزامات نظریه تفسیر او ،با صراحت میتوان از بهکارگیری روشهایی برای
فهم معنای تجربه زیسته خود و دیگران (مثالً دانشآموزان و همکاران) سخن گفت .ریکور از
پدیدارشناسی هرمنوتیک سخن میگوید ،پس از روشهایی منتج از هر دو رویکرد استفاده خواهد شد.
زمانی که معلم با دانشآموزانش تعامالتی در حوزه آموزش و با همکارانش کنشهای متقابل حرفهای و
دوستانه دارد ،این پدیدارشناسی است که محمل ارتقای آگاهی و فهم او را فراهم میسازد .زمانی که معلم
بخواهد شناخت و فهم جامعتری از تعامالتش به دست آورد ،الزم است در گفت و شنودی همدالنه وارد
شود و سپس مجموعه سخنان خود و دیگران را ضبط و به صورت متن مکتوب درآورد .این نیز دستمایه
هرمنوتیک است .بدین روی ،ریکور به این نکات اشاره میکند -2 :مصاحبه جهت توصیف تجربههای
دانشآموز در موقعیت عمل آموزشی و همچنین در کنار دانشآموز قرار گرفتن؛  -1مشاهده کنشهای او
جهت دستیابی به فهمی فراتر از گفت و شنود ابتدایی و یافتن راه بازیابی واقعیت تجربه او؛  -9تفسیر متون
مصاحبه به منظور فهم جامع موضوع مورد بحث دانشآموز و یا فرد مصاحبهشونده؛  -4عمومی کردن
معنی تجارب زیسته دانشآموزان و یا همکاران از پدیده مورد بحث؛ و این که  -0فهم جدید میتواند به
معلم کمک کند تا خودش را مورد بازنگری قرار دهد .این مطالعه رویکرد ریکور را اثربخشتر میداند.
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محبی امین ،سکینه؛ غفاری ،ابوالفضل و ربیعی ،مهدی ( .)2931بازنماییهای خام :نقطه عزیمت

آموزش فلسفه (تفکر) به کودکان .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و
تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)119-115 :مشهد:
دانشگاه فردوسی مشهد.

بازنماییهای خام :نقطه عزیمت آموزش فلسفه (تفکر) به كودكان
سکینه محبی امین2؛ ابوالفضل غفاری 1و مهدی ربیعی

9

بازنماییهای خام (ساده) کودکان ،از تجارب روزانه آنها ساخته میشود و بر بعضی از پیشانگارههای

4

معرفتشناختی 0و هستیشناختی 6مبتنی است .برای مثال پیشانگارههایی از ثبات ،0استحکام ،1پیوستگی.3
ساختار تئوری خام را واسنیادو از مدل ذهنی گنتنرو استیون ( )2319و جانسون -لرد ( )2319اقتباس
میگیرد .او معتقد است که تئوری بر خالصهای کوچک و پیشانگارههای مرکزی ثابت یا اعتقادات مبتنی
است ،اما یک مدل ذهنی ،ساختار ناپایدار و قیاسی است .بر طبق نظر واسنیادو ،پیشانگارههایی که در
تئوریهای خام جاسازی شدهاند ،ضمنی هستند ،اما مسلم است که آنها مدلهای ذهنی را محدود میکنند
(مازنس .)262 :1559 ،25فعالیت تحقیق فلسفی در مدارس ،یک رویکرد متفاوت است که از بحثهای
هدف آزاد تشکیل شده است .هسته فعالیت فلسفی با بچهها ،بحثهایی است که از خالل سواالت کودکان
شکل میگیرد .معموالً این سواالت در مواجه با محرکهایی مثل داستان ،شعر یا تصویر صورت میگیرد
(هینز .)21 :1551 ،اخیراً در روانشناسی تحولی ،عالقه فزایندهای به تغییر مفهومی و حوزههای خاصی از
تغییرات به عمل آمده است .تحقیق در ارتباط با دانش حسی 22یا خام 2که از مشاهده پدیدهها توسط بچهها
 - 2دانشجوی دکتری برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد aminehmohebi@gmail.com
 - 1استادیار دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد ghaffari@um.ac.ir
 - 9دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه مازندران mehdivernal7362@gmail.com
- presuppositions

4

- epistimological

0

- ontological

6

- Permanence

0

- Solidity

1

- Continuity

3

- Mazens

25

- intuitive

22
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ساخته میشود ،موضوع قابل تاملی است .این دانش توسط بچهها شکل میگیرد ،قبل از اینکه ،آنها
آموزش سیستماتیکی را در رابطه با تئوریهای علمی دریافت کنند .بسیاری از دیدگاهها ،در این زمینه به
مباحثه پرداختهاند .اول از همه ،فرض ساختار دانش خام برای همه به یک اندازه پذیرفتهشدنی نیست
(مازنس .)455 :1554 ،حامیان فلسفه برای کودکان ،از غیرتلقینی بودن بحثهای کالسی تحت عناوین
مختلف نه تنها دفاع میکنند ،بلکه آن را برای فعالیتهای فلسفی الزم تلقی میکنند .نیزبت 1از «معلم» در
فلسفه برای کودکان به «میانجیگر» تعبیر میکند و معتقد است که در آموزش تفکر نقش میانجیگر این
است که «فرآیند تفکر را بگشاید و به شاگردان مجال و فرصت دسترسی به تفکر را بدهد» (قائدی:2919،
 .)264هینز 9در البهالی فهرستی که از ویژگیهای معلم در آموزش تفکر فلسفی ارائه میدهد ،به دو نکته
اشاره میکند .او میگوید :معلم باید مشتاق به بازنگری ارائه شده باشد و به حقایق ،آرا و نظریهها به دیدی
موقتی بنگرد و در کاوشگری ،عالیق خود را همیشه مخفی نگه دارد (هینز .)34 :2914،کودکان در
مباحثات کالسی ،خودشان باید پاسخ سؤاالت را به دست آورند و معلم نباید پاسخی از پیش آماده شده را
در اختیارشان قرار دهند و نیز آنها باید در این کالسها به درک این اصل مهم برسند که «هر چند ما همیشه
هم عقیده نباشیم ،اما میتوانیم برای این آماده شویم که همدیگر را بهتر بفهمیم و درک کنیم» (کم،
 .)2914روش این پژوهش توصیفی -تحلیلی است .نتیجه اینکه عمدتاً پاسخ کودکان به سوالهای مطرح
شده و جوابهای آنان بر اساس تئوریهای سادهای است که در ذهن آنها وجود دارد .معلم با پخته کردن
تئوری خام کودکان در مقام تئوریهای ساده ،سعی در پرورش مهارتهای فکری آنان دارد .بنابراین،
تئوریهای ساده و نگریستن به آنها ،نقطه عطفی در آموزش فلسفه و اجرای برنامههای آن در کالس
درس است .در آموزش فلسفه به کودکان آن چه که مهم است توجه به تئوریها و اهمیت آن در شروع
کار آموزش است .به عبارت دیگر ،معلم یا مربی مهدکودک با نگاه و در نظر گرفتن تئوریهای ساده
کودکان ،برنامهریزی دقیقتری را میتواند ،انجام دهد .مربی یا معلم با به چالش کشیدن تئوریهای ساده
کودکان گامی بلند در جهت اصالح و پرورش آنها میتواند ،داشته باشد .در واقع ،تئوریهای کودکان و
مطالعه آنها ،میتواند نقطه آغاز برنامه برای مربیان و دستاندرکاران تعلیم و تربیت باشد .با فراخواندن این
تئوریها ،کم و کیف روش و ابزار برای حرکت شناسایی میشود.

- naive

2

- Nisbet

1

- Haynes

9
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حاجی آخوندی ،زهرا و قائدی ،یحیی ( .)2931بازنگری در نقش معلم و شاگرد بر اساس مبانی

انسانشناختی نظریه انتقادی پائولو فریره .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه
تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص.)113-114 :
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

بازنگری در نقش معلم و شاگرد بر اساس مبانی انسانشناختی نظریه انتقادی
پائولو فریره
زهرا حاجی آخوندی 2و یحیی قائدی

1

نگرش پائولو فریره 9نسبت به انسان بر عناصر مختلف تربیتی در نظریهی او تأثیر داشته و باعث شده نگاه
او نسبت به نقش معلم و شاگرد با دیگر نظریههای تربیتی ،خصوصاً دیدگاههای سنتی ،متفاوت باشد .هدف
در مقالهی حاضر ،شناسایی و تحلیل مبانی انسانشناختی فریره و بازنگری در نقش معلم و شاگرد با تکیه بر
این مبانی است .بدین منظور ،ابتدا مبانی انسانشناختی فریره با سؤاالتی دربارهی ماهیت انسان ،نقش انسان
در جهان و منظور از انسانسازی 4در دیدگاه وی تبیین و در ادامه تأثیر این مبانی بر فعالیتهای تربیتی
تحلیل میشود .با تبیین مبانی انسانشناختی نظریهی تربیتی فریره و بازنگری در نقش معلم و شاگرد میتوان
چشماندازی را برای تحوالت مطلوب در آموزش و پرورش ایران از دیدگاهی انتقادی ترسیم نمود .این
چشمانداز در حوزهی نظر و عمل میتواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد و مشخص کند ،آیا نظام آموزشی
ایران ظرفیت چنین تغییری را داراست یا نه و اینکه چگونه میتوان این تغییرات را به وجود آورد.
در دیدگاه فریره انسانها دو دستهاند :کارساز 0و کارپذیر6؛ که وی پرورش انسان کارساز را مدنظر
دارد به گونهای که در تعیین سرنوشت خود و دنیای پیرامونش نقش فعالی را ایفا کند و جهان را تغییر دهد
(فریره .)2301 ،آموزش و پرورش انتقادی 0فریره بر مبنای فلسفهی تربیتی او طراحی شده که مبانی
انسانشناختی آن نقش ویژه و پررنگی در تعیین عناصر برنامهدرسی ایفا میکند .در فلسفهی تربیتی وی،
 - 2دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی دانشگاه خوارزمی zakhoondi@gmail.com
 - 1استادیار دانشگاه خوارزمی yahyaghaedy@yahoo.com
- Paulo Freire
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انسان از ارزش و احترام واالیی برخوردار است و هرکس با هر عقیدهای محترم شمرده میشود .به اعتقاد
وی انسانها آزاد به دنیا میآیند و آزادند تا هدف زندگی خود را مشخص کرده و جهان خود را آنگونه
که میخواهند بسازند .در چنین دیدگاهی ،انسانها عالوه بر تعیین سرنوشت و ساخت ماهیت خود ،قادرند
جهان پیرامون خود را نیز آگاهانه تغییر دهند .فریره برای پرورش انسانهای کارساز ،منتقد و آگاه ،روش
طرحمسأله 2را پیشنهاد میکند که در مقابل آموزش بانکی 1قرار دارد و معلم و دانشآموز در آن نقشی
متفاوت را ایفا میکنند (فریره .)2301 ،تعیین این نقشها ،برگرفته از مبانی انسانشناختی اوست که در آن
به منظور احترام به انسانها ،تکتک شاگردان و عقایدشان محترم شمرده میشوند و همه قادرند نظراتشان
را ابراز کنند .در چنین آموزشی ،معلم و دانشآموزان مسائل و دغدغههای خود را مطرح کرده و در
کالس به روش گفتوشنود 9به تبادل آرا پرداخته تا هرکس با توجه به آگاهی و شناخت کسبشدهی
خود به حل آن مسأله بپردازد .این نگرش سبب شده تا فریره نقش معلم و شاگرد در فرایند یادگیری را
کامالً دو سویه بداند .از نگاه او ،شاگردان نباید افرادی منفعل باشند که صرفاً اطالعات القا شده از جانب
معلم را دریافت و از بر کنند ،بلکه باید خود مسئول ساخت دانش موردنیازشان تلقی شوند و فعاالنه در
فرایند یاددهی-یادگیری ایفای نقش کنند .به کمک روشهای پیشنهادی او که متکی بر مبانی
انسانشناختیاش است ،میتوان نقش معلم و شاگرد را بهبود بخشید و تحولی در نظام آموزشی سنتی
بهوجود آورد.
شناخت انسان و مطالعهی ابعاد مختلف وجود او همواره در کانون توجه فالسفهی تعلیمو تربیت قرار
داشته است .زیرا ،از سویی ،چگونگی معنا و هدف زندگی انسان ،تعیینکنندهی مسیر تربیتی اوست و از
سوی دیگر ،کشف اصول تعلیمو تربیت مستلزم بررسی دقیق جنبههای مختلف وجود انسان است .از
اینرو ،در دوران معاصر پرسشهایی مربوط به ماهیت انسان و نقش آن در تعیین اهداف تربیتی در مرکز
توجه فالسفه تعلیمو تربیت قرار گرفته است .تعریف دیدگاههای مختلف از انسان و ماهیت او ،انسان کامل
و مطلوب در مکاتب مختلف ،محدودهی آزادی و اختیار انسان و نقش انسان در زندگی فردی و
اجتماعیاش از جمله مواردی است که فالسفهی تربیتی به آنها توجه نشان داده و با توجه به آنها برنامههای

- problem-posing education

2

- banking education

1

- dialogue
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آموزشی و تربیتی خود را تعیین نمودهاند (برای نمونه ن .ک .صالحی و مهرابیان2910 ،؛ مصباح و محیطی
اردکان2935 ،؛ جاویدی کالته جعفرآبادی و عالی.)2913 ،
پائولو فریره فیلسوف ،نظریهپرداز آموزش و پرورش و آموزگار انتقادی است که اندیشههایش در
شکلگیری و نظامدهی به نظریهی آموزش و پرورش انتقادی ،تأثیر بسزایی داشته است .در فلسفهی تربیتی
او ،انسان از جایگاه ممتازی برخوردار است و در آن بر انسانسازی و رهاییبخشی 2تأکید میشود .نظریات
انسانگرایانه و نگاه خاص او به انسان بهمثابه موجودی صاحباراده و اختیار ،برای تعیین سرنوشت و
ساخت جامعهاش ،باعث ممتاز و برجستهشدن وی و دیدگاهش شده است (شوگورنسکی.)1522 ،1
معلم و شاگرد در نظریهی آموزش و پرورش انتقادیِ فریره در مقایسه با آموزش و پرورش سنتی نقشی
متمایز ایفا میکنند .این امر به تفاوت مبانی فلسفی از جمله مبانی انسانشناختی دیدگاه تربیتی او با
نظریههای سنتی بر میگردد .وی از آموزش سنتی انتقاد کرده و آن را مغایر با مبانی انسانشناختی میداند
که در نظریهاش مطرح میکند .بنابراین ،با بررسی مبانی انسانشناختی فریره ،میتوان زمینههای فلسفی
عناصر برنامهدرسی بهویژه نقش معلم و شاگرد در آموزش و پرورش انتقادی را تبیین و بر همین اساس
میتوان دیدگاه موجود بهویژه آموزش و پرورش ایران را از نو نگریست .این مقاله درصدد پاسخدادن به
پرسشهای اصلی و فرعی زیر است:
 -2مبانی انسانشناختی پائولو فریره چیست؟
الف) ماهیت انسان چیست؟
ب) نقش انسان در جهان چیست؟
ج) مهمترین ویژگی انسان از دیدگاه فریره چیست؟
 -1مبانی انسانشناختی فریره چه ارتباطی با نقش معلم و شاگرد در نظریهی تربیتی وی دارد؟
 -9با توجه به نوع و نحوهی ارتباط مبانی انسانشناختی فریره با نقش معلم و شاگرد ،چگونه
میتوان دیدگاه سنتی را بهبود بخشید؟
طبق جستجوی محقق ،تحقیقی در حوزهی تغییر یا بازنگری در نقش معلم و شاگرد با توجه به نقش
انسان در نگرشی فلسفی صورت نگرفته و غالباً مبانی انسانشناسی ،نقش انسان و ویژگیهای او در
دیدگاههای مختلف فلسفی مورد بررسی قرار گرفته است (برای نمونه ن .ک .صالحی و مهرابیان2910 ،؛
- emancipation

2

- Schugurensky

1
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امامجمعهزاده و صادقی2911 ،؛ باقری و خوشخویی2912 ،؛ مصباح و محیطی اردکان .)2935 ،در برخی
تحقیقات نیز انسان آرمانی از منظر یک دیدگاه تعریف و تفسیر شده است (برای نمونه ن .ک .اژهای،
2910؛ قرائی -2911 ،الف و ب) .آنچه در ادامه آمده تحقیقاتی است که به بررسی مبانی انسانشناسی یک
دیدگاه و داللتهای تربیتی آن پرداختهاند.
شعبانیورکی ( )2906در مقالهی «آموزش و پرورش و انسانشدن :نظریهی انتقادی پائولو فریره» مبانی
انسانشناختی نظریهی فریره را واکاویده است .در این مقاله ،ابعاد اجتماعی و تربیتی نظریه انتقادی فریره
مورد مداقه قرار گرفته و برخی اصول کلیدی در آثار او شناسایی شده است .همچنین ،تصریح شده که
فلسفه فریره مبتنی بر رویکردی است که نشاندهنده دیدگاه کاربردی وی دربارهی دانش و ایدهآل انسانی
و نیز تعهدی ژرف به آزادیبخشی ستمدیدگان است .محورهای اصلی نظریهی تربیتی فریره و فرایند
انسانشدن در دیدگاه وی ،در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
جاویدی کالتهآبادی و عالی ( )2913در مقالهای با عنوان «مبانی انسانشناسی پست مدرنیسم و
داللتهای تربیتی آن» مفروضات انسانشناسی برخی از نمایندگان اصلی این مکتب را دربارهی چیستی
انسان ،چگونگی مسئولیت انسان ،انسان محصول گفتمان ،طبیعت تاریخی انسان و انسان و نیروهای
اجتماعی و سیاسی بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهاند که بیشتر این فالسفه ،نیل به انسان برتر را غایت
اساسی نظام تربیتی میدانند که هدفی زمینی و فاقد رویکردهای معنوی به انسان و هدف زندگی اوست .از
طرف دیگر ،این هدف نمیتواند بهعنوان هدف یک نظام تربیتی در نظر گرفته شود ،بلکه صرفاً بهطور
فردی قابل دستیابی است ،زیرا هیچ برنامهریز یا مربی در یک نظام تربیتی قادر به فرارفتن از گفتمان زمانه و
ارائهی آنها به دانشآموزان نیست.
صمدی و مزیدی ( )2914در مقالهی خود به «بررسی امکان نزدیکسازی یافتههای مکاتب
تجربهگرایی منطقی و عملگرایی در زمینهی نقش معلم و فراگیر در فرایند یاددهی -یادگیری و آثار آن بر
تعلیمو تربیت» پرداختهاند .این دو رویکرد نگاهی جزئی به نقش معلم و فراگیر دارند و با تلفیق این دو
رویکرد میتوان تا حدودی این نقش را در فرایند یاددهی-یادگیری بهبود بخشید .دورههای تربیت معلم و
آموزش ضمن خدمت باعث بسط روحیهی استقالل و خودکاری فراگیران در فرایند یادگیری میشود.
به منظور بهبود و اصالح نقش معلم و شاگرد در آموزش و پرورش سنتی ،باید الگوی معلمِ شاگردان را
به الگوی معلم -شاگردی و همچنین نگرش معلمان را نسبت به دانشآموزان ،تغییر داد .این تغییر نگرش،
حاکی از نگاه انسانی به شاگردان است که آنها را محترم و باارزش میداند .نیازها و خواستههای
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دانشآموزان برنامههای درسی و نوع فعالیتهای آموزشی را مشخص میکند و برای اختیار و ارادهی آنها
در تعیین برنامههای آموزشی ،اهمیت قائل میشود .استفاده از روشهای انتقادی نظیر گفتوشنود و طرح
مسأله به دانشآموزان کمک میکند تا مسائل خود را مطرح کرده و دربارهی آنها بحث کنند .شرکت در
گفتوشنودهای انتقادی باعث میشود؛ افرادی آگاه ،نقاد و کارساز تربیت شوند تا بتوانند در تعیین
سرنوشتشان و تغییر جهان نقش فعال ایفا کنند .با استفاده از روشهای انتقادی فعال ،نقش معلم و شاگرد
اصالح شده و دیگر دانشآموزان مجبور به حفظ طوطیوار مطالب از پیشتعیین شده نیستند ،بلکه
خودشان موضوعات اصلی را با توجه به عالقه و دغدغهشان انتخاب و مسائل اصلی را طرح میکنند،
دربارهی آنها اطالعات جمع کرده و با معلم و دیگر شاگردان وارد بحث میشوند .تا زمانیکه هر کس به
پاسخ پرسش اصلیش دست نیافته باشد ،فعالیتهایش ادامه مییابد؛ بدین ترتیب ،هرکس دانش خود را
میسازد و در ساخت آن فعاالنه ،آگاهانه و منتقدانه نقش ایفا میکند .در این میان ،دیگر معلم مسلط و
راهبر سلطهجویی نیست که مطالب دلخواهش را به ذهن دانشآموزان وارد کند ،بلکه او نیز از
دانشآموزان و در حین گفتوشنودهای کالسی میآموزد.
واژههای كلیدی :پائولو فریره ،آموزش و پرورش انتقادی ،مبانی انسانشناختی ،انسان کارساز،
انسانسازی
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رحیمی ،مهدی؛ برزگر بفرویی ،کاظم و زارع ،مریم ( .)2931معرفی رویکرد اپیستومولوژیک

جدید ساختنگرایی پیچیده در آموزش و پرورش؛ مدل پیچیدگی و شناخت .در چکیده مقاالت
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و
پرورش ایران (صص .)191-195 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

معرفی رویکرد اپیستومولوژیک جدید ساختنگرایی پیچیده در آموزش و
پرورش؛ مدل پیچیدگی و شناخت
مهدی رحیمی2؛ کاظم برزگر بفرویی 1و مریم زارع

9

از اواخر قرن نوزده ،سه نوع استعاره در مبحث آموزش و یادگیری کاربرد داشته است :یادگیری به
عنوان تداعی محرک -پاسخ (رفتارگرایی) ،یادگیری به عنوان پردازش اطالعات (رویکرد پردازش
اطالعات) و یادگیری به عنوان ساختن دانش (ساختنگرایی) (مایر .)2336 ،4امروزه استعاره جدیدی به نام
یادگیری به عنوان انطباق خودسازمانبخش( 0مبتنی بر تعامل نظریه ساختنگرایی و نظریه پیچیدگی) مطرح
شده است .مطالعه حاضر به عنوان یک پژوهش مروری ،سعی در معرفی این رویکرد جدید در فلسفه
آموزش و یادگیری دارد.
در دیدگاه ساختنگرایی ،یادگیرندگان دانش خود را از راه تجاربشان میسازند .بنابراین ،ساختنگرایی
شامل تولید و اصالح افکار ،عقاید و دانستههاست که در نتیجه تجارب فرد در بافت اجتماعی-فرهنگی رخ
میهد .دو ویژگی اصلی این دیدگاه ،فعال بودن یادگیرنده (در فرایند یادگیری و پاسخگویی در برابر آن)
و کلنگری (تأکید بر یادگیری در بافت) میباشد .بنابراین ،مبتنی بر این دیدگاه ،یادگیرنده مستقل ،مختار
و صاحب اراده است چرا که در جریان یادگیریهای خویش حضوری فعال دارد و در نهایت ،مسئول و
عهدهدار به پیش بردن این فرایند نیز هست (دیویس ،6سومارا 0و لوس-کاپلر.)1555 ،1
 - 2استادیار دانشگاه یزد mehdirahimi.psy@gmail.com
 - 1استادیار دانشگاه یزد barzegar6003@yahoo.com
 - 9دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز mzare139@gmail.com
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نظریه پیچیدگی یک مدل یادگیری ،حافظه یا شناخت نیست بلکه ،یک نظریه با حیطه وسیع است که
تکامل و کارکرد سیستمهای غیرخطی را در محیطهای گوناگونی چون یادگیری ،حافظه و شناخت در بر
میگیرد .بنابراین ،مطالعه پیچیدگی شامل مطالعه سیستمهای پیچیده است که غیرخطی ،باز و به دور از
تعادل هستند (دولیتل .)1555 ،2سیستم غیرخطی است یعنی غیر قابل پیشبینی است .با دانستن تمام اجزا باز
هم نمیتوان کل را پیشبینی کرد .کل چیزی بیشتر از مجموع اجزا است .سیستم باز است ،بدین معنا که
برای حفظ نظم خود نیاز به انرژی دارد و آن را از محیط پیرامون خود دریافت میکند .در نهایت سیستم
دور از تعادل است ،بدین معنی که برای اینکه در تعادل باشد باید انرژی دریافت کند و گرنه به صورت
غیر معمول کار خواهد کرد .بر این اساس ،مدرسه مثالی از یک سیستم پیچیده میباشد.
ساختنگرایی پیچیده ،یادگیری را به عنوان ساخت فعاالنه و انطباق مدلهای درونی فرد از واقعیات
براساس تعامل وی با محیط (شامل افراد دیگر) در نظر میگیرد .اصول این دیدگاه عبارتند از؛ الف)
یادگیری شامل انطباق فراگیر با محیط است .ب) یادگیری شامل ساخت فعاالنه طرحوارههای درونی
توسط فراگیر است .ج) یادگیری شامل خود سازمانبخشی دانش و تجارب در مدلهای درونی است .ه)
یادگیری شامل ظهور مدلهای درونی به عنوان یک پیامد طبیعی از تجارب فرد است .و) یادگیری کارکرد
تعامالت فرد و مدلهای درونی از قبل موجود است (دولیتل.)1555 ،
بنابراین ،مبتنی بر این رویکرد ،هنگامی که فراگیر تجربه میکند و قواعد را استخراج میکند ،این قواعد
توسط فرد در قالب مدلهای درونی سازماندهی میشوند .از این رو ،دانش ،کارکرد خود فرد است نه
تجربههای وی .انسان برای این کشف و شناخت هم محتاج مدلهای درونی است که به او اجازه تفسیر و
فهم تجربهاش را عطا کند و هم نیازمند زندگی در میان جمع است تا هم انگیزهای برای شناخت برایش
فراهم کند و هم تعامل با مدلهای درونی دیگران را در اختیارش گذارد.
در پایان میتوان اذعان نمود که از ترکیب دو دیدگاه ساختنگرایی و سیستمهای پیچیده ،میتوان
گفت آدمی همواره به جستجوی نظم و قاعدهای نهفته در دل تجربیاتش مشغول است .در واقع ،دانش
همین نظم موجود در عالم است؛ نظمی که به جای ثبات و ایستایی همواره پویاست و تغییر و تحول ایجاد
میکند .بنابراین ،دانش ،خود همواره در پی بازسازی ،نظمدهی و ارتقای خویش است .مبتنی بر این
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 عملکرد پیچیده شناختی افراد در بافتهای گوناگون و سیستمهای غیرخطی همچون مدرسه قابل،رویکرد
.)1551 ،2توجیه و تبیین میباشد (الیت
 شناخت، نظریه پیچیدگی، ساختنگرایی پیچیده:واژههای كلیدی
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قنبری ،حمیدرضا و مظاهری ،مهرداد ( .)2931تبیین تحول نظام آموزش و پرورش در فرآیند

آنتروپی فازی .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی
فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)190-199 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تبیین تحول نظام آموزش و پرورش در فرآیند آنتروپی فازی
حمیدرضا قنبری 1و مهرداد مظاهری

2

از دیدگاه سیستمی ،اعتقاد به یک حالت یا قانون کلى در فرآیند تغییر و تحول در سیستمها وجود دارد.
بدین معنى که در کلیه سیستمها (اعم از سیستمهاى فیزیکی -مکانیکى ،سیستمهاى زیستى و یا سیستمهاى
اجتماعی) ،اجزاء ،عناصر ،مواد و انرژى تدریجاً تغییر شکل و تغییر حالت مىدهند و با تمایل به بىنظمی،
از همپاشیدگى و بىتعادلی ،به سوى تالشى و نابودى حرکت مىکنند .این خصلت عام و قانون کلى در
سیستمها را «آنتروپی» مىگویند .طبق اصل دوم ،ترمودینامیک کالسیک نیز ،یک سیستم بسته که با محیط
پیرامون هیچگونه ارتباطى ندارد ،در اثر آنتروپى (یعنى قانون رکود و تالشی) کمکم به بىنظمی ،بىتعادلى
و کهولت عناصر متشکله درونى خود دچار شده و (به دلیل عدم ارتباط با محیط پیرامون براى تجدید مواد
و تأمین انرژی) به سمت متالشى شدن و نابودى سیر مىکند .در حالیکه سیستمهاى باز که با محیط
اطراف داراى ارتباط متقابل (داد و ستد ماده و انرژی) هستند ،کاهش انرژى درونى خود را از محیط اخذ
مىنمایند و بدین طریق از فروپاشى سیستمهاى باز جلوگیرى مىگردد.

در حقیقت سیستمهاى باز در جهت عکس قانون آنتروپى حرکت مىکنند و به اصطالح آنتروپى منفى
به دست مىآورند و به حیات خود ادامه مىدهند .در فرآیند داد و ستد ماده و انرژى در سیستمهاى باز و
محیط اطراف ،هر قدر مقدار انرژى داده شده به محیط کمتر از مقدار انرژى باشد که از محیط بهدست
مىآورند ،با میزان آنتروپى منفى بیشتر ،مىتوانند زمان بیشترى ادمه حیات دهند .این نسبت به استحکام
ساختارى سیستم (یعنى روابط پایدار بین عناصر سیستم) از یک سو و کارکرد سیستم از سوى دیگر ارتباط
پیدا مىکند.

 - 2نویسنده مسئول؛ کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان abc.ghanbari@yahoo.com
 - 1دانشیار روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان mazaherimehrdad@gmail.com
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نظام آموزش و پرورش بدلیل ارتباط مستمر و الینفک خود با عوامل بیرونی (همچون؛ فرهنگهای در
حال تغییر جوامع ،دگرگونیهای اجتماعی و اقتصادی ،تحوالت علمی و تکنولوژی و )...و تاثیر و تاثر از
آنها ،به عنوان سیستمی باز تلقی میگردد و همواره تحول در این سیستم از ضروریات و سیاستهای کالن
یک جامعه به شمار میآید .از طرفی ،نظام آموزش و پرورش ،ماشین تولید سرمایههای انسانی جوامعاند
که مبتنی بر برنامهریزیها و فلسفه مدون تعلیم و تربیت ،متناسب با مقتضیات زمان طراحی و عمل مینماید.
تحول در نظام آموزش و پرورش از دیدگاه سیستمی ،همواره زنده و جریان داشته و تالش کلیه
اندیشمندان در این عرصه ،هدایت این تحول در جهت اهداف و برنامههای مدون بر پایه فلسفه تعلیم و
تربیت است .اما آنچه که در نظام آموزش و پرورش این نیاز به تحول را ایجاب میکند ،وجود «پدیده
آنتروپی» است« .پدیده آنتروپی» کمیتی ترمودینامیکی است که به ارائه اندازهای برای درجه بینظمی در
هر سیستم میپردازد (هر چه درجه بینظمی باالتر ،آنتروپی بیشتر است) .از این رو ،نظام آموزش و پرورش
بدلیل وسعت سطح تاثیرگذاری در سطوح مختلف جامعه (حتی به تعداد افراد جامعه) ،دارای آنتروپی
باالیی است و فرآیند تحول در این نظام مستلزم صرف هزینه و منابع ،ارتقاء سطح رهبری تحول ،تبیین
فلسفه تعلیم و تربیت مدون با پشتوانههای علمی و پژوهشی ،ضرورت حمایتها و مشارکتهای همگانی
اعم از دولتی و مردمی با اشتراکگذاری هدفمند اجتماعی و ...میباشد .از این رو است که ،تغییر و تحول
در حوزه نظام آموزش و پرورش همواره در جوامع مختلف به کندی انجام میشود و به تعبیری کاهش
آنتروپی و ایجاد آنتروپی منفی (نگانتروپی )2در سیستم آموزش و پرورش همواره با صرف هزینههای
گزاف صورتپذیر است.
آنتروپی فازی ،مدلی ریاضی برای تبیین تغییر تدریجی و تحول در یک سیستم است که در راستای
اهداف برنامهریزی شده و هوشمندانه (فلسفه آموزش و پرورش) تحقق مییابد و معتقد است که بهبود
کارایی و بهرهوری در نظام آموزش و پرورش مستلزم تالش و برنامهریزی و صرف انرژی توسط خارج از
سیستم و نظام آموزش و پرورش اعم از؛ نظام خانوادهها ،قوانین و فرآیندهای حکومتی و قانونگذار،
فرهنگ عمومی و جامعه ،حمایتهای اجتماعی ،ارتقاء سطح دانش و گاهی جامعه و  ...میباشد .تحول در
فرآیند آنتروپی فازی ،مبیین کاهش آنتروپی و افزایش نظم در سیستم از یک سو و افزایش آنتروپی و
کاهش نظم محیط سیستم از سویی دیگر است که برپایه اصولی ،طرحریزی میشود .شاید بتوان گفت
مهمترین و مشکلترین فرایند در هر سازمان پدیده آنتروپی تحول باشد ،چرا که در محیط متغیر امروزی
negentroy
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سازمان و نظامها بایستی با توجه به تغییرات محیط متحول شده و از خود واکنش نشان دهند .در غیر این
صورت ،در ورطه نابودی قرار میگیرند .تبیین تحول نظام آموزش و پرورش براساس فرآیند آنتروپی
فازی ،رویکردی متفاوت و نو در تفکر ایجاد نموده و با مدد منطق فازی و پدیده آنتروپی به تشریح این
رویکرد در تحول نظام آموزش و پروش میپردازد.
واژههای كلیدی :آنتروپی ،منطق فازی ،تحول نظام آموزش و پرورش
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سلطانی نژاد ،نجمه و کشتی آرای ،نرگس ( .)2931تبیین رویکرد تعلیم و تربیت اسالمی به پدیده

جهانی شدن .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی
فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)191-196 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تبیین رویکرد تعلیم و تربیت اسالمی به پدیده جهانی شدن
نجمه سلطانی نژاد 2و نرگس کشتی آرای

1

قرن بیست و یکم ،قرن دانایی است؛ قرن تغییر از جامعه صنعتی به جامعهی فراصنعتی یا جامعهی
اطالعاتی؛ قرنی که در آن اطالعات ،دانش و آگاهی ،اساسیترین دارایی انسانها ،ملتها و جوامع به
شمار میآید .جهانی شدن با سابقهای حدود  15سال ،با رویکردی اقتصادی آغاز شد ،ولی در حوزههای
مختلفی طرح شده ،دوستان و دشمنان زیادی پیدا کرده است .خداوند در سوره مبارکهی آل عمران ،آیه
شریفه ی  06میفرماید« :تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم» به این معنا که «بیایید در اطراف آن نکات که
اختالف نظر داریم به نکات اشتراکمان هم اقرار کنیم» .در این صورت هر کس هر میزان از حقیقت را که
دارد ،میتواند عرضه کند و این خود امکان گفتگو را فراهم میآورد.
تأثیرات جهانی شدن نه فقط بر اقتصاد و سیاست و مناسبات اجتماعی است بلکه ،بر فرهنگها و
نظامهای آموزشی و هویت مردمان نیز هست .به همین دلیل ،فلسفه تعلیم و تربیت و برنامهریزی ثمربخش و
نوآوری در آموزش و پرورش زمان ما ،نمیتواند بدون توجه دقیق و عمیق به تأثیرات جهانی شدن در
تعلیم و تربیت کشورها و ملتها صورت گیرد.
آن چه در حوزه آموزش و پرورش از سوی متخصصان و نهادها درباره جهانی شدن و آموزش و
پرورش بیان شده بیشتر جنبه کلی دارد .به دیگر سخن ،دیدگاههای ارایه شده ،تکلیف عملورزان را روشن
نساختهاند ،که موضع مناسب برای جهانیشدن چیست؟ و چه کارهایی باید انجام داد؟ در واقع،
کوششهای انجام گرفته ،حدود عمل را برای فعالیت تعیین نکردهاند یا آن جا که این اتفاق شکل گرفته
رویکرد اسالمی به تعلیم و تربیت جهانی مغفول مانده است .تربیت فراگیرانی با ذهنیتی جهانی و مبتنی بر
رویکردهای اسالمی وظیفهای استراتژیک است که پیش روی مدیریت منابع انسانی در نهادهای آموزشی

 - 2دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهان najmeh.soltani8@gmail.com

 - 1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهان keshtiaray@gmail.com
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قرار دارد .انتظارات و نیازهای جهانی شدن ،از طریق آموزشهای رسمی و نگرشهای توسعهای برآورده
میشوند.
میتوان پیشینههای علمی مورد بررسی در این پژوهش را به سه گروه تقسیم کرد :الف) مجموعه کتبی
که جهانی شدن را از دیدگاههای اقتصادی ،تربیتی ،فرهنگی و سیاسی مورد بررسی قرار داده است .ب)
آثاری که بیانگر دیدگاههای جهانی شدن در متون دینی است .مجموعهای از پژوهشهای دانشگاهی که از
نوع پایاننامههای تحصیالت تکمیلی است و پدیدهی جهانی شدن را از دیدگاه اعضای هیئت علمی و
دانشجویان در آموزش عالی و نیز دستهای دیگر در خصوص تربیت اسالمی مباحثی چون رویکرد جامع و
محدود نسبت به دین و تأثیر آن بر دانش تعلیم و تربیت ،فرایند تعلیم و تربیت با اقتباس از مبانی عرفان
اسالمی ،تعلیم و تربیت اسالمی و غیر آن ،که در منابع به برخی از آنها اشاره شده است؛ پرداختهاند.
با بررسی نوشتهها و پژوهشهای ذکر شده این چنین دریافت شد که مسأله جهانی شدن یکی از
مقولههای مهم در تفکر صاحبنظران تعلیم و تربیت به شمار میآید .امروزه ،اگر نتوان گفت که تمامی
مشکالت و دغدغههای انسانها ،جهانی شده ،بی شک بسیاری از این مسائل در حد و اندازههای گذشته
قابل ارزیابی نبوده و برطرف کردن انبوهی از این مشکالت از عهده دولتها خارج شده ،مشارکت تمام
دولتها و ملتها را میطلبد.
به نظر میرسد وجود خأل ناشی از عدم کفایت تبیین رویکرد تربیت اسالمی به پدیده جهانی شدن که
میتواند نیازهای تربیتی بشریت را در عرصهی جهانی برآورده ساخته و به خوبی بر بحرانهای فردی و
اجتماعی امروز غلبه نماید؛ ضرورت پرداختن به این مسأله را تأیید مینماید .در این راستا بهرهمندی از
آیات و روایات و دستیابی به نظرات مفسرین آیات قرآنی از طریق مصاحبه با ایشان میتواند تأییدی بر
جنبه جدید بودن تحقیق باشد .سؤالهای زیر در این مطالعه مورد بررسی قرار خواهند گرفت:
 -2در تربیت اسالمی چه مشخصهها و مؤلفههایی برای پدیده جهانی شدن وجود دارد؟
 -1تربیت اسالمی در راستای پدیده جهانی شدن چه اصولی را مطرح میکند؟
 -9رویکرد تربیت اسالمی به پدیده جهانی شدن حاوی چه نکات و داللتهایی برای برنامهدرسی
خواهد بود؟
در پژوهش از روش گراندد تئوری (نظریه زمینهای) استفاده خواهد شد .از این رو ،محققین در صدد آن
هستند دادههای خود را در طی فرایند پژوهش از طریق مطالعهی متون و اسناد و همچنین ،مصاحبه با
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افرادی که در حوزه اسالمشناسی مطالعات عمیقی داشتهاند به صورت نظاممند گردآوری و تجزیه و تحلیل
استقرایی نمایند.

منابع
باقری ،خ .)2915( .جهانی شدن و تعلیم و تربیت اسالمی .نشریه آموزش معارف اسالمی ،سال سیزدهم ،شماره .40
جاودانی ،ح .)2911( .جهانی شدن و آموزش عالی ،گسست میان نظریه تا کنش :راهبردهایی نوین برای توسعه
آموزش عالی ایران .فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی ،شماره  ،09صص.292 -250 :

سلیمانی بشلی ،م .ر .)2913( .جهانی شدن؛ بحران هویت و تضعیف تربیت دینی .فصلنامه اسالم و پژوهشهای
تربیتی ،سال دوم ،شماره دوم ،صص.210-253 :
صبوری خسرو شاهی ،ح ( .)2913آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن؛ چالشها و راهبردهای مواجهه با آن.
فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن ،سال اول ،پیش شماره اول ،صص.231 -243 :

نوربخش ،ی؛ سلطانیان ،ص .)2913( .جهانی شدن و چالشهای دینی و ملی حاصل از آن .فصلنامه بینالمللی روابط
خارجی ،سال دوم ،شماره سوم ،صص.02 -93 :
متولی درویشی ،ح .)2916( .موعودگرایی و جهانی شدن فرهنگی .فصلنامه مشرق ،سال سوم ،شماره  ،22صص-66 :
.15
یارمحمدیان ،م .ح( .بی تا) .تأثیرات جهانی شدن بر خانواده .مجله پیوند ،شماره .241
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پورجعفریان ،زهرا؛ پوراحمدعلی ،امیر و شیخی فینی ،علیاکبر ( .)2931تبیین ارتباط بین توانایی

حل مسأله در دانشآموزان از طریق فلسفه برای کودکان .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی
انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص:
 .)149-193مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تبیین ارتباط بین توانایی حل مسأله در دانشآموزان از طریق فلسفه برای
كودكان
زهرا پورجعفریان2؛ امیر پوراحمدعلی 1و علیاکبر شیخی فینی

9

یکی از اهداف مهم اکثر نظامهای آموزش و پرورش ،تفکر و بهبود توانایی تعقل است (صفاییمقدم،
 .)2910بر این اساس ،دانشآموزان باید بطور فعال تالش کنند ،اطالعات جدید خود را با دانستههای قبلی
خود وحدت بخشند و آنچه را مهم و باارزش است ،استنباط و انتخاب کنند و بطور راهبردی درباره
یادگیری خود بیندیشند .متأسفانه ،مدارس امروز ،توجه خود را بیشتر به انتقال اطالعات و حقایق علمی
معطوف کرده و از تربیت انسانهای مبتکر و خالق فاصله گرفتهاند (شعبانی .)2915 ،با وجود این ،کودکان
نیاز به فهم دنیا دارند و بطور طبیعی درباره محرکات پیرامون خود کنجکاوند؛ اما آنها برای معنا بخشیدن به
جهان نیازمند کمک هستند تا اطالعاتی را که درباره تجارب خود گردآوری کردهاند ،پردازش کنند و
نسبت به آنها واکنش نشان دهند (مرعشی .)2910 ،یکی از روشهای پرورش تفکر که در چند دهه اخیر
مطرح بوده است ،آموزش فلسفه به کودکان است که هدف آن آموزش تفکر ،استدالل و حل مسأله به
کودکان است .به گونهای که امروزه ،آموزش مهارتهای تفکر ،یکی از با ارزشترین حوزههای پژوهش
و آموزش در جهان است (بارنز.)1555،4
در جهان پیچیدهی امروز ،افراد برای برخورد منطقی با چالشها ،به یادگیری مهارتهای تفکر
نیازمندند .از سوی دیگر« ،فلسفه» برای کودکان به عنوان یکی از ابزارهای اصلی پرورش مهارتهای تفکر
در کودکان شناخته شده است .ما میتوانیم بچهها را در سطح خودشان کنجکاو و پرسشگر به بار بیاوریم
 - 2کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی Zahra.purjafariyan@gmail.com
 - 1دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه هرمزگان pourahmadali.stu@hormozgan.ac.ir
 - 9دکتری فلسفه آموزش و پرورش و عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان ashaikhifini@yahoo.com
- Barnes
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و سعی کنیم تا آنها یاد بگیرند که با دلیل حرف بزنند و با دلیل بپذیرند .این در حالی است که برنامه «فلسفه
برای کودکان» در بیش از  255کشور در حال انجام است .لیپمن معتقد است که تفکر باید محور تعلیم و
تربیت قرار گیرد .او معتقد است استفاده از فلسفه برای به کار انداختن ذهن شاگرد است .ارائه درس در
کالس باید از سوی دانشآموز باشد و معلم فقط نقش هدایتکننده داشته باشد (لیپمن.)2339 ،
«فلسفه برای کودکان» ترجمه عبارت التین  Philosophy for childrenاست .این اصطالح عنوان

برنامهای است که توسط ماتیو لیپمن  -یکی از فالسفهی معاصر  -طراحی شده و بر آن است که در وهله
اول فلسفه را از موقعیت انتزاعی و برج عاج نشینیاش پایین آورد و به داخل اجتماع ببرد .دوم اینکه

رویکردی نو به نظام تعلیم و تربیت ارائه دهد تا مشکالت و ضعفهای بنیادی نظام تعلیم و تربیت رایج را
که مدتهاست غیر قابل درمان به نظر میرسد ،با تغییرات زیربنایی در ساختار آن رفع کند .از این رو ،اوالً
این برنامه میتواند به عنوان یکی از جدیدترین دستاوردهای جنبش فلسفه کاربردی باشد که از قرن پیش
آغاز شده است .دوم اینکه پارادایمی نو برای آموزش و پرورش و نظامهای آموزشی باشد؛ پارادایمی که با
هدف باالبردن قدرت داوری و با محوریت تأمل و با تکیه بر تمرین شکل میگیرد ،نه با محوریت تقویت
حافظه و آموزش علوم سابق و از قبل تحصیل شده .به عبارت دیگر ،تالش میشود افراد از کودکی
شهروند و دانشمند بودن را تمرین کنند ،نه اینکه فقط ،حاصل کار دانشمندان گذشته را به حافظه بسپارند.
در این برنامه ،با در نظر گرفتن این واقعیت که افراد در دوران بزرگسالی قادر به باال بردن مهارتهای
فکری خود نیستند ،به همان نحو که آموزش ریاضیات از دوران کودکی شروع میشود ،آموزش تفکر نیز
از خردسالی شروع میشود .لیپمن ،بنیانگذار این برنامه میگوید« :فلسفه برای کودکان تالشی است برای
بسط فلسفه ،با این هدف که بتوان آن را بسان یک شیوه آموزشی بکار برد .فلسفه برای کودکان ،آموزشی
است که از فلسفه برای وا داشتن ذهن کودک به کوشش در جهت پاسخگویی به نیاز و اشتیاقی که به معنا
دارد ،بهره میبرد .هدف فلسفه برای کودکان ،یاری دادن به کودکان و نوجوانان برای بهرهمندی از فلسفه
به منظور بهبود بخشیدن به یادگیری است» (لیپمن.)2911 ،
معلمان مکرراً بر محتوای یادگیری تأکید دارند تا بر فرآیند یادگیری .آنها به دانشآموزان میآموزند
که به چه فکر کنند نه اینکه به آنها کمک کنند تا چگونه اندیشیدن را بیاموزند .طراحیکنندگان برنامههای
آموزش تفکر سعی دارند تا چنین شرایطی را به گونهای اصالح کنند تا دانشآموزان در مورد خودشان به
عنوان یادگیرنده و متفکر بیاموزند (برنسفورد.)1550 ،2
- Bransford
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مطالعات انجام شده در کشورهای گوناگون از جمله ایران ،این ادعا را تایید میکنند و بیانگر آن هستند
که رویکرد فلسفی میتواند ،در بهبود مهارتهای فکری سودمند باشد .در این مقاله ،به برخی از نتایج این
تحقیقات میپردازیم.
حل مسأله و آفرینندگی در باالترین سطح فعالیت شناختی انسان قرار دارند و ارزشمندترین اهداف
تربیتی و آموزشی به حساب میآیند .در واقع ،هدف عمده تمام نهادهای تربیتی و همه فعالیتهای
آموزشی ایجاد توانایی حل مسأله در افراد است (سیف .)2910 ،دزوریال و گلدفرید ( ،)2302پنج مرحله
تشخیص موقعیت ،2تعریف و صورتبندی مسأله ،1ایجاد راهحلهای بدیل( 9متناوب) ،تصمیمگیری 4و
اثبات را برای حل مسأله مشخص کردهاند .با آموزش این مراحل به دانشآموزان میتوان توانایی مقابله با
مشکالت را در آنها افزایش داد تا بتوانند به نحو موثرتری مشکل موجود را رفع نموده و راهحلهای
مختلفی را برای حل مسأله بیان کنند.
یکی از مسائل اساسی برای مربیان تعلیم و تربیت ،معلمان و والدین و حتی خود دانشآموزان این بوده و
هست که آیا مدرسه و برنامههای درسی منجر به پرورش تفکر در دانشآموزان میشود؟ اصالح و تقویت
نیروی تفکر همواره جزئی از اهداف اولیه آموزش و پرورش بوده است .بنابراین تصور میشد که از طریق
انتقال دانش ،آموزش و پرورش میتواند به هدف خود دست پیدا کند .چنین تمرکزی بر یادگیری دانش
حاال دیگر قابل قبول نیست ،اکنون همه میدانیم که چقدر از دانش با چه سرعتی میتواند از رده خارج
شود و در نتیجه حتی اگر بپذیریم که فرد تربیت شده باید مطلع باشد ،باید تصریح کرد که چنین فردی باید
اهل تعقل و قضاوت ،پرورش یابد (لیپمن .)2331 ،آموزش فلسفه به کودکان کلیدی طالیی است که
میتواند به رشد مهمترین جنبه درونی کودکان یعنی تفکر کمک کند .لیپمن از سال  2363با طراحی و
اجرای برنامهای با عنوان «فلسفه برای کودکان »0که به اختصار آن را «فلسفه به کودکان» مینامد ،تالش
کرد تا فلسفه را به جایگاه واقعی خود آن گونه که سقراط مد نظر داشت – بازگرداند ،به نظر او فلسفه ویژه

بزرگساالن نیست و کودکان نیز میتوانند آن را انجام دهند .او فلسفه را در معنای فلسفیدن بکار برد ،کاری
که کودکان میتوانند ،انجام دهند و بطور ذاتی مستعد انجام آن هستند (قائدی .)2919 ،برنامه فلسفه برای
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کودکان اکنون در  251کشور جهان در حال اجراست و توجه بسیاری از متفکران ،محققان و مربیان تعلیم
و تربیت را در سالهای اخیر به خود معطوف کرده است .لیپمن چارچوب نظری برنامه درسی فلسفه برای
کودکان را در کتاب «فلسفه در کالس درس» ( )2315تبیین کرده است .او در این کتاب و برخی دیگر از
آثارش ضمن انتقاد از نظام تربیتی موجود ،بر این باور است که این نظام باید از نو طراحی شود؛ زیرا دچار
سردرگمی است و بسیاری از روشها و رویکردهای موجود نتوانسته این نقص را برطرف کنند و با
شکست مواجه شدهاند.
به عقیده لیپمن ،فلسفه در معنای فلسفیدن ،حلقه گمشدهی نظام تربیتی است .او عقیده دارد که فلسفه با
شگفتی آغاز میشود و شگفتی ،با معنی ،ارتباط دارد .معنییابی نیز زیربنای تفکر را تشکیل میدهد .او
پژوهش اجتماعی ،علمی و اخالقی را با بررسیهای فلسفی و مقوالت فلسفی یکپارچه میسازد .سپس،
هدفهای فلسفه برای کودکان را توضیح میدهد و بهبود توانایی استدالل کردن ،پرورش خالقیت ،رشد
فردی و میانفردی ،پرورش درک اخالقی ،پرورش توانایی معنییابی در تجربه را از هدفهای برنامه
درسی فلسفه برای کودکان میداند .برنامه فلسفه برای کودکان ،اکنون جای مستحکمی در نظریه تربیتی
برای خود باز کرده و در عین حال «فلسفه تعلیم و تربیت معاصر را از کسلکنندگی (هاملین )2906 ،در
آورده است» .به زعم هاملین« ،برای مواجههای تازه با فلسفهی تعلیم و تربیت ،به نسلی تازه و فلسفیاندیش
و نیز شیوههای نو و روح فلسفی جدید نیاز است» و فلسفه برای کودکان میتواند چنین کاری را انجام
دهد.
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط و نسبت مهارت حل مسأله و آموزش فلسفه به کودکان میپردازد .این

پژوهش که از نوع بنیادی – کاربردی است با روش کتابخانهای و فیشبرداری به انجام میرسد .در این
پژوهش ،پس از تعریف مهارت حل مسأله و فلسفه برای کودکان به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم
که چه ارتباطی بین مهارت حل مسأله و آموزش فلسفه به کودکان وجود دارد؟
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محمدی چابکی ،رضا ( .)2931تحول تربیتی در پارادایم پیچیدگی .در چکیده مقاالت چهارمین
همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران
(صص .)140-144 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تحول تربیتی در پارادایم پیچیدگی
رضا محمدی چابکی

2

علم جدید که بر مبنای تفکرات اندیشمندانی چون دکارت و نیوتن پایهگذاری شد ،سعی در دستیابی
به شناختی متقن از واقعیت ،بهکمک تجزیه و تحلیل آن داشت .معموالً از این رویکرد که متکی بهنوعی
«فلسفه مکانیکی» است ،با عنوان «پارادایم نیوتنی» یاد میکنند (هیالین و همکاران1550 ،1؛ پریگوژین و
استنجرز .)2314 ،9اما ،در قرن بیستم با ظهور اندیشههایی نوین در حوزههای گوناگون دانش ،پایههای این
علم رو به سستی و ضعف نهاد و تلقی بدیلی از علم ظهور کرد که امروزه از آن با عنوان «پارادایم
پیچیدگی »4یاد میکنند و در مقابل آن ،رویکرد پیشین را «پارادایم سادگی 0مینامند .پارادایم پیچیدگی
مؤلفههای بدیلی برای ارکان پارادایمی (هستیشناسی ،معرفتشناسی ،روششناسی) معرفی میکند که در
تقابل با پارادایم سادگی قرار دارند .بر این اساس ،مفهوم تحول یکی از بنیادهای نظری پارادایم پیچیدگی
محسوب میشود .پارادایم پیچیدگی در حال نفوذ و تأثیرگذاری در حوزههای گوناگون دانش از جمله
علوم تربیتی است .از اینرو ،فهم جدیدی از پدیدارها و فرایندهای تربیتی با توجه به مؤلفههای بدیل این
پارادایم در حال شکلگیری است .بنابراین ،تحول تربیتی در زمینه این پارادایم نیز معنایی دیگر خواهد
یافت .هدف اصلی این مقاله توضیح این معنای بدیل از تحول تربیتی و ارائه منظری کلنگر به ویژگیها،
اصول و عوامل آن است.
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پارادایم پیچیدگی مؤلفههایی چون واقعگرایی انتقادی پیچیده ،علیت پیچیده ،تعیّنگرایی ساختاری،2
بازنمایی توزیعی ،1عدمقطعیت ،نظریه فازی صدق ،کلگرایی ،بیناعینیت ،9و راهبرد دارد که تمام آنها در
تقابل با مؤلفههای پارادایم سادگی قرار میگیرند .بر اساس این پارادایم ،جهان هستی از سیستمهای
چندالیه و تودرتو تشکیل شده و دائماً در حال تحول است .این نگاه در مقابل هستیشناسیهای سنتی قرار
دارد که جهان را ثابت و متشکل از ذرات و اجسام در رابطه علت و معلولی با هم فرض میکردند .طبق
نگاه سنتی که تا اوایل قرن بیستم ادامه داشت ،تمام مجموعه ذرات کوچک و بزرگ جهان بهگونهای
مکانیکی یا در دستگاهی آماری ،مبرّا از هرگونه دخالت و تأثیر دانشمندان و عالمان ،قابل سنجش و
اندازهگیری قطعی تلقی میشدند و از اینرو ،دانشهای بشری به صفاتی همچون قطعیت و عینیت آراسته
بوده و از تواناییهایی همچون تبیین و پیشبینی بهرهمند بودند .اما پیچیدگی برخی از سیستمهای موجود
در جهان که بهسادگی قابل تجزیه و تحلیل نبودند (مثل سلولهای زنده ،مغز انسان ،سیستم آب و هوا و )...
دانشمندان را مجبور کرد تا مفروضههای بنیادین خود درباره هستی ،معرفت و روشهای پژوهش را تغییر
دهند (ر .ک .والدراپ2331 ،4؛ لوین .)2339 ،0بههرحال ،این تحوالت گسترده که ابتدا در سطوح تجربی
و علوم طبیعی آغاز شده بود ،به الیههای عمیقتری از معرفت بشری نفوذ کرده و بهتدریج بنیادهای نظری
فهم بسیاری از اندیشمندان از جهان ،انسان ،معرفت ،جامعه و  ...را دگرگون ساخته است.
بهطور کلی ،همانطور که فولن اظهار داشته است ،غفلت از پدیدارشناسی تحول (بهمعنای نحوه تجربه
تحول توسط افراد) نقص عمده موفقیت اغلب اصالحات اجتماعی است .بهعبارت دیگر ،فهم دقیق معنای
تحول کمک شایانی به موفقیت عملکردهای اصالحی از جمله در حوزه تعلیم و تربیت خواهد داشت .از
اینرو ،اندیشمندان به مفهومشناسی تحول پرداخته و از انواع تحول سخن گفتهاند .برای نمونه ،فولن 6به دو
نوع «تحول ذهنی» و «تحول عینی» اشاره داشته و به توضیح آنها پرداخته است (فولن .)1550 ،با توجه به
این مالحظه ،در مقاله حاضر از دو گونه عمده تحول سخن بهمیان آمده است :نخست« ،تحول طبیعی »0که
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در تمام ساختارهای طبیعت و نهادهای اجتماعی بهگونهای عمومی و مستمر رخ میدهد .این نوع تحول
توأمان دارای سویههای مثبت و منفی میباشد .دوم« ،تحول قصد »2که با مالحظه برخی اهداف و خواستهها
و بهدنبال جلب حداکثری منافع و رفع مضرات و امور ناخواسته توسط انسانها صورت میگیرد.
پارادایم پیچیدگی با توصیف و تبیین نوع نخست تحول و معرفی اصول و عوامل آن ،بر این نکته تأکید
دارد که درک و فهم این نوع تحول در تمام ابعاد و شاخههای آن ،مقدمهای الزم برای پرداختن به تحول
نوع دوم است .بر این اساس ،برنامهریزان و دستاندرکاران تعلیم و تربیت با مداخله همهجانبه و مداوم در
تمام سطوح نظام سلسلهمراتبی 1تعلیم و تربیت ،میتوانند جریان تحول تربیتی را در جهت دلخواه خود
تحت تأثیر قرار دهند .همچنین ،نظریهپردازان پیچیدگی بر تحول ذهنی عامالن تربیتی (مدیران ،معلمان،
والدین ،دانشآموزان و  )...در کنار تحول عینی نظامهای تربیتی و نظامهای اجتماعی مرتبط با آن تأکید
داشته و از ضرورت هماهنگی این تحوالت دفاع میکنند (ر .ک .میسون .)1551 ،9بهعنوان نمونه ،فهم
معلمان و والدین بایستی متناسب با تحول ذهنی دانشآموزان که تأثیر بیشتری از محیط و رسانهها
میگیرند ،تغییر یابد.
عالوه بر این ،تاکنون رویکردهای گوناگونی به تحول تربیتی وجود داشته که اغلب آنها به دام
تحویلگرایی 4افتادهاند .بهعنوان نمونه میتوان به فرهنگگراها 0اشاره داشت که تأکید بسیاری بر عاملیت

6

(یعنی اهمیت مدیریت عالی مدرسه یا تعهد معلمان) دارند .در مقابل این گروه ،میتوان از نظریهپردازان
انتقادی یاد کرد که اصالح ساختارهای سیاسی -اقتصادی که به بازتولید ساختارهای حاکم میپردازند ،را
وجهه همت خود قرار دادهاند .برخالف این رویکردها ،نظریهپردازان پیچیدگی سعی دارند از منظری
کلنگر به تحول تربیتی نگریسته و به سطحی فراتر از دوگانههایی همچون عاملیت -ساختار ،معلم -شاگرد،
طبیعت -تربیت و ...گام نهاده و شبکه پیچیدهای از عوامل دخیل در تحول تربیتی را مدنظر قرار دهند
(میسون1551 ،؛ سابلی و لِمک .)1551 ،0بر این اساس ،برخی نظریهپردازان (دیویس و سومارا)1556 ،1
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» که یکی از ویژگیهای اصلی سیستمهای پیچیده محسوب2سعی داشتهاند با استفاده از مفهوم «نوپدیدی
. به توضیح شرایط و عوامل بروز تحول بپردازند،میشود
 منظری، پارادایم پیچیدگی با مؤلفههای بدیلی که در مقابله با پارادایم سادگی ارائه میدهد،در نتیجه
جدید به فهم پدیدهها و فرایندهای تربیتی فراهم آورده و تحول تربیتی از این منظر معنای متفاوتی خواهد
 عامالن تربیتی پس از آشنایی با جریان دایمی تحول طبیعی قادر به جهتدهی،یافت که بر اساس آن
.دلخواه تحول قصدی بهشیوهای کلنگر خواهند بود
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یوسفی ،سجاد ( .)2931بررسی توانمندیها و کاستیهای فلسفههای تعلیم و تربیت اسالمی معاصر

بر اساس بایستههای تحولگرایی در تعلیم و تربیت .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن
فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص.)105-141 :
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

بررسی توانمندیها و كاستیهای فلسفههای تعلیم و تربیت اسالمی معاصر بر
اساس بایستههای تحولگرایی در تعلیم و تربیت
سجاد یوسفی

2

بسیاری از فیلسوفان تربیتی ،تعلیم و تربیت را به مثابه فرایند انتقال ارزشها و دانش از نسل پیشین و عامل
پیوست فرهنگ طرح نمودهاند و از همین منظر هدف اساسی آن را بقای حیات نوع بشر و سازگار ساختن
او با شرایط پیرامون خویش دانستهاند .اما با ورود برخی رویکردهای نوین در فلسفه تربیت ،تربیت نه به
عنوان متولی حفظ پیوستگی ،بلکه عامل ایجاد تغییر تلقی گردیده است .این رویکردها بر این واقعیت تکیه
دارند که انسان موجودی توانمند و تغییرگرا است (انسانشناسی) ،و پیرامون او به شدت در تحول است
(جهانشناسی و جامعهشناسی).
از سوی دیگر فلسفه تعلیم و تربیت بایستی تحت مبانی ،ساختار و روش برآمده از مکتب خاصی ،نظام
تربیتی را «تأسیس ،حفظ و توسعه» دهد ،و بایستی گونهای تربیت را ترسیم نمود که بتواند عناصر
انسانشناختی ،جامعهشناختی و جهانشناختی مورد قبول را ،در تمام مراحل تکوین و نضج نظام تربیتی
مورد اتکا و بهرهبرداری قرار دهد ،و با توجه واقعیت تحولگرای انسان و دگرگونی پرشتاب پیرامون انسان
نظام تربیتی را ساخت ،تا در بنیانگذاری آن و نگهبانی از آن در برابر دیگر مکاتب فکری و گسترش تأثیر
گذارش بر دیگر مکاتب تربیتی ،به این مبانی توجه شود.
اهداف و ارزشهای تربیتی بر اساس چیستی تربیت تعیین میگردند و اصول و چگونگی تربیت بر پایه
اهداف تبیین میشوند .از این رو نکته آغازین فلسفهورزی در تربیت ،تعریف تربیت و تعیین اهداف آن
میباشد و به هر روی بایستی توانایی تحول انسان و میل او به آن و دگرگونی پرشتاب پیرامون انسان در این
خردورزی فلسفی مالحظه گردد.
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در مورد پژوهشهای انجام گرفته دربارهی تحولگرایی تعلیم و تربیت و نقش آن ،میتوان به
فلسفههای مارکسیستی ،نظریه انتقادی ،سازندهگرایی و آیندهگرایی اشاره نمود .مارکس با انتقاد جدی از
فرایند فلسفهورزی ،معتقد است که کار فیلسوفان تا به حال تفسیر واقعیت بوده است و نقش چشمگیری در
تغییر واقعیت نداشتهاند ،در حالی که از نظر او باید رسالت فلسفه را تغییر جهان دانست .همین نگرش پس
از وی در رویکردهای مزبور ادامه یافت.
در مورد نگرش بنیادین به تربیت اسالمی در تاریخ تفکرات اسالمی میتوان به احیاگری و تحول توسط
پیامبر (ص) ،پیشوایان دینی و اصالحی اشاره نمود ،به ویژه در عصر احیاگری دینی منتهی در قرن بیستم در
کشورهای اسالمی تغییر وضعیت موجود وجهه اصلی قلمداد میگردد .در سده اخیر و دوران معاصر،
اندیشمندان مسلمان نیز جهت سودهی کالن امر تعلیم و تربیت (در سه حوزه تأسیس ،حفظ و توسعه) اقدام
به تهیه فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی نمودهاند و در این زمینه بنیادهای فلسفی مناسبی را فراهم آوردهاند .در
میان این تالشها میتوان به کوشش خسرو باقری در تألیف کتاب «درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت
جمهوری اسالمی ایران»« ،فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسالمی» تهیه شده توسط صادقزاده و
همکاران« ،فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی» نوشتهی فتحعلیخانی و همکاران« ،فلسفه تعلیم و تربیت :درآمدی
بر تعلیم و تربیت اسالمی» نوشته محمدجعفر پاکسرشت و همکاران و «نظریه تعلیم و تربیت اسالمی»
نگارش یافته توسط جمیله علمالهدی اشاره نمود .در میان آثار عربی «فلسفه تربیت اسالمی» ماجد عرسان
کیالنی قابل توجه است.
با توجه به نوپا بودن چنین فعالیتهای بنیادینی ،الزم است آنها از جهتهای مختلفی مورد بازبینی قرار
گیرند .با توجه به لزوم ارتباط مستقل و تأثیرگذار مکتب تربیتی اسالم ،ضرورت دارد عنصر تحولگرایی
در فلسفه تربیتی اسالم مورد دقت نظر قرار گیرد و فلسفههای معاصر تعلیم و تربیت اسالمی را از این نظر
مورد ارزیابی قرار دهیم .بر این اساس ،این پرسش مهم مطرح میگردد که فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی
معاصر به چه میزان توانسته است به واقعیتِ تحولگرای انسان و دگرگونی پرشتاب پیرامون او توجه نماید؟
به عنوان مقدمه ،باید به این پرسش پاسخ داد که توجه به تحولگرایی انسان و پیرامون او باید چه لوازمی را
در نگرش فلسفی در پی داشته باشد؟ سپس بر اساس آن معیارها و لوازم فلسفههای تعلیم و تربیت اسالمی
معاصر را مورد بررسی قرار دهیم.
پژوهش حاضر بر آن است بایستههای عنصر تحولگرایی در تعلیم و تربیت و لوازم آن را روشن نماید.
سپس بر اساس آن معیارها به بررسی توانمندیها و کاستیهای فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی معاصر بپردازد
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و نشان دهد که این فلسفه چقدر توانسته است تحولگرایی را در توصیف ماهیت و اهداف تربیت تأمین
کند .در مسیر پژوهش ،از شیوه استنتاج معکوس (استدالل استعالیی) برای کشف لوازم تحولگرایی و
تحلیل محتوای جهت تبیین فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی معاصر استفاده شده است.
در پایان ،این پژوهش به این نتیجه ختم میگردد که بر اساس معیارهایی مانند توجه به شرایط گذشته،
حال و آینده در تحولگرایی فلسفه مذکور به صورت قابل اطمینان و تضمینپذیری عنصر تحولگرایی را
در تعریف و تعیین اهداف تربیت مالحظه ننموده است .گرچه ،نمیتوان توجه طراحان /آنها را به این نکته
مورد انکار قرار داد .از این رو پیشنهاد میشود مبانی نظری بر اساس تحولگرایی مورد بازبینی قرار گیرد و
ساختار مناسب فلسفی جهت پیشبرد تحوّلگرایانه تعلیم و تربیت طراحی گردد.
واژههای كلیدی :تحولگرایی ،تربیت اسالمی ،تأسیس ،حفظ و توسعه فلسفه تعلیم و تربیت
اسالمی.
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یوسفی ،سجاد ( .)2931بررسی سوگیری تحولزایی در نظریههای تعلیم و تربیت اسالمی معاصر بر

اساس مبانی نظری اسالم در باب تحولزایی تعلیم و تربیت .در چکیده مقاالت چهارمین همایش
ملی انجمن ف لسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص:
 .)109-102مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

بررسی سوگیری تحولزایی در نظریههای تعلیم و تربیت اسالمی معاصر بر
اساس مبانی نظری اسالم در باب تحولزایی تعلیم و تربیت
سجاد یوسفی

2

با توجه به گسترش مطالعات دینی و تعاملهای معرفتی اسالم با دیگر مکتبها و نظامهای معرفتی در
دوران معاصر ،تربیت اسالمی نیز به مثابه دانشی ضروری در مجامع اسالمی مورد بحث و نظر جدی قرار
گرفته است و نظریههای مختلفی در باب تربیت اسالمی طرح گردیده است .بررسی تعلیم و تربیت اسالمی
از زوایای مختلف میتواند به غنا و قوت این دانش نسبتاً نوپا کمک شایانی کند و یکی از جنبههای مهم در
همه نظامهای تربیتی ،از جمله نظام تربیتی اسالم ،سازگاری با مبانی نظری خویش و همخوانی با
واقعیتهای موجود میباشد .از این رو ،هر مکتبی بایستی در نظامسازی تربیتی ،تطابق با واقعیت موجود و
سازگاری با مبانی نظری خویش را مدنظر قرار دهد.
تحولگرایی یکی از مؤلفههایی است که میان اندیشمندان اسالمی تفسیر واحدی از آن وجود ندارد؛
برخی از گرایشهای مذهبی به نام سنتگرایی و بددینی تحولگرایی را طرد میکنند ،و برخی از
تجددطلبان تحول را به عرصههای بنیادین نظر میکشند و تحولگرایی بنیادین را مطرح مینمایند .از این
رو ،نمیتوان از تحولگرایی به مثابه امری دارای معنای واحد سخن گفت ،اما اصل تحول بدون توجه به
دایره تعمیم را در اسالم میتوان امر مسلمی دانست .به هر روی ،یکی از مشخصههای عصر حاضر
دگرگونی پرشتاب آن است .همین ویژگی ،موجب برجستهتر شدن واقعیت تحولگرای انسان شده است.
به همین جهت ،یکی از معیارهای طبقهبندی نظامهای تربیتی ،محافظهکاری و آرمانگرایی است ،که یکی
تأکید خویش را بر میراث فرهنگی گذشته ،معطوف میدارد و دیگری به عنصر ساختن و تحول در آینده
توجه دارد.

2
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با توجه به اینکه دین اسالم ،به دنبال تحولزایی در حیات انسان ،و مدعی تغییر در زندگی اوست ،دو
مطلب اخیر ،یعنی «واقعیت متحول انسان و پیرامون آن» و «ادعای تحولگرایی دین اسالم» ،ایجاب میکند
که نظام تربیتی برآمده از آن دارای سوگیری تحولزایی باشد .به عبارت دیگر ،لزوم سازش با واقعیات
موجود و سازگاری با مبانی نظری اسالم جهتگیری تحولزایی در تربیت اسالمی را ضروری میسازد.
از این رو ،الزم ست بر اساس مبانی نظری اسالم و قرائت اسالم از واقعیت متحول انسان و پیرامون او،
به بازبینی تربیت اسالمی و نظریههای موجود در آن پرداخته شود .این بازبینیها میتواند ،سستیهای دانش
تربیت اسالمی را پایش ،و به رفع آن کمک شایانی نماید ،و از سوی دیگر با یافتن نقاط قوت آن ،به
تقویت و تعمیم آنها بپردازد .ولی با توجه به نوین بودن عرصه تربیت اسالمی ،به عنوان دانش مدوّن ،هنوز
بازبینیهای جدی و فنی درباره آن صورت نگرفته است و بررسیهای انجام گرفته ناظر به کلیت نظریهها
بوده است ،اما به صورت موضوعی و مقیاس مسئله خاص ،به بررسی نظریههای تربیت اسالمی پرداخت
نشده است .حضور عنصر تحولگرایی شامل همین غفلت میباشد و به بررسی این عنصر در نظریههای
تربیت اسالمی توجه نشده است.
با توجه ویژه و نظامسازی در تربیت اسالمی ،آثار متقن و قابل توجهی در این حوزه منتشر شده است که
از این میان میتوان به «تعلیم و تربیت اسالمی» (علی شریعتمداری)« ،نگاهی دوباره به تربیت اسالمی»
(خسرو باقری)« ،نظریه تربیت اسالمی» (جمیله علمالهدی)« ،فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسالمی»
(علیرضا صادق زاده و همکاران)« ،فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی» (فتحعلیخانی و همکاران) و «درآمدی بر
تعلیم و تربیت اسالمی» (محمدجعفر پاکسرشت و همکاران) اشاره نمود.
پژوهش حاضر بر آن است بر اساس مبانی نظری اسالم در باب تحولگرایی (واقعیت تحولگرایی انسان
و دگرگونی پرشتاب پیرامون او) ،نظریههای تربیت اسالمی معاصر را بررسی نماید و به این پرسش پاسخ
دهد که نظریههای موجود چه مقدار توانستهاند این امر را در تبیین تعلیم و تربیت اسالمی مورد توجه قرار
داده ،در متن این نوع تربیت بگنجانند .جهت پاسخگویی به این پرسش از شیوه توصیفی و تحلیل محتوای
استفاده میشود.
در پایان ،این پژوهش به این نتیجه ختم میگردد که بر اساس معیارهایی مانند توجه به شرایط گذشته،
حال و آینده در پردازش تعلیم و تربیت ،واقع بینی در ساختن شیوههای تربیتی ،نظارت بر رشد تحولزا در
فرایند تربیت بسیاری از نظریههای تربیت اسالمی معاصر به صورت قابل اطمینان و تضمینپذیری عنصر
تحولگرایی را در فرایند تعلیم و تربیت مالحظه ننمودهاند ،گر چه در برخی موارد به خوبی این عنصر را
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در نظامهای تربیتی خویش گنجاندهاند .از این رو ،پیشنهاد میشود مبانی نظری بر اساس تحولگرایی مورد
بازبینی قرار گیرد و ساختار مناسب فلسفی جهت پیشبرد تحوّلگرایانه تعلیم و تربیت طراحی گردد.
واژههای كلیدی :تحولزایی ،تربیت اسالمی ،تأسیس ،حفظ و توسعه فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی
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پورکریمی هاوشکی ،مجتبی ( .)2931تبیین و بررسی پژوهش تربیتی از منظر رئالیسم کالسیک،

رئالیسم علمی و رئالیسم انتقادی .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و
تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)103-104 :مشهد:
دانشگاه فردوسی مشهد.

تبیین و بررسی پژوهش تربیتی از منظر رئالیسم كالسیک ،رئالیسم علمی و
رئالیسم انتقادی
مجتبی پورکریمی هاوشکی

2

واقعگرایی 1که قدمت آن به ارسطو بر میگردد و تا دوران کنونی نیز ادامه دارد ،یکی از مکاتب
نظامدار تربیتی است که دارای تبیینهای هستیشناسی ،معرفتشناسی ،ارزششناسی و انسانشناسی میباشد
(گوتک .)43: 2935،پیشفرض این دیدگاه این میباشد که واقعیت در جهان واقع و خارج از ذهن ما
وجود دارد .از این رو ،با بررسی و شناخت دقیق است که میتوان به حقیقت امور دست یافت .این دیدگاه
در سیر تاریخی و تحولی خود ،نگرشهای متفاوتی را به خود دیده است ،نگرشهایی که تا زمان حال نیز
وجود داشته و دارای تبیینهای تربیتی خاص خود میباشند.

یکی از جنبههای تاثیرگذار رئالیسم بر پژوهش تربیتی میباشد .در این زمینه ،رویکردهای مختلف
رئالیسم با توجه به مبانی و مفروضات خاص خود ،رویکردهای پژوهشی متنوعی را به وجود آوردهاند.
رویکردهای پژوهشی که دارای ماهیت ،خصایص و استلزامات خاص خود میباشند .از این رو ،ضروری
است به رویکردهای مختلف رئالیسم در تعلیم و تربیت خصوصاً با توجه به تاثیرگذاری این رویکردها بر
چیستی و چگونگی پژوهش تربیتی بپردازیم .جایگاه و ضرورت پرداختن به رویکردهای مختلف رئالیسم
در تعلیم و تربیت ،خصوصاً در پژوهش تربیتی از چند جهت قابل توجه میباشد .نخست آنکه محققین و
دستاندرکاران تربیتی با توجه به مسائل پیشروی خود ،نیازمند بهکارگیری یک رویکرد خاص به
پژوهش هستند .از این رو ،شناخت ویژگیها و مراحل هر رویکرد به منظور به کارگیری موثر و مفید این
رویکردها ضروری میباشد .دوم آنکه هر رویکرد به طور صریح یا ضمنی مبتنی بر یک دیدگاه فلسفی
میباشد .سوم آنکه شناخت و به کارگیری درست رویکرد پژوهشی در گرو شناخت و تبیین درست

 -2دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت poorkarimim@yahoo.com
- Realism
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مفروضات فلسفیاش میباشد .چهارم آنکه نقد ،اصالح و بازسازی هر رویکرد پژوهشی بدون توجه به
مفاهیم و مفروضات فلسفی آن رویکرد ناقص و ناتمام خواهد بود .در نهایت آنکه توجه به یک رویکرد
پژوهشی همراه با مفروضات فلسفی این رویکرد ،باعث آشنایی با بستر و زمینه به کارگیری این رویکردها
میشود .به این معنی که مشخص میگردد در کجا و به چه منظور و هدفی باید از هر رویکرد استفاده
نمود .با توجه به آنچه بیان گردید سواالت این مقاله شامل دو سوال میباشد:
 -2رویکردهای رئالیسم کالسیک ،علمی و انتقادی دارای چه مفروضات فلسفی میباشند؟
 -1پژوهش تربیتی از منظر رویکرد کالسیک ،علمی و انتقادی چگونه تبیین مییابد؟
سوال اول :رویکردهای رئالیسم کالسیک ،علمی و انتقادی دارای چه مفروضات فلسفی میباشند؟
رئالیسم دارای سه نگرش متفاوت فلسفی میباشد و وجه مشترک آنها وجود جهان واقع میباشد.
نگرشها شامل رئالیسم ارسطویی 2یا کالسیک ،1رئالیسم علمی 9و رئالیسم انتقادی 4میباشند .رئالیسم
ارسطویی در دوران کنونی معروف به رئالیسم کالسیک میباشد و اندیشمندانی از جمله وایتهد ،0مک
اینتایر 6و برودی 0از مدافعان این رویکرد میباشند .رئالیسم علمی که آن را رئالیسم خام نیز نام مینهند،
نگرشی است که از اواخر رنسانس آغاز گردیده است .از جمله اندیشمندان این رویکرد میتوان به میتوان
به بیکن ،1الک ،3هیوم 25و بسیاری از اندیشمندان پوزیتویست 22در دوران معاصر اشاره نمود .رئالیسم
انتقادی ،نگرشی نو در عرصه فلسفه و علوم اجتماعی میباشد .از مدافعان آن میتوان به روی باسکار،21
ریچارد بوید ،29رم هره ،2جان سرل ،1اندرو سیر ،9مارگارت آرچر 4اشاره نمود.
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رئالیسم ارسطویی مبنا را بر جهان واقع قرار میدهد .اما سعی بر آن دارد که با بهرهگیری از منطق
بهحقیقت امور دست یابد (کاپلستون .)911 :2969 ،این دیدگاه که در دوران جدید به رئالیسم کالسیک
معروف است توجه به منطق و تحلیل منطقی (شریعتمداری )266 :2910 ،و اخالق ارسطویی (مک
اینتایر )0 :2935،دارد.
رئالیسم علمی دارای مشربی علمی و تجربی بوده و سعی بر آن دارد تا معرفت را بر اساس استقرا بنا نهد.
یعنی جمعآوری اطالعات و دادهها و نتیجهگیری براساس این دادهها .مؤلفه اصلی این رویکرد مطابقت
میباشد .یعنی مطابقت ذهن با جهان خارج .تاکید بر واقعیت خارج از ما و مطابقت با عالم خارج منجر به
آن شده که امور ارزشی ،الهیاتی و خالقانه بشری از حوزه واقعیت و طبیعت خارج شده و به حوزه
متافیزیک منتقل شوند (باقری .)10-15 :2911 ،علت نامگذاری این دیدگاه به رئالیسم خام از این جهت
است که اندیشمندان این دیدگاه حس و مشاهده را اصل همه چیز میدانند (چالمرز.)24 :2901 ،
رئالیسم انتقادی ،معتقد است جهان خارج جهانی ساده نیست که بتوان آن را صرفاً با مشاهده شناخت.
در این زمینه باسکار معتقد است جهان خارج خصوصاً جهان اجتماعی ،جهانی پیچیده با تعامل میان عامالن
اجتماعی و فردی و ساختارهای اجتماعی ،دینی ،اقتصادی و ایدئولوژیکی میباشد (باسکار .)2331 ،از
آنجا که این دیدگاه قائل به نقش عاملیت در شناخت حقیقت است رویکردی سازهگرایانه به معرفت دارد.
در این رویکرد ،معرفت نتیجه تعامل انسان و ذهن شناسا با جهان خارج است .از این رو ،میتوان این
رویکرد را سازهگرایی واقعگرا نام نهاد .همچنین ،چون این دیدگاه توجه به تعامالت مکانیسمهای علی
متعدد در خلق رویدادها دارد این رویکرد ماهیتی میانرشتهای نیز دارد (باسکار .)1525،در نهایت ،این
رویکرد از مفهوم انتقاد به منظور شناخت و نقد عوامل محدودیت آفرین در حیات بشری استفاده مینماید
و هدفش رهاییبخشی انسان میباشد (باسکار.)1553 ،
سوال دوم :پژوهش تربیتی در سه رویکرد کالسیک ،علمی و انتقادی چگونه تبیین مییابد؟
-پژوهش تربیتی از منظر رئالیسم ارسطویی یا کالسیک
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در این دیدگاه پژوهشهای تربیتی معطوف به شناخت و به کارگیری اصول و قواعد میباشند.
پژوهشها در این رویکرد با تاکید بر منطق و قیاس قابل تحقق هستند .این رویکرد ،به استنتاج نتایج
براساس مقدمات میپردازد .مقدماتی که مبتنی بر گزارههای کلی و جزئی میباشند (چالمرز.)23 :2901 ،
یکی از رویکردهای پژوهشی مستخرج از رئالیسم کالسیک در تعلیم و تربیت ،رویکرد استنتاجی یا
قیاس عملی میباشد .در این الگو ،دو نوع گزاره به کار میرود ،گزارههای هنجاری و گزارههای واقعنگر.
گزارههای هنجاری که دارای ماهیت تجویزی هستند ،سه گونه میباشند :گزارههای مربوط به اهداف
تربیتی ،گزارههای مربوط به اصول و گزارههای مربوط به روشهای عملی که باید در تعلیم و تربیت به کار
رود .گزارههای واقعنگر ،دارای ماهیت توصیفی بوده و به روابط و مناسبات واقعی میان امور ناظرند .این
گزارهها ،خود بر دو نوع هستند .گزارههای مربوط به آنکه برای نایل شدن به اهداف یا پیروی از اصول،
چه دانشها ،مهارتها یا نگرشهایی الزم یا مناسب است .همچنین گزارههای مربوط به اینکه برای کسب
دانشها ،مهارتها یا نگرشها چه روشهایی مفید و مؤثر است .گزارههای واقعنگر میتواند شامل
فرضیههای تبیینکنندی نظریههای روانشناسی ،یافتههای تجربی ،گزارههای معرفتشناختی ،متافیزیکی یا
الهیاتی باشد .در این روش ،برای استنتاج اصول از اهداف تربیتی باید گزارههای واقعنگر الزم برای نیل به
آن اهداف ،به آنها افزوده شود .همچنین برای استنتاج روشها از اصول ،الزم است که گزارههای واقعنگر
روشی به آن افزوده شود تا به کمک اصل و این گزاره روش مطلوب بهدست آید (باقری.)2913 ،
پژوهش مبتنی بر دیدگاه رئالیسم کالسیک ،با تاکید بر قیاس و رسیدن از قواعد کلی به قضایایی جزئی
مانع از توجه به واقعیتهای جزئی و تغییرپذیر جهان خارج میشود .از این رو ،مورد نقد اندیشمندان
علمگرا قرار میگیرد .از مخالفان جدی رویکرد قیاسی -استنتاجی متفکران رئالیسم علمی میباشند .این
اندیشمندان استنتاج را نه بر اساس قیاس بلکه بر اساس تجربه و مشاهده میسر میدانند.
 پژوهش تربیتی از منظر رئالیسم علمی:این دیدگاه در عرصه پژوهش تربیتی ،به دنبال شناخت به منظور پیشبینی و کنترلپذیری است ولی
خواستگاه پیشبینی و کنترل برخالف رویکرد کالسیک ،نه با استفاده از قیاس بلکه با تجربه و آزمون
فرضیات انجام میگیرد .رئالیسم علمی تعمیمپذیری را با توجه به چند شرط مجاز میداند .شروطی از
جمله :تعداد گزارههای مشاهداتی که اساس تعمیم را تشکیل میدهند ،باید زیاد باشد ،مشاهده باید تحت
شرایط متنوعی تکرار شود و گزارههای مشاهدهای باید با قانون اثبات شده در تعارض نباشد (چالمرز،
.)26 :2901
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تاکید رویکرد رئالیسم علمی بر مشاهده و تجربهورزی باعث شده تا اندیشمندان این رویکرد ،با مبنا قرار
دادن مشاهده بهعنوان مبنا و اساس هر نظریه ،در عرصه پژوهش بهدنبال آن باشند تا قواعدی برای پژوهش
تدوین نمایند تا پژوهشگران بدون هرگونه سوگیری و دخالتی صرفاً به جمعآوری اطالعات بپردازند.
همچنین ،این رویکرد باعث به حاشیه رفتن عاملیت ،خالقیت و تفاسیر محقق میشود .در زمینه رسیدن به
جواب معتبر و قابل تعمیم اندیشمندان این رویکرد سعی نمودهاند؛ تفاوتهای فرهنگی ،اجتماعی ،دینی و
نظیر آن را بر نتایج نادیده بگیرند .در نهایت آنکه ،رویکرد رئالیسم علمی جهان را به مثابه سیستمی بسته در
نظر میگیرد .به این معنی که ،هر پدیدهای بهعنوان یک جزء جدا در نظر گرفته میشود و میتوان آن را
به طور دقیق شناخت و به کنترل درآورد .این امری است که مورد نقد اندیشمندان رئالیسم انتقادی قرار
گرفته است .این اندیشمندان به جای واقعیتهای ساده از واقعیتهای پیچیده و وجود جهانی الیهمند دفاع
مینمایند .همچنین ،بر خالف رویکرد رئالیسم علمی جهان را نه سیستمی بسته و آزمایشگاهی بلکه جهان
را به مثابه سیستمی باز مورد توجه قرار میدهند ،که این سیستم باز مبتنی بر تعامل مکانیسمهای علی متعدد
میباشد.
 پژوهش تربیتی از منظر رئالیسم انتقادی:رویکرد پژوهشی مبتنی بر دیدگاه رئالیسم انتقادی نقد تبیینی میباشد .باسکار معتقد است از آنجا که
پدیدهها توسط سازوکارها ،ساختارها ،رشتهها و فرایندهایی علی متکثر 2تولید میشوند نه یک ساختار،
مکانیسم ،رشته و فرایند علی ،در نتیجه الگوی مناسب به منظور تحلیلی از تبیین چنین پدیدههایی براساس
رئالیسم انتقادی ممکن میباشد .تبیینی که براساس آن بتوان از سطح ظاهر یک رویداد گذشته و به حقیقت
آن دست یابیم .به تعبیری باسکار از تحلیل یک رویداد ،سعی در باز پس خواستن علل نهایی به منظور
اصالح و رهاییبخشی دارد.
رئالیسم انتقادی به منظور دستیابی به چنین تحلیلی از طرحواره  RRREICمیباشد R .یک ،اشاره
به تحلیل و تفکیک 1رویداد یا پدیده پیچیده به اجزایش میباشد R .دو ،اشاره به باز توصیف 9این اجزاء با
یک روش تبیینی مناسب و معنیدار دارد R .سوم ،توجه به پسبینی 4این اجزاء علی به رویدادهای ماتقدم
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دارد E .اشاره به حذف 2مقدمات تبیینی رقیب دارد I .توجه به شناسایی 1مقدمات علی زایا و موثر داردC .

نیز اشاره به اصالح مجدد یافتههای اخیر در پرتو یک تحلیل و تبیین پیچیده دارد (باسکار .)15 :1525،در
این طرحواره ،اصطالح پسبینی نشان از استفاده باسکار از رویکرد استعالیی دارد .او معتقد است که
میتوان با روشی استعالیی به مقدمات و شروط ضروری و غیرضروری در خلق یک رویداد پرداخت .او
معتقد است ،بعد از شناخت رویدادها و علل ماتقدم در خلق یک رویداد میتوان به حذف امور متقدم
غیرضروری پرداخت و همچنین امور ماتقدم ضروری را شناسایی نمود و در نهایت به اصالح و
رهاییبخشی پرداخت .همچنین ،این رویکرد ماهیت علمی رویکرد باسکار را نشان میدهد .فرایند
پسبینی ،یکی از روشهای قابل کاربرد در حوزههایی چون باستانشناسی ،اقلیمشناسی ،زیستشناسی
تکاملی میباشد .به همین علت است که باسکار رویکرد خود را رئالیسم استعالیی نام مینهد و آن را در
برابر ایدآلیسم استعالیی کانت قرار میدهد .چون او به دنبال علل ماتقدم واقعی و عینی در سطح جهان واقع
میپردازد ،نه مقوالت ذهنی که مد نظر ایدآلیسم استعالیی کانت است (باسکار.)2331 ،
واژههای كلیدی :رئالیسم ،رئالیسم کالسیک ،رئالیسم علمی ،رئالیسم انتقادی ،پژوهش تربیتی
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علیآبادی ،ابوالفضل ( .)2931موانع و چالشهای تحول در آموزش و پرورش از منظر

پساساختارگرایی .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی
فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)164-165 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

موانع و چالشهای تحول در آموزش و پرورش از منظر پساساختارگرایی
ابوالفضل علیآبادی

2

مسیر تحول جوامع از آموزش و پرورش میگذرد و تحول اساسی در خود آموزش و پرورش از طریق
تغییر بینش و زیر ساختهای فلسفی صورت میگیرد؛ به عبارت دیگر هر تحولی مرهون تغییر در
زیرساختهای فلسفی است .در حقیقت ،زیرساختهای فلسفی ،سنگ بنای تمام سیاستگذاریها و
برنامهریزیهاست.
امروزه فلسفه تعلیم و تربیت به عنوان رشتهای نوپا در اکثر کشورهای دنیا ،هدایت دیگر شاخههای علوم
تربیتی را از طریق تبیین اهداف و اصول کلی ،بر عهده دارد و از این طریق به جریان آموزش در تدوین،
طراحی ،تغییر و اصالح برنامهها مدد میرساند .از این رو ،اهتمام جدی مسئوالن نسبت به رشته فلسفه تعلیم
و تربیت در هر کشوری از اهم ضروریات در بعد آموزشی است .در کشور ما نیز اهمیت این مسئله با
پردهبرداری از سند تحول راهبردی در آموزش و پرورش در سال  ،2935بیشتر روشن میشود؛ و هر
صاحب فنی در حوزه تعلیم و تربیت به خوبی میداند که تمام وعدههای تغییر و نوآوری و اصالح در نظام
آموزشی که در سند بدان اشاره شده از دریچه تحوالت فلسفی و نظری میگذرد.
با چنین وضعی ،میتوان چنین نتیجه گرفت که مسیر تحول در نظام آموزشی در هر کشوری ،از مجرای
فلسفه تربیت میگذرد ،اما اعتبار خود رشته فلسفه تعلیم و تربیت ،از گزارههای فلسفه محض اخذ میشود.
در واقع تحوالت فلسفی جهان معاصر ،اساس تحوالت فلسفه تربیت را تشکیل میدهد .بنابراین توجه و
اهتمام به دستاوردها و تحوالت فلسفه ،میتواند تحوالت جدیدی را در فلسفه تربیت و به دنبال آن در
حوزه آموزش و پرورش رقم بزند.
در دنیای امروز نقش جریانات فلسفی در هدایتگری تحوالت سیاسی ،اجتماعی و باالخص آموزشی،
بسیار گسترده شده است به طوری که مدام شاهد نظریات جدیدی هستیم که هر روزه تحوالت نوینی را در
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160

عرصههای تربیتی دنیا ،نوید میدهند .از بزرگترین دستاوردهای علوم نظری که میتواند منشأ تحوالت
بزرگی در عرصه تعلیم و تربیت و به دنبال آن حوزه فرهنگ ،سیاست و اجتماع گردد« ،پلورالیزم» یا
تکثرگرایی است .در یک معنای عام ،پلورالیزم را میتوان به معنای نفی جزمیتگرایی و انحصارطلبی و
احترام به سایر اندیشهها ،و به تعبیری پذیرش تکثر و تنوع دانست .البته پذیرش تکثر نه به معنای
سرسپردگی به دیگران و تسلیم شدن و فرو نهادن تفکر خویشتن است ،بلکه اتفاقاً به خاطر اینکه بتوانیم
صدایمان را به گوش دیگران برسانیم ،و اندیشهمان مورد توجه قرار گیرد ،باید به سخن دیگران گوش داده
و به اندیشهشان احترام گذاریم.
به اعتقاد نگارنده ،پلورالیزم را شاید بتوان معبر اصلی تحوالت در آینده دانست ،که البته آغاز این تحول
با پذیرش و فهم مبانی فلسفی آن صورت میگیرد .دنیای آسیبدیده و بشریت خستهی امروز ،دیگر تحمل
شنیدن ادعاهای برتری فرهنگی و یا نظریههایی چون «نزاع تمدنی» را ندارد و از پختگی و کفایت الزم،
جهت مدارا و گفتگو برخوردار گشته است .به این دلیل ،عصر حاضر بهترین زمان استقبال از چنین نظریاتی
است و رسالت محققان و پویندگان دانشگاهی ،تحقیق و تفحص هرچه بیشتر و همچنین شناخت موانع و
آسیبهای ممکن این مسیر ،است.
پساساختارگرایی از جریانات جدی حامی تکثرگرایی و از بارزترین نشانههای تحول مفهومی در دو دهه
اخیر محسوب میگردد .علیرغم گذشت زمان نه چندان طوالنی از ظهور آن ،اما اثرات آن به سرعت در
حال گسترش به دیگر قلمروهای دانشی ،از جمله تعلیم و تربیت است .تأثیر فوقالعاده چشمگیر آن در
حوزههای تربیتی ،هر ذهن کنجکاوی را به تأمل وامی دارد ،چرا که نفس نگاهش ،همزاد و همراه تحول
است .اما همراهی با چنین جنبشی ،جهت تحول ،در مرحله اول مناقشه با تناقضاتی است ،که حاصل اعتقاد
به چنین نگاهی است؛ از جمله اینکه:
الف) در یک فضای ساختاری  -گفتمانی حاکم بر تعلیم و تربیت ،چگونه میتوان از تحول
پساساختاری سخن گفت؟
ب) با توجه به حاکمیت بالمنازع متون ،با چه شیوه و تکنیکهایی میتوان در آن رخنه در جهت
تحوالت مثبت ایجاد کرد؟
ج) چگونه فیلسوف تربیتی میتواند ضمن دور ماندن از بازیهای گفتمانی ،سند تحول راهبردی
بنویسد؟
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د) رسالت فیلسوفان تربیتی به عنوان سوژههایی خردورز در ایجاد تحوالت آموزشی ،فرهنگی چه
میتواند باشد؟
ه) آیا اساساً تحول با رویکرد پساساختارگرایانه در نظام آموزشی کشور ما امکانپذیر است؟
پساساختارگرایی 2جنبش جدیدی است که ریشه در افکار فردریش نیچه 1و مارتین هایدگر 9دارد و به
دنبال تمرکززدایی از ساختار و نظاممندیهای ساختاری و ایجاد تحوالت اساسی در قلمرو فلسفه و علوم
انسانی است .این نهضت در ادامه جریان ساختارگرایی شکل گرفت و موضعی متقابل با فردیت ،آزادی و
فاعلیت سوژه ،تاریخگرای هگلی و پدیدارشناسی هوسرلی داشت .برخالف فیلسوفان وجودگرا ،که بر
نقش فرد و آگاهی و آزادی فردی تاکید دارند ،ساختارگرایی با طرح ساختارهای کلی ،عمیق ،ناخودآگاه
و بینام و نشان ،فاعلیت سوژه را زیر سؤال برد و انتخابها و گزینشهای آدمی را تابع ساختارهای کالن
اجتماعی دانست .ساختارگرایی همچنین ،تاریخمندی هگلی ،پیشرفت خطی تاریخ و دانش تراکمی را نیز
بر نتابید .این دو جریان مهم فکری ،سرچشمه تأثیرات فراوانی در اکثر حوزههای تفکر بشری شده است .در
یکی دو دهه اخیر نیز ،تأثیرات ساختارگرایی در تعلیم و تربیت به تدریج خود را نشان میدهد .تا قبل از
ظهور ساختارگرایی در تعلیم و تربیت ،ذهن و عقل آدمی جایگاه رفیع و ویژهای داشت و ابزار مهم
شناخت جهت تبیین حقیقت شمرده میشد و متون درسی نیز عامل مهم فرهنگپذیری و انتقال اطالعات
محسوب میگردید؛ اما ساختارگرایی خط بطالن بر فاعلیت انسان به عنوان عامل شناخت کشید و به بافت
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و زمینه اجتماعی و به تعبیر فوکو گفتمان 0محوریت بخشید .از سویی نیز ،ژاک دریدا به تأثیر از فردیناندو
سوسور 6زبان ،نشانه و فرهنگ را مورد توجه قرار داد« .خاستگاه پساساختارگرایی را میتوان در سالهای
بالفاصله پس از شورشهای دانشجویی  2361فرانسه جست و احتماالً یکی از تعیینکنندهترین رویدادها،
انتشار کتاب «نوشتارها» از ژان الکان و انتشار سه کتاب از فیلسوف فرانسوی الجزایری تبار ،ژاک دریدا،
بود .یکی از این سه کتاب مجموعه مقاالتی بود با نام «نوشتار و تفاوت» که آشکارا نشانگر عصیان علیه
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لوی استراوس و ساختارگرایی به طور خاص ،و فتح بابی برای حمالت دریدا به فلسفه غرب ،به طور عام
بود» (دیاتنس و کابلی.)63 :2915 ،
دریدا که خود زمانی از ساختگرایان محسوب میشد ،قویترین و نافذترین نقدها را به پیکره
ساختارگرایی وارد کرد ،به طوری که از آن شالودهشکنی به عمل آورد .پساساختارگرایان توجه خود را
معطوف قرائت و مطالعه وضعیت نوشتاری متن میکنند (نوذری.)195 :2910 ،
در این مقاله ،ضمن طرح چالشهای جدی از دریچه پساساختارگرایی ،تحوالت اساسی در گفتمانهای
تربیتی را اگر نگوییم غیرممکن ،اما بسیار مشکل میدانیم .در نهایت هدف اصلی ،نشان دادن راههای رفع
موانع تحول با توجه و تمرکز بر تکنیکهای پساساختاری است ،که مهمترین آن را انتقاد از شرایط موجود
و مشروعیت بخشیدن به تکثرگرایی از طریق آگاهیبخشی و تعامل گفتمانی بین نظامهای آموزشی
میدانیم .رسالت فیلسوف آموزش و پرورش جهت تحول از منظر پساساختارگرایی« ،آگاهیبخشی» است
و در این خصوص وظیفهای انتقادی دارد« .آموزش و پرورش در معنای نظریه انتقادی ضرورتاً یک نقد
دائمی از اجتماع خواهد بود و هدف چنین تالشهایی کمک به افراد جهت رهایی و خودانتخابی است»
(رومر و آستروپ به نقل از کالفکی.)250 :2391 ،
پساساختارگرایی در افزایش آگاهی نقش مهمی دارد .به گفته دریدا «ما از ساختار امپریالیستی زبان
آگاهیم و از آن هیچ گریزی نداریم و این آگاهی با ثبات است .شکستن این فضای تکصدایی یک تعهد
اخالقی است به دلیل اینکه تکصدایی جهت پنهان کردن طرفداریهای سرکوبگرانه محکوم به فناست
(استینز .)163 :1554 ،همچنین ،ایجاد تحول مرهون شکستن برخی ساختارهای کهنه و سنتی است .از منظر
پساساختارگرایان معلمان باید به عنوان پیشروان روشنفکری به ساختارشکنی نظام آموزشی بپردازند و
رسالت اصلی خویش را نه فقط انتقال اطالعات که آگاهیبخشی بدانند .ژیرو 2از حامیان پست مدرن تعلیم
و تربیت ،کتابی با نام «معلمان به منزله روشنفکران» تألیف کرده است« .وی با آوردن عنصر «روشنفکری»
در این تعبیر میخواهد این تلقی رایج را مردود اعالم کند که معلمان صرفاً محتاج کسب مهارتند .به
عبارت دیگر ،میکوشد با این تصور که «تدریس فن است و مدرسه ذوفن» درافتد .از نظر وی ،معلم یک
روشنفکر حرفهای است ،یعنی اگر حرفه یا فنی هم دارد ،این باید با اندیشه و فکر بپیوندد .حال باید پرسید
که روشنفکری معلم برای چیست؟ در واقع ،معلم باید به ساختارزدایی از آن نظام فرهنگی بپردازد که در
آن زندگی و تدریس میکند (باقری.)419 :2911 ،
- Giroux
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با چنین وضعیتی باید دید آیا امکان تغییر و تحوالت پساساختاری در آموزش و پرورش ما امکانپذیر
است یا خیر؟ که اعتقاد ما بر این است که در بخشهایی تغییر را شدنی ولی در اکثر موارد غیرممکن
میدانیم.
واژههای كلیدی :تحول ،پساساختارگرایی ،تکثر و تنوع ،ساختارزدایی ،آموزش و پرورش
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بررسی نقش تعلیم و تربیت در تکوین هویت فردی در عصر اینترنت با نگاهی
به فلسفه هستی
روحاله مظفریپور
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امروزه با گسترش اینترنت در سرتاسر جهان و با وجود آمدن فضای مجازی و جامعه اطالعاتی ،بحث
در مورد میزان و چگونگی استفاده از آن و تاثیرات آن در زندگی در جوامع مختلف افزایش پیدا کرده
است (فلوریدی .)1553 ،1در حوزه تعلیم و تربیت نیز پژوهشهایی در مورد نقش و تاثیر فضای مجازی یا
سایبری و اینترنت انجام گرفته است (سیری )1525،9که نشاندهنده اهمیت آن برای پژوهشگران و محققان
میباشد .پژوهشها همچنین نشاندهندهی افزایش روزافزون استفاده از وب و فضای مجازی در سطح
جوامع میباشند (بلو .)1522 ،4فلوریدی ( )1553با اشاره به انقالب کپرنیکی ،نظریه داروین ،و نظریه فروید
که تغییرات بزرگی را حاصل شدند از عصر اطالعات بهعنوان انقالب چهارم یاد میکند .او معتقد است
که بینش هستیشناسانه انسان در این عصر تغییر کرده و ما عالوه بر جهان مادی یک جهان غیرفیزیکی و
دیجیتال که همان حضور در فضای وب میباشد ،را تجربه میکنیم .اکنون مسألهای که قابل تامل میباشد
این است که شرایط بودن در فضای مجازی چگونه میباشد؟ چون اعتقاد بر این است که فضای مجازی
بر هویت آدمی تاثیرگذار است« :اینترنت با خارج نمودن افراد از محدودههای جغرافیایی خود
(مکانزدایی) و از بین بردن زمان و هم چنین فرو ریختن مرزهای فرهنگی و افزایش ارتباطات فرهنگهای
مختلف با یکدیگر ،در هویت افرا د تاثیر میگذارد» .ضمن این که باید اشاره نمود ارتباط عنصر مهمی در
شکلگیری هویت محسوب میشود (مهدیزاده و عنبرین .)2911 ،با توجه به آنچه بیان شد ،شرایط تعلیم
و تربیت در عصر حاضر نسبت به دهههای پیشین متفاوت خواهد بود ،با گسترش روزافزون منابع اطالعاتی
 -2دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی تهران r.mozaffaripour@gmail.com
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و تبلیغاتی از جمله اینترنت ،نیاز به نگرشی تازه به روند تعلیم و تربیت و چگونگی تکوین هویت افراد
ضروری به نظر میرسد .از طرفی در فلسفه هستی 2بر فردیت و اصالت فردی تاکید شده است ،هم چنین،
اندیشمندان فلسفه هستی بر ارتباط صحیح بین افراد و آگاهی از خود و فردیت تاکید میکنند ،بنابراین
مسأله ای که قابل تامل و بررسی است این است که بودن در فضای مجازی و هویت فرد در آن چگونه
است و این که نقش تعلیم و تربیت در این خصوص با نگاه به فلسفه هستی چه میتواند باشد؟
سواالت پژوهش عبارتند از:
 -2ویژگیهای هویت فردی و بودن در فضای مجازی یا اینترنت در نسبت با فلسفه هستی چگونه
است؟
 -1نقش تعلیم و تربیت در تکوین هویت فردی با توجه به شرایط هویت در فضای مجازی و با نظر
به فلسفه هستی چه میتواند باشد؟
هویت دارای ابعاد مختلفی است که از جمله آنها هویت فردی و اجتماعی میباشد و نظر بر این است
که در هر صورت ،خاص و ممتاز بودن از دیگران و بازشناسی خود و دانستن کیستی و چیستی خود ،از
جمله مهمترین عناصر تشکیلدهنده هویت میباشد« :هویت چیزی نیست جز آنچه که هر آدمی به وسیله
آن خویش را از دیگری باز میشناسد و کیستی و چیستی خود را در پرتو آن تعریف میکند» (تاجیک،
 .)29:2914در فضای مجازی و اینترنت افراد در شرایطی قرار میگیرند که ممکن است با هویتهای
مختلف با دیگران ارتباط برقرار کنند و هر فرد با افراد زیادی در ارتباط باشد که آنها را نشناسد« .برای
اولین بار در تاریخ بشر ،غریبههای بینام و غیرمتجسد عوامل مهمی در اجتماعی کردن نوجوانان هستند و
احتماال در تشکیل «خود» آنها موثر هستند» (زیو .)903:1550 ،1از طرفی اندیشمندان هستی به بحث آگاهی
آدمی از بودن خود و فردیت انسان توجه خاصی دارند و بهنوعی شرایط بودن آدمی و ارتباط او را در
جهان بررسی میکنند ،که در این پژوهش بر مبنای آموزههای فلسفه هستی سعی میشود ابعاد و شرایط
هویت در فضای مجازی و نقش تعلیم و تربیت در بهبود و تکوین آن بررسی شود.
روش پژوهش در این نوشتار ،روش توصیفی و تحلیلی میباشد .به این ترتیب ،ابتدا به تحلیل و توصیف
شرایط فرد در شرایط دنیای مجازی پرداخته میشود .سپس با تجزیه و تحلیل اندیشههای فلسفه هستی برای
بهرهگیری از این اندیشه از روش تحلیل مفاهیم و متن استفاده میشود .در این پژوهش همچنین ،روش
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کاوشگری فلسفی بکار برده میشود (هاگرسون .)2332 ،2در این روش موضوعات در بوته کاوشگری
نقادانه قرار میگیرند ،اساس این روش در نقد و روشنگری میباشد که از آن به کاوشگری فلسفی انتقادی
یاد میشود .اهداف آن مواردی همچون شفافسازی ،باالبردن درک و فهم و پیشنهاد گزینههای جایگزین
میباشد و نهایتاً بهبود عمل تربیتی را مدنظر قرار میدهد (همان) .بنابراین در این پژوهش نظر بر این است
که پس از تحلیل و توصیف هویت در فضای مجازی و اینترنت و با نظر به اندیشههای فلسفه هستی ،نقش
تعلیم و تربیت در این خصوص تبیین شود.
فناوری دیجیتال و جهان مجازی باعث شده فرد «خودهای» گوناگونی داشته باشد (زیو .)1550 ،به هر
حال اینترنت امروزه نفوذ روزافزونی در زندگی انسان پیدا کرده و نقش آن در زندگی بشر و تسهیل
ارتباطات و دسترسی به منابع اطالعات قابل انکار نیست .از طرفی قدرت شکلدهندگی اینترنت نیز باید
مورد توجه باشد (سری .)1525،همچنین بهرغم مزایای بسیاری مثل دسترسی بیشتر به منابع در اینترنت ،کم
شدن مطالعه عمیق و مداوم کتب مختلف و خطر پیوندهای الکترونیکی از معایب آن میباشد (والتر و کپ،
 .)1553ورود فضای سایبر در زندگی جوانان «خودی» ساخته که بهعنوان خود غیرمتمرکز 1و پراکنده 9از
آن نام برده میشود (زیو .)1550 ،بنابراین حضور در فضای اینترنت میتواند باعث ایجاد نوعی خویشتن
نامتمرکز شود که در تکوین هویت فرد آثار نامطلوبی داشته باشد .والترز 4و کپ )1553( 0با اشاره به آنچه
که هایدگر« ،بودن در جهان» مینامید ،معتقدند که شکل تغییرشکل یافتهای از بودن ،که بودن در فضای
سایبری است ،نیز باید مورد توجه باشد .همچنین ،میتوان گفت که عبارت «بودن در جهان »6که هایدگر
( )2336بیان کرده است ،امروزه به بودن در «جهانها» که دو دنیای واقعی و مجازی میباشد ،تغییر کرده
است .از آنجایی که ارتباط رو در رو و مستقیم در جهان مجازی شکل نمیگیرد ارتباط بین دانشآموز و
معلم بهتر است آنچنان که بوبر ( )2916اعالم میکند ارتباط من -تو و رو در رو باشد .چنین ارتباطی
میتواتد در درک خود واقعی کمک کند .هایدگر معتقد است ذات واقعی هستی آدمی در هنر بروز پیدا

Haggerson

2-

- decentred

1

dispersed

9-

Walters

4-

Kap

0-

Being in the world

6-

101

میکند (نلر .)2301 ،بنابراین ،توجه به علومانسانی و از جمله هنر و ادبیات نیز میتواند در آشکار شدن
هستی واقعی آدمی موثر باشد.
هویت فرد در فضای مجازی ممکن است در خطر باشد و فرد درک ثابتی از خود نداشته باشد .یکی از
نقشهای مهم تعلیم و تربیت در کمک به تشکیل و تکوین هویت فردی میتواند آگاهی دادن به فرد ،نقد
و بررسی فضای مجازی و ابعاد آن باشد ،آنجا که موریس ( )2366بر نقش تعلیم و تربیت در آگاهی فرد به
خود تاکید میکرد .حال میتوان گفت نقش تعلیم و تربیت آگاهی دادن فرد به «خودهای» شکل گرفته در
فضای مجازی و واقعی است .هایدگر ( )2336از گم شدن و افتادن انسان در جهان و زندگی روزمره سخن
میگفت و امروزه باید از گم شدن در جهان مجازی و شناخت ماهیت و شرایط آن سخن گفت که
میتواند از وظایف و مسئولیتهای تعلیم و تربیت باشد .انسان اصیل از منظر فلسفه هستی کسی است که
خود را به بهترین نحو کشف و تعریف میکند (مییز .)1525،2بنابراین تعلیم و تربیت باید در تکوین خود
واقعی افراد نقش موثری ایفا کند ،بهطوری که امکان «بودن برای خود» برای افراد فراهم آید.
واژههای كلیدی :هویت فردی ،اینترنت ،فلسفه هستی.
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بیجنوند ،فرامرز ( .)2931تبیین و طراحی مدل شایستگیهای تفکر انتقادی .در چکیده مقاالت
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و
پرورش ایران (صص .)109-163 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تبیین و طراحی مدل شایستگیهای تفکر انتقادی
فرامرز بیجنوند

2

آلفرد نورث وایتهد با کالم معـروف خـود که «اگر بناست یادگیری شاگردان تحقق یابد ،آنها باید
کتابها را کنار بگذارند ،جزوات خود را بسوزانند و جزئیات از بر شده برای امتحان را فراموش کنند» ،به
این معنا اشاره دارد که ثمره واقعی تعلیم و تربیت باید یک فرایند فکری باشد که از مطالعه یک رشته به
وجود میآید ،نه از طریق اطالعات جمعآوری شده (مایرز .)1 :2916 ،تفکر انتقادی این امکان را برای فرد
فراهم میکند تا حقیقت را در میان بههمریختگی حوادث و اطالعاتی که وی را احاطه میکند ،جستجو
کند و از مدارک و شواهد موجود کاملترین درک ممکن را کسب کند و معانیای را که در ورای هر
چیز مهم وجود دارد آشکار سازد (جانسون .)1551 ،اما متأسفانه مدرسههای امروز عمدتاً به دلیل
پیشرفتهای علوم و فنون و با توجه به بعضی از رویکردهای روان شناختی ،نگاه خود را بیشتر به انتقال
اطالعات و حقایق معطوف کرده و از تربیت انسانهای متفکر نقاد ،فاصله گرفتهاند .در سالهای اخیر،
متخصصان علومتربیتی در مورد نارسایی توانایی شاگردان در امر تفکر انتقادی ،ابراز نگرانی کردهاند .رشد
و پرورش مهارتهای فکری شاگردان ،همیشه مسئلهای پیچیده در آموزش بوده ،ولی امروزه حالتی
بحرانی به خود گرفته است؛ چرا که برونداد اطالعاتی فرهنگ و جامعه از قدرت تفکر انتقادی ما درباره
آن اطالعات فراتر رفته است (مایرز .)2316 ،در چنین زمینهای دیگر الزم نیست مراکز آموزشی به منزله
مخزن دانش ،و معلمان به مثابه انتقال دهنده اطالعات خدمت کنند (مایرز )2919،و شاگردان را به صورت
کتابخانههای سیار کوچک که وظیفهای جز ذخیرهسازی و بازیافت اطالعات ندارند ،تجهیز کنند (شعبانی،
 .)2911بلکه بسیار مهم و ضروری است که شاگردان مهارت خود را در تفکر و استدالل افزایش دهند،
اطالعات موجود را پردازش کنند و آنها را بهکار ببرند (مایرز .)2919 ،واتسون و گلیزر معتقدند «تفکر
انتقادی از سه عنصر تشکیل شده است که عبارتند از :نگرش ،دانش و مهارت .متفکر انتقادی ابتدا باید
 - 2دانشجوی دکتری تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
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نگرش یا تمایلی به مسئله داشته باشد و بپذیرد که مسئله نیاز به حل دارد .سپس دانش مربوط به مسئله را
داشته باشد و نهایتاً مهارتهای الزم برای بهکار بردن و دستکاری این دانش در جریان فرایند حل مسئله
را داشته باشد» (لوونستین و بردشو .)1552 ،مطمئناً برای رفع ناتوانی فراگیران در مهارتهای تفکر انتقادی،
ابتدا باید شایستگی های تفکر انتقادی را در سه حوزه دانش ،مهارت و نگرش تبیین نمود تا با آموزشی
انتقادی و مبتنی بر این شایستگیها ،تحولی در زمینه آموزش تفکر انتقادی به فراگیران در فرایند تعلیم و
تربیت صورت گیرد .با توجه مراتب فوق ،مسئله اساسی پژوهش حاضر تبیین شایستگیهایی برای تفکر
انتقادی در قالب سه حوزه دانش (شناخت) ،مهارت (توانایی) ،عاطفه (نگرشی ،تمایلی) و طراحی مدلی
برای آموزش تفکر انتقادی از طریق این شایستگیهاست ،تا بدان سبب بتوان با آموزش انتقادی صحیح و
برگرفته از مبانی نظری غنی ،در جهت کم رنگ نمودن عدم توانایی شاگردان در امر تفکر انتقادی گام
برداشت .به این منظور ،با استفاده از روش توصیفی از نوع تحلیل اسنادی ،سؤاالت پژوهشی زیر مطرح و
بررسی شدهاند:
 -2شایستگیهایی تفکر انتقادی در مؤلفه دانش (شناخت) کدامند؟
 -1شایستگیهایی تفکر انتقادی در مهارت (توانایی) کدامند؟
 -9شایستگیهایی تفکر انتقادی در عاطفه (نگرشی ،تمایلی) کدامند؟
 -4مدل طراحی شده بر اساس شایستگیهای تفکر انتقادی چگونه است؟
در اواخر سال  2315معتبرترین تعریف تفکر انتقادی توسط گروهی از نظریهپردازان ارائه و توسط
انجمن فلسفه آمریکا منتشر شد .در این تعریف ویژگیهای متفکر انتقادی عبارتند از :عادت کنجکاوی،
آگاهی خوب ،استدالل مطمئن ،ذهن باز ،انعطافپذیری ،منصف بودن در ارزیابی ،صداقت در مواجهه با
خطاهای شخصی ،احتیاط در قضاوت ،اراده بررسی مجدد ،شفاف بودن درباره مسئله ،مرحلهبندی
موضوعات پیچیده ،کوشا بودن در جستجوی اطالعات مرتبط ،داشتن عملکرد عقالنی در گزینش
معیارها ،تمرکز بر اکتشاف و اصرار بر نتایج هرچه دقیقتر متناسب با موضوع و برنامه (لوونستین و بردشو،
 .)1552رابرت انیس برای تفکر انتقادی  21ویژگی و خصوصیت را به شرح زیر ارائه میدهد و معتقد است
که متفکران منتقد این ویژگیها را دارا هستند -2 :ذهنی باز دارند؛  -1در زمانهای الزم موقعیتی تازه
ایجاد میکنند و یا موقعیتی را تغییر میدهند؛  -9تمامی شرایط را به حساب میآورند؛  -4در جستجوی
اطالعات دقیق هستند؛  -0در روشی منظم ،با اجزای یک کلِ پیچیده کار میکنند؛  -6در جستجوی
«جایگزین»های متفاوت هستند؛  -0به دنبال دالیل میگردند؛  -1در جستجوی بیانی روشن از پیامدها و
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نتایج هستند؛  -3مسئله اصلی را در خاطر حفظ میکنند؛  -25منابع معتبر را بهکار میگیرند؛  -22از
موضوع خارج نمیشوند؛ و  -21نسبت به احساسات و سطوح دانش دیگران حساس هستند (ارنشتاین و
هانکینس .)2909 ،بییر میگوید ،صاحبان تفکر انتقادی از ویژگیهای زیر برخوردارند -2 :اهل شک
هستند؛  -1سعهی صدر دارند؛  -9آزاداندیشند؛  -4ارزشمدار هستند؛  -0به شواهد و استدالل بها
میدهند؛  -6بر دقت و روشنی استدالل تأکید میورزند؛  -0از زوایای متفاوت به موضوع مینگرند؛ -1
در صورتی که دالیلی برای تغییر موقعیت و موضع فکری خود بیابند ،آنها را تغییر میدهند؛ و  -3از
روشهای متفاوتی همچون سؤال پرسیدن ،جدل ،شناسایی و زیر سؤال بردن فرضها استفاده میکنند (به
نقل از سنه .)2910 ،پائول و الدر در خصوص ویژگیهای تفکر انتقادی به این موارد اشاره میکنند:
پیشرفت انتقادی مثل پیشرفت در بسکتبال ،نواختن آلت موسیقی و ...است و غیرممکن است که بدون تعهد
آگاهانه ،یادگیری و پیشرفتی در این زمینه حاصل شود -تا هنگامی که ما تفکرمان را بیاهمیت بپنداریم،
کار مورد نیاز برای پیشرفت آن انجام ندادهایم -پیشرفت در تفکر انتقادی یک فرآیند تدریجی است که
شامل سعی و کوشش و کار سخت و صریح است -یک فرد به خاطر این که یک درجه دانشگاهی دارد
یک متفکر عالی نمیشود -اعتماد به نفس در تفکرات خود ،نشانه تفکر انتقادی نیست .همانطور که نمره
باال در تست هوش نشانه نابغه بودن نیست -تفکر انتقادی نیاز به توسعه عادات خاص اندیشیدن دارد،
عادات فکر کردنی که هیچ کس با آنها متولد نمیشود -تفکر انتقادی نیازمند تمرین مرحلهای در یک
دوره زمانی گسترده است (پائول و الدر .)1555 ،چمستر و جانسون ( )0-6 :2331به موارد زیر به عنوان
ویژگیهای تفکر انتقادی و نکاتی که میتوان از آنها برای ارزیابی متفکران منتقد استفاده نمود ،اشاره
میکنند و آنها را از ویژگیها و خصوصیات متفکران منتقد میدانند .این ویژگیها عبارتند از :کنجکاوی
اندیشمندانه -عینت گرایی -گستردگی فکر (ذهن باز)  -انعطافپذیری -شکگرایی معقول -صداقت
خردمندانه -روشمند بودن -ایستادگی ،پافشاری و استقامت به هنگام تالش برای حل مشاجرات -مصمم
بودن -احترام قائل شدن به سایر دیدگاهها (به نقل از بیجنوند .)2935 ،کالرک و هولت ( )1552نیز
مهارتهایی را برای تفکر انتقادی ذکر میکنند که عبارتند از :باز بودن ذهن ،انعطافپذیری ،توانایی
ارزیابی ذهنی ،عدم سوگیری شخصی به هنگام مواجهه با مسائل ،تعقل در قضاوت کردن ،توانایی بررسی
مجدد ،روشناندیشی در مورد موضوعات ،پشتکار داشتن در جستجوی اطالعات مناسب ،توانایی استدالل
در انتخاب معیارها ،تمرکز بر روی مسئله و پایداری برای جستجوی نتایج .پائول و الدر ( )1552به بیان
مالکهایی در افراد متفکر منتقد پرداختند .آنها به این نتایج رسیدند که مالکهای مهم برای فردی که
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تفکر انتقادی را در خود به خوبی پرورش داده عبارتند از -2 :پرسشها و مسائل ضروری را طرح و آنرا
به صورت واضح و دقیق تنظیم میکند؛  -1اطالعات مربوط را جمعآوری و ارزیابی میکند و از باورهای
انتزاعی برای تفسیر آنها بهره میگیرد؛  -9به نتایج راهحلهای مستدل میرسد و آنها را با مالکها و
استانداردهای مربوط میآزماید؛  -4با فکر باز و روشن در سیستمهای مختلف فکری ،تفکر میکند و
فرضیهها و نتایج کاربردی آنها را تشخیص میدهد و ارزیابی میکند؛ و  -0برای به دست آوردن راهحل
مشکالت پیچیده ،از ارتباط با دیگران بهره میگیرد .در نهایت ،این که متفکران انتقادی نگرشهای
خاصی دارند که برای تفکر انتقادی حیاتی است؛ این افراد برای توسعه نگرشهای خود (شامل استقالل
در تفکر ،ذهنیت منصفانه ،بینش نسبت به خودمحوری و جامعهمحوری ،تواضع ،عدم قضاوت سریع،
جرئت ،صداقت ،پشتکار ،انضباط ،اعتماد به نفس در استدالل ،عالقهمندی به جستجو و کنکاش در
تفکرات و احساسات ،مسئولیت و اختیار ،کنجکاوی ،قبول خطر ،انسجام فکری ،خالقیت و همدلی)
تالش میکنند (رنجبر و اسماعیلی .)1556 ،با این تفاسیر ،تفکر انتقادی به زبان خیلی ساده به توانایی فرد
برای تحلیل و ارزشیابی اطالعات اطالق میگردد .متفکر انتقادی ،سؤاالت اساسی و مسائل را برمیانگیزد،
آنها را به طور صریح تنظیم میکند ،به جمعآوری و ارزیابی اطالعاتِ مرتبط میپردازد ،ایدههای انتزاعی
را مورد استفاده قرار میدهد ،با ذهن باز فکر میکند و با دیگران به طور اثربخش ارتباط برقرار میسازد.
متفکران غیرانتقادی از نگاهی خودمحور به دنیا مینگرند ،پرسشها را با بلی و خیر پاسخ میدهند ،دیدگاه
خود را تنها دیدگاه معقول میپندارند و واقعیتهای ذهنی خود را تنها واقعیتهای موجود فرض میکنند
(دورون و همکاران.)1556 ،
تفکر انتقادی به عنوان مهارت اساسی برای مشارکت عاقالنه در یک جامعه دموکراتیک شناخته شده
است و در دنیـای مدرن امروزی به عنوان مهــارتی ضروری مـورد حمایت میباشــد (آندولینا.)1552 ،
بهرهگیری از تفکر انتقادی ،شایستگیهای خاصی را میطلبد که در برگیرنده انواعی از دانش ،مهارت و
نگرش (تمایالت) در فرد میباشد .در این پژوهش به تبیین شایستگیهایی برای تفکر انتقادی پرداخته شد
که در ادامه به آنها اشاره میشود.
شایستگیها در حوزه دانش عبارتند از؛ استدالل ،شکگرایی معقول ،ذهن باز ،روشمند ،عینیتگرایی،
کنجکاوی و ...
شایستگیها در حوزه مهارتها عبارتند از؛ تفسیر ،تحلیل ،ارزیابی ،استنتاج ،خودنظم دهی و ...
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، سعهی صدر، احترام به عقاید مخالف، بیطرفی،شایستگیها در حوزه نگرشها عبارتند از؛ صداقت
...احساس همدلی و
 طرحی برای آموزش هر چه بهتر تفکر انتقادی ارائه شده است تا، بر اساس این شایستگیها،و در نهایت
.بدان سبب بتوان در فرایند تعلیم و تربیت گامی در جهت آموزش انتقادی طی شود
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داورپناه ،ابوسعید ( .)2931از مقولهی به نام فلسفه تربیت معلم تا آرمانشهری به نام معلمان بدون

مرز .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول
در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)100-104 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

از مقولهی به نام فلسفه تربیت معلم تا آرمانشهری به نام معلمان بدون مرز
ابوسعید داورپناه

2

کانون توجه این مقاله فلسفه تربیت معلم است .یک نظام آموزشی بهروز و برجسته باید دارای فلسفه
تربیت معلم باشد .فلسفه تربیت معلم با سؤاالت بنیادین نظیر این روبرو است ،از جمله :آیا باید فردی را به
نام معلم و با کارکرد تدریس در فضای آموزش آماده کرد؟ آیا اساساً میتوان فردی را برای معلمی
آموزش داد؟ دیدگاههای موافق و مخالف در میان مکاتب ،نظریهها و رویکردهای فلسفی به این موضوع
چیست؟ منظور از آمادگی برای معلمی چیست؟ چگونه میتوان فردی را برای معلمی آماده کرد؟
مالکهای فردی که آماده تدریس است کدام است؟ آیا آماده شدن برای معلمی شامل آگاه ساختن
داوطلبان از برخی مهارتها و فنون است؟ چگونه میتوان اطمینان یافت که فردی برای ورود به دنیای
واقعی کالس و تدریس آمادگی دارد؟ چه کسانی در توسعه آموزش و پرورش سهیم هستند ،و سهم معلم
تربیت شده در این توسعه چیست؟
مرور پیشینه موضوع در ایران نشان میدهد که ما سالها فاقد نظام آموزشی تربیت معلم با یک فلسفه
دقیق و روشن بودهایم .پاسخ سؤاالت باال برای نظام آموزشی کشور ،وجود یک خأل را میرساند.
یکی از قلمروهای نظری اثرگذار در فلسفه آموزش و پرورش ،معلم و کار او یعنی آموزش است .در
همین رابطه یکی از مسایل جدی در این رشته ،ورود به بحث آموزش معلم است .دیدگاه مکاتب فلسفی
درباره تربیت معلم با یکدیگر متفاوت و دارای نقاط چالشانگیز متعددی است .برای مثال تعلیم و تربیت
ایدهآلیستی اهداف متعددی را در بر میگیرد که از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد-2 :
جستجوی حقیقت؛  -1خودشکوفایی؛  -9رشد منش؛ و  -4رشد ذهنی .ایدهآلیستها انسانها را موجوداتی
متفکر میدانند .آنان تاکید میکنند که مهمترین عامل تعلیم و تربیت این است که معلم باید طوری تربیت
شود که شاگردان را به سمت فکر کردن سوق دهد .ایدهآلیستها معتقدند که اندیشهها میتوانند زندگی
 -2دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد aboosaeed2002@yahoo.com
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را تغییر دهند .به نظر ایدهآلیستها آدمیان از طریق گسترش قدرت تفکر ،قادرند موجوداتی عاقلتر شوند.
آنها به انسان به عنوان موجودی متفکر مینگرند ،و مهمتر از همه اینها انسان را موجودی میدانند که
حیطه تفکر او از پستترین تا باالترین نقطه است (شریعتمداری .)2910 ،بر اساس این مکتب ،معلم باید
فکور و اندیشمند تربیت شود و حیطه تفکر او باید گسترش یابد ،باید خود به تربیت خویش بپردازد و
طوری تربیت شود که خلق و خوی ،شخصیت و منشی واال داشته باشد (گرین ال.)1522 ،2
معلم مکتب رئالیسم معتقد است که معلم مسئول است که دانشآموزان را به فعالیت و تجربه و تعقل
وادار کند؛ امکان بحث و انتقاد به ایشان بدهد و کنجکاوی آنها را برانگیزد .رئالیستها معلم را محور
تعلیم و تربیت میدانند .معلم باید به نحوی تربیت شود که شایستگی آن را داشته باشد تا نماینده خدا در
روی زمین باشد .او باید قابلیتهای فراوان داشته باشد تا قادر باشد به پرورش عقل و سنت مبادرت ورزد.
معلم کسی است که میتواند عقل دانشآموزان را با واقعیتهای موجود پیوند بزند و همچنین به پرورش
حواس او بپردازد.
معلم مکتب پراگماتیسم پیوسته درصدد است که به فراگیران کمک تا این حقیقت را دریابند و بپذیرند
که همواره قابل تغییر هستند .او باید به نحوی تربیت شود که بتواند به دانشآموزان خود آموزش بدهد که
برای رسیدن به حقیقت و حل مسائل ،روش علمی را به کار ببرند و مسائلی را ترتیب میدهد و مطرح
میسازد که حل و فصل آنها مستلزم تالش شخصی باشد؛ فعالیتهای یادگیری را آنچنان پیش میبرد که
فراگیران مستقیماً به فرآیند تحقیق کشانده شوند و به پژوهش بپردازند (شعارینژاد .)2919 ،چنین معلمی
آموخته است تا مسایل و مشکالتی که در کالس طرح میشود را با کمک خود فراگیران حل نماید،
فراگیران را طوری تربیت کند تا آنان خود شخصاً مسایل مورد عالقهشان را انتخاب و طبقهبندی کنند و از
لحاظ اهمیت و اولویت مورد بحث قرار دهند .معلم پراگماتیست میداند که یادگیری نمیتواند بدون
اشتباه انجام بگیرد (دیویی.)2999 ،
در مکتب اگزیستانسیالیسم تربیت معلم به کالس درس و مسائل برنامه آموزشی محدود نمیشود .در
یک رابطه مشترک ،معلم و شاگرد برای رسیدن به حقیقت دیالوگ میکنند .معلم شاگرد را در دیالوگ
شرکت داده و او را به شرکت در دیالوگ تشویق میکند .دانشآموز در مکتب اگزیستانسیالیسم نقش
یک بازیگر را دارد ،نه یک تماشاچی؛ اما در این نمایش ،به زعم نلر ( ،)2903نقش اول را معلم ایفا
میکند .معلم از نظر مکتب اگزیستانسیالیسم باید طوری تربیت شود که به حرفه خود به عنوان یک شغل
Green law
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ننگرد .معلم باید طوری تربیت شود که قبل از هر چیز به دانشآموز خود به عنوان یک انسان بنگرد.
طرفداران این مکتب رمز موفقیت معلم را در تنظیم گفتگو برای کشف حقیقت میدانند .نگاه مختصری به
هر کدام از این مکاتب نشان میدهد که معلمی که بر اساس تعالیم و انتظارات هر یک از آنها تربیت
شود ،دارای امتیازات و نقاط قوت معینی است که چه بسا از نگاه مکتب دیگر یک محدودیت تصور شود.
اگر به آراء فیلسوفان بزرگ تعلیم و تربیت در خصوص تربیت معلم بپردازیم ،متوجه میشویم که آنها
دغدغه تربیت معلم را در سر داشتهاند .برای مثال افالطون به گزینش دقیق معلم برای تربیت وی اهمیت
میدهد .از نگاه افالطون ،معلم الگو و نمایندهی پخته فرهنگ است ،گزینش او کمال اهمیت را دارد
(گوتک .)44 :2915 ،از نگاه روسو تأکید بر اهمیت روش معلم با استفاده از قوانین موجود در طبیعت
ضروری است (نقیبزاده .)295 :2900 ،کانت بر میزان درک و فهم معلمانی که قرار است تربیت شوند
تاکید میورزد .چه بسا مربیانی هستند که چیزهایی را میشنوند و میخوانند و حتی باور میکنند ،بی آنکه
بفهمند ما چه چیزی را بهتر میفهمیم و بهتر به یاد میآوریم که به قسمی خود از آن آموخته باشیم (نقل از
همان .)290-296 :از این منظر باید معلمانی فهیم تربیت کرد و آنان را عمیقاً با اصول و مبانی آموزش و
پرورش آشنا نمود .هربارت اظهار میدارد وقتی که روانشناسی بدانیم ،میتوانیم درست قضاوت کنیم .بر
این اساس چنین استنباط میشود که مقصود تربیت معلم از نظر وی ،اعزام معلمی به کالس است که
روانشناسی بداند (نقل از همان .)209-200 :فیلسوفان تربیتی همیشه هم با تربیت معلم موافق نبودهاند و بعضاً
چرایی آن را مورد سؤال قرار دادهاند .دیویی معتقد است که نمیتوان وضعیتهای آینده و مشکالت آن را
پیشبینی کرد (نقیبزاده )263 :2900 ،پس از نگاه او این پرسش مطرح میشود که آیا تربیت معلم اساساً
معنا و فلسفه وجودی دارد؟ به نظر میرسد که فیلسوفان متأخر مانند لیوتار نمیتوانند با تربیت معلم به روش
متعارف خود موافق باشند.
در مجموع ،چنین به نظر میرسد که فلسفه تربیت معلم در ایران به اندازه ارزش و حساسیتی که دارد،
مورد توجه قرار نگرفته است .شاید به دلیل فقدان فلسفه تربیت معلم در کشور باشد که در دورههای زمانی
مختلف شاهد آن هستیم که با تصمیمات خلقالساعه مدیران ،تربیت معلم در ایران رشد میکند ،افول
مییابد ،و یا به طور کلی تعطیل میشود .بیش از نود سال است که به تربیت معلم مشغولیم اما بر اساس
مرور شواهد ،مبنای فلسفی مشخصی برای تربیت معلم که با مختصات فرهنگی و انتظارات ما از نظام
آموزشی سنخیت داشته باشد ،وجود ندارد .مبانی تدوین شده فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی نیز
فرصت تمرکز بر فلسفه تربیت معلم را نداشته است .نظامهای تربیت معلم باید خودشان را با آرای جدید و
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نگاه انتقادی وفق دهند .از آنجا که ،ما در عصری زندگی میکنیم که حتی دیدگاههای مکاتب فلسفی
اصیل تعلیم و تربیت در باب تربیت معلم مورد تردید قرار گرفته است؛ از این رو ،مطالعه ،بازاندیشی و نقد
اندیشههای جدید به فلسفه تعلیم و تربیت میتواند برای تصمیمگیری درباره فلسفه تربیت معلم کشور
راهگشا باشد .بررسی سیر تحول آرا و اندیشههای فلسفی در باب تربیت معلم حامل ارزشهای زیادی
خواهد بود .تربیت معلم جریانی در حال ساختن شدن دائم است؛ لذا استخراج آرای مختلف میتواند به
ترسیم چشمانداز فلسفه تربیت معلم ایران کمک کند .به عبارت روشنتر ،در این مقاله پژوهشگر میکوشد
تا با بازاندیشی در فلسفه تربیت معلم از طریق بررسی آرای فلسفی و اندیشههای تربیتی ،روند تحول آن را
روشن سازد و ضمناً با مرور تحول فلسفه تربیت معلم در نظامهای آموزش و پرورش امروزی ،چشمانداز
فلسفه تربیت معلم در کشور را ترسیم نماید .در این راستا سؤاالت زیر محور تحقیق قرار خواهد داشت:
 -2فلسفه تربیت معلم از نگاه مکاتب فلسفه آموزش و پرورش چیست؟
 -1فلسفه تربیت معلم از نگاه مربیان بزرگ ایرانی و جهانی چیست؟
 -9فلسفه تربیت معلم در دو رویکرد مدرن و پست مدرن چیست؟
 -4روند تحول فلسفه تربیت معلم در کشور چگونه بوده است؟
 -0از تحلیل سند آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران ،چه فلسفهای برای تربیت معلم
کشور قابل استحصال است؟
 -6با توجه به اندیشههای جدید فلسفی به تربیت معلم ،چشمانداز آینده فلسفه تربیت معلم در
دنیا چیست؟
 -0چشمانداز فلسفه تربیت معلم در کشور چیست؟
واژههای كلیدی :فلسفه تربیت معلم ،معلم ،تربیت معلم
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امیری ،کاوه ( .)2931حیات طیبه مقدمهای جهت وصول به قرب الیاهلل به عنوان هدف غایی در

نظام تربیتی در حال تحول اسالم .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و
تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)115-101 :مشهد:
دانشگاه فردوسی مشهد.

حیات طیبه مقدمهای جهت وصول به قرب الیاهلل به عنوان هدف غایی در
نظام تربیتی در حال تحول اسالم
کاوه امیری

2

زندگی در جهان امروز ،بیش از هر زمان دیگر ،همراه با تغییر و تحول است .این تحول ،همه ابعاد
زندگی آدمی را آن چنان دستخوش تغییر دایمی نموده است که بعضی از دانشمندان از آن به «بیماری
تغییر» نام بردهاند (تافلر .)2905،هم چنان که خداوند می فرماید« :یسْأَلُهُ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ کُلَّ یوْمٍ
هُوَ فِی شَأْن هر کسی که در آسمانها و زمین است از او در خواست میکنند او هر روز در کاری است
(الرحمن .»)13 /آیه بیانگر آن است که خداوند دایماًٌ در نظام آفرینش تحول ایجاد میکند .انسان نیز بر
اساس ویژگی فطری خود که کمالگرایی و میل به کمال است در زندگی خود در حال تحول است ،اما
در صورت عدم شناخت مصادیق صحیح کمال ،مسیر حیات به درستی تشخیص داده نخواهد شد و این
انسان را با عدم تعادل و سرگشتگی در زندگی مواجه میکند.
انسان جهت دستیابی به اهداف مطلوب در زندگی خود و ایجاد تعادل و زندگی مطلوب در دنیا راههای
متفاوتی همچون جنگ ،انقالب و  ...را امتحان نموده ،اما وسیلهای بهتر از تعلیم و تربیت نیافته است .تا
جایی که خداوند انبیاء را برای هدایت و راهنمایی انسانها و کمک به زندگی مطلوب در این دنیا و به
عبارتی تعلیم و تربیت صحیح فرستاده است .قرآن با صراحت تمام رسالت خود را ارائه برنامه برای هدایت
انسانها «انزل فیه القران هدی للناس  /...بقره  »210و رسالت پیامبر (ص) را تالوت قرآن و تعلیم کتاب و
تزکیه انسانها «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُوالً مِنْ أَنْفُسِهِمْ یتْلُو عَلَیهِمْ آیاتِهِ وَ یزَکِّیهِمْ وَ
یعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَۀَ وَ إِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَالَلٍ مُبِینٍ (آل عمران  »)264/بیان مینماید .حال ،با
توجه به نقش متحول جوامع انسانی و اینکه انسان فطرتاً کمالگرا و در حال تحول است ،آیا همانطور که
پیشرفتگرایان تعیین اهداف قطعی و از پیش شده را در جریان تربیت مناسب نمیدانند و معتقدند که
 - 2دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز kaveh268@gmail.com
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هدفها در حین تربیت مشخص شده و مشخص کردن هدفها از قبل باعث سکون و رکود تربیت
میشود؛ چرا که تربیت ماهیت فرایندی دارد ،و تعیین هدف قطعی و از قبل مشخص شده باعث رکود و
تعطیل شدن آن میشود (درصورت وصول به هدف) (صفاییمقدم )2911،در اسالم نیز هدفی از قبل
مشخص نشده و یا با تعیین اهداف قطعی و مشخص در صورت رسیدن به آن اهدف نهایی به نقطهای
میرسیم که تربیت تعطیل میشود؟
میدانیم هر حرکتی که بدون هدف شروع شده و ادامه پیدا کند ،به عنوان حرکتی بیهوده تلقی شده،
چنانکه در سوره مومنون آمده «أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثاً (مومنون .»)220/بنابراین سؤال این است که آیا
اسالم هدفی را به عنوان هدف نهایی تربیت برگزیده که ضمن پذیرش و همراهی با تحول دائمی جریان
زندگی ،ماهیت فرایندی آن نیز حفظ گردد .بدون شک پاسخ به این سوال مثبت است و آن انتخاب «قرب
الی اهلل» به عنوان هدف نهایی تربیت است (باقری )2910 ،که ضمن مشخص شدن هدف نهایی آن و
خروج از بیهودگی جریان تربیت ،حالت فرایندی آن نیز حفظ شده است ،در ضمن ،نقطه پایانی برای آن
متصور نیست و هر شخص بر اساس توانایی خود میتواند به مراتبی از آن دست یابد .بنابراین ،اسالم ضمن
پذیرش و لزوم تحول دائمی انسان ،جهت آن را نیز «قرب الی اهلل» مشخص نموده است .برای دستیابی به
هر یک از اهداف نهایی آفرینش انسان که همان اهداف نهایی تربیت میباشد ،به خصوص این هدف ،باید
تحقق «حیات طیبه» را به عنوان مقدمه و زمینهساز «قرب الی اهلل» مورد نظر قرار دهیم.
در این مقاله ضمن استفاده از قرآن بر اساس این مطلب که در قرآن چیزی فرو گذار نشده و بیان هر
چیزی در قرآن آمده مانند دو آیه «تِبْیاناً لِکُلِّ شَیءٍ (نحل » )13/و «تَفْصِیالً لِکُلِّ شَیءٍ (اعراف »)240/که
داللت بر این دارد که قرآن نسبت به هر چیزی حالت روشنگری دارد ،به تشریح ویژگیهای حیات طیبه
به عنوان مطلوبترین نوع حیات که یکی دیگر از اهداف تعلیم و تربیت و مقدمهای جهت «قرب الی اهلل»
است ،آشنا میشویم .چنانکه باقری ( )2910میگوید :طهارت به معنای وسیع که شامل اعتقادات ،اخالق و
اعمال میشود ،یک هدف غایی در تربیت اسالمی است .از این هدف با عنوان «حیات طیبه» نیز یاد شده
است.
قرآن کریم در آیه شریفه «مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنًٌ فَلَنُحْیینَّهُ حَیاۀً طَیبَۀً وَ لَنَجْزِینَّهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا کَانُوا یعْمَلُونَ (نحل »)30/نتیجه اعمال صالح توأم با ایمان را بیان کرده و آن را «حیات
طیبه» دانسته است بدین معنا که تنها عامل دستیابی به حیات طیبه را ایمان و عمل صالح زاییده از آن میداند
و هیچ قید و شرط دیگری را دخیل نمیداند.

110

راغب اصفهانی ( )2900در مفردات ،حیات را به معنای نیروی حسکننده و حساس ،قوه و نیروی
عملکننده عاقله میداند .در معجم الوسیط حیات به معنای رشد ،نمو ،بقا ،منفعت ،سود ،زندگانی ،و
چیزهایی که جانداران و جمادات را از هم جدا میکند ،میباشد (بندرریگی .)2914 ،حسینی دشتی ،طیب
را به معنای بوی خوش ،پاک ،پاکیزه و طاهر میداند (حسینی دشتی .)2963 ،همچنین ،طیب به معنی دور
بودن از هرگونه ناپاکی ،هر چیزی که از آلودگی ظاهری و باطنی به دور باشد و خود نیز خوشایند و
شایسته باشد ،آمده است (مصطفوی.)2915 ،
عالمه طباطبایی میگوید :حیات طیبه ،حیاتی واقعی و جدید است که خداوند آن را به کسانی که
سزاوارند ،افاضه میفرماید و این حیات جدید و اختصاصی جدای از زندگی سابق که همه در آن
مشترکند ،نیست .در عین اینکه غیر آن است ،همان است ،تنها اختالف به مراتب است نه به عدد ،پس
کسی که دارای آنچنان زندگی است ،دو جور زندگی ندارد ،بلکه زندگیش قویتر ،روشنتر و واجد آثار
بیشتر است (طباطبایی.)2916،
همانطور که گفته شد ،قرآن کریم ،ایمان و عمل صالح را مهمترین عوامل رسیدن به «حیات طیبه»
میداند که الزم است این دو عامل مهم و ویژگیها و نشانههای «حیات طیبه» همچون جامعیت ،خداباوری،
والیتپذیری ،خیرخواهی و قانونمندی مورد بررسی قرار گیرد .تا امکان تحول دائمی شخص و دستیابی
به کمال فراهم گردد و هدف نهایی تربیت یعنی «قرب الی اهلل» که خود نیز هدفی در حال تحول است،
محقق گردد.
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بررسی فلسفه ایجاد مدارس غیرانتفاعی و سازگاری آن با عدالت تربیتی از
منظر متخصصان تعلیم و تربیت :رویکردی هرمنوتیکی
بهبود یاریقلی
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وجود مدارس غیرانتفاعی در نظامهای تعلیم و تربیت دنیا امری متداول است؛ مدارسی که بر مبنا و
فلسفه خاصی بنیان نهاده شدهاند و اهداف و کارکردهای ویژهای نیز برای آنها تعریف شده است
(برایهوس .)1551 ،1گرچه قدمت مدارس خصوصی در ایران به سال  2135هجری شمسی باز میگردد،
ولی به صورت امروزی و هدفدار در سال  ،2960قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی به تصویب رسید.
هدف از ایجاد این مدارس نیز جلب مشارکت اولیاء در امر تعلیم و تربیت ،کاستن از بار مالی آموزش و
پرورش ،ایجاد تحول و پیشرفت در نظام آموزشی ،ایجاد تنوع در نظام آموزشی و افزایش کیفیت تعلیم و
تربیت عنوان شده است .اکنون حدود  0/0درصد از دانشآموزان در مدارس غیرانتفاعی مشغول به تحصیل
هستند.
در طی سالیان گذشته ،انتقادهایی از سوی متخصصان ،مسئوالن و والدین دانشآموزان به وجود این
مدارس و کارکردهای آن به دلیل مغایرت با اصول عدالت اجتماعی وارد شده است .باقری و نجفی
( )2910در مقالهای ،کارکردهای مدارس غیرانتفاعی را مغایر با اصل عدالت در آموزش و پرورش در
اسالم (بر مبنای نظریههای مطهری و صدر) بیان نمودهاند .به دلیل حساسیت ارتباط بین وجود مدارس
غیرانتفاعی و عدالت اجتماعی ،انتقادهایی نیز به کارکرد این مدارس در سایر کشورها نیز بیان شده است.
از جمله هاپکینز )1551( 9ضمن انتقاد از چنین مدارسی بر لزوم گسترش تعلیم و تربیت جبرانی برای اقشار
محروم تاکید میکند .برایهوس ( )1555نیز معتقد است نظارت دولت بر کارکرد چنین مدارسی جهت

 -2دانشجوی دوره دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی Behboud.yarigholi@yahoo.com
- Brighouse
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جلوگیری از ارزشگذاری و ایجاد تفاوت بین دانشآموزان مدارس غیرانتفاعی و مدارس دولتی ضروری
است.
در این پژوهش به بررسی فلسفه ایجاد مدارس غیرانتفاعی و کارکردها و نتایج آن ،در طی بیش از دو
دهه ،در نظام آموزش و پرورش کشورمان پرداخته و سازگاری آن را با عدالت تربیتی مصرح در سند
تحول آموزش و پرورش و دیگر اسناد مصوب در نظام تعلیم و تربیت و همچنین از نظر متخصصان حوزه
تعلیم و تربیت مورد بررسی و تحلیل قرار دادهایم .سؤاالت این پژوهش عبارتند از:
 -2فلسفه و اهداف ایجاد مدارس غیرانتفاعی تا چه اندازه با عدالت اجتماعی سازگار میباشد؟
 -1تا چه اندازه اهداف مدارس غیرانتفاعی در طی دو دهه اخیر از نظر متخصصان تعلیم و تربیت
محقق شده است؟
 -9چه انتقادهایی بر اهداف و کارکردهای مدارس غیرانتفاعی در کشور ما وارد است؟
روش تحقیق بهکار رفته در این پژوهش ،رویکرد تحلیلی و هرمنوتیک انتقادی میباشد .به منظور
بررسی مبانی فلسفی و اهداف ایجاد مدارس غیرانتفاعی از روش تحلیلی استفاده شده است و با استفاده از
رویکرد هرمنوتیک انتقادی ،که ابزار آن مصاحبه عمیق نیمهساختاریافته است ،نظر متخصصان حوزه فلسفه
تعلیم و تربیت را مورد بررسی و تحلیل قرار دادهایم.
نتایج به دست آمده از این پژوهش نشانگر آن است که ایجاد مدارس غیرانتفاعی از ابتدا و در مبانی
خود با اصول عدالت اجتماعی سازگاری نداشته است؛ گرچه مسئوالن با گنجاندن طرح «رافع »2سعی در
عادالنه ساختن این مدارس داشتهاند .سند تحول آموزش و پرورش نیز به برخورداری از آموزش و پرورش
یکسان در وهله نخست و سپس با توجه به نیازهای افراد تاکید کرده ،در صورتی که اصل نیاز و استحقاق
در مدارس غیرانتفاعی مدنظر نبوده است .از دیگر سو ،بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زمان ایجاد
این مدارس همچون افزایش دانشآموزان تحت تعلیم ،وضعیت اقتصادی کشور بعد از تحمل جنگ 1
ساله ،نشانگر آن است که تصویب چنین قوانینی توجیهپذیر و قابل قبول بوده است ،اما به مرور زمان دالیل
وجود این مدارس از میان رفته و باید مسئوالن در این زمینه تجدیدنظر کنند .همچنین ،نتایج حاصل از

 -2از طریق طرح «رافع» شماری از دانشآموزان یتیم و بااستعداد میتوانند به صورت رایگان جذب مدارس غیرانتفاعی شوند.
ثبت نام این دانشآموزان در مدارس غیرانتفاعی در ازای اعزام معلم از سوی آموزش و پرورش به این مدارس است ،به نحوی
که با اعزام یک نیرو 9 ،دانشآموز بدون اخذ شهریه و یا با اعزام یک نیرو 6 ،دانشآموز با  05درصد تخفیف شهریه در مدارس
غیرانتفاعی مشغول تحصیل میشوند.
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مصاحبه با متخصصان حاکی از آن است که اهدافی همچون جلب مشارکت اولیا و مربیان در امر تعلیم و
تربیت فقط در شکل ظاهری و تأمین منابع مالی آموزش محقق شده است و هدف افزایش کیفیت آموزش
نیز در عمل تحقق پیدا نکرده است .انتقادهایی نیز به کارکرد مدارس غیرانتفاعی از سوی این متخصصان
وجود دارد؛ از جمله آنان معتقدند که این مدارس باعث باز تولید طبقات اجتماعی ،شکاف طبقاتی ،توجه
به ظاهر آموزش و همچنین تبعات روانی برای سایر دانشآموزان را دارد .آموزشگاههای غیرانتفاعی ،مانند
دیگر مؤسسات بخش خصوصی ،از ویژگی رقابت با یکدیگر برخوردارند و درصدد هستند به هر شکل
ممکن توجه والدین بیشتری را جهت ثبتنام فرزندان خود جذب نمایند .از این رو ،این امکان وجود
دارد که از اهداف آموزشی خود فاصله بگیرند ،از جمله اینکه بدون ارزشیابی دقیق و ارزیابی اهداف
مناسب آموزشی کارنامههایی با نمرات باال صادر نمایند.
واژههای كلیدی :عدالت تربیتی ،مدارس غیرانتفاعی ،رویکرد انتقادی.
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مردای پیانی ،شهناز ( .)2931نقد کلی کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی .در چکیده مقاالت
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و
پرورش ایران (صص .)116-114 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

نقد كلی كتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی
شهناز مرادی پیانی

2

هدف این مقاله ،ارزیابی انتقادی برنامه درسی تفکر و پژوهش پایهی ششم ابتدایی است ،با توجه به
اینکه یکی از اهداف و نیازهای مبمرم نظام آموزشی هر کشور برنامهریزی ،تدوین ،تغییر و روزآمد
کردن کتابهای درسی است .همچنین ،از آنجا که ،امروزه ،استفاده و گسترش صالحیتهای تفکّر برای
رشد دانشآموزانی که به طور فزاینده در حال روبه رو شدن با جهان فنّاوری و طبعاً جهانی گستردهاند،
ضروری است .به عالوه ،با توجهه به اینکه در سند تحول آموزشی کشور بر اهمیت تربیت نسلی فکور و
اندیشمند تاکید شده است ،نظام آموزشی کشور ما برای جهتدهی به افکار دانشآموزان و رشد
مهارتها و گسترش صالحیتهای تفکر در این افراد مبادرت به تدوین کتاب تفکر و پژوهش در پایه
ششم ابتدایی نموده است.
تحول در نظام آموزش و پرورش و اهمیت آموزش مهارتهای تفکر در نظام آموزشی جدید ،از
جمله عوامل تاثیرگزار در پیگیری این برنامه درسی است .لذا انتظار طبیعی این است که مواد این برنامه،
در صورتی که از شرایط مناسب از جمله ،قوت محتوی و تناسب آن با مقطع سنی و تحصیلی و پاسخگو
بودن به نیازهای فکری دانشآموزان و شیوهی تدریس مناسب برخوردار باشد ،بتواند نقش اساسی در
پرورش و جهتدهی به تفکر دانشآموزان داشته باشد .از آنجایی که اضافه شدن کتاب تفکر و پژوهش
به دروس کالس ششم ابتدایی اتفاقی خجسته برای سازندگی تفکر انتقادی در آموزش و پرورش است
اما ،انتقاداتی به آن وارد است که در این مقاله به آنها میپردازیم .در این نوشته ،تالش شده که این برنامه
درسی را با استفاده از دو مالک نقد درونی و نقد بیرونی نقد کنیم .منظور از نقد درونی ،نقد روابط
درونی اجزا برنامه است ،یعنی آیا پودمانهای تعریف شده در کتاب با اهداف تناسب دارد؟ آیا هدف
برنامه با روشهای تدریس و ارزشیابی مورد نظر تناسب دارد؟ در نقد درونی ابتدا اهداف این برنامه درسی
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را ذکر کردیم که هدف اصلی این برنامه درسی ،پرورش تفکّر و تعقّل است که به طور فطری در کودکان
وجود دارد .ازجمله اهداف دیگر این برنامهدرسی ،توانایی به کارگیری روشهای مناسب برای پاسخگویی
به کنجکاوی خود در چهار عرصهی ارتباط با خود ،خدا ،خلق ،خلقت ،توانایی استنباط ،استدالل و
نتیجهگیری ،کسب نگرشهای درست نسبت به یافتههای علمی ،توانایی برقراری ارتباط فردی و میانفردی
و پرورش تفکر انتقادی است .نقد بیرونی نیز از طریق مقایسه این برنامه درسی با نظریهی آموزش فلسفه به
کودکان لیپمن ،است .به این صورت که ابتدا توصیفی از برنامهی لیپمن و بعد مشترکات برنامهی لیپمن با
این برنامه درسی ارائه شده و سپس با استخراج معیارهایی از نظریه لیپمن به نقد بیرونی این برنامه
پرداختهایم ،که از جملهی این معیارها ،میتوان به آموزش تفکر از پایهی اول ابتدایی تا پایه دوازده،
استفاده از داستانهایی که در کودکان انگیزه و حیرت فلسفی ایجاد کنند ،خلق جوی تخیلی و داستانی
توسط کتاب داستان ،نداشتن پایان و نتیجهگیری در داستانها ،و موضوع داستان در مورد کودکانی
همانند خود دانشآموزان باشد و زبان مورد استفادهی متکلمان یا شخصیتهای داستانها مطابق با زبان
زندگی واقعی خوانندگان داستانها در کالسها ،در خانهها و با یکدیگر و شیوهی ارزشیابی چند وجهی
و ...اشاره کرد.
ساختار مقاله به این صورت است که ابتدا توصیفی از برنامه درسی تفکر و پژوهش که در برگیرندهی
ضرورت و مبانی ،اهداف ،محتوی ،شیوهی یاددهی -یادگیری و شیوهی ارزشیابی این برنامه درسی است
را ارائه کردهایم ،بعد از آن به معرفی مالکهای نقد پرداختیم.
با توجه به اینکه در تفکر انتقادی بچهها یاد میگیرند که چگونه افکار و ایدهها را مورد تبیین ،بررسی و
بحث قرار دهند؛ اما در اکثر داستانهایی که در این برنامه درسی آمده ،چنین موقعیتی را برای پرورش
تفکر انتقادی در کودکان ایجاد نکرده است ،همچنین ضعیف بودن محتوی فکری و فلسفی داستانها ،نبود
امکان مقایسه دو موقعیت در داستانها ،خالی بودن محتوی داستانهای کتاب از مطالب علمی ،ضعف در
برانگیختن کنجکاوی کودکان ،ضعف در پرورش توانایی استدالل کودکان و خالی بودن داستانها و
فعالیتهای این برنامه ،از ایدهپردازیهای فلسفی و  ...نتیجه این که از آنجایی که برنامه تفکر و پژوهش به
دنبال پرورش تفکر و تعقلی میباشد که به طور فطری در کودکان وجود دارد ،اما محتوای این برنامه
درسی هنوز در بعضی از قسمتهای آن جای تحقیق و پژوهش بیشتری را میطلبد ،چرا که برخالف
آنچه مولف ادعا میکند ،بسیاری از داستانهایی که در این برنامه گنجانده شده از محتوای فکری قوی
برخوردار نیستند .همچنین ،ارتباطی با تجارب روزمره دانشآموزان ندارند و برای دانشآموزانی که در
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این جامعهی مدرن با رایانه و صدها عنصر جذاب روبرو هستند ،جذاب و بحثانگیز نیستند .به عالوه،
مسئوالن سازمان آموزش و پرورش با برخوردار کردن این برنامه درسی به یک محتوای قوی و آماده
کردن شرایط مناسب برای اجرای این برنامه ،میتوانند اهداف تحول آموزشی را جامه عمل بپوشانند.
در پایان نیز پیشنهاداتی ارائه شده از جمله اینکه ،با توجه به اینکه ،هدف این برنامه ،پرورش
صالحیتهای تفکر در کودکان میباشد ،بهتر است ،این درس از سالهای اولیه دبستان در برنامه درسی
دانشآموزان گنجانده شود .از آنجا که کودکان در این سن نیازمند یادگیری مسائل علمی هستند ،از این
رو ،بهتر است عالوه بر ارائهی مسائل اخالقی و ارزشی چنین مسائلی نیز در قالب داستان گنجانده شود.
همچنین ،بخاطر عدم دسترسی بعضی کودکان از جمله کودکان روستایی و عشایری به امکانات رسانهای،
بهتر است در کتاب کار تغییراتی از نظر گرافیکی و تصویری صورت گیرد.
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قائدی ،یحیی ( .)2911برنامهی درسی آموزش فلسفه به کودکان در دورهی راهنمایی و متوسطه .مجله فرهنگ.
ناجی ،سعید ( .)2911فلسفه برای کودکان و نوجوانان :گفتگو با متیو لیپمن بنیانگذار فلسفه برای کودکان و
نوجوانان .کتاب ماه ادبیات و فلسفه ،شماره .04
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رهنما بیات ،شهرزاد ( .)2931برافراشتن چادرهای دانش و دگرگونی در مفهوم برخی فرایندهای

تربیتی :نگاهی به تالشهای محمد بهمن بیگی در پیشرفت آموزش و پرورش ایران .در چکیده
مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام
آموزش و پرورش ایران (صص .)132-110 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

برافراشتن چادرهای دانش و دگرگونی در مفهوم برخی فرایندهای تربیتی:
نگاهی به تالشهای محمد بهمن بیگی در پیشرفت آموزش و پرورش ایران
شهرزاد راهنما بیات

2

دیر زمانی قومی دالور به دور از مردم شهرنشین کشور ،در دامن طبیعت روزگار میگذراند؛ بهار و
تابستان را در خنکای ییالق و پاییز و زمستان را با دَم گرم قشالق .کودکان این مردمان گاه حتی در مسیر
میان این دو هوا زاده میشدند ،سوار بر مرکبها بر زندگی سالم میگفتند و همراه این کوچها و
اقامتهای کوتاه ،به رسم ایل بزرگ میشدند و میبالیدند .شمار اندکی از آنان اقبال آموختن خواندن و
نوشتن را مییافتند و مابقی تنها مجال حضور در مکتب کوههای استوار و دشتهای پهناور را .آنان آوای
باد و بوران را میشنیدند و هر نوایی را که در سمفونی این طبیعت ،جای میگرفت .بر خطهای نگاشتهشده
در پهنهی آسمان یا در زالل رودها و یا در چین و چروک چهرههای مهربان ،صمیمی و سختکوش
یکدیگر ،چشم میدوختند و از این نوشتههای روزگار درسهایی را میخواندند و بهخاطر میسپردند که
یا داستان رشادتها ،عشقها ،جداییها ،دردها و گاه شادیهای گذشتگان از شخصیتهای افسانهای تا
حتی همقطاران خودشان بود و یا ترانههایی که سینهبهسینه در زمان جاری شده بودند ،یا بر دل سنگها
نشسته و یا در وجود درختان جای گرفته ،رشدکرده و از لحظههای غم و شادی نسلها گذشته بودند و
حال در جوار گرما و درخشش خیرهکنندهی آتش ،دوباره جان میگرفتند و از میان هیزمها سر بر
میآوردند تا به گوش مشتاقان برسند .مردی در این میان ،از تبار همین پرستوهای کوچنده و شاید در
هنگامهای که چشم بر همین آتش دوخته بود ،در اندیشهی یک اتفاق بود و یک تغییر .او زندگی پر از
تکاپوی ایل را میدید ،اما در مییافت که ذهن این مردمان بیش از این شایستگی و توان سفر را دارد تا
بیشتر اوج گیرد و به گنجخانهای که در فرهنگ پر بار این سرزمین است ،بار یابد ،از چشمهسار آن دانش
نیز سیرابشود و در پرتو خورشید آن ،حقیقت را بجوید .او بنای پیکار با دیو جهل و عفریت جدایی و
 - 2دانشجوی دکتری تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز shrbayat1389@yahoo.com
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دشمنی را داشت و آزادکردن اسیران در بند غفلت را .او میدید که کاروان دانش به سوی روشنی میرود
پس نباید اسیر سایههای غار ماند .آن مرد چاره را یافت؛ او با «باران» و «با قلم» آمد .او قلم را برای کودکان
صحرا آورد تا اندیشههای آنها با اندیشههای همساالنشان در دورترین نقاط این سرزمین پیوند یابند و
قلبهایشان نیز .تا اینکه قومهای مختلف در این بوم زیبای چندین رنگ ،در پرتو دانشآموزی ،نوای
همدلی بسرایند و نقشی پر شکوه و یکدست باشند بر صفحهی روزگار این سرزمین.
پژوهش حاضر بر آن است تا برای خوشآمدگویی به تحولهای سازندهی پیشرو در آموزش و
پرورش ،با تحلیل یکی از حرکتهای انجامشده در آموزش و پرورش؛ ایجاد آموزش و پرورش عشایر ،و
درک زمینهی فلسفی آن ،شاید راه را برای تالشهای آینده هموارتر کند .پیش از این ،اشکبوس طالبی
بهمنبیگلو در سال  ،2903سلطانعلی کاظمی در سال  ،2963و اعظم اشرفزاده در سال 2913،در
پایاننامههای کارشناسی ارشد خود آموزش عشایر را بررسیکردهاند .امرا ...یوسفی در کتابهای مدیرکل
افسانهای ( )2919و آموزگار مهر ( )2911به تالشهای بهمن بیگی در زمینهی آموزش و پرورش
توجهکرده است.
در پژوهشهای رایج ،بیشتر به بحث و بررسی آراء و نظریههایی پرداخته میشود که گاه هرگز رنگ
واقعیت را به خود نگرفتهاند و اگر هم جامهی عمل را بهتن دیده باشند ،بیشتر در بستری بیگانه و از جنسی
بسیار ناآشنا با جنس سرزمین ما بوده است .شاید بدین دلیل باشد که فاصلهای به فراخنای درهای بزرگ و
ژرف ،بین گفتهها و شنیدههای صاحبنظرانمان در وادی نظر و دردمندان و منتظران بیقرارشان در سرای
عمل وجود دارد و مشکالت همچنان پیشتر از نظرها گام بر میدارند .پس شاید بهتر باشد در سرای عمل
و آنچه تاکنون انجام شده ،به بار نشسته و در بستر زمان اندوختهشده ،بیشتر تأملکنیم و بیشتر بیاموزیم.
شاید اگر کمی نزدیکتر را بنگریم ،تالشهایی را ببینیم که از نیازهای این سرزمین الهامگرفتهاند ،به
دست دلسوختگان همین مرزوبوم انجام شدهاند و شاید بهتر بتوانند الهامبخش و راهنمای دیدگاهها و
تالشهای پس از آنها باشند .با توجه به اینکه به نظر میرسد حرکت محمد بهمن بیگی تغییری بنیادی در
نظام آموزش و پرورش ایران بر جای گذاشته است ،ضرورت تحلیل فلسفی اندیشهی او و جستوجوی
مبانی فلسفی آن ،قابلدرک است.
این نوشتار در صدد یافتن پاسخ برای این پرسشها است:
 -2جایگاه فلسفی اندیشههای محمد بهمن بیگی در ایجاد نهضت آموزش و پرورش عشایر ،چیست؟
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 -1محمد بهمن بیگی در پرتو این جایگاه فلسفی ،در مفهوم برخی فرایندهای تربیتی چه
دگرگونیهایی ایجادکرده است؟
در بررسی آموزش و پرورش عشایری ،دو رویکرد دیده میشود؛ رویکردی که بیشتر از منظری منفی به
این تالش مینگرد ،برای نمونه اشکبوس طالبی بهمنبیگلو ( )2903در پایاننامهی خود؛ امپریالیزم آمریکا
در آموزش عشایر ،آموزش و پرورش عشایری را با این نگاه نقد میکند .رویکرد دیگر ،قدردان
زحمتهای او در ایجاد تغییر سازنده در زندگی کودکان عشایر است؛ مانند امراله یوسفی ( 2919و
 ،)2911سلطانعلی کاظمی ( ،)2963اعظم اشرفزاده ( )2913و دانشآموختگان موفق آموزش عشایری و
خانوادههایی که از موهبت آن بهره بردهاند ،از کسانی هستند که میپذیرند این تالش نیز مانند هر فعالیت
بشری ،نمیتواند از کاستی تهی باشد ،اما آنچه در تاریخ آموزش و پرورش باقی میماند ،تأثیر سازنده و
ماندگار آن در وجود دانشآموختگان پیروز آن است که بسیار امیدبخش است .این رویکردها و
نوشتههای محمد بهمن بیگی از دادههای این پژوهش هستند که برای دریافت مبانی فلسفی اندیشههای او
در زمینهی آموزش و پرورش عشایر ،با روش تحلیل فلسفی بررسی میشوند .در ادامه ،دستآوردهای
تالش بهمن بیگی برای فراهمکردن زمینههای دانشآموزی کودکان عشایر ،مورد توجه قرار گرفته است.
در این رهگذر ،دستاوردهایی به دست آمده است که امید است دستمایهی تالشهای بیشتر شود:
 )2محمد بهمن بیگی با نگاهی انتقادی به مدیریت و برنامهریزی آموزش و پرورش در سطح کالن و با
توجه به کمبود آموزش و پرورش رسمی در میان مردمان عشایر ،با اندیشهی مبارزه با تبعیضهای موجود
میان شهرنشینان و مردم عشایر ایران و بهگونهای ویژهتر دختران محروم از آموزش این قومها ،آموزش و
پرورش را به میان قبیلههای کوچنشین آورد و نگاه طبقاتی و جنسیتی را در بهرهمندی از آموزش و پرورش
از بین برد .او برای فراهمکردن نیروهای الزم برای این حرکت ،دانشسرا ایجاد کرد و به بومیگزینی
آموزگار پرداخت و با نظارت قوی بر این فرایند ،امکان دسترسی دانشآموزان عشایر به مدرسه و
آموزگارانی را فراهم کرد که با وجودیکه از نظر فرهنگی به آنها نزدیک هستند و شرایط ،نیازها ،توان و
استعداد آنها را بهتر از افراد غیربومی درک میکنند و با منابع دانش بیشتر و فرهنگی دیگر آشناتر هستند.
بدینترتیب ،او متناسب با هدف کلی آموزش و پرورش و حتی نظام و ساختار جامعه ،تغییری بنیادی در
سازماندهی آموزش و پرورش و در نتیجه در مفهوم فرایندهای تربیتی ،بهویژه نظام مدرسه و تربیت معلم
ایجاد کرده است.
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 )1محمد بهمن بیگی با گوشهچشمی به ایدهآلهایی برای زندگی و تحصیل کودکان عشایری ،با
رویکردی پراگماتیستی ،بنابر موقعیت و شرایط زندگی عشایری و با توجه به محدودیتهای زمانی ،با
استفاده از خالقیت خود ،راهکاری مناسب برای نجات جامعه عشایری در سراسر ایران از دام جهل و
خرافات یافت .او بهجای ناامیدی و امید واهی داشتن به تغییرهای شگرف در دیدگاه کارگزاران و
مسؤوالن ،مفهوم مدرسه را دگرگونکرد ،و مدرسهها ،چادرها ،را همراه با امکانات قابل جابجایی و
آموزگاران همراه ایل به نزد دانشآموزان آورد تا آنها بیاموزند که میتوان دانش را به مکانهایی دور و
متفاوت آورد و با کمترین امکانات آموخت .شاید در این رهگذر ،نظریهپردازان نیز بیاموزند که کمبودها
و دردها را باید با حضور در میان کمبودها و دردها لمسکرد و در پی راه چاره گشت .به همین دلیل است
که اندیشه و تالش او سرچشمهی دگرگونی شگرفی در آموزش و پرورش ایران شده است .او تالشکرد
تا آیندهی دانشآموزان در آتش کمبودها و نبودهای امروز خاکستر نشود .او از شرایط متفاوت زیستی
یک گونه زندگی ،فرصتی نو به وجود آورد .بدینترتیب ،او رسمی نو نهاد و زمینهی رشد شناختی و
معرفتی و پیشرفت بیشتر کودکان محروم از فضای ثابت آموزشی را فراهم کرد و به اندیشمندان نیز درسی
مهم آموخت که به تنهایی با پشتمیز نشستنها ،زمینه دگرگونیها را نمیتوان چندان درککرد و آجری
بر آجر پیشرفت نهاد بلکه ،باید در میان گود بود و در هنگامهی عمل و آنگاه آموخت ،اندیشید و ساخت.
واژههای كلیدی :آموزش و پرورش ،عشایر ،محمد بهمن بیگی ،دگرگونی ،فرایند تربیتی،
تربیتمعلم ،نظام مدرسه
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عبدالهی ،نیدا ( .)2931آموزش فناوری به معلمان با تأکید بر فلسفه آموزش فناوری و رویکرد

تلفیقی نظریههای یادگیری .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت
ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)130-131 :مشهد :دانشگاه
فردوسی مشهد.

آموزش فناوری به معلمان با تأكید بر فلسفه آموزش فناوری و رویکرد تلفیقی
نظریههای یادگیری
نیدا عبدالهی

2

از نیم قرن پیش ،فلسفه فناوری در غرب مطرح بوده و در ایران نیز چندی است مطرح شده است .فلسفه
فناوری در برگیرنده رویکردهای طبیعی ،واقعگرایی ،دوبارهاندیشی ،انتزاعی و غیره میباشد .امروزه در
تعلیم و تربیت« ،آموزش» و «کاربرد» فناوری ،به عنوان یک رویکرد «حلمسئله» به یاددهی-یادگیری،
مورد توجه قرار گرفته است .هدف اصلی از آموزش فناوری به معلمان ،طراحی فرصتها و محیطهای
یادگیری هماهنگ با فلسفه فناوری و مبانی فلسفی نظریههای یادگیری است .همچنین ،ارائه دانش در
قابلیتهای طراحی شده رسانههاست ،قابلیتهایی که جنبه تربیتی ،آموزشی و فنی داشته باشد.
از طرفی ،رشد فراملی آموزش فناوری نشاندهنده نیاز به فلسفه آموزش فناوری است که در آن
رویکردهای آموزش فناوری ،بنا بر فلسفه فناوری و بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت ترکیب میشود تا یک
پایه علمی برای رشد آموزش فناوری فراهم نماید (داکرز .)1525 ،سکولموسکی ( )2366معتقد است که
در فناوری واقعیتها را مطابق با طراحیهای خود خلق میکنیم و فناوری با «آنچه باید باشد (نظریههای
یادگیری)» سروکار دارد .بر این اساس ،میتوان گفت وقتی فرصتهای یادگیری مطابق با طراحیهای
معلم خلق میگردد ،ضروریست تا معلم رویکردهای فلسفی فناوری و نظریههای یادگیری را شناخته و
ترکیب و تلفیق مناسبی از آنها را بر اساس هدف ،مخاطب ،روش ،محتوا ،شرایط و  ...را فراهم آورد .اما
امروزه آموزش فناوری ،مبتنی بر این پایه علمی نیست و این امر منجر به آموزش کلیشهای و سطحی
«فناوری» شده است .آموزش فناوری ،تنها در قالب آموزش تعدادی نرمافزار و سختافزار خالصه شده و
روش و فرآیند فناوری به فراموشی سپرده شده است .فناوری تنها فن نیست بلکه «روش» است و فرآیند
آموزش آن باید از رویکردهای فلسفه فناوری و فلسفه نظریههای یادگیری در تعلیم و تربیت نشأت گیرد.
 -2دانشگاه فرهنگیان (پردیس بنتالهدی صدر کردستان) و دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی
abdollahy_n@yahoo.com
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صاحبنظران معتقدند که ارائه راهبردهای آموزش فناوری ناکام مانده و باید درک عمیقتری از
پارامترهای موثر مد نظر قرار گیرد .به طور کلی ،کاربرد دامنهای از چشماندازهای فلسفی و نظریهای برای
بهینهسازی آموزش و کاربرد فناوریهای جدید در یاددهی-یادگیری از اهمیت بسزایی برخوردار است.
بنابراین مسئله اینست که هر چند کاربرد انواع فناوری در تعلیم و تربیت اجتنابناپذیر است ،اما از آنجایی
که آموزش فناوری در عمل بیشتر جنبه فنی و سطحی دارد نه تربیتی آموزشی ،هدف و فلسفه اصلی کاربرد
فناوری در تعلیم و تربیت که «حل مسئله و تسهیلگری» است ،میسر نمیشود .آموزش فناوری به معلم ،باید
به صورتی باشد که معلم با نگرش صحیح و علمی فناوری را براساس فلسفه فناوری و مبانی فلسفی
نظریههای یادگیری در خدمت یاددهی-یادگیری قرار دهد.
تحقیقات نشانگر آنست که رویکرد آموزش فناوری باید مبتنی بر فلسفه فناوری و فلسفه تعلیم و تربیت
باشد (داکرز .)1525 ،مکلالن ( )1550معتقد است که آموزش فناوری باید از مبانی نظری و فلسفی
دیدگاههای یادگیری تبعیت داشته و با دقت تمام ارزیابی شود .ساماراس و همکاران ( )1556نیز بر اهمیت
اساس قرار دادن رویکرد و فلسفه نظریههای تعلیم و تربیت برای آموزش فناوری تاکید نمودهاند .از طرفی،
تحقیقات دیگر نشانگر آنست که راهبردهای آموزش فناوری ،بجای مبانی فلسفی ،تحقیقات و نظریههای
مناسب روانشناختی ،آموزشی و تکنولوژیکی ،مبتنی بر اعتقادات درونی است (هانافین و هوپر .)2313 ،این
امر در فرایند تولید نرمافزارهای فناوری نیز مشهود میباشد .بنابراین ،اخذ تصمیمات عاقالنه برای آموزش
و کاربرد فناوری به شناخت اصولی بستگی دارد تا اجرای امور را تسهیل سازد.
هر یک از نظریههای یادگیری ،برگرفته از رویکردهای فلسفی خاصی میباشند .فلسفه زیربنای نظریه
رفتاری ،عینیتگرایی است .دانش عینی مستقل از یادگیرنده است و معلم میتواند آنرا به کمک زبان به
یادگیرنده انتقال دهد .فلسفه زیربنای نظریه شناختی ،فردگرایی است .آنها به اصالت انسان و ادراک او و
تحلیلهای کیفی اعتقاد دارند .فلسفه زیربنای نظریه سازندهگی ،نیز نسبیتگرایی است .آنها بر واقعیت
روانشناختی یا اجتماعی تاکید میکنند و آن را برداشت انسان از محیط میدانند (سیف .)2911 ،بنابراین ،از
نظر فیلسوفان عینیتگرا و روانشناسان رفتارگرا معنی در جهان هستی وجود دارد در حالی که از دیدگاه
فیلسوفان نسبتگرا و روانشناسان سازندهگرا ،معنی به جهان تحمیل میشود (سون .)1550 ،در کل ،تمام
دیدگاهها در کنار هم و با درجهای که ضرورت موقعیتهای واقعی آموزش اقتضا میکند ،وجود دارند و
ظهور و قدرت یافتن هر یک منجر به کنار نهادن سایر دیدگاهها و رویکردها نشده است.
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هدف این پژوهش ،بررسی آموزش فناوری به معلمان با تاکید بر فلسفه آموزش فناوری و رویکرد
تلفیقی نظریههای یادگیری است .در این بررسی ،فلسفه فناوری و مبانی فلسفی نظریههای مطرح یادگیری
(سازندهگرایی ،شناختگرایی و رفتارگرایی) در زمینه آموزش فناوری به معلمان مورد بررسی قرار گرفته
است .در جستجوی این هدف سوال اینست که فناوری چگونه آموزش داده شود تا به معنای واقعی در
خدمت یاددهی-یادگیری مبتنی بر فناوریهای نوین باشد؟ در این مسیر ،نقش معلم فلسفه فناوری و فلسفه
نظریههای یادگیری چیست؟
براساس نتایج پژوهش ،فناوری ،نه به عنوان فن و ابزار ،بلکه به عنوان فن و روش ،باید بر اساس یک
پایه علمی مرکب از فلسفه فناوری و فلسفه نظریههای یادگیری ،به معلمان آموزش داده شود .در این
صورت میتوان گفت که ،فناوری به معنای واقعی (حل مسئله و تسهیلگری) در خدمت یاددهی-یادگیری
میباشد .در غیر اینصورت ،فناوری به ابزاری استرسزا تبدیل شده و بجای تسهیلگری و حلمسئله به
(مشکل) تبدیل میگردد .بنابراین معلم باید به صورتی آموزش ببیند که بتواند بر اساس هدف ،محتوا،
مخاطب ،روش ،شرایط و  ...ترکیبی از فلسفه فناوری و فلسفه نظریههای یادگیری همراه با تلفیقی مناسب
از زیر مجموعههای هر یک برای کاربرد فناوری در بتن تعلیم و تربیت را فراهم آورد .معلم در این فرایند،
ابتدا «متعلم» است و سپس به عنوان طراح و خالق محیط و فرصتهای یادگیری« ،معلم» است .بنابراین ،در
فرایند آموزش فناوری معلم هم میتواند از عوامل اصلی محسوب گردد .رابطه ترکیبی و تلفیقی عناصر
اثرگذار در آموزش و کاربرد فناوری در شکل ( )4ارائه شده است.
واژههای كلیدی :فلسفه آموزش فناوری ،رویکرد تلفیقی ،نظریههای یادگیری ،معلمان
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باقری نیا ،حسن و بهرامی ،فاطمه ( .)2931ایدئولوژیگرایی و محافظهکاری به مثابه چالشهایی

فراروی تحول تربیتی در رویکردهای سنتگرایانه .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن
فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص.)131-136 :
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

ایدئولوژیگرایی و محافظهكاری به مثابه چالشهایی فراروی تحول تربیتی
در رویکردهای سنتگرایانه
حسن باقری نیا 2و فاطمه بهرامی

1

تعلیم و تربیت با تلقین متفاوت است (باقری .)2914 ،تلقین به معنای تزریق و فرو کردن ایدئولوژیهای
خاصی به ذهن دانشآموزان است .در یک معنا ،میتوان ایدئولوژی را به جهت دارا بودن خصیصهی غیر
عینیتگرایانهاش در مقابل دانش قرار داد .تعلیم و تربیت و پژوهش تربیتی با رویکرد دینی سنتگرایانه،
میتواند به جهت غلبه هویتگرایی بر معرفتاندیشی به سمت ایدئولوژیسازی گزارههای معرفتی پیش
رود و به جای پژوهش به توجیه برخی عقاید و ایدهها بپردازد« .تاریخ آموزش و پرورش اسالمی نشان
میدهد که این رویکرد به تقابل میان تربیت اسالمی و تربیت دنیوی انجامیده است» (اسماعیلعلی.)2914 ،
پیشفرضهای پژوهشی سنتگرایان که تصوری دایرهالمعارفی از دین دارند ،بار سنگینی بر دوش دین
مینهند .بنابراین ،دین در این حالت سعی میکند نمونهای بیبدیل از خود در عرصه دانش تربیتی عرضه
نماید .از این رو ،چون این امر ممکن نیست ،به عرصه هویتگرایی و ایدئولوژیورزی فرو میافتد در
نتیجه گفتمان عینیتگرایی در عرصه دانشها به گفتمان جنگی تبدیل میشود.
سنتگرائی مکتب فکری است که در اوایل قرن بیستم توسط رنه گنون ( )2116 -2302اندیشمند و
عارف فرانسوی ارائه گردید .پس از او کوماراسوامی ( )2100-2340و فریتیوف شوان ( )2350 -2331این
اندیشه را دنبال کردند .در ایران ،مدافع این تفکر ،سید حسین نصر میباشد .از نظر نصر ،سنت و در معنای
اخص آن ،دین ،اصول و قواعد الیتغیری است که به انسان معرفت حقیقی میدهد و نه شناخت حسی و
عاطفی (نصر .)2910 ،سنت با امر قدسی ارتباط وثیق دارد و میتوان گفت امر قدسی منبع و مبدأ سنت
است.

 -2استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه حکیم سبزواری hassanbagherinia@yahoo.com
 -1استادیار روان شناسی تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری f.bahrami50@gmail.com
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سنتگرایان نقدهای فراوانی را بر علم و فلسفه جدید وارد میکنند .اما به نظر میرسد این نقدها بیشتر
نگاه ناواقعگرایانه و ایدئولوژیک را تقویت میکند و بهطور ضمنی پیوند آنها را با ناواقعگرایی اثبات
میکند؛ زیرا اگر نقد مذکور را بپذیریم ،این پرسش مطرح میشود که باالخره علم جدید هر مشکلی
داشته باشد ،آیا باز واقعنما است یا نه؟ اگر علم جدید واقعنما است نکاتی که سنتگرایان در مقام نقد ذکر
میکنند ،مشکلی ایجاد نمیکند؛ چرا که این علم از این جهت برای بشر اهمیت پیدا کرده که واقعنما
است .از این گذشته ،اگر علم جدید واقعنما است و بشر هم به همین جهت آن را پذیرفته است ،پس با همه
لوازم آن را هم بپذیرد .امّا اگر سنتگرایان واقعنمایی علم را نپذیرند ،بیدرنگ با این پرسش مواجه
میشوند که واقعاً چه تفاوتی میان علوم سنتی با علوم جدید در کار است که موجب شده علوم سنتی
واقعنما باشند ،ولی علوم جدید چنین نباشند؟ عالوه براین ،پرسشهایی که دربارهی ناواقعگرایی در
فلسفهی علم مطرح شدهاند ،نسبت به دیدگاه سنتگرایان مطرح میشود؛ مانندِ این که :چرا و چگونه علم
غیرواقعنما توفیقات خاصی را به همراه داشته است؟ و چرا پیشبینیهای علمی که براساس نظریات علمی
صورت میگیرند ،دقیق و راست از کار در میآیند؟ نقد فوق معنایی جز این ندارد که نگاه سنتگرایان
پیامدهای خاصی هم در فلسفهی علم دارد و با نزاع مشهور واقعگرایی با ناواقعگرایی پیوند مییابد.
برخی از نقدهای سنتگرایان با ابهام نیز همراه است برای مثال این نکته را مطرح میکنند که علوم
جدید از طبیعت تقدسزدایی میکنند در حالی که عمالً این علوم تالش میکنند تا قوانین حاکم بر این
جهان را ،به همان معنایی که سنتگرایان میگویند ،بیابند .برای انجام این امر ،چه ضرورتی درکار است
که دانشمند ،جهان طبیعت را به عنوان آیات االهی ببیند؟ البته چنین نگاهی به عالَم ،معرفتی خاص را به
آدمی میدهد ،ولی این نگاه برای علم چه ضرورتی دارد؟ هم چنین ،سنتگرایان میگویند که این علوم
بُعد مقدس و اهمیت معنوی طبیعت را نادیده میگیرند و این امر بحران محیطزیست را به بار آورده است.
امّا به نظر میرسد که این بحران به ماهیت علوم جدید مربوط نمیشود ،بلکه به استفاده نادرست و نسنجیده
از آنها مربوط میشود.
از آنچه گذشت چنین بر میآید که بر اساس دیدگاه رئالیستی ،علم محصول فعالیتی در جهت کشف
واقعیتهای جهان است و علوم سنتی و علوم جدید ،از این جهت با هم تفاوت ندارند که همه تالشی در
جهت کشف واقعیتها بودهاند .بر این اساس ،کارکرد علم ،گردآوری واقعیتها است .امّا نکاتی که
سنتگرایان در نقد علم جدید مطرح کردهاند ،چنین کارکردی برای علم را مورد تردید قرار میدهد .این
نقدها نشان میدهند که علم ،به جای این که واقعیتها را بیابد ،مبانی مابعدالطبیعی و فلسفی خاصی را
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منعکس میسازد و از این رو ،به سوی محافظهکاری و ایدئولوژیورزی پیش رفته و از عینیت فاصله
میگیرد .گفتمان سنتی ،ماوراءالطبیعهگرا و بر عقل متافیزیکی به جای عقالنیت تاریخی تاکید میکند
(ابوزید )2330 ،و در پی چیزی است که آن را میتوان ایدئولوژی نام نهاد .در این گفتمان ،هرچه انسانها
ضعیفتر تصور شوند ،خدا قدرت و توانایی بیشتری دارد .اعتقاد به خدایی که در آسمانهاست و
سرنوشت انسانها را رقم میزند ،سبب انفعال ،بیارادگی و به بند کشیده شدنشان در عرصه پژوهشی،
سیاسی و اجتماعی میگردد .در عرصهی خاص پژوهش نیز سبب میشود تا همه چیز به مبدءی واحد
منتسب گردد و میدان را از طرفی بر تخصصگرایی تنگ کند و از طرف دیگر ،امکان داوری برون
دیدگاهی را از بین ببرد و در نتیجه عینیت علمی به ایدئولوژی فروکاسته شود .از این رو ،نظامهای آموزش
و پرورش را به سوی محافظهکاری و ایدئولوژیورزی سوق میدهد.
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مبانی فلسفی آموزش از دور و نظریههای آن
مژگان اسمعیلنیا

2

آموزش از دور به عنوان فرارشتهای در کنار و موازی با نظام آموزش سنتی با هدف توجه به تفاوتهای
فردی و فراهم کردن فرصتهای متنوع آموزشی به تناسب سن ،جنسیت ،اشتغال ،معلولیت با تحقق شعار
آموزش برای همه ،همه جا و همه زمان ایجاد شده است .جدایی یاددهنده و یادگیرنده ،استقبال یادگیرنده،
تعامل ،سازمان پشتیبانیکننده ،وسیله ارتباطی و ساخت و تولید دانش توسط یادگیرنده از ویژگیهای
اساسی آموزش از دور میباشد .در فلسفههای چون انسانگرایی ،لیبرالیسم ،تفکر نقادی و بهویژه
اگزیستانسیالیسم ،به یادگیرنده به عنوان موجودی فعال ،آزاداندیش و نقاد نگریسته میشود .از سوی دیگر،
آموزش از دور برای اینکه به یک پارادایم علمی تبدیل شود ،عالوه بر مبانی فلسفی ،به مبانی روانشناسی
رفتارگرایی ،شناختی ،فراشناختی و نظریهپردازی نیز نیاز دارد .آموزش از دور  2به عنوان یک نظام
آموزشی 1جدید ،مستقل و موازی با نظام سنتی با کارهای کالب فیلیپس ،)2011( 9ایساک پیتمن 4در قالب
روش کوتاهنویسی 0و به شیوه آموزش مکاتبهای 6آغاز شد (هالمبرگ )2330 ،0و با کارهای انا تیکنر

1

( )2101و یدمیر ،)2312( 3هالمبرگ ،مور ،)2335( 25اندرسون ،2گاریسون 1و دیگران دارای پایههای
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی بجنورد mojgan_vatan@yahoo.com
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نظری قوی شد (چنی .)1559 ،از سوی دیگر ،برخی آموزش از دور را به عنوان فرارشتهای 9که دارای
عناصر یاددهنده ،یادگیرنده ،محتوای اطالعاتی ،وسیله ارتباطی ،تعامل ،تعادل ،تناسب ،برنامهریزی ،فرایند
یاددهی-یادگیری ،ارزشیابی و نظارت میدانند که هدف آن توجه به تفاوتهای فردی و فراهم کردن
فرصتهای برابر آموزشی برای همه ،در همه زمان و مکان میباشد .همانطور که گفته شده ،آموزش از راه
دور ،در ابتدا در قالب عمل شروع شده نه در قالب تئوری و نظریهپردازی ،و علت آن نیز «نیاز و ضرورت»
جامعه بشری به پیشرفتهای صنعتی در قبال پاسخگویی به خواستههای نسل جدید نظامهای آموزشی دنیا
بوده ،چرا که ،پیشرفت در قرن بیست و یکم بر مراتب سریعتر از پیشرفت در قرن هیجدهم بود .برای اینکه
آموزش از دور دارای پایههای نظری شود ،باید دارای مبانی فلسفی ،روانشناسی ،فناوری و طراحی
سیستمهای آموزشی خاص خود باشد .به همین دلیل ،در این تحقیق ،ابتدا به مبانی فلسفی و روانشناسی
آموزش از دور پرداخته و سپس به نظریههای مهم این حوزه پرداخته میشود .یکی از فلسفههایی که
بیشترین نزدیکی را با آموزش از دور دارد ،اگزیستانسیالیسم 4است که با ارزشگذاری ،انتخاب و میدان
عمل سروکار دارد و تالش آموزش و پرورش اگزیستانسیالیستی نیز تربیت شخص آگاه ،آزاداندیش و
ارزشآفرینی شخصی است (پاکسرشت .)261 :2910 ،از سوی دیگر ،آموزش از دور نیز در پی کسب
استقالل و آزاداندیشی و خودرأیی یادگیرنده میباشد و حتی تکثرگرایی زبانی ،علمی و فرهنگی را ترویج
کرده و معتقد به پارادایم جهانی شدن است ،نه جهانی سازی .نتیجه تحول فلسفه اگزیستانسیالیسم در
آموزش و پرورش ،آموزش باز و یادگیری باز 0است که موریس 6در کتاب «آزادی و فراسوی آن» به آن
اشاره کرده و هدف آنرا اشتداد آگاهی ،0آزادی اندیشه ،تفکر خالقانه ،مسئولیتپذیری و خودآفرینی
میداند ،این ویژگیها آن چیزی است که آموزش از راه دور در پی آن بوده و سعی در برآوردن نیازهای
یادگیرندگان عصر فناوری اطالعات و ارتباطات دارد .در دیدگاه اگزیستانسیالیستی و آموزش از دور
مرکزیت از آن انسان است و ابزار و رسانهها هر دو در خدمت انسان و اندیشه اوست ،هر دو به رسانههای
آموزشی به خاطر کمک به انسان اهمیت میدهند .از این رو ،در عصر فناوری ،رسانهها نمودی در خدمت
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آزاداندیشی انسانها هستند نه مانع تفکر و آزادی عمل او .به همین دلیل ،کالس درس و آموزش باز
اگزیستانسیالیستی نوعی رویکردی عملگرایانه در محیط آموزشی است که نظام از دور را نوعی آموزش
غیررسمی تلقی کرده و به دفاع از آن بر میخیزند .به عبارتی ،کالس درس باز موقعیتی آموزشی است که
امکان انتخاب میدان عمل را برای یادگیرندگان در محیطهای چندرسانهای فراهم میکند که این زمینهها
منجر به فعالیت ،استقالل عمل ،آزادی اندیشه و تفکر انتقادی در یادگیرندگان میشود .به همین دلیل،
آموزش از دور نوعی آموزش باز و غیررسمی است که دارای قانون و قواعد خاص خود بوده و از اصولی
پیروی میکند .بر خالف برخی که معتقدند آموزش باز و از دور نوعی بیانضباطی و هرج و مرجطلبی را
ترویج میکند .در واقع ،آموزش از دور نوعی رویکرد فلسفی-تربیتی را ترویج میکند که معتقد به ایجاد
تفکر انتقادی ،استثمارزدایی ،قبول تکثرگرایی علمی ،مذهبی ،زبانی ،فرهنگی و فکری است (کاردان،
 .)164 :2911از اینجاست که پائولوفریره 2در کتاب آموزش و پرورش ستمدیدگان آموزش و پرورش را
به عنوان ابزاری جهت نقد ،خودآگاهی ،سوادآموزی و  ...میداند که زمینههای فکری آن را باید در
اندیشه عمیق ایوان ایلیچ 1نویسنده معروف جامعه بدون مدرسه یافت .ایوان ایلیچ با انتقاد از آموزش رسمی،
بیشترین توجه را به آموزش غیررسمی دارد و معتقد است که در آموزش غیررسمی مفهوم «هستههای
یادگیری» یا شبکههای تربیتی که نیازمند مشارکت همگان و آزادی انتخاب است ،محور اصلی دیدگاه
اگزیستانسیالیستی و آموزش از دور است .بنابراین ،پایههای فلسفی آموزش از دور دیدگاه
اگزیستانسیالیستی در باب انسان ،اندیشه ،انتخاب و آزادی عمل اوست که منشأ تحولآفرینی زیادی در
زندگی و آموزش میباشد .از این رو ،فلسفه اگزیستانسیالیسم با آموزش از دور رابطهای تنگاتنگ دارد.
فلسفه اگزیستانسیالیسم با بیان مفاهیمی چون انتخاب آزادانه و اندیشه مستقل و هویتیابی در فرد موجب
پیدایش و گسترش نظام آموزش از دور با رویکردهایی چون کالس درس باز ،یادگیری باز ،دانش علمی،
تفکر انتقادی و  ...شده و از سوی دیگر نظام آموزش از دور نیز با اهمیت دادن به عالیق ،تواناییها و
استعدادهای یادگیرنده و محور و مرکزیت قرار دادن انسان در دنیای فناوری اطالعات و ارتباطات به رشد
فلسفه به خصوص اگزیستانسیالیسم ،انسانگرایی ،جهانیشدن و تفکر نقادانه کمک زیادی کرده است؛ چرا
که فلسفه بنیادی هر نظام آموزشی ،تربیت افراد منتقد ،متخصص و متعهد و کارآمد است .بنابراین ،میتوان
گفت در هر رشته ،فلسفه نقش اساسی و بنیادی دارد و این تأثیرپذیری در آموزش از دور نیز هویداست.
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فلسفههای دیگری چون؛ انسانگرایی ،تفکر نقادی ،لیبرالیسم ،تفکر نقادی به خاطر توجه به انسان و نیازهای
او و آزادی اندیشه و بازسازی فکر در رشد نظام آموزش از دور ،نیز نقش اساسی دارند .در این مقاله ،به
رویکرد تحول آموزش سنتی به آموزش از دور و مبانی فلسفی هر کدام اشاره خواهد شد.
واژههای كلیدی :آموزش از دور ،مبانی فلسفی ،نظریهپردازی
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ارجمندی نژاد ،آفاق و منوچهری مقدم ،محمد ( .)2931تحلیل مبانی فلسفی تعلیم و تربیت از

دیدگاه باستان ،اسالم و رویکرد نوین .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم
و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)950-959 :مشهد:
دانشگاه فردوسی مشهد.

تحلیل مبانی فلسفی تعلیم و تربیت از دیدگاه باستان ،اسالم و رویکرد نوین
آفاق ارجمندی نژاد 2و محمد منوچهری مقدم

1

تدریس و آموزش در جهان سابقهای به بلندای تاریخ بشر دارند .در گذشتههای دور که تعلیم و تربیت
محدود بود ،اقوام بدوی با روشهای عملی راههای بدست آوردن خوراک ،تهیه پوشاک و پناهگاه را
میآموختند و تربیت از جنبههای دینی ،اخالقی و اجتماعی هم با شرکت در مراسم و جشنهای قبیلهای
صورت میگرفت .در تربیت دینی به تدریج طبقهای به نام روحانیان پدید آمدند که نخستین معلمان تاریخ
بشر محسوب میشدند و تا قرنها آموزش و پرورش حق ویژه و تحت نظارت آنان بود .با پیدایش طبقه
مذکور و اختراع خط و تدوین ادبیات مذهبی روشهای آموزش متحول و آموزشهای نظری بر
آموزشهای عملی اضافه شد .پس از ظهور اسالم ،به دلیل تأکید مبرم این دین بر یادگیری و آموزش،
شیوههای عملی و عمیقتری استفاده گردید .در عصر حاضر نیز به لطف تالش روانشناسان و جامعهشناسان
خبره در این زمینه ،رویکردها و روشهای نوین پیشنهاد گردیدهاند .با مطالعات انجام شده درباره نحوه
آموزش و پرورش ملل باستان در قبل از میالد مسیح ،پس از ظهور اسالم و همچنین رویکردهای موجود در
آموزش امروزی ،این نتیجه حاصل شده است که اشتراکات و نقاط قوت بارزی در میان آنها وجود داشته
است که میتوان از آنها به منظور بهبود آموزش و پرورش زمان حاضر بهره گرفت .به همین دلیل ،یکی از
ارکان مهم و ضروری آموزش اثربخش است .تبیین و تحلیل مبانی فلسفی و دیدگاههای تعلیم و تربیت از
سه منظر باستان ،اسالم و رویکردهای نوین به آموزش و پرورش ،از جمله اهداف تدوین این مقاله است.
در رابطه با تعلیم و تربیت باستان ،تمدنهای باستانی شرقی از جمله چین ،ایران ،هند و تمدنهای باستانی
غربی همانند یونان و روم مورد بحث قرار میگیرند .در این راستا ،جان استوارت میل ،9معتقد است که
یونانیان نخستین مربیان واقعی دنیای غرب بودند و هیچ تاریخ آموزش و پرورشی نمیتواند وجود یونانیان
 - 2مربی موسسه آموزش عالی حکمت رضوی afagharjmandi@yahoo.com
 - 1مربی موسسه آموزش عالی سناباد m.manouchehri@yahoo.com
- John Stuart Mill
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را نادیده انگارد .زیرا ،آنان اولین قوم غربی بودند که بطور جدی درباره آموزش و پرورش نسل جوان،
ماهیت و هدف آن و اینکه کودکان و مردان چگونه باید تربیت شوند ،میاندیشیدند .سپس ،دیدگاه اسالم
از منظر آیات و روایات متعدد و معروف بررسی میگردد .اسالم به عنوان دینی که تمام شئون حیات
انسانی را در بر میگیرد با فرهنگی غنی و پربار ظهور یافت .نفوذ اسالم در ادبیات ،فلسفه ،هنر ،آداب و
سنن مردم ایران در حدی گسترده به چشم میخورد .تربیت اسالمی جسم و روح انسان را پرورش داده و
نیازهای روحی او را اقناع میکند .رویکرد اسالمی به دنبال اعطای شعف به انسان و توسعه استعدادهای او
و ایجاد تعادل بین نیازها و خواستههای اوست .پس از آن ،فنون و شیوههای نوین در جهت آموزش و
پرورش کنونی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
امروزه دیدگاه بشر از تدریس صرف در کالس درس فراتر رفته و به رویکردها و گرایشهای جدید
که حاصل یافتههای علوم تربیتی ،روانشناسی ،جامعهشناسی و مدیریتاند ،در عرصه تدریس توجه دارد.
در آموزش نوین ،روشهای جدید در تدریس بر مبنای نظریهها و پژوهشهای تربیتی ارائه شده است تا به
کمک آنها معلم بتواند این فرایند را هر چه بهتر به سوی کسب اهداف آموزشی سوق دهد.
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
عاطفی -روانی ،بعد اجتماعی ،رابطه معلم -شاگرد و راهکارهای ارتقای فرایند آموزش مورد ارزیابی و
تطبیق قرار میگیرند .همچنین ،اشارهای نیز به دیدگاه دریدا ،از نامآورترین فیلسوفان معاصر و فلسفه
ساختارشکنی او که مکتب فسلفی نوینی در تعلیم و تربیت است ،میگردد و در نهایت به نتیجهگیری
پرداخته میشود.
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محمدامینزاده ،لیال؛ محمدامینزاده ،حسن و سرمدی ،محمدرضا ( .)2931تحلیل سیر تاریخی
نظریه بازسازی اجتماعی در تحوالت نظام آموزش و پرورش .در چکیده مقاالت چهارمین همایش
ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص:
 .)951-956مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تحلیل سیر تاریخی نظریه بازسازی اجتماعی در تحوالت نظام آموزش و
پرورش
لیال محمدامینزاده2؛ حسن محمدامینزاده 1و محمدرضا سرمدی

بازسازی اجتماعی یکی از نظریاتی است که در ارتباط با تعلیم و تربیت انسان عقاید و ایدههای متفاوتی
از نظریات ارائه شده در مکاتب و نظریات فلسفی تربیتی سنتی ارائه کرده است .بحرانهای بزرگ قرن
بیستم ،نشانههایی از دوران عمیق انتقال و تغییرات سریع هستند .این فلسفه تربیتی را میتوان از شاخههای
عملگرایی و پیشرفتگرایی به شمار آورد .زیرا ،محور اصلی آن تأکید روی تغییر است .آموزش و
پرورش پیشرو ،باید تالش خود را مصروف بازسازی اجتماعی کند نه پرورش فردی (کانل.)654 :2961 ،
بازسازی اجتماعی نظریهای است که سعی دارد از مدرسه برای ایجاد جامعهای نو استفاده کند و نیز بر
مدارس مسألهمحور و مدرسه به مثابه آزمایشگاه تأکید دارد .هدف تعلیم و تربیت از نظر بازسازیگرایان؛
توسعه و بازسازی جامعه است و تعلیم و تربیت برای تغییر و اصالح اجتماعی است .بازسازیگرایان
معتقدند که همه اصالحات اجتماعی از شرایط موجود زندگی نشئت میگیرند (صفره .)2911 ،در این
دیدگاه ،نظر بر آن است که حیات اجتماعی ،بدون حد و اندازه ،قابل تغییر دادن و دگرگون ساختن است.
از دانشآموزان انتظار میرود که مسائل مهمی را که بشریت با آنها رویاروست ،تعریف کرده ،نیروهای
پویایی زمان حال را شناسایی کنند .شیوههای تفکر سنتی و کلیشهای که موجب نابرابری ،تبعیض و
خرافات ،است ،باید شناسایی و دور ریخته شوند .بازساختگرایان اجتماعی ،تالشهایشان را به مدارس
دولتی محدود نکردند ،بلکه اندیشههای خود را به اتحادیههای کارگری ،کلیساها ،سازمانهای محلی و
مطبوعات نیزکشاندند .این نظریه ،بین آموزش و پرورش و تحصیالت رسمی تمایز قایل میشود و امروزه

 - 2دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک
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تحوالت در نظام آموزش و پرورش با توجه به نظریات فلسفی تربیتی بیش از هر زمان دیگری به بررسی
نیاز دارد.
در ارتباط با بحث از سیر تاریخی نظریه بازسازی اجتماعی و تحوالت نظام آموزش و پرورش تنها
میتوان تعدادی محدود از عناوین پایاننامهای که در این زمینه به طور مستقیم کار شده است را آورد که
در آنها به مقایسه این نظریه با نظریات دیگر پرداخته شده است .نظیر؛ پایاننامه کارشناسی ارشد «تحلیل و
مقایسه مبانی فلسفی تربیتی نظریههای پیشرفتگرایی و بازسازی اجتماعی در آموزش و پرورش و
استلزامات تربیتی آن دو در نظام آموزش و پرورش ایران» که توسط علیاصغر صفره ( )2911به راهنمایی
دکتر محمدرضا سرمدی در دانشگاه پیام نور مرکز تهران و پایاننامه کارشناسی ارشد «بررسی سیر تاریخی
اندیشههای فلسفی تربیتی اسالم ،نظریه نقادی و بازسازی اجتماعی» ( )2913به راهنمایی دکتر محسن
عیسوی در دانشگاه پیام نور مرکز خوی که توسط لیال محمد امینزاده انجام گرفته است ،اشاره کرد .البته
به صورت جسته و گریخته در کتب به نظریه بازسازی اجتماعی یا افرادی که در این نظریه ،صاحبنظر
بودهاند ،اشاراتی شده است .ولی به طور مستقیم ،تاکنون هیچ مقالهای در این زمینه در هیچ مجله یا همایشی
ارائه و چاپ نشده است .از این رو ،سوال اصلی این مقاله این است که سیر تاریخی نظریه بازسازی
اجتماعی در تحوالت نظام آموزش و پرورش از جهات مختلف چگونه بوده است؟
این نوشتار با رویکرد تحلیلی  -توصیفی با هدف مطالعه و ترسیم دقیق تحلیل سیر تاریخی نظریه
بازسازی اجتماعی در تحوالت نظام آموزش و پرورش انجام گرفته است.
این مقاله میکوشد که به توضیح تحلیل سیر تاریخی نظریه بازسازی اجتماعی در تحوالت نظام آموزش
و پرورش بپردازد .بازسازی اجتماعی میخواهد مدرسه با مسائل اساسی جامعه در ارتباط باشد .این ارتباط
معنی کار مدرسه را گسترش میدهد و به تأثیر آموزش میافزاید .رویکرد بازسازی اجتماعی ،به مواردی
مانند ارتباط مؤثر بین (خانه ،مدرسه ،جامعه) و آشنایی با فناوری آموزش متناسب با روز ،جریان تدریس،
توجه به فرهنگ و میرات فرهنگی که موافق با معیارهای اسالمی باشد ،توجه دارد .این مشرب فلسفی بر
مدار آینده قرار گرفته است و بر این عقیده است که یک اجتماع با نقشه در طول زمان کاملتر از اجتماعی
خواهد شد که مبنای آن بر اصل «به کار کسی کار نداشته باش» ،است .طرفداران بازسازی اجتماعی،
مسائل اجتماعی خارج از مدرسه را بخشی از اوضاعی میدانند که فعالیتهای درون مدرسه را تعیین
میکنند .برنامه تربیتی بازسازیگرایی دموکراتیک است که بر دو هدف عمده تاکید داشته است-2 :
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پرورش عادات و تمایالت ،همبستگیهای دموکراتیک و  -1اکتساب معرفت و بینش بر مشارکت
هوشمندانه در جامعه دموکراتیک.
آموزش و پرورش مبتنی بر بازسازی اجتماعی امور زیر را ترویج میکند -2 :بررسی نقادانه میراث
فرهنگی؛ -1تعهد نسبت به کوشش برای انجام اصالحات اجتماعی عامدانه؛  -9نگرش نسبت به برنامهریزی
بنحوی که بتوان مسیر تجدیدنظر فرهنگی را ترسیم نمود؛ و  -4آزمودن طرحهای فرهنگی از طریق اجرای
برنامههای اصالح اجتماعی عامدانه .این نظریه تأکید دارد که از مدرسه باید برای رشد آگاهی نقادانه و
توانایی تحلیل مسائل اجتماعی بهرهگیری شود .با توجه به نظریه بازسازی اجتماعی ،آموزش و پرورش
همیشه تابع زمان ،مکان و موقعیتهاست که خود منعکسکننده امیدها ،بیمها و آمال برههی خاصی از
تاریخ است .تدوین برنامههای درسی آزمایشی که میتواند جوابگوی مسائل حاد بحران فرهنگی و از
همپاشیدگی اجتماعی باشد .در این مقاله ،سعی شده است با استفاده از جریان تاریخی نظریه بازسازی
اجتماعی ایجاد تحول در نظام آموزشی بررسی شود و برای استفاده از این نظریه در ابعاد برنامه درسی
پیشنهادهایی ارائه میگردد.
واژههای كلیدی :آموزش و پرورش ،بازسازی اجتماعی ،تحول ،نظریه
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ذوالفقاری ،علیرضا؛ هادیپور ،علیحسن و آسا ،حسین ( .)2931رابطه تربیت با فلسفه آفرینش در

حکمت متعالیه .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی
فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)921-953 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

رابطه تربیت با فلسفه آفرینش در حکمت متعالیه
علیرضا ذوالفقاری2؛ علیحسن هادیپور 1و حسین آسا

9

در حکمت متعالیه نفس جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء است .نفس در جریان امتداد وجود و در
امتداد تکامل وجودی ،به عنوان لطیفهی الهی ،انشاء میشود ،و به تدریج در پرتو انوار معرفت (اتحاد عالم
و معلوم) و آثار افعال ،به معنای اتحاد فاعل با حقیقت اثر خود فربه و کامل میشود .نفس در حکمت
متعالیه با ادراکات جدید دگرگون میشود .از این رو ،نفس انسانهای کامل و انبیا ،با انسانهای عادی
متفاوت است .در هر مرحله از ادراک ،جوهر نفس ادراککننده با مرحله پیشین متفاوت خواهد بود هر
چند وحدت و تشخیص آن محفوظ است .صفات حقیقی بر اساس اصالت وجود عین هستی و مشکک
هستند .صفات حقیقی مانند علم ،شعور و ادراک عین وجودند و دارای شدت و ضعف میباشند.
موجودات بر اساس ظرفیت ،مرتبهی آنها بر اساس تجرد و تعلقشان به ماده از این اوصاف وجود برخوردار
هستند.
ادراک به ادراک عملی و نظری تقسیم میشود .چنین به نظر میرسد که انسان دارای دو قوه شناخت
میباشد .اما با نظر دقیق و فلسفی باید گفت در مطلق ادراک تفاوت و اختالفی وجود ندارد و تخصیص قید
نظری و عملی در ادراک مربوط به متعلق ادراک است .در نتیجه ،عمل و ادراک عملی در کنار ادراک
نظری دو بال هستند که انسان را به هدف متعالی آفرینش میرسانند (الیه یصعد کلمه الطیب و العمل
الصالح یرفعه).
اندیشههای فلسفی تربیتی دانشمندانی مثل مالصدرا ،عالمه طباطبایی ،شهید مطهری ،عالمه محمدتقی
جعفری همچون نگینی بر تارک عالم میدرخشند .اما متاسفانه ،دور بودن نظام تربیتی ما از آن اندیشهها و
نفوذ نظامهای تربیتی غرب سبب شده است که نظام تربیتی ما غیر بومی و وارداتی باشد .وارداتی بودن نظام
 - 2گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی تویسرکان
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آموزش و پرورش یکی از آسیبهایی است که اکنون گریبانگیر آموزش کشور شده است .ورود متون و
ترجمههای نقادی نشده ،عدم توجه به مبانی فکری ایدههای آموزشی ،عدم تحلیل محتوای متون و  ...از
یک سو ،و از سوی دیگر خال وجود یک نظام آموزشی سیستماتیک و ارزشی راه را برای ورود آن به نظام
آموزشی کشور تسهیل کرده که خود را از طریق سطوح و مراحل آموزش (اسلوب ،محتوی ،ارزیابی) به
نظام آموزشی کشور تحمیل کرده است .منظور از کلمه آموزش در این مقاله معنای عام آن است که
پرورش را نیز شامل میشود .در این مقاله ،بخاطر عدم امکان بیان جزییات فقط به بیان کلیات بسنده شده
است .راههای دوری از نتایج و الزامات منفی وارداتی بودن سیستم آموزشی ،روشهای تاثیر بیشتر و تعمیق
تربیت و آموزش و وسعت بخشیدن به شعاع تاثیر آن ،از جمله مسائلی است که در این مقاله مطرح میشود.
مسائل و مشکالت سیستمهای آموزشی وارداتی در کشور عبارتند از )2 :عدم توجه به تمام ابعاد
وجودی انسان :گاهی به علت تسلط تفکرات سکوالریستی ،خواه ناخواه آموزههایی به نظام آموزشی
مقصد ترزیق میشود که تقابل آن در حد تناقض با مبانی فکری آن جامعه است .این تناقضات در اکثر
مواقع نتایجی منفی به بار میآورد که از جمله آنها بحرانهای اخالقی ،روحی -روانی و بحرانهای معرفتی
میباشد )1 .روزمرگی ،پوچی و بیمعنایی :برخی از مکاتب فلسفی که مبانی مادیگری و مادینگری دارند
انسان و حیات اجتماعی را لزوماً به سمت و سوی تکرار ،بیمعنایی ،پوچی و عدم خالقیت میکشانند .این
نتیجه به روشنی از محتوای نوشتههای کامو به عنوان یک فیلسوف پوچگرا حاصل میشود .او در افسانه
سیزیف بارها برای دوری و بدر آمدن از تکرار وجود ،خدا را آرزو میکند )9 .بیتوجهی به استعدادها و
امیال متفاوت انسان :مخاطب آموزش (انسان) واجد امیال مختلف است که سعادت حقیقی او فقط با به
کمال رسیدن همه استعدادهای او حاصل میشود که البته بخش عظیمی از این استعدادها صرفاَ با تشریک
مساعی به عنوان یک موجود اجتماعی به کمال میرسد .امیال ،استعدادها و ابعاد وجودی انسان در
نظامهای آموزشی وارداتی به دلیل ماهیت وجودی آنها مورد توجه قرار نگرفته است.
فلسفه در تمام تصمیمگیریهای آموزشی ،تعیینکننده است .در فعالیتهای معلم و استاد به ندرت
میتوان لحظهای را یافت که فلسفه دخالت نداشته باشد .توسعه زندگی اجتماعی ،بازسازی جامعه و
بازسازی تعلیم و تربیت برای تغییر و اصالح اجتماعی از جمله هدفهای تربیتی و فلسفی هستند که در
حکمت متعالیه هم به آن پرداخته شده است .تربیت ،ضمن اینکه باید به نیازهای اجتماع توجه داشته باشد،
باید به نیازهای جامعه مطلوب و آرمانی هم توجه کند .بنابراین ،حرکت و سمتگیری فلسفه تربیتی باید به
منظور ایجاد تحول بنیادی در آموزش و پرورش و بدنبال آن در جامعه باشد .الزمه تحول بنیادی در
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آموزش و پرورش دوری از وارداتی بودن آن و مطالبه فلسفه تربیتی بومی بر خواسته از قرآن کریم ،سنت
و نظریات فالسفه مسلمان ایران زمین میباشد .عقبماندگی نظامهای آموزشی از تحوالت اجتماعی مسئله
مهمی میباشد .جامعه و ضرورتهای آن دائما در حال دگرگونی هستند و مدارس متاسفانه ،اغلب زمانی
به نیازهای زندگی میرسند که جای خود را به شرایط و مقتضیات دیگر سپردهاند و یا بعضاً منتفی شدهاند.
حتی در پیشرفتهترین نظامهای آموزشی کوششها به هنگام نیست و در قالب ضرورتهای گذشته صورت
میگیرد .کهنگی نظامهای آموزشی و عقبماندگی آنها از ضرورتهای زمان ،وقتی که ما به نقش مدارس
در ساختن جامعه فردا نگاه میکنیم ،بیشتر جلب توجه مینماید.
درک این موضوع که تحول و بهسازی فرد و جامعه در فلسفه آفرینش از اهمیت بسیار باالیی
برخوردارند ما را به این موضوع هدایت میکند که شایسته است نگاهی مجدد به نظام آموزشی کشورمان
بیندازیم .دارای ارزش حقیقی بودن ،پاسخگوی مسایل اساسی بشر بودن ،تاثیرات اجتماعی عینی داشتن،
منطقی و زائل نشدنی بودن ،از جمله ویژگیهای زندگی ایدهآل در اسالم است .به عبارت دیگر ،بهترین
ایدهآل ،ایدهآلی است که ضمن پاسخگویی به سؤاالت اساسی بشر و داشتن اثر مثبت بر انسان آنچنان
کششی دهد که از درون به سوی هدف اعالی حیات ،حرکت کند .این نوشتار در پی اثبات این ایده است
که اولین قدم برای بیان جایگاه تربیت ،توضیح و تبیین هدف آفرینش انسان است .هدفمندی و آزاد بودن،
خصوصیات متفاوت در عین اشتراک در امور فطری ،اهمیت دادن به تکامل فرد و جامعه ،اتحاد عالم و
معلوم و در پی آن ارتقای ظرفیت وجودی انسان و همچنین غایتگرا بودن اخالق ،از جمله مبانی
انسانشناختی ،جهانشناختی ،معرفتشناختی و ارزششناختی حکمت متعالیه میباشند که با تبیین و توضیح
آنها تربیت و دیگر مؤلفههای مرتبط با آن به خوبی معنادار میشوند.
لذا سعی شده است که جایگاه انسان و هدف او در حکمت متعالیه توضیح داده شود .نتایج آن عبارتند
از:

 -2هر گونه مؤلفه آموزشی اعم از اسلوب ،محتوی ،ارزیابی و  ...که از خارج از فرهنگ و آموزه-
های فرهنگی و اعتقادی یک نظام بر آن تلقین شود شرط الزم را برای ایجاد دوگانگی شخصیت
و از خود بیگانگی در روحیه متعلم را دارد.
 -1تربیت حقیقی اگر بخواهد عمیقاً بر افراد تاثیر بگذارد ،باید همه امیال و استعدادهای انسان را
مخاطب خود قرار دهد.
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 -9تربیت و آموزش باید همسو با ارزشهای جامعه بتواند انسان را در جهت وصول راحتتر و
سریعتر به هدف آفرینش یاری کند.
 -4در کشور جمهوری اسالمی ایران که مبتنی بر جهانبینی دینی میباشد ،هدف انسان رسیدن به
مقام قرب الهی از طریق سعه وجودی و ادراکی است .این هدف ،مسئولیتهای خطیری برای فرد
و روابط او با خود ،اجتماع و خالق خود ،معین و مشخص میکند .از این رو ،تنها راه؛ تهیه و
تدوین دقیق نظام آموزشی نشات گرفته از بطن این فرهنگ و اجرای دقیق و مرحله به مرحله آن
بر طبق آموزههایی که مراحل تکوین شخصیت را مدنظر آوردهاند و همچنین نظارت متعهدانه بر
مراحل اجرای آن است که حاصل آن تربیت انسان سعادتمند و مسئولیتپذیر در مقابل روابط سه
گانهی فوق میباشد.
 -0با نهادینه شدن حرکت همیشگی برای رسیدن به هدف آفرینش خود واجد خودانگیختگی خواهد
شد که علیرغم تالش و کوشش جدی برای رسیدن به سعادت ،بدلیل انگیزه زیاد ،باعث تسهیل
در فرایند یاد گیری در او نیز میشود.
واژههای كلیدی :تربیت ،فلسفه آفرینش ،آموزش ،تکامل ،علم ،عمل

منابع
عالمه جعفری ،محمدتقی ( .)2914فلسفه و هدف زندگی .موسسه تدوین و نشر آثار عالمه محمدتقی جعفری.
مالصدرا ( .)2919االسفار عقلیه االربعه( .ج ( .)2رضا اکبریان ،تصحیح ،با اشراف سید محمد خامنهای) ،تهران:
انتشارات بنیاد حکمت اسالمی صدرا.
مالصدرا ( .)2335االسفار عقلیه االربعه( .غالمرضا اعوانی ،تصحیح و تحقیق ،سیدمحمد خامنهای ،مقدمه و اشراف).
داراالحیاء التراث العربیه.

923

کفشگر ،معصومه و تفضلی ،دارا ( .)2931فلسفه تکنولوژی آموزشی :کاربرد در آموزش و

یادگیری معاصر .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی
فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)920-929 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

فلسفه تکنولوژی آموزشی :كاربرد در آموزش و یادگیری معاصر
معصومه کفشگر 2و دارا تفضلی

1

تکامل تکنولوژی بر روی زندگی و نحوه یادگیری ما در قرن  12تأثیرات بسیاری گذاشته است .همواره
تکنولوژی آموزشی تمایل شدیدی به سمت عملی شدن در کالسهای درس داشته است (ریچی،)2330 ،
یافتههای پژوهشهای اولیه تالش داشته است تا این تمایل را نشان دهند .فین ( )2336/2309بیان کرد که
بدنه نظریات نظام مند ما نیازمند آن است که توسط پژوهش و تفکر به طور مستمر گسترش یابد .اگر تصور
کنیم که پژوهشهای مبتنی بر تکنولوژی آموزشی موفق باشد ،یعنی نظریات ما را تأیید کند و فرضیات
جدیدی ایجاد کند ،همچنان «تفکر» در این رشته میتواند یکی از مهمترین مسائل فراموش شده در مسیر
یادگیری باشد .فلسفه ،تفکر است (موریس)2333 ،؛ در اصل ،روش زندگی است (مارینوف )2333 ،و
نیازی برای زندگی (موریس.)2333 ،
این مقاله به فلسفه تکنولوژی آموزشی پرداخته است .در ابتدا فلسفه و تکنولوژی آموزشی بررسی شده
و سپس چهار جنبه از پرسشهای فلسفی در تکنولوژی آموزشی را به بحث خواهیم نشست.
برای این که به طور کامل درک کنیم که معلمان چه دیدگاهی به نقش تکنولوژی در قرن  12دارند و
این که چرا این دیدگاه را حفظ میکنند ،ابتدا آنها نیاز دارند تا فلسفه های آموزش خود را بازتاب دهند.
پس از بررسی تعدادی از فلسفههای موجود ،اکثر معلمان درک خواهند کرد که بیش از یک فلسفه را در
نحوه آموزش خود اعمال میکنند .با وجود این ،بسیار مهم است که اکثر برنامهریزیها و آموزشها حول
محور ایدههای پیشرفتگرایی بچرخد.
دیدگاه الی ( )2305نسبت به سایر دیدگاهها همچون رفتارگرایی ،شناختگرایی و ساختارگرایی به
تکنولوژی آموزشی بسیار عملیتر است و از قرن بیستم شروع میکند؛ زیرا تکنولوژی آموزشی یک

 -2دانشگاه خوارزمی

mkafshgar@gmail.com

 -1دانشگاه جامع علمی کاربردی

dara.tafazoli@yahoo.com
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جنبش قرن بیستمی است .ایدههای دیویی در مورد رابطه بین تجربه ،یادگیری و نظریه میتواند یک نقطه
شروع منطقی برای بررسی فلسفه در تکنولوژی آموزشی باشد.
جان دیویی جنبش آموزش پیشرفتگرا را در دهه  2315آغاز کرد .دیویی و همسرش در مدرسهای که
ایجاد کردند ،عقیده داشتند که بچهها با انجام دادن یاد میگیرند (مایا .)2 :1550 ،رویکرد پیشرفتگرایی
به آموزش ،روشهای یادگیری گوناگونی را در بر میگیرد ،با درک این مطلب که دانشآموزان به
روشهای گوناگونی میآموزند (تفضلی )2932 ،و ممکن است همیشه آن اطالعاتی که از معلم منتقل
میشود ،یاد گرفته نشود (بیروم .)2 :1525 ،ایدههای پیشرفتگرایی در یک کالس ابتدایی موفق را میتوان
در فعالیتهای متعادل معلم محور و دانشآموز محور مشاهده کرد (بیروم .)2 :1525 ،کار گروهی باید به
صورت روزانه همچون بازی در طرح درسها گنجانده شود تا فرصتهایی را برای تعامل اجتماعی بیشتر
فراهم کنند.
تلفیق و کاربرد تکنولوژی با فلسفه آموزشی معلم بسیار حیاتی است .کاربرد تکنولوژی در آموزش
باعث رشد ارتباط مؤثر میشود و کارگروهی ،همکاری و مهارتهای بین فردی ،مسئولیتهای فردی،
مدنی و اجتماعی را افزایش میدهد (تفضلی .)1 :2932 ،با وجود فواید گسترده و حیاتی تکنولوژی ،اگر
تکنولوژی در جای مناسب استفاده نگردد ،میتواند مضرات بسیاری داشته باشد .بسیاری از مسائل قانونی،
اخالقی ،امنیتی و شخصی هنگامی به وجود میآید که از تکنولوژی استفاده میشود .با وجود این ،اگر
نگوییم از همه ،اما از اکثر این مسائل میتوان با استفاده از آموزش مناسب و مدیریت و طراحی خوب
کالس جلوگیری کرد .معلمان باید در ارتباط با اکثر قوانین جاری تکنولوژی مطلع و آموزش دیده باشند و
آنها را به دانشآموزان خود نیز منتقل کنند.
فلسفه برای متخصصان تکنولوژی آموزشی به دو دلیل مهم است -2 :انسانها فلسفههایی دارند که بر
عمل آنها تأثیر میگذارد و  -1نظریه از فلسفه سرچشمه میگیرد (سولومن .)1555 ،برای متخصصان
تکنولوژی آموزشی ،وظیفه و نقش عقل ایجاد ارتباط بین نظریه و عمل است .هدف غایی فلسفه هم
حکمت و دانش است (موریس ،)2333 ،پس فلسفه میتواند مهارتهای خاص و روشهای تفکر را
پرورش دهد.
میتوان اینگونه بیان کرد که مطالعات بر روی نقش فلسفه در تکنولوژی آموزشی بسیار نادر است و
این نقش به طور دقیقی توضیح داده نشده است .با توجه به ارائه انواع گرایشات فلسفی که در این زمینه
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 این مقاله ممکن است بتواند نگرشی را به درک بهتر روشهای مختلفی که فلسفه میتواند،موجود است
.طراحی آموزشی را شکل دهد فراهم کند
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قدمیاری ،معصومه؛ ملکپور ،بهار و رشیدپور ،رکسانا ( .)2931بررسی ارتباط آموزش فلسفه برای

کودکان در تربیت شهروند جهانی .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و
تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)923-926 :مشهد:
دانشگاه فردوسی مشهد.

بررسی ارتباط آموزش فلسفه برای كودكان در تربیت شهروند جهانی
معصومه قدمیاری2؛ بهار ملکپور 1و رکسانا رشیدپور

9

یکی ازدغدغههای اصلی جامعهی کنونی ،پایهریزی در جهت تشکیل جامعهای سالمت و رشد یافته
است .بحث شهروندی و تربیت شهروند خوب است .مفهوم شهروندی دردرجهی اول دارای وجوه
مشترک با مهارتهای زندگی درسطح محلی و ملی و در درجهی دوم به مهارتهای زندگی در جامعهی
جهانی ارتباط دارد (لطفآبادی .)2910 ،هدف اساسی تربیت شهروند مطلوب در هر جامعهای ،انتقال
مجموعهای ازدانشها ،ارزشها و مهارتهای الزم برای دوام و رفاه آن است که این بهویژه در مدارس و
از طریق فرآیندهای آموزشی تحقق مییابد .دانشآموزان نیازمند آن هستند که در زمینهی اخالقی ،رشد
اجتماعی ،دانش و درک درست و عینی از جهان را آموزش ببینند .بنابراین ،آموزش شهروندی به
دانشآموزان بهمنظور توانایی بخشیدن به آنان برای مشارکت وتصمیمگیری درست در فرآیند زندگی
اجتماعی و فرهنگی و داشتن یک نقش مؤثر در جامعه در سطح محلی ،ملی و جهانی ،نیازمند آموزش
درست اندیشیدن و آموزش انواع مهارتهای تفکر (بهویژه تفکر مستقل ،تفکر منطقی ،تفکر حل مسأله،
تفکر خالق و تفکر نقاد است) .در دهه  ،2365متیو لیپمن ،با ارائه برنامهی «آموزش فلسفه برای کودکان»
الگویی جدید درعرصهی تعلیم و تربیت مطرح مینماید و بهصورت رسمی ،آموزش مهارتهای تفکر در
مورد کودکان حتی پیش از ورود به دبستان را ممکن تلقی میکند و فلسفه را بهعنوان شیوهای برای
پرورش تفکر انتقادی و خالق مورد استفاده قرار میدهد (مرعشی .)2913 ،به نظر میرسد که آموزش
فلسفه برای کودکان میتواند زمینهساز ایجاد مهارتهای ارزشمندی در دانشآموزان برای تربیت شهروند
مطلوب و جهانی گردد .بنابراین ،با توجه به اینکه یکی از مهمترین هدفهای نظام تعلیم و تربیت پرورش

 - 2کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت gah_gahdam@yahoo.com

 - 1کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت

az_malekpoor@yahoo.com

 - 9کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت roxanarrr @yahoo.com
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شهروندانی آگاه به حقوق و وظایف خود و همچنین متعهد درقبال جامعه است ،الزم و ضروری بهنظر
میرسد که به بررسی ارتباط آموزش فلسفه برای کودکان در تربیت شهروندی پرداخته شود تا با لحاظ
کردن این آموزشها در برنامهریزی درسی مدارس بتوانیم گامهای بلندی را برای تربیت شهروند خوب
ملی و جهانی فراهم آوریم.
سواالت این پژوهش عبارتند از:
 -2ارتباط آموزش فلسفه برای کودکان درتربیت شهروند جهانی چیست؟
 -1ارتباط آموزش فلسفه برای کودکان با مؤلفههای شهروند جهانی چیست؟
 -9ارتباط آموزش فلسفه برای کودکان با اهداف تربیت شهروند جهانی چیست؟
در این تحقیق ،به بررسی دو مفهوم مهم تربیت شهروند جهانی و فلسفه برای کودکان و ارتباط آنها
پرداخته شده است .در تربیت شهروندی با جنبهی جهانی ،دانشآموزان به دانش ،مهارت و نگرشهایی نیاز
دارند که آنها را قادر سازد به عنوان عضو یک جامعهی جهانی حضور فعال در عرصههای مختلف داشته
باشند و از فرصتها و تهدیداتی که آنها را در سطوح مختلف زندگی در برگرفته است ،آگاه شوند .بدین
منظور میتوان مؤلفههای تربیت شهروندی را شامل دانش و فهم ،مهارت و ارزشهای مربوط به شهروندی
دانست (فرمهینی .)2913،همچنین ،دانشآموزان باید از طریق تربیت شهروندی قادر باشند به شأن و منزلت
انسانی احترام بگذارند ،با یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند ،اصول عدالت اجتماعی را توسعه دهند،
در فعالیتهای سیاسی و مدنی جامعه مشارکت فعال داشته باشند و قدرت ارزیابی و نقد مسائل در جامعهی
خود و درسطح وسیعتر در عرصهی جهانی را پیدا کنند.
برنامه درسی فلسفه برای کودکان بهوسیلهی متیو لیپمن و دستیاران وی در دانشگاه مونتکلیر ایالت
نیوجرسی آمریکا نوشته شد .این برنامه هدفهای روشنی دارد .ذهن را وادار به عمل میکند .این کار را از
طریق چالشها ،تفکر اصولی و تعامل ساختاری انجام میدهد .این برنامه در عین حال ،هدف اجتماعی نیز
دارد و آن آموزش فرایند تصمیمگیری دموکراتیک است .از مهمترین هدفهای این برنامه بهبود توانایی
تعقل ،پرورش خالقیت ،رشد فردی و میانفردی ،پرورش درک اخالقی و پرورش توانایی مفهومیابی در
تجربه است (لیپمن ،2315،قائدی .)2913،داستانها و اجتماع پژوهشی از مؤلفههای مهم این برنامه است.
در این برنامه با تأکید بر تمرین شفاهی روایت داستانی و تمرین آزادی ،ابزاری قوی فراهم میکند تا
بوسیلۀ آن کودکان گفتگو را تمرین کنند و بر روی ایدههای جمعی و گروهی تمرکز کنند ،به نظرات
همساالن خود گوش دهند ،به یکدیگر احترام بگذارند و قدرت تصمیمگیری و داوری شقوق مختلف را
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در خود تقویت کنند و تجربههای خود را به مشارکت بگذارند و معانی را کشف کنند و آنها میآموزند
که خود قوانین تعامل با یکدیگر را وضع نمایند .نوروزی ( ،)2916ناجی و قاضیزاده ( )2916و رشتچی و
کیوانفر ( )2911نیز در پژوهشهای خود ،اجرای آموزش فلسفه برای کودکان و روش اجتماع پژوهشی را
در بهبود مهارتهای ارتباطی و اجتماعی و تقویت مهارتهای فکری و داوری و قضاوت درست و تفکر
انتقادی و مسئوالنه مؤثر دانستند.
در این تحقیق از دو روش تطبیقی و استنتاجی (قیاسی) استفاده شده است.
با توجه به دادههای حاصل ازدیدگاهها و نظریههای دانشمندان و برخی از آراء موجود در منابع و نیز
پژوهشهای انجام شده در زمینهی فلسفه برای کودکان و تربیت شهروند جهانی میتوان بیان نمود که
برنامهی آموزش فلسفه برای کودکان ،مؤلفهها و اهداف آن با تربیت شهروند جهانی ،مؤلفهها و اهداف آن
وجوه مشترک بسیاری دارند .آموزش فلسفه برای کودکان از طریق اجتماع پژوهشی با هدف پرورش
تفکر و استدالل میکوشد تا با ارائه مفاهیم و مضامین فلسفی در قالب داستان ،قدرت استدالل و تحلیل
مسائل مرتبط با زندگی واقعی را تقویت نماید و باعث رشد امنیت ،عزتنفس ،اعتماد متقابل ،مهارتهای
عاطفی ،بهبود ارتباطات و مسئولیتپذیری؛ مهارتهای بینفردی و پذیرش دیدگاههای متفاوت و رشد
هویت جمعی و در نهایت تربیت شهروند مطلوب در سطح ملی و جهانی گردد.
بسیاری از مهارتهایی که از طریق برنامهی آموزش فلسفه برای کودکان تقویت میشود در واقع
مهارتهایی هستند که محورهای اصلی تربیت شهروندی را تشکیل میدهند .بطورکلی ،دانشآموزان از
طریق این برنامه به دانش ،مهارتها و نگرشهایی دست پیدا میکنند که آنها را قادر میسازد بهعنوان
عضو یک جامعهی جهانی حضور فعال در عرصههای مختلف داشته باشند .از این رو ،میتوان ادعا نمود
که برنامهی آموزش فلسفه برای کودکان از طریق اجتماع پژوهشی ،یکی ازمناسبترین روشهای تربیت
است که منجر به تربیت شهروندان آگاه ،فکور و مسئول در سطح جامعهی محلی ،ملی و جهانی میشود.
واژههای كلیدی :فلسفه برای کودکان ،شهروند جهانی ،تربیت شهروند جهانی

منابع
جمشیدیان ،عبدالرسول و برخورداری ،مهین ( .)2910تربیت شهروندی با تأکید بر مؤلفهها .اصفهان :انتشارات جهاد
دانشگاهی واحد اصفهان.
رشتچی ،مژگان و کیوانفر ،ارشیا ( .)2911مبانی نظری اجتماع کندوکاو به عنوان روش آموزش فلسفه برای
کودکان .فصلنامه فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.)2( 11 ،
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شارعپور ،محمود ( .)2916جامعهشناسی آموزش و پرورش .تهران  :انتشارات سمت.
فتحی واجارگاه ،کوروش؛ واحدچوکده ،سکینه ( .)2911آموزش شهروندی در مدارس .تهران :انتشارات آییژ.
فرمهینی فراهانی ،محسن ( .)2913تربیت شهروندی .تهران :انتشارات آییژ.
قائدی ،یحیی ( .)2919آموزش فلسفه به کودکان :بررسی مبانی نظری .تهران :نشر دواوین.
قائدی ،یحیی ( .)2911برنامهی درسی آموزش فلسفه به کودکان در دورهی راهنمایی و متوسط .فرهنگ.)2( 11 ،
لطفآبادی ،حسین ( .)2910آموزش شهروندی ملی و جهانی همراه با تحکیم هویت و نظام ارزشی دانشآموزان.
فصلنامه نوآوریهای آموزشی. )20( 0 ،
مرعشی ،منصور و همکاران ( .)2913بررسی تأثیر اجرای برنامهی آموزش فلسفه برای کودکان به روش اجتماع
پژوهشی بر رشد قضاوت اخالقی دانشآموزان پایه پنجم ابتدایی شهر اهواز .دو فصلنامه تفکر و کودک.)2( 2 ،
ناجی ،سعید ( .)2913کند وکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان( .جلد اول) .تهران :انتشارات پژوهشگاه مطالعات
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ناجی ،سعید و قاضیزاده ،پروانه ( .)2916بررسی نتایج برنامهی فلسفه برای کودکان روی مهارتهای استداللی و
عملکرد رفتاری کودکان .فصلنامه مطالعات برنامهی درسی ،شماره .0

نوروزی ،رضاعلی ( .)2916بررسی کار فلسفی با کودکان از دیدگاه دانشآموزان مدارس شهر اصفهان .فصلنامه
نوآوریهای آموزشی.)19( 6 ،
هینز ،جوئنی؛ کندی ،دیوید و وایت ،دیوید ( .)2913فیلسوفان کوچک (کودکان بعنوان فیلسوف)( .یحیی قائدی،
مترجم) .تهران :انتشارات آییژ.
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ادیبمنش ،افشین و ادیبمنش ،مرزبان ( .)2931بررسی دیدگاه پست مدرنیسم دربارهی ارتباط

فاوا با تعلیم و تربیت .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران:
مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)911-915 :مشهد :دانشگاه فردوسی
مشهد.

بررسی دیدگاه پست مدرنیسم درباره ارتباط فاوا با تعلیم و تربیت
افشین ادیبمنش ،2مرزبان ادیبمنش ،1سلمان محمدی و راضیه احمدی

در عصر حاضر ،رشد و گسترش سریع فاوا بر جنبههای گوناگون زندگی اعم از اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و ...تاثیر گذاشته است (آیتی و همکاران .)2916 ،تأثیر و ارتباط فاوا با تعلیم و تربیت همانند
دیگر جنبهها و رویدادهای تعلیم و تربیت ،نیازمند بررسی و تحلیل فلسفی است .زیرا ،نوع نگرش به فاوا
و اهداف و روشهای بهکارگیری آن در تعلیم و تربیت در پرتو بررسیها و پرسشهای فلسفی ممکن
است و با تغییر نوع نگرش فلسفی به آن تغییر میکند (ضرغامی و همکاران .)2916 ،از میان دیدگاههای
فلسفی مختلف ،فلسفه پست مدرنیسم با شناخت و بررسی پارادایمهای پست مدرن ،این امکان را برای
متخصصان تعلیم و تربیت فراهم میکند تا به بینشهای جدیدی دست یابند تا در سایههای آن بتوانند
تراژدیهای تاریخ معاصر که در دوران مدرنیته اصالح نشدهاند ،مشخص گردند (فتحی واجارگاه.)2916 ،
پست مدرن بیش از آنکه مجموعهای از اصول و فعالیتهای منسجم باشد ،بیشتر نوعی نگرش و یا طرز
تفکر است که با تدوین پارادیم جدید یا همان نگرش جدید به جهان سر وکار دارد و از این حیث ارتباط
تنگاتنگی با پدیدههای جدید آموزشی مثل فاوا دارد (آهنچیان .)2911 ،مالحظه تالشهای فکری
اندیشمندان در قلمرو فلسفه فناوری این نکته را بر ما آشکار میکند که در این حوزه به ظاهر عملی و
روزمره نیز میتوان به ژرفاندیشی پرداخت و اعماق فلسفی آن را کاوید (باقری .)2916 ،بر این اساس ،در
این پژوهش سعی شده است تا دیدگاه پست مدرنیسم درباره ارتباط فاوا با تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار
گیرد و از دستاورد این بررسی در آموزش فناوری در تعلیم و تربیت ایران استفاده شود .به این ترتیب ،در
این پژوهش که از نوع مطالعات کیفی میباشد و با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی انجام شده است،
فرضها و دیدگاههای پست مدرنیسم درباره ارتباط فاوا با تعلیم و تربیت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته

 - 2دانشجوی امور تربیتی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه adibmanesh_afshin@yahoo.com

 - 1مدرس دانشگاه فرهنگیان

کرمانشاه marzbaneadib@yahoo.com
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است .در گردآوری اطالعات به نقد درونی و بیرونی منابع توجه شده و اطالعات به دست آمده با
شیوههای ناظر بر تجزیه و تحلیل پژوهشهای کیفی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند .با مرور ادبیات
موضوعی و مبانی نظری پست مدرنیسم برای طراحی فناوری اطالعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت دو
استلزام در نظر گرفته شده است -2 :نفی رویکردهای جهانی و تاکید بر موقعیت خاص اجتماعی و فرهنگی
(براس -1 .)1555 ،2طراحی تلفیقی و تاکید بر پیچیدگی موضوعات و چند بعدی بودن آنها (رادرفورد،1
 .)1554در زمینههای فناوری اطالعات و ارتباطات ،پست مدرنیسم قصد براندازی یا راهاندازی جنگ علیه
تعلیم و تربیت مدرنیزمی که معتقد است ،فناوری تابع امور فرهنگی و ارزشی نیست (باقری )2912 ،را
ندارد بلکه با نگاهی نقادانه خواستار کاستن از عوارض آن است ،چرا که معتقد است که فناوریها به نوعی
باعث مصنوعی شدن فعالیتها ،کاهش انعطاف برنامه ،بیروح شدن فضای یادگیری ،مرزبندی پدیدهها و
انسانها و مسایل فراوان دیگر میشود .در واقع ،پست مدرنیسم با بهرهگیری از تغییرات سریع فناوریها به
جنگ محدودهپردازی و قاعدهسازی فناوریها در تعلیم و تربیت میرود (فراهانی .)2919 ،نقد فناوری از
سوی متفکران پست مدرن بیشتر به دالیل مصنوعی ساختن زندگی انسان ،وابستگی انسان به زندگی
ماشینی ،نابودی طبیعت و بیعدالتی انسان ساختهای است که در محیط آموزش و پرورش تولید میشود
(ایزدی و همکاران .)2935 ،دیدگاه پست مدرنیسم با تأکید بیش از اندازه بر اهداف اجتماعی و فرهنگی
پا میفشرد و از اهداف و محتوای آموزشی و دستاوردهای علمی دوران مدرن در این زمینه غفلت
میورزد (مورفی و پاردک .)2311 ،مشخص است که نمیتوان حضور گسترده و سریع فاوا در نظام تعلیم
و تربیت و به تبع آن روند رو به رشد و سریع تولید علم ،یادگیری فراتر از محیط مدرسه ،عدم نیاز به حفظ
دانش و اطالعات بهبود کیفیت زندگی مادی و  ...را از نظر دور داشت .مشکل دیگر دیدگاه پست
مدرنیسم ،نگاه «فراروایتی» این دیدگاه ،در طراحی فناوری اطالعات است .فیلسوفان پست مدرن معتقدند
که هیچ فراروایتی وجود ندارد ،یعنی گفتارهای متفاوت روایتهای گوناگون ساخته و پرداختهی آدمی
هستند اما ،هیچ یک در موضعی نیستند که بتوانند تکلیف قلمروهای دیگر را تعیین و دربارهی آنها
قضاوت کنند (مارکیوز .)1552 ،محققان پست مدرن در طراحی فناوری اطالعات و نرمافزار ،بر
پیچیدگی موضوعات و چند بعدی بودن آنها تأکید میکنند و طراحی تلفیقی را یکی از راهکارها پیشنهاد
میکنند و معتقدند که محققان و مسئوالن آموزشی مرزبندیهای رایج میان رشتهها را فرو ریزند و آنها
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را مجدداً و به گونهای تلفیقی و چندگانه نامگذاری کنند ،در طراحی نرم افزارآموزشی بکار گیرند (بری،
 .)2330ضمن در نظر داشتن کاستیهایی که دیدگاه پست مدرنیسم درخصوص ارتباط فاوا با تعلیم و
تربیت دارد ،میتوان از فرصتها و نکات برجستهای که در این دیدگاه وجود دارد به نحو مطلوب و
شایسته در نظام تعلیم و تربیت ایران بهخصوص در حوزه آموزش فناوری بهره برد -2 :جامعنگری
(اهداف ،محتوا و روش بکارگیری فاوا در هرگروه با توجه به موقعیت اجتماعی و فرهنگی با گروه دیگر
متفاوت است و حتی تفاوتهای فردی را در نظر دارد)؛ و  -1با توجه به پیچیدگی و چند بعدی بودن
پدیدهها باید به رویکردهای چند رشتهای و میان رشتهای بیش از پیش توجه شود.

منابع
آیتی ،محسن؛ عطاران ،محمد و مهرمحمدی ،محمود ( .)2916الگوی تدوین برنامه درسی مبتنی بر فاوا در تربیت
معلم .فصلنامه مطالعات برنامه درسی.)0( 2 ،
آهنچیان ،محمدرضا ( .)2911آموزش و پرورش در شرایط پست مدرن .تهران :انتشارات طهوری.
ایزدی ،صمد؛ قادری ،مصطفی و حسینی ،فاطمه ( .)2935مطالعه موردی امکانسنجی اجرای برنامه درسی علوم و

فناوری با تاکید بر برنامه درسی پست مدرن در جهان اسالم .اولین همایش بینالمللی آموزش علوم و فناوری با
تاکید بر جهان اسالم ،جزیره کیش.
باقری ،خسرو ( .)2916نگاهی دوباره به تربیت اسالمی( .جلد دوم) .تهران :انتشارات مدرسه.
باقری ،خسرو ( .)2912فلسفه فناوری و آموزش فناوری ،مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.)2( 91 ،
ضرغامی ،سعید؛ عطاران ،محمد؛ نقیبزاده ،میرعبدالحسین و باقری ،خسرو ( .)2916بررسی دیدگاههای فلسفی
دربارهی نسبت فناوری اطالعات و تعلیم و تربیت .فصلنامه نوآوریهای آموزشی.)23( 6 ،
فتحی واجارگاه ،کورش ( .)2916شرحی بر نظریات برنامه درسی( .جلد اول) .تهران :انتشارات آییژ.
فرمیهنی فراهانی ،محسن ( .)2919پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت .تهران :انتشارات آییژ.
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

جلیلی جشنآبادی ،صغری و علیزاده ،ایوب ( .)2931بازتاب رویکردهای تربیتی و فلسفهی آن

(تهذیب و تعلیم) در فرهنگ ایرانی -اسالمی .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن
فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص.)916-919 :
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

بازتاب رویکردهای تربیتی و فلسفهی آن (تهذیب و تعلیم) در فرهنگ
ایرانی -اسالمی
صغری جلیلی جشنآبادی 2و ایوب علیزاده

1

اهمیت تربیت اخالقی و فلسفهی آن در نظامهای آموزش و پرورش امری بدیهی و غیرقابل انکار است.
به مجموعه عواملی که به زندگی انسان معنا و جهت میدهد ،فرهنگ گویند؛ بنابراین تعریف خاص،
فرهنگ مقولهای جهانی است که به ذات آدمی پیوند میخورد .تنها موجودی که تعالی و رشد فکری
نامحدودی دارد ،انسان است .در جهانبینی توحیدی ،محور تمام بحثها ،رابطهی انسان با آفرینندهی جهان
میباشد؛ به این معنا که ،خدا در رأس و انسان و جامعه در محورهای دیگر این رابطه مطرح هستند؛ اما در
جهانبینی غیرتوحیدی ،مبانی و اهداف تربیتی  -اخالقی منحصراً بر محور انسان است .در جهان غرب
کسانی مانند :افالطون ،ارسطو ،کانت ،پیاژه ،کلبرگ و ...به موضوع تربیت اخالقی پرداختهاند .در جهان
اسالم نیز بزرگانی چون :غزالی ،خواجه نصیرالدین طوسی و شاعرانی همچون کسایی ،فردوسی،
ناصرخسرو ،اسدی طوسی ،سعدی ،مولوی و  ...در دورهی معاصر نیز ،پروین اعتصامی و دیگر شاعران
متعهد ،این رسالت را به دوش کشیدهاند و راهکارهای تربیتی و اخالقی را بازگو کردهاند .با توجه به این
که ادبیات نمودی از فرهنگ پویای هر ملت است که سینه به سینه یا به صورت مدوّن به نسلهای بعد به
ودیعه نهاده میشود ،بازنمایی اندیشههای متفکران تربیتی از آن جهت که میتواند الهامبخش نظریههای
تازه در امر آموزش و پرورش باشد ،حائز اهمیت است .عالیترین فلسفهی آموزش و پرورش ،تحقق
فرهنگی اصیل و بومی و در عین حال جهانی است .ادبیات هر جامعه ،بنیادیترین فنون تربیتی را در خود
مکنون دارد .آراء تربیتی محمد غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی دو پیشوای بزرگ فلسفی ،اخالقی،
تربیتی که برخاسته از جهانبینی توحیدی و قرآنی است ،اساس این پژوهش میباشد .تزکیه و تهذیب

 -2هیات علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور خاش sjalili1390@gmail.com

 - 1دبیر آموزش و پرورش شهرستان خاش
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نفس ،اولین گام در تحول نظام آموزشی است .در قرآن نیز ابتدا تزکیه و سپس تعلیم آمده است« :ویُزَکّیهم
وَ یُعَلِّمُهُـم الکتاب وَالحِکمَه» .موضوع آراء تربیتی در نظام الهیمحور ،انسان و مقصد نهایی تربیت ،کمال
اخالقی است .فلسفهی تعلیم و تربیت ،سعادت دنیا و آخرت است .در این نظام تربیتی ،بر اساس نص قرآن
که میفرماید« :أتأمرون النّاس َبالبرّ وتنسون انفسکم و انتم تتلون َالکتاب» (بقره ،آیه  )44نخست خویشتن و
سپس دیگران موضوع تهذیب و تربیت اخالقی میباشد .بحث تربیت ،با ارکان اساسی نفس ،اخالق و
علمآموزی پیوند مستقیم دارد .با توجه به مطلق بودن اخالق ،خرد و دانش چراغی پرنور در مسیر شناخت
فضایل و رذایل اخالقی است .همان بیانیهی فردوسی که «خرد دلگشا و خرد رهنمای/خرد دست گیرد به
هر دو سرای» و یا فریاد مولوی «ای برادر تو همه اندیشهای» و صدای اسدی طوسی که میگوید« :بود مرد
دانا درخت بهشت» .مراقبت نفس و تهذیب اخالق نیز از بایدهای دیگر در نظام تربیتی -اخالقی آموزش
است .در این پژوهش ،رویکردهای اخالقی و تربیتی که در کالم شاعران و نویسندگان طراز اول اخالق
همچون کسایی (پیشرو مباحث تربیتی) فردوسی و اسدی طوسی (اخالقگرا در حوزه حماسه) سعدی و
پروین اعتصامی (پرچمدار مباحث اخالقی) ،ناصرخسرو (متشرع اخالقی) ،مولوی (پرچمدار تربیت جهانی)
مطرح است ،تحلیل و بررسی میشود .مثالً اسدی طوسی اولین گام در تربیت کودک را نویسندگی
میداند «به فرهنگ پرور چو دادی پسر /نخستین نویسنده کن از هنر /نویسنده را دست گویا بود /گل دانش
از دلـش بویا بود» .فلسفهی نویسندگی را نیز بیان میکند و آن دانش دل است .یا سعدی در بوستان ،بابی
در خصوص تربیت دارد .در کتابهای اخالقی نیز تهذیب نفس ابتداییترین گام آموزش است .به مسایل
اخالقی و تربیتی در ایران پیش از اسالم نیز در اثنای این پژوهش میپردازیم .در امر آموزش ،رویکردهایی
که در آیین تربیتی دین زرتشت وجود داشت؛ مثالً تحصیل و آموزشی که ویژهی طبقهی خاص جامعه
بود ،عوامل اولیهی تربیت ،اهداف مهم آموزشی ،معیارهای بسیار مهم در تربیت اخالقی و ...بررسی خواهد
شد .مثالً در این فراز از خرده اوستا آمده است« :ای اهورا مزدا به من فرزندی عطا فرما که با تربیت و دانا
باشد و در هیأت اجتماع داخل شود و به وظیفهی خود عمل کند فرزند رشید و محترمی باشد که حاجت
دیگران را برآورده سازد .فرزندی که بتواند در ترقی خانواده و شهر و کشور خود بکوشد» .با تئوریزه

کردن و مدرسی کردن این مفاهیم ناب ،دوباره به دورهی طالیی فرهنگ ایرانی – اسالمی خود باز خواهیم

گشت .در این پژوهش ،نکتههای تربیتی و تهذیبی و فلسفهی این نکات که در ادبیات ما جلوهگر شده و
ضرورتاً از کودکی آغاز شده و پرورده خواهد شد و در نهایت به عمل در خواهد آمد ،طبقهبندی و تحلیل
خواهد شد.
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رحیمینسب ،حجتاله و مردانی ،ایوب ( .)2931نگاه تحولی به نقش حرفهای معلم در نظام

آموزشی .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی
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نگاه تحولی به نقش حرفهای معلم در نظام آموزشی
حجتاله رحیمینسب ،2ایوب مردانی 1و دکتر منصور مرعشی

امروزه دیگر نمیتوان اهمیت و تناسب آموزش و پرورش را برای آینده جوامع ،کمارزش شمرد و آن
را فعالیتی در ردیف و موازی سایر فعالیتها دانست .به تعبیر میتچل «اگر تنها یک عرصه از عرصههای
حیات بشری نیازمند توجه به آینده باشد ،آن عرصه ،عرصه آموزش و پرورش است( ».مهرمحمدی،
 .)2906چنانچه تحول جوامع به درستی تحلیل شود ،میتوان به رابطه دیالکتیک تعلیم و تربیت و جامعه پی
برد و بر این باور و اعتقاد راستین صحّه گذاشت که هیچ جامعهای نمیتواند بدون یک تعلیم و تربیت
منظم ،مدون ،مترقی و پویا به اهداف متعالی دست یابد .این رهیافت ،با هر بینش و نگرشی که ما نسبت به
آینده داشته باشیم ،میتواند واجد معنی و مصداق باشد .بر مبنای چنین مفروضی است که چارلز هندی
میگوید« :تعلیم و تربیت است که میتواند کلید و رمز اصلی ثروت آینده شود» (هندی .)40 :2900 ،از
بعدی سلبی ،گلد اسمیت بیان میکند که« :برای از بین بردن یک جامعه ،هیچ راهی بهتر از تحلیل و
تضعیف نظام آموزشی آن کشور نیست» (تامن .)2901 ،چنین شواهدی ،میتواند ناظر بر اهمیت فرایند
خطیر تعلیم و تربیت باشد.
لیکن اکنون باید به این پرسش پاسخ داده شود که کفایت و کارایی نظام آموزشی ،مستلزم عطف توجه
و تمرکز فکری و مادیِ بیشتر ،روی کدام عنصر یا مؤلفه نظام آموزشی است .به بیانی دیگر ،با پذیرش
نقش تأثیرگذار نهاد آموزش و پرورش ،کدام مؤلفه آن در درجه نخست اهمیت و اولویت قرار میگیرد.
پاسخ بدین پرسش ،مستلزم نگرش نظاممند به موضوع است ،به گونهای که از هیچ عنصر یا مؤلفهای غفلت
نشود و به کلیت نظام و عناصر آن در یک رابطه تعاملی توجه شود .اما بدون غفلت از همه جانبهنگری،
میتوان نقش برخی عناصر از جمله نقش عنصر «معلم» را شاخص و برجسته کرد و به آن وزن بیشتری داد.

 - 2دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز hojjat.1133@gmail.com
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معلم از آن جهت کارگزار و عامل اصلی تعلیم و تربیت به شمار میآید که اهداف اجرایی و نیز
متعالی نظام آموزشی ،در نهایت توسط وی محقق میشود و به منصه ظهور میرسد .در نتیجه ،معلم به
واسطه نقش برتری که دارد ،باید به بازنمای تمام و کمال خصوصیات و کیفیتهای مطلوب
هر نظام آموزشی تبدیل شود .تعامل مستمر و چهره به چهره معلم و دانشآموزان به عنوان دو قطب
اصلی نظام تربیتی ،معلم را در موقعیت ممتاز و منحصر به فردی قرار میدهد که هیچ یک از
دیگر عناصر نظام آموزشی ،از آن برخوردار نیستند .به همین سبب ،ضعف وی میتواند موجب گسست
این زنجیره و شکست در دستیابی به اهداف آموزشی و پرورشی شود .این نکته ،یادآور بیان
حکمتآمیزی است که میگوید :قوت یک زنجیر ،چیزی بیش از قوت ضعیفترین حلقه آن نیست.
در نتیجه ،باید از تبدیل شدن عناصر اجرایی و مهمترین آن یعنی معلم به ضعیفترین حلقه نظام تربیتی،
به طور جدی جلوگیری کرد .برونر در مقدمهای که در سال  2300بر کتاب مشهور خود فرایند تعلیم و
تربیت نگاشت ،بر اهمیت معلم به عنوان عنصر کلیدی در اجرای برنامهها تأکید ورزید .وی میگوید:
«یک برنامهدرسی ،بیش از آن که برای دانشآموزان طراحی شده باشد ،باید برای معلمان طراحی شود.
اگر یک برنامهدرسی نتواند معلمان را تغییر دهد ،تعادل آنها را بر هم بزند ،بر آگاهی آنها بیفزاید و آنها را
به حرکت درآورد ،قطعاً هیچ گونه تأثیری بر کسانی که توسط آنها تعلیم داده میشوند ،نخواهد داشت»
(مهرمحمدی .)2904 ،حال ،اگر معلم را در کانون فرایند تحول آموزشی و پرورشی قرار دهیم ،پرسش
قابل طرح دیگر این است که چنین توجهی باید از چه زاویه و منظری باشد تا بتواند بر کیفیت ،کفایت و
کارایی معلم در نظام آموزشی بیفزاید .شاید این امر بیش از هر چیز مستلزم توجه و اعتباربخشی به نقش
حرفهای معلم باشد.
به منظور ایفای نقش حرفهای و فکورانه معلم ،باید تمهیداتی فراهم شود که در این مقاله ،برخی از آنها
عنوان شده است و سه راهبرد که عبارتند از« :توجه به تدریس به منزله مؤلفهای هنری»« ،تقویت ویژگی
پژوهندگی در معلم» و «اصالح نظام تربیت معلم ،بهسازی آموزشها و بازآموزی» به طور مبسوط مورد
بحث قرار گرفت و در هر سه آیتم به زیربنای فلسفی که معلم انتخاب میکند ،توجه شده است .برآیند
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
یادگیری از نوع تکحلقهای ،مغایر با روح تربیت و یادگیری است .در حالی که ،مداخله یا وساطت
زیباییشناسانه ،هنرمندانه و فعال معلم ،در فرایند یاددهی یادگیری اجتنابناپذیر است ،توجه به قابلیتهای
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پژوهندگی معلم در کالس درس بر این اساس که ساخت و ساز دانش حرفهای معلم در جریان تدریس،
ظهور و بروز پیدا میکند (پژوهش در عمل) و نیز برنامهریزی اصولی برای بهسازی نظام تربیت معلم،
آموزش و بازآموزی معلمان ،از جمله عواملی است که میتواند در تبیین و تعریف نقش حرفهای معلم ،به
منزله کارگزار فکور و اندیشهورز ،مؤثر باشد .در چنین زمینهای ،نقش معلم این است که امکان تجربه
عملی و معنادار ،روشهای مبتنی بر اکتشاف ،کارگروهی ،ارتقای نظامهای ارزشی سودمند ،فرصتهایی
برای خالقیت و ارزیابی مستمر فراهم آورد و اصالح معیارهای فردی را امکانپذیر سازد .از این رو ،وجود
معلم فکور درآموزش و پرورش دموکراتیک و نظامی که بر «خودد ادگیری»« ،خود د موزی» و «یادگیری
چگونه یاد گرفتن» ،تأکید میکند ،دارای ارزش زیادی است .عالوه بر آن ،به لحاظ حساسیت و ظرافت
نقش و عمل معلم در فرایند تربیت و تدریس باید اجرای چنین راهبردهایی با فوریت و جدیت در دستور
کار نظام آموزشی قرار گیرد و در برابر بزرگی و عظمت عمل ،تن به انفعال داده نشود ،گرچه این
توصیهها ممکن است یک جهتگیری آرمانی تلقی شود ،ولی باید باور داشت که؛ تا آرمانی وجود نداشته
باشد ،تصور محقق شدن آرمان ،دیگر معنایی نخواهد داشت.
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آسیادار ،طاهره و بنی عامریان ،مریم ( .)2931مقایسه تطبیقی اندیشههای تربیتی مالصدرا و روسو.
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نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)999-995 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

مقایسه تطبیقی اندیشههای تربیتی مالصدرا و روسو
طاهره آسیادار 2و مریم بنی عامریان

1

اهمیت تعلیم و تربیت اسالمی از دید صاحبنظران و ایدهپردازان این نظام تربیتی پوشیده نیست.
همچنین توانایی انسان در پذیرش هر نوع دستور تربیتی نیز ویژگی مهم و غیرقابل انکار فطرت و سرشت
آدمی است .ضرورت این تحقیق در این نکته نهفته است که از یک سو ،آرا ژان ژاک روسو به عنوان یک
فیلسوف طبیعتگرا (گوتک )00 :2911 ،عموماً در نظام تربیتی جهانی ،اعتبار و ارزش کاربردی دارد ،و
در جامعهی کنونی ،کانون توجه اندیشمندان و برنامهریزان امر تعلیم و تربیت شده است .از سوی دیگر
نظریات مالصدرا ،فیلسوف بزرگ اسالمی ،علیرغم جامعیتی که دارد به دست فراموشی سپرده شده است.
در نگارش این مقاله که به روش اسنادی  -کتابخانهای صورت گرفته ،این هدف دنبال شده است که با بیان
نقاط تشابه میان افکار این دو فیلسوف بزرگ و نامدار ،و با ارائهی مباحث مهمی که تنها در آرا تربیتی-
اسالمی مالصدرا یافت میشود ،گام دیگری در توسعهی اندیشهی اسالمی در تعلیم و تربیت برداشته شود.
مشرب فکری روسو بر این فرض مبتنی است که طبیعت ،بنیاد واقعیت است و این واقعیت ،همان مادهی
در حال حرکت است .اما مالصدرا نفس آدمی را که مجرد از ماده است ،بنیاد واقعیت و محل تحول انسان
میداند (صدرالدین شیرازی.)39 :2911 ،
هر چند هر دو فیلسوف معتقد به ترکیب آدمی از جسم و روح هستند ،برای روح منشأ الهی قائلند ،و
ویژگی بارز اخالقی انسان را برخورداری او از نعمت عقل میدانند ،اما هر کدام تفسیری نسبتاً متفاوت
برای این دیدگاه خود دارند .مالصدرا ،هدف تربیت را؛ شناخت خود ،جامعه ،طبیعت و در نهایت ذات
حق تعالی میداند .اما روسو طبیعت و شناخت طبیعت را غایت تربیت انسان بر میشمرد (مایر.)40 :2901 ،
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در اندیشهی تربیتی مالصدرا این نکته به چشم میخورد که در تربیت اسالمی به جای انسان (موجود)
فعلی ،تکیه بر انسان مطلوب است و از آنجا که انسان ،جامعه ،فالسفه و  ...آرمانی وجود ندارد ،نمیتوان به
کشف اصول از رفتار آنها اقدام کرد؛ بلکه باید این اصول را از قرآن و سنت استخراج نمود (صدرالدین
شیرازی .)251 :2905 ،اما ،روسو غایت تربیت صحیح را بازگشت او به ویژگیهای آزادی ،سعادت و
غریزهای میداند که در آغاز آفرینشش همراه او بودهاند ،ولی با گم شدن انسان در تمدن و زندگی
اجتماعی ،به فراموشی سپرده شدهاند (گوتک .)19 :2911 ،روسو خواستار حفظ وجود عقالنی و شرف
اخالقی است .او معتقد است که بازساخت انسان طبیعی ،منوط به بازگرداندن صفات طبیعی انسان بدوی به
این وجود است .از نظر روسو ،این صفات عبارتند از« :نیکی ،آزادی و خوشبختی» (روسو.)219 :2941 ،
این بازساخت در دو جزء باید شکل گیرد« :اصالح فرد و اصالح جامعه» .اصالح فرد نیز تنها از راه تربیت
امکان دارد که روسو برای این منظور «آموزش و پرورش منفی» را پیشنهاد میکند .او معتقد است که در
تعلیم و تربیت منفی ،مربی از طریق ورزش دادن حواس کودک و مناظره با کودک ،راه تعقل را برای او
هموار کند و او را از خطر مصون دارد .تعلیم و تربیت منفی فضیلت و هنر نمیبخشد ،بلکه خطر رذیلت و
عیب را دور میکند (شعاری نژاد .)115 :2906 ،روسو در کتاب مشهور «امیل» ،تعلیم و تربیت را به چهار
مرحله تقسیم مینماید که به ترتیب منطبق بر رشد «جسم ،حواس ،مغز و جان» میباشد (روسو:2941 ،
.)150
در مرحله اول که سنین یک تا پنج سالگی را شامل میشود ،تقویت جسم و استعدادهای جسمانی
کودک باید مورد توجه قرار گیرد .او معتقد است که در این سنین نباید وارد محدوده تحوالت و تربیت
عقالنی شد .مرحله دوم را شامل سنین پنج تا دوازده سالگی میداند که کودک از جهان خارجی
تجربهها ی شخصی بدست آورده است .در مرحله سوم که سنین دوازده تا پانزده سالگی را در بر میگیرد،
به تربیت عقالنی توجه میشود .از نظر روسو در آستانهی این مرحله کودک بسیار نادان جلوه میکند،
چون معلومات سنتی به او عرضه نشده است .از نظر روسو تعلیم و تربیت به معنای محدود آن در همین جا
خاتمه مییابد ،اما در معنای وسیع آن ،سن پانزده سالگی شروع تعلیم و تربیت اصلی است؛ که پس از
تربیت جسمانی ،از این پس انسان باید روابط خود را با اشیاء بررسی کند و چون در زندگی اخالقی گام
مینهد ،باید در روابط خود با جهان بشری تأمل کند (روسو .)239 :2940 ،در مرحله چهارم که پانزده تا
بیست سالگی است ،به پرورش جان پرداخته میشود .با مشاهدهی طبیعت ،حس دینی و حس پرستش
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آفریننده از روی غریزه و فطرت آغاز میشود .اما اصالح جامعه از نظر روسو با برقراری مجدد برابری
میسر است (روسو.)210 :2914 ،
مالصدرا مراحل تربیت را با توجه به تکامل نفس انسانی و بر مبنای رشد عقالنی انسان ،به سه مرحله
تقسیم میکند :اول ،مرحلهی پیش از تولد (مرحلهی نفس نباتی) که کودک در ابتدای خلقت و تکونش،
در حالی که هنوز به صورت جنین میباشد و نیز در بدو تولد ،عاقل است .این عاقل بودن در او حالت
بالقوه دارد ،یعنی به صورت یک استعداد نهفته است که میتواند همراه با رشد جسمانی ،پرورش یابد
(صدرالدین شیرازی .)124 :2902 ،مرحلهی دوم ،از تولد تا بلوغ جسمانی (نفس حیوانی) که نفس ،قوای
خود را برای رسیدن به مقاصد و مطلوبات خویش استخدام مینماید .از آنجا که ظاهر انسان ابزار نقش زدن
بر باطن اوست ،در این مرحله از تعلیم و تربیت همواره باید به همراه تربیت حواس و قرار دادن کودک در
محیطهای وسیع و نیز روبرو ساختن وی با ابزار ،اشیاء ،گیاهان ،حیوانات مختلف و غیره ،به اصالح شرایط
پیرامون وی و زمینهسازی از طریق تأمین سالمت بدن کودک و مراقبت از وی و همچنین اسوهسازی
مطلوب ،توجه ویژهای نمود (باقری .)31 :2911 ،مرحلهی سوم که اوج شکوفایی و فعلیت یافتن
استعدادهای آدمی است ،از بلوغ جسمانی تا بلوغ روحانی (مرحله انسان بالقوه) را در بر میگیرد .در این
مرحله ،توانایی اندیشیدن و استنباط در انسان ،به منصهی ظهور میرسد .این مرتبه ،اولین مرحله کمال قوه
عاقله است .وقتی انسان با تالش ذهنی ،تعاریف و قیاسات و حدود و براهین را به کار میگیرد ،کمال
دیگری به دست میآورد که همان ادراک تصورات و تصدیقات نظری ،مثل تصور امور غیرمحسوس و
تصدیق مسائل ماورای طبیعت است و این همان عقل بالفعل است (صدرالدین شیرازی.)290 :2965 ،
واژههای كلیدی :تعلیم و تربیت ،جسم ،نفس ،عقل ،مالصدرا ،روسو
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نقیبزاده ،میر عبدالحسین ( .)2960نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش .تهران :طهوری.

بخش دوم:
جایگاه و نقش فلسفه تعلیم و تربیت در
برنامههای تحول در نظام آموزش و پرورش
كشور و سایر كشورهای جهان
محورها:
زیرساختهای فلسفی اسناد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور
تطبیق جایگاه فلسفه تعلیم و تربیت در تحول نظام آموزش و پرورش کشور با سایر کشورهای جهان
فلسفهی اسالمی و تحول در نظام آموزش و پرورش کشور
رویکردهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی و تحول در نظام آموزش و پرورش کشور
همکاریهای علمی و بینالمللی و تحوالت نظام آموزش و پرورش کشور
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صفارحیدری ،حجت ( .)2931بنیادهای معنوی آموزش و پرورش اسالمی :تاملی درباره نظام

آموزشی ایران .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی
فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)991-996 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

بنیادهای معنوی آموزش و پرورش اسالمی :تاملی درباره نظام آموزشی
ایران
حجت صفارحیدری

2

بیش از یک صد سال است که از نظامهای آموزشی چون ابزاری برای ساختن جامعههایی با هدفهای
معین سیاسی ،اقتصادی ،فنی و نظامی استفاده میشود .به نظر میرسد که تحت تاثیر چنین وضعیتی ،آنچه
بر نهادهای آموزشی غلبه یافته است ،نگرشهای تکنیکی ،سوداگرانه و ایدئولوژیکی است .در این میان،
انسان و معنویت او به فراموشی سپرده شده است .در این جا ،منظور از معنویت انسان همه آن تجربههای
متعالی فردی ،شخصی و هستیآسایی است که تحت قالبهای هیچ نگرش تکنیکی ،سودانگارانه و
ایدئولوژیکی در نمیآید .چنین معنویتی در صورتهای تجربههای دینی ،عرفانی ،هنری که به خودی خود
اهمیت دارند و به شدت نیز شخصیاند ،نمودار میشوند .بزرگترین آسیب غلبه و سیطره نگرشهای
مذکور بر نهادهای آموزشی ،به زوال کشاندن همین بعد معنوی انسان است .اکنون این پرسش به میان
میآید؛ آیا نظام آموزشی کنونی ما نیز تحت تاثیر تفکر تکنیکی  -ابزاری ،سوداگرایانه و نیز ایدئولوژیک
قرار دارد؟ نگاهی به اسناد و مدارک و آنچه در زیر پوست نهادهای آموزشی در جریان است نشان میدهد
که چنین است .بر همین اساس ،در این مقاله میکوشم تا تصویری از آموزش و پرورش معنوی عرضه
کنم .چنین کاری را از یک سو با تامل در متون دینی و روایی اسالمی و از سوی دیگر ،با تکیه بر سنت
ذوقی ،عرفانی و هنری اسالمی و تفاسیر نویی که از این منابع وجود دارد ،انجام خواهم داد .موضع نویسنده
این است که در یک نظام آموزش و پرورش معناگرا ،فضای تنفس و نیز تامل کافی برای ظهور ،تبلور و
کمال دریافتهای شخصی دانشآموزان در قلمرو تجربههای دینی ،که به امر متعالی تعلق دارند ،فراهم
میشود .هدف آموزش و پرورش معنوی ،یاری رساندن نوجوانان و جوانان به دستیابی معنایی از زندگی
است که شخصی و منحصر به فرد است .این نظام ،یافتن پاسخی به مسأله هستی انسان را مهمترین دغدغه
 - 2دکتری فلسفه تعلیم و تربیت و استادیارگروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران h.saffar@umz.ac.ir
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خود میداند .این در حالی است که از اهمیت دیگر جنبههای زندگی فردی و اجتماعی آدمی غافل نیست؛
یعنی جنبههای اجتماعی ،اقتصادی ،فنی که توجه به آنها از جمله وظایف نظامهای آموزشی است.
اما بنیادهای آموزش معنوی کدام است؟ بنیادهای آموزش و پرورش معناگرا را میتوان در نوعی
نگرش متافیزیکیای جستجو نمود که در آن تفکر ،جهان و انسان سوژههایی صرف برای شناختن و
دستکاری کردن آنها ،که ویژگی دنیای مدرن و به تبع آن نهادهای آموزشی مدرن است ،تلقی نمیشوند.
تنها سوژه قابل شناختن است و نه آنکه فراتر از سوژه است .نهادهای آموزشی مدرن براستی با انسان چون
انسان سروکار ندارند ،بلکه با تنزل انسان به سوژه ،در پی آنند تا آدمی را برای مقاصد خاص به خدمت
گیرند .به نظر محقق ،این وضعیت حتی نظام آموزشی ما را نیز در بر میگیرد .کمند پرنفوذ اندیشه مدرن
بس قدرتمندتر از آن است که نظامی بدون تامل در بنیادهای خویش ،بتواند از آن بگریزد .به نظر میرسد
که بتوان در میراث و سنت اسالمی نشانههایی از چنین متافیزیکی یافت .در این سنت ،بنیاد جهان هستی بر
رمز و راز بنا شده است .جهان نشانهای از یک حقیقت متعالی است .اشتباه تفکر و علوم مدرن در آن است
که نشانه را با اصل یکی گرفته است .معنوی بودن آموزش و پرورش از همین طرز نگاه ناشی میشود .آنجا
که جهان به تمامی موضوع شناسایی است و چنین کاری را نیز ،میتوان به کمک ابزارهای شناخت ،به
انجام رساند ،دیگر چه رمز و رازی باقی میماند .رازآمیز بودن جهان هستی و در نتیجه ناشناختنی ماندن
بنیادهای آن را میتوان در نگرش عرفان اسالمی یافت .به عنوان مثال ،در نزد بزرگانی چون حافظ نه وجود
انسان شناختنی است و نه حقیقت جهان .حافظ پژوهش درباره وجود انسان و راز دهر را کوششی بیهوده
میخواند .گرچه انسان و جهان چون پدیده قابل شناسایی است .اما پدیدهها حقیقت نیستند ،بلکه وصف
آنها به نوع نگاه ما بازبسته است .خدا نیز راز است و همه عالم خط رمز اوست .آدمی تا محرم نباشد قادر
به شنیدن و یا خواندن خط رمز نیست .این نگرش ،قرنها تحت تاثیر جریان فکری اسالمی  -ارسطویی ،به
فراموشی سپرده شد .فلسفه ارسطویی که کوششی بود برای تبیین عقالنی عالم ،چنان بر مراکز علمی و
اسالمی تاثیر گذارد که بنیاد معنوی نگرش اسالمی را که از وحی ریشه میگرفت و در عرفان تفسیر
میگردید ،به حاشیه راند .در دوران نو که کوشش برای آگاهی از حقیقت جهان جای خود را به تمایل به
تسلط بر جهان داد و از این رو کاربرد روشهای تجربی مورد تاکید قرار گرفت ،حقیقت جهان هستی  -و
از جمله انسان -به پدیدههای خود ،فرو کاسته شد .بنابراین ،علوم مدرن بر بنیاد متافیزیک مدرن ،زمینه
غلفت و فراموشی را فراهم ساخت .تنها راه رهایی از این وضع ،بازگشت  -در صورتی که اصالً امکانی
برای آن وجود داشته باشد  -به آن نگرشی است که بر رازآمیز بودن هستی ،تاکید میکند .به نظر محقق،
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تامل در بنیادهای معنوی آموزش و پرورش اسالمی نیز تنها در این معنا قابل فهم و امکانپذیر است .بحث،
بسط و مدلل ساختن ادعاهایی که در چکیده مطرح گردیده ،محورهایی است که مقاله حاضر در جهت
تحقق آنها میکوشد .برای انجام این کار روشی را که محقق متناسب با ماهیت مسأله برگزیده است ،روش
تحلیلی و استنتاجی است.
واژگان كلیدی :معنویت ،آموزش و پرورش ،اسالم ،نظام آموزشی ایران
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صفارحیدری ،حجت ( .)2931ایدئولوژی و آموزش و پرورش :نگاهی انتقادی به سند تحول بنیادین

نظام آموزش و پرورش .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران:
مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)942-993 :مشهد :دانشگاه فردوسی
مشهد.

ایدئولوژی و آموزش و پرورش :نگاهی انتقادی به سند تحول بنیادین نظام
آموزش و پرورش
حجت صفارحیدری

2

در طی دو قرن گذشته میان نهادهای آموزشی مدرن  -از مدرسه تا دانشگاه  -و ایدئولوژیها پیوند
عمیقی به وجود آمده است .نگاهی گذرا به تاریخ آموزش و پرورش کشورهای توسعه یافته و در حال
توسعه به خوبی نشان میدهد که چگونه دولتها ،از یک سو ،به کمک نهادهای آموزشی به ترویج
ایدئولوژی سیاسی خود پرداخته و از سوی دیگر ،تحت همان نگرش ایدئولوژیک از این نهادها برای
فرایند نوسازی اجتماعی ،اقتصادی و نیز نظامی خود بهرهها بردهاند (میاالره .)2905 ،اکنون این ارتباط آن
چنان استحکام یافته است که تصور تاسیس نظام آموزش و پرورشی فارغ از نگرش ایدئولوژیک ناشدنی و
خواستن چنین چیزی در واقع حکم به امر محال است .روشن است که فهم ماهیت نظامهای آموزشی مدرن
– در صورتی که اساساً چنین ماهیتی وجود داشته باشد – به فهم ماهیت آنچه مدرنیته خوانده میشود ،باز

بسته است .زیرا ،ایدئولوژینگری از پیامدهای مدرنیته و از محصوالت دنیای مدرن است (پالمناتس،
 .)2909اما ماهیت مدرنیته چیست؟ معموالً گمان میرود که ریشههای مدرنیته را باید در اندیشههای
دکارت و کانت و  ...جستجو نمود ،در حالی که این فرانسیس بیکن بود که نماینده اصلی تفکر مدرن
محسوب میشود (آدرنو .)2913 ،مدرنیته چیزی جز پیامد میل به تسلط بر همه و همه کس نیست
(هورکهایمر .)2905 ،ایدئولوژیها نیز ابزاری برای تحقق چنین خواستی هستند .در این میان ،کار نهادهای
آموزشی نهادینه کردن ایدئولوژیاندیشی است.
مسئله کنونی این نیست که از نهادهای آموزشی نباید برای ساختن یک جامعه قدرتمند ،چه سیاسی و
اقتصادی و چه فنی و نظامی ،بهره برد؛ بلکه مسئله دقیقاً این است که ایدئولوژیک کردن آموزش به معنای
نابود کردن و یا نادیده گرفتن همه آن امکانهای انسانی است که در قالب تنگ هیچ ایدئولوژی در
 - 2عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران Hsheidari777@gmail.com
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نمیآید .زیرا اساساً تفکر ایدئولوژیک تفکر ناظر بر عمل است و هدف آن سوژهسازی است (میلر2914 ،؛
فرتر .)2910 ،ایدئولوژیها ،بازتاب ستیز قدرت هستند (انسار .)2912 ،یکی از نتایج نگریستن از چنین
منظری ،محدود کردن ساحت نظر و در نتیجه کاستن افق دید و اندیشه است .ایدئولوژیها ،از آن رو که
خواهان برنامهریزیهای دقیق برای رسیدن به اهدافی معین هستند ،نه قادر به دریافت هر آنچه که فردی و
شخصی خوانده هستند و نه توانایی تحمل هر آنچه را که با اصولشان ناسازگار است ،دارند .ایدئولوژیها با
اندیشههای عمیق و ناب که تنها بر تجربهها و دریافتهای شخصی استوار میشوند ،میانه چندانی ندارند.
در خوشبینانهترین حالت ،چنین وضعیتی به ساختن جامعهای مصرفگرا به شدت بیگانه با خود خویش
منجر خواهد شد (فروم( )2965 ،جامعهای فاقد هویت و خواهان همرنگی آنگونه که در نزد اندیشمندانی
چون اریک فروم تصویر شده است) .در بدبینانهترین وضع ،به برپا شدن جامعهای به شدت بسته که برای
تحقق رویای یکسان کردن همگان ،در آن آدمیان به ابزارهای صرف و فاقد هرگونه ارزشی تبدیل
میشوند (پاسپرس .)2369 ،رویدادهای تاریخی در قرن بیستم ،تجربیات خوبی را برای تأمل کردنی عمیق
پیش نگاه ما میگذارد .ایدئولوژیها به واسطه نگاه عملگرا و ابزاری خود به چیزها و کارها ،قادر به فهم
ماهیت و ذات چیزها نیستند .از این رو ،تفکر فلسفی که رو به سوی شناختن حقیقت ذاتی چیزها دارد با
ایدئولوژیاندیشی جمعپذیر نیست (پاسپرس کوره راه خرد؟)؛ و باز از همین روست که جمع میان
ایدئولوژیاندیشی و نگرش عرفانی ناشدنی است .نگرش عرفانی برخالف ایدئولوژینگری هیچ قالبی را
خواه عینی ،خواه زبانی و ذهنی تاب نمیآورد .اما آیا آمیختن دین با ایدئولوژی شدنی است؟ آیا آمیختن
ایدئولوژیها با دین خواه ناخواسته بعد استعالیی و متعالی دین را که در درون هر تجربه دینیای رخ
مینماید ،از میان نمیبرد؟ البته پاسخ به این پرسشها موضوع اصلی این مقاله نیست و چنین کاری را باید
به جای دیگری حواله داد ،بلکه پرسشهای اصلی مقاله این است که آیا تعمیم ایدئولوژیاندیشی به همه

ابعاد و ارکان آموزشی در نظام آموزشی ما که صبغه دینی دارد و در بطن خویش بر نگرشی عرفانی –

اسالمی نیز استوار است ،کار نابجایی نیست ،آن گونه که در نگاهی نه چندان عمیق به سند تحول بنیادین
انجام چنین تعمیمی به خوبی پیداست؟ آیا به راستی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به همه
جنبههای فردی -و نه تفاوتهای فردی ،-شخصی ،معنوی توجه شده است؟ از منظر دینی پیامدهای فردی
و اجتماعی و حتی دینی تحقق چنین سندی -در صورتی که اساساً تحقق یافتنی باشد -چه خواهد بود؟
به نظر محقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مانند همه سندهای راهبردی دیگر ،به شدت
عملزده است .حتی آنجا که با استناد به آیات و روایات در پی آن است تا مبانی فلسفی و نظری را برای
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توجیه خود فراهم کند ،افق این کوششها بسیار محدود به عمل است .نگارنده بر آن است که سند تحول
بیش از اندازه بر عنصر ایدئولوژیکی دین پای فشرده و در نتیجه بیش از هر چیز نه به دنبال آزادسازی
معنوی دانشآموزان بر پایه تعالیم عمیق اسالمی ،بلکه همچون هر ایدئولوژی دیگری در پی برآوردن نیاز
به تسلط ،از طریق ساختن هویت آنان است .گرچه ،چنین خواهش و کوششی چندان دور از انتظار نیست،

اما زیادهروی در آن و نادیده گرفتن حد آن ،به تربیت انسانهایی که هدف عالی ادیان الهی – به ویژه
اسالم – است ،نخواهد انجامید .به نظر میرسد که پیامد تحقق چنین سندی ،پدید آمدن انسانهای تک
ساختیای خواهد بود که قادر به درک معنای عمیق تجربه دینی و عمق فرهنگی دین نخواهند بود ،بلکه در
بهترین حالت دین را تنها در سطح مناسکی آن میفهمند .این انسانهای تکساختی نه تنها قادر به فهم و

درک عمیق غنای دینی که در اختیار دارند ،نخواهند بود ،بلکه حتی قادر نیستند در فهم فرهنگ دیگر ملل
که در عصر جهانی شدن ضرورتی گریزناپذیر مینماید ،مشارکت کنند .بر این اساس ،هدف اساسی مقاله
به نقد کشیدن آن نگرش ایدئولوژیکی است که در بطن سند تحول بنیادی نظام آموزشی نهفته است .برای
انجام این کار ،محقق با استفاده از رویکرد انتقادی به بررسی و مطالعه اسناد مربوط میپردازد.
واژههای كلیدی :ایدئولوژی ،آموزش و پرورش ،سند تحول ،نقادی

منابع
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صمدی ،معصومه (« .)2931تدریس اثربخش» نسبت آن با «تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت».

در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در
نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)944-941 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

«تدریس اثربخش» نسبت آن با «تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت»
معصومه صمدی

2

یکی از مؤلفههای اساسی فرایند یاددهی  -یادگیری در هر نظام تعلیم و تربیتی «تدریس »1است .در
ادبیات تدریس ،تدریس در معانی مختلف به کار رفته است .دوکاسه )2300( 9تدریس را با تعلیم دادن

4

مترادف دانسته و تعلیم دادن را ایجاد دانش مربوط به واقعیات ،روابط ،قواعد یا اصول در ذهن ،تعریف
نموده است .اسمیت )2364( 0تدریس را فرایندی از اعمال که در تهییج یادگیری نقش ایفا میکند،
میداند .شفیلد )2360( 6تدریس را همورزی متقابل بین معلم و فراگیر و محتوا در کالس درس و فراهم
آوردن شرایط ،اوضاع و احوالی که یادگیری را برای فراگیر آسان کند ،تعریف نموده است .به اعتقاد گیج
و برالینر ( )2331هر فعالیتی از جانب یک فرد به منظور تسهیل یادگیری در دیگری انجام میپذیرد،
تدریس نامیده میشود .به اعتقاد وی ،اگر چه تدریس معموالً با زبان سروکار دارد ،ولی استفاده از زبان
همیشه الزامی نیست .تدریس نیازی به تکیه انحصاری به فرایندهای عقلی و منطقی ندارد ،معلمان میتوانند
از طریق نمایشهای صامت یا الگوهایی که فراگیران بتوانند از آنها ،تقلید کنند ،تدریس کنند .اسالوین
( 1551به نقل از آزوبل )2361 ،تدریس را کوششی عمدی در ایجاد ساختهای مناسب شناختی برای
معنیدار کردن مطالب و کمک به یادگیری بهتر ،تعریف نموده است .به اعتقاد وی ،زمانی که معلم به طور
عمد میکوشد ،ساختشناختی را بهبود بخشد و یادگیری و یادداری معنیدار را به حداکثر کیفیت مطلوب
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برساند ،به فرایند آموزش دست یافتهاست .از ویژگی اساسی تدریس ،اثربخش بودن 2است .سواالتی که
اینک مطرح میشود عبارتند از:
 -2چه نوع تدریسی از ویژگی اثربخش بودن برخوردار است؟
« -1تدریس اثربخش» چه نسبتی با «تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت» دارد؟
برای پاسخ به سواالت فوقالذکر ،از روش «تحلیلی» استفاده شد .به اعتقاد کومبز و دانیل ( )2335روش
تحلیلی در پی آن است که شرح واضح و کاملی از یک مفهوم و یا موضوع ارائه دهد .هدف پژوهشهای
تحلیلی ،فهم و شناخت مجموعهای از مفاهیم ،یا ساختارهای مفهومی است که بر حسب آن مقاصدی را
بیان و مسائلی را تدوین ،تنظیم و حل نماید .بر این اساس ،در این پژوهش برای این که تصویر جامعی از
مفهوم تدریس و تدریس اثربخش و جایگاه تدریس اثربخش در تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت ارائه
شود ،از شیوه اسنادی نیز استفاده شده است.
بررسیها حاکی از این است که تدریس اثربخش ،تدریسی است که به هنرمندی متکی است (آیزنر،1
 .)2335در چنین تدریسی ،معلم در محدوده هر موضوع درسی در مدرسه یا هر قلمرو یادگیری ،به نیازهای
آموزشی فراگیران و متفاوت بودن نیازها در مراحل مختلف رشد آگاه است .چنین معلمانی در فرایند
تدریس به استقبال رویداد شگفت و حادثه غیرمترقبه میروند و راهبردهای مختلف را در هم میآمیزند و
بر یک روش یا رویکرد معین ،متکی نیستند .چرا که یک روش یا یک رویکرد ،نمیتواند روش مورد
انتخاب برای همه مواقع و فرصتها باشد (گود و بروفی.)1555،9
به اعتقاد همیلتون )1559 ( ،4تدریس اثربخش عمدتاً به بهبود یادگیری نظر دارد .از این رو ،در محیط
واقعی کالس درس ،جدایی واقعی این دو پدیده یعنی ،تدریس و یادگیری ممکن نیست .نقش معلم در این
نوع تدریس ،بیش از یک فراهمکننده اطالعات است .معلم تسهیلگر و فراهمکننده محیطی غنی برای
فعالیت و کسب تجربه برای فراگیران و تشویقکننده تشریک مساعی فراگیران در حل مسائل ،انجام
وظایف و مسئولیتها است (کرک و کرک .)1551 ،0محصول چنین تدریسی در نظام تعلیم و تربیت،
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پرورش قدرت تخیل ،تفکر و اندیشهورزی ،درک و کشف پدیدهها و پرورش روحیهی مواجهه علمی و
خالق با مسائل فردی و خانوادگی و اجتماعی است.
بررسیهای آسیبشناسانه فرایند یاددهی  -یاد گیری در نظام تعلیم و تربیت حاکی از این است که ،به
رغم تالشهای سیاستگذاران نظام تعلیم و تربیت در سه دهه بعد از انقالب شکوهمند اسالمی ایران،
همچنان رویکرد آموزشی حاکم بر نظام تعلیم و تربیت منحصر به «انتقال محتوا» است و کاستیهای موجود
نظام آموزشی در زمینه پدیده تدریس ،همچنان به قوت خود باقی است و بر تمامی سیاستگذاریها،
برنامهریزیها ،فرایندها و روندها سایه افکنده است (زرینپوش2966 ،؛ کریمی2963 ،؛ آرمند2901 ،؛
عزیزی2909 ،؛ کیامنش2904 ،2909 ،2901 ،؛ مبانی نظری سند تحول بنیادین.)2935 ،
تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش ،در پاسخ به کاستیهای موجود در نظام تعلیم و تربیت و
عناصر آن که پدیده تدریس هم یکی از آنها است ،مطرح شده است .اهمیت تدریس اثربخش و محصول

آن یعنی تفکر ،اندیشهورزی و خالقیت در فرایند یاددهی – یادگیری به حدی است که در اهداف کالن

شماره  4 ،1 ،2و  ،1راهبرد کالن شماره  6و همینطور راهکارهای اجرایی  2/2سند تحول بنیادین در نظام
تعلیم و تربیت مورد تاکید قرار گرفته است (مبانی نظری سند تحول بنیادین .)2935 ،بر این اساس ،الزمه
تحقق اهداف تحول بنیادین در فرایند یاددهی  -یادگیری ،اثربخش نمودن تدریس است که این پدیده
سیاستگذاریهای ویژه خود را طالب است.
نتیجه پژوهش نشان میدهد که از مؤلفههای اساسی نظام تعلیم و تربیت ،تدریس است .از ویژگیهای
اساسی تدریس در فرایند یاددهی  -یادگیری« ،اثربخش بودن» است .تدریس اثربخش ،تدریسی است که
بر یک رویکرد مبتنی نیست و معلم بسته به موضوع درس و موقعیتی که در آن قرار دارد و نیازهایی که در
دانشآموزان احساس میکند ،از روشهای تدریس متناسب استفاده میکند .چنین رویکردی به تدریس،
موجد پرورش تفکر ،اندیشهورزی و خالقیت است .این موضوعی است که میتواند نظام تعلیم و تربیت را

در ایجاد تحول بنیادین در فرایند یاددهی – یادگیری همراهی نماید.

واژههای كلیدی :تدریس ،تدریس اثربخش ،تحول بنیادین ،یادگیری
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صمدی ،معصومه ( .)2931تبیین جایگاه رویکرد اتحادی (وحدت نظر و عمل) در ایجاد تحول در

فرایند یاددهی  -یادگیری در نظام تعلیم و تربیت .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن
فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص.)941-940 :
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تبیین جایگاه رویکرد اتحادی (وحدت نظر و عمل) در ایجاد تحول در
فرایند یاددهی  -یادگیری در نظام تعلیم و تربیت
معصومه صمدی

2

امروزه نظام آموزش و پرورش به منظور کاستیهای خود در زمینه ارتقای کیفیت آموزش ،نیازمند
تحول و بازنگری است .از مؤلفههایی که در ایجاد تحول بنیادنی در نظام تعلیم و تربیت ،همواره الزم است
مورد توجه قرار گیرد ،مؤلفه «تدریس و یادگیری» است .در حال حاضر ،رویکرد حاکم در زمینه این دو
مؤلفه اساسی در نظام تعلیم و تربیت رویکرد «تفکیکی» است .این رویکرد ،ریشه در «عقالنیت تکنیکی»
که میراث اثباتگرایی قرن بیستم است ،دارد (شون .)2313 ،1اولین پیشفرض «عقالنیت تکنیکی» این
است که مسایل مربوط به هر حرفه قابل شناسایی است و برای هر مسأله تنها یک راهحل از پیش تعیین شده
وجود دارد که با به کارگیری تکنیکهای استاندارد ،قابل حل است .دومین پیشفرض این رویکرد ،این
است که با تدریس دانش حاصل از تحقیقات علمی توسط معلم ،میتوان یادگیرندگان را برای عمل در
جهان واقعی آماده کرد (شون .)2313 ،در این رویکرد ،به مؤلفه آموزش و یادگیری به عنوان دو مقوله
جدا از یکدیگر نگریسته میشود .بدین معنی که بر هر کدام از حوزهها (آموزش و یادگیری)
قانونمندیهایی خاص و ثابت حاکم است و این قانونمندیهای ثابت چیزی جز کشف عینی و بیطرفانه
روابط علی و معلولی بر پدیدهها در «عالم واقع» نیست و از تعمیمپذیری برخوردار است (مهرمحمدی،
.)2914
این رویکرد از نقاط قوت و ضعفی برخوردار است .نقطه قوت چنین رویکردی ،تاکید بر «شناخت»
است که بر بهرهگیری از دانستنیها در موقعیت آموزشی توسط معلم به عنوان فردی توانا ،تاکید دارد .در
مقابل ،نقطه ضعف چنین رویکردی این است که نقش معلمان در پرورش ویژگیهای عاطفی ،اجتماعی،
 -2عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش msamadi81@yahoo.com
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اخالقی یادگیرندگان و همینطور توجه به نیازها ،عالئق ،تفاوتهای فردی آنان ،مورد غفلت واقع شده
است .واقعیتهای زندگی یادگیرندگان ،در این رویکرد جایی ندارد .در حالی که کالس به مثابه تالقی
اندیشهها ،فضایی رویایی ،خیالی و آرمانی نیست بلکه ،بخشی از واقعیت زندگی است.
از این رو ،کسانی که آموزش را «انتقال محتوا» میدانند در شناخت ماهیت آموزش با اشکال مواجهاند.
زیرا آموزش در مفهوم گسترده خود به ایجاد فرصتها و تجربههایی در یادگیری اشاره دارد که با انتقال
محتوا به دست نمیآید .جهت مقابله با کاستیهای این رویکرد ،رویکرد دیگری تحت عنوان رویکرد
«وحدت نظر و عمل یا اتحاد نظر و عمل» مطرح شد .سواالتی که در این پژوهش مطرح هستند عبارتند از:
 -2رویکرد اتحادی (وحدت نظر و عمل) معلم بر چه بنیادی استوار است؟

 -1نقش رویکرد اتحادی در تحول در نظام تعلیم و تربیت در زمینه فرایند یاددهی – یادگیری
چگونه است؟
برای پاسخ به سواالت فوقالذکر از روش «تحلیلی» استفاده شد .به اعتقاد کومبز و دانیل ( )2335روش
تحلیلی در پی آن است که شرح واضح و کاملی از یک مفهوم و یا موضوع ارائه دهد .هدف پژوهشهای
تحلیلی فهم و شناخت مجموعهای از مفاهیم ،یا ساختارهای مفهومی است که بر حسب آن بتوان مقاصدی
را بیان و مسائلی را تدوین ،تنظیم و حل نمود .بر این اساس ،در این پژوهش برای این که تصویر جامعی از
رویکرد اتحادی (وحدت نظر و عمل) و مفروضات آن در زمینه نقش معلم و فراگیر در فرایند یاددهی-
یادگیری ارا ئه شود ،از شیوه اسنادی نیز استفاده شده است.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که رویکرد اتحادی یعنی «اتحاد نظر و عمل» ریشه در مکتب فلسفی
پراگماتیسم و افکار دیوئی ( )2391دارد .در این رویکرد ،اعتقاد بر این است که دانش پدیدهای است که
ساخته میشود .عملگرایی نهضت تربیتی مترقی یا پیشرفته است .این مکتب نه به معنی واقعی
آرمانگراست نه واقعگرا ،و نه هر دو آنها .در عین حال ،منکر قطعی هیچ یک از آنها نیز نیست .آن چه
این مکتب را تازه جلوه میدهد ،قالبی است که این مکتب شکل خود را بر اساس آن مینمایاند
(شریعتمداری.)2903 ،
عملگرایی از یک طرف با استقالل جهان خارج و عینی بودن آن موافق است (چنان که واقعگرا
میگوید) و این را میتوان در گرایش احتیاطآمیز پیرس به واقعگرایان علمی ،شاهد بود .از طرف دیگر،
با ذهنی بودن معنی و حقیقت موافق است (چنان که آرمانگرایان میگویند) .اما در عین حال ،حقیقت را نه
مستقل از ذهن و نه صرفاً ذهنی میداند .بلکه حقیقت را به نحوه و کیفیت تجربه و برخورد فرد با محیط و
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نوع معنایی وابسته میداند که فرد از تجربه و نتایج حاصل از تجربه خود در یافت میکند (نقیبزاده،
.)2901
مکتب عملگرایی در مسیر حرکت خود از پیرس تا دیوئی و کیل پاتریک افتوخیزهای خاصی داشته
است .جناح دیوئی که به جناح «مترقی اما مالیم »2تعبیر شده است .عملگرایی را بیشتر در قلمرو علم و
روش علمی مطرح مینماید .دیوئی تمام نظام فلسفی خود را بر پایه وحدانیتی پویا که از آرای هگل بر
گرفته بود ،پایهریزی کرد .وی تجربه را بنیاد حقیقی هر گونه اندیشه و تحول شمرد .بر این اساس ،در این
رویکرد ،مفهومی از تدریس موضوعیت پیدا میکند که با «تحقیق» مترادف است (دیوئی2391 ،؛ مایر،
.)2335
حاکمیت چنین رویکردی بر نظام تعلیم و تربیت« ،تحولآفرین» است و به تحول «بنیادین» در نقش معلم

و فراگیر در فرایند یاددهی – یادگیری منجر میشود .چرا که در سایه چنین رویکردی نقش معلم در فرایند

یاددهی– یادگیری «تحقیق» و هدایتگری فرایند یادگیری که امری هنرمندانه ،پویا ،نقادانه ،فعال،

غیرالقایی ،خودآموز ،پژوهشگرانه ،خودانگیخته ،واقعبینانه ،خالق و زنده است ،میباشد (مهرمحمدی،
 .)2903چنین معلمی ،خالق شرایط تازهای است که فرصتهایی برای یادگیری یادگیرندگان ،فراهم
نموده ،به رشد و توسعه آزادی عمل و استقالل آنان کمک مینماید و بر تربیت شناختی ،اجتماعی،
عاطفی ،اخالقی یادگیرندگان موثر واقع میشود (هرست و پیترز2301 ،؛ گود و بروفی.)1555 ،
در سایه چنین رویکردی ،نقش یادگیرنده «مشارکت در فرایند یادگیری» است .در چنین شرایطی است
که (یادگیرنده) موفق خواهد شد از طریقی که دانش و معارف بشری حاصل آمدهاند ،به اکتشاف مجدد
آنها نائل آید و آن چه را به دست آورده ،درونی سازد .به اعتقاد فرارو ( )1552در چنین سطحی از
آموختن است که میتوان شاهد وحدت شخصیت یادگیرندگان بود و به راحتی میتوان تفاوتهای فرد
«تربیت شده» را از فرد «تربیت نشده» تشخیص داد.
میتوان نتیجه گرفت که رویکرد اتحادی از رویکردهایی که حاکمیت آن در نظام تعلیم و تربیت به

ویژه فرایند یاددهی – یادگیری تحولآفرین است .در این رویکرد« ،نظر» و «عمل» در هم تنیدهاند و در
ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند .بنیادهای این رویکرد ،بر مکتب فلسفی پراگماتیسم دیوئی
پایهگذاری شده است .از این رو ،در راستای محقق شدن اهداف تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت

Soberwing
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سیاستگذران نظام تعلیم و تربیت میبایست از رویکرد «تفکیکی» در زمینه فرایند یاددهی – یادگیری فاصله
و رویکرد «اتحادی» را محور سیاستهای تحولی خود قرار دهند.
واژههای كلیدی :رویکرد اتحادی ،تحول ،یادگیری ،تدریس
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سجادیه ،نرگس ( .)2931تحلیل تطبیقی تالشهای صورت گرفته در عرصه فلسفه تعلیم و تربیت

جمهوری اسالمی ایران .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران:
مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)902-943 :مشهد :دانشگاه فردوسی
مشهد.

تحلیل تطبیقی تالشهای صورت گرفته در عرصه فلسفه تعلیم و تربیت
جمهوری اسالمی ایران
نرگس سجادیه

2

برنامههای تربیتی هر جامعه ،خواسته یا ناخواسته ،بر فلسفه یا فلسفههایی استوار است .از همین رو ،یکی
از گامهای بنیادی برای طراحی یا بازنگری برنامههای تربیتی هر نظام آموزشی و نیز یافتن جهتگیریهای
کلی آن ،توجه به فلسفه (یا فلسفههای) تربیت و بررسی و آشکار کردن نقش و جایگاه آن (یا آنها) در
برنامههای تربیتی است .بر چنین زمینهای ،تحلیل و ارزیابی این فلسفهها  -اعم از رسمی یا غیررسمی  -در
تعیین وضعیت موجود ،چالشهای پیش پا و افقهای پیش رو نقشی بیبدیل دارد .گفتنی است سخن از
«فلسفهها» در حیطه رسمی ،از آن رو است که چهبسا اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت کشور ما ،با وجود
زمینههای فرهنگی دینی و بومی مشترک ،نگاههای فلسفی و تربیتی یکسانی نداشته باشند و این عدم
اشتراک ،خود را در اسناد مختلفِ نگاشته شده ،نمایان سازد .نوشتار حاضر در پی آن است تا از دو منظر
متمایز و تطبیقی به تحلیل و ارزیابی اسناد موجود  -سه سند - 1بپردازد و نقاط ضعف و قوت آنها را
مشخص سازد .این بررسی میتواند در بازسازی فلسفههای موجود یا در نگاشتن سندی جدید راهگشا
باشد .بر این اساس ،پرسش اساسی پژوهش حاضر به قرار زیر است:
 سه سند فلسفه تربیت از منظر تطبیقی ،از چه ویژگیهایی برخوردارند؟روش مورد استفاده در این پژوهش «روش نقد تطبیقی» است .اسناد پشتیبان نظام تربیت رسمی کشور ،تا
به حال مورد نقدهای مختلفی قرار گرفتهاند که هر یک از منظری ویژه بودهاند .برای نمونه ،دژگاهی و
ضیمران ( )2910اهداف آموزشی این نظام را از منظر میشل فوکو مورد بررسی قرار دادهاند .همچنین،
فلسفههای تربیتی نگاشته شده از منظر میزان و نحوه توجه به تفکر (سجادیه ،مدنیفر و یاری دهنوی،
2

 -عضو هیأت علمی دانشگاه تهران n.sajadieh@gmail.com

 -1این سه سند عبارتند از :باقری ()2910؛ علم الهدی ( )2911و صادق زاده و همکاران (.)2913
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 )2935مورد نقد و بررسی قرار گرفتهاند .وجه تمایز این پژوهش از تالشهای پیشین ،در سطح و منظر
است .در پژوهش حاضر ،بعد از توصیفی کلی که در قالب برشماری ویژگیهای محتوایی و روشی در
سطح فلسفی صورت میگیرد ،با تدوین معیارهایی کلی ،این سه سند در مقایسه با یکدیگر نقد و بررسی
میشوند .این بررسی در منظرهای محتوایی ویژه محدود نمیشود و بنابراین تعارض محتوایی ویژهای نیز با
اسناد مورد نظر نمییابد .از سوی دیگر ،با انتخاب معیارهایی هفتگانه ،سه سند مذکور به صورت تطبیقی
مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیرند.
یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که سه فلسفه مذکور از منظر معیارهای هفتگانه در جایگاههای
متفاوتی قرار دارند .این معیارها عبارتند از -2 :انسجام فلسفی؛  -1تناسب با عرصه عمل؛  -9اسالمی بودن؛
 -4ایرانی بودن؛  -0نوآوری؛  -6میزان موجهسازی ادعاها در مقابل دیدگاههای رقیب؛ و  -0جامعیت .از
منظر معیار نخست ،طرح نخست در رتبه ممتازی قرار دارد .دقت در پیروی از گامهای روش تصحیح شده
فرانکنا و جاری ساختن این روش در کل اثر باعث شده تا اهداف ،مبانی ،اصول و روشها دارای انسجام
منطقی باشند و هر یک به گونهای منطقی به عناصر دیگر متصل باشند .طرح دوم ،در این معیار ،در رتبه
بعدی قرار میگیرد .وجود پسزمینه فلسفه صدرایی و تالش برای چارچوب قرار دادنِ آن ،بستری را ایجاد
کرده تا انسجام نسبی طرح حفظ گردد .طرح سوم ،از این منظر ،دارای بیشترین چالش است .مشخص
نبودن چارچوب کلی طرح ،عدم پیروی دقیق از روش مشخص و آمیختگیهای مفهومی ،از جمله عواملی
هستند که انسجام طرح سوم را هدف قرار دادهاند .در مورد معیار دوم ،میتوان گفت هر یک از طرحهای
مذکور به برخی از جنبههای عرصه عمل نزدیک و از برخی دیگر دور هستند .طرح سوم تالش نموده تا
عرصه عمل را بیشتر مدنظر قرار دهد و طبقهبندی عرصههای مختلف تربیت در آنرا نیز از همین منظر
میتوان تفسیر نمود .اما عدم انسجام آن و آمیختگی مفاهیم برگرفته از طرح نخست با مفهوم مرکزی
«موقعیت» که برآمده از نقشه مفهومی طرح دوم است ،ارتباط آنرا با عرصه عمل با چالش جدی مواجه
ساخته است .از منظر استناد به منابع اسالمی ،هر سه طرح در تالشند تا استناد خویش به تعالیم اسالمی را
نشان دهند .در این میان ،طرح اول و دوم از توفیق بیشتری برخوردارند .از منظر معیار چهارم ،هیچ یک از
طرحهای مذکور را نمیتوان ایرانی دانست .البته در این میان ،طرح دوم به دلیل تکیه داشتن بر فلسفه
صدرایی به عنوان فلسفهای ایرانی ،به برخی از مؤلفههای فرهنگ ایرانی مانند اشراق و عرفان نزدیک شده
است .همچنین ،طرح سوم دغدغه مالحظه ویژگیهای ایرانی را داشته اما در عمل به آن نپرداخته است .از
نظر میزان نوآوری ،طرح اول و دوم گوی سبقت را از طرح سوم ربودهاند .موجهسازی دیدگاهها در طرح
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نخست بیش از سایر طرحها صورت پذیرفته است .همچنین ،مؤلفه جامعیت در طرح سوم ،بیش از سایر
طرحها محقق شده است.
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باقری ،خسرو ( .)2910فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران( .ج  .)2تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
دژگاهی ،صغری ( .)2910بررسی اهداف آموزشی از منظر میشل فوکو .اندیشههای نوین تربیتی ،)1( 1 ،صص:
.210 -263
سجادیه ،نرگس و همکاران ( .)2935تحلیل فلسفههای تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران از منظر مفهوم تفکر.

در تعلیم و تربیت در ایران و نسبت آن با فلسفههای جدید تعلیم و تربیت .ارائه شده در دومین همایش ساالنه
انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران .تهران :دانشگاه تربیت معلم.

صادقزاده ،علیرضا و همکاران ( .)2913بنیان نظری تحول راهبردی در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری
اسالمی ایران (در دست چاپ).
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صادقزاده ،علیرضا و پارسانیا ،علی ( .)2931تبیین فلسفی شکاف بین «مبانی نظری تحول بنیادین
آموزش و پرورش» و «مؤلفههای سند تحول» در خصوص «نقش و جایگاه تربیت عمومی» .در

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام
آموزش و پرورش ایران (صص .)904-901 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تبیین فلسفی شکاف بین «مبانی نظری تحول بنیادین آموزش و پرورش» و
«مؤلفههای سند تحول» در خصوص «نقش و جایگاه تربیت عمومی»
علیرضا صادقزاده 2و علی پارسانیا

1

«ترکیب منسجم و سازوار مؤلفههای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (از جمله اهداف و
راهبردهای کالن ،هدفهای عملیاتی و راهکارها)» از الزامات تحقق تحول مطلوب در آموزش و پرورش
است .مجریان طرح تحول در آموزش و پرورش ،اعم از مدیران ،مربیان ،دانشآموزان و خانوادهها ،در
صورتی در این طرح ،مشارکت سازنده و مبتنی بر انتخاب خواهند داشت که راهکارهای پیشنهادی برای
تحول از انسجام برخوردار باشد .زیرا ،اگر راهکارهای ارائه شده با یکدیگر همساز نباشند موجه بودن آنها
مخدوش بوده و به دلیل وجود عنصر اراده در انسان ،یا اقدامی از سوی مجریان صورت نخواهد گرفت و یا
اگر اقدامی صورت گیرد ،این اقدامات براساس یک باور موجه شکل نمیگیرند .بر این اساس ،بیش از آن
که عمل اجتماعی محسوب گردند ،رفتار اجتماعی تلقی خواهند شد و جایگزین شدن رفتار به جای عمل،
منجر به شکلگیری اقداماتی ناهمساز شده و رسیدن به اهداف تحول را با چالش مواجه خواهد کرد .از این
رو ،ضروری است تا این سازواری در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گیرد که در
این مقاله در صدد بررسی این سازواری هستیم.
تحقیق حاضر به منظور بررسی ترکیب منسجم مؤلفههای سند تحول ،بر دو پیشفرض و نیز یک
محدودیت روششناختی مبتنی شده است .پیشفرض نخست ،پذیرش رویکرد استنتاجی در فلسفه تعلیم و
تربیت بهعنوان رویکردی قابل دفاع است .در این رویکرد ،بین هستها و بایدها ارتباط وجود دارد و
میتوان با عنایت به گزارههای واقعنگر ،گزارههای بایدی را استنتاج نمود؛ جدای از این که قائل به رابطه
ضروری بین هست و باید باشیم یا رابطه اعتباری.

 - 2هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس alireza_sadeghzadeh@yahoo.com
 -1دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس aliparsania58@gmail.com
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پیشفرض دوم پژوهش این است که شرط الزم برای انسجام مجموعه مؤلفههای سند تحول ،ابتنای
آنها بر فلسفه تربیتی واحد و منسجم است .اگر بخشی از مؤلفههای سند تحول منتج از مبانی ،اهداف و
اصول تربیتی خاصی باشند و بخشی دیگر از مؤلفهها نیز منتج از فلسفه تربیتی دیگری باشند که با فلسفه
تربیتی اول همساز نباشد ،در این صورت ،این دو دسته از مؤلفهها نمیتوانند در کنار یکدیگر نظامی
همگون و منسجم بسازند .البته در پژوهش حاضر ،به این پیشفرض در حد یک مفروض پذیرفته شده اکتفا
نشده است و دالیل توجیهگر پذیرش این پیشفرض در جای خود ذکر خواهد شد.
محدودیت روشی پژوهش حاضر نیز ناشی از اختصاص یافتن شکاف بین «مبانی نظری تحول» و «سند
تحول» به موضوع «نقش و جایگاه تربیت عمومی» است .کاملترین اقدامی که برای بررسی انسجام سند
تحول بنیادین میتوان انجام داد این است که ابتدا مبانی فلسفی تمامی مؤلفههای سند ،کشف گردد و سپس
سازگاری مبانی احصاء شده با یکدیگر مورد سنجش قرار گیرد .طبیعی است که گستردگی این نحو از
پرداختن به راهکارها چنان است که عمالً از حد پژوهشی نظیر مقاله حاضر خارج است .بنابراین ،در این
پژوهش سعی شده است جایگاه تربیت عمومی ،در تقابل با تربیت تخصصی ،در فلسفه تربیت رسمی از
یک سو و جایگاه آن در راهکارهای سند تحول از سوی دیگر بررسی گردد و آنگاه این دو جایگاه با
یکدیگر مقایسه شوند .بر این اساس ،به منظور بررسی سازگاری راهکارها با یکدیگر به یک مطالعه موردی
اکتفا شده است تا این سازگاری در همان مورد جستجو گردد.
برای این کار ،ابتدا داللتهای فلسفه تربیت مدون ،که به عنوان یکی از مبانی نظری پشتیبان سند تحول
پذیرفته شده است ،در مورد جایگاه تربیت عمومی در تحول بنیادین استنتاج گردید .سپس راهکارهای
موجود در سند تحول بنیادین ،با دو هدف مورد مداقه قرار گرفت :نخست ،جستجوی داللتهای استنتاج
شده از فلسفه تربیت پشتیبان در راهکارها و سایر مؤلفههای سند تحول بنیادین و دوم نیز مقایسه راهکارهای
موجود در سند تحول با فلسفه تربیت پشتیبان آن؛ از این جهت که آیا راهکارهای موجود در سند هماهنگ
با فلسفه تربیت پشتیبان هستند یا در تعارض با آنند؟
نتایج تحقیق نشان میدهد که فلسفه تربیت که به عنوان پشتیبان سند تحول راهبردی در نظر گرفته شده
است ،متضمن اهمیت خاص تربیت عمومی در تقابل با تربیت تخصصی است .تأکید بر حیات طیبه و در
راستای آن تدوین اهداف تربیت در شش ساحت زندگی گویای این است که تربیت تخصصی فقط یک
ساحت از شش ساحت زندگی متربیان را شامل میشود و تربیت در آموزش و پرورش باید محدود به
آمادهسازی متربیان برای ورود به تربیت تخصصی در دوره آموزش عالی شود .از این رو ،یکی از
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داللتهای عملی در تحول« ،تأکید بر تقویت تربیت عمومی در تقابل با تربیت تخصصی» است .این تأکید
حتی میتواند منجر به پیشنهاد راهکارهایی گردد که مستلزم «حرکت از تفکیک رشتههای تحصیلی مقطع
متوسطه به سمت وحدت بین آنها» باشند.
جستجو در راهکارهای سند تحول نیز گویای دو مطلب است .اول این که داللتهای ویژهای که از
فلسفه تربیت رسمی در مورد «جایگاه تربیت عمومی» استنتاج شد در راهکارهای سند تحول بنیادین مشهود
نیست .دوم این که برخی راهکارهای ارائه شده نه تنها در تعارض با اهمیت تربیت عمومی هستند ،بلکه
متعارض با اهداف تربیت موجود در فلسفه تربیت پشتیباناند .به عنوان مثال« ،تنظیم و اجرای برنامه جامع
کارآفرینی و مهارتآموزی برای دورههای تحصیلی به ویژه دانشآموزان دوره متوسطه» یکی از
راهکارهای موجود در سند تحول است که منجر به تقویت تربیت تخصصی در تقابل با تربیت عمومی
خواهد شد .این نواقص ،نشانگر این است که نویسندگان سند تحول ،قائل به تعریفی از تربیت رسمی
هستند که آن تعریف متضمن تربیت تخصصی است در صورتی که تعریف ،اهداف و اصول تربیت در
مبانی نظری پشتیبان سند تحول ،متضمن جایگاه ویژه تربیت عمومی است.
در مجموع چنین استنباط میشود که راهکارهای سند تحول بنیادین با مبانی نظری پشیبان آن و بهویژه
فلسفه تربیت رسمی ،حداقل در مورد «نقش و جایگاه تربیت عمومی» ،بهطور کامل هماهنگ نیست و
اعمال اصالحاتی در این زمینه ضرورت دارد .از جمله این اصالحات پیشنهادی ،میتوان به اضافه شدن
راهکار «حرکت از تفکیک رشتههای تحصیلی مقطع متوسطه به سوی وحدت بین رشتهها» و نیز حذف
راهکارهایی که نشانگر جایگاه ویژه تربیت تخصصی در آموزش و پرورشاند ،اشاره نمود.

منابع
باقری ،خسرو ( .)2913رویکردها و روشهای پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت .تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی
و اجتماعی.
وزارت آموزش و پرورش ( .)2935سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (ویرایش اول).
وزارت آموزش و پرورش ( .)2935مبانی نظری تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی (ویرایش اول).
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صادق زاده ،علیرضا و رمضانی ،معصومه ( .)2931بررسی تطبیقی اهداف تربیتی از دیدگاه برزینکا و

مبانی سند تحول بنیادین نظام تربیت جمهوری اسالمی ایران .در چکیده مقاالت چهارمین همایش
م لی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص:
 .)903-900مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

بررسی تطبیقی اهداف تربیتی از دیدگاه برزینکا و مبانی سند تحول بنیادین
نظام تربیت جمهوری اسالمی ایران
علیرضا صادقزاده 2و معصومه رمضانی

1

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
تربیت انسان در نظر گرفته شود .در واقع «آگاهی از مقصد ابتداییترین نیاز انسان است .فقط با داشتن
هدف است که راه روشن میشود و مانع از آن میشود که انسان در پهنه الیتناهی امکانات و بیراهههای
دیگر ،بدون نتیجه به دور خود بچرخد و یا اینکه تنها به تجربیاتی قناعت ورزد که تصادفاً با آنها مواجه
میشود» (برزینکا .)244 :2902 ،اینکه اهداف تربیت چیست و در تدوین آنها چه مسائلی باید مورد توجه
قرار گیرد امری است که همواره ذهن دستاندکاران امر تربیت را به خود مشغول داشته است .ولفگانگ
برزینکا 9فیلسوف آلمانی معاصر تربیت ،یکی از صاحبنظران برجسته عصر حاضر است که دیدگاههای وی
در زم ینه فلسفه تربیت ،تربیت و به ویژه اهداف و ابزارهای تربیت مورد توجه بسیاری از عالقمندان این
حوزه قرار گرفته است و به زبانهای مختلف ترجمه شدهاست .وی نظریات عمیق و قابل توجهی در این
زمینه ارائه نمودهاست .از سوی دیگر ،یکی از اقدامات اساسی که اخیراً توسط وزارت آموزش و پرورش
جمهوری اسالمی ایران انجام شده است ،توجه به اصالحات اساسی تربیتی در نظام آموزش و پرورش
میباشد که حاصل آن تدوین مبانی بنیادین سند تحول نظام تربیت جمهوری اسالمی ایران است که توسط
صاحبنظران عرصه تعلیم و تربیت تدوین و منتشر گردیده است .مقاله حاضر به بررسی و مقایسه اهداف
تربیت؛ به عنوان اولین و اساسیترین گام در برنامهریزی نظامهای تربیتی؛ از نظر برزینکا؛ به عنوان فیلسوف

 -2عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

alireza_sadeqzadeh@yahoo.com

 -1دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ramezani.masume@yahoo.com
- Brezinka, Wolfgang
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تربیتی عصر حاضر؛ و مبانی نظری سند تحول بنیادین میپردازد .بدین منظور به بررسی دیدگاههای مذکور
در زمینه اهداف تربیت و بازیایی شباهتها و تفاوتهای آن ،و در انتها به نقد تطبیقی آنها پرداخته شده
است .در این راستا سواالت مورد نظر عبارتند از:
 -2اهداف تربیتی از نظر برزینکا چیست؟
 -1اهداف تربیتی در مبانی سند تحول بنیادین نظام تربیت جمهوری اسالمی ایران چیست؟
 -9شباهتهای اهداف تربیتی در دیدگاه برزینکا و مبانی سند تحول بنیادین نظام تربیت
جمهوری اسالمی ایران چیست؟
 -4تفاوتهای اهداف تربیتی در دیدگاه برزینکا و مبانی سند تحول بنیادین نظام تربیت
جمهوری اسالمی ایران چیست؟
نتایج بررسی در دو بخش تفاوتها و شباهتهای موجود در ذیل ارائه گردیده است.
شباهتها :در نظر برزینکا تعلیم و تربیت در صدد بهبود ویژگیهای شخصیتی دانشآموز و حفظ
عناصر ارزشمند آن است (برزینکا .)242 :2330 ،در مبانی سند تحول نیز تکوین و تعالی پیوسته هویت
متربیان جزء ارکان اساسی اهداف تربیت بیان شده است (همان .)209 ،میتوان گفت ویژگیهای شخصیتی
که مدنظر برزینکا میباشد تا حد زیادی با آنچه که در سند تحول به عنوان هویت بیان شده است،
همخوانی دارد.
کسب تواناییها ،فضایل ،قابلیتها و شایستگیها ،صفات و توانمندیهای فردی و جمعی هم دراهداف
تربیتی مورد نظر برزینکا ( )242 :2330و هم در مبانی سند تحول (ص )209 :مورد توجه قرار گرفته است.
برزینکا ایدهآلهای آموزشی را محصول روح اجتماع میداند و معتقد است که اهداف تربیت نمیتواند
فارغ از ارزشها و خواستههای اجتماع تدوین شود بلکه ،اجتماع بر اهداف آموزشی موثر است (:2330
 .) 241-240توجه به بعد اجتماعی اهداف تربیت در مبانی سند تحول نیز مورد توجه قرار گرفته است.
مؤلفههای جامعه صالح (ص )209 :که در این سند مورد توجه قرار گرفته است و از سوی دیگر اهداف
مطرح شده در ساحت اجتماعی و سیاسی (ص )200 :بیانگر این نگرش میباشد.
برزینکا ( )2331ویژگیهای مختلفی را برای فردی که بر اساس نظام تربیتی رشد مییابد ،مشخص
میکند .ویژگیهایی که همه ابعاد شخصیت سیاسی ،اجتماعی ،مذهبی ،اخالقی و غیره را شامل میشود.
ساحتهای ششگانه مبانی نظری سند تحول بنیادین ( )201 -204 :2935نیز بیانگر دید جامع این سند
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نسبت پرورش ابعاد مختلف هویت فرد میباشد .همچنین ،تاکید بر کسب آمادگی برای تحقق حیات طیبه
در همه ابعاد (ص )201 :موید این امر است.
از سوی دیگر ،دیدگاههای مذکور تربیت را امری مرتبط با سایر نهادها و ابعاد اجتماع میدانند که
نمیتوان بدون در نظر گرفتن این ارتباط اهداف تربیت را تدوین کرد .از یکسو ،برزینکا بر ارتباط تربیت
با سیاست ،مذهب ،ایدئولوژی ،فرهنگ ،اقتصاد و اخالق تاکید میکند (برزینکا .)1-0 :2331 ،و از سوی
دیگر ،مبانی سند تحول بر ارتباط آن با مبانی سیاسی ،روانشناختی ،فرهنگی و تاثیر و تاثر نظام تربیتی از
عوامل و عناصر مختلف اجتماع تاکید میکند.
موضوع دیگری که میتوان در حوزه شباهت دیدگاههای مذکور به آن اشاره کرد این است که در هر
دو دیدگاه تربیت امری است فردی اما در فرد باقی نمیماند .بدین معنی که تربیت درصدد ایجاد افرادی با
قابلیتها و شایستگیهای مناسب است اما ،این افراد در نهایت به عنوان عضوی در اجتماع ظاهر میشوند و
باید قابلیتهایی را که کسب کردهاند ،در اجتماع به منصه ظهور برسانند.
از سوی دیگر ،کسب صفات اخالقی ،میهن دوستی ،شهروندی ،مسئولیتپذیری ،درک انتقادی،
گرایش به کار و تالش و ...صفاتی هستند که در هر دو دیدگاه مطلوب است و مورد توجه قرار گرفته
است (برزینکا2331 ،؛ وزارت آموزش و پرورش .)2935 ،همچنین تاکید بر تداوم و استمرار امور مطلوبی
که در تربیت مدنظر میباشد ،امری است که هم در مبانی سند تحول بنیادین ( )2935و هم در دیدگاه
برزینکا ( )2330به آن اشاره شده است.
تفاوتها :در حالی که در نظر برزینکا از اهداف نظام تربیتی این است که ویژگیهای رفتاری و عملی
را در فرد ایجاد نماید (برزینکا .)242 :2330 ،در مقابل مبانی نظری سند تحول بنیادین هدف از تربیت را
کسب آمادگی برای تحقق مراتب حیات طیبه در فرد میداند (وزرات آموزش و پرورش.)201 :2935،
در مبانی سند تحول دستیابی به اهداف امری آگاهانه و اختیاری است که مرتبط با اراده دانشآموز
است (ص .)201 :اما در دیدگاه برزینکا امری الزامی و بایدی است که معلم واسطه ایجاد این اهداف و
تحقق آن در رفتار و اعمال دانشآموزان است ( .)241-242 :2330در واقع در نظر برزینکا ،تربیت هنر
شکلدهی افراد است به گونهای که آنچه مدنظر سیستم آموزش و پرورش است در آنها تحقق یابد .از
سوی دیگر ،برزینکا معتقد است تربیت بدون در نظر گرفتن روابط علت و معلولی یعنی تاثیر مربی بر متربی
قابل درک نیست ( .)93-91 :2331وی معتقد است اهداف تربیتی اموری ارزشمند هستند که به عنوان
نتیجه عمل تربیت مورد انتظار است ( .)2330بنابراین ،میتوان الیههایی از تمایل به رفتارگرایی را در
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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.
تحقق هدف در سند به طور مستقیم وابسته به اعمال اختیاری و ارادی فرد است اما در دیدگاه برزینکا
اراده افراد در پذیرش یا رد اهداف کمتر مورد مالحظه قرار گرفته است .بنابراین ،میتوان گفت اهداف
موردنظر برزینکا کمتر بعد فردی تربیت را مورد توجه قرار داده است و اراده و اختیار را که نشات گرفته از
خود فرد و قابلیتهای درونی اوست را با الزامهای بیرونی جایگزین کرده است .از سوی دیگر ،تربیت
مذهبی در دیدگاه برزینکا آنگونه که در مبانی نظری سند تحول مورد توجه است ،مدنظر قرار نگرفته
است .در واقع ،هدف تربیت در سند ،تربیت مبتنی بر دیدگاه اسالم است اما ،تاکید بر مذهب که طبیعتاً
برای برزینکا مسیحیت میباشد در تدوین اهداف مورد نظر وی نقش چندانی ایفا نمیکند و تطابق اهداف
با اصول مسیحیت در نظر گرفته نشده است.
اگرچه همانطور که اشاره شد اهداف در هردو دیدگاه از جامعیت خاصی برخوردار است ،اما جامعیت
اهداف در مبانی سند تحول از وضوح بیشتری برخوردار است .بدین معنی که در دیدگاه برزینکا کسب
صفات و ویژگیهای روانی و شبکهای از حاالت به عنوان هدف اساسی تربیت بیان شده و سایر امور در
ارتباط با این هدف خاص مطرح گردیده است اما ،در سند تحول آمادگی برای تحقق حیات طیبه به طور
خاص و کسب ساحتهایی ششگانه تربیت به طور عام ،مبنای اهداف برنامه تربیتی را تشکیل میدهد.
به طور کلی میتوان گفت بهرغم وجود شباهتهایی در میان دیدگاههای مذکور تفاوتهایی اساسی
نیز میان آنهاوجود دارد.
نقد تطبیقی :هر یک از دیدگاههای مذکور را میتوان از منظر دیگری مورد نقد و بررسی قرار داد.
الف .نقد دیدگاه برزینکا از منظر مبانی سند تحول بنیادین
انسان موجودی عقالنی است و دارای اراده .بنابراین ،تالشهای تربیتی وی باید در جهت هدایت و
آگاهسازی وی صورت گیرد .تاکید بر الزام به کسب ویژگیهای عملی خاص به عنوان اهداف تربیت ،به
منزله نادیده انگاشتن بعد عقالنی و مختار انسان است .از سوی دیگر ،افرادی که در نظامهای تربیتی رشد
مییابند ،نهایتاً قرار است به عنوان اعضای اجتماع در جامعه ایفای نقش کنند و اگرچه تربیت فردی باید
پیشگام تربیت اجتماعی باشد ،اما رشد قابلیتهای جمعی در اهداف تربیت نباید مورد بیتوجهی قرار
گیرد .همچنین ،با توجه به ارتباط تربیت با همه ابعاد و عناصر جامعه ،توجه به این ابعاد در نظریهپردازی و
تدوین اهداف تربیتی باید مورد توجه خاص قرار گیرد.
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ب .نقد مبانی سند تحول بنیادین از منظر برزینکا
تفسیر هدایت و آگاهسازی افراد در جهت آمادگی برای تحقق اهداف تربیت ،گرچه بسیار انسانی و
عالی به نظر میرسد ،اما با توجه به اینکه انسان موجودی است مختار و مستقل ،ممکن است اهداف نظام
تربیتی صرفاً با تالش برای آگاهسازی و هدایت ،تحقق نیابد و از آنجا که نظام تربیت ،سیستمی است که
نیروی انسانی ،شهروندان و بزرگساالن آینده را تربیت مینماید ،توجه به بعد الزامی و بایدی اهداف تربیت
باید مورد تاکید قرار گیرد .از سوی دیگر ،ابتناء اهداف تربیت بر مذهبی خاص ،ممکن است منجر به
پیروی کورکورانه از آن مذهب گردد .برای رفع این مشکل بهتر است برنامه تربیت صرفاً به آشناسازی افراد
با مذاهب گوناگون اکتفا نموده ،اجازه انتخاب آن را به عهده فرد گذارد.
واژههای كلیدی :تربیت ،اهداف تربیت ،مبانی نظری سند تحول ،برزینکا

منابع
برزینکا ،ولفگانگ ( .)2902نقش تعلیم و تربیت در جهان امروز( .مهرآفاق بایبوردی ،مترجم) .تهران :مرکز نشر
دانشگاهی.

وزارت آموزش و پرورش ( .)2935مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری
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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صادق زاده ،علیرضا و پورکریمی ،مجتبی ( .)2931بررسی و تبیین مبانی هستیشناسی سند تحول
راهبردی نظام تربیت رسمی جمهوری اسالمی ایران و مقایسه تطبیقی آن با مبانی هستیشناسی

رئالیسم انتقادی روی باسکار .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت
ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)969-965 :مشهد :دانشگاه
فردوسی مشهد.

بررسی و تبیین مبانی هستیشناسی سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی
جمهوری اسالمی ایران و مقایسه تطبیقی آن با مبانی هستیشناسی رئالیسم
انتقادی روی باسکار
علیرضا صادقزاده 2و مجتبی پورکریمی

1

سند راهبردی تحول ملی ،بهعنوان یکی از اولین گامهای اساسی ارائه تبیینی از فلسفه اسالمی به منظور
استخراج مبانی ،اصول و روشهای تربیتی در جمهوری اسالمی ایران میباشد که بر مبنای آراء اندیشمندان
صدرایی و نوصدرایی بنا نهاده شده است (سند ملی .)41: 2935،دیدگاه صدرایی و خصوصاً نوصدرایی
دیدگاه خود را رئالیسم (عالمه )00 :2963 ،ولی نه رئالیسم خام بلکه رئالیسم انتقادی معرفی مینمایند
(پارسانیا .)2910 ،رئالیسم انتقادی ،دیدگاهی است که مورد توجه بعضی از اندیشمندان و فالسفه غربی
میباشد؛ و میتوان قرابتهای زیادی میان رئالیسم انتقادی اسالمی و رئالیسم انتقادی در فلسفه غرب
مشاهده نمود (سیر.)2910 ،
اما در این زمینه ،از یک طرف ،وجود قرابتها زمینه این را فراهم می نماید که ما بخواهیم از مبادی،
اصول و روشهای رئالیسم انتقادی متفکران غرب در زمینه تقویت و پیشبرد اهداف سند استفاده نماییم .از
طرف دیگر ،علت رویآوری به رئالیسم اسالمی در سند به منظور بومیسازی و رسیدن به تربیتی اسالمی
میباشد (سند ملی .)165 :2935،در این زمینه مسئلهای که مطرح میشود این است که اگر بخواهیم از
یافتههای رئالیسم انتقادی در آراء اندیشمندان غرب به منظور تقویت و پیشبرد اهداف سند استفاده نماییم
چه رویکردی را در پیش گیریم؟ یعنی آیا باید با توجه به وجود رئالیسم اسالمی به عنوان فلسفهای بومی،
کامل و جامع به نفی رئالیسم انتقادی مورد توجه اندیشمندان غرب به عنوان فلسفهای بیگانه و غیر اسالمی

 -2عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 -1دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت poorkarimim@yahoo.com
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بپردازیم ،یا به ترکیب و تلفیق مبادی ،اصول و روشهای دو دیدگاه بپردازیم .همچنین ،اگر جواب مثبت
است و امکان چنین تلفیقی وجود دارد ،تلفیق باید در چه عرصههایی انجام گیرد .یعنی آیا تلفیق باید در
مبانی و سخت هستهها انجام گیرد و یا در اصول و روشها .پاسخگویی به این سواالت ضرورت بررسی
تطبیقی مبانی هستیشناسی سند ملی که مبتنی بر هستیشناسی رئالیسم اسالمی میباشد با مبانی
هستیشناسی رئالیسم انتقادی مورد توجه اندیشمندان غرب را فراهم مینماید .از این رو ،مقایسه و تطبیق از
چند جهت ضروری میباشد :نخست آن که نقاط اشتراک و افتراق این دو دیدگاه را روشن مینماید .دوم
آنکه تاثیرات فرهنگی و اسالمی را در تبیین رئالیسم اسالمی روشن مینماید؛ سوم اینکه مقایسه تطبیقی
میتواند تاییدکننده و یا نفیکننده ادعا و توجیهات ما در رابطه با داشتن فلسفهای بومی باشد .چهارم آنکه
وجود شباهتها میتواند زمینه استفاده از اصول ،روشها و یافتههای رئالیسم انتقادی مورد توجه
اندیشمندان غرب را فراهم نماید و در نهایت آنکه وجود تفاوتها ،میتواند زمینه جرح ،تعدیل ،بازسازی
و ارائه بدیلهایی مناسب در رابطه با نحوه به کارگیری اصول و یافتههای رئالیسم انتقادی مورد توجه
اندیشمندان غرب را در تربیت اسالمی فراهم نماید.
در این کار سعی بر آن است تا مبانی هستیشناسی سند تبیین یابد و با مبانی هستیشناسی دیدگاه
رئالیسم انتقادی روی باسکار مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند .مقایسه به این منظور است تا مشخص شود
آیا همپوشانی میان مبادی و مفروضات رئالیسم انتقادی اسالمی با رئالیسم انتقادی در آراء اندیشمندان
غرب وجود دارد یا خیر و در نهایت اینکه چه شباهتها و تفاوتهایی میان مبانی هستیشناسی این دو
دیدگاه وجود دارد.
سواالت اصلی این مقاله شامل سه سوال میباشد:
 -2مفروضات هستیشناسی رئالیسم اسالمی حاکم بر سند ملی چیست؟
 -1مفروضات هستیشناسی رئالیسم انتقادی باسکار چیست؟
 -9چه شباهتها و تفاوتهایی میان مبانی هستیشناسی سند ملی و مبانی هستیشناسی رئالیسم
انتقادی باسکار وجود دارد؟
سوال یک :مبانی هستیشناسی رئالیسم انتقادی اسالمی شامل مواردی به این شرح میباشند :وجود
جهان واقع و طبیعت و همچنین واقعیتهای غیرطبیعی مانند مالئکه ،شیاطین ،وجود قوانین علی ،وجود
خداوند به عنوان وجود مطلق ،وجود موجودات به عنوان آیه و نشانه خداوند ،حقیقت جهان امری واحد
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است نه کثیر .آفرینش هستی دارای غایت است .بر طبق غایتمندی و اراده خداوند ،آزادی انسان در ذیل
اراده خداوند میباشد .جهان در حال شدن و حرکت است .در پس حرکت در نهایت پایانی وجود دارد.
سوال دوم :مفروضات هستیشناسی باسکار شامل مواردی به این شرحاند؛ وجود واقعیت مستقل از
انسان ،وجود قوانین و مکانیسمهای علی ،وجود هستی سطحبندی شده و الیهمند؛ هر موجود پدیدهای
ظهور یافته میباشد .حقیقت جهان امور پیچیده در هم است نه کثرتی وجود دارد و نه امر واحد .در جهان
آنچه اصالت دارد تعامل است .انسان در تعامل با جهان و ساختارها میباشد و انسان موجودی عامل است نه
صرفاً آزاد .جهان در حال رشد و حرکت است؛ و در پس حرکت تنها چیزی که وجود دارد ،حرکت است
نه پایان.
سوال سوم :شباهتهای هر دو دیدگاه در زمینه نقد رئالیسم خام ،تجربهگرایی هیومی ،نقد دیدگاههای
تفسیری و ذهنی محض ،توجه به واقعیت مستقل از انسان و همچنین در توجه به معرفتی که مبتنی بر تعامل
ذهن شناسا و واقعیت خارجی میباشد .ولی این دو دیدگاه دارای نقاط اختالفی نیز میباشند که مهمترین
جنبه اختالفی این دو رویکرد در باب مبادی متافیزیکی و الهیاتی میباشد .به این معنی که در دیدگاه
باسکار گزارههای متافیزیکی و الهیاتی به عنوان ساختارها و ایدئولوژیهای محدود کننده حیات بشری
تلقی میشود که باید نسبت به آنها رویکردی انتقادی داشت .اما در دیدگاه اسالمی ،مبادی و مفروضات
الهیاتی و متافیزیکی جزء عوامل اصلی و جهتدهنده تدوین سند میباشند.
با توجه به پژوهش انجام گرفته در زمینه مقایسه تطبیقی مبانی هستیشناسی رئالیستی حاکم بر سند ملی
و رئالیسم انتقادی باسکار  -توجه به تفاوت بنیادین این دو دیدگاه مبنی بر وجود خداوند به عنوان کانون
هستی در دیدگاه رئالیسم اسالمی و وجود مکانیسمهای علی و قابل شناخت در کانون هستیشناسی
باسکار -باید به این امر توجه نمود که پرداختن به رئالیسم انتقادی و داللتهای تربیتی آن در زمینه تربیت
اسالمی بدون جرح و تعدیل این رویکرد با توجه به مبادی هستیشناسی اسالمی امری نابجا خواهد بود .لذا
ضروری است اندیشمندان تربیتی از یک سو به منظور استفاده از اصول و مؤلفههای رئالیسم انتقادی مورد
توجه اندیشمندان غرب این اصول را همراه با نقد و استفاده از بدیلهایی ارائه دهند و از سوی دیگر بهدنبال
ارائه یک فرانظریه باشند تا براساس آن بتوانند با تکیه بر هستیشناسی اسالمی به عنوان سنگ بنا از
داللتهای رئالیسم انتقادی باسکار استفاده نمایند.
واژههای كلیدی :سند راهبردی ،مبانی هستیشناسی ،رئالیسم اسالمی ،رئالیسم انتقادی ،روی باسکار
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لیاقتدار ،محمدجواد؛ نیکنشان ،شقایق و پاکسرشت ،محمدجعفر ( .)2931بررسی سیر تحول

آموزشهای شهروندی در فضای سیاسی  -اجتماعی جامعه ایران .در چکیده مقاالت چهارمین
همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران
(صص .)966-964 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

بررسی سیر تحول آموزشهای شهروندی در فضای سیاسی  -اجتماعی
جامعه ایران
شقایق نیکنشان2؛ محمدجواد لیاقتدار1؛ محمدجعفر پاکسرشت 9و حسنعلی بختیار نصرآبادی

آموزش شهروندی در سالهای اخیر مورد توجه متفکران تعلیم و تربیت در سراسر جهان از جمله کشور
ما قرار گرفته است؛ به گونهای که در سند چشمانداز بیستساله آموزش و پرورش نیز بخشی از سند به
مؤلفههای آموزش شهروندی اختصاص یافته است .در ادبیات سیاسی و حقوقی ،شهروندی به مجموعهای

از حقوق و وظایف اعضای یک دولت – ملت اطالق میشود؛ قرارداد متقابل اجتماعیای شامل سلسلهای
از مسئولیتها و حقوق متقابل دولت بر مردم و و مردم بر دولت که البته با یک احساس مشترک عمومی
نسبت به هویت ملی و اجتماعی در یک محدوده مشخص ،عجین شده است (لینکلتر .)1551 ،پیشینه توجه
به تربیت شهروندی را میتوان در آراء بسیاری از فالسفه از افالطون تا فارابی و ابن خلدون مشاهده نمود،
اما پس از تولد ناسیونالیسم و لیبرالیسم بود که آشنا نمودن شهروندان با حقوق و مسئولیتهایشان در یک
جامعه به عنوان وظیفهای جدی برای تعلیم و تربیت مدنظر قرار گرفت .از تربیت شهروندی ،تعاریف
متعددی وجود دارد؛ اما در جمعبندی این تعاریف میتوان گفت در تربیت شهروندی ،نظام آموزش و
پرورش باید به تربیت شهروندانی همت گمارد که ضمن احساس دلبستگی و همدلی نسبت به میهن خود و
آشنایی و رعایت قانون در همه صحنههای سیاسی و اجتماعی ،مشارکت فعال داشته باشند (برخورداری،
2910؛ باقری .)2915 ،از این رو ،آموزش شهروندی را میتوان آموزشی بر اساس این مؤلفهها دانست:
داناییمحوری ،وطنپرستی ،قانونمداری ،مسئولیتپذیری ،مشارکت اجتماعی ،انتقادگری و انتقادپذیری

 -1دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان sh21nikneshan@gmail.com
 -2دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان mjavad.liaghatdar@yahoo.com

 -9استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
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(برخورداری2910 ،؛ فتحی واجارگاه .)2910 ،از این منظر ،برای تدوین آموزشهای شهروندی الزم است
تا مؤلفههای فوق در برنامه درسی گنجانده شوند.
این نوشتار در صدد است با بررسی اسناد و مدارک تاریخی ،تحلیل محتوای کتابهای درسی و اهداف
مصرّح آموزش و پرورش ،به این سؤال کلیدی پاسخ دهد که میزان انطباق مؤلفههای آموزش شهروندی با
آنچه تاکنون تحت عنوان آموزشهای شهروندی در تاریخ آموزش و پرورش ایران از زمان قاجاریه تا
دوران پهلوی و انقالب اسالمی ارائه شده به چه اندازه است و سیر تطور این مفهوم در تاریخ آموزش و
پرورش ایران ،چگونه بوده است.
یافتههای حاصل از این مطالعه نشان میدهد که از زمان شکلگیری آموزش و پرورش مدرن ِایران ،پس
از مشروطه تا زمان حاضر ،آنچه تحت عنوان آموزش شهروندی ارائه گردیده ،چیزی بیش از آموزشهایی
با رویکرد جامعهپذیری نبوده و با مفهوم اصلی آموزش شهروندی فاصله داشته است .به عالوه ،یافتههای
این پژوهش مؤید آن است که توجه به لزوم آموزش شهروندی در ایران به دوره مشروطه باز میگردد .در
این دوره ،با ورود اندیشههای ناسیونالیستی و لیبرالیستی روشنفکران عصر قاجار درصدد برآمدند تا متأثر از
چرخش مفهومی حاصل شده در غرب ،مفهوم «شهروند» را جایگزین مفاهیم تکلیفمحوری نظیر «تبعه» و
«رعیت» نمایند .بررسی مکتوبات این دوره در پژوهش حاضر نشان داد از حیث نظریهپردازی ،در این دوره
بر اکثر مؤلفههای آموزش شهروندی تأکید شده است .با وجود این ،آرمان شهروندی در این دوره ،به دلیل
فراهم نبودن شرایط سیاسی ،خصوصاً نبود بستری دموکراتیک در فضای جامعه و عدم برخورداری
اکثریت مردم از سواد سیاسی ،نتوانست به حیطه عمل تربیتی راه یابد.
در ادامه ،مفهوم آموزش شهروندی در دولت پهلوی بررسی شده است .دولت پهلوی با داعیه
مدرنسازی به سلطنت رسید .سیاست مدرنیسم پهلوی نیازمند شهروندانی بود که بتوانند عناصر فرهنگ
مدرن را پذیرا باشند .از اینرو ،طرحهایی مانند سپاه دانش و مدارس خیمه سفید با تمرکز بر ایجاد
شهروندانی مدرن ،محور برنامههای آموزشی قرار گرفت؛ اما سیستم آموزش و پرورش در دوره پهلوی به
دلیل آن که دریافت دارندگان خود را از هرگونه فهمی از سیاست محروم میکرد ،تنها به گسترش عناصر
ظاهری مدرنیته اکتفا نمود و آموزش شهروندی دموکراتیک به دالیل سیاسی و ایدئولوژیکیای که در این
پژوهش نشان داده شده است ،نادیده گرفته شده است.
تحلیل محتوای کتابهای درسی پهلوی در پژوهش حاضر مؤید آن است که از میان مؤلفههای تربیت
شهروندی تنها بر سه مؤلفه وطنپرستی ،قانونمداری و مسئولیتپذیری اکتفا شده است و انتقادگری و
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انتقادپذیری و البته داناییمحوری ،مورد غفلت قرار گرفتهاند .از اینرو ،تربیت شهروندی در این دوره از
مفهوم اصلیاش فاصله داشته و با مفهوم جامعهپذیری همسویی دارد.
با پیروزی انقالب اسالمی ،گفتمان «اسالمیسازی» گفتمان غالب گردید .در این راستا ،دولت جمهوری
اسالمی هدف خود را طرح مفهوم ایدهآل «شهروند متعهد و مکتبی» قرار داده است .بررسیهای این
پژوهش نشان میدهد آموزش شهروندی اگرچه از سال  2906در اهداف مصرّح آموزش و پرورش مورد
توجه قرار گرفت ،اما بررسی گزارههای آخرین سند تحول آموزش و پرورش و تحلیل محتوای کتابهای
اجتماعی دوره دبستان و راهنمایی در رابطه با مؤلفههای آموزش شهروندی گویای این مطلب است که
تاکید بیش از حد بر اطاعت از قانون ،حکومت و البته تاکید بر مسئولیتهای شهروندی ،سبب نادیده گرفته
شدن مؤلفههای حقوق شهروندی ،داناییمحوری ،انتقادگری و انتقادپذیری در آموزش و پرورش شده
است .لذا ،اگرچه در جمهوری اسالمی به آموزشهای شهروندی تا حدودی در حیطه اهداف آموزشی
توجه شده ،این مهم در حیطه عمل ،به طور کامل محقق نشده است و در این دوره نیز مانند دورههای
پیشین ،بیشتر آموزشهای شهروندی جنبه اجتماعیسازی داشته است.
در مجموع ،یافتههای پژوهش حاضر گویای آن است که اگرچه از ورود مفهوم شهروندی در ایران
مدتها میگذرد ،اما به نظر میرسد تاکنون به دلیل فراهم نبودن بافت ایدئولوژیک ایران ،خصوصاً فراهم
نبودن بستری دموکراتیک ،تربیت شهروندی هنوز جایگاه خود را در آموزش و پرورش به دست نیاورده
است.

منابع
باقری ،خسرو ( .)2915امکان و فرایند تربیت مدنی در ایران .مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تهران2 ،
(.)2
برخورداری ،مهین ( .)2910تربیت شهروندی در نظام آموزش و پرورش ایران .اصفهان :جهاد دانشگاهی.
فتحی واجارگاه ،کورش ( .)2910شناسایی آسیبهای تربیت شهروندی در برنامه درسی پنهان نظام آموزش متوسطه

نظری از دیدگاه معلمان شهر تهران و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیتشان .فصلنامه نوآوریهای آموزشی0 ،
( ،)20صص.219 -39 :
Linklater, A. (2002).Cosmopolitan citizenship handbook of citizenship studies. U.S: Sage
publication & New Delhi.
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شمشیری ،بابک و جوادینیکو ،محمد ( .)2931امکان بهرهگیری از نگاه پراگماتیسمی دیویی در

حل تعارض سنت و مدرنیته در نظام آموزش و پرورش ایران .در چکیده مقاالت چهارمین همایش
ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص:
 .)963-960مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

امکان بهرهگیری از نگاه پراگماتیسمی دیویی در حل تعارض سنت و مدرنیته
در نظام آموزش و پرورش ایران
1

بابک شمشیری 2و محمد جوادینیکو

تقابل سنت و تجدد و چگونگی گذر از این تنگنای تاریخی ،مهمترین چالشی است که ایران و ایرانی
در طول صد و پنجاه سال گذشته با آن دست و پنجه نرم میکند .در این مواجه ،برخی تنها راه گریز از
وضع موجود را سرتاپا غربی شدن و تقلید کورکورانه از غرب میدانند .عدهای نیز ،به ماندن در سنتهای
گذشته ،پافشاری میکنند .در صورتی که این سنتها در گذر زمان ناخالصیهای را به خود گرفته و نیاز به
پاالیش و تجدید نظر دارند (رجایینژاد ،بیتا) .البته ،عدهای هم به جای یا این و یا آن بر طبل همین و
همان میکوبند و سعی در یافتن راهکارهایی برای برون رفت از این معضل بزرگ دارند .از آنجایی که
سلطهی روحیه تجدد در جامعه ،زندگی با قرائت سنتی را با مشکل مواجه مینماید .به این ترتیب ،این امر
ضرورت شناخت موارد وفاق مدرنیته و سنت را جهت برونرفت از بحرانهای ناشی از هر کدام را در پی
دارد .بر همین اساس ،مسئلهی اصلی این مقاله بررسی نگاههای موجود در برابر این چالشها ،و اینکه
چگونه میتوان از رویکرد پراگماتیستی در حل این تعارض مدد گرفت ،میباشد .از این رو ،سواالت زیر
در این پژوهش مطرح شدند:
 -2چه رویکردهایی برای حل تعارض سنت و مدرنیته وجود دارد؟
 -1عناصر و مؤلفههای اصلی فلسفهی عملگرایی دیویی در حل تعارض سنت و مدرنیته کدامند؟
 -9با در نظر گرفتن این مؤلفهها آیا این فلسفه میتواند به حل تعارضات سنت و مدرنیته در نظام
آموزش و پرورش ایران کمک کند؟

 - 2عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
 - 1دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز
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 -4در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال قبلی ،چه مالحظاتی باید در اندیشهی دینی و پراگماتیسمی
در نظر گرفته شود (چه قرائتی از تفکر دینی و تفکر پراگماتیسمی ارایه شود)؟
 -0آیا شواهدی از متن درون دینی این قرائت دینی پیشنهادی را حمایت میکند؟
روش تحقیق ،در این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی استنتاجی است که از بررسی و توصیف
رویکردهای موجود در ایران در باب سنت و مدرنیته با نگاهی پراگماتیسمی تالش میشود تا در حل
تعارض بین سنت و مدرنیته ایران گامی برداشته شود.
علیرغم تعاریف متعددی که از مدرنیته شده و میشود ،با تعمق و تأمل در چهرههای به تصویر کشیده
از مدرنیته میتوان آن را چنین شناخت و شناساند؛ «مدرنیته روش اندیشیدن و زیستن است که سازهها و
مؤلفههای اصلی آن را خردباوری ،تغییر و پیشرفت میسازد» (همایون مصباح .)01 :2910 ،غفاری و
ابراهیمی لویه ( )2914بر این باورند که «عدهای سنت را در معنای حفظ وضع موجود و برخی دیگر آن را
برابر با ارزشهای فرهنگی میدانند .در ادبیات علوم اجتماعی ،سنت مجموعهای از ایدهها و ذهنیتهایی
است که حامل بار معنایی ویژهای هستند ،ریشه در گذشته داشته و در جامعه عمومیت دارند .همچنین ،بیش
از یک نسل را شامل میشوند و مبنای عمل و رفتار قرار میگیرند» (نقل از آزادارمکی و ملکی.)2916 ،
قابل ذکر است که عنصر دینداری از سنت در این تحقیق مدنظر میباشد .تقابل سنت و مدرنیته در ایران
مسئلهی چالشانگیزی است که نظر متفکران و اندیشمندان این مرز بوم را به خود جلب کرده است .کدیور
( )2911قابلیت جمع مدرنیته و اسالم را در جامعه به شرط داشتن «قرائت معنوی از اسالم» و رویگردانی از
قرائت «اسالم تاریخی» امکانپذیر میداند .تقیزاده ( )2315معتقد است که «ایران باید ظاهراً و باطناً و
جسماً و روحاً فرنگی ماب شود و بس .»...نصر ( )2919سنتگرایی را بر تجدد ترجیح میدهد .البته ایشان
تجدد در برخی حوزههای سنت اسالمی را مشروط بر اینکه ریشه در سنت اسالمی داشته باشند ،را مجاز
میشمارد و رنسانس اسالمی را در صورتی محقق میداند که از حوزهی تأثیر و نفوذ غرب متجدد مستقل
باشد .قابل ذکر است در غرب هم این چالشها وجود داشت و مکاتب گوناگونی در حل این چالش گام
برداشتند که از مکتب پراگماتیسم به عنوان مثال میتوان یاد کرد.
بر مبنای نظر دیویی ،جهان نامطمئنی زندگی انسان را احاطه کرده است و این امر ادامهی حیات او را
تهدید میکند .انسانها جهت دستیابی به احساسی از جاودانگی و اطمینان در جهان ذهن خود مفهومی از
یقین را ابداع کردند .از آنجایی که زندگی واقعی متضمن خطر است ،نظریهپردازان سنتی تمایزی بین
بیثباتی زندگی روزمره و امنیت خاطری که نشئت گرفته از واقعیت کامل و الیتغیر است ،قائل شدند
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(گوتک .)2911 ،ایشان ضمن رد نظریههای شناخت دوگرایانه ،بر این امر که فلسفه بایستی تجربه را
بشناسد ،بازسازی کند و در جهت بهبود شرایط زندگانی گام بردارد ،اصرار مینماید .در بازسازی تجربه،
نظریه و عمل در هم میآمیزند و در فعالیتهای جاری انسان به کار گرفته میشوند (همان).
بر اساس یافتههای پژوهش ،تنوعی در خور توجه در مواجههی ایرانیان با مدرنیته دیده میشود که در
یک سوی این طیف گسترده اصرار بر پذیرش بیقید و شرط مدرنیته میباشد و در سر دیگر آن بر سنت
تأکید میشود .در میانهی این طیف رویکردهای گوناگونی دیده میشود که بر تعامل بین سنت و مدرنیته
پافشاری میکنند .دو اصل پیوستگی و بازسازی تجربه در نظریهی دیویی مبین این است که سنت کامالً
نفی نمیشود و از طرفی بر پایبندی کامل به آن نیز اصرار نمیگردد .بلکه دو مؤلفهی اساسی آن تجربه و
کارآمدی است.
میتوان نتیجه گرفت که بر این اساس ،راهکار حل چالش بین سنت و مدرنیته در ایران دستیابی به
مفهومی دینامیک از مفهوم دین است .مفهومی که دلیل پویا بودن آن در پاسخگو بودن به زمان نهفته است.
به تبع این تعریف تعلیم و تربیت اسالمی بایستی از چنین پویایی الزمی برخوردار باشد تا بتواند زاینده باشد.
پیوستگی تجربه و بازسازی آن میتواند یک راه برون رفتی از حل معضل سنت و مدرنیته در ایران باشد.
یعنی به جای تأکید بر گسست ،تغییرات به صورت پیوسته و تدریجی و در خود فضای سنت صورت بگیرد
تا ضمن پذیرش این امر که مدرنیته خود از دل سنت بیرون میآید و شکلی جدید نیست به مقابله با سنت
نپردازیم .مؤلفهی کارآمدی دیویی را میتوان پذیرفت ،منتهی با یک مالک دیگر ،مالکی که بر یک
سری اصول مبنایی چون معنویت ،توحید ،عدالت ،عفت متکی است و مبنایی برای بازسازی و کارآمدی
تلقی گردد.
واژههای كلیدی :سنت ،مدرنیته ،تعلیم و تربیت ایران ،پراگماتیسم

منابع
همایون مصباح ،سیدحسین ( .)2910مطهری و نظریهی سازگاری اسالم و مدرنیته .مجله اندیشه حوزه ،شماره ،01
صص.31-60 :
کدیور ،محسن ( .)2911حقّ الناس (اسالم و حقوق بشر) .انتشارات کویر.
نصر ،سید حسین ( .)2919اسالم و تنگناهای انسان متجدد( .انشااله رحمتی ،مترجم) .تهران :دفتر پژوهش و نشر
سهروردی.
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دژگاهی ،صغری؛ قلی نیا آهنگر ،مهتاب و مهران ،گلنار ( .)2931بررسی تصویر زن مطلوب در سند

تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم
و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)901-905 :مشهد:
دانشگاه فردوسی مشهد.

بررسی تصویر زن مطلوب در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش
صغری دژگاهی2؛ مهتاب قلی نیا آهنگر 1و گلنار مهران

9

فلسفه تعلیم و تربیت هر کشور ،مبنایی زیر ساختی به منظور تدوین اسناد و مصوبات اجرایی تدارک
میبیند و شامل پیش فرضهایی است که همچون میزانی دقیق ،فعالیتهای هر حوزه را میسنجد .سند
تحول نظام آموزش پرورش جمهوری اسالمی ایران ،به عنوان بنیادیترین سند تحول قانونی ،به همت جمع
فراوانی از نظریهپردازان و صرف ساعات طوالنی تحقیق و بررسی و به منظور روشن کردن خطوط عملیاتی
برای کلیه دستگاههای اجرایی تدوین گردیده است .این سند به عنوان متنی جامع و کامل که شامل
بخشهای مختلف بوده و کلیه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار میدهد ،بخشهایی را نیز به نقش زنان
اختصاص داده است.
با بررسی پیشینه مربوط به تحقیق در عناوین مختلف برخی مقاالت به بحث نابرابریهای جنسیتی
اختصاص یافته است .به عنوان مثال تحقیق امالبنین چابکی ( )2911با عنوان «آموزش و جنسیت در ایران»
مهمترین عامل این نابرابری را عوامل فرهنگی دانسته و در همین مصداق ضمن تاکید بر میزان رشد با
سوادی زنان ،کماکان عدم توازن این نقش در جامعه را برگرفته از مفاهیم فرهنگی مستتر در دل خانوادهها
و مناسبات اجتماعی دانسته که عمالً به اولویت برخورداری پسران از امکانات مختلف منجر شده است.
بحث سرمایه گذاری در آموزش زنان به لحاظ توجه به کاهش شکاف طبقاتی در تحقیق عماد زاده
( )2911مورد توجه قرار گرفته است .در تحقیق دیگری مقایسه نقش زنان تحصیل کرده و دارای پایگاه
اجتماعی با نقش زنان خانه دار و فاقد این نقش ،مطالبات زنان در خصوص بهرهمندی از فرصتهای
اجتماعی را مورد توجه قرار داده است.
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هیات علمی دانشگاه الزهرا dezh_sh@yahoo.com
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 -دانشجوی کارشناسی ارشد الزهرا ahangar_mahtab@yahoo.com
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 -هیات علمی دانشگاه الزهرا gmahran@alzahra.ac.ir
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تحقیقات دینی شامل تحقیق ایمانی ( )2911که بر مضامین دینی همچون «از دامن زن مرد به معراج
میرود» و باقری ( )2903به اهمیت نقش زنان متکی به متون دینی استناد شده است .در تحقیق باقری
( )2903پتانسیل برانگیختگی عاطفی زنان نه تنها خصیصهای بد تلقی نگردیده است ،بلکه این برانگیختگی
مصداق تجلی روح عارفانهای است که امکان رویارویی با مسائل را از زاویهای نو و انسانیتر فراهم
میسازد .توجه به نقش زنان در متون بینالمللی نیز این مفهوم را به ذهن متبادر میسازد که زنان به لحاظ
حس همدردی برخاسته از روح عاطفی در سطوح میانی مدیریت به خوبی به حل مشکالت فائق آمدهاند.
مقاله دکتر گلنار مهران ( )2910با هدف بررسی روند توانمند سازی دختران و زنان در نظام آموزشی
ایران و با استفاده از الگوی سارا النگه و در نظر گرفتن تعادل جنسیتی و نه جایگزینی زنان به جای مردان،
به تجزیه و تحلیل وضعیت آموزشی زنان و دختران در ایران پرداخته است .از نظر ایشان در قالب الگوی
النگه موقعیت دختران در کشور ما عمدتاً در مراحل اول و دوم ،یعنی خدمات و دسترسی بیشتر ،است و
هرچه به مراحل باالتر  -یعنی آگاه سازی ،مشارکت و کنترل میرسیم  -از این مفهوم کاسته میشود.
ایشان هدف تواناسازی زنان را ایجاد اعتماد به تواناییهای خود و باور داشتن خویش دانسته و فراهم
ساختن این بستر را مهمترین و ماندگارترین خدمت نظام آموزش و پرورش در راستای توجه به مسائل
دختران و زنان این مرز و بوم برشمردهاند.
در بررسی متن سند در هدفهای عملیاتی فصل هفتم در بند  2و با عنوان پرورش تربیت یافتگان ،در
راهکار  2-2و بند هـ از توجه بیشتر به تفاوتهای فردی به ویژه هویت جنسیتی دانشآموزان یاد شده است.
همچنین در همین فصل در بند  ،9با عنوان ترویج فرهنگ حیاء ،عفاف و حجاب متناسب با قابلیتها و
ظرفیتهای نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی بخشی از راهکار دوم به رعایت حیا ،عفاف و پوشش
مناسب در کلیه مراکز اداری و آموزشی تخصیص یافته است .در بند پنجم با عنوان تأمین و بسط عدالت در
برخورداری از فرصتهای تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب با توجه به تفاوتها و ویژگیهای دختران و
پسران و مناطق مختلف کشور تنها در راهکار ششم ،طراحی و تدوین برنامه آموزشی متناسب با نیازها و
نقشهای دختران و پسران ذکر گردیده است .در برقراری ارتباط میان مطالب مندرج در سند و تحقیقات
انجام شده توجه به توانمندسازی زنان به منظور تحقق مبانی فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران نقش زنان را انسانسازی دانسته و تحقیقات مختلفی بر این اساس
شکل گرفته است .این مقاله با هدف وضوح نقش زنان به ترتیبی که توان اجرایی سند را به طور دقیق
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مشخص ساخته و پتانسیل عملیاتی آن را برای تحقق موارد مندرج تدارک ببیند ،ضمن بررسی واژههای
مربوط به نقش زنان همچنین روح مستتر در متن را برای دستیابی به این منظور بررسی میکند.
حال با در نظر گرفتن مبانی فلسفی و نقش اثرگذار زنان در توسعه کشور سؤال اساسی این است که
ضمن لحاظ نمودن این امر که متن سند تصویری کلی در خصوص جایگاه زنان و دختران ارائه میدهد،
چگونه میتوان راهکارهای اجرایی را از دل این متن بیرون کشید .بر این اساس سؤاالت اساسی برای
دستیابی به چارچوب بندی نگاه فلسفی نظام به این ترتیب صورت بندی میشود:
 -2تصویر زن مطلوب مستتر در سند چیست؟
 -1این تصویر چگونه قابل دستیابی است؟

منابع
ایمانی ،محسن ( .)2911تربیت دختران در جهان امروز .پیوند ،شماره  ،965صص.20-21 :
باقری ،خسرو ( .)2903تأملی بر تربیت دینی دختران .مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق) ،شماره  ،1صص:
.32-11
چابکی ،امالبنین ( .)2911آموزش و جنسیت در ایران .مطالعات زنان (انتشارات دانشگاه الزهرا) ،شماره  ،1صص:
.255-05
شادی طلب ،ژاله ( .)2915زنان ایران ،مطالبات و انتظارات .نامه علوم اجتماعی ،شماره  ،21صص.61-92 :
شورای عالی انقالب فرهنگی ( .)2935سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش .مشهد :آستان قدس رضوی.
عماد زاده ،مصطفی ( .)2911اهمیت سرمایه گذاری در آموزش زنان .پژوهش زنان ،شماره  ،0صص.245-220 :
مهران ،گلنار ( .)2910بررسی روند تواناسازی دختران و زنان در نظام آموزشی ایران .فصلنامه تعلیم و تربیت ،شماره
 ،10صص.31-03 :
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شمشیری ،بابک و مسنن فارسی ،حسین ( .)2931بررسی مؤلفههای آموزش چند فرهنگی در

محتوای آموزشی کتابهای مقطع پیشدبستانی ایران با تکیه بر دیدگاه دریدا .در چکیده مقاالت
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و
پرورش ایران (صص .)906-909 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

بررسی مؤلفههای آموزش چند فرهنگی در محتوای آموزشی كتابهای
مقطع پیشدبستانی ایران با تکیه بر دیدگاه دریدا
بابک شمشیری 2و حسین مسنن فارسی

1

در عصر پستمدرن شاهد هرچه بیشتر وابسته شدن جهان هستیم ،این وابستگی حاصل واکنشی جمعی
به فاصلهای است که در دورهی مدرنیته بین انسانها و انسانیت افتاد .راهی وجود ندارد که هیچ یک از ما
بتوانیم خودمان را از بقیهی جهان جدا سازیم (فرارو .)2903 ،9با در نظر گرفتن این نکته که جامعهی
جهانی ،در حال تجربهی مشکالتی است که بسیاری از آنها ،ریشه در عدم پذیرش تفاوتهای بینفردی
دارد (عدم پذیرشی که خود میتواند ریشه در زمینههای فرهنگی جامعه و خانواده دارد) ،عدم پذیرشی که
به گفتهی دریدا نتیجهی واکنش قهرآمیز قطبهای متضاد موجود در متن است .چنین مینماید که
دستاندرکاران امر تعلیم و تربیت باید با بهکارگیری شیوههای صحیح در متن آموزش ،مسیری را پیش
روی کودکان قرار دهند تا در آن افراد قابلیت پذیرش تفاوتها را به شکلی صحیح فراگیرند .این مهم،
مستلزم این است که سردمداران امر تربیت ،به واسازی قطبهای تثبیت شدهای بپردازند که در طول
سالهای قبل ،در آموزش و پرورش ایران جا خوشکرده است .از این رو ،هدف پژوهش حاضر این است
تا عالوه بر بررسی وضعیت مؤلفههای آموزش چند فرهنگی در کتابهای آموزشی مقطع پیشدبستانی ،با
شناسایی قطبهای تضاد ،اقدام به ارائهی راهبردهایی در جهت تقویت قطب مغلوب در بحث آموزش چند
فرهنگی کند.
سالهای اولیهی کودکی (از تولد تا  1سالگی) نقشی اساسی در رشد و پرورش قابلیتهای شناختی،
زبانی ،عاطفی ،زبانی ،اجتماعی و جسمانی دارند .این رشد ،در بافتهای اجتماعی متفاوتی رخ میدهد که

 - 2عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir
 - 1دانشجوی دکترای تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز farsihossein@hotmail.com

- Ferraro

9

912

با تنوع و تفاوتهای انسانی در ارتباط است و به شکلی معنادار بر درک کودکان از جهان و شیوههای
مختلف زندگی در آن اثر میگذارد (جونز 2و رابینسون .)1556 ،1کودکان مانند لوحهای خالی وارد
نظامهای آموزشی نمیشوند بلکه ،با خود مفاهیم بسیاری در مورد تفاوتها به همراه دارند .مفاهیمی که از
خانوادهها ،همساالن ،رسانهها و دیگر منابع اجتماعی حاصل شدهاند و در هویت کودک نمود پیدا میکنند
(الکوف.)1554 ،9
گالور )2332( 4در اوایل دههی  35دریافت که کودکان در سنین  1تا  9سالگی نسبت به تفاوتها
آگاهی پیدا میکنند و در همین حین نیز نسبت به تفاوتها احساسات منفی یا مثبت از خود نشان میدهند.
بردکمپ 0و روزگرنت )2332( 6نیز به این نکته دست یافتند که کودکان  1ساله نسبت به تفاوتها و
شباهتهای بین مردم تقریباً آگاه و کنجکاو هستند و دربارهی تنوع ،همخوان با مرحلهی شناختی مربوط به
رشد و تجارب زندگیشان ،فرضیهسازی میکنند .با بزرگترشدن کودک ،تفاوتهای دیگر از قبیل؛
تفاوت زبان و یا لهجه برایشان آشکار میشود .تفاوتهایی که بهخصوص در فرهنگ خود را بصورت
بارزی نشان میدهند و در صورت عدم آموزش صحیح میتواند در آیندهی فرد و جامعه اثرگذار باشد.
با توجه به قابلیتهای کودکان در درک تفاوتها و با در نظر گرفتن آنها بهعنوان بزرگساالن فردا و
کسانی که مجریان آیندهی عدالت اجتماعی  -عدالتی که مگر با توجهکردن به حاشیههای مغلوب موجود
در متن جامعه ،دستیافتنی نخواهد بود -هستند ،باید از سنین اولیهی آموزش ،دیگرانگیهای گوناگونی را
که در آینده ممکن است با آنها مواجه شوند ،بشناسند .دیگرانگیهایی که میتواند در سطح جامعه و
بهخصوص جامعهی جهانی با مفهوم پلورالیسم یا تکثرگرایی فرهنگی 0پیوند بخورد .دریدا توجه به آن را،
مبنای مبارزه با دوقطبی شدن مفاهیم میداند .پلورالیسم فرهنگی نیز بهعنوان یک فرایند مداوم ،بدنبال
پذیرش تنوع فرهنگی و بها دادن به آن است .اولین گام برای رسیدن به پذیرش تکثر فرهنگی ،رسیدن به
یک تعریف صحیح از مقولهی فرهنگ است .اصطالح فرهنگ به شیوههای مختلفی تعریف شده است.
حتی در میان انسانشناسان که مدعیاند فرهنگ عنصر مفهومی راهنماییکننده آنهاست ،تعریف واحدی از
- Jones
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اصطالح فرهنگ وجود ندارد .دو تن از انسانشناسان معروف آمریکایی کروبر 2و کالکهان )2301( 1بیش
از  265تعریف مختلف از فرهنگ را شناسایی کردند .یکی از این تعاریف اولیهای که بسیار از آن استفاده
شده ،تعریفی است که ای .بی .تایلور در سال  2102ارائه داد و از فرهنگ بهعنوان «کل پیچیدهای مشتمل
بر معرفت ،باورها ،هنرها ،اخالقیات ،قوانین ،آداب و رسوم و به طور کلی هر قابلیت رفتاری که انسان
بهعنوان عضوی از جامعه فرا میگیرد» ،یاد کرد .طی سالهای اخیر ،کالکهان و کلی ،9فرهنگ را بهعنوان
«تمام طرحهایی که از نظر تاریخی برای زیستن خلق شدهاند ،اعم از روشن و غیرروشن ،منطقی و
غیرمنطقی و غیرعقالنی که در هر زمانی بهعنوان راهنماهای بالقوهای برای رفتار انسان ،وجود دارند» مورد
مطالعه قرار دادند .یکی دیگر از انسانشناسان به نام هرسکوویتز 4از فرهنگ بهعنوان «بخش انسان ساختهی
محیط» نام برده و داونز ،0از فرهنگ بهعنوان «طرح و نقشهای ذهنی که ما را در روابطمان با محیط اطرافمان
و با اقوام و مردمان دیگر جهان ،راهنمایی میکند» یاد کرده است (فرارو .)2903 ،حال با وجود این
تعاریف ،رسیدن به وحدت در عین کثرت ،کاری بس بغرنج مینماید که نیازمند همتی بنیادی در عرصهی
برنامهریزی و اجراست.
پژوهشهای گوناگونی که دربارهی آموزش چند فرهنگی در ایران صورت گرفته ،حاکی از نیاز
برنامههای آموزشی ما در مورد مؤلفههای آموزش چند فرهنگی است .در تحقیق صورت گرفته دربارهی
سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران (صادقی )2913 ،این نتیجه حاصل شد که هرچند بخشهای
مختلف سند ،کم و بیش دارای ویژگیهای ارزش آموزش چند فرهنگی است اما ،چون این ویژگیها
متناسب و متوازن با ویژگیهای بخشهای یک سند برنامه درسی نیست ،احتمال تحقق اهداف آن به
دشواری امکانپذیر خواهد شد .افزون بر آن ،سیاستهای مربوط به بخش اجرای سند ،اصوالً فاقد
ویژگیها و مؤلفههای آموزش چند فرهنگی است و این بخش هیچ نقش و مأموریت چند فرهنگی برای
معلمان و مدیران بهعنوان مجریان سند ،پیشبینی نکرده است .پژوهش حاضر در راستای پژوهش صورت
گرفته دربارهی سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران توسط (صادقی ،)2913 ،با بررسی متن و
تصویرهای کتابهای آموزشی مقطع پیشدبستانی بهصورت مستقیم و بهعنوان کلیدیترین مقطع برای
Kroeber
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ورود به آموزش و پرورش رسمی به این مهم میپردازد که در محتوای آموزشی کتب ،چگونه به این تنوع
پرداخته شده است و آیا برای آموزش از روش مستقیم استفاده میشود یا بهصورت ضمنی و در غالب قصه
و بازی ،مفاهیم را به کودکان میآموزند؟ در پایان نیز ،راهبردهایی به منظور عملیاتی کردن مبانی نظری
آموزش چند فرهنگی بر مبنای دیدگاه دریدا ،در مقطع پیش از دبستان ارائه خواهد شد .روش مورد
استفاده در این پژوهش ،کیفی ،تحلیل محتوا و بهصورت نیمهپیمایشی است .نمونهی مورد بررسی ،تمامی
کتابهای معرفی شده برای آموزش پیشدبستانی از سوی سازمان بهزیستی است .در پژوهش حاضر،
تمامی این کتاب ها از نظر متن و تصویر مورد تحلیل قرار خواهند گرفت تا وجود و میزان اشاره به
مؤلفههای آموزش چند فرهنگی (که با در نظر گرفتن توانایی ذهنی کودکان پیشدبستانی ،در مرحلهی اول
شامل آموزش پذیرش تنوع و تکثر ،درک و تحمل آراء دیگران ،همزیستی مسالمتآمیز با اقوام دیگر،
همزیستی مسالمتآمیز با جنس دیگر و رعایت عدالت میباشد) در آنها مشخص شود.
واژههای كلیدی :فرهنگ ،دیگرانگی ،جامعهی جهانی ،پلورالیسم فرهنگی ،آموزش پیشدبستانی،
آموزش چند فرهنگی ،دریدا
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کشاورز ،سوسن و مقدسی ،زهره ( .)2931تبیین مؤلفههای نظام تربیت معلم با توجه به اسناد تحولی

تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن
فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص.)912-900 :
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تبیین مؤلفههای نظام تربیت معلم با توجه به اسناد تحولی تربیت رسمی و
عمومی جمهوری اسالمی ایران
سوسن کشاورز 2و زهره مقدسی

1

آموزش و پرورش به عنوان نهادی فرهنگی ،اجتماعی؛ بنیادیترین و مهمترین نقش را در تکوین و
تعالی هویت افراد جامعه و دستیابی کودکان و نوجوانان به حدنصابی از شایستگیها در تمامی ساحتهای
تربیتی در راستای رسیدن به «حیات طیبه» بر عهده دارد .در نظام آموزش و پرورش ،معلم به عنوان کارگزار
اصلی ،مهمترین رسالت را در درون مدرسه جهت تربیت دانشآموزان بر عهده دارد؛ زیرا آنچه دانشآموز
کسب میکند ،متاثر از خصوصیات و شایستگیهای اخالقی ،علمی ،تخصصی و حرفهای اوست .اهمیت
تاثیرگذاری و نقش معلم ،دستخوش تغییر و دگرگون شدن چگونگی استخدام و بکارگیری معلمان در
نمودارهای مختلف تشکیالتی نظام تعلیم و تربیت رسمی ایران و وجود نارساییهای عمده در نظام تربیت
معلم و تأمین منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش ،یکی از مهمترین مسائل و مشکالتی است که نظام
تربیت رسمی و عمومی کشور با آن مواجه میباشد.
با توجه به مصوب گردیدن اسناد تحولی وزارت آموزش و پرورش در شورای عالی انقالب فرهنگی،
بدین منظور ضرورت دارد که نقشه راه تمامی مؤلفهها و زیرنظامهای اصلی نظام تربیت رسمی و عمومی
مبتنی بر مفاد اسناد تحولی طراحی گردد و استلزامات اسناد در ارتباط با هر یک از این زیر نظام ها احصاء
شده و مبنای تصمیمسازیها قرار گیرد .زیرنظام تربیت مربی و تأمین نیروی انسانی در وضع مطلوب ،به
عنوان یکی از شش زیرنظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران است که وظیفه اصلی آن
تربیت مربی و تأمین نیروی انسانی از سطح ستاد تا سطح مدرسه است .بر همین اساس ،تدوین و مشخص
کردن رهنمونهای الزم در ارتباط با جذب و انتخاب معلمان شایسته و مطلوب نظام تربیت رسمی و
 - 2عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی Rayhaneh2001@yahoo.com
 - 1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی zmoghadasi@ymail.com
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عمومی کشور و حفظ و ارتقاء معلمان مبتنی بر اسناد تحولی آموزش و پرورش یکی از نیازهای اساسی
نظام تعلیم و تربیت کشور میباشد .بنابراین ،این مقاله بر آن است با بهرهگیری از محتوای مجموعه اسناد
تحولی نظام آموزش و پرورش (شامل :سند فلسفه تربیت ،سند فلسفه تربیت رسمی و عمومی ،سند رهنامه و
سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش) ،نظام تربیت معلم را با دو مشخصه اصلی جذب و گزینش و
نگهداشت معلم مورد بررسی قرار دهد و رهنمونهای این اسناد را در خصوص این مؤلفهها به صورت
کاربردی احصاء نماید .از این رو ،قصد داریم در این مقاله به سواالت زیر پاسخ دهیم:
 -2با توجه به اسناد تحولی آموزش و پرورش چه رهنمونهایی را میتوان برای مؤلفه جذب و
گزینش معلمان در نظام تربیت معلم احصاء نمود؟
 -1با توجه به اسناد تحولی آموزش و پرورش چه رهنمونهایی را میتوان برای مؤلفه حفظ و
ارتقاء معلمان احصاء نمود؟
مجموعه محتوای این مقاله ،از یک سو با استفاده از بررسی اسناد تحولی آموزش و پرورش شامل سند
فلسفه تربیت ،سند فلسفه تربیت رسمی و عمومی ،سند رهنامه ،سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش
تهیه گردیده و از سوی دیگر جهت اعتباربخشی مباحث مطرح گردیده ،پرسشنامهای جهت اعتبارسنجی
نتایج و یافتههای پژوهش در اختیار  25نفر از صاحبنظران و کارشناسان دستاندرکار اسناد تحولی و مسلط
بر موضوع تحقیق قرار داده شده و آزمونهای کمی بر روی دادههای استخراج شده انجام گرفته است.
برای سنجش پایایی این پرسشنامه ،به دلیل چندگزینهای بودن و استفاده از مقیاس لیکرت از آلفای
کرونباخ و آزمون فریدمن نیز به منظور اولویتبندی گزارههای مختلف و تعیین میزان توافق صاحبنظران از
جهت اهمیت گزارههای مختلف بهره گرفته شده است.
بررسی تحقیقات انجامگرفته مرتبط با این پژوهش نشان میدهد که پایاننامهای با عنوان «بررسی طرح
فعلی گزینش دانشجو برای مراکز تربیت معلم و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی دانشجو -معلمان و ارائه
شیوه مطلوب در استان خراسان» توسط ،غالمحسین دانشمند انجام شده است .جامعه آماری مورد مطالعه
شامل دانشجویانی است که در آزمون سراسری مربوط به تربیت معلم در سال تحصیلی  2909-2901در
یکی از گروههای آموزشی علوم ریاضی ،علوم تجربی و علوم انسانی در استان خراسان به شیوه متمرکز
برای نیمسال اول پذیرفته شدهاند ،گروه نمونه از بین مراکز تربیت معلم استان خراسان به تفکیک جنسیت
از بین رشتههای تحصیلی آموزش ابتدایی ،دینی ،عربی ،تجربی با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای

نسبی انتخاب شده است ،و اطالعات به دست آمده با استفاده از روشهای آماری «آزمون  tبرای مقایسه
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میانگین دو گروه مستقل»« ،مجذور کای»« ،ضریب همبستگی پیرسون»« ،آزمون معنادار بودن همبستگی» و
«آزمون یک گروهی کلموگروف اسمیرنف» مورد بررسی قرار گرفته است .در پایاننامه دیگری با عنوان
«نارساییهای موجود در نظام تربیت معلم ایران» که توسط مهین مجتهدی انجام شد ،نارساییهای موجود
در نظام تربیتمعلم ایران مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجو معلمان و
مدرسان مراکز تربیت معلم شهرهای تهران ،خرمآباد ،شهرکرد و همدان در سال تحصیلی 2902-2901
بوده است .گروههای نمونه به صورت خوشهای تصادفی انتخاب و پرسشنامههای مربوط به هر یک از دو
گروه ،بین آنان توزیع گردیده است .نتایج حاصل از دادههای این پرسشنامه ،با استفاده از آزمونهای

آماری  tو مجذور کای به منظور آزمون فرضیهها ،بررسی شد .پژوهشی توسط علی تقیپورظهیر ،مرتضی

امینفر ،سیفعلی باقری با عنوان «بررسی و مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده از نهضت سوادآموزی و
معلمان جذب شده از آموزش عالی و مراکز تربیت معلم در دوره ابتدایی» انجام شد .این پژوهش بر روی
 230نفر از معلمان دبستانهای شهر ملکان به روش توصیفی انجام شده است و نتایج به دست آمده نشان
داد که میزان آشنایی معلمان جذب شده از نهضت سوادآموزی در مالکهای اثربخشی ،روشها و
مهارتهای تدریس ،اداره کالس درس و هدایت یادگیرندگان «مدیریت کالس» نسبت به معلمان جذب
شده از مراکز آموزش عالی و تربیت معلم در سطح خیلی پایین قرار دارند .طرح پژوهشی دیگری با عنوان
«کیفیت نیروی انسانی جذب شده به مراکز تربیت معلم استان اصفهان» که هدف آن بررسی ویژگیهای
خانوادگی ،شخصی و تحصیلی پذیرفتگان مراکز تربیت معلم استان اصفهان در رشتههای مختلف در سال
تحصیلی  05-63بود و با جامعه آماری  2610نفر دانشجوی دختر و پسر « 40درصد دختر و  09درصد
پسر» ،تکنیک جمعآوری پرسشنامه و روش پژوهشی توصیفی ،انجام گردیده است .پرویز فرزانه و عباس
جهانتیغ تحقیقی با عنوان «بررسی میزان اثربخشی آموزش ضمن خدمت در دورههای بلند مدت» انجام
دادهاند .جامعه آماری این تحقیق شامل معلمین فارغالتحصیل مراکز آموزش عالی ضمن خدمت استان
گلستان میباشد که تعداد  205نفر از آنان به شیوه تصادفی انتخاب و تعداد  205نفر نیز از فارغالتحصیالن
سایر مؤسسات آموزش عالی به عنوان گروه مقایسه به طور تصادفی از بین سایر معلمان انتخاب شدند .با
استفاده از روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه اطالعات موردنظر جمعآوری شد و نتایج تحلیلهای آماری
دادههای جمعآوری شده در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفته است .ویلیام گومینگز
و فرانک دال در سال  2330تحقیقی را با عنوان «بهسازی کیفیت آموزش ابتدایی در کشورهای در حال
گذرا» انجام دادند ،در این تحقیق که به موشکافی مشخصات ورودی و خروجیهای دنیای آموزش و
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پرورش پرداختند و اولویتهای آموزش برای همه را برشمردند ،معلمان را به عنوان عامل اساسی در
یادگیری معرفی کردند .آنها ،بهسازی کیفیت آموزش پایه را ،به بهبود وضع اجتماعی ،سازمانی ،حرفهای و
شخصی معلمان اعالم کردند .مارک دوالت و دونالدو بال در پژوهشی که در سال  2310انجام دادهاند
رابطه بین کارآموزی دبیران و صالحیتهای آنان را مورد بررسی قرار دادهاند .جامعه آماری این پژوهش
مشتمل بر  195دبیر تازه وارد است که در  251منطقه از مجموع  293منطقه آموزش وپرورش ایالت
ویرجینیا به تدریس در کالسهای هفتم تا دوازدهم اشتغال داشتهاند .پژوهشگران در این پژوهش به این
نتیجه رسیدند که گذرانیدن دورههای کارآموزی ،عملکرد افراد مورد بررسی را بهبود بخشیده است.
نتایج حاصله عبارتند از )2 :احصاء ویژگیها و مالکهای مورد نظر برای جذب و انتخاب معلم با توجه
به محتوای اسناد تحولی  )1احصاء رهنمونهای مؤلفه جذب و گزینش معلم با توجه به محتوای اسناد
تحولی  )9احصاء رهنمونهای مؤلفه حفظ و ارتقاء معلمان با توجه به محتوای اسناد تحولی.
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شکاری ،عباس؛ موسوی ،سمیه و صالحی ،معصومه ( .)2931تحلیل اثرگذاری فلسفه برنامهدرسی
چند فرهنگی بر خطمشیهای نظام آموزش و پرورش ایران و نحوه رویارویی با مسایل و

رویدادهای آن .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی
فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)916-911 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تحلیل اثرگذاری فلسفه برنامهدرسی چند فرهنگی بر خطمشیهای نظام
آموزش و پرورش ایران و نحوه رویارویی با مسایل و رویدادهای آن
عباس شکاری2؛ سمیه موسوی 1و معصومه صالحی

9

تنوع ،جزء الینفک مشخصههای اساسی جهان امروز و عاملی موثر در تعامالت بین فردی و اجتماعی
است ،اما جامعه جهانی امروز اسیر نگرشها و رفتارهایی توام با پیشداوری و تبعیض است ،غافل از اینکه
پیدایش تنوع در جامعه غیرارادی است .از این رو ،بهجای ستیز و مبارزه با آن ،باید به فکر برخورد موثر با
این پدیده بود .در گذشتهای نه چندان دور تصور بر این بود که نظامهای تعلیم و تربیت باید بدون توجه به
تنوع و گوناگونی فرهنگها برنامهریزی کنند ،اما امروزه با از میان رفتن مرزها و در نظر گرفتن تاثیر
فرهنگها بر یکدیگر در امر برنامهریزی و بهویژه در طراحی برنامه درسی به این مهم باید توجه شود .در
چنین شرایطی بهرغم حضور اقلیتهای گوناگون در نهاد مدرسه ،آموزش و پرورش برای پاسخگویی به
چنین نیازی ناگزیر است که به تدوین برنامه درسی چند فرهنگی بپردازد .در این راستا ،هدف از این مقاله،
توصیف عناصر برنامه درسی چند فرهنگی و تحلیل عقاید موافق و مخالف همراه با تبیین ویژگیها و
توانمندی معلم برنامهدرسی چند فرهنگی و تحلیل تاثیر برنامهدرسی چند فرهنگی بر خطمشیهای نظام
آموزش و پرورش ایران و نحوه رویارویی با مسایل و رویدادهای آن با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی

میباشد .در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته است :بنک و بنکز )2330( 4معتقدند برنامهدرسی چند
فرهنگی حوزهای مطالعاتی است که هدف عمده آن ،برابری فرصتهای تعلیم و تربیتی برای نژادها ،اقوام
و گروههای مختلف فرهنگی است.

 -2عضو هیات علمی دانشگاه کاشان Abbasshekari45@gmail.com
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان s_mousavi87@yahoo.com
 -9دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان transfer760@yahoo.com
- Bank and Banks
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عسگریان ( )2910در مقالهای تحت عنوان «جایگاه فرهنگهای قومی در تربیت شهروند» در جوامع
چند قومیتی مانند ایران ،به کارگیری فرهنگهای قومی در آموزش رسمی و اشاعه آن از طریق برنامه
درسی ،زمینه پیوند اقوام و نژادهای جامعه را به وجود میآورد و وحدتبخشی فرهنگی و وحدت ملی را
ایجاد میکند .جانسون )1522( 2در مقالهی خود تحت عنوان «آیا آموزش و پرورش مبتنی بر فرهنگهای
مختلف باعث بهبود نگرش دانشآموزان نسبت به نژادهای گوناگون میشود» به این نتیجه رسیدند که
کودکانی که تحت آموزش مبتنی بر فرهنگهای متفاوت قرار میگیرند کمتر به خاطر اختالفات و
تفاوتهای نژادی آسیب میبینند.
با توجه به آنچه ذکر شد ،سواالت زیر در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
 -2عناصر برنامه درسی چند فرهنگی چیست؟
 -1عقاید موافق و مخالف برنامه درسی چند فرهنگی چیست؟
 -9معلم برنامه درسی چند فرهنگی چه ویژگیها و توانمندیهایی نیازدارد؟
 -4تاثیر فلسفه برنامهدرسی چند فرهنگی بر خطمشیهای نظام آموزش و پرورش ایران و نحوه
رویارویی با مسایل و رویدادهای آن چگونه میباشد؟
 -0پیشنهادات اجرایی برای به کارگیری برنامهدرسی چند فرهنگی کدام است؟
عناصر برنامهدرسی چند فرهنگی :این نوع از برنامه درسی درصدد دست یافتن به اهدافی چون آموزش
احترام و ارزش گذاشتن به فرهنگ دیگران همانند فرهنگ خودی ،کمک کردن به فراگیران به منظور
تبدیل آنها به افرادی مولد و کارآمد در جامعهی چند فرهنگی آینده ،کمک به توسعهی خودپندارهی
مثبت در کودکانی که در معرض تبعیض قرار گرفتهاند ،میباشد (جوادی.)2900 ،
گسترش توانمندیهای ذهنی و اخالقی مانند عشق به حقیقت ،کنجکاوی ذهنی ،فروتنی و ،...آشنا
نمودن دانشآموزان با دستآوردهای مهم علمی ،اخالقی ،مذهبی و ادبی بشر و مطالعهی زبان ،جغرافی،
ادیان و( ...سجادی .)2914 ،در مجموع میتوان گفت؛ یکی از اهداف عمدهی برنامه درسی چند فرهنگی
کمک به فراگیران در بهرهگیری عادالنه از دانش ،مهارتها و عملکرد موثر در جامعهای متکثر و دارای
گروههای قومی در زمینهی تعامل با دیگر افراد جامعه است .این نوع برنامه درسی محتوایی را فراهم
میکند تا اهداف مورد نظر را محقق سازد .در این باب اسلیتر و گرانت )2331( 1معتقدند محتوای این نوع
- Johnson
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برنامهدرسی باید به گونهای تهیه شود که در آن نظریات ،تجارب و مشارکت فرهنگهای گوناگون ارائه
شود .مفاهیمی باید ارائه و تدریس شود که نشاندهندهی گروههای مختلف فرهنگی و جنسیتی باشد ،عاری
از هرگونه سوگیری و پیشداوری باشد ،براساس روشهای یاددهی و یادگیری و تجربیات دانشآموزان
تنظیم شود و بهطور مساوی در اختیار دانشآموزان قرار گیرد و...
روشها و رویکردهای مختلفی برای ارائهی این نوع برنامه درسی وجود دارد که عبارتند از :مشارکتی،
فزاینده ،تبدیلی ،کنش اجتماعی که توضیح هریک در این حیطه جایز نمیباشد .معلمان برای آگاهی از
تناسب و مثبت بودن کالس درس خود در پاسخ به نیازهای دانشآموزانی با فرهنگهای مختلف به
سواالت زیر جواب دهند و با بررسی آنها دریابند که برنامه تا چه حد دراین مسیر حرکت کرده است.
آیا معلم واقف به ظرافتهای خاص این برنامه بوده است؟ دانشآموزان به ویژه دانشآموزان متعلق به
گروههای اقلیت ،دارای نقشی فعال در طی جلسات اجرای برنامه درسی بوده اند؟ تا چه حد این برنامه در
پیدایش روحیهی احترام به تفاوتهای فردی در بین دانشآموزان موثر بوده است؟ میزان رضایت
دانشآموزان از اجرای این برنامه چگونه بوده است؟ آیا تالش شد تا تفاوتهای زبانی و سبکهای
متفاوت یادگیری درک شود؟...
دیدگاه مخالفان و موافقان این برنامه:
هریس )2311( 2معتقد است محافظهکاران عمدهترین مخالفان رویکرد برنامه چند فرهنگی هستند .آنها
از سه سو با برنامهدرسی چند فرهنگی مخالفت میکنند :یک نظام آموزشی خوب با تامین نیازها و
خواستههای اقلیتهای نژادی آسیبپذیر میشود ،یک نظام آموزشی چند فرهنگی با اهداف اصلی تعلیم و
تربیت در تضاد است ،با اهدافی همچون گرایش دادن شهروندان آینده به سوی فرهنگ ملی مشترک ،که
بدون وجود آن جامعه نمیتواند یکپارچگی داشته باشد ،نظام آموزشی چند فرهنگی زمینهی تجزیه اجتماع
را فراهم میکند چراکه بر خودآگاهی اقلیتهای نژادی تاکید دارد و از یکپارچه شدن آنها جلوگیری
میکند .عالوه بر محافظهکاران ،چپگرایان نیز برنامه درسی چند فرهنگی را نقد کردهاند .از دیدگاه آنها
برنامه درسی چند فرهنگی نمیتواند به هدف خود که برچیدن نژادپرستی است ،دست یابد .به جای برنامه
درسی چند فرهنگی باید به تعلیم و تربیت ضدنژادپرستی روی آورد.
موافقان :چند فرهنگی زمینه توجه به فرهنگهای مختلف را در مدرسه فراهم میآورد .دانشآموزان
متوجه میشوند که در سراسر جهان مردمانی با فرهنگهای گوناگون زندگی میکنند و آنها میتوانند در
Harris
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عین پایبندی به فرهنگ خود ،به بررسی فرهنگهای متعدد بپردازند ،همین امر باعث کاهش تعصب شدید
و حساسیت ویژه نسبت به فرهنگ خودشان میگردد .همچنین ،روحیه احترام به فرهنگهای دیگر و
پذیرش افراد متعلق به فرهنگهای اقلیت از همان دوران کودکی در دانشآموزان پرورش مییابد .عاملی
که مانع شکلگیری بسیاری از سوءگیریها و پیشداوریها در آینده میگردد .موافقان رویکرد چند
فرهنگی بر این باورند که برنامه درسی چند فرهنگی صرفاً به مسئلهی حضور کودکان اقلیتهای نژادی در
مدارس محدود نمیشود ،بلکه دلیل مطلوب بودن چنین نظامی این است که ،برای تمامی کودکان از هر
نژادی سودمند و مناسب است.
ویژگی معلمان :معلم در برنامهی آموزشی تک فرهنگی و چند فرهنگی دارای نقش بسیار متفاوتی
است .در برنامه درسی چند فرهنگی ظرافتهایی مطرح است که در برنامه درسی تک فرهنگی رعایت آنها
الزم نمیباشد .برنامههای تربیت معلم نقش مهمی در شکل دادن به نگرشها و باورهای معلمان آینده در
این مورد دارد .معلمانی که مهارتهای الزم را برای کار کردن با گروههای مختلف فرهنگی داشته باشند و
اهمیت فرهنگ را در فرایند یادهی  -یادگیری درک کنند .این برنامهها باید روشهایی را به معلمان
آموزش دهد که بیانکننده نقش تاریخی همه اقوام و ملیتها در تعالی کشور باشد و از هرگونه قومداری و
تحلیل سایر فرهنگها در فرهنگ غالب ،خودداری کند .این برنامهها باید منابع ،مطالب ،نیروی انسانی و
دانش پایهای را فراهم آورد که در خدمت برنامه درسی چند فرهنگی باشد .پس معلمان باید طوری تربیت
شوند که از اهمیت هویت فرهنگی و قومی دانشآموزان و اثرات آن بر خودپنداره آنها آگاه باشند .آنان
میتوانند با آگاهی از زمینههای فرهنگی دانشآموزان و سهم آنان در اعتالی کشور و نیز فراهم کردن
تجارب مناسب برای آنها در جهت تقویت و رشد غرور ملی نسبت به میراث فرهنگی خود در هر یک از
آنها تالش کنند.
مطالعات نشان میدهد که برنامه درسی چند فرهنگی از یکطرف میتواند بر سیاستها و خطمشیهای
کلی و عمومی براساس ساحتهای تعلیم و تربیت عمومی جمهوری اسالمی ایران و از طرف دیگر نیز بر
روشهای آموزشی و محتوای درسی مقاطع مختلف تحصیل اثرگذار باشد ،به گونهای که فراگیران با
فرهنگهای مختلف که گهگاه متضاد و متناقض با فرهنگ قومی و محلشان میباشد ،آشنا میشوند و هنر
بهزیستی مسالمتآمیز در آنها پرورش مییابد و در نهایت بهعنوان شهروندان نقاد و آزاد در جامعه چند
فرهنگی توان رفتارهای مشارکتی و مسالمتآمیز را با دیگران خواهند داشت.
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واژههای كلیدی :برنامه درسی چند فرهنگی ،عناصر برنامه درسی ،خطمشیهای نظام آموزش و
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شریفزاده ،حکیمهالسادات و تاری ،فضیلت ( .)2931جایگاه فناوری اطالعات در سند تحول

بنیادین آموزش و پرورش .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت
ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)935-910 :مشهد :دانشگاه
فردوسی مشهد.

جایگاه فناوری اطالعات در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
حکیمهالسادات شریفزاده 2و فضیلت تاری

1

هر نظام تربیتی به وسیله ارتباط با دگرگونیهای محیطی و استفاده از اصول و روشهای پویا میتواند
خود را از موقعیت ایستا خارج نماید .بهرهبرداری از فناوری اطالعات و بهرهمندی هوشمندانه از آن در
آموزش و پرورش یکی از زمینههای مهم برای رسیدن به این هدف است .هر چند بحث از فناوری بسیار
دیرینه میباشد ،اما از اواخر قرن نوزدهم مورد توجه ویژه قرار گرفته است (باقری .)06 :2912 ،برای نمونه
برگمن ( )2333در کتاب پیوند با واقعیت ،به بررسی عمیق ارتباط با اطالعات و واقعیت پرداخته و معتقد
است ،اطالعات میتواند به واقعیت وضوح بخشد یا آن را متحول کرده و یا جانشین آن گردد ،او با تقسیم
اطالعات به سه دسته طبیعی ،فرهنگی و فناورانه مدعی است در دنیای امروز تصویری از جهان که روشنی
خود را از اطالعات طبیعی گرفته و با اطالعات فرهنگی غنی شده باشد ،حضور ندارد .زیرا ،حامالن
اطالعات نه طبیعی و فرهنگی بلکه فناورانه هستند (ضرغامی .)2916 ،کاونتس معتقد است که بحرانهای
بزرگ قرن بیستم نشانههایی از دوران عمیق انتقال و تغییرات سریع هستند .یورش سریع به سوی شیوهی
زندگانی بسیار پیچیدهی صنعتی ،تکنولوژیک و علمی ،اجتماع سنتیتر کشاورزی ،روستایی و محلی را
کنار زده است .در حالی که ،این تحوالت سریع ،در درجه نخست مادی مینمودند ،وجوه اجتماعی،
اخالقی ،سیاسی ،اقتصادی ،مذهبی و هنری زندگانی را نیز متاثر ساختند (گوتگ .)400 :2913 ،پیتر وینچ
( )2305 ،2364نیز از جمله فیلسوفانی است که فهمی از فناوری به دست داده است .وی خنثی بودن
فناوری را نفی میکند و آن را در بستری فرهنگی مورد تحلیل قرار میدهد .از نظر وی ،عقالنیت فناورانه،
شکل معینی از عقالنیت است که در صورت معینی از زندگی ،یعنی در جوامع صنعتی غرب به ظهور
رسیده است و این گونه عقالنیت ،مولود فرهنگ معاصر غرب است و نمیتوان آن را به همهی فرهنگها

 - 2استادیار دانشگاه مازندران hakimehsharifzadeh@gmail.com

 - 1دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه مازندران
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تعمیم داد (باقری .) 11 :2912 ،یکی از مشکالت اساسی موجود در بسیاری از کشورهای در حال توسعه،
مشکل فرهنگی و روانی برخورد با فنآوریهای نوین است که معموالً بخشی از مردم در مقابل تغییرات
واکنش عموماً منفیای نشان میدهند .این مسئله باعث تاخیر در استفاده مناسب از آنها میشود .بنابراین،
آموزش و توسعهی فرهنگ استفاده از فنآوریهای جدید یکی از مسائل مهم در توسعهی فنآوری
اطالعات -ارتباطات است که باید مشکالت مرتبط با آن شناخته و حل شود (شاعیدی.)2935،
تحوالت بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی که شامل تغییرات هماهنگ و منظم بر اساس
یافتههای مطالعات نظری است ،باید تغییرات منظم تحت عنوان چرخشها از وضع موجود به سمت وضع
مطلوب ایجاد نماید که ،شناخت فلسفه فناوری اطالعات و بهرهمندی هوشمندانه از آن ،در آموزش و
پرورش از جمله این موارد میباشد (سند تحول بنیادین .)2935،لذا باید تدبیری اتخاذ کرد که از این
تکنولوژی متناسب با فرهنگ و تمدن اسالمی -ایرانی بهره گرفت چرا که این دستاورد قبل از اینکه یک
سیستم سختافزاری باشد ،نظامی فکری و فرهنگی تولید اطالعات میباشد که بدون داشتن یا ایجاد این
فرهنگ ،نظام فناوری اطالعات نمیتواند دوام و بقا داشته باشد (طاهری .)2910 ،حال با توجه به ضرورت
استفاده از این علم و با عنایت به اینکه تولید علم و فناوری شرط بقای جوامع است و وضعیت رشد و تولید
علم در کشورهای مختلف تعیینکننده سرنوشت هر کشور است ،میخواهیم ببینم که در سند تحول
بنیادین آموزش و پرورش چقدر به این موضوع پرداخته شده است و یا به عبارتی دیگر ،نقش و جایگاه
این فناوری و فلسفه آن در سند تحول بنیادین چه میباشد؟
سؤالهای پژوهش عبارتند از:
 -2فلسفهی فناوری اطالعات چیست؟
 -1فناوری اطالعات در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش چه جایگاهی دارد؟
 -9در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تا چه اندازه به فرهنگ و معیارهای اسالمی -
ایرانی به هنگام استفاده از فناوری اطالعات اشاره شده است؟
روش پژوهش حاضر تحلیلی میباشد .به این صورت که یافتههای تحقیق در رابطه با سؤاالت پژوهشی
جمعآوری شده و سپس انتخاب ،متمرکز و به صورت خالصهتر تنظیم میگردد و در مرحله بعد اطالعات
بدست آمده طبقهبندی شده و جزئیات برای دستیابی به حالت کلی بر شمرده میشود و سپس روابط میان
موضوعات بررسی میگردد و در نهایت بر اساس زنجیرهای از شواهد و ایجاد روابط منطقی میان مطالب
نتیجهگیری صورت میگیرد.
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نتایج تحقیق حاکی از آن است که فنآوری در عرصهی زندگی کنونی بشر جایگاه انکارناپذیری را
یافته است .امروزه سادهانگارانه تصور میشود ،این فناوری ابزاری اطالعاتی است که با آموختن فن یا
شیوهی بهرهگیری از آن ،زمینههای کسب دانش و یادگیری فراهم میشود .اما تأثیر آن بر تعلیم و تربیت،
همانند دیگر جنبهها و رویدادهای تعلیم و تربیت ،نیازمند پرسش خردمندانه یا پرسش فلسفی است ،زیرا
نوع نگرش به فناوری اطالعات و اهداف و روشهای بکارگیری آن در تعلیم و تربیت در پرتو پرسشهای
فلسفی ممکن است و با تغییر نوع نگرش فلسفی به آن تغییر میکند .تحوالت بنیادین در نظام تربیت رسمی
و عمومی که شامل تغییرات هماهنگ و منظم بر اساس یافتههای مطالعات نظری است باید تغییرات منظم
تحت عنوان چرخشها از وضع موجود به سمت وضع مطلوب ایجاد نماید که شناخت فلسفه فناوری
اطالعات و بهرهمندی هوشمندانه از آن در آموزش و پرورش از جمله این موارد میباشد .بر اساس اصول
عمیق و بنیادین فرهنگ و تمدن دین اسالم و با شناخت دقیق دستاوردهای مثبت عالمان این صحنه و به
کارگرفتن سازوکار مناسب در عمل ،میتوان تحولی عظیم را در نظام آموزشی ایجاد کرد.
دیدگاههای فلسفی مختلفی درباره جایگاه فنآوری اطالعات وجود دارد (باقری .)2914 ،از نظر
رویکرد ابزارگرا ،فناوری اطالعات دارای ارزشهای فرهنگی و اخالقی نمیباشد .در رویکرد تقدیرگرا،
فناوری اطالعات بر بنیاد نگرش ارزشی خاصی شکل گرفته است .در رویکرد سازه زبانی ،فناوری
اطالعات محصول زبان و ارتباط انسان میباشد و نقش و جایگاه آن در تربیت وابسته به تفسیر بازیگران آن
خواهد بود .بنابراین ،جایگاه مهمی که در سند تحول برای فناوری اطالعات در نظر گرفته شده ما را متوجه
این موضوع میکند که بررسی فلسفه فناوری و پیامدهای آن بر فرهنگ بومی و اسالمی ضروری میباشد.
در این مقاله تالش شده است با مدنظر قرار دادن سند تحول به سؤاالت پژوهشی مورد نظر پاسخ داده شود.
بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،استقرار نظام تربیتی مبتنی بر اقتضائات جامعه اسالمی-
ایرانی مستلزم آن است که تغییرات بنیادین در تمامی ابعاد و مؤلفههای نظام موجود آموزش و پرورش
صورت پذیرد .تکنولوژی قابل جدا ساختن از ریشههای خود نیست و برای دسترسی به آن ،تهیه
مقدماتی خاص ضرورت دارد .لذا باید برای فناوری (بعنوان یکی از ابعاد آموزش و پرورش) ،جایگاه
معینی وجود داشته باشد .البته در سند تحول به برخورداری از فناوری آموزشی در سطح معیار با توجه به
طیف شبکه ملی اطالعات و ارتباطات اشاره شده است و راهبردهای کالن بهرهمندی از فناوری نوین را
مبتنی بر نظام معیار اسالمی توصیف میکند .البته ،در گزارش مطالعات نظری به فلسفه فناوری اطالعات
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اشاره نشده است در حالی که هر کدام از رویکردهای فلسفه فناوری میتواند نظام آموزشی ایران را تحت
تأثیر قرار دهد.
واژههای كلیدی :فناوری اطالعات ،سند تحول ،فلسفه فناوری ،آموزش و پرورش

منابع
اینترونا ،لوکاس ( .)2914پرسش از تکنولوژی اطالعات( .محمد خندان ،مترجم) .نامه فرهنگ ،شماره  ،06صص:
.212 -221
باقری ،خسرو ( .)2912فلسفه فناوری وآموزش فناوری .مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ،سال سی و
دوم ،شماره  ،2صص.31-00 :
بنیاسدی ،احمد و ترکاشوند ،معصومه ( .)2913نسبت فناوری اطالعات و فرهنگ بومی و تربیت :کاوشی فلسفی.
مقاالت نخستین همایش فلسفه تعلیم و تربیت ایران ،دانشگاه تربیت مدرس تهران.
خانی جزنی ،جمال ( .)2916فلسفه اخالق و فناوری .فصلنامه پیام مدیریت ،شماره  19و  ،14صص.13-0 :
خانی جزنی ،جمال ( .)2935سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.
رحیمی ،غالمحسین ( .)2935فارابی ،علم حیل و فلسفه فناوری .پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی ،سال چهل و چهارم،
شماره یکم ،صص.251-10 :

شفلر ،ایزرائل ( .)2906کامپیوتر در مدارس( .خسرو باقری و محمد عطاران ،مترجمان) .در فلسفه تعلیم و تربیت
معاصر (صص :؟) .تهران :محراب قلم.

ضرغامی ،سعید ( .)2916نسبت آموزش مجازی با هدفهای تربیت از دیدگاه فلسفه هستی .مطالعات تربیتی و
روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد ،دوره یازدهم ،شماره اول.
ضرغامی ،سعید ( .)2911فلسفه فناوری اطالعات و تعلیم و تربیت .تهران :انتشارات مبنای خرد.
طاهری ،طاهره ( .)2910تاثیر فناوری اطالعات بر آموزش .پژوهشهای تربیتی دانشگاه آزاد واحد بجنورد ،شماره
هشتم.
عبادی ،رحیم ( .)2914فناوری اطالعات و آموزش و پرورش .تهران :موسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس
هوشمند.
عطاران ،محمد ( .)2919جهانی شدن ،فناوری اطالعات و تعلیم و تربیت .تهران :موسسه توسعه فناوری آموزشی
مدارس هوشمند.
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زیباکالم ،فاطمه و رمضانی ،معصومه ( .)2931بررسی دیدگاه پیترز در زمینه تحول و جایگاه آن در

نظام تربیتی ایران .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی
فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)930-932 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

بررسی دیدگاه پیترز در زمینه تحول و جایگاه آن در نظام تربیتی ایران
فاطمه زیباکالم 2و معصومه رمضانی

1

در اواخر قرن نوزدهم مکتب تربیتی لندن به سرپرستی پیترز 9و هرست 4شکل گرفت و در صدد بود تا
در برابر تعلیم و تربیت پراگماتیستیِ مبتنی بر عالیق و تمایالت دانشآموزان و جامعه ،مبنای تعلیمو تربیت
را بر اساس مسائل جامعهشناختی ،اخالقی و دانش پایهریزی کند (زیباکالم .)2914 ،پیترز معتقد است
آموزش و پرورش داللت دارد بر ایجاد عمدی یک موقعیت مطلوب ذهنی .موقعیتی که علیرغم آنچه
اکثر افراد میاندیشند ،موقعیتی فینفسه ارزشمند است (آرکامبولت .)2360 ،اُهر ( )2312معتقد است
آموزش و پرورش از طریق آشنا ساختن فرد با موضوعات و فعالیتهایی که به خودیخود ارزشمند
هستند ،منجر به تغییر و بهبود کلی فرد فرهیخته 0میشود .پیترز به صراحت اشاره میکند کسی که زندگی
آیندهاش با آموزشی که دیده است ،تغییر نکند را نمیتوان فرهیخته خواند.
در همین راستا وی معیارهایی را برای فرد فرهیخته ارائه میدهد که عبارتند از:
 -2برای اینکه فردی فرهیخته نامیده شود تنها دانستن نحوه انجام کار کافی نیست .بلکه ،باید به دانشی
عمیق دست یافت و یا مبانی نظری آن رشته را دانست و لذا از طرح مفهومی نیز برخوردار شد.
 -1دانش مورد اشاره باید به نحوه نگرش شکل ببخشد .شخصی که اطالعات زیادی داشته باشد ولی
دانش وی بر نگرش او نسبت به جهان تاثیری نگذاشته باشد را میتوان ،دانشاندوز نامید .ولی ،نمیتوان

 - 2عضو هیئت علمی دانشگاه تهران f.ziba.m@gmail.com
 - 1دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ramezani.masume@yahoo.com
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وی را فرهیخته خواند .زیرا ،دانش او ،وی را متحول نکرده است .آموزش و پرورش بر کسب دانشی
داللت دارد که موجب تغییر نگرش در انسان شود (معیار تحول.)2
 -9انسان فرهیخته باید به استانداردهای مهم رشته خود توجه کند .هر نوع فکر و آگاهی معیار ارزیابی
خاص خود را دارد و الزمه راه یافتن به درون آنها ،هم درک آنها و هم اهمیت دادن به آنهاست .بدون
چنین الزام و تعهدی قالبهای تفکر و آگاهی اهمیت خود را از دست میدهند .نام این شرط معیار تعهد
است.
 -4شخص فرهیخته باید چشمانداز شناختی داشته باشد .اگر دانشمندی از مجموعه دانش خود تصور
محدودی داشته باشد ،فرهیخته به حساب نمیآید .فرهیخته باید رابطه زمینه علمی خود را با امور دیگر و یا
جایگاه آن را در زندگی تشخیص دهد (زیباکالم2935 ،؛ بارو.)1522 ،
تغییر یا تحول مورد نظر پیترز باید با تغییر رفتار انسان در قبال همنوعان و با تغییر و تحول قدرت درک
جهان سروکار داشته باشد .مقبولیت دیدگاه پیترز در معیار تغییر و تحول در تقابلی است که میان
دانشاندوز و فرد فرهیخته برقرار میکند و درحقیقت به سیطره کمیت و محفوظات میتازد (بارو و وودز،
 .)90 :2906از سوی دیگر ،از نظر پیترز وقتی میگوییم فردی آموزشدیده 1است منظور همان فرهیخته
نیست .فردی ممکن است مهارت باال و دانش فراوانی در زمینهای داشته باشد ،اما الزاماً فرهیخته نباشد .دلیل
این امر این است که او درک محدودی از آنچه انجام میدهد ،دارد ،نمیتواند ارتباط این عمل را با سایر
چیزها درک کند و جایگاه آن را در زندگی درک نماید (آرکامبولت.)31 :2360 ،
پیترز معتقد است دانش شناختی فرد از طریق کسب اطالعات باید تغییر یابد .اینکه فرد تنها بتواند
سواالتی را درباره آنچه کسب کرده ،پاسخ دهد ،کافی نیست ،بلکه باید بتواند آن را با دنیایی که در آن
زندگی میکند ،پیوند دهد .محتوای آموزشی باید با هدف آموزش و پرورش ،که گسترش دیدگاه
شناختی فرد میباشد ،در ارتباط باشد .در این شرایط میتوان فرد را فرهیخته نامید .در واقع آموختههای فرد
باید دید وی را نسبت به جهان تحت تاثیر قرار دهد .وقتی در عمل آموزشی صحبت از تدریس است ،فقط
انتقال دانش و اطالعات و باز پسدادن آنها مدنظر نمیباشد (انگلیش .)1522 ،همچنین ،از نظر وی ،بعد
شناختی آموزش و پرورش بسیار مهم است .فرد فرهیخته باید از مجموعهای از دانش و زمینهای مفهومی
برای سازماندهی آن برخوردار باشد ،و درکی از علل و اصول آنچه میداند ،داشته باشد .بنابراین کسی را
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که درباره تاریخ همه چیز میداند ،نمیتوان فرهیخته خواند اگرچه ممکن است آنچه میداند ،بسیار
ارزشمند باشد .همچنین فعالیتهایی که پیشرفتی در عقل و شخصیت ایجاد نمیکنند ،نمیتواند به عنوان
آموزش و پرورش مدنظر قرار گیرد .پیترز آموزش و پرورش را چیزی بیش از توانایی در حوزههای
مختلف میداند .فرد فرهیخته میتواند بین آنچه میداند طوری ارتباط برقرار کند که دیدگاهش را نسبت
به زندگی تغییر دهد و بهبود بخشد (اُهر.)90 :2312 ،
در نظام آموزشی ایران ،تاکید بر محفوظات و انباشتن ذهن دانشآموز با پارهای اطالعات نامرتبط باعث
شده است که علیرغم وجود برنامههای تربیتی مدون از یکسو و تأکید این برنامهها بر پرورش و توسعه
تواناییهای عقلی از سوی دیگر ،پیشرفت چندانی در این زمینه صورت نگیرد .برنامههای درسی در نظام
تربیتی ایران از ارتباط کافی با محتوای رندگی دانشآموزان برخوردار نیست .از سوی دیگر ،روشهای
تدریس معلمان عمدتاً به گونهای است که نمیتواند منجر به ایجاد تغییر نگرش دانشآموزان گردد .به طور
کلی ،میتوان گفت معیار تحول به معنایی که مورد توجه پیترز میباشد ،در برنامههای درسی ایران
جایگاهی ندارد.
هدف از این مقاله ،بررسی جایگاه نظریه تربیتی پیترز با تاکید بر معیار تحول به عنوان شرط فرهیختگی،
در نظام آموزشی ایران میباشد .در این راستا ،پس از بررسی دیدگاه پیترز در زمینه تعلیمو تربیت با تأکید
بر معیار تحول ،به تحلیل میزان همخوانی این دیدگاه در مبانی نظری برنامههای تعلیمو تربیتی ایران با استناد
به سند تحول بنیادین نظام تعلیمو تربیت جمهوری اسالمی ایران پرداخته شده و جایگاه آن در برنامه تربیتی
ایران مورد بررسی قرار گرفته است .بدین منظور ،دیدگاههای پیترز در زمینه تحول با استفاده از روش
تحلیلی-توصیفی مورد بررسی قرار گرفته ،در ادامه با استناد به روش استنتاجی به تحلیل کاربردهای
دیدگاه پیترز در نظام تعلیم و تربیت ایران ،پرداخته شده است.
نتایج بیانگر این است که دیدگاه پیترز در زمینه تعلیمو تربیت و ایجاد تحول در گنجینه دانش فرد ،نه
تنها با برنامههای تربیتی نظام آموزشی ایران ،مغایرتی ندارد بلکه ،با توجه به تأکید سند تحول بنیادین تعلیم
و تربیت جمهوری اسالمی ایران ( )2935بر معیارهایی چون ارتقای تواناییهای فکری و عقالنی متربیان،
لزوم فهم و درک دانشهای پایه و عمومی ،کسب مهارتهای دانشافزایی ،کسب دانش و بینش برای
بهبود کیفیت زندگی ،درک درهمتنیدگی مرزهای علوم و رشتههای علمی و ایجاد نگرش جامع نسبت به
زندگی ،دیدگاههای پیترز در زمینه ایجاد تحول در فرد فرهیخته با این معیارها در یک راستا قرار میگیرد.
در این راستا ،به منظور ایجاد تغییر شناختی و نگرش دانشآموزان که همانطور که اشاره گردید مورد
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توجه سند تحول بنیادین تعلیمو تربیت نظام آموزشی ایران نیز میباشد ،الزم است در برنامههای درسی به
ویژه در حوزه اجرا تغییرات اساسی صورت گیرد.
در همین زمینه ،یکی از مواردی که میتوان مورد توجه قرار داد این است که در برنامههای درسی ایران
دروس از شبکه ارتباطی مناسبی با یکدیگر برخوردار نیستند .از یک سو ،دروسی که در ساعات مختلف
ارائه میشود ،ارتباط مناسب و کافی با یکدیگر ندارند .از سوی دیگر ،هر یک از دروس از انسجام
محتوایی کافی برخوردار نیست .به طوریکه در دانش واقعی دانشآموزان پس از آشنایی با دروس تغییر
چندانی صورت نمیگیرد .میتوان گفت محتوای برنامههای درسی در نظام تعلیمو تربیت ایران از ارتباط
کافی با زندگی دانشآموزان برخوردار نیست و دارای قابلیت کافی برای تغییر و تحول بعد شناختی
دانشآموزان نمیباشد.
از سوی دیگر ،معلمان میتوانند نقشی محوری برای ترکیب و تلفیق آموختههای دانشآموزان با
زندگی ایشان و تغییر دیدگاه شناختی آنان داشته باشند .بدین معنی که روش تدریس معلم و نحوه ارائه
مطالب درسی ،نقش به سزایی در تحول دانشی دانشآموزان دارد .معلم میتواند با نزدیک ساختن محتوای
دروس به زندگی واقعی و ارائه الگوهای واقعی از محتوای برنامههای درسی به دانشآموزان ،نقش مهمی
در راستای تحول شناختی آنان ایجاد نمایند .بدینترتیب ،گسیختگی محتوای برنامهها با زندگی
دانشآموزان از بین میرود .برای این منظور ،میتوان توجه به بعد تحول را در برنامههای آموزش ضمن
خدمت معلمان مورد توجه قرار داد به گونهای که هم برنامههای ضمن خدمت موجب تحول در دیدگاه
معلمان گردد و هم معلمان بتوانند این معیار را در فعالیت کالس خود برای دانشآموزان مورد توجه قرار
دهند.
در واقع ،هدف از بعد تحول در دیدگاه پیترز این است که دانشآموز در زمان ورود به مدرسه (زمان
 )Aبا زمان خروج از این محیط (زمان  )Bاز نظر دیدی که نسبت به خود ،محیط اطرافش و جهان دارد،
تغییر یافته باشد .چنین رویکری در برنامههای تربیتی نظام آموزشی ایران نیز باید مورد توجه قرار گیرد .با
توجه به معیار تحول مورد نظر پیترز ،میتوان برنامههای درسی را طوری ترتیب داد که با زندگی
دانشآموز ترکیب شده و رنگباختگی و بیارتباطی محتوا با محیط واقعی زندگی را از بین ببرد.
با توجه به آنچه بیان شد دیدگاه پیترز در زمینه ایجاد تحول در فرد فرهیخته نه تنها با نظام تربیتی ایران
منافاتی ندارد ،بلکه استناد به آن میتواند تغییرات اساسی مثبتی را در پرورش افراد به دنبال داشته باشد.
واژههای كلیدی :تعلیم و تربیت ،تحول ،پیترز ،فرهیختگی
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کاظمی ،یحیی و مالزهی ،الیاس ( .)2931مبنای فلسفی راهکار «تاکید بر معلممحوری» در سند

تحول آموزش و پرورش .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت
ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)455-936 :مشهد :دانشگاه
فردوسی مشهد.

مبنای فلسفی راهکار «تاكید بر معلممحوری» در سند تحول آموزش و
پرورش
یحیی کاظمی 2و الیاس مالزهی

1

معلممحوری یکی از راهکارهای مورد تاکید در سند تحول آموزش و پرورش  2935است.
معلممحوری و موضوعمحوری در مقابل کودکمحوری برگرفته از دیدگاههای فلسفی متفاوتی است .هر
یک از این راهبردها برگرفته از دیدگاه فلسفی است که براساس جهانشناسی شکل گرفته است .نقد
جهانشناسی و به تبع آن معلممحوری میتواند به تصمیمگیرندگان در سند تحول آموزش و پرورش
کمک کند که بر اساس اطالعات بیشتری تصمیمگیری کنند.
براساس دیدگاه رئالیسم مذهبی ،معلم نقش محوری در تربیت به عهده دارد .این تاکید برگرفته از
آمیزش دیدگاه رئالیسم و ایدهالیسم در رئالیسم مذهبی است .ایدهالیسم به دلیل نیاز به الگوی کاملتر در
جریان تربیت و رئالیسم به دلیل بیتاثیر بودن خواست یادگیرنده در مسیر یادگیری و نیاز به هدایت معلم
در این زمینه بر معلممحوری تاکید دارند .این دیدگاه با توجه به دیدگاههای پراگماتیستی و
اگزیستانسیالیستی مورد نقد قرار میگیرد ،زیرا جهان هر فرد را حاصل تجارب یا انتخاب او میدانند و به
آن جنبهی فردی میدهند .بنابراین ،معلم نمیتواند از طریق جهان متفاوت خود ،جهان متفاوت کودکان را
هدایت کند و کودکمحوری و مراجعمحوری را بنیاد کار خود قرار میدهند.
با تحلیل این مقابله ،شواهد بیشتری نشان میدهندکه مسیر رشد به تعداد انسانها متنوع است و نادیده
گرفتن تفاوتها نه در عمل ممکن است و نه مفید برای رشد ظرفیتهای مختلف انسانی میباشد .بنابراین،
با محور قرار دادن انتخابگری و به رسمیت شمردن تفاوتهای فردی در مرحلهی عمل ،قابلیتهای
بیکران و کشفنشدهی انسان بیشتر بروز خواهد کرد.

 -2استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان yahya_kazemi@yahoo.com
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی elyas65631@yahoo.com
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معلممحوری برگرفته از دیدگاههای فلسفی رئالیسم و ایدهالیسم است .این راهبردها برگرفته از دیدگاه
فلسفی است که براساس جهانشناسی شکل گرفته است .جهان رئالیستها جهانی است که در نهایت مادی
میباشد (شریعتمدرای .)2969 ،بر این اساس ،شناخت این جهان جدا از خواست یادگیرنده است و معلم
میتواند در این زمینه بهتر تصمیم بگیرد .ایدهالیستها نیز به دلیل نقش الگویی معلم و نمونهی کامل معنوی
بودن او به نقش معلم در تربیت اهمیت میدهند .نقد این دو جهانشناسی و به تبع آن معلممحوری میتواند
به تصمیمگیرندگان در سند تحول آموزش و پرورش کمک کند که بر اساس اطالعات بیشتری
تصمیمگیری کنند .ردیابی و ارتباط دادن این موضوعات با فلسفههای زیربنایی آنها کمک میکند که
نکات قوت و ضعف موجود در ابعاد فلسفی یک مکتب منسجمتر بررسی شود و تصمیمگیری دربارهی
پذیرش یا عدم پذیرش این موضوعات تربیتی ،مبناییتر انجام گیرد .از منظری دیگر ،رابطهی معلم و
شاگرد میتواند جنبهی تعاملی همتراز یا تعاملی ناهمتراز به خود بگیرد .در تعامل همتراز یا معلممحوری،
تبلور دانش و ارزشهای فرهنگی در معلم تحقق مییابد و رابطهی او با دانشآموزی که فاقد این موارد
است به تعامل ناهمتراز تبدیل میشود .ویژگی ممتاز آموزش در تعامل ناهمتراز چالشبرانگیزترین جنبهی
آموزش در تاریخ معاصر بوده است (باقری .)206 :2913 ،بنابراین سوالهای تحقیق این است که؛  )2مبانی
فلسفی مربوط به راهکار معلممحوری در سند تحول آموزش و پرورش چیست؟  )1مبانی فلسفی مربوط به

نظریه متضاد با معلممحوری – یعنی کودکمحوری – چیست؟  )9کدام یک از این دو مبانی قابل دفاعتر
هستند؟
در این پژوهش از روش انتقادی استفاده شده است .یعنی ابتدا به بررسی مبانی فلسفی معلممحوری
پرداخته میشود .سپس این دیدگاه توسط دیدگاههای رقیب مورد نقد قرار میگیرد و بر اساس آن
توصیههای تربیتی ارائه میشود.
تحلیل :براساس دیدگاه رئالیسم مذهبی ،معلم نقش محوری در تربیت به عهده دارد .این تاکید برگرفته

از آمیزش دیدگاه رئالیسم و ایدهالیسم در رئالیسم مذهبی است .ایدهالیسم به دلیل نیاز به الگوی کاملتر در
جریان تربیت ،معلم را به عنوان فردی که به دیدگاه فرهنگی دست یافته ،او را شخصی میداند که
نقشهای گوناگونی را در مجموعهای از ارزشهای هماهنگ تلفیق داده است (علوی2916 ،؛ گوتک،
 .)2935از طرف دیگر ،رئالیسم ،معلم را به عنوان پرورشکار حرفهای که در تربیت دانشآموزان متخصص
است ،میداند .معلم رئالیسم باید در زمینه ماده درسی و روش تدریس دارای دانش و مهارت کافی باشد.
همچنین باید در زمینه هنرها و هم علوم لیبرال از تعلیم و تربیت همگانی برخوردار شده باشد .تا به افراد
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تحصیل کردهای که ،روابط شاخههای مختلف معارف را با یکدیگر و با پرورش قوای اخالقی انسان درک
میکنند ،تبدیل شوند (علوی2916 ،؛ گوتک .)2935 ،بر همین اساس و به دلیل بیتاثیر بودن خواست
یادگیرنده در مسیر یادگیری و نیاز به هدایت معلم در این زمینه بر معلممحوری تاکید دارند .رئالیسم به
دلیل ثابت بودن و خارج از ارادهی فرد بودن موضوعات علمی بر نقش معلم در راستای موضوعمحوری
تاکید دارد .بنابراین رئالیستهای مذهبی به هر دو دلیل فوق به معلممحوری گرایش دارند.
بر خالف این دیدگاه ،دیدگاه پرگماتیستی معلم را مظهر یا نمونه کامل واقعیت برای بچهها میدانند.
همانطور که واقعیت در نقطه نهایی ،خود ،تنها معلم میباشد ،معلم همان جهان است که به صورت شخص
ظاهر شده است .آنها پیوسته به محصالنشان کمک میکنند که این حقیقت را دریابند و بپذیرند که
همواره قابل تغییر هستند (علوی2916 ،؛ گوتک2935 ،؛ شعارینژاد .)2916 ،در این دیدگاه ،جهان هر فرد
محصول تجربههای اوست و تجربهی هر فرد با فرد دیگر متفاوت است .بنابراین ،جهان هر فرد با دیگری
متفاوت است .به دلیل همین متفاوت بودن جهان معلم با جهان شاگردان ،معلم تنها راهنما تلقی میشود و
جهت رشد هر کسی به دست خود او تعیین میشود .از نگاه اگزیستانسیالیستها نیز معلم نقش
آگاهیدهنده نه جهتدهنده را به عهده دارد .یعنی او تالش میکند که دانشآموز را ترغیب کند تا از
طریق سواالتی در خصوص معنای زندگی به حقیقتی شخصی دست یابد و از این راه موجبات افزایش
آگاهی را فراهم میسازد .تنها شاگرد است که میتواند با مسولیت خویش برای نیل به هویت فردی رو در
رو گردد (علوی2916 ،؛ گوتک2935 ،؛ شعارینژاد .)2916 ،بنابراین ،جهان هر فرد را حاصل تجارب یا
انتخاب او میدانند و به آن جنبهی فردی میدهند .به این جهت ،معلم نمیتواند از طریق جهان متفاوت
خود ،جهان متفاوت کودکان را هدایت کند و کودکمحوری و مراجعمحوری را بنیاد کار خود قرار
میدهند .نوگرایان با تعریف متفاوت از علم و ارزش و وابسته کردن آن به تجربهی فرد ،معلم را به عنصری
پیرامونی کاهش میدهند و شاگرد را در کانون قرار میدهند .در همین راستا ،با حذف اقتدار صوری،
عنصر انتقاد؛ با حذف اقتدار وجودی تعامل در آموزش؛ با حذف اقتدار محتوایی غنای دانشی و ارزشی
وارد آموزش میشود و بر اساس اقتدار حقوقی معلم نباید و نمیتواند ارادهی دانشآموز را مغلوب کند و
راه انتخاب همواره بر یادگیرنده باز است (باقری.)201 :2913 ،
بنابراین در پاسخ به سوال سوم پژوهش نیز میتوان بیان کرد که معرفت بشر عرصه را بر ظهور اندیشهی
معلم محورانه تنگ ساخته است و شواهد بیشتری به نفع دخالت دادن یادگیرنده در تدوین اهداف و
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برنامه های تربیتی است .این تصمیم نه به صورت اختیاری بلکه اجباراً در حال انجام است و بسیاری غافل از
این امر آن را نشانه شکست آموزشی میدانند.
انسانهای مختلف ظرفیتهای رشد متفاوتی دارند .به دلیل متفاوت بودن دریافتشان از جهان ،رشد
مبتنی بر این دریافت نیز متفاوت خواهد بود .هیچ دو انسانی مانند یکدیگر نیستند .در بین افراد از لحاظ
توانهای شناختی ،نگرشی ،مهارتهای جسمانی ،عالیق ،ویژگیهای شخصیتی ،پیشرفت تحصیلی،
مهارتهای اجتماعی و فرهنگی یادگیری ،تفاوتهایی وجود دارد و این تفاوتها در ابعاد مختلف جسمی،
ذهنی و رفتاری قابل مشاهده و ادراکاند (بودینسکی .)1551 ،2یک فرد در کلیت با میزان صفات روحی
خود با دیگران تفاوتهایی دارد که او را از دیگران متمایز و مشخص میسازد (فرمهینی فراهانی.)2901 ،
بنابراین مسیر رشد به تعداد انسانها متنوع است و نادیده گرفتن تفاوتها نه در عمل ممکن است و نه مفید
برای رشد ظرفیتهای مختلف انسانی میباشد .بنابراین ،با محور قرار دادن انتخابگری و به رسمیت
شمردن تفاوتهای فردی در مرحلهی عمل ،قابلیتهای بیکران و کشف نشدهی انسان بیشتر بروز خواهد
کرد .بر این اساس معلممحوری به عنوان ایدهای عملی و مفید مورد تردید قرار میگیرد.
واژههای كلیدی :معلممحوری ،کودکمحوری ،رئالیسم مذهبی ،تربیت
منابع
باقری ،خسرو ( .)2913الگوی مطلوب آموزش و پرورش در جمهوری اسالمی ایران .تهران :انتشارات مدرسه.

جمالی ،محمود ( .)2911تحلیل و تبیین آراء تربیتی مالاحمد نراقی و مقایسه آن با دیدگاه جان دیویی .معرفت،
( ،)242صص.05-00 :
خلیلیشورینی ،سیاوش ( .)2911مکاتب فلسفی و آرای تربیتی .تهران :مؤسسه چاپ و انتشارات یادواره کتاب.
زندسلیمی ،خالد ( .)2935درآمدی بر اگزیستانسیالیسم .فلسفه ،)46( ،صص.10-03 :
سلیماننژاد ،محمداکبر؛ سرمدی ،محمدرضا؛ عزیزی ،عبداهلل ( .)2913بررسی مقایسهای اهداف و اصول تعلیم و
تربیتی در پراگماتیسم و اسالم .معرفت در دانشگاه اسالمی.)24(40 ،
شاتو ،ژان (بیتا) .مربیان بزرگ( .غالمحسین شکوهی ،مترجم) .تهران :دانشگاه تهران.
شریعتمداری ،علی ( .)2969اصول و فلسفه تعلیم و تربیت .تهران :انتشارات امیرکبیر.
شعارینژاد ،علیاکبر ( .)2916فلسفه آموزش و پرورش .تهران :انتشارات امیرکبیر.

- Bubiniski

2

450
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بالغت ،سید رضا و حجتینسب ،مریم ( .)2931مطالعه تطبیقی مبانی فلسفی تحول آموزش و

پرورش ایران و فرانسه .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران:
مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)454-452 :مشهد :دانشگاه فردوسی
مشهد.

مطالعه تطبیقی مبانی فلسفی تحول آموزش و پرورش ایران و فرانسه
سید رضا بالغت 2و مریم حجتینسب

1

از آنجایی که جوامع بشری با عنایت به توسعه آموزش و پرورش خود توانستهاند پلههای ترقی و توسعه
همه جانبه را بپیمایند ،ما نیز در این تحقیق بر آن شدهایم که دریابیم در این سرزمین کهنسال طی تاریخ پر
نشیب و فراز خویش در امر آموزش و پرورش ،استعدادها و نیروهای خالق و متفکر چه تدابیر فلسفی و
تربیتی بر آن حاکم بوده است .سپس به مقایسه با نظام حاکم بر آموزش و پرورش کشور فرانسه پرداختهایم
تا دریابیم آیا فلسفه نظام کنونی آموزش و پرورش ما فلسفهای ،اسالمی ایرانی است یا اینکه اندیشههای
دول اروپایی و غربی بر آن سیطره کرده است؟ و چه تفاوتها و شباهتهایی میان اندیشههای فیلسوفان
ایرانی و فرانسوی تأثیرگذار ،در نظام آموزش و پرورش دو کشور وجود دارد؟
فرهنگ و آموزش و پرورش ایران اسالمی بر بنیانهایی اصیل ،غنی و علمی استوار بود و با وجود
تهاجمات تاریخی (ویران کردن مراکز علمی و کتابخانهها و سوزاندن کتابها و غیره) دانشمندانی بزرگ
همانند فارابی ،ابوعلیسینا ،زکریای رازی ،خواجه نصیرالدین طوسی و دیگران در رشتههای مختلف علوم
به جهان دانش عرضه کرده است (جمعی از نویسندگان .)2911 ،در حال حاضر نظام تعلیم و تربیت رسمی
در ایران مبتنی بر معیار اسالمی فرهنگ و تمدن اسالمی  -ایرانی و توانمند در زمینهسازی برای شکوفایی
فطرت و استعداد و شکلگیری هویت یکپارچه اسالمی دانشآموزان با خصایص کارآمدی ،اثربخشی،
عدالتمحوری و مشارکتجویانه برپا گردیده است (سند تحول بنیادین .)2935 ،به همت فیلسوفان و
دانشمندانی چون فارابی و زکریای رازی (سده سوم) ،ابنسینا و بیرونی (سده چهارم) و بسیاری دیگر از
فالسفه ایرانی گنجینهای از علم فلسفه و روشهای تربیتی پدید آمد که با آنکه در بسیاری از زمینهها (از
جمله آموزش و پرورش) چنانکه باید به کار گرفته و پیگیری نشده ،باز هم در اندیشه و نگرش آیندگان
 -2عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان reza_balaghat@yahoo.com
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تأثیرگذار بوده است .در همین دوران بود که آشنایی با اندیشههای غرب زمینهای گردید برای پدید آمدن
دگرگونیهای بزرگی چون انقالب مشروطیت ،آموزش و پرورش نو و علمهای جدید (نقیبزاده.)2911 ،
بیشتر تحوالت در ساختار نظام آموزشی ایران بعد از دوره ساسانی و به خصوص پس از انقالب مشروطیت،
تنها بر اساس دیدگاههای حاکم بر نظام اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی کشور متحول میگردیده است .در
سالهای متمادی ،ایران با فرستادن شاگردانی به ممالک و کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و انگلیس
عقاید و نظرات متعلمان تعلیم و تربیت آن کشورها را در ایران اجرا میکردهاند و با روی کار آمدن نظام
حکومتی جدید سیاستهای آموزشی و پرورشی ایران متحول میگردیده است ،بدون آنکه ،زیربنای
علمی محکم یا فلسفه و اصول خاص بر آن حاکم باشد (آقازاده.)2919 ،
ساختار نظام آموزشی کشور فرانسه محصول برهه خاص زمانی است که با پایداری و پویایی از آغاز
انقالب ملی خود طی سال  2013تاکنون ،همچنان ادامه داشته است .محور پایداری ،سیاستهای آموزشی
و قوانین مصوب جهت دستیابی به وضعیت مطلوب آموزشی و در محور پویایی ،نوسامانی ساختارها و
استقرار زیرساختها اهداف و عملکرد وضعیت موجود نظام آموزشی کشور مورد توجه قرارگرفته است
(نگاهداری و پارتازیان.)2914 ،
ابنسینا ،به عنوان اعجوبه روزگار خود ،نخستین فیلسوف ایرانی است که راجع به تعلیم و تربیت صریحاً
اظهارنظر کرده است .وی توجه به تمایل کودک تا  6سالگی و تربیت جدی او تا  24سالگی را پیشنهاد
نموده و تشویق را مقدم بر تنبیه میداند (ضمیری .)2900 ،روسو ،به عنوان مؤثرترین فرد در سیستم تربیتی
فرانسه و اروپا ،در مرحله دوم رشد خود که از  0تا  21سالگی است به هویت مستقل کودک و به پرورش
حواس کودک و آشنا کردن او با طبیعت اشاره میکند و تنبیه را بر عهده طبیعت میگذارد (مایر.)2904 ،
ابنمسکویه نیز همانند خواجه نصیر و فارابی بر شکلگیری تدریجی شخصیت و وجود تفاوتهای فردی
تاکید دارد (کوهساری .)2911 ،تربیت در نظر ولتر به معنای پرورش ذهن و درک گذشته است ،بدین
منظور که پرهیز از خطاهای سابق امکانپذیر شود (مایر .)2904 ،معلم ثانی ،فارابی ،تعلیم و تربیت را
دستیابی به سعادت و کمال ،اول در این دنیا و کمال نهایی در آخرت میداند (جمعی از نویسندگان،
.)2913
روسو در کتاب امیل به سه استاد تربیت اشاره کرده است .این سه استاد عبارتند از« :طبیعت ،انسانها و
اشیا؛ از این سه گونه آموزش و پرورش ،آموزش و پرورش طبیعت در اختیار ما نیست .آموزش و پرورش
اشیا از برخی جهات در اختیار ماست و آموزش و پرورش انسانها کامالً در اختیار ما قرار دارد .تربیتی
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صحیح است و به کمال میرسد که آموزش و پرورش انسانها و اشیا را در جهت آموزش و پرورش
طبیعت هدایت کند (بالغت.)2916 ،
دکارت معتقد است «هیچگاه چیزی را نپذیرم ،مگر اینکه حقیقت آن برای من هویدا باشد» (نقیبزاده،
 )2911و این با آنچه شهید مطهری بیان میدارد که «آموزگار نباید یک سلسله معلومات را به صورت
حفظی در ذهن کودک جای دهد و مهم به تعقل و تفکر واداشتن کودک است در مورد یادگرفتهها ،زیرا
معلومات بدون تعقل و تفکر نوعی جهل است» هم خوانی دارد (ضمیری.)2900 ،
اصل پیروی از طبیعت آدمی در اندیشههای فیلسوفان ایرانی ،همچون بوعلی ،ابنمسکویه و خواجهنصیر
به چشم میخورد ،با این تفاوت که در مکتب طبیعتگرایی روسو ،نقش معلم و مربی را در آموزش نقشی
فرعی میداند ،ولی خواجهنصیر این نقش را کم اهمیت نمیشمرد .وی برخالف ولتر و خواجهنصیر طوسی
تمدن را ضایعهای برای رشد صحیح آدمی میبیند و بر فواید زندگی بدوی تاکید میکند ،روسو طبیعت را
در حالت آزادی کامالً رو به سوی خیر و زیبایی میبیند و مسکویه و خواجه ضمن پذیرش گرایشهای
خیرگرایانه ،زمینههای شر را هم در طبیعت به فراموشی نمیسپرند (جمعی از نویسندگان.)2913 ،
رعایت «اصل تدریج» در آموزش که ابنخلدون آن را مطرح نموده (همان) و مطابقت آن با آنچه
دکارت تحت عنوان «با سادهترین موضوعها یعنی آنهایی که بهتر شناخته میشوند آغاز کنم و گام به گام
به سوی شناختن پیچیدهترین موضوعها پیش روم» (نقیبزاده ،)2911 ،میتواند یکی دیگر از شباهتهای
اندیشه فیلسوفان این دو کشور باشد .روسو و ابنسینا هر دو معلم را دوست ،رفیق و هم بازی کودک
میدانند .روسو معتقد است معلم باید به گونهای رفتار کند که سرمشق دانشآموز شود «به یاد داشته باشید
قبل از آن که به خود جرئت دهید انسانی تربیت کنید ،باید خودتان به خوبی تربیت شده باشید» (بالغت،
 ،)2916و ابن سینا اظهار میدارد «شایسته است که مربی کودک ،عاقل ،متدین و آگاه به تربیت اخالقی
بوده ،در پرورش کودکان مهارت داشته باشد» (جمعی از نویسندگان.)2913 ،
عقاید روسو یکی از جریانهای فکری و اندیشههای تربیتی بود که چهارچوبهای نظری و شالودههای
محکمی را در جهت اصالحات اساسی آموزش و پرورش طی قرون گذشته در اروپا مهیا ساخت .حال
آنکه اگر سیر آموزش و پرورش کشورمان را از قرون گذشته تاکنون بررسی کنیم به این نتیجه میرسیم
که یک منظومه فکری و منسجمی که بنیادهای نظری و مبانی فلسفی و اجتماعی را برای حرکتهای
اصالحطلبانه آموزش و پرورش ترسیم کند ،تا اکنون وجود نداشته است .اگرچه دانشمندانی همچون
خواجهنصیر ،ابنسینا ،فارابی و ابنمسکویه به تعلیم و تربیت اشاراتی مفصل داشتهاند ،باید گفت این
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اندیشهها به دلیل عدم حمایتهای مردمی و حکمرانان ،کمتر توانسته است در عرصه تعلیم و تربیت مفید
باشد و بیشتر به عنوان پند و اندرز در محیط خانه و گاه در مدرسه مطرح میشود (آقازاده.)2911 ،
یکی از دالیلی که ما نتوانستهایم مانند کشورهایی همچون فرانسه دارای ثبات و پویایی در آموزش و
پرورش ایران باشیم این است که متولیان تعلیم و تربیت کشور ما به راحتی همه چیز را مورد نقد و بررسی
قرار میدهند و نمیتوانند مباحث جدیدی اختراع کنند ،و یا اگر مسئلهای جدید را مطرح میکنند در سطح
نظریه باقی میماند و به مرحله عمل نمیانجامد و از سوی دیگر آموزشگران ایرانی با توسلجویی و اتکای
افراطی به آراء و عقاید تربیتی اندیشمندان ممالک غربی و بهرهگیری بیچون و چرا از آنها در دروس
آموزشگاهی و دانشگاهی خود ،تولید افکار مستقل را در کشورمان دچار رکود جبرانناپذیری کرده است
و عکس این عمل به راحتی در کشورهای دیگر صورت میپذیرد (همان).
دکتر شریعتمداری معتقد است که تفاوت نظام تربیتی اسالم با دیگر نظامها ،جامعیت آن است .نظامهای
دیگر یا مادیاند و یا معنوی ،یا به فرد توجه دارند و یا به جامعه .اما اسالم دینی جامع است که به تمام ابعاد
انسان توجه دارد و این در حالی است که اکثر نظامهای تربیتی بعد دینی انسان را نادیده انگاشتهاند (هاشمی
و بالغت.)2935 ،

منابع
آقازاده ،احمد ( .)2911تاریخ آموزش و پرورش ایران :با تاکید بر تحلیل سیر تحوالت و رویدادهای تربیتی .تهران:
ارسباران.
بالغت ،سید رضا ( .)2916معلمان فیلسوف :معلمان از منظر ژان ژاک روسو .رشد معلم ،شماره .151
ضمیری ،محمدعلی ( .)2900تاریخ آموزش و پرورش ایران و اسالم .تهران :ساسان.
کاردان ،علی محمد؛ اعرافی ،علیرضا؛ پاکسرشت ،محمدجعفر؛ حسینی ،علیاکبر و ایرانی ،حسین (.)2913
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شریفزاده ،حکیمهالسادات و یحییزاده ،رسول ( .)2931جایگاه دیدگاه هرمنوتیکی در سند تحول

بنیادین آموزش وپروش .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت
ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)453-450 :مشهد :دانشگاه
فردوسی مشهد.

جایگاه دیدگاه هرمنوتیکی در سند تحول بنیادین آموزش وپروش
حکیمهالسادات شریفزاده 2و رسول یحییزاده

1

هرمنوتیک به عنوان شاخهای مستقل در حوزه تاّمالت فلسفی در تحوالت نظری و مفهومی نظام
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
میباشد .روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع تحلیلی  -استنتاجی است .پرسشهایی که این مقاله در
صدد پاسخگویی بر آن بر آمده این است که ،چه ارتباطی بین هرمنوتیک و فلسفه تعلیم و تربیت وجود
دارد؟ جایگاه و ضرورت دیدگاه هرمنوتیکی در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش چه میباشد؟
نتایج تحقیق حاکی از آن است که همان ارتباطی که هرمنوتیک با سایر رشتههای علوم انسانی دارد در
فلسفه تعلیم و تربیت از لحاظ تحوالت مطلوب دارد .یعنی در این رشته ،محقق با نظریههای فلسفی و متونی
مواجه است که نیاز به فهم و تاویل دارد؛ زیرا در تحقیقات تربیتی پژوهشگر میخواهد نهایتاً از نظر به عمل
برسد و الزمه این امر آن است که نظریهها به خوبی معرفی شوند و مورد تفسیر قرار گیرند .همچنین
ضرورت و جایگاه هرمنوتیک در سند تحول آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته است.
این نکته بدیهی است که نظامهای آموزش و پرورش کشورها ،مرکز آمال اصالحگران اجتماعی و
پویندگان راه توسعه و تحول بوده است .کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و بسیاری از اندیشمندان و
دستاندرکاران فعالیت اجتماعی ،آینده را از درون نظام آموزش و پرورش مینگرند و یکی از
چارچوبهای تضمینکننده هدایت ،چارچوب فکری است که از آن به عنوان «فلسفه تعلیم و تربیت» یاد
میشود (باقری .)0 :2913 ،امروزه ،هرمنوتیک به عنوان تالشی در جهت توصیف و چگونگی وقوع فهم
برای ایجاد تحول و اشتراک مفهومی ،بطور ویژه حائز اهمیت است ،چراکه بدون آن و وقوع مبانی نظری

 - 2استادیار دانشگاه مازندران hakimehsharifzadeh@gmail.com
 - 1کارشناس ارشد فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه مازندران Rasool_p45@yahoo.com
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هرگز منجر به تحول نخواهد شد .با توجه به اهمیت موضوع ماهیت و ضرورت تحول ،برای رفع پدیدهها و
بهبود امور در تعلیم و تربیت است که آگاهی مربیان و برنامهریزان تعلیم و تربیت به وجود چنین
تئوریهایی در تدوین سند توسعه و تحول در آموزش و پرورش منجر به رفع کاستیها میشود .جوهر
تحول در امور تجربی مبتنی بر مشاهده و تبیین و جوهره تحول مفهومی مبتنی بر معنا و ارتباط و فهم صحیح
میباشد .توجه به این تفاوتها و بهرهگیری از آن در انتظار تحولی آموزش و پرورش به جهت نیازمندی به
فهم عمیق و حصول درک مشترک ببن مربی و متربی از ضروریات است .بدین منظور ،این مقاله درصدد
پاسخگویی به پرسشهای بر آمده از فهم و تفسیر معنی در عمل تربیتی میباشد.
سواالت پژوهش عبارتند از:
 -2چه ارتباطی بین هرمنوتیک و فلسفه تعلیم و تربیت وجود دارد؟
 -1جایگاه و ضرورت دیدگاه هرمنوتیکی در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش چه
میباشد؟
اساساً هرمنوتیک یک سنت و تفکر و تامل فلسفی میباشد که در پی آن است که مفهوم فهمیدن را
روشن کند .آنان اعتقاد دارند تحول مفهومی ،بدون درک صحیح از فهم که در حوزه هرمنوتیک مطرح
است ،امکانپذیر نمیباشد و فهم در علوم انسانی محصول تجربه هرمنوتیکی و امتزاج افق معنایی موضوع با
موقعیت هرمنوتیکی و معنایی مفسر است (واعظی .)2916 ،براساس تقسیمبندی کلی ،میتوان از
گرایشهای متعددی در هرمنوتیک سخن گفت -2 :گرایش محافظهکار و سنتی (شالیر ماخر ،دیلتای و
هرش) :مطابق این دیدگاه مفسّر میتواند با اتخاذ روش صحیح و کار جدی به مقاصد مولف و حقیقت
عینی مربوط به اثر دست یابد؛ -1گرایش میانهرو (گادامر ،ریکور و امیلیوبتی) :از نظر این گروه تفسیر
امری خالقانه است و همواره دیالوگی میان مفسّر و مؤلف وجود دارد و نمیتوان به حقیقت عینی یا معنای
مورد نظر مؤلف سخن گفت؛  -9گرایش تندرو (نیچه ،هایدیگر ،فوکو و دریدا) :از این دیدگاه ،مفسّر به
سبب خالقیت موجود در تفسیر شاید نتواند با معنای اصلی و اولیه ارتباط برقرار کند .در واقع همه روایتها
از معنای یک متن احتمالی و نسبی هستند؛ و - 4گرایش انتقادی (هابرماس ،کارل اتواپل) :از نظر این گروه
با تأمل نقّاد میتوان از ارتباط با سنّت آگاهتر شد و تا حدی از انحرافهای برخاسته از سوگیریهای
ایدئولوژیک فرهنگی و اجنماعی سنّت مصون ماند (باقری.)01 :2911 ،
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در جریان تعلیم و تربیت برای دریافت محتوای دروس و فهم گفتار معلم نیازمند فهم و تفسیر و تاویل
هستیم و از این طریق با ایجاد فضای باز از سوی معلمان و ایجاد اعتماد متقابل ضمن پذیرش تفکر
دانشآموزان در رفع مشکالت موجود میتوان نتایج مطلوبی به دست آورد (باقری و چناری.)24 :2910 ،
سوال اول :تفاوت جوهری که در میان علوم انسانی و علوم طبیعی وجود دارد ،به این امر مربوط میباشد
که علوم طبیعی با تجربهی بیرونی و علمگرایی سروکاردارد ،ولی علوم انسانی به روش دروننگری و فهم
انسان مرتبط است ،در تحوالت مفهومی در نگاه هرمنوتیکی اعتقاد دارند که شناخت پدیدههای انسانی با
در نظر گرفتن زمینههای متن ،محیط و زمانی که آن پدیدهها در آن شکل گرفتهاند ،مقدور است .در رشته
فلسفه تعلیم و تربیت این نسبت همانند همان نسبتی است که هرمنوتیک با سایر رشتههای علوم انسانی دارد،
یعنی در این رشته محقق با نظریه های فلسفی و متونی در مفهوم تحوالت تعلیم و تربیت مواجه است که نیاز
به فهم و تاویل دارد .تحقیقات تربیتی نهایتاّ میخواهد از نظریه به عمل برسد و این الزمهاش این است که
نظریهها به خوبی معرفی شوند و مورد تفسیر قرار بگیرند.
دیدگاه هرمنوتیکی اهدافی را برای مفهوم تعلیم و تربیت ترسیم نموده که با اهداف تعلیم و تربیت
متونی که مبتنی بر فلسفه اثباتگرایی است ،متفاوت میباشد .هدف تعلیم و تربیت در این دیدگاه رساندن
تربیتشونده به فهمیدن است ،به نحوی که امکانات وجود ،محدودیتها ،ظرفیتهای بودن و نحوههای
بودن انسان را بر او آشکار میکند و اولین عامل حیاتی در تحوالت مفهومی ،نقطهنظرات مخاطب یا
تربیتشونده از طرف فرد عامل است که ممکن است معلم باشد و باید فرصت درونفهمی به آن داده شود
(گون .)13 :2305 ،ولی در تعریف متربیان در سند تحول آن را فاقد شایستگی الزم در جهت درک بهبود
موقعیت خود و دیگران میداند (مبانی نظری تحول بنیادین.)290 :2935 ،
سوال دوم :تعیلم و تربیت هرمنوتیکی به چالش کشیدن را پرورش میدهد و به دنبال تسلط بر موقعیت
نیست بلکه ،بر فهم معنای متون درسی و اجتناب از بدفهمی تاکید دارد .معلم باید در پی فهم و تفهیم معنای
پدیدهها توسط دانشآموزان باشد نه تبیین مکانیکی و منفعالنه آنها ،برای تسریع در فرآیند تعلیم و تربیت
دانشآموزان باید نگرش معناکاو (تفهیمی) داشته باشند ،نه نگرش علتکاو (تبیینی) به شیوه علوم طبیعی.
از نظر دیدگاه هرمنوتیکی جریان ارتباط معلم و شاگرد و جوّ حاکم بر مدرسه باید برای یادگیری فکورانه
و به دور از هرگونه سلطه و تحمیل فعاالنه باشد (سجادی و جوالیی .)2910 ،عدم توجه جدی به این
موضوع در سند تحول بنیادین موجب آن شده که توانایی مهارتهای تفکّر شهودی و خالق بویژه در
رشته علوم انسانی در فرآیند یادگیری منفعالنه به هرز رود.
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در مجموع باید گفت دیدگاه هرمنوتیکی در برابر نگرش اثباتگرایانه قرار میگیرد .در عصر حاضر،
نظام تعلیم و تربیت تنها مسئول یادگیری دانشآموزان بهعنوان انباشتن مجموعهای از مهارتها و دانشها
نیست ،بلکه با ایجاد فرآیندهایی از فهم و اجتناب از بدفهمی در پی فعال ساختن دانشآموزان است .در
تعلیم و تربیتی که معلم ایجاد فضای باز و اعتماد متقابل ننماید و فکر دانشآموز را نپذیرد تا آن را به
چالش بکشد و چیزی جز آموزش در آن نیست ،مشارکت فعال و فهم صحیح ارتقاء نمییابد .از شواهد آن
در جامعه کنونی ،ناکارآمدی دانشآموختگان در مهارتهای زندگی ،تفکر خلّاق و توان حل مسئله است.
از این رو ،موقعیت فعلی افراد همیشه مشتمل بر فرآیندهایی از فهمیدن و اجتناب از بدفهمی است .از آنجا
که ایده اصلی هرمنوتیک در مسئله فهم بویژه فهم متن نهفته است ،اصول و مبانی و تئوریهای مربوط به
فهم واجد استعداد بسیاری است تا در ساز و کار روش نواندیشان تعلیم و تربیت و تحول در آن موثر افتد.
این موضوع درسند تحول وجود ندارد .بنابراین ،سخن از تربیت انسان نقاد و اهمیت انتقاد و ارزیابی که
یکی از مؤلفههای تربیت واقعی است وآن را از شبه تربیت جدا میکند ،فهم مطالب و موضوعات جدید در
تربیت ،رویارویی با مسائل جهانی ،قوی ساختن متربیان به مالکها ومعیارهای فهم ،نقد و ارزیابی در سند
تحول مورد توجه قرار نگرفته است .اصول ،مبانی و تئوریهای مربوط به فهم و هرمنوتیک واجد استعداد
بسیاری است تا بتواند با فهم مخاطب و نیازهای آنان ضمن ایجاد ارتباط بین مربّی و متربّی با اجتناب از
صِرف انباشتن معلومات در ذهن متربی به ویژگیهای تعلیم و تربیت کارآمد منجر گردد و بر مشکالت
امروزین تعلیم و تربیت از جمله ضعف در مهارت حل مسأله ،تفکر خالق ،تحمّل اندیشه مخالف،
مشارکت فعال ،انگیزش تحصیل ،تفکر انتقادی ،پذیرش تفاوتهای فردی و ...تا حد زیادی فائق آمد.
واژههای كلیدی :هرمنوتیک ،فلسفه تعلیم و تربیت ،تحوالت مفهومی
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وزارت آموزش و پرورش ( .)2935مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری
اسالمی ایران.
Gon, M. C. (1970). Explaining and understanding and teaching. Harvard university Press.
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سجادیه ،نرگس و آزادمنش ،سعید ( .)2931نقد و بررسی «اهداف تفصیلی فعالیتهای دوره

پیشدبستانی» در برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران از منظر رویکرد اسالمی عمل .در چکیده
مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام
آموزش و پرورش ایران (صص .)421-425 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

نقد و بررسی «اهداف تفصیلی فعالیتهای دوره پیشدبستانی» در برنامه
درسی ملی جمهوری اسالمی ایران از منظر رویکرد اسالمی عمل
نرگس سجادیه 2و سعید آزادمنش

1

اهداف در برنامه درسی ملی ،ویژگیها و مختصات مطلوب و مورد انتظار برونداد نظام آموزش و
پرورش را تبیین میکند و ضمن سامانبخشی به برنامه درسی و تربیتی ،چارچوب جهتگیری انتخاب و
سازماندهی محتوا ،روشهای یادگیری ،منابع و ارزشیابی را نیز تعیین مینماید .در برنامه درسی ملی،
اهداف در چهار سطحِ هدف غایی ،اهداف کلی ،اهداف تفصیلی و اهداف جزیی تعریف میشوند .اهداف
تفصیلی دورههای تحصیلی برای دستیابی برنامهریزان و تولیدکنندگان محتوای برنامه درسی و تربیتی به
گونهای سازمانیافته و منسجم و بر مبنای نیازها ،تمایالت ،انتظارات و توانمندیهای متربیان برای هر دوره
تعیین میشود ،که ما در این پژوهش در پی بررسی و نقد این اهداف میباشیم .بر این اساس ،سؤالهای
پژوهش حاضر عبارتند از:
 -2آیا اهداف تفصیلی فعالیتهای دوره پیشدبستانی ،از منظر رویکرد اسالمی عمل ،متناسب با
نیازها ،توانمندیها و اصول تربیتی کودکان در این دوره تعریف شده است؟
 -1از منظر رویکرد اسالمی عمل چه نقدهایی بر اهداف تفصیلی فعالیتهای دوره پیشدبستانی
وارد است؟
نظریه انسان عامل که توسط باقری ( )2935مطرح شده است ،ناظر به دوران بعد از بلوغ میباشد که فرد
با تکیه بر مبادی عاملیت خویش از جمله معرفت ،گرایش ،اراده و اختیار اقدام به عمل مینماید و هویت
خویش را رقم میزند .در راستای این نظریه ،رضوی طاهری ( )2932در پایاننامه خود به بررسی
استلزامهای مفهوم عاملیت انسانی در اندیشه اسالمی برای تربیت در دوران کودکی پرداخته است .ما در

 -2عضو هیأت علمی دانشگاه تهران n.sajadieh@gmail.com
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش azadmanesh263@yahoo.com
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این پژوهش با تأکید بر این اثر ،به نقد اهداف تفصیلی فعالیتهای دوره پیشدبستانی برنامه درسی ملی
پرداختهایم.
اهداف تفصیلی فعالیتهای دوره پیشدبستانی که به نوعی زبان فنی و رسمی تعلیم و تربیت است ،با
روش تحلیل مفهومی که کاربرد کلمات را به منزله روش اساسی تحلیل مورد استفاده قرار میدهد ،مورد
بررسی و مداقه قرار گرفت و مشاهده شد که برخی اهداف با نیازها ،عالیق و توانمندیهای کودکان در
این دوره متناسب نیست ،و اهدافی برای این دوران در نظر گرفته شده است که با تعریفی که از کودک در
این دوران ارائه میشود ،همپوشانی ندارد .اهداف به نحوی ،بسیار آرمانی و فارغ از محدودیتهای دوران
کودکی طرح شدهاند .پس از آن که برخی از این اهداف را نامطلوب دیدیم بر آن شدیم تا بر پایه نظریه
انسان عامل که یک نظریه اسالمی و بومی است به نقد این اهداف بپردازیم .پایاننامه رضوی طاهری
( )2932بدین جهت انتخاب شد که این پایاننامه اثری است که به شکل مدوّن و منسجم به تعریف اهداف،
مبانی ،اصول و روشهای تربیتی در دوران کودکی با نظر به مفهوم انسان عامل در اندیشه اسالمی پرداخته
است .شایان ذکر است که با توجه به مراحل تربیت که در مبانی نظری سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و
تربیت مطرح شده است نیز نقدهایی بر اهداف تفصیلی فعالیتهای دوره پیشدبستانی وارد است؛ اما به
دلیل اجمالی که در زمینه مراحل تربیتی و اصول آن وجود دارد ،اثر مذکور را در این زمینه مناسبتر
یافتیم.
در رابطه با دستاوردهای پژوهش حاضر میتوان گفت که برخی اصول تربیت کودک از منظر اسالمی
عمل در تدوین اهداف تفصیلی فعالیتهای دوره پیشدبستانی برنامه درسی ملی نادیده گرفته شدهاند ،از
جمله؛ زمینهسازی برای قرار گرفتن کودک در مواضع انتخاب و میدان دادن به کودک برای تکوین اراده
و اختیار .همچنین ،برخی از اصول نیز در حالت افراط و یا تفریط بهکار گرفته شدهاند ،از جمله؛ پرداختن
به معارف انتزاعی در کنار معارف عینی و میدان دادن به کودک برای کسب آگاهی عمیقتر.
اهداف تفصیلی فعالیتهای دوره پیشدبستانی از جهت تطابق و عدم تطابق با اصول تربیت کودک از
منظر رویکرد اسالمی عمل به سه دسته تقسیم میشوند :نخست ،اهدافی که با اصول تربیتی مطابقت دارند و
اصول تربیتی آنها را تأیید میکنند ،از جمله این که کودک بر روی اندام بدن خود و شناخت آنها و
همچنین محیط پیرامون خود کنجکاوی کند ،در مورد تفاوتها و شباهتهای خود با سایر کودکان سؤال
کند ،با داستانهای سادهای از قرآن ،زندگی پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) آشنا شود ،با واژگان اساسی و
پایه زبان فارسی آشنا شود ،حرکات ساده ورزشی را انجام دهد و نظایر آن .دوم ،اهدافی که از نظر

423

مطابقت با اصول تربیتی ،مشکوک هستند و نیازمند تأمل بیشتری میباشند که با قدری تساهل میتوان آنها
را پذیرفت ،از جمله این که کودک اذکار نماز را از حفظ میخواند ،به پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) عالقه

نشان میدهد ،قوانین موجود در خانه و کودکستان را درک میکند ،محیط زندگی خود را پاکیزه نگه می-
دارد ،از گیاهان مراقبت میکند و مواردی از این قبیل.
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
داشته باشد ،در همه حال از خداوند کمک جوید ،خداوند را دوست داشته باشد و دوستی خدا را در رفتار
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،
اهداف تفصیلی فعالیتهای دوره پیشدبستانی اصالح و بازتولید شدهاند.
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فرمهینی فراهانی ،محسن و نوروزی ،ناصر ( .)2931واکاوی هویت و ابعاد مختلف آن در سند

تحول بنیادین .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی
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واكاوی هویت و ابعاد مختلف آن در سند تحول بنیادین
محسن فرمهینی فراهانی 2و ناصر نوروزی

1

رمز بقا و حیات هر قوم و ملتی در کسب تعلیم و تربیت شایسته است تا افراد جامعه در سایه آن به
هویتی ارزشمند دست یابند .از آنجا که «آموزش و پرورش با مقاصد وسیع شخصی ،اجتماعی ،ملی ،و
بینالمللی مرتبط است» (پاکسرشت ،)152 :2915 ،کسب هویت از ارکان اصلی تربیت محسوب
میگردد .کسب هویت شایسته ،با ارزشهای مورد پسند هر جامعهای در ارتباطی است؛ چرا که تربیت
«کشاندن آدمی به سوی ارزشهای واالی انسانی است ،چنان که آن ارزشها را بفهمد ،بپذیرد ،دوست
بدارد و بهکار آورد» (نقیبزاده .)23 :2911 ،واکاوی «هویت »9امری دایمی میان انسانها میباشد که به
اشکال مختلف متبلور شده است« .هویت از آغاز تمدن ،ذهن آدمی را به خود مشغول داشته؛ اما هرگز
رنگ کهنگی به خود نگرفته است و در ادوار مختلف به اشکال گوناگونی ظاهر شده است» (رهبری،
 .)2911هویت چارچوبی از آگاهیهای فکری است که همانند خمیرمایهای ارزشمند در ابعاد متنوعی
آشکار گردیده است .هویت امری چند الیه است که از سطح فردی شروع شده و به سطوح گروهی ،ملی
و فراملی میرسد .به همین علت ،پژوهشگران رشتههای گوناگون علوم مانند علوم اجتماعی ،روانشناسی،
جامعهشناسی ،علوم سیاسی [و علوم تربیتی] با توجه به اهداف خود هر یک از این سطوح را بررسی
میکنند .در واقع ،باید گفت هویت موضوعی بینرشتهای است (کمالی اردکانی .)2935 ،واژه هویت که
در زبان فارسی به معنای این همانی و همانستی است ،میتواند هم به فرد و هم به جمع تعلّق یابد .بنابراین
در تعریف هویت میتوان گفت :مجموعهای از عوامل ،آثار و نشانههایی که یک فرد را از فرد دیگر
متمایز میسازد (اعم از سیاسی ،تاریخی ،فرهنگی ،اجتماعی ،شخصیتی ،دینی و .)...هویت خصیصهای
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است که از یکسو باعث جمع کردن عدهای با داشتن صفات مشترک و مشابه کنار هم میشود و از سوی
دیگر باعث جدایی عدهای از دیگران به دلیل داشتن همان صفات مشترک و مشابه میشود (یاراحمدی،
 .)2912مفهوم هویت با همسانی و تفاوت عجین شده است که اشاره به جنبههای فردی و اجتماعی بودن
هویت دارد .هویت از طریق معناسازی کسب میگردد .معناساز بودن هویت بر ساختگی بودن آن داللت
میکند« .معنا خاصیت ذاتی واژهها و اشیا نیست ،بلکه همیشه نتیجه توافق و عدم توافق است .پس هویت نیز
چیزی طبیعی ،ذاتی و از پیش موجود نیست ،بلکه همیشه باید ساخته شود» (گلمحمدی.)110 :2913 ،
اهمیت و حساسیت هویت و بحران هویت به اندازهای است که نهادهای گوناگونی بر روی این موضوع
کار میکنند .نهاد تعلیم و تربیت به دلیل کارکردهای متنوع و متفاوتی که دارد به عنوان مصدر هویت
سازی تقریباً در همه فرهنگها و ملل جایگاه خاصی دارد .بر همین اساس ،تکوین و تعالی هویت ،هدف
کلی تربیت رسمی عنوان شده است« .هدف کلی جریان تربیت ،تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان ،به
گونهای که بتوانند موقعیت خود و دیگران در هستی را به درستی درک و آنرا به طور مستمر با عمل
صالح فردی و جمعی متناسب با نظام معیار اسالمی اصالح نمایند» (شورای عالی انقالب فرهنگی:2935،
)166؛ لذا مشخص میگردد که هویت یکی از مفاهیم کلیدی در مبانی نظری تحول بنیادین است .بنابراین
با توجه به نو بودن بحث هویت در مبانی نظری تحول بنیادین و عدم انجام پژوهش در این راستا ،ضروری
است تا ابعاد مختلف هویت ،مورد بررسی قرار گیرند .سؤاالتی که در این رابطه طرح گردیدهاند عبارتند
از:
 -2در سند به چه ابعادی از هویت اشاره شده است؟
 -1در سند تا چه میزان به مؤلفههای مختلف هویت اشاره شده است؟
 -9این مؤلفهها کدامند و فراوانی هر کدام تا چه میزان است؟
 -4در سند چه عواملی برای تکوین هویت مطرح شده است؟
 -0میزان پرداخت به مقوله هویت در بخش مبانی نظری و راهکارهای آن تا چه میزان است؟
روشهای تحقیق در پژوهش حاضر تحلیل محتوا ،روش استنباطی و توصیفی میباشند .نحوه
جمعآوری اطالعات از طریق مطالعه و تحلیل محتوای مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت
رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران میباشد .منبع تحلیل ،سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت
رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران میباشد که شامل سه بخش فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی
ایران ،فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران و رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در
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جمهوری اسالمی ایران است .ابزار تحلیل چکلیست محقق ساخته میباشد .واحد تحلیل ،کلمه ،جمله و
عبارت است.
ابعاد هویت بر مبانی سند تحول ،شامل ابعاد فردی ،جنسیتی ،دینی ،قومی ،ملی و جهانی است .هویت
مشترک و غیرمشترک به عنوان الیههای هویت با دارا بودن زیرمجموعهای از مؤلفههای تأثیرگذار در
هویت مورد توجه قرار گرفتهاند .بر اساس مبانی نظری تحول بنیادین ،هویت دارای دو جنبه فعال و منفعل
است .جنبه فعال آن بخش فعال و زایای هویت است که بر اساس قدرت انتخابگری عمل میکند و بر
عناصر موقعیت تأثیر میگذارد و آنرا اصالح و بهبود میبخشد .این مسئله با الگوی رودخانهای هویت
بیشتر متناسب است .بر اساس الگوی رودخانهای هویت ،بستر اصلی هویت در تربیت رسمی ،شامل
مؤلفههای انسانی ،اسالمی و ایرانی است .در یک نتیجهگیری کلی کسب هویت را میتوان نتیجه و حاصل
کار تربیت رسمی در نظام جمهوری اسالمی ایران دانست.
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سلحشوری ،احمد و رمضانی ،مینا ( .)2931بررسی تحول در نظام آموزش و پرورش کشور با توجه

به رویکرد زیباییشناسی اسالمی .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و
تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)421-426 :مشهد:
دانشگاه فردوسی مشهد.

بررسی تحول در نظام آموزش و پرورش كشور با توجه به رویکرد
زیباییشناسی اسالمی
احمد سلحشوری 2و مینا رمضانی

1

وجود اندیشه درست در تعلیم و تربیت و راه و رسم زندگی انسانی یک نیاز حتمی است .بنابراین ،نظام
آموزش و پرورش باید در برگیرنده نظریهها و اندیشههایی باشد که مبتنی بر این پیشفرض باشند که تعلیم
و تربیت باید با تحوالت اجتماعی ،علمی ،سیاسی و فرهنگی کشور در ارتباط باشد و خود را با این
تحوالت هماهنگ کند .همچنین ،از آنجا که انسان معاصر با مشکالت و بحرانهای روحی و روانی
بسیاری مواجه است ،باید در برگیرنده این پیشفرض باشند که آدمی باید حقیقت انسانی خویش را بشناسد
و به سمت خداوند و تعالیم الهی وی بازگردد .این مقاله با هدف دستیابی به راهکاری اثربخش در نظام
آموزشی به ویژه از منظر پرورش انسانهای رشد یافته ،در رویکرد زیباییشناسی به تأمل پرداخته و ضمن
تعریف مفاهیم زیبایی و زیباییشناسی اسالمی ،به تبیین تحول در نظام آموزشی با توجه به رویکرد
زیباییشناسی اسالمی پرداخته است .در حال حاضر در نظام آموزش و پرورش ما چنین روندی چندان به
چشم نمیخورد که یکی از دالیل آن وجود نگاه پوزیتیویستی به تعلیم و تربیت است .بنابراین ،ایجاد
تحول ثمربخش در تعلیم و تربیت ایران قبل از هر چیز نیازمند وجود نگرشها و رویکردهای مفید و مؤثر
است تا چراغ راه تحوالت صحیح در سر راه تعلیم و تربیت کشور باشد .یکی از این نظریات رویکرد
زیباییشناسی است که یکی از مقولههای آن زیباشناسی اسالمی است .چنانچه بخواهیم یک تعریف دقیق،
جامع و مانع از زیباشناسی ارائه دهیم موفق نخواهیم بود ،چرا که تعاریف زیبایی همه نسبی و ناپایدار
هستند؛ ولی در کل میتوان گفت که زیبایی معقول و محسوس در کنار هم زیباییهایی مانند عدالت،
حکمت ،عفت ،شجاعت و دانستن را در برمیگیرد و تعالی مییابد و در این معنای کلی است که در نظام
 -2استادیار دانشگاه بوعلی سینا
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت
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جامع تعلیم و تربیت ،ضرورت تعلیم و تربیت بر مبنای رویکرد زیباییشناختی را مطرح میکند ،وگرنه
صرف زیبایی محسوس احتیاج به آموزش ندارد .زیباییشناسی یکی از رشتههای فلسفه است که به عنوان
نظریه تأمل در داوریهای زیباییشناختی تعریف میشود .زیباییشناسی را چنانچه بخواهیم از نگاه
اسالمی بنگریم به رویکرد زیباییشناسی اسالمی دست خواهیم یافت .زیبایی از منظر اسالم به معنای
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
احساس خوشی و لذت نموده و به سوی آن جذب میشود و به شناخت درونی دست مییابد؛ شناختی که
با ذوق و بارقه و جرقه همراه بوده و جایگاهش قلب است .استفاده از رویکرد زیباییشناسی اسالمی در
نظام آموزشی کشور تحوالتی به همراه خواهد داشت که از جمله میتوان به رشد و بروز استعدادها و
قابلیتهای شناختی ،عاطفی و مهارتی به طور همهجانبه اشاره کرد که منجر به شکلگیری یک شخصیت
متعادل و متوازن در فرد میشود .چنانچه برنامهریزان درسی از این رویکرد استفاده نمایند میتوانند
برنامههایی برای ارتقای زیبایی بنویسند؛ برنامههایی که تجربیات را جذاب ،مناسب و لذتبخش سازد و با
قرار گرفتن در معرض آثار آن افراد نسبت به تجربیات موجود قانع نشده ،ترغیب گردد که به دنبال چیزی
باشد که اصیلتر و شرافتمندانهتر است .با توجه به این که نظام آموزش و پرورش کارآمد یکی از
چالشبرانگیزترین موضوعات پیشروی جامعه است و در حالی که شیوههای آموزشی رایج ثابت میکند،
تکیه صرف به تربیت علمی خالص با رویکرد عقل در ساختن نسل جوان ناتوان بوده و به جای توجه به
همه ابعاد انسان را تکبعدی میسازد ،نیاز به یک شیوه و روش جدید که بتواند روح و جاذبه علمی را
برگرداند و خأل آرمانی جوامع آموزشی را در تربیت انسان کامل به جای انسان تکبعدی و بیروح
واقعیت بخشد ،بیشتر احساس میگردد .بنابراین ،رجوع به رویکردهایی چون رویکرد زیباییشناسی
اسالمی در نظام آموزش و پرورش ما الزامی است .رویکرد زیباییشناسی اسالمی میتواند منجر به بسط و
اشاعه هنر در نظام آموزش و پرورش گردد و از طرف دیگر قادر است انسان را به تسهیل در امر آموزش و
پرورش و به دنبال آن هدف معقول و تکامل حیات رهنمون سازد .با وجود چنین رویکردی در نظام
آموزش و پرورش کشور ،تعلیم و تربیت میتواند به فراگیر کمک کند تا نسبت به موضوعات درسی
متعهد شود و وارد عرصه گردد و تمام نیروهای خود از قبیل تخیل ،حافظه و ذهن خود را بهکار گیرد و در
نهایت ،میتواند موجبات رشد و تعالی انسان کامل را فراهم سازد.
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کاظمی ،یحیی؛ گنجی تنها ،فاطمه؛ اصغری درمیان ،خدیجه کبری و خمر ،طاهره ( .)2931مبانی

فلسفی راهکار مدرسهمحوری در سند تحول آموزش و پرورش .در چکیده مقاالت چهارمین
همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران
(صص .)411-423 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

مبانی فلسفی راهکار مدرسهمحوری در سند تحول آموزش و پرورش
یحیی کاظمی2؛ فاطمه گنجی تنها1؛ خدیجه کبری اصغری درمیان 9و طاهره خمر

4

کودکمحوری در دیدگاه پراگماتیسم به صورت آشکار مطرح شده است و در دیدگاههای ایدآلیسم
و اگزیستانسیالیسم نیز به صورت ضمنی مورد تاکید قرار میگیرد .این موضع متأثر از جهانشناسی این
مکاتب است .پراگماتیستها جهان را محصول تجربه و در نتیجه فردی میدانند .ایدآلیستها درون فرد را
از نوع جهان خارج میدانند و بازگشت به خویشتن و شناخت آنرا محور رشد قرار میدهند و این مسیر را
به تعداد انسانهای روی زمین متنوع میدانند .اگزیستانسیالیستها نیز به انتخاب فرد در هستیدار شدن فرد
تاکید میکنند که آن نیز جنبه فردی پیدا میکند .بنابراین ،معلم دارای دنیایی متفاوت با یادگیرندگان است
و نمیتواند با دنیای خود دنیای متفاوت آنها را سامان بخشد و هدایت کند .بنابراین ،تنها به معلم نقش
راهنما و آگاهیدهنده در نظر میگیرند و تعیین هدف و فعالیت تربیتی را بر عهده یادگیرنده میدانند .با
توجه به قابل دفاع بودن مبانی کودکمحوری و گرایش فلسفههای مختلف به آن ،هر اقدامی که نظام
آموزش و پرورش را به سمت کودکمحوری بکشاند ،سودمند جلوه خواهد کرد .مدرسهمحوری بر
خالف نظام متمرکز ،امکان کودکمحوری را افزایش میدهد .در این نظام معلم و مدیر مدرسه میتوانند
به تناسب نیاز های دانشآموزان و درخواست آنها در برنامه مدرسه تنوع ایجاد کنند .بنابراین ،مدرسه اگر
به مفهوم حاکمیت بیرونی از طرف گروهی نزدیک به کودک (در مدرسه) بر سرنوشت کودکان باشد،
تفاوتی با نظام متمرکز نخواهد داشت؛ اما اگر به مفهوم امکان انعطافپذیری بیشتر در اهداف و محتوای
آموزش و پرورش برای تحقق کودکمحوری و مراجعمحوری باشد ،میتواند مفید تلقی شود.

 - 2استادیار دانشگاه سیستان بلوچستان

yahyakazemi@yahoo.com

 - 1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

fganjitanha@yahoo.com

 - 9دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

kh.asghari91@yahoo.com

 - 4دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

t.kamar207@yahoo.com
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مدرسه در رأس تغییرات زندگی فرد و اجتماع قرار دارد .مدرسه امروز نمیتواند حالت سکون و رکود
خود را ادامه داده و با تحوالت هماهنگ شود و از طرفی با بررسی انتقادی این تغییرات خود به صورت
یک عامل تغییر یا تسریعکننده آن در آید (شعارینژاد .)235:2905 ،تأسیس مدرسه و توسعه نهادهای
تربیتی به اعتباری کمبود فعالیتهای تربیتی خانواده را جبران کرده و به اعتباری نارسایی کار خانواده را در
زمینه تربیت فرزند فراهم آورده است .در جامعه امروز ،مدرسه رسالت تربیت کودکان را در چارچوب
هدفها و برنامههای مشخص تربیت عمومی عهدهدار میباشد (معیری.)201 :2901 ،
در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در دو راهکار  1-9و  29-1بر محور بودن مدرسه در
تصمیمگیریها و فرایند اداری و آموزشی تاکید شده است .معموالً در دیدگاههای فلسفی بحثی از
مدرسهمحوری به میان نیامده است .آنچه مطرح شده است در یک طیف کودکمحوری در مقابل
موضوعمحوری است .معلممحوری و مدرسهمحوری مفاهیم واسطی هستند که در میانهی این طیف قرار
میگیرند .بررسی مبنای فلسفی این راهکارها میتواند میزان توجیهپذیری این راهکارها را نشان دهد.
روش مورد استفاده در این پرورش تحلیل است .یعنی ابتدا به بررسی جایگاه مدرسهمحوری در
دیدگاههای فلسفی پرداخته میشود .سپس به بررسی میزان دالیل موافق و مخالف مربوط به این دیدگاهها
از منظر فلسفی پرداخته میشود و در نهایت بر اساس این تحلیل نتایج قابل استفاده در تحول آموزش و
پرورش استخراج میشود.
کودکمحوری در دیدگاه پراگماتیسم به صورت آشکار مطرح شده است و در دیدگاههای ایدآلیسم
و اگزیستانسیالیسم نیز به صورت ضمنی مورد تاکید قرار میگیرد .این موضع متأثر از روانشناسی این
مکاتب است .پراگماتیستها جهان را محصول تجربه و در نتیجه فردی میدانند .ایدئالیستها درون فرد را
از نوع جهان خارج میدانند و بازگشت به خویشتن و شناخت آن را محور رشد قرار میدهند و این مسیر را
به تعداد انسانهای روی زمین متنوع میدانند .هگل معتقد است که تربیت عبارت است از القای ذهن کلی
در کودک تا از راه آزادی ،او خودش را از قوه به فعل در آورد (شرفی .)919 :2911 ،بنابراین ،کودک
محور رشد خود قرار دارد .اگزیستانسیالیستها نیز به انتخاب فرد در هستیدار شدن فرد تاکید میکنند که
آن نیز جنبه فردی پیدا میکند .بنابراین ،معلم دارای دنیایی متفاوت با یادگیرندگان است و نمیتواند با
دنیای خود ،دنیای متفاوت آنها را سامان بخشد و هدایت کند .در این دیدگاه ،هیچ دو کودکی شبیه هم
نیستند و عالئق و ویژگیهای متفاوتی دارند .مدارس باید مکانهای آزادی باشند و دانشآموز با اختیار
خود در مدرسه حاضر شود (علوی .)32 :2916 ،در این مکتب با موضوعمحوری موافق نیستند بلکه
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دانشآموز باید محور اصلی قرار گیرد (شعارینژاد .)919 :2905 ،بنابراین ،تنها به معلم نقش راهنما و
آگاهیدهنده در نظر میگیرند و تعیین هدف و فعالیت تربیتی را بر عهده یادگیرنده میدانند .با توجه به
قابل دفاع بودن مبانی کودکمحوری و گرایش فلسفههای مختلف به آن ،هر اقدامی که نظام آموزش و
پرورش را به سمت کودکمحوری بکشاند سودمند جلوه خواهد کرد .نظام آموزشی باید بر حسب
استعدادهای بالقوه کودک تحقق یابد .کیلپاتریک از مدرسه «کودکمدار» یاد میکند که در آن ،جریان
یادگیری را به طور عمده خود کودک تعیین میکند و یادگیری باید با عالیق کودک مستقیماً در ارتباط
باشد (نلر .)65:2900 ،از نظر پراگماتیستها ،مبدأ و محور آموزش و پرورش کودک است و نتیجه آن بار
آوردن عقلی است شکلپذیر ،فعال و نتیجهبخش که در تمام اوضاع و احوال مبتکر است (شعارینژاد،
 .)953 :2905پراگماتیستها معتقدند که چون واقعیت بر اثر تعامل شخص با محیط خود به وجود میآید
کودک باید به تحصیل درباره جهان بدانگونه که وی تأثیر میگذارد ،بپردازد ،درست بدانسان که
نمیتوان کودک را از محیطی که در آن زندگی میکند ،جدا دانست .به همین نحو نیز نمیتوان مدرسه را
از خود زندگی جدا ساخت (نلر .)10 :2900 ،از این دیدگاه ،موضوعات درسی باید متناسب با نیازها،
عالیق و استعدادهای آنان باشد (علوی .)06 :2916 ،از نظر دیویی آزاد گذاشتن افراد در مدرسه فواید
زیادی دارد (شریعتمداری .)2912 ،بنابراین ،در جهت سازماندهی مجدد این نظام و ایجاد ساختاری
ارگانیک و انعطافپذیر ،مبتنی بر عوامل فعال در سطح مدرسه ،در جهت استقالل و پاسخگویی هرچه
بیشتر مدارس در برابر اهداف مدرسه و جامعه محلی مؤثر میباشند (جعفریمقدم.)10 :2901 ،
مدرسهمحوری بر خالف نظام متمرکز ،امکان کودکمحوری را افزایش میدهد .در این نظام ،معلم و
مدیر مدرسه میتوانند به تناسب نیازهای دانشآموزان و در خواست آنها در برنامه مدرسه تنوع ایجاد
کنند .محیط غیرمتمرکز افراد زیرمجموعه را توانمند و مسئول بار میآورد (جعفریمقدم .)20 :2910 ،اگر
مدرسهمحوری به مفهوم حاکمیت مسئولین مدرسه بر دانشآموزان باشد و باعث ادامه کنترل بیرونی از
طرف گروهی نزدیک به کودکان بر سرنوشت آنها باشد ،تفاوتی با نظام متمرکز نخواهد داشت؛ اما اگر
به مفهوم امکان انعطافپذیری بیشتر برای تحقق کودکمحوری و مراجعمحوری باشد ،میتواند مفید تلقی
شود .اگر نظام مدیریت مدرسهمحور را نظامی پویا ،متحول و رشد یابنده در نظر بگیریم که در مسیر
استقالل مدرسه و مشارکت مؤثر گروههای ذینفع و اثربخش آموزشی در حرکت است ،میتوانیم به جای
تعریف مدیریت مدرسهمحور ،فرآیند تغییر به سوی مدرسهمحوری را با سه عبارت فرایند نبود تمرکز و
تفویض اختیار از سطوح عالی نظام آموزش و پرورش به مدارس تعریف کنیم.
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خرمآبادی ،یداله و جعفری ،لیال ( .)2931فلسفه اسالمی و تحول در نظام آموزش وپرورش کشور

ایران .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی
تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)410-419 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

فلسفه اسالمی و تحول در نظام آموزش و پرورش كشور ایران
یداله خرمآبادی 2و لیال جعفری

1

درباره اعتالی کیفی و کمی آموزش و پرورش و تحول بنیادین حاکم بر مراکز آموزشی ،در سالهای
اخیر ،میتوان امور بسیاری را دخیل دانست .دامنه این امور چنان گسترده است که میتواند از شکل
ظاهری فضاهای آموزشی ،تعداد دانشآموزان و نوع تغذیه آنان تا مکتب فلسفی حاکم بر تفکرات
آموزشی را شامل شد .در مطالعات آموزشی ،باید ارزشها ،معانی پنهان عملکردها ،و اهداف حاکم بر
نظامها را مقایسه و مطالعه کرد .از این رو ،در باب اعتالی کیفی آموزش و پرورش ،ابتدا باید دانست که
فلسفه آموزش و پرورش و مکتب فکری حاکم بر نظام آموزشی کشور چیست؟ آیا حرکت ما بر اساس

آرمانهای آن مکتب فکری پیش میرود یا نه؟ چرا که درصورت عدم همخوانی ،آرمانها  -ارزشها -و
عملکردها از درون فرو میپاشد.
از دیدگاه فلسفه اسالم ،تربیت برای تنویر ذهن و ایجاد سجایای اخالقی است .فلسفه اسالمی در نظام
آموزش و پرورش کشور چنین نقشی ایفا میکند که بتواند با در نظر گرفتن تمامی جوانب آموزشی و
پرورشی در ابعاد گوناگون اسالمی ،انسانی کامل را به وجود آورد .زیرا ،انسان از دیدگاه اسالم موجودی
است مادی و معنوی و اصالت وی به روح اوست .با اینکه انسان دارای اجل مسمی است ،ولی از موهبت
حواس برخوردار بوده که مهمترین آن چشم و گوش است که علم و آگاهی انسان از همین است .عقل نیز
از نیروهای عمده روح است که قرآن تاکید فراوانی روی آن داشته است ،و از نظر فالسفه اسالم هم مورد
اهمیت زیاد بوده است .همانطور که مالصدرا میگوید :انسان در بینش اسالمی خود دارای اراده و اختیار
است و این اراده و اختیار او محدود نمیباشد و میتواند آموزش و پرورش یابد و به کمال انسانیت برسد.

 - 2عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاههای استان همدان ykorramabadi@yahoo
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت پیام نور مرکز همدان leylajafari313@yahoo.com
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ابوعلیسینا فیلسوف ایرانی ،آموزش و پرورش را به عنوان رشد کلی فرد در نظر میگیرد که از نظر
جسمی و ذهنی و اخالقی او را آماده زندگی در جامعه و از طریق مبادله انتخابی طبق سلیقه خود او
میسازد .بنابراین ،تعلیم و تربیت از نظر ابنسینا نیز ،با تکیه بر فلسفه اسالمی ،رشد جسمی و روحی و هر
آنچه که در آنها وجود دارد ،را نادیده نمیگیرد ،و شکلدهی یک شهروند سالم و درست (انسان کامل)
را در داشتن جسم و روح سالم میداند که چنین امری در سایه فلسفه اسالم در نظام آموزش و پرورش
عملی میباشد.
از این رو ،تربیت از دیدگاه اسالم عبارت است از:فراهم کردن زمینهها و عوامل رشد و تکامل همه
جانبه انسان و هدایت مسیر تکامل ،بر اساس برنامهای منظم و سنجیده ،مبتنی بر اصول و محتوای از پیش
معین شده .پس ،هدف فلسفه اسالمی در نظام تعلیم و تربیت کشور تحقق بخشیدن به استعدادهای بالقوه و
متعادل بار آوردن انسان است که بتواند متخلق شود .بر این اساس ،شناخت استعدادهای انسان به عنوان
مقدمه تربیت و هدایت هر یک از شاگردان به رشتهای از علم به عنوان یک ضرورت از دیدگاه فلسفه
اسالمی ،تاکید میگردد .برای رسیدن به این اهداف در نظام آموزش و پرورش اسالمی ،در نظر گرفتن
مسائل و مباحث اخالقی ،تربیتی ،علمی ،آموزشی ،سیاسی و نظامی و باالخره اقتصادی تمامی افراد تحت
آموزش در کشور ضروری میباشد.
حال میخواهیم فلسفه اسالمی که در نظام جدید آموزش وپرورش کشور ایران حاکم است را از ابعاد
مختلف آن که بر روی تعلیم و تربیت کشور اثر میگذارد ،را بررسی نماییم.
 )2هستیشناسی اسالمی در تعلیم و تربیت ایران :در هستیشناسی اسالمی ،هستی مطلق از آن خداوند
است .چون هستی واقعیت از اویی و ماهیت به سوی اویی دارد ،این جهان به طور مستقل از ذهن انسان،
وجود دارد .پس تعلیم و تربیت در هستیشناسی اسالمی ،در نظام آموزش و پرورش کشور ایران هم در
معنای عام و هم در معنای خاص آن ،جهت الهی دارد ،و به تمام عوامل موثر در اندیشه ،رفتار و کردار
انسان سمت و سوی الهی میدهد ،و به انسان میآموزد که جهان هستی را خداوند خلق کرده و در حقیقت
خداوند هم مبدا و هم مقصد هستی است.
 )1شناختشناسی اسالمی در تعلیم و تربیت ایران :در شناختشناسی اسالم دو علم برای انسان وجود
دارد :علم حصولی و علم حضوری (حقالیقین) .علم حضوری دریافت بدون واسطه صورت ذهنی است که
برای آن سه مرتبه وجود دارد :مرتبه حس ،مرتبه خیال ،مرتبه تعقل .شناخت انسان در شناختشناسی
اسالمی منحصر به ادراک حسی نبوده و ادراک هم یک پدیده مادی یا فیزیولوژیکی و بدیهی دارد.
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ابزارهای شناخت عبارتند از :حواس سالم ،نفس سلیم و عقل سالم .منابع شناخت عبارتند از :طبیعت ،آیات
آفاقی و تاریخ گذشتگان .در شناختشناسی اسالمی ،معلم سعی میکند با استفاده از این ابزارهای
خدادادی و منابع موجود انسانهایی را تربیت کند که دارای علم و آگاهی و بینش اسالمی و آزاد باشند.
مثالً دانشآموز در انتخاب رشته و مواد تحصیلی خود آزاد است و معلم نقش راهنما را بر عهده دارد.
 )9زیباییشناسی اسالمی در تعلیم و تربیت ایران :در زیباییشناسی اسالمی ،اصل تصعید و واالیش
مطرح است تا بتوان واقعیات حیات را در پشت پرده زیباییهای ظاهری جاری ساخت .نظام آموزش و
پرورش ایران چنین بیان میکند که در وجود انسان گرایش فطری به هنر و زیبایی وجود دارد ،و
برنامهریزی برای ذوق هنری از وظایف مهم آموزش و پرورش است.
 )4انسانشناسی اسالمی در تعلیم و تربیت ایران :از دیدگاه فلسفه اسالمی ،چون انسان مخلوق خداوند و
موجود برگزیده الهی است که خداوند او را به خود اختصاص داده است .دارای روح و جسم است که
روحش گوهری است مجرد یا غیرمادی و جسمش فناپذیر است و ابزار نفس .همچنین ،مجموعهای از
استعدادهاست که فطرت و عاطفه ،مهمترین قوای وجودی او هستند .بنابراین ،به اقتضای ویژگیهای
جسمی و روحیش نیازمند تعلیم و تربیت صحیح و اسالمی است تا بتواند به تکامل حقیقی برسد .پس
میتوان گفت انسان در برابر خود ،جامعه ،طبیعت و خداوند مسئول میباشد و انجام درست این
مسئولیتها ،با وجود هدایتهای خوب آموزش و پرورش در مکتب اسالمی عملی میباشد.
بر این اساس ،نتیجه میگیریم که نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران نشات گرفته از مکتب
اسالم بوده و تمام اهداف و برنامههای آن به وجود آوردن انسان کاملی است که با عقل و سجایای اخالقی
درست به سعادت و حقیقت دست یابد .آموزش و پرورش اسالمی ،عبارت است از تعلیم و تربیت ارزشها
و دانشهایی که فیالنفسه خیرند .از این رو ،چنین تعلیم و تربیتی که اجرا میشود از قداست برخوردار
است و ستودنی است.
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حیدری ،سمیرا؛ زیباکالممفرد ،فاطمه؛ باقری نوع پرست ،خسرو و مهرمحمدی ،محمود (.)2931

تبیین و نقد مبانی فلسفی تحول مفهوم یادگیری در طرح پایدیا .در چکیده مقاالت چهارمین همایش
ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص:
 .)413-416مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تبیین و نقد مبانی فلسفی تحول مفهوم یادگیری در طرح پایدیا
سمیرا حیدری2؛ فاطمه زیباکالممنفرد1؛ خسرو باقری نوع پرست 9و محمود مهرمحمدی

4

از دیر باز تا کنون تحوالت زیادی در زمینهی مفهوم یادگیری در بستر اندیشههای تربیتی سراسر جهان
بوجود آمده است .از سویی ،در نظامهای آموزش و پرورش در سطح دنیا نیز هرگونه اختالل در یادگیری
به عنوان یکی از عوامل شکست تحصیلی دانشآموزان مطرح میباشد .در این مقاله ،بستر نظری مدارس
پایدیا 0که به طور اخص بر اندیشههای فلسفی -تربیتی مورتیمر آدلر 6استوار است ،مورد بررسی قرار
میگیرد .ابتدا زمینهی تاریخی ظهور طرح پایدیا 0و مراد آدلر از آموزش و پرورش عمومی در این طرح
مورد تحلیل قرار میگیرد .سپس تأملی در پیشفرضهای فلسفی دیدگاه او با تأکید بر ماهیت انسان،
ماهیت شناخت و ارزشها صورت میگیرد.
به طور کلی میتوان گفت بر اساس دیدگاه فلسفی  -تربیتی آدلر (بنیان طرح پایدیا در دههی هشتاد
قرار گرفت) ،برای ذهن انسان خیرهایی میتوان در نظر گرفت که شامل کسب اطالعات ،کسب دانش،
نایل شدن به درک و فهم و رسیدن به عقالنیت است و یادگیری در انسان را بر اساس چنین سطوحی از
خیر میتوان تبیین کرد .فعاالنه بودن یادگیری و زمینهساز بودن یادگیری در آموزش و پرورش عمومی
برای یادگیری مادامالعمر از ویژگیهایی است که میتوان بر اساس دیدگاه آدلر برای یادگیری ذکر کرد
(آدلر .)1552 ،از سویی ،یادگیری در برنامهدرسی همچون حلقهای است که به مؤلفههای محتوا و یاددهی

 -2دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
 -1دانشیار دانشگاه تهران
 -9استاد دانشگاه تهران

 -4استاد دانشگاه تربیت مدرس
- Paideia schools

0

- Adler, M. J

6

- Paideia proposal

0

494

و نقش معلم نیز متصل میشود و در تبیین یادگیری نمیتوان از آن مؤلفهها غافل بود .در مقالهی حاضر،
ارتباط این مؤلفهها با یکدیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت .روش تحقیق بکار رفته در این مقاله ،روش
تحلیل زبانی و مفهومی در متون رسمی و فنی خواهد بود .متون مورد استناد برای تحلیل متون تربیتی آدلر
به ویژه متون تربیتی پایدیا است که توسط آدلر و همکاران او در گروه پایدیا نگاشته شد .از سویی دیگر،
متون فلسفی آدلر مورد واکاوی قرار خواهد گرفت .در واقع ،این متون با به کارگیری روشهای تحلیلی در
متن همانند ترادف ،تضاد ،تحلیل اندراجی و تحلیل اشراقی بررسی خواهد شد و ارتباط بین گزارههای
توصیفی در متون فلسفی آدلر با گزارههایی که در تبیین یادگیری از متون تربیتی و متون پایدیا استخراج
میشود مشخص خواهد شد (باقری .)41-90 :2910،نقد درونی و برونی دیدگاه آدلر نیز در باب یادگیری
بخش دیگری از مقاله خواهد بود .مسلم است که دیدگاه آدلر در باب ماهیت یادگیری نسبت به
دیدگاههای قبلی آن نقاط قوتی دارد .برای مثال ،آدلر به عنوان یک فیلسوف نو ارسطویی 2و پایدارگرا

1

سعی کرده است که خأل دیدگاه پیشرفتگرایان را تا حد زیادی از میان ببرد ولی ،نقاط ضعف آن با نقدی
که رویکرد کارکردگرایانه دارد (باقری و همکاران )2913 ،مانند عملی بودن دیدگاه او و به واقعیت
نزدیک بودن دیدگاه آدلر میتواند بخشی مهم از مقالهی حاضر باشد.
در حال حاضر تحقیقات زیادی از ابعاد مختلف در زمینه طرح پایدیا و ابعاد مختلف دیدگاه آدلر انجام
گرفته است ولی ،در اینجا به یکی از نزدیکترین پژوهشها از لحاظ موضوعی و محتوا به مقالهی حاضر،
میپردازیم .در سال  2334رسالهای با عنوان «بررسی تطبیقی تاریخی ایدئولوژی اصالحگران منتخب در
دهههای پنجاه و هشتاد» در دانشگاه ایالتی ایندیانا 9امریکا تدوین شده است .در این رساله به صورت یک
مطالعهی تطبیقی تاریخی شباهتها و تفاوتهای بین اصالحگران نظام آموزش و پرورش ایاالت متحدهی
امریکا در دهههای پنجاه و هشتاد با هم مقایسه شده است .این دو دهه به این علت انتخاب شدند که دو
واقعهی مهم یکی پرتاب اسپوتنیک 4در سال  2300و گزارش کمیسیون امریکا تحت عنوان «ملت در خط

0

در سال  2319موجب شد که آموزش و پرورش امریکا به سوی اصالحات پیش رود .در دههی پنجاه

- Neo-aristotelian

2

- perenialist

1

- Indiana university

9

- sputnik

4

- A nation at risk

0
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آرتور بستور ،2هایمن ریکوور 1و جیمز کونانت 9انتخاب شدند و در تقابل با دیدگاههای چهار اصالحگر
آموزشی مطرح در دههی هشتاد یعنی مورتیمر آدلر ،ارنست بویر ،4تئودور سایزر 0و جان گودلد 6قرار
گرفتند .دیدگاه این اندیشمندان منتخب در این دو دهه ،در موارد زیر با هم مقایسه شدند:
اهداف مدرسه ،مواد درسی ،آموزش و تدریس ،نقش معلم ،نقش شاگردان و بررسی نوع اصالحات .بر
اساس یافتههای این تحقیق ،اصالحگران آموزشی منتخب در این تحقیق وجوه مشترک زیادی با هم
داشتند ولی ،اصالحگران انتخابی دههی پنجاه زوال آموزش و پرورش ایاالت متحدهی دههی هشتاد را
حاصل فلسفههای پیشرو میدانستند .در حالی که اصالحگران منتخب دههی هشتاد این زوال را مدیون
اشکاالتی ساختاری در نظام صد سالهی آموزش و پرورش امریکا تلقی نمودند (سالرز.)2334 ،
در تحقیق فوق که آدلر به عنوان یک اصالحگر نظام آموزشی در دههی هشتاد معرفی شده است به
پیشفرضهای فلسفی دیدگاه تربیتی او و بررسی مفهوم یادگیری با ابعادی که در تحقیق حاضر به آن
اختصاص داده میشود ،پرداخته نشده است .در تحقیق حاضر ،تالش شده است که دیدگاه فلسفی او از
یک سو و متون تربیتی او از سویی دیگر واکاوی شود و مبانی فلسفی مفهوم یادگیری از دیدگاه وی تبیین
گردد .در واقع ،مقاله حاضر به نکتهای که در پیشینهی مذکور مغفول واقع شده است ،خواهد پرداخت.
محوریت مسأله یادگیری در نظامهای آموزشی و در نظر گرفتن طرح پایدیا و اجرای آن به عنوان تحولی
در نظام آموزش و پرورش امریکا اهمیت و ضرورت تحقیق را خاطر نشان میکند .از سویی ،بررسی
آگاهانه و همه جانبهی تحول در نظامهای دیگر با در نظر گرفتن اندیشهها و زوایای آن میتواند در کسب
بینشی عمیقتر در مفهومپردازی تربیتی در بستر فلسفی -اجتماعی کشور ما نیز مفید واقع شود و از
اقتباسهای نابهجا پیشگیری کند .در مقاله حاضر ،به بررسی طرح پایدیا در راستای زمینهسازی مسأله اصلی
مقاله که تحول در مفهوم یادگیری است ،پرداخته میشود و سپس با استداللورزی مناسب تالش خواهد
شد که خألهای این مفهومپردازی در قالب نقد درونی و برونی تصریح شود و پیشنهادات مناسبی ارائه
شود .در مقالهی حاضر ،تالش است که به پرسشهای زیر پاسخ داده شود:
- Bestor, A
Rickover, H

2

1-

- Conant, J

9

- Boyer, E

4

- Sizer, T

0

- Goodlad, J

6
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 )2خاستگاه تحول مفهوم یادگیری در بستر طرح پایدیا چیست؟
 )1پیشفرضهای فلسفی یادگیری در طرح پایدیا بر اساس متون فلسفی آدلر چیست؟
 -1الف) رابطهی بین ماهیت یادگیری و ماهیت انسان در طرح پایدیا چیست؟
 -1ب) رابطهی بین ماهیت یادگیری و ماهیت دانش در طرح پایدیا چیست؟
 -1ج) رابطهی بین ماهیت یادگیری و ماهیت ارزشها در طرح پایدیا چیست؟
 )9ویژگیهای یادگیری در طرح پایدیا چیست؟
 -9الف) ارتباط یادگیری با محتوای برنامهدرسی در طرح پایدیا چیست؟
 -9ب) ارتباط یادگیری با یاددهی و نقش معلم چیست؟
 -9ج) ارتباط یادگیری در آموزش و پرورش عمومی با یادگیری مادامالعمر چیست؟
 )4نقدهای درونی و برونی بر ابعاد مفهوم یادگیری در بستر پایدیا چیست؟
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همتی فر ،مجتبی و آهنچیان ،محمدرضا ( .)2931ارائه الگوی ارزیابی سازواری نظریه ترکیبی در
فلسفه تعلیم و تربیت؛ بررسی موردی سازواری «فلسفه تربیت جمهوری اسالمی ایران» در سند ملی

تحول بنیادین آموزش و پرورش .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و
تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)490-495 :مشهد:
دانشگاه فردوسی مشهد.

ارائه الگوی ارزیابی سازواری نظریه تركیبی در فلسفه تعلیم و تربیت؛ بررسی
موردی سازواری «فلسفه تربیت جمهوری اسالمی ایران» در سند ملی تحول
بنیادین آموزش و پرورش
مجتبی همتی فر 2و محمدرضا آهنچیان

1

تمایل به استفاده هم زمان از نظریههای مختلف برای رفع نیازهای نظری و عملی از جمله گرایشهایی
است که در میان پژوهشگران ،متخصصین و عامالن حوزه مختلف دانشی  -از جمله علوم انسانی -وجود
داشته است .در پاسخ به این تمایل «چاره کار در آن جستجو شده است که میان نظریههای مختلف ،ترکیبی
صورت پذیرد تا بتوان از محدودیتهای هر نظریهای برکنار و در عین حال از یافتههای خاص آن
برخوردار بود» (باقری و همکاران )210 :2913 ،که مطلوب این تالش دستیابی به نظریهای با جامعیت و
زیبندگی بیشتر است.
در قلمرو تعلیم و تربیت ،حاصل به هم آمیختن کل یا بخشی از نظریات و اعمال ،بنا به رویکردی که
ترکیبگران در پیش میگیرند ،میتواند «ترکیب سازوار »9یا «ترکیب التقاطی »4باشد .در نتیجه ،همزمان
با دغدغه ترکیب دیدگاههای مختلف ،دغدغههایی نسبت به خطر التقاط و ناسازواری ترکیب نیز به وجود
آمده است .تلینگز ( )1552و باقری و همکاران ( )2913از جمله کسانی هستند که نسبت به خطر پیشروی
ترکیب و به هم آمیختن نظریههای مختلف علمی و فلسفی ،و گرفتاری در «التقاط» و «برآمیختن ناهمگن
پارههای مختلف و چه بسا متخالف نظریهها» هشدار داده و تالش نمودهاند تا در مشخص کردن مرز میان
ترکیب التقاطی و ترکیب سازوار مالکهایی را ارائه دهند .هر چند این پژوهشگران به بحث از ترکیب
2

 -دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد hemati8246033@gmail.com

 -1دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

rezaahanchian@gmail.com
- integration

9

- Eclecticism

4
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نظریههای علمی پرداختهاند و کمتر سخنی از نظریههای فلسفی (و به طور خاص ،دیدگاههای حوزه فلسفه
تعلیم و تربیت) به میان آوردهاند ،با این حال نگارندگان مقاله حاضر با تحدید برخی از شرایط و استلزامات
مورد اشاره این پژوهشگران و افزودن مواردی چند ،الگویی را در تعیین مرز نسبی «ترکیب التقاطی» و
«ترکیب سازوار» ،و ارزیابی میزان سازواری نظریه ترکیبی در قلمرو فلسفه تعلیم و تربیت ارائه نمودهاند.
الگوی مذکور با الهام از تالشهای تلینگز ( )1552و باقری و همکاران ( ،)2913متناسب با روند ترکیب
نظریهها ،چهار گام اصلی را برای ارزیابی سازواری در بر میگیرد« :بررسی هدف ترکیب»« ،بررسی
رویکرد ترکیب»« ،بررسی روند گزینش و ترکیب نظریهها» ،و «با هم نگری و تعیین درجه سازواری فلسفه
تعلیم و تربیت ترکیبی».
در نخستین گام ،احساس نیازی که ترکیبگران را به آمیختن نظریههای فلسفی تعلیم و تربیت ترغیب
نموده و انتظاری که از حاصل ترکیب میرود ،به عنوان معیاری برای ارزیابی در مراحل آتی مورد بررسی
قرار خواهد گرفت .در گام دوم که اهمیت زیادی در قضاوت درباره سازواری نظریه ترکیبی دارد،
رویکرد /رهیافت صریح و یا ضمنی ترکیبگران در روند ترکیب تعیین خواهد شد («رویکرد /رهیافت
پارادایمیک» یا «رویکرد /رهیافت پراگماتیک») .برای این گام میتوان دو سطح در نظر گرفت :در سطح
اول ،با در نظر گرفتن «پارادایم» به عنوان جهانبینی (نظامی از باورداشتهای بنیادین) ،ترکیبگر تعیین
مینماید که نظریات با جهانبینی سازگار را مورد توجه قرار دهد (رویکرد 2پارادایمیک) یا از نظریات
متعلق به جهانبینیهای مختلف برای سامان دادن به نظریه ترکیبی خود با توجه به هدف و انتظار از ترکیب
بهره گیرد (رویکرد پراگماتیک) .در سطح دوم ،ترکیبگر تصمیم میگیرد که صرفاً نظریات متعلق به
یکی از رهیافتهای یک پارادایم را مورد توجه قرار دهد (رهیافت 1پارادایمیک) یا از نظریات
رهیافتهای گوناگون یک پارادایم برای شکل دادن به نظریه ترکیبی خود با توجه به هدف و انتظار از
ترکیب بهره گیرد (رهیافت پراگماتیک) .متناسب با هر یک از رویکردها /رهیافتهای مذکور بایستی
مراحل گام سوم را مورد توجه قرار داد.

 -2رویکرد ( )Approachعبارت است از «زاویه دید و نگرش جمعی عالمان و متخصصان در پیدایی نظریه یا اندیشه معینی؛ مانند
رویکرد فیلسوفان حکمت متعالیه به نظریهها و مسائل فلسفی» (خسروپناه.)61 :2910 ،
 -1رهیافت ( )Attitudeعبارت است از «زاویه و افق و دامنه دید و نگرش شخصی عالمان و پژوهشگران در پیدایی نظریه یا
اندیشه معینی؛ مانند رهیافت فلسفی شهید مطهری در اندیشه دینی» (خسروپناه.)63 :2910 ،
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گام سوم ،یعنی «بررسی روند گزینش و ترکیب نظریهها» ،دارای چهار مرحله است .اگر ترکیبگر به
طور صریح یا ضمنی رویکرد و رهیافت پارادایمیک را پذیرفته باشد ،هر چهار مرحله باید در ارزیابی
سازواری مورد توجه قرار گیرند .اما در صورت اتخاذ رویکرد و رهیافت پراگماتیک ،باید مرحله اول را
نادیده گرفته و بر اساس سایر مراحل به ارزیابی نظریه ترکیبی بپردازد .در مراحل چهارگانه این گام به
ترتیب «میزان توافق و همخوانی مبانی فرافلسفی و فلسفی هر یک از نظریههای فلسفه تعلیم و تربیت مبدأ»،
«وجود یا عدم فرازبان در نظریه ترکیبی و میزان تناسب آن با زبان نظریههای مبدأ»« ،بررسی ساختار
نظریههای مبدأ از نظر دامنهها و ابعاد و مقایسه با ساختار نظریه ترکیبی» (بر این اساس برای ترکیب میتوان
چهار صورت «فروکاهش ،2سنتز ،1الحاق افقی و الحاق عمودی» (تلینگز1552 ،؛ باقری و همکاران)2913 ،
را متصور شد که هر یک ویژگیها و مالحظات خاصی دارند) و نهایتاً «بررسی محتوای دامنهها و ابعاد
نظریه ترکیبی و مقایسه با ساختار نظریههای مبدأ» با در نظر گرفتن صورتهای ترکیب که در مرحله قبل
مشخص گردیده است.
در آخرین گام ،در با هم نگری مجموع ارزیابیهای گامها و مراحل پیشین میتوان سطح سازواری
نظریه ترکیبی را به دست آورد (نمودار.)2-
در ادامه پژوهش تالش شده تا بر اساس الگوی پیشنهادی به صورت مطالعه موردی ،سازواری «سند
تحول بنیادین در آموزش و پرورش کشور» (بخش اول «مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت
رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران» با عنوان «فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران») مورد کنکاش
قرار گیرد .9سند ملی تحول آموزش و پرورش کشور (و از جمله فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران)
به اذعان تدوینکنندگان آن« ،تلفیق»ی است از مطالعات پشتیبان سند و همچنین مجموعه مطالعاتی و
پژوهشهایی که پیش از آن در این حوزه صورت گرفته است.

- reduction

2

- synthesis

1

 -9بنا به اذعان تدوینکنندگان« ،مبانی اساسی تربیت» پایه بخشهای بعدی فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران از جمله
«چیستی ،چرایی و چگونگی تربیت» را تشکیل میدهد و بخشهای اخیر بر اساس «تلخیص و باهم نگری» مبانی اساسی (و البته با
«ابداع و پردازش») استنتاج شدهاند (شورای عالی انقالب فرهنگی .)99-91 :2935 ،از این رو ،به نظر میآید سازواری بخش
«مبانی اساسی تربیت» تا حد زیادی سازواری بخشهای بعدی را تحت تاثیر قرار خواهد داد .از این رو پژوهش حاضر با این
استدالل ،دامنه بررسی سازواری را به بخش «مبانی اساسی تربیت» سند تحول بنیادین محدود کرده است.
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نمودار  -2الگوی پیشنهادی برای بررسی سازواری نظریه ترکیبی فلسفه تعلیم و تربیت

442

نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که «فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران» ،در عین این که از
برخی از مهمترین پژوهشهایی که در ایران در حوزه نظریهپردازی فلسفه تعلیم و تربیت صورت گرفته (از
جمله پژوهش علمالهدی ( )2916با عنوان «فلسفه تعلیم و تربیت رسمی از دیدگاه اسالم» و پژوهش باقری
( )2910با عنوان «درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران») بهره برده است ،گاه به طور
صریح و گاه به صورت ضمنی رویکرد و رهیافت پارادایمی (رویکرد جهانبینی اسالمی و رهیافت
صدرایی) را پذیرفته است ،در حالی که دو نظریه مذکور در ذیل پارادایم و جهانبینی اسالمی مطرح
شدهاند ،اما رهیافت آنها با هم متفاوت است (تفاوت در برخی از مبانی فرافلسفی و مبانی فلسفی از جمله
نوع نگرش به فلسفه در فلسفه تعلیم و تربیت) .از سوی دیگر ،از تحلیل دامنهها و ابعاد فلسفه تربیت سند
چنین به نظر میآید که عمده مبانی «هستیشناختی ،انسانشناختی و ارزششناختی» منبعث از پژوهش
علمالهدی ( )2916بوده و بخش قابل توجهی از مبانی «معرفتشناختی» مذکور را میتوان در پژوهش
باقری ( )2910ردیابی نمود که این امر میتواند نشاندهنده صورت ترکیب «فروکاهش و الحاق افقی»
باشد.
حاصل این که بر اساس یافتههایی از این دست ،سازواری بخش «فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی
ایران» ،به عنوان زیربنای نظری سند ،محل مناقشه قرار میگیرد که البته اعالم نظر دقیقتر نیازمند مطالعه
وسیعتر و عمیقتر خواهد بود.
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امینی مشهدی ،سمانه و غفاری ،ابوالفضل ( .)2931تأملی بر رویکردهای تربیت ارزشی :نگاهی به

جایگاه تربیت ارزشی و تحول آن در نظام آموزش و پرورش ایران .در چکیده مقاالت چهارمین
همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران
(صص .)445-496 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تأملی بر رویکردهای تربیت ارزشی :نگاهی به جایگاه تربیت ارزشی و تحول
آن در نظام آموزش و پرورش ایران
سمانه امینی مشهدی 2و ابوالفضل غفاری

1

هدف از ارائه این مقاله اوالً بررسی این ادعا که تربیت فعالیتی ارزشی میباشد و ثانیاً بررسی جایگاه
تربیت ارزشی در نظام آموزش و پرورش ایران است .با الهام از سقراط و بسیاری از فیلسوفان در طول
تاریخ فلسفه ورزی بشر که یکی از اهداف تعلیم و تربیت را کمک به افراد جامعه برای تعالی ارزشی
دانستهاند ،میتوان اذعان نمود که مقوله ارزششناسی در تعلیم و تربیت اهمیت فراوانی دارد .علیرغم آن
که تمامی مربی -فیلسوفان به نحوی با اهداف ارزشی تعلیم و تربیت سروکار داشتهاند ،بحث ،مناظره و
اختالف میان دو طیف از فیلسوفان تربیتی در زمینه ارزشها به خصوص از قرن بیستم به بعد به این پرسش
اساسی باز میگردد که آیا باید تربیت با ارزشها عجین گردد و همواره فعالیتی مملوّ از ارزشها 9باشد یا
آن که باید این فعالیت در برابر ارزشها ادعایی بیطرفانه 4داشته باشد .بر این اساس ،پژوهشگران در این
مقاله با بررسی رویکردهای مختلف در زمینه مقوله ارزش در تربیت ،در پی پاسخ به این پرسش هستند که
آیا تربیت ارزشی لزوماً غیرعقالنی بوده و در نتیجه اصالً تربیت نیست؛ یا این که تربیت ضرورتاً ارزشی و
در عین حال عقالنی است؟ همچنین سعی شده است با بررسی سند ملی آموزش و پرورش به این پرسش
پاسخ داده شود که جایگاه تربیت ارزشی در نظام تربیتی جمهوری اسالمی ایران کجاست؟ یا به عبارت
دیگر ،موضع این نظام در قبال تربیت ارزشی چیست؟

2

 -دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه فردوسی مشهد samanehamini@yahoo.com

 -1استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

ghaffari@um.ac.ir
- value laden

9

- value free

4
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در بررسی رویکردهای مختلف به جایگاه ارزشها در تربیت ،مالحظه شد که از یکسو طرفداران نگاه
نخست با تأکید بر اصطالحاتی نظیر تربیت منش ،2تربیت اخالقی ،1تربیت دینی 9و یا تربیت برای
دموکراسی 4مواضع خود را در تنوع قابل مالحظهای از تعاریف و اصطالحات ،رویکردها و پارادایمها
عرضه داشتهاند .این نوع تربیت اگرچه دارای تفاوتهای مهمی در انواع خود است ،اما در یک معنای
وسیع ،تبیینی است که شامل تدریس ارزشها در محیط آموزشی میشود (ویلمز ،لوننبرگ ،کرثاگن،0
 .)1550از جمله طرفداران رویکردهای تربیت ارزشی ،میتوان به طرفداران تربیت منشی 6اشاره نمود .این
نوع تربیت به آنچه مدارس ،جدای از فعالیتهای علمی برای کمک به دانشآموزان برای پرورش
عادتهای مثبت انجام میدهند ،اطالق میشود (میساگین .)1525 ،0در میان فیلسوفان تربیتی معاصر
میتوان از ساکت 1و دیوید کار 3نام برد که بر تربیت منشی عقالنی و اخالق مبتنی بر فضیلت تأکید
میورزند (کمبل .)1551 ،25آنها بر این باورند که معلمان باید دانشآموزان را به منظور رشد هویتشان و
سهم آنها در یک جامعه ترغیب کنند .بنا به نظر آنان« ،ترغیب نمودن» دانشآموزان به معنای ارجاع به
رویکرد تبیین ارزشها 22و یا تلقین غیرعقالنی 21نیست؛ بلکه ترغیب نمودن به معنای خَلق فرصتها به
منظور رشد مجموعهای از ارزشها و هنجارهاست (ویلمز ،النبرگ و کرثاگن .)1550 ،از دیگر
رویکردهای تربیت ارزشی ،نظریه رشد شناختی کولبرگی 29است که طی آن تالش میشود نحوه تصمیم
گیری یا شیوههای مناسب استدالل و تفکر جهت برطرف ساختن تعارض از مسایل اخالقی آموزش داده
- character education

2

- moral education

1

- Religious education

9

- democratic education

4

- Willemse, Lunenberg & Korthagen

0

 -6این رویکرد ،اخالق مبتنی بر فضیلت ( )Virtue Ethicsنیز گفته شده است.
- Missaghian

0

- Sockett

1

- David Carr

 -29این نظریه به دیدگاههای الرنس کولبرگ ( )Lawrence Kohlbergباز میگردد.

3

- Campbell

25

- value clarification

22

- irrational indoctrination

21
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شود (هویت .)1554 ،2الری ناسی 1از طرفداران این رویکرد است که معتقد است رشد استدالل اخالقی
آنگاه صورت میپذیرد که دانشآموز کفایت یا عدم کفایت موقعیتهای اخالقی را تشخیص دهد (ناسی،
.)2330
از دیگر رویکردهای تربیت ارزشی نیز میتوان به رویکرد یادگیری فعال 9اشاره نمود (هویت.)1554 ،
طرفداران این رویکرد همانند هنسن 4با تأسی بر دیویی بر فرصتهای مناسب برای عملی نمودن ارزشها به
خصوص در یک جامعه دموکراتیک تأکید دارند (هنسن.)2331 ،
از سوی دیگر ،پیروان موضع «بیطرفی تربیت در قبال ارزشها» بر این باورند که اساساً مربیان در امر
تربیت نباید ارزشهای معینی را که خود بر آنها ملزمند به دانشآموزان منتقل کنند ،زیرا که این نوع
تربیت منجر به تلقین ارزشها 0میشود (اسنوک .)2301 ،6آنها با تأکید بر بیطرفی معلم و انتخاب آزاد
دانشآموزان از طریق ایجاد فرصتها ،تصمیمگیری راجع به امور ارزشی را به خود فرد میسپرند تا او
بدون احساس اجبار ،ارزشهای خود و نه ارزشهای تحمیل شده از سوی جامعه را بپذیرد (حقیقت و
مزیدی .)2910 ،فیلسوفان تحلیلی مانند پیترز 0و هرست 1که بر تربیت عقالنی و پرورش فرد آزاد تأکید
دارند (زیباکالم )2904 ،و نیز طرفداران رویکرد تبیین ارزشها مانند راس 3که بر استفاده از تفکر انتقادی
در مواجهه با مسایل ارزش تأکید میورزند ،متعلق به این گروه هستند (هویت .)15 ،از منظر آنها ،وظیفه
مربی تشویق دانشآموزان به داشتن انتخاب آزاد و تفکری انتقادی در گزینش خود به جای پذیرش
بیچون و چرای ارزشهاست .از مربیان طرفداران این رویکرد نیز میتوان به الرنس استنهاوس 25اشاره
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نمود که بر بیطرفی فرایندی 2تأکید دارد .او بر این باور است که با این ابزار میتوان به دیدگاههای
دانشآموزان احترام گذارد و از تحمیل دیدگاههای ارزشی به آنها جلوگیری نمود .از منظر طرفداران این
طیف ،حاکمیت ارزشها در تربیت چیزی جز تلقین نیست و اساساً نمیتوان آن را تربیت نام نهاد؛ زیرا این
باعث میشود که در تربیت افراد ،اصل آزادی کنار گذاشته شود و اصولی دست و پاگیر حاکم شود
(اشتون و واتسون.)2331 ،1
در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان داده میشود که تربیت ارزشی ،جزء ذاتی تعلیم
و تربیت محسوب شده و تعلیم و تربیت موفق ،بر نهادینه کردن ارزشها تأکید دارد .تربیت در قالب هر
رویکردی باشد با تلقین غیرعقالنی به دانشآموزان منتقل نمیشود ،بلکه تربیت ارزشی فعالیتی است که بر
پایه استدالل و آزادی عمل به دانشآموزان ،مجموعهای از ارزشها را منتقل میکند .معلم رفتار همراه با
انصاف نسبت به بیان دیدگاه دیگران درباره ارزشها داشته ،پاسخ همراه با استدالل و احترام به باورهای
ارزشی یادگیرنده دارد؛ تمایل به قبول ارزشهای مطلوب و توجه به تجارب اجتماعی ،یادگیری و احساسی
مثبت در قلمرو ارزشهای مطلوب دارد و در نهایت ،به آزادی عمل یادگیرنده نسبت به رفتارها و
ارزشهای متنوع مؤثر در ایجاد تغییر در باورها و قبول ارزشهای مطلوب توجه دارد (کرشنبام1555 ،9؛
مابوآ .)1551 ،4همچنین ،طرفداران رویکردهای بیطرفی نسبت به ارزشها هرگز نمیتوانند برخی ارزشها
مانند آزادی ،عدالت ،برابری و عقالنیت را رد کنند؛ گرچه ممکن است تالش کنند تا نسبت به مبحث
ارزشها بیطرف باقی بمانند ،اما نمیتوانند به طور مؤثر ارزشها را کنار بگذارند (برومر.)2314 ،0
در جستجوی پاسخ به پرسش دوم ،مالحظه شد که در نظام آموزش و پرورش ایران و با استناد به سند
ملی آموزش و پرورش نیز ،موضوع تربیت ارزشی در قالب تربیت دینی با توجه به موضوعاتی مانند قرب
الهی و حیات طیبه مورد توجه وسیع قرار گرفته است؛ اما علیرغم این توجه ،ابهام در روشهایی که ظاهراً
متضمن نوعی تلقین و یا رفتار مصنوعی است ،این وظیفه را بر شانههای متخصصین فلسفه تعلیم و تربیت
مینهد که راههای وصول به رویکردهای تربیت ارزشی بدون اجبار و تحمیل را به منظور رشد شخصیت
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 به نظر میرسد در سند ملی آموزش و پرورش، همچنین. بیابند،فردی و اجتماعی متربیان در کشورمان
اگرچه در زمینه تربیت ارزشی آن هم در قالب تربیت دینی با نگاهی آزادانه همراه با تعقل و تفکر توجه
 اما از دیگر ساحتهای تربیت ارزشی همانند تربیت اخالقی که یکی از مهمترین قلمروهای تربیت،شده
 غفلت شده،ارزشی است که میتوان با نگاهی تحولی و در قالب نگاهی فلسفی و عقالنی به آن توجه نمود
 در این مقاله تالش میشود ضمن تبیین.و تنها در ذیل اهداف تربیت دینی به آن نگریسته شده است
 تفاوت رویکردهای تلقینی از رویکردهای غیر تلقینی تبیین شود و روشهای،رویکردهای عمده ارزشی
.رسیدن به آنها مورد بررسی قرار گیرد
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احمدی ،آمنه و حسنی ،محمد ( .)2931طراحی مدلی برای تغییر برنامههای درسی در پرتو یافتههای

فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه
تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص.)444-442 :
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

طراحی مدلی برای تغییر برنامههای درسی در پرتو یافتههای فلسفه تربیت
در جمهوری اسالمی ایران
آمنه احمدی 2و محمد حسنی

1

در سالهای اخیر تالش زیادی از سوی اندیشمندان حوزه معرفت دینی به منظور تبیین فلسفه تربیت
اسالمی صورت گرفته و آثار ارزشمندی در این زمینه تدوین شده است .اما این آثار به دلیل ماهیت نظری
خود ،عموماً از پرداختن به آنچه میباید در سایه یافتههای فلسفه تربیت اسالمی در عرصه عمل رخ دهد،
پرهیز نمودهاند .البته باید پذیرفت که ماهیت مطالعات فلسفی به گونهای است که مستقیماً به فرآیندهای
برنامهریزی درسی و عمل آموزش راه پیدا نمیکنند ،اما این مطالعات باید بتوانند ماهیت تربیت ،اهداف،
اصول و روشهای آن را به گونهای تبیین نماید که امکان دستیابی به نظریهپردازی عملی در این زمینه را
فراهم نماید .تحقق این امر نیز ،در گرو مطالعاتی است که بتواند نتایج و یافتههای «فلسفه تربیت اسالمی» را
در عرصه عمل آشکار نماید.
بدیهی است که دستیابی به الگوی عملی نیازمند برقراری رابطه میان داللتهای فلسفه تعلیم و تربیت
رسمی و یافتههای سایر حوزههای علمی که به نوعی با عمل تربیت سروکار دارند ،میباشد .فراخواندن
نظام کهنه به پشت صحنه و حرکت به سوی یک «شروع جدید» ،مستلزم استنتاج روشها و الگوهایی برای
ایجاد تغییر مبتنی بر مبانی فلسفی در نظام جمهوری اسالمی ایران است .این پژوهش به دنبال آن است تا با
بررسی منابع اسالمی و نظریههای دانشمندان غربی در مورد ابعاد مختلف تغییر و تحلیل یافتهها ،مدلی را
برای ایجاد تغییرات در برنامههای درسی با تکیه بر داللتهای برگرفته از فلسفه تربیت در اسالم ارائه دهد.
مهمترین پرسشهایی که این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آنهاست ،عبارتند از:
 -2ابعاد نظری و مؤلفههای تغییر برنامه درسی بر اساس داللتهای «فلسفه تربیت اسالمی» چیست؟

 - 2مدرس دانشگاه فرهنگیان
 - 1عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
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 -1با این جهتگیری ،الگوی تغییر برنامههای درسی ،از سطح کالن تا سطح خرد ،دارای چه
ویژگیهایی است؟
اصطالح «تغییر» عامترین مفهومی است که برای هر نوع دگرگونی در ابعاد مختلف برنامهدرسی مورد
استفاده قرار میگیرد .گاهی اوقات تغییر معادل «اصالح »2در نظر گرفته میشود ،و این در شرایطی است
که اصالح به تغییرات بنیادی در ارزشها و جهتگیریهایی که اغلب نظام سیاسی حاکم بر جامعه آغازگر
آن است ،اطالق میشود .مارش )1553( 1اصالح را به تصمیمات از باال که از سوی دولتها اتخاذ
میشود ،میداند و در پی آن این سؤال را مطرح میکند که آیا تغییرات مورد انتظار دولتها ،همیشه زمینه
بهبود سیستمهای آموزشی را فراهم میکند .او اشاره میکند که بسیاری از این تغییرات شرایط را دست
کم برای برخی از گروهها بدتر میکند .کندی )2330( 9نیز معتقد است که تغییر برنامهدرسی باید با توجه
به بستر و زمینه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی و ارزشهای مورد قبول جامعه اجرا شود .در همین
رابطه فولن )1552( 4به وجود یک قصد اخالقی در تغییر برنامهدرسی که نتایج و ارزش ایجاد شده در
زندگی مخاطبان برنامه را مورد توجه قرار داده ،اشاره میکند.
باید توجه داشت که تغییرات بنیادی در برنامهدرسی بیش از هر چیز تحت تأثیر زیرساختها و
مفروضات فلسفی قرار دارد ،و از این منظر دو رویکرد اثباتگرایی ،که برنامه درسی را به عنوان یک
محصول ثابت  0تلقی میکند و نیز رویکرد سازندهگرایی 6که برنامه درسی را به عنوان فرایند پویا و خالق
در نظر میگیرد به عنوان دو رویکرد شناخته شده در ادبیات برنامه درسی مطرح است .دیدگاه اول به طور
تنگاتنگ با الگوی تحقیق ،توسعه ،و انتشار 0مرتبط است و هدف اصلی خود را تولید نوآوریهای
برخوردار از کیفیت الزم ،و اجرای آنها میداند .این الگو که معیار موفقیت در آن ،استفاده مؤمنانه از یک
نوآوری مطابق با قصد تولیدکنندگان آن است ،دیدگاه وفادارانه نامیده میشود.
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دیدگاه دوم نسبت به فرانید تغییرات آموزشی ،بازتر 2و انعطافپذیرتر است و تغییر را یک فرایند مستمر
میداند و معتقد است بسیاری از تصمیمات در مورد ماهیت تغییر باید توسط استفادهکنندگان گرفته شود.
این رویکرد به نامهای متعدد از قبیل «انطباق متقابل ،1انطباق تحولی 9و انطباق مبتنی بر پژوهش »4نامیده
میشود .در تغییر یک برنامه درسی بر حسب زیرساختهای فلسفی و این که کدام یک از دو دیدگاه فوق
پذیرفته شود ،مفاهیم اصلی معانی مختلفی به خود میگیرند.
مفهوم تغییر در معرفتشناسی اسالمی از نظر مالصدرا« ،حرکت جوهری و نهادین عالم ،یک حرکت
واحد است که از مبدأ واحد آغاز گشته و تا مقصدی واحد استمرار خواهد یافت .تمامی تغییرات متنوع و
متعددی که در عالم مشاهده میشود ،تنها وجهی محدود از این حرکت بزرگ و همهجانبه است .انسان
خود از این تحول برخوردار است .در نتیجه ،هرچه انسان در ابعاد معرفتی به معنای مابعدالطبیعی کلمه رشد
و تعالی یابد ،بهتر میتوان عظمت آن امر عظیم و بزرگ را درک نماید .تحقق معرفت که خود حقیقتی
غیرمادی دارد ،ناشی از توجه به جنبه ثبات این حرکت بزرگ یا بخشی از آن میباشد .تغییر مستلزم
ناپایداری و دوام نقطه مقابل آن است ،در هر حرکت ،امر ثابتی وجود دارد که البته جهت ثبات آن با
جهت تحول و تغییر متفاوت است» (علمالهدی .)2916 ،تغییر در مرتبه وجودی نیازمند کسب شایستگیها
و صفات جدیدی است تا حرکت از یک مرحله به مرحله بعد را امکانپذیر نماید .با مفروضات فوق هیچ
یک از دو رویکرد ذکر شده ،نمیتواند مبنای برنامهریزی برای ایجاد اصالحات در برنامههای درسی باشد.
مطالعه حاضر توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی به صورت یک «مطالعه سریع »0با روش «فراتحلیل »6و
استفاده از مطالعات اسنادی و میدانی صورت گرفته پیشین و تحلیل ثانوی 0اطالعات و یافتههای آن
مطالعات است و در آن بر تفسیر انتقادی 1و تأویل دادهها و برآمدههای مطالعات قبلی با هدف به دست
دادن الگوی مبتنی بر مفروضات فلسفه تربیت تأکید دارد (آری.)2911 ،
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بر اساس مفروضات فلسفه اسالمی اجرای برنامه درسی را باید مجموعه فعالیتهایی تلقی نمود که
توسط برنامهریز به طور عمدی و هدفمند انجام میپذیرد و هدف آن کمک به مخاطبان برنامه برای
شناسایی و اصالح مداوم موقعیت خویش متناسب با نظام معیار اسالمی است .در این نگاه ،تغییر یک
حرکت حلزونی شکل است که حرکت در هر حلقه مستلزم طی چهار مرحله رویدادها ،الگوها و
گرایشها ،ساختارها و مدلهای ذهنی است (جاکوبز .)1550 ،2این چهار مرحله در قالب یک گفتگو میان
برنامهریز و مجریان (در سطوح مختلف اجرا) به گونهای تدارک دیده شود که اصالحات سطح بعدی
برنامههای درسی را به دنبال داشته باشد .به این معنا که برنامهریز (عامل تغییر) آماده باشد تا فهم خویش را
در فرآیند اجرا تعمیق بخشیده و به این فرآیند به عنوان سفری که هرگز پایان نمییابد ،و به دنبال واقعیتی
مشترک است ،بنگرد .او اتصال افقها را نتیجه استمرار پرسش و پاسخ میداند که با گسترش افقها به سوی
یکی شدن و با وساطت زبان ممکن میگردد.
تغییر برنامه درسی ،مستلزم درک و اصالح مداوم موقعیت ،از طریق ایجاد رابطه تعاملی ،کسب
تجربیات بیواسطه ،گسترش افقها در یک گفتگوی جمعی برای آشکار ساختن حقیقت تغییر ،تولید دانش
جدید و به مشارکت گذاشتن آن برای رسیدن به سطوح بعدی شایستگی بر اساس نظام معیار اسالمی است.
این الگو ،تغییر برنامهدرسی را امری ناتمام تلقی میکند و در آن برنامهریزی و مجری برنامهدرسی در روند
یک حرکت تکاملی متناوب و حلزونی شکل ،در هر دور نسبت به ماقبل خود ،در سطحی باالتر از مرتبه
وجودی قرار میگیرند .توصیفی که قرآن از حرکت همگانی انسانها «یا ایها االنسان انک کادح الی ربک
کدحا فمالقیه» ارائه میفرماید که نشاندهنده نوعی حرکت تدریجی ولی آزادانه و همراه با افت و خیزهای
فراوان است .نهایت این حرکت ،جایی است که انسان تجلی توحید و مظهر صفات خالق یگانه خویش
خواهد شد (مارش.)1553 ،
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تهران :انتشارات سمت.
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برخورداری ،مهین؛ بختیار نصرآبادی ،حسنعلی و حیدری ،محمدحسین ( .)2931آموزش صلح؛

ضرورتی گریزناپذیر برای نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران .در چکیده مقاالت چهارمین
همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران
(صص .)441-440 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

آموزش صلح؛ ضرورتی گریزناپذیر برای نظام تعلیم و تربیت جمهوری
اسالمی ایران
مهین برخورداری2؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی 1و محمدحسین حیدری

9

طی چند دهه گذشته با گسترش و توسعه فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،فرایند جهانی شدن با سرعت
هرچه بیشتر مرزهای جغرافیایی -سیاسی را درنوردیده و بر همه ابعاد زندگی بشر تأثیر گذاشته است .وقایع
بینالمللی و جنگهای جهانی اول و دوم ،جنگ ویتنام ،رشد تسلیحات اتمی و استفاده از آنها در
هیروشیما و ناکازاکی ،واقعه فروریختن برجهای دوقلو در یازدهم سپتامبر ،جنگها و بیثباتیهای
کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه و سایر نابسامانیهای موجود در جهان پرتنش امروزی از جمله
عوارض گسترده این رشد و توسعه شتابان و لجام گسیخته است .مجموع این عوامل سبب تغییرات
اجتماعی -اقتصادی گستردهای در زندگی انسان امروز شده است .تخریبهای زیست -محیطی ،نابرابری و
تبعیض ،ناامیدی انسانها ،رشد تروریسم و نفرت ،بخشی از این پیامدهای بدشگون و نامبارک است (فتحی
واجارگاه2910 ،؛ صبوری خسروشاهی2913 ،؛ رحمانزاده .)2913 ،از سوی دیگر ،نهاد آموزش و پرورش
به شدت تحت تأثیر رویکردهای جهانی قرار دارد و با توجه به اهداف مهم مدرسه که آمادهسازی کودکان
و نوجوانان برای زندگی در جامعه است ،انتظار میرود که آموزش و پرورش با تغییرات اجتماعی ،سیاسی
و اقتصادی در سطح ملی و بینالمللی متناسب ،همسو و همجهت باشد و اگر آموزش و پرورش با
رویکردهای جهانی همسو نباشد ،منسوخ خواهد شد و آموزشهای غیررسمی و فراملی جای آنرا خواهند
گرفت (تافلر .)2903 ،ما امروزه نیاز داریم تا از طریق تعلیم و تربیت به عنوان راهی یگانه و منحصر به فرد،
جهت مدیریت صحیح وضعیت پیش آمده و همین طور پیشگیری و کاهش درگیریها و تعارضات

 - 2دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان
 -1دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان
 -9استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان
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اجتماعی و همچنین بهبود زندگی مسالمتآمیز ،همدلی بین اقوام و مذاهب گوناگون ،نگهداری از میراث
فرهنگی و حفاظت از محیط زیست بهره بگیریم .یکی از راههای پیشنهادی تعلیم و تربیت که هم به عنوان
راه و هم به مثابه هدف میتواند در این زمینه هدایتگر باشد ،آموزش صلح است .قصد محققین در این
مقاله پاسخ به این پرسش است که نقش آموزش صلح در دنیای پر منازعه امروز چیست؟
بشر از ابتدای خلقت درگیر مقوله صلح بوده است .نحوه دستیابی به یک صلح عادالنه و منصفانه
مسئلهای است که از زمانهای قدیم وجود داشته است؛ اما مطالعات صلح تا حدود زیادی بعد از جنگ
جهانی اول مورد توجه قرار گرفت .بدون تردید کشتار و قتل عام جنگ جهانی اول باعث بروز و پیدایش
تمایل گسترده به سوی صلح گردید (ماهپیشانیان .)2935،با این حال ،تفکر سیستماتیک در این زمینه به
دوره پس از جنگ جهانی دوم میرسد؛ دورهای از ویرانی و کشتار که تاریخ به خود ندیده بود .بنابراین،
برای رهایی از کابوس جنگ ،صاحبنظران دانشگاهی بررسی مقوله صلح و راههای چگونگی دستیابی به
آنرا به صورت آکادمیک آغاز کرده و مهمترین وظیفه خود را آماده ساختن جوامع برای زندگی در
صلح و چگونگی دستیابی به آن عنوان داشتند (همان) .مطالعات صلح به عنوان تالشی میانرشتهای با هدف
پیشگیری و جلوگیری از افزایش و حل و فصل منازعات از طریق صلحآمیز به دنبال پیروزی تمام
طرفهای درگیر در منازعه میباشد .بنابراین ،در تقابل با مطالعات جنگ که هدف آن پیروزی یک طرف
از طریق زور و روشهای خشونتآمیز میباشد ،قرار میگیرد .مطالعات صلح به دلیل ماهیت میانرشتهای
خود شامل علوم سیاسی و روابط بینالملل ،جغرافیا ،اقتصاد ،روانشناسی ،جامعهشناسی ،تاریخ و شمار
دیگری از حوزههای علمی است (پومپر .)1551 ،با توجه به اهمیت مقوله صلح که مورد توجه اندیشمندان
گوناگون در رشتههای مختلف علوم انسانی قرار گرفته میتوان از مقولهای به نام آموزش مبتنی بر صلح نام
برد .آموزش صلح تالشی برای تربیت انسانهایی با ویژگیهای الزم برای زیست مسالمتآمیز و
صلحجویانه با دیگران است .آموزش مبتنی بر صلح به عنوان یک الگوی تربیتی اگرچه راهگشای همه
مسائل جهان پرمخاطره امروزی نیست ،ولی میتواند با شیوه خاص خود نقشی بیهمتا در این زمینه ایفا
نماید .مهاتما گاندی میگفت :اگر ما قرار است در جهان ،صلحی واقعی برقرار سازیم ،باید از کودکان
آغاز کنیم .صلح وضعیتی ذهنی است .از آن جایی که جنگها در اذهان انسانها آغاز میشود ،دفاع از
صلح نیز باید در اذهان انسانها ساخته شود .برای تغییر اذهان انسانها نیز در وهله اول نیاز به آموزش داریم،
آموزشی که مبتنی بر مؤلفههای صلح باشد .آموزش و پرورش تنها راه دفاع در برابر جنگ است  ...مادامی
که ساختارهای اجتماعی خشونتبار در جامعه وجود داشته باشد ،صلح نمیتواند بنا شود .طبیعتاً چنین
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ساختارهایی مردم را به انجام اعمال خشن سوق میدهد .برای مثال ،یک سیستم نادرست توزیع منابع در
جامعه منجر به ناکامی کسانی میشود که محروم یا کم درآمدند .ناکامی خود به خود میتواند مردم را به
خشونت بکشاند .خشونت نیز سه نوع دارد :خشونت ذهنی ،کالمی و بدنی؛ و در نهایت ،هر سه در همان
خشونت ذهنی خالصه میشوند؛ لذا برای ایجاد صلح در یک جامعه باید وضع ذهنی افراد را تغییر داد« .از
آن جایی که جنگها در اذهان انسانها آغاز میشود ،در اذهان انسانها است که باید صلح ساخته شود»
(یونسکو .)1550 ،یکی از بهترین راههای تغییر اذهان انسانها نیز آموزش شیوههای صلحآمیز است.
همچنین ،صلح در سه بخش قابل بررسی است :صلح با خود یا صلح درونی ،صلح اجتماعی که در
مراوادت اجتماعی و ارتباط با دیگران خود را نشان میدهد و صلح با طبیعت یا همان حفظ محیط زیست و
پیشگیری از تخریب آن (همان).
نتایج این تحقیق نشان داد که در نظام تعلیم و تربیت کشور ایران در هر سه بُعد با معضالتی روبهرو
هستیم .در رابطه با صلح با خود یا صلح درونی ،افزایش انسانهایی با بیماریهای روانی و دچار تنهایی،
افسردگی و پریشانحال از جمله مشکالت جامعه ما است .در بخش صلح با دیگران نیز گسترش میزان
خشونتهای اجتماعی مثل استفاده از سالحهای سرد در دعواهای خیابانی و یا نمونههایی از بزهکاریهای
خشن اجتماعی که هر روز از اخبار آنها در روزنامهها و منابع خبری مطلع میشویم .زورگیری در روز
روشن یا تجاوز به حقوق دیگران و جایگزینی رقابت خصمانه به جای همکاری مسالمتآمیز و تنازع به
جای تعاون ،نمونههایی واضح از تربیت انسانهایی است که در آموزش آنان این مقوله مغفول بوده است
(ساالنه حدود  2255قتل از طریق سالحهای سرد در کشور ما رخ میدهد) .از نظر زیست-محیطی نیز
آسیبهای جبرانناپذیری که به حیات وحش وارد میشود (مثل شکار گونههای نایاب حیوانات و
همینطور آلودگی منابع زیرزمینی و دریاها به انواع آلودگیها و پسماندهای صنعتی و همچنین ریختن
زباله در حاشیه رودخانهها و منابع طبیعی) حاکی از چالشهای بزرگی است که در این زمینه نظام تربیتی ما
با آن مواجه است .بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود خسارات سالیانه تخریب زمین در ایران را 20
هزار و  495میلیارد ریال ،معادل  2/0درصد تولید ناخالص داخلی اعالم کرد .بر همین اساس ،خسارات
ساالنه ایران تا سال  1526میالدی حدود  26میلیارد دالر برآورد شده است .نظام تعلیم و تربیت در هر سه
بخش گفته شده نقش مهمی ایفا مینماید .بر خالف سایر رشتههای مرتبط با صلح که این مقوله را تعریف
و توصیف مینمایند ،تعلیم و تربیت وظیفه پیشگیری از منازعات و ایجاد و توسعه مهارتها و ویژگیهای
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انسان صلحطلب را به عهده دارد؛ لذا در عصر حاضر آموزش صلح حلقه مفقودهای است که باید در نظام
تعلیم و تربیت به آن توجه نمود.
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غریبی ،جالل؛ گلستانی ،سید هاشم و جعفری ،سید ابراهیم ( .)2931بررسی مبانی فلسفی سند برنامه

درسی ملی ایران بر اساس مؤلفههای تعلیم و تربیت چند فرهنگی .در چکیده مقاالت چهارمین
همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران
(صص .)402-443 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

بررسی مبانی فلسفی سند برنامه درسی ملی ایران بر اساس مؤلفههای تعلیم و
تربیت چند فرهنگی
جالل غریبی2؛ سید هاشم گلستانی 1و سید ابراهیم جعفری

9

تعلیم و تربیت چند فرهنگی به عنوان یک نیاز ضروری در جوامع چند فرهنگی که میخواهند به
صورت مسالمتآمیز زندگی مشترک را دنبال کنند ،امری حیاتی است .این نوع تعلیم و تربیت مسائلی
همچون نژادپرستی ،قومگرایی و سایر انواع تبعیضها در مدارس و جوامع را رد کرده و به چالش میکشد
و در عوض تکثر (قومی ،فرهنگی ،نژادی و  )...را مورد تأکید و تصدیق قرار میدهد .بنا بر نص صریح
قرآن کریم نیز خلقت متفاوت انسان ،هم نشان از اعجاز خلقت بشر توسط خداوند ،و هم بستری برای
شناخت همنوعان است .برنامههای جدید تربیتی عموماً به عنوان روندی اصالحی در جهت بهبود وضعیت
تعلیم و تربیت به شمار میروند و با علم به این که هر برنامه درسی و آموزشی بر مبانی نظری خاصی بنا
شده ،وضوح بخشیدن به مبانی نظری برنامههای تربیتی ضرورت دارد .برنامه درسی ملی ایران نیز مسلماً
یکی از این برنامههای تربیتی است که از مبانی نظری خاصی برخوردار است .اما از آنجا که ترکیب
جمعیتی کشور ایران ،گروههای فرهنگی ،قومی و زبانی متنوعی را در بر گرفته و این تنوع و تکثر در قانون
اساسی ایران ،به ویژه اصول  20و  ،23مورد توجه قرار گرفته ،میطلبد که برنامه درسی ملی ایران هم به این
مهم توجه نماید .بر این اساس ،هدف مقاله حاضر ،بررسی مبانی فلسفی سند برنامه درسی ملی ایران ،به
منظور تعیین میزان توجه به مؤلفههای تعلیم و تربیت چند فرهنگی است .بدین منظور ابتدا مبانی نظری تعلیم
و تربیت چند فرهنگی بررسی و مؤلفههای اساسی آن استخراج گردید .سپس به لحاظ ضرورت اتکای سند
برنامه درسی ملی بر مبانی نظری تحول بنیادین به ویژه فلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و عمومی ،این
 -2دانشجوی دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان) jgharibi@yahoo.com
 -1استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان) sh-golestani@khuisf.ac.ir

 - 9دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان sebrahimjafari@yahoo.com
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اسناد نیز مطالعه گردید تا تناسب این مبانی با تعلیم و تربیت چند فرهنگی مشخص شود .در نهایت محتوای
سند برنامه درسی ملی ایران (بخش مبانی فلسفی) بر اساس مؤلفههای استخراج شده ،تحلیل گردید .روش
پژوهش مورد استفاده ،تحلیل محتوا و واحد تحلیل نیز متن سند بوده است .برای انجام تحلیل از روش سه
مرحلهای ،که شامل «آمادهسازی ،بررسی مواد و پردازش نتایج» بود ،استفاده گردید .برای انجام مطالعه،
بخش مبانی فلسفی سند را در چهار زیر مجموعه شامل «مبانی هستیشناسی ،مبانی انسانشناسی ،مبانی
معرفتشناسی و مبانی ارزششناسی» بررسی شدند ،و سپس از لحاظ توجه به مؤلفههای تعلیم و تربیت چند
فرهنگی مورد تحلیل قرار گرفتند.
نتایج تحلیل بیانگر این بود که در تدوین بخش مربوط به مبانی فلسفی سند برنامه درسی ملی ،مؤلفههای
تعلیم و تربیت چند فرهنگی تا اندازهای بروز و ظهور داشته است اما به نظر میرسد مقدار آن کافی نیست.
با توجه به اهمیت بخش مبانی در هر برنامه درسی که توجیهات نظری و علمی برنامه را بیان میکند،
تبیینهای نسبتاً ناکافی از مؤلفههای تعلیم و تربیت چند فرهنگی در این بخش ارائه شده است .البته مبانی
هستیشناسی به عنوان یکی از بخشهای مهم مبانی فلسفی سند ،هیچ مؤلفهای از مؤلفههای تعلیم و تربیت
چند فرهنگی را در خود منعکس نکرده است؛ لذا بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد شد که این بخش از سند
برنامه درسی ملی نیاز به اصالح دارد و ضروری است که از لحاظ گنجاندن مؤلفههای تعلیم و تربیت چند
فرهنگی مورد بازبینی قرار گیرد.
واژههای كلیدی :مبانی فلسفی ،سند تحول بنیادین ،سند برنامه درسی ملی ایران ،تعلیم و تربیت چند
فرهنگی.

منابع
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جوادی ،محمدجعفر ( .)2903آموزش چند فرهنگی به مثابه رویکردی در آموزش .فصلنامه تعلیم و تربیت ،سال
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صادقی ،علیرضا ( .)2913بررسی سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران بر اساس رویکرد آموزش چند
فرهنگی .فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران ،سال پنجم ،شماره .21

عراقیه ،علیرضا و دیگران ( .)2911تلفیق ،راهبردی مناسب برای تدوین برنامه درسی چند فرهنگی .فصلنامه مطالعات
میان رشتهای در علوم انسانی ،دوره دوم ،شماره .2
عزیزی ،نعمتاهلل و همکاران ( .)2913بررسی وضعیت آموزش چند فرهنگی تربیت معلم شهر سنندج از منظر
دانشجویان .فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران ،سال سوم ،شماره .1
عسکریان ،مصطفی ( .)2910جایگاه فرهنگهای قومی در تربیت شهروند .فصلنامه نوآوریهای آموزشی ،شماره
.20
غریبی ،جالل ( .)2910برنامه درسی چند فرهنگی و داللتهای آن برای چشم اندازهای نوین آموزشی (پایاننامه
کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش).
غریبی ،جالل ( .)2932مبانی فلسفی تعلیم و تربیت چند فرهنگی (رساله دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت) .دانشگاه
آزاد اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان) ،در حال انجام.
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران (( .)2913جهانگیر منصور ،مدون) .تهران :نشر دوران.
واتسون ،سی دبلیو ( .)2919کثرتگرایی فرهنگی( .حسن پویان ،مترجم) .تهران :نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی.
وزارت آموزش و پرورش ( .)2913سند برنامه درسی ملی ایران( .نگاشت سوم).
وزارت آموزش و پرورش ( .)2935سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران.
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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قلندری ،معصومه؛ مرعشی ،سید منصور و مهرعلیزاده ،یداله ( .)2931مبانی ،اصول و اهداف تعلیم

و تربیت کثرتگرایی و داللتهای تربیتی آن در نظام آموزشی ایران .در چکیده مقاالت چهارمین
همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران
(صص .)404-401 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

مبانی ،اصول و اهداف تعلیم و تربیت كثرتگرایی و داللتهای تربیتی آن
در نظام آموزشی ایران
معصومه قلندری2؛ سید منصور مرعشی 1و یداله مهرعلیزاده

9

یکی از نظریههای مهم در گسترهی تعلیم و تربیت ،نظریهی کثرتگرایی یـا چند فرهنگی یعـنی
گرایـش به اصـالت تعدد فرهنگها میباشد .کثرتگرایی فرهنگی در تعلیم و تربیت یکی از پیچدهترین
مسائل در نظام آموزشی است .جوادی ( )2903در مقالهاش به این نتیجه میرسد که آموزش چند فرهنگی،
آموزشی است که در آن برای تمام افـراد ،صـرفنـظر از تفاوتهای فرهنگی آنها ،شرایط یکسانی فراهم
میشود و هر دانشآموز این فرصـت را پـیـدا میکند تا متناسب با تواناییهای خود ،به شهروندی مفید و
مولد برای جامعه تبدیل شود .دیویدمن و دیویدمن ( )2334یک مفهوم ترکیبی را از آموزش کثرتگرایی
طراحی کردند .که مربیان را با یک راهنمای عملی برای اجرای درسهای چند فرهنگی و آموزش در یک
چارچوب آموزشی چند فرهنگی آشنا میسازند .در این پژوهش ،هدف کلی بررسی و شناسایی مبانی،
اصول و اهداف تعلیم و تربیت کثرتگرایی و داللتهای تربیتی آن در نظام آموزشی ایران با استفاده از

روش سندی – تحلیلی است .با توجه به سواالت پژوهش و انجام پژوهش این نتایج حاصل گردید.
کثرتگرایی تمایز و تفاوت میان انسانها را میپسندد و ارج مینهد ،بدین ترتیب همه حق اظهارنظر پیدا
میکنند .برای همه فراگیران صرف نظر از تفاوتهای فرهنگی آنها ،فرصتهای آموزشی یکسان بوجود
میآید .در نظام آموزشی ایران ،بکارگیری این نظریه باعث تقویت زمینههای مشارکت اجتماعی ،گفتگو و
احترام به عقاید دیگران ،فرصت اظهارنظر و تبادل افکار ،تبادل فرهنگی ،آشنایی با خرده فرهنگها ،ترویج

 - 2کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش z.ghalandari65@gmail.com
 - 1دکتری فلسفه تعلیم و تربیت marashi_s@scu.ac.ir

 - 9دکتری مدیریت منابع انسانی

mehralizadeh_y@cua.ac.ir
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فرهنگ گفتگو زمینهسازی گسترش تفکر خالق و تشویق خالقیت در برنامهها و آموزشها ،ایجاد فرصت
یادگیری مناسب برای تمرین وظایف شهروندی ،نقادی اندیشه و توسعه فرهنگی میشود.
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مقیمی گسک ،اعظم؛ مرعشی ،سید منصور و هاشمی ،سید جالل ( .)2931تحلیل محتوای
کتابهای درسی بخوانیم و بنویسیم دوره ابتدایی از منظر توجه به مقولههای آموزش فلسفه به

کودکان در راستای تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش .در چکیده مقاالت چهارمین همایش
ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص:
 .)406-400مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تحلیل محتوای كتابهای درسی بخوانیم و بنویسیم دوره ابتدایی از منظر
توجه به مقولههای آموزش فلسفه به كودكان در راستای تحول بنیادین در
نظام آموزش و پرورش
اعظم مقیمی گسک2؛ سید منصور مرعشی 1و سید جالل هاشمی

9

با توجه به اینکه خطمشیهای آموزش و پرورش نسبت به مسایل و رویدادهای معاصر ،در بحث تحول
بنیادین در آموزش و پرورش اهمیت زیادی دارد و از طرف دیگر با توجه به اهمیت برنامه فلسفه برای
کودکان بهعنوان یک جنبش تربیتی نوظهور در زمینهی آموزش مهارت های فکری به کودکان ،هدف این
پژوهش تحلیل محتوای کتابهای درسی بخوانیم و بنویسم دوره ابتدایی چاپ سال تحصیلی 2913 – 35

از منظر توجه به مقولههای آموزش فلسفه به کودکان میباشد .از آنجایی که ناجی ( )2911معتقد است در
کشور ما به خاطر سیطره روح پیاژهای بر نظام آموزش و پرورش ،تغییرات جدیدی که در کتابهای
درسی و سایر امور مربوط به آموزش ایجاد میشود ،غافل از انقالب بزرگی است که برنامه فلسفه برای
کودکان در جهان پدید آورده است؛ بنابراین سوال اصلی این پژوهش این است که به چه میزان به
مقولههای آموزش فلسفه به کودکان در کتابهای درسی بخوانیم و بنویسیم دوره ابتدایی توجه شده
است؟
روش این پژوهش تحلیل محتوای کمی و با استفاده از چک لیستی از مقولههای برنامهی آموزش
فلسفه به کودکان است ،که شامل  9مفهوم (استدالل ،مفهومسازی و قضاوت) و  21زیرمؤلفه میباشد.
جامعهی این پژوهش کتابهای بخوانیم و بنویسیم دوره ابتدایی که جمعاً شامل  25جلد کتاب است،

 - 2کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت ،آموزگار شاغل در آموزش و پرورش بیرجند a_moghimi_g@yahoo.com
 - 1عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز marashi_s@scu.ac.ir

 - 9عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

j.hashemi@scu.ac.ir
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میباشد .در این پژوهش ،کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شده است .در کلیه ی کتابهای مورد تحلیل،
 153مؤلفه مربوط به مفاهیم تفکر فلسفی شناسایی شد که کتاب بنویسیم پایه دوم ابتدایی با  213فراوانی
دارای بیشترین و کتاب بنویسیم پایه اول ابتدایی با  0فراوانی دارای کمترین فراوانی مؤلفهها است .همچنین
مؤلفهی ساختن معیار با  211فراوانی دارای بیشترین و مؤلفهی شناخت با  22فراوانی دارای کمترین فراوانی
مربوط به مفاهیم تفکر فلسفی در کل کتابها میباشد .با توجه به حضور پر رنگ بعضی از مقولهها در
تعدادی از کتابهای مورد بررسی ،باید توجه داشت که فراوانی زیاد این مقولهها دلیل بر این نیست که
همهی این مؤلفهها در کودکان تقویت شده؛ زیرا روش و نگرش معلم به دانشآموز بهعنوان یک فرد
انسانی و میزان آشنایی او با برنامهی آموزش فلسفه به کودکان میتواند نقش مهمتری از محتوا داشته باشد.
بنابراین ،در اینجا لزوم تغییر نگرش و آموزشهای تخصصی الزم برای معلمان ،امری ضروری به نظر
میرسد .همچنین ،این موضوع در تربیت معلمان در مراکز تربیت معلم از همان ابتدا باید مد نظر قرار گیرد.
زیرا ،معلمی که خود فلسفیدن و فلسفهورزی را نیاموخته باشد ،چگونه میتواند آن را آموزش دهد؟
بنابراین در بحث تحول بنیادین بیش از هر چیز باید به تربیت معلمانی آگاه توجه نمود.
واژههای كلیدی :فلسفه برای کودکان ،تحلیل محتوا ،کتاب درسی ،دوره ابتدایی

منابع
پریرخ ،مهری؛ پریرخ ،زهره و مجدی ،زهرا ( .)2913رد پای مفاهیم فلسفی در داستانهای کودکان :پژوهشی

پیرامون شناسایی مؤلفههای مرتبط با آموزش تفکر فلسفی .مطالعات کتابداری و علم اطالعات دانشگاه شهید
چمران اهواز ،)4( 26 ،صص.15-00 :
قائدی ،یحیی ( .)2919آموزش فلسفه به کودکان ،بررسی مبانی نظری .تهران :دواوین.

قائدی ،یحیی ( .)2910برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان در دوره ابتدایی .همایش نوآوری در برنامه درسی
دوره ابتدایی (صص .)650-013 :شیراز.
ناجی ،سعید ( .)2911آسیبشناسی برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان در ایران .فصلنامه فرهنگ ،)2(11 ،صص:
.3-2
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پارساییان ،زهرا و قائدی ،یحیی ( .)2931تربیت شهروندی از منظر پست مدرنیسم و نقد اشارات

برای آموزش شهروندی در ایران .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و
تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)403-400 :مشهد:
دانشگاه فردوسی مشهد.

تربیت شهروندی از منظر پست مدرنیسم و نقد اشارات برای آموزش
شهروندی در ایران
زهرا پارساییان 2و یحیی قائدی

1

در دهههای اخیر جهان و در پی آن نظامهای تعلیم و تربیت با افکار و اندیشههایی که آن را پست مدرن
خواندهاند روبرو شده است .اصول ،مبانی و آموزههای این جریان در حال گسترش است ،آنگونه که در
عرصههای مختلف علمی چون سیاست ،هنر ،ادبیات و از جمله تعلیم و تربیت ،مسائل تازهای را باعث شده
است .در عرصه تعلیم و تربیت ،پست مدرنیسم بیشتر به تبیین بحرانزدگی تعلیم و تربیت مدرن میپردازد و
در واقع منتقد وضع کلی تربیت در دوره مدرن است .تعلیم و تربیت مورد نظر پست مدرنیستها بنیانهای
ثابت و جهانی ندارد و تکثرگرایانه ،مبتنی بر گفتمان با تأکید بر تفاوتها ،غیریت و مطالعات فرهنگی،
ضداقتدارگرا و انتقادی است (فرمهینی فراهانی .)2911 ،این پژوهش با توجه به آرا و دیدگاههایی که در
تعلیم و تربیت پست مدرن توسط صاحبنظران این جریان مطرح شده است جنبه دیگری از تعلیم و تربیت
که همانا تربیت شهروندی است با روشی تحلیلی و استنتاجی از منظر پست مدرنیسم مورد بررسی قرار داده
است .تربیت شهروندی همواره در نظامهای آموزش و پرورش جوامع از مباحث مهمی است که مورد
توجه دستاندرکاران تعلیم و تربیت هر جامعه است و تحت تاثیر نظام فلسفی آموزش و پرورش آن جامعه
در رابطه با آن برنامهریزیهای کالن و خرد صورت میگیرد که با تغییر و تحول نظام فلسفی آموزش و
پرورش جامعه این مفهوم و مفاهیم وابسته به آن نیز دچار تغییر و تحول میشوند.
در این پژوهش سعی بر آن است که به سواالت زیر پاسخ داده شود:
 -2تربیت شهروندی در دوران پست مدرنیسم چه مفهومی دارد؟
 -1شهروند خوب در دوران پست مدرن چه ویژگیهایی دارد؟
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی zparsam8413@gmail.com

 -1استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
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 -9با توجه به آراء مطرح شده از پست مدرنیسم در مورد تربیت شهروندی چه نقدی بر آموزش
شهروندی در ایران وجود دارد؟
با توجه به ویژگیها و مشخصات بیان شده در مورد پست مدرن از سوی صاحبنظران پست مدرن که
گاه در تناقض باهم قرار دارند ،نمیتوان انتظار نظام ثابت و مشخصی از تعلیم و تربیت و به تبع آن تربیت
شهروندی داشت .به طور کلی ،دیدگاه پست مدرنیسم در حکم اندیشهای اجتماعی و فلسفی با صفاتی نظیر
انسانگرایی ،آزادیخواهی ،ناسیونالیسم ،عقلگرایی ،دینگریزی و مانند آن ،تاثیری گستردهای بر تعلیم و
تربیت در ابعاد گوناگون آن داشته است (فانی .)2919 ،به گفته برخی ،تعلیم و تربیت این دیدگاه به دنبال
تربیت انسان عاقل و انتقادگر است (ربانی .)2910 ،در رابطه با نقد مضامین پست مدرن در رابطه با تربیت
شهروندی در ایران اینگونه میتوان استنباط کرد که برخی از مضامین پست مدرن نظیر احترام به
ارزشهای اقلیتها ،انسانگرایی ،روحیه انتقادگری میتواند به عنوان ایدههایی قابل توجه در برنامه تربیت
شهروندی ایران مورد توجه قرار گیرد ،ایرانی که دارای جامعهای متکثر و مملو از گروههای گوناگون
اجتماعی و فرهنگی و زبانی و قومی است و نیاز به شهروندانی دارد که به حقوق برابر و انسانی تمام
هموطنان خود احترام بگذارند و از کرامت انسانی همه آنان را در عمل پاسداری کنند و نشانهای از تربیت
شهروند جهانی و حرمت گذاشتن به حقوق تمام انسانها به دور از تعصبات قومی و مذهبی نیز در آن ها
متبلور شود.
واژههای كلیدی :پست مدرنیسم ،تربیت شهروندی

منابع
آقازاده ،محرم؛ دبیر اصفهانی ،عذرا ( .)2915اندیشۀ نوین در آموزش و پروش .تهران :نشر آییژ.
آقازاده ،احمد ( .)2910اصول و قواعد حاکم بر فرایند تربیت شهروندی و بررسی سیر تحوالت و ویژگیهای
اینگونه آموزشها در کشور ژاپن .فصلنامه نوآوریهای آموزشی.22-44،)20( 0 ،
آلحسینی ،فرشته؛ باقری ،خسرو ( .)2916تأملی بر کثرتگرایی بنیادی لیوتار و پیامدهای آن برای تعلیم و تربیت.
مجله تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش) ،شماره .31
آهنچیان ،محمدرضا ( .)2911آموزش و پرورش در شرایط پست مدرن .تهران :نشر طهوری.
احمد ،اکبر ( .)2903پستمدرنیسم در اسالم( .حسینعلی نوذری ،مترجم) .اصفهان :انتشارات نقشجهان.
احمدی ،بابک ( .)2909مدرنیته و اندیشه انتقادی .تهران :مرکز.
باقری ،خسرو ( .)2900تعلیم و تربیت در منظر پست مدرنیسم .مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران-2( 1 ،
 ،)4صص.69-19 :
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باقری ،خسرو ( .)2900دیدگاههای جدید در فلسفه تعلیم و تربیت .تهران :نقش هستی.
باقری ،خسرو ( .)2900تربیت دینی در برابر چالش قرن بیست و یکم .مجموعه مقاالت تربیت اسالمی .قم :مرکز
مطالعات تربیت اسالمی.
بهشتی ،سعید ( .)2900زمینهای برای بازاندیشی در فلسفه تعلیم و تربیت .تهران :نشر ویرایش.
بهشتی ،سعید ( .)2910تبیین و نقد پست مدرنیسم در فلسفۀ تعلیم و تربیت معاصر .مجموعه مقاالت علوم تربیتی.
تهران :انتشارات سمت.
تاجیک ،علی ( .)2901جامعه مدنی .تهران :طرح نو.

دالوری ،رضا ( .)2900پرسش و پاسخ؛ پست مدرنیسم یعنی چه؟ .مجله حوزه و دانشگاه ،شماره .6
ربانی ،رسول و بدری ،احسان ( .)2910تحلیلی بر دیدگاههای تربیتی پسامدرن .پژوهشنامه انقالب اسالمی ،شماره
.20
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کریمی ،مصطفی و سلحشور ،احمد ( .)2931مقایسه نشانهشناسانهی تحوّل در نظام آموزش و

پرورش مترقّی و نظام آموزش و پرورش ایران .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن
فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص.)461-465 :
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

مقایسه نشانهشناسانهی تحوّل در نظام آموزش و پرورش مترقّی و نظام
آموزش و پرورش ایران
مصطفی کریمی 2و احمد سلحشور

1

با توجه به سیر تکوین و تغییر نظام آموزش و پرورش در کشورهای توسعه یافته و ایران ،به نظر میرسد
بحث تحول در چند دههی پیش ،تقریباً از منظر یک یا چند رویکرد که بدان اشاره خواهد شد مطرح بوده
است .در یک دوره ،تحوّل در آموزش و پرورش بیشتر با توجّه به رویکرد فلسفی ،عقیدتی و سیاسی مورد
نظر بوده ،در دورهای با توجّه به رویکرد کیفیت آموزش و پرورش ،در دورهای از نظر رویکرد رویارویی
و هماهنگی با چالشها و نیازهای ناشی از تغیرات و تحوالت جدید تکنولوژیکی ،علمی ،فرهنگی،
اقتصادی در عرصههای جهانی ،و در دورهای از نظر برنامهریزی و مدیریت مورد توجّه بوده است (سند
تحوّل بنیادین آموزش و پرورش .)2913 ،در سالهای اخیر ،بحث تحوّل در نظام آموزش و پرورش کشور
باعث ایجاد مسائل و مباحث متنوّعی در مجامع علمی و غیر علمی شده است .در این رابطه شاید سؤالهایی
در ذهن هر فرد آشنا و عالقهمند به مباحث تحوّل در آموزش و پرورش ایجاد شود که تا به حال چه نوع
تحوّلی و با چه رویکردی در نظام آموزش و پرورش کشور ایجاد شده است؟ آیا این تحوّل از ویژگیهای
زیرساختی متشکل شده یا روساختی است؟ آیا این تحوّل هویت مستقل داشته و یا به صورت یک
الگوبرداری کامل یا ناقص از تحوّالت صورت گرفته در نظام آموزش و پرورش کشورهای مترقّی ،مانند
کشورهای اروپای غربی یا آمریکا ،میباشد؟ چه وجوه تفاوت و یا شباهتی در مورد تحوّل در نظام آموزش
و پرورش مترقّی و کشور وجود دارد؟ برای پاسخگویی مبتنی بر شواهد و مدارک عینی و مستدل به نظر
میرسد میتوان با کمک نشانهشناسی که به صورت بنیادی به بررسی نشانههای حاصل از تحول در
آموزش و پرورش با یک یا چند رویکرد خاص میپردازد به نتایج مطلوبی و مستندی رسید ،زیرا در جامعه

 - 2دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه بوعلی سینا sinak62@gmail.com
 - 1استادیار دانشگاه بوعلی سینا ah.salahshoor@gmail.com
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انسانی که نظام آموزش و پرورش به عنوان جزیی از آن است ،پیوسته از طریق زبان و در قالب آنچه گفته
و آنچه نوشته میشود ،از طریق رفتارهای فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ،مانند آموزش ،تجارت،
آیینها ،پوشاک ،شیوههای بیان فیزیکی (حرکات دست ،چشم ،ابرو ،)...فضاها و همه و همه نشاندهندهی
این امر هستند که نشانهها در همه جا من جمله آموزش و پرورش موجود هستند (گیرو .)2916 ،در نتیجه،
هر تحوّل و سکونی در سیستم آن نشانههای مختلفی را برای ابالغ به دیگران تولید میکنند .نشانهشناسی
متونی را مطالعه میکند که از این نشانهها درست میشود و قرار است دائماً ایجاد ارتباط کند و چیزی،
پیامی و یا حسی را به دیگری نشان یا انتقال دهد (چندلر .)2916 ،بر همین اساس ،میتوان نشانههای تحوّل
و یا عدم تحوّل در نظام آموزش و پرورش را در جوامع مختلف بررسی کرد .پس ،این پژوهش ،با هر
چیزی که بتواند به عنوان یک نشانهی تحوّل در نظام آموزش و پرورش قلمداد شود ،سر و کار دارد؛ از
قبیل :متون ،اسناد ،کلمات ،اشکال ،تصاویر ،اصوات ،اشیا و رفتارها؛ گو این که نشانهشناسان معاصر،
نشانهها را به طور منزوی مطالعه نمیکنند؛ بلکه به بررسی آنها به عنوان بخشی از نظامهای نشانهای (مثل
یک رسانه یا ژانر) میپردازند (شایانمهر.)2900 ،
در این پژوهش ،با توجه به رویکرد پیرس نظریهای سه وجهی اعم از :نشانه ،اُبژه یا موضوع (آنچه که از
طریق نشانه بازنمایی شده)؛ و تفسیر یا تأویل (تأثیر داللتی نشانهها)؛ و بررسی نشانهها در سه نوع «نمایهای»،
«شمایلی» «نمادین» (سجودی )2910 ،و مقایسه آنها در دو نظام آموزش و پرورش کشورهای مترقّی با
ایران پرداخته شده است .نتایج بدست آمده از این قرار است:
بر اساس نشانههای نمادین و نمایهای و با در نظر گرفتن چهار رویکرد مذکور دربارهی تحوّل در نظام
آموزش و پرورش غربی ،که طی سالهای  2312 -2193به وجود آمده است ،میتوان تحوّل در نظام
آموزش و پرورش غرب را به عنوان مدلی منطبق با ساختارها ،ویژگی خردهنظامهای سیاسی اجتماعی،
فلسفی ،علمی ،فرهنگی و اقتصادی و مبتنی بر تحوّالت دو سویه بین این نظامها و آموزش و پرورش
دانست (فرجاد212 :2911 ،؛ عالقهبند.)210 :2906 ،
بر اساس نشانههای نمادین و نمایهای و با در نظر گرفتن چهار رویکرد مذکور در بارهی تحوّل در نظام
آموزش و پرورش میتوان چنین گفت که در ایران ،طی سه دهه اخیر تا سال  2913تحوّل در نظام آموزش
و پرورش ایران را بیشتر به عنوان مدلی منطبق با ساختارها و ویژگیهای نظامهای سیاسی  -اجتماعی و
فرهنگی و مبتنی بر تغییرات یک سویهی این نظامها بر آموزش و پرورش دانست (آهنچیان و طاهرپور،
25 :2935؛ موسیپور.)2910 ،
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از نظر نشانههای شمایلی و با در نظر گرفتن نظام آموزش و پرورش غربی به عنوان یک مدل یا سیستم،
میتوان نتیجه گرفت که در اثر تحوّل در آن از شکل یک سیستم آموزشی ایستا به شکل سیستم آموزشی
پویا تغییر یافته است (موسیپور .)2910 ،از نظر نشانههای شمایلی و با فرض نظام آموزش و پرورش ایران
به عنوان یک مدل یا سیستم میتوان به این نتیجه رسید که هنوز به شکل یک سیستم ایستا میباشد
(موسیپور .)2910 ،با توجّه به مقایسهی انواع تحلیل نشانهها میتوان چنین گفت که از نظر روند ،محتوا و
اجرا تحوّل در آموزش و پرورش مترقّی و ایران متفاوت بوده است (موسیپور.)2910 ،
واژههای كلیدی :نشانهشناسی ،تحوّل ،آموزش و پرورش

منابع
آهنچیان ،محمدرضا و طاهرپور ،محمدشریف ( .)2935نشانههای مدرنیته در نظام آموزش و پرورش ایران .ماهنامه
مهندسی فرهنگی ،سال پنجم ،شماره  ،04 -09صص.16-1 :
بارت ،روالن ( .)2905عناصر نشانهشناسی( .مجید محمدی ،مترجم) .تهران :هدی.
چندلر ،دانیل ( .)2916مبانی نشانهشناسی( .مهدی پارسا ،مترجم) .تهران :سوره مهر.
سجودی ،فرزان ( .)2910نشانه شناسی کاربردی .تهران :علم.
شایانمهر ،علیرضا ( .)2900دائرۀالعارف تطبیقی علوم اجتماعی .تهران :کیهان.
عالقهبند ،علی ( .)2906جامعهشناسی آموزش و پرورش .تهران :روان.
گیرو ،پییر ( .)2919نشانهشناسی( .محمد نبوی ،مترجم) .تهران :آگه
موسیپور ،نعمتاهلل ( .)2910برنامهریزی درسی در ایران معاصر .فصلنامه تعلیم و تربیت ،سال بیست و چهارم ،شماره
( 4پیاپی .)36
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کریمی ،مصطفی و سلحشور ،احمد ( .)2931ایجاد تحوّل در نظام آموزشی کشور با توجه به

روشهای تفکّر فلسفی .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران:
مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)460-469 :مشهد :دانشگاه فردوسی
مشهد.

ایجاد تحوّل در نظام آموزشی كشور با توجه به روشهای تفکّر فلسفی
مصطفی کریمی 2و احمد سلحشور

1

بحث تحوّل در نظام آموزشی را میتوان از منظر رویکردهای مختلف مورد بررسی قرار داد .در یک
رویکرد تحوّل در آموزش و پرورش را میتوان به معنای سوقدهی فلسفه آموزش و پرورش به سمت
فلسفه اسالمی در نظر گرفت .در رویکرد دیگری تحوّل در آموزش و پرورش از جنبه مدیریتی مطرح
میشود و به معنی حرکت از مدیریت متمرکز به سمت مدیریت غیر متمرکز است .همچنین در یک
رویکرد تحوّل در آموزش و پرورش ،به عنوان حرکت از حافظه محوری به سمت تأمّل محوری مطرح
شده است ،و در نهایت تحوّل در آموزش و پرورش را میتوان به معنای کسب هماهنگی با چالشها و
نیازهای ناشی از تغییرات و تحوالت جدید تکنولوژیکی ،علمی ،فرهنگی و اقتصادی در عرصههای جهانی
دانست.
در این راستا و در جهت توجه به رویکرد تأمل محوری در مقابل حافظه محوری و هماهنگی با چالشها
و نیازهای ناشی از تغییرات و تحوالت جدید (سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش ،)2913 ،به نظر
میرسد تفکّر فلسفی که در چند دههی اخیر ،به عنوان یک روش برای پرورش قوهی تفکّر ،تخیل،
خلّاقیت ،کاوشگری و غیره در قالب برنامههای آموزش فلسفه به کودکان مطرح شده است (قائدی،
 ،)2916میتواند در متحوّل کردن کل نظام آموزش و پرورش کشور سهم عمدهای داشته باشد؛ زیرا
عمدهترین هدف تعلیم و تربیت در هر نظام و در هر سطح و مقطعی ،پرورش مهارتهای تفکّر و روحیهی
پرسشگری ،نقادی و خالق در متعلّمان میباشد (جعفری)2932 ،؛ لذا در ارتباط با این مسئله سؤالهای زیر
مطرح میشود:

2

 -دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا sinak62@gmail.com

1

 -استادیار دانشگاه بوعلی سینا ah.salahshoor@gmail.com
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 -2مفهوم تفکّر فلسفی به عنوان یک روش در برنامههای آموزش فلسفه به کودکان چیست و چه
شباهت یا تفاوتی با روشهای موجود دارد؟
 -1روش تفکّر فلسفی چه نقشی میتواند در تحوّل آموزش و پرورش برای حرکت از حافظه محوری
به سمت تأمّل محوری داشته باشد؟
 -9تفکّر فلسفی به عنوان یک روش ،در تحوّل آموزش و پرورش جهت رویارویی و هماهنگی با
چالشها و نیازهای ناشی از تغییرات و تحوالت جدید تکنولوژیکی ،علمی ،فرهنگی ،اقتصادی در
عرصههای جهانی چه نقشی میتواند داشته باشد؟
 -4روش تفکّر فلسفی چه نوع رابطهای با تحوّل مدیریتی و برنامه ریزی آموزشی در نظام آموزش و
پرورش کشور دارد؟
در رابطه با سؤال اول و دوم همان طور که اشاره شد تفکّر فلسفی به عنوان یک روش برخواسته از متن
فلسفه و به معانی تفکّر در مورد تفکّر ،فلسفیدن ،پرسشگری برای پرورش انواع مهارتهای سطح پایین،
سطح متوسط و سطح باالی فعالیت تفکّر تعریف شده است (قائدی .)2916 ،با توجه به این تعریف،
مهمترین نقشهایی که میتوان برای تفکر فلسفی در تحوّل نظام آموزش و پرورش کشور در نظر گرفت
عبارتند از« :تحوّل در بلند مدت و تحوّل در کوتاه مدت» .تحوّل در بلند مدت شامل تحوّل در اهداف،
اصول ،روشها ،ابزار و نوع نگرش میباشد و تحول کوتاه مدت شامل تحوّل در مدیریت و برنامه ریزی
آموزش و پرورش میباشد .در مورد سؤال سوم میتوان این چنین گفت که یک ارتباط دوطرفه بین روش
تفکّر فلسفی با چالشها و نیازهای ناشی از تغییرات و تحوالت جدید تکنولوژیکی ،علمی ،فرهنگی و
اقتصادی در عرصههای جهانی وجود دارد .از یک طرف استفاده از این روش در آموزش باعث رشد و
توسعه مهارتهای فکری و درسی در آنها شده و آنها را نسبت به نقد و استفاده مطلوب از تحوالت
جدید تکنولوژیکی ،علمی ،فرهنگی و اقتصادی آمادهتر میکند و از طرف دیگر آشنایی و استفاده از نتایج
این تحوّالت میتواند باعث رشد بیشتر این مهارتها شود (بکلی و جفری .)1522 ،2همچنین در جواب
سؤال چهارم میتوان گفت استفاده از این روش نیازمند تحوّالت اساسی در مفهوم و عمل مدیریتی و
همچنین برنامه ریزی آموزشی و درسی میباشد (ناجی .)2913 ،چرا که هر برنامه جدیدی برای اجرا در
یک سیستم نیازمند یک منبع و یک فرایند پشتیبان به خصوص میباشد ،لذا با توجه به این نکته به نظر
میرسد در نظام آموزش و پرورش کنونی کشور ایجاد تحوّالت اساسی در مفهوم و عمل مدیریتی و
- Beckley & Jeffrey

2
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همچنین برنامه ریزی آموزشی و درسی در مقام عمل با موانع متعددی روبرو میباشد (طالبیان و تصدیقی،
.)2910
واژههای كلیدی :تحوّل ،آموزش فلسفه به کودکان ،تفکّر فلسفی

منابع
جعفری ،فاطمه ( .)2932عوامل مؤثّر بر پرسشگری فراگیران در کالس .نشریه علوم اجتماعی ،شماره  ،00ص252 :
سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش (.)2913
طالبیان ،محمد و تصدیقی ،محمد علی ( .)2910مشکالت فراروی ساختار تعلیم و تربیت ایران در هزاره سوم و
راهکارهای آن .دانش و پژوهش در علوم تربیتی ،شماره  ،3صص.215-33 :
قائدی ،یحیی ( .)2916امکان آموزش فلسفه به کودکان؛ چالش بر سر مفهوم فلسفه .فصلنامه مطالعات برنامه درسی،
سال دوم ،شماره  ،0صص.34-62 :
ناجی ،سعید ( .)2911برداشتی نو از تعلیم و تربیت اسالمی (بازیابی مؤلفههای برنامه فلسفه برای کودکان و
نوجوانان) .نشریه فرهنگ ،شماره  ،63صص.124 -200 :
Beckley, Jr. & Jeffrey, M. (2011). A Modern Philosophy on Educationdoctoral.
Dissertation with the University of Bridgepor.
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محمدی ،عبدالعباس؛ شکاری ،عباس و بنار ،نورعلی ( .)2931روشهای عملیاتی شدن سند تحول

بنیادی در نظام آموزش و پرورش با رویکرد برنامهریزی استراتژیک .در چکیده مقاالت چهارمین
همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران
(صص .)402-466 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

روشهای عملیاتی شدن سند تحول بنیادی در نظام آموزش و پرورش با
رویکرد برنامهریزی استراتژیک
عبدالعباس محمدی2؛ عباس شکاری 1و نورعلی بنار

9

در قرن اخیر ،جهان شاهد پیشرفتهای بزرگ علمی و فنی به خصوص در حوزه تعلیم و تربیت بوده
است .این پیشرفتها نتیجه برنامهریزی صحیح و اصولی مدیرانی بوده که توانستهاند از منابع خود استفاده
مناسب نمایند .برنامهریزی به عنوان یکی از مهمترین و با اولویتترین ارکان مدیریت از دیر باز مورد توجه
علمای علم مدیریت بوده ،به گونهای که به عنوان یکی از وظایف مهم و به تعبیری جزء اولین وظایف
مدیران قلمداد میشود .این امر در سطوح اجرایی سازمان به صورت «برنامهریزی عملیاتی» صورت
میگیرد .در این میان ،وزارت آموزش و پرورش به عنوان مهمترین نهاد تعلیم و تربیت رسمی عمومی ،بعد
از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در جهت تأمین اهداف فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی کشور
مورد توجه و بازنگری مسئوالن قرار گرفت .در این راستا ،میتوان طرح «مبانی نظری تحول بنیادین در
نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران» را نام برد .اگر چه مبانی نظری این طرح توانسته
است به خوبی شناسائی ،معرفی و توصیف شود ،ولی در عرصه ارائه طریق و راهکار عملی موفق به نظر
نمیرسد .ضعف موجود در سند ،پژوهشگر را بر آن داشت تا ضمن معرفی مبانی نظری سند تحول بنیادین
با هدف ارائه و تعریف برنامهریزی ،برنامهریزی عملیاتی ،برنامهریزی استراتژیک ،انواع برنامهریزی،
روشهای برنامهریزی عملیاتی و تکنیکهای برنامهریزی عملیاتی که با روش توصیفی -تحلیلی مطالعه
شده است به بررسی روشهای چگونگی عملیاتی شدن برخی از مفاهیم موجود در این سند بپردازد.

 -2عضو هیات علمی دانشگاه پیامنور مرکز دهلران Abas_1357@yahoo.com
 -1عضو هیات علمی دانشگاه کاشان Abasi1234@gmail.com

 -9کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
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تحول و شوق برای تغییر ،مطالبه چند ساله رهبری و همه مسئولین و اولیاء و حتی دانشآموزان بوده
است؛ لذا سند راهبردی نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایرانی مبانی نظری سند
شامل فلسفه تعلیم و تربیت ،فلسفه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و رهنامه (دکتری) نظام تعلیم و تربیت و
آموزش که ماحصل آن سند تحول بنیادی میباشد تنظیم شد که شامل بیانیه ارزشی ،بیانیه مأموریت و
اهداف کالن و راهکارها میباشد .اما آنچه مهم است به گفته مقام معظم رهبری (دام ظله) تحول بنیادی
کار شجاعانه ،خوب و عالی میباشد ،اما اجرای این سند و خروجی آن مهمتر میباشد و اگر اهداف و
راهبردها و راهکارهای سند اجرایی و عملیاتی نشود سند عقیم و ابتر میماند و به بار نخواهد نشست.
تحول و به ویژه تحول بنیادین و هدفمند کردن آموزش و پرورش با بنیانها و جهتگیریهای اسالمی
امر مهم و اساسی است که بر کسی پوشیده نیست چرا که باید افرادی تربیت شوند که قادر به اداره کشور
و حرکت در جهت زندگی سعادتمندانه اسالمی باشند؛ لذا انجام تغییرات و اصالحات در ساختار و
محتوای آموزش و پرورش و انطباق آن با شرایط امروزی و بر مبانی فرهنگ اسالمی از اهمیت باالیی
برخوردار بوده و مستلزم تالش و جدیت بیشتری از جانب مدیران و متولیان آموزشی کشور برای پرداختن
به این مهم میباشد.
تحول بنیادین در آموزش و پرورش موجود ،به دالیل مختلف به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شده
است .یکی از مهمترین دالیل این مدعا ،عدم تطبیق نظام فعلی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی است .نظام
آموزشی ما ،نظام وارداتی است که چندین سال قبل طراحی شده است و بدون هیچ تغییری در کشور اجرا
میشود و بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی مبتنی و استوار نمیباشد .در صورتی که امروز به تحولی ژرف و
عمیق در این دستگاه عظیم نیاز است .به همین دلیل بسیاری از چالشها و کاستیها و مسائلی که آموزش و
پرورش ما با آن دست و پنجه نرم میکند ،ریشه در مبانی نظری این نظام دارد ،زیرا این مبانی با اعتقادات،
باورها و انتظارات و فرهنگ جامعه همخوانی ندارد.
با عنایت به این مشکل بنیادی ،مقام معظم رهبری (دام ظله) بارها بر ضرورت تحول بنیادی در این نظام
و بازسازی آن مبتنی بر تعالیم و معارف انسانساز اسالم و مبانی استوار و متناسب با مقتضیات تحول همه
جانبه فرهنگی و اجتماعی ناشی از انقالب اسالمی تأکید ورزیدهاند .تحول بنیادین در نظام آموزش و
پرورش مبتنی بر آرمانهای بلند نظام اسالمی باید معطوف به چشماندازی باشد که در افق روشن ،2454
ترسیمگر ایرانی توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه با هویتی اسالمی-
انقالبی و الهامبخش جهان اسالم همراه با تعاملی سازنده و مؤثر در عرصه روابط بینالملل است.
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این سند ملی ،به آینده نه به عنوان «جایی که ایران به آنجا میرود» ،بلکه به عنوان «آنجایی که ایرانیان
آن را به وجود میآورند» نگاه میکند .بر این اساس ،راههای که به آینده ختم میشوند «یافتنی» نیستند،
بلکه «ساختنی»اند.
این نگرش به آینده ،توسعه و پیشرفت در سند چشمانداز بر پایه «تفکر استراتژیک» پایهریزی شده است
و صد البته میبایست بر پایه «برنامهریزی استراتژیک» نیز عملیاتی گردد .مقصود از «تفکر استراتژیک»،
خلق استراتژیهای ابتکاری و نو است که میتواند چشمانداز آیندهای بالقوه را ترسیم کند که به طور قابل
توجهی با حال ،متفاوت است و مقصود از برنامهریزی استراتژیک ،عملیاتی کردن استراتژیهای خلق شده
و حمایت از فرایند تفکر استراتژیک است .بدین گونه است که عنوان میشود :سند چشمانداز  15ساله
جمهوری اسالمی ایران ،نه بر اساس «پیشبینی» بلکه بر اساس «آیندهنگری» شکل گرفته است (هزاوهئی،
.)212 :2910
در عین اینکه سند مصوب ،جامعترین سند موجود برای تحولآفرینی فرهنگی در جامعهی ما تلقی
میشود و اگرچه مبانی نظری این طرح توانسته است به خوبی شناسائی ،معرفی و توصیف شود ولی در
عرصه ارائه طریق و راهکار عملی موفق به نظر نمیرسد .ضعف موجود در سند ،پژوهشگران را بر آن
داشت تا ابعاد مختلف برنامهریزی عملیاتی را تبیین و روشن نماییم که ابتدا تعاریف مختلف برنامهریزی
عملیاتی از دیدگاه صاحب نظران و سپس نکات مشترک تعاریف و همچنین تفاوت برنامهریزی عملیاتی و
برنامهریزی استراتژیک عنوان شده و در ادامه مراحل برنامهریزی عملیاتی ،ویژگیهای اهداف عملیاتی،
اهمیت اهداف اختصاصی و انواع روشهای عملیاتی کردن و روش پیشنهادی نویسندگان با رویکرد
برنامهریزی استراتژیک در سطح خرد (مدرسه) ارائه شده و سند تحول و خالصهای از مبانی نظری در قالب
نمودارهای که در واقع رسیدن به حیات طیبه و دانشآموز صالح و مدرسه صالح ،جامعه صالح میباشد .با
دو شکل عملیاتی کردن سند تحول بر اساس مؤلفههای تحول (معلم ،دانشآموز ،مدرسه صالح) و شکل
دوم به صورت راهبردها و اهداف کالن را توضیح داده است .اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:
 تعریف برنامهریزی عملیاتی نحوهی عملیاتی کردن سند تحول روش عملیاتی کردن سند تحول شیوهی اجرای سند تحول در سطح خرد (آموزشگاه) -مدل پیشنهادی جهت عملیاتی کردن سند تحول
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روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی میباشد.

شکل  -1نمودار سند تحول بنیادی

روش پیشنهادی پژوهش حاضر برای عملیاتی کردن سند تحول بنیادی در سطح خرد (آموزشگاه) بدین
شرح است .در این مقاله از روش ترکیبی که خود از ترکیب دو روش «موردنامه یا مورد نگاری» و «روش
جدول استراتژیک» به وجود آمده ،استفاده شده است.

شکل  -9مدل پیشنهادی برای عملیاتی کردن سند تحول بنیادی در سطح خرد (آموزشگاه)

 -2روش موردنامه یا موردنگاری :موردنگاری فنی برای برنامهریزی یا حل مسئله است .این فن با
طبقهبندی ایدههای تولید شده از راه «تنداندیشی» (طوفان مغزی) و «تحلیل حیطه نیرو» (عوامل
حمایتکننده ،و بازدارنده) حاصل و جزئیات برنامههای عملی سر و کار دارد .در این فن ،مسایل و
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موضوعات مهم و مورد توجه پس از گفتوگو و بحث و جمعبندی اظهارنظرها و پیشنهادها مشخص
میشوند (عالقه بند .)10 :2914 ،بعد از آن درباره هر مسئله مهم یا موضوع مورد نظر ،جداگانه مقالهای
شامل تعریف ،توصیف آن ،سؤاالت و چشمانداز عمر مرتبط به آن تهیه میگردد؛ و از آن به عنوان منبع
اطالعات اولیه برای آغاز بحث و بررسی در اختیار برنامهریزان و تصمیمگیرندگان قرار میگیرد.
 -1روش جدول استراتژیک :این روش شامل هدف کلی و یک هدف اختصاصی میباشد و همچنین،
شامل راهبردها ،استراتژیها و فعالیت در سطح آموزشگاه بوده در ضمن مسئول اجرا ،هزینه احتمالی ،محل
اعتبار منابع و محدود زمانی و ارزیابی مشخص میشود.
سند تحول بنیادین برگرفته از یک مبانی نظری غنی که شامل فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و
تربیت رسمی و عمومی و رهنامه (دکترین) آموزش و پرورش میباشد .در واقع یک برنامهریزی
استراتژیک در سطح کالن میباشد؛ لذا ضرورت دارد که در سطح خرد (مدرسه /مؤسسه) با رویکرد
برنامهریزی استراتژیک در سطح خرد عملیاتی شود .روشهای عملیاتی کردن متنوع میباشند ،اما روش
پیشنهادی نویسندگان مقاله روش ترکیبی است ،که شامل موردنگاری و جدول استراتژیک میباشد.
برنامهریزی عملیاتی (اجرائی) یا برنامه عمل یکی از مراحل همه مدلهای برنامهریزی استراتژیک میباشد؛
لذا این فن باید در سطح مدیران میانی و ستادی آموزش داده شود تا بتواند بر روی خروجی سند تحول
تأثیری شایسته داشته باشد .یکی از مشکالت اساسی در سالهای اخیر در کشور ما عدم رابطه بین نظریهها و
نظریهها با عمل و همچنین برنامهها در سطح کالن با برنامهها در سطح عمل و پروژه و اجرا میباشد که این
مهم هم باید همچنان مغفول نماند.
واژههای كلیدی :برنامهریزی ،برنامهریزی عملیاتی ،برنامهریزی استراتژیک ،سند تحول بنیادین
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شم آبادی ،احمد و حسینی ،سید علیاکبر ( .)2931بررسی توجهات سند ملی آموزش و پرورش به

ذهنیت فلسفی دانشآموزان .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت
ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)404-401 :مشهد :دانشگاه
فردوسی مشهد.

بررسی توجهات سند ملی آموزش و پرورش به ذهنیت فلسفی دانشآموزان
1

احمد شم آبادی 2و سید علیاکبر حسینی

یکی از اهداف اساسی هر نظام آموزشی ،تربیت انسانهای هشیار و آگاهی است که تفکر خود را بر
پایه استدالل صحیح و منطق بنا نهاده ،در برخورد با دنیای پیرامون خویش با اندیشهای جامع و عمیق،
جوانب مختلف امور را بررسی نموده و از قابلیت انعطاف باالیی در مواجهه با مسائل زندگی برخوردارند و
به عبارتی دارای ذهن فلسفی میباشند .بدین منظور الزم است نظام آموزشی ،تربیت اندیشه فلسفی را
مدنظر قرار داده ،به پرورش قدرت تفکر و استدالل دانشآموزان توجه نماید .در این راستا به بررسی سند
ملی آموزش و پرورش که در آن تکلیف جهتگیریها ،اولویتها ،ضرورتها ،زمینههای تغییر و تحول و
توسعه آموزش و پرورش روشن شده است ،پرداختهایم.
اسمیت ( )2360ذهنیت فلسفی را تواناییها و ویژگیهای ذهن میداند که به تفکر صحیح فرد کمک
میکند و او را به قضاوتهای صحیح عادت میدهد .او برای ذهن فلسفی سه بعد «جامعیت ،تعمق و
انعطافپذیری» قائل شده است و برای هر بعد چهار خصوصیت را بیان کرده که در این پژوهش ذهن
فلسفی از این سه بعد مورد بررسی قرار گرفته است:
جامعیت :نشانههای این بعد آن است که  -2فرد موارد خاص را در یک زمینه وسیع با هم مرتبط ساخته
و سعی میکند تصویر بزرگ را ببیند؛  -1در برخورد با مسائل ،رابطه آنها را با اهداف اساسی یا ایدهآلها
و آرمانهایی که تحقق آنها در آینده امکان دارد در نظر میگیرد؛  -9برای ارائه نظریات قابل تعمیم
میکوشد ،اما این نظریات را از مطالعه همه جزئیات و جمعآوری خصوصیات مشترک آنها استخراج
نمیکند ،بلکه از طریق بررسی و تحلیل چند مورد یک قاعده کلی بدست میآورد؛ و  -4در مقابل عقاید
و افکار مختلف سعهصدر نشان میدهد.

 -2دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه عالمه طباطبایی a.shamabadi8567@yahoo.com
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی h_seidali7@yahoo.com
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انعطافپذیری :نشانههای این جنبه از ذهن فلسفی عبارتند از -2 :فرد دچار جمود روانشناختی
نمیشود ،عقاید و افکار را بدون آنکه تحت تأثیر منابع آنها قرار بگیرد ،ارزیابی میکند؛  -1مسائل را از
جهات متعدد مورد بررسی قرار میدهد و میان امور متناقض و متضاد تفاوت قائل میشود؛ و  -9در
قضاوتها جنبه احتیاط را رعایت کرده و از قطعی و یقینی کردن عقاید پرهیز مینماید.
تعمق :نشانههای این بعد شامل آن است که -2 :فرد اموری را که برای دیگران مسلم فرض میشود
مورد سؤال قرار میدهد؛  -1با ژرفاندیشی جنبه اساسی مسائل را تشخیص میدهد و در برخورد با هر
نظریه اصول و مبانی آن را تشخیص میدهد؛  -9از آنچه میبیند ،چیزهای نامحسوس را استخراج میکند و
به معنای تلویحی و ربط امور حساس است؛ و  -4از روش قیاسی به جای روش استقرایی استفاده میکند
(شریعتمداری.)2900 ،
پژوهشهایی در این زمینه انجام شده که به بررسی چند مورد پرداخته میشود .اسمیت ( )2360به منظور
بررسی تأثیر ذهنیت فلسفی بر روابط انسانی مطلوب و میزان خالقیت مدیران و همچنین بر روحیه کارکنان
مدارس ویرجینیا پژوهشی انجام داد .نمونه آماری از مدیران  46مدرسه در این ایالت انتخاب شدند .نتایج
این پژوهش نشان داد که بین ذهنیت فلسفی مدیران با روابط انسانی مطلوب و میزان خالقیت مدیران و نیز
با روحیه کارکنان رابطه مستقیمی وجود دارد .دمرچیلی و رسولنژاد ( )2913در پژوهشی به بررسی رابطه
بین ذهنیت فلسفی و میزان خالقیت اعضای هیئت علمی دانشگاههای آزاد اسالمی استان زنجان پرداخته
است .نمونه آماری این اعضای هیئت علمی  125نفر انتخاب شدند .نتایج این پژوهش نشان داد که بین
ذهنیت فلسفی و میزان خالقیت اعضای هیئت علمی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین بین سه شاخص
ذهنیت فلسفی یعنی جامعیت ،تعمق و انعطافپذیری ،با خالقیت رابطه معناداری وجود دارد .شهبازی
دستجردی و میرشاه جعفری ( )2911در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و روش
تدریس دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان» از طریق دو پرسشنامهی محقق ساخته ذهنیت فلسفی و روش
تدریس ،که در نمونه آماری  35نفر از دبیران و  955نفر از دانشآموزان مدارس متوسطه شهر اصفهان به
این نتیجه رسیدند که بین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن با روش تدریس دبیران بر اساس متغیرهای جنسیت،
رشتهی تحصیلی ،مدرک تحصیلی و سابقهی خدمت نیز همبستگی معناداری وجود دارد.
با توجه به آن که تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور در مورد ذهنیت فلسفی انجام شده و
رابطه ذهنیت فلسفی را با خالقیت ،عملکرد مدیریت ،شیوه تصمیمگیری ،روحیه و مشارکت معلمان ،عالقه
شغلی و کارایی مدیران و توانایی انجام وظایف مدیریتی سنجیدهاند (اسمیت2360 ،؛ سیف هاشمی2919 ،؛
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هاشمی2904 ،؛ مرتضایی مقدم2915 ،؛ زارع2910 ،؛ خزاعی2910 ،؛ اسحاقیان2901 ،؛ بندلیزاده2906 ،؛
موسوی2911 ،؛ و لروانی )2912 ،ولی در هیچ کدام به بررسی میزان توجه به ذهنیت فلسفی در یک سند
آموزشی پرداخته نشده است.
هدف این پژوهش بررسی میزان توجه به ابعاد ذهنیت فلسفی دانشآموزان در سند ملی آموزش و
پرورش در دو سطح کمی و کیفی است .روش مورد استفاده در این پژوهش ،روش توصیفی  -تحلیلی
است .در بررسی کمی به تعداد مالحظات ابعاد ذهنیت فلسفی (جامعیت ،تعمق و انعطافپذیری) و در
بررسی کیفی به نوع و نحوهی توجه به این ابعاد پرداخته شده است و اینکه این میزان با توجه به سندیت
یک نظام آموزشی کافی و الزم است.
نتایج بدست آمده حکایت از توجهات ویژه و قابل تأمل سند ملی آموزش و پرورش به این مقوله مهم و
مورد توجه در تعلیم و تربیت است ،در پایان سؤال اساسی این خواهد ماند که تا چه میزان این سند ملی در
این مقوله قابل دسترسی خواهد بود.2
واژههای كلیدی :ذهنیت فلسفی ،جامعیت ،تعمق ،انعطافپذیری ،سند ملی آموزش و پرورش

منابع
اسمیت ،فلیپ ( .)2911ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی( .محمدرضا بهرنگی ،مترجم) .نشر تندر.
حسینی ،افضلالسادات و حسینی ،سید حسام ( .)2932بررسی رویکردهای مختلف در برنامه آموزش فلسفه برای
کودکان و نسبت آن با برنامه درسی رسمی .فصلنامه اندیشههای نوین تربیتی ،دوره هفتم ،شماره .1
شریعتمداری ،علی ( .)2900اصول و فلسفه تعلیم و تربیت .تهران :انتشارات امیر کبیر.
صفاییمقدم ،مسعود ( .)2900برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان .فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س) ،سال
هشتم ،شماره  19و .15
قائدی ،یحیی ( .)2911آموزش فلسفه به کودکان :بررسی مبانی نظری .تهران :انتشارات دواوین.

قائدی ،یحیی ( .)2910برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان در دوره ابتدایی .ارائه شده در همایش ششم انجمن
مطالعات برنامه درسی ،شیراز.

 -2این به عنوان یک پیشنهاد پژوهشی مطرح میشود که این توجهات مورد بررسی در این پژوهش ،در دنیای واقع (آموزش و
پرورش) به چه میزان قابل دستیابی است.
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شیرمحمدی ،عاطفه ( .)2931چگونگی تربیت در جامعه مهدوی و تبیین اخالق حرفهای معلمان در

عصر جهانی شدن با نگاهی به سند تحول بنیادین .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن
فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص.)401-400 :
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

چگونگی تربیت در جامعه مهدوی و تبیین اخالق حرفهای معلمان در عصر
جهانی شدن با نگاهی به سند تحول بنیادین
عاطفه شیرمحمدی

2

مقوله تربیت از ابتداییترین و اساسیترین نیازهای زندگی بشری است و انسان تنها در پرتو تربیت
صحیح است که به عنوان موجودی هدفمند و اندیشهورز به اهداف و آرمانهای خود رسیده و قلّه سعادت
را در تمام جنبههای آموزش ،فتح کرده است .در این رهگذر در دوران چالش برانگیز فرایند جهانی
شدن ،1پرداختن به تربیت اخالقی ضرورتی مضاعف دارد که میتواند با استعانت از تعالیم و روایات و
سیره عملی ائمه (ع) ،راه صحیح برای رسیدن به جامعه مهدوی را طی کند« .اعتقاد به وجود و ظهور امام
مهدی (عج) ،از جمله اعتقادات اسالمی و شیعی است و هم چون سایر اجزای این اعتقادات ،لوازم تربیتی
معینی بر آن مترتب است .بر این اساس ،مهدویّت تنها مسئلهای اعتقادی نیست ،بلکه از بعد تربیتی نیز
برخوردار است» (باقری .)2911 ،تربیت دارای شش ساحت (دینی و اخالقی ،سیاسی و اجتماعی ،زیستی و
بدنی ،هنری و زیباییشناختی ،اقتصادی و حرفهای ،علمی و فناوری) است (شورای عالی آموزش و
پرورش )2913 ،که در این مقاله به ساحت «تربیت اخالقی» و اخالق حرفهای معلمان پرداخته شده است.
«تجارب انباشته تاریخی بشر گویای این مطلب است که هر جامعهای از مقوله اخالق و اهتمام بدان
فاصله بگیرد و بهای الزم را برای پاسداشت نظری و عملی آن نپردازد ،متحمّل خسارتهای جبرانناپذیر
شده و به سرعت راه انحطاط را خواهد پیمود» (احمدپور و همکاران .)2916 ،بنابراین آگاهی از چگونگی
تربیت در جامعه مهدوی دوران ظهور ،راهکاری را برای مبارزه با فراز و نشیبهای عصر جهانی شدن در
اخالق حرفهای معلمان به وجود میآورد ،که نیازمند تحلیل تربیتی معلمان این عصر و برای واکاوی بیشتر،
نیازمند بررسی و تحلیل سند تحول بنیادین بر اخالق حرفهای معلمان در رویکرد چشمانداز است« .معلمان،
 -2کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی Az_shirmohammadi@yahoo.com
- Globalization

1
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یکی از گزارههای ارزشی و مؤثرترین عنصر در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور محسوب
میشوند» (سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.)2935 ،
بر این اساس سؤاالت پژوهش حاضر عبارتند از:
 -2تربیت در جامعه مهدوی دوران ظهور بر چه مبنایی است؟
 -1چالشهای اخالق حرفهای مربیان در عصر جهانی شدن چیست؟
 -9اخالق حرفهای معلمان در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش چگونه ترسیم شده است؟
 -4چه راهکاری برای رسیدن به اخالق حرفهای مطلوب ،از عصر جهانی شدن به عصر جامعه
مهدوی مدنظر است؟
بررسی و تبیین اخالق حرفهای معلمان در عصر جهانی شدن و رسیدن به جامعه مهدوی ،نیازمند واکاوی
در چند کلیدواژه اصلی است .سینگر بیان میکند :که نوع اخالقی ما با این ایده که «ما همه در جهانی
واحد زندگی میکنیم ،کیفیت ورود ما را به عصر جهانی شدن رقم میزند» (سینگر .)2911 ،تعاریف
متعدد موجود در مورد «جهانی شدن» را میتوان در چند رویکرد کلی احصاء نمود (تاجیک.)2919 ،
«جهانی شدن» فقط مفهوم «امنیت جهانی» را به ما نمیدهد ،بلکه «ناامنی جهانی» نیز از درون آن زاده
میشود (افتخاری .)2915 ،چالش اخالقی مطرح شده در این مقاله ،رکود تربیت اخالقی معلمان در عصر
جهانی شدن و واکاوی سند تحول بنیادین است .تربیت اخالقی «برانگیختن ،فراهم ساختن و بکار بستن ساز
و کارهای آموزشی و پرورشی» (بهشتی ،)2913 ،برای تخلق فرد به اخالق حسنه است (امید)2914 ،؛ که
این فرایند ،رهیافتی برای تحقق جامعه مهدوی است .بنابراین ،تربیت اخالقی مسیر گذار از وضعیت موجود
(دامنهای که مبدأ حرکت انسان است) به سوی قله کمال را باز مینماید (نوری و فالح ،)2910 ،و زمینه
ساز حیات طیبهای خواهد بود که حقیقت آن در جامعه جهانی مهدوی محقق میگردد (سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش .)2935 ،یکی از الگوهای نظری زیر نظامهای اصلی رهنامه در «مبانی نظری سند تحول
بنیادین» ،نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی است .که شامل جذب ،آمادهسازی ،حفظ و ارتقا،
ارزشیابی معلم و سایر منابع انسانی است و در برگیرنده تمامی افرادی است که از سطح ستاد تا سطح
مدرسه مسئولیت تربیت متربیان در نظام تربیت رسمی و عمومی را بر عهده دارند .برای جهتگیری کالن
این زیر نظام تأسی از پیامبران و امامان (ع) به عنوان بهترین الگوهای نظری و عملی تربیت معرفی شده
است (صادقزاده و همکاران.)2935 ،
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در پژوهش حاضر از روش «تحلیل تربیتی» از رویکردهای پژوهش کیفی در فلسفه تعلیم و تربیت بهره
گرفته شده است« .روش تحلیل دارای طیف گستردهای میباشد» (سید عباس زاده .)2913 ،بر حسب
کارکردهای روش تحلیل ،طیفی میان دو قطب توصیف و نقد مورد توجه قرار گرفته است (باقری و
دیگران .)2913 ،از این منظر ،ابتدا با استعانت از احادیث ،چگونگی تربیت در جامعه مهدوی در قالب
روش «هرمنوتیک و تحلیل تربیتی» ترسیم گردید و کلید واژه «تربیت اخالقی» از آن استنباط شد .سپس
اخالق حرفهای معلمان در عصر جهانی شدن و در سند تحول بنیادین مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفت.
یافتههای پژوهش با توجه به محورهای سؤاالت اصلی به طور خالصه در ادامه آمده است .با استفاده از
احادیث معتبر ،چگونگی تربیت در جامعه مهدوی ترسیم گردید ،مشخصههای این ترسیم در قالب چند
مقوله قابل بیان است -2 :آوردن دین جدید در سایه قرآن؛ یعنی در پی تأویل و تفسیرهای نادرست ،افکار
و نظریات طبق قرآن باز گردانده میشود؛  -1آموزش؛  -9تربیت اخالقی در جامعه مهدوی؛  -4تربیت
اخالقی و عمل به آن؛  -0پیشرفت علم؛  -6حضرت مهدی (عج) هم سیره با پیامبر اکرم (ص)؛ و -0
ترسیم جامعه مهدوی .بر این اساس ،جامعه مهدوی بر پایه دولتی اخالقی -دولت کمالگرا و اخالقمحور
(کارگر - )2910 ،بنا شده ،که مبتنی بر ارزشهای اخالقی ،دینی و عقالنی است.
در تحلیلی که از روایات و احادیث بدست آمد ،پرورش «تربیت اخالقی» به عنوان یک اصل مهم در
تربیت مطرح گردید .با توجه به برگزیدن کلیدواژه «تربیت اخالقی» ،آسیبشناسی در تربیت رسمی و
عمومی و بر روی مؤلفه «معلم» صورت گرفته است ،که در قالب چهار مقوله (تربیت اخالقی و
علمآموزی ،تربیت اخالقی و عملکرد معلم ،تربیت اخالقی و رفتار معلم ،تربیت اخالقی معلم)
آسیبشناسی و راهکارهای تربیتی برای نیل به پیامدهای فردی و اجتماعی آن بررسی گردید .سپس
رویکرد چشمانداز سند تحول بنیادین ،نسبت به اخالق حرفهای معلمان مورد واکاوی قرار گرفت .که این
نقشه راه ،مقدمهای برای ظهور جامعه مهدوی خواهد بود.
مقاله حاضر به آن رسید که جامعه مهدوی ،بدین معنا است که هم خود جامعه تمام فضایل ،نیکىها و
محاسن اخالقى و عقلی را داراست و هم در مقام عمل و اجرا ،این فضایل محقّق مىشود .معیار مشترک
این دولت در سرتاسر جهان« ،اخالق و معنویت» مبتنى بر دین و تکامل و تعالی انسانى است و در نهایت
تربیتی که در سایه رشد عقلی افراد به باالترین مراحل تربیت علمی و معنوی حاصل میشود .در آن زمان،
انسان در اوج تربیت به پایگاهی میرسد که تصور آن در دنیای کنونی دشوار است« .تربیت اخالقی»
کلیدواژهای که در جامعه مهدوی استوار است ،مفهومی که در کنار رشد علم در جهان امروزی بسیار
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کمرنگ شده و گاهی به گوشه عزلت رفته است .داشتن اخالق حرفهای معلمان و عمل به آن و تربیت نسل
امروز ،جامعه زمینهساز ظهور آن حضرت را رقم خواهد زد« .نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در افق
 ،2454با اتکا به قدرت الیزال الهی ،مبتنی بر نظام معیار اسالمی ،فرهنگ و تمدن اسالمی ایرانی و
قوامبخش آنها و زمینهساز جامعه جهانی مهدوی (عج) خواهد بود( ».سند تحول بنیادین آموزش و
پرورش)2935 ،
واژگان كلیدی :جامعه مهدوی ،جهانی شدن ،سند تحول بنیادین ،تربیت اخالقی ،تحلیل ،معلم

منابع
احمدپور ،مهدی؛ اسالمی ،محمدتقی؛ عالمزاده نوری ،محمد و علیزاده ،مهدی ( .)2916کتابشناخت اخالق
اسالمی (گزارش تحلیلی میراث مکاتب اخالق اسالمی) .قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
افتخاری ،اصغر ( .)2915جهانی شدن (چالشها و ناامنیها) .تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
امید ،مسعود ( .)2914سه فیلسوف مسلمان ایرانی .تهران :بنیاد حکمت اسالمی صدرا.
باقری ،خسرو ( .)2911نگاهی دوباره به تربیت اسالمی( .ج  .)1تهران :مدرسه.
باقری ،خسرو؛ سجادیه ،نرگس و توسلی ،طیبه ( .)2913رویکردها و روشهای پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت.
تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
بهشتی ،محمد و دیگران ( .)2913آراء دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن .تهران :سمت.
تاجیک ،محمدرضا و درویشی ،مزدا ( .)2919آرمانهای انقالب اسالمی در عصر جهانی شدن (چالشها و
واکنشها) .مجله جامعه شناسی ایران ،)9( 0 ،صص.202-245 :
سید عباسزاده ،میرمحمد ( .)2913روشهای عملی تحقیق در علوم انسانی .ارومیه :دانشگاه ارومیه.
سینگر ،پیتر ( .)2911اخالق جهانی شدن( .محمد آزاده ،مترجم) .تهران :نشر نی.
شورای عالی آموزش و پرورش ( .)2935سند تحول بنیادین آموزش و پرورش .تهران :شورای عالی انقالب
فرهنگی.

شورای عالی آموزش و پرورش ( .)2913گزارش تلفیق یافتههای مطالعات نظری بنیان نظری تحول راهبردی در نظام
تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران( :جلسات  152تا  -151مشهد مقدس ،بهمن .)2911
صادقزاده ،علیرضا؛ حسنی ،محمد؛ احمدی ،آمنه؛ کشاورز ،سوسن ( .)2935مبانی نظری تحول بنیادین در نظام
تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران .تهران :شورای عالی انقالب فرهنگی.
کارگر ،رحیم ( .)2919آینده جهان (دولت و سیاست در اندیشه مهدویت) .تهران :بنیاد فرهنگی حضرت مهدی
موعود (عج).
نوری ،محمد و فالح ،محمدرضا ( .)2910اخالق اسالمی؛ مبانی و غایات .نشریه پگاه حوزه.)193( ،
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کیائی درونکال ،ماهرخ ( .)2931پست مدرنیسم و تاثیر آن بر برنامه درسی ایران .در چکیده مقاالت
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و
پرورش ایران (صص .)419-403 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

پست مدرنیسم و تاثیر آن بر برنامه درسی ایران
ماهرخ کیائی درونکال

2

در دنیای امروزی که بارزترین ویژگی آن تغییر و انعطافپذیری است به نظر میرسد که نظام تعلیم و
تربیت از قافله تغییرات و سازگاری با شرایط جدید امروزی عقب مانده است (چنگ.)1550 -1550 ،
ورود انسان به دوران پست مدرن ،داشتن آمادگی خاصی را برای زندگی در دنیای بزرگ و پیچیده
امروزی ضروری میسازد .این آمادگی بدون داشتن برنامه درسی که همراه و همسو با این تحوالت عظیم
در جهان کنونی باشد ،امکانپذیر نمیباشد .به رغم دانش و تجربه و تالش گستردهای که برنامهریزان
درسی ،در مورد اجرای تغیرات و تحول موثر در برنامههای درسی دارند ،ساختار و منابع مدرنیستی موجود
در جامعه ،اهداف و فرایندهای تغییر برنامهدرسی را با محدودیتهای خاصی رو به رو میکند .به همین
دلیل ،برنامههای درسی موجود در کشور ما جوابگوی نیازهای واقعی دانشآموزان نیست .لذا ،ضرورت
دارد که همه عوامل برنامه درسی از شرایط جدید حاکم بر جامعه درک و شناخت درست و شفافی داشته
باشند و متناسب با این شرایط دنیای جدید به برنامهریزی اقدام نمایند (باقری.)2900 ،
اگر چه تعریف نظریه برنامهدرسی مبتنی بر پست مدرنیسم بسیار دشوار است یا حتی به زعم برخی
غیرممکن است اما ،حقیقت آن است که میتوان بسیاری از جنبههای نظریه پست مدرنیسم را در برنامه
درسی توصیف و درک کرده و ایدههایی مرتبط با آن را در برنامه درسی بکار گرفت (فتحی واجارگاه،
 .)2916پست مدرنها برای ساختن برنامه درسی مناسب چند سوال مطرح میکنند -2 :آموزش و پرورش
برای چیست؟؛  -1دانش چه کسی از همه ارزشمندتر است؟؛  -9فرایند انتخاب دانش به چه شکل عملی
میشود؟؛ و  -4روابط بین موضوعات یادگیری و مهارتها چگونه تنظیم گردد؟
پست مدرنیسم در فارسی به اشکال متفاوتی مانند پسانوگرایی ،فرانوگرائی ،پسامدرنیسم،
پساتجددگرائی ،فرامدرنیته و پست مدرنیته ترجمه شده است (نوذری .)2903 ،پست مدرنیسم در مفیدترین
 - 2دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی mahrokhkiaee@gmail.com

413

حالت به عنوان مقولهای انتقادی و انعطافپذیر با دامنهای از برداشتهای بالقوه و کاربردها تلقی میشود.
پست مدرنیسم نوعی اصطالح قابل انتقال است که ما را قادر میسازد با ایدههای مبهم و متنوعی ،درباره
ویژگیهای خاص دنیای امروز ،آشنا شویم .امروزه نگرش پست مدرن تمام زندگی بشر را تحت تاثیر قرار
داده است .این نگرش بک جریان فلسفی و یک نیروی فرهنگی و یک چهارچوب ذهنی است (احمدی،
 )2905که گزینشگرایی ،ابهام ،عدم قطعیت ،پیچیدگی ،چندفرهنگگرایی و اشکال متعدد درک و فهم
جهان و متون را مورد تایید قرار میدهد (فتحی واجارگاه.)2916 ،
از جمله ویژگیهای پست مدرنیسم که بر تعلیم و تربیت بسیار اثر گذاشته است ،میتوان به
کثرتگرایی ،زبان ،شکگرایی درباره فرارویتها و جهان متعدد و مبتنی بر انگارههای متضاد اشاره کرد.
در تعلیم و تربیت اسالمی کشور ،میتوان از همه آنها به نحوه شایستهای سود برد .استفاده از ویژگیهای
پست مدرن در تعلیم و تربیت باعث تحولی عظیم میشود و راه تهاجم فرهنگی شرق و غرب را مسدود
میکند .چون ،جوانان و نوجوانان دارای تفکری انتقادی میباشند و دیگر هر متنی که به آنها داده شد،
بدون تامل آن را نمیپذیرند و تمدن و فرهنگ کشورشان را با دیده باز مینگرند.
از اهداف پست مدرنیسم میتوان به تربیت شهروندانی انتقادی ،گفتمان سازنده ،توجه به فرهنگ
عمومی و مطالعات فرهنگی ،بررسی تفاوتها و عملی بودن دانش نام برد (فرمهینی فراهانی .)2919 ،حال
به بررسی تاثیر پست مدرنیسم بر مباحث برنامهدرسی میپردازیم .چالشهای پست مدرن بر برداشتهای
مدرن از برنامهدرسی تسلط یافته و از ظهور اشکال جدید تدریس ،پژوهش و عرضه و بیان دادهها حمایت
میکند (فتحی واجارگاه .)2916 ،تالش برای فهم برنامه درسی به عنوان یک متن پست مدرن از دهه 2315
آغاز شده است .از نظر فالسفه برنامهدرسی پست مدرن ،برنامه درسی باید به دنبال نوعی تربیت تحولی
باشد که موجب شود معلمان و دانشآموزان در یک سفر اکتشافی به بررسی مسائل بپردازند (پانیار،
 .)2336همچنین ،آگاهی نسبت به مسائل زیست محیطی مانند فیزیک ،اجتماع ،معنویات از پیشنهادهای
پست مدرنیسم میباشد .برنامه درسی پست مدرنیسم به منظور وحدت با یادگیرنده و متن با خواننده باید
گفتگویی مذاکرهای و تعاملی باشد (فرمهینی فراهانی.)2919 ،
پست مدرنیسم چند ویژگی برای برنامه درسی قائل است -2 :برنامهدرسی باید راههای جدید فهم جهان
را ارائه دهد؛  -1انعطافپذیر باشد؛  -9حرکت به سوی یک سیستم باز با تعامالت پیچیده داشته باشد؛ و4
دانشآموزان تولیدکنندگان دانش باشند نه مصرفکننده آن (بیرمیپور .)2913 ،تغییر در برنامه درسی ازشیوه مدرنیستی به پست مدرنیستی مانند بسیاری از تغییرات با مقاومت روبرو میباشد .چون،
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تدوینکنندگان برنامه مدرنیستی ،واقعیات دنیای پست مدرن را نادیده و انکار میکنند و برنامهها و
درسهای تدوین شده با نیازهای دانشآموزان ایرانی مطابقت ندارد .از این رو ،برای ارضا نیازهای خود
جذب فرهنگ بیگانه میشوند و آن را قابل قبولتر از برنامههای درسی و درسهای خود میبینند .پست
مدرنیستها برای تغییر برنامه درسی از دو ابزار شالودهشکنی و نظریه خودانعکاسی استفاده میکنند.
برنامهدرسی پست مدرن ،بر مباحثی تاکید دارد که موجب افزایش آگاهی فرهنگی ،تاریخی ،سیاسی،
بومشناختی ،زیباییشناختی و الهیات میشود .به این معنی که ،برنامهدرسی به شرایط کلی انسان متکی
است و سؤاالتی از این قبیل برای آنان مهم میباشد -2 :دانشآموزان چه کسانی هستند؟  -1آنها چه چیزی
و در کجا میآموزند؟  -9به چه چیزهای عالقمند میباشند؟ و از موضوعات مهم و مورد عالقه آنها از بین
رفتن موضوعات درسی است .یعنی برنامه درسی میانرشتهای که هیچ هدف و دانشی را برتر و بهتر از
دانش و هدف دیگر نمیداند .چون ،برنامهدرسی پست مدرن دارای تعامالتی باز و پیچیده میباشد ،دانش
معلمان باید به روز باشد که از دانشآموزانش عقب نماند و مانعی بر سر راه آنان نیز نباشد .برنامهدرسی
متاثر از پست مدرن با ویژگیهای کثرتگرایی ،ارتباط با مسائل واقعی زندگی ،انعطافپذیری میتواتد
فرصت مناسبی برای نواندیشی ،خلق دانش ،تفکر دربارهی حقیقت ،زیبایی ،خوبی ،نیکی ،عدالت ،برابری
و تفکر درباره تفکر را فراهم آورد.
نتیجه اینکه بر اساس ویژگیهای پست مدرنیسم این نکته بارز است که باید در برنامههای درسی و
کتابهای درسی ،برای تفاوتهای فردی اهمیتی ویژه قائل شد .در این تفکر ،همه کودکان با همدیگر
برابرند و بر همدیگر برتری ندارند ،همانطور که در آموزههای دینی خود بارها و بارها این را شنیدهایم که
خداوند در قرآن کریم میفرماید« :هیچ کس بر دیگری برتری ندارد مگر در انجام دادن عمل صالح و
تقوا» .همچنین با نظری به دیدگاه هوش چندگانه گاردنر به این نکته پی میبریم که تمام کودکان دارای
هوش هستند ،اما هوشهای متفاوتی دارند .بر اساس دیدگاه پست مدرن ،این ما نیستیم که باید تصمیم
بگیریم که کدام هوش بر دیگر هوشها برتر است و یا اصوالً هیچ هوشی بر هوش دیگر برتر است؟
کودکی در کالس از نظر هوش منطق ریاضی ضعیف است ،ولی در هوش بدنی بسیار فعال و کارآمد است
و در آینده در صورت مراقبت و رسیدگی از افتخارآفرینان ورزش کشور و باعث سربلندی کشور خواهد
شد .همچنین ،یکی از ویژگیهای دیدگاه پست مدرن توجه به تفکر خودانتقادی و مطالعه در فرهنگ خود
و دیگر فرهنگهاست .مطالعه در فرهنگ خود باعث میشود که جوان از سنین کودکی عطر زیبای اذان را
از گلدستههای هنر معماری ایران ببیند ،قبل از اینکه شیفته و مجذوب فرهنگ مغرب زمین شود و با تفکر
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انتقادی خود همه مسائلی که غرب برای ما به وجود آمده است را تجزیه و تحلیل کند و از تهاجمات
فرهنگی آنها بکاهد .همه اینها را باید در برنامههایدرسی و کتاب درسی آورده شده است تا کودک
همراه و همسو با تحوالت عظیم جهان الکترونیکی عصر حاضر ،معنویات و روحانی بودن خویش را به
دست فراموشی نسپارد .جوانان از طریق برنامهدرسی که در راستای عالئق آنهاست باید قدرت استفاده از
ذهن را بیاموزند و نحوه تفکر درباره تفکر را دریابند تا بتوانند افرادی خالق و توانمند در حل مسائل
زندگی خود شوند .بر اساس تفکر اندیشمندان پست مدرن ،تربیت القایی دوران مدرن ،دانشآموزان را
خسته ،افسرده ،دلزده ،مضطرب و مطیع نگه میدارد حال ،آنکه برای پیشرفت و آبادی هر جامعه خصوصاً
کشور ما خالقیت و توانمندی در تمام عرصههای علمی ،ورزشی و هنری و  ...الزم است .این توانمندی جز
در دیدگاه پست مدرن که در راستای الهیات باشد ،امکانپذیر نمیباشد.
در این مقاله ،پس از تعریف و بیان ویژگیهای پست مدرنیسم ،تاثیر آن بر آموزش و پرورش و برنامه
درسی مورد بررسی قرار گرفته ،در نهایت به این نتیجه رسیدهایم که برنامه درسی پست مدرن بیشترین
کمک را برای رسیدن به اهداف نظام تعلیم و تربیت ایران مینماید.
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خواجه جوزم ،علی ( .)2931تحلیل نقش رسانه در سیاستگذاری تحول بنیادین در نظام تعلیم و

تربیت رسمی و عمومی کشور با توجه به مفهوم تربیت در مبانی نظری سند .در چکیده مقاالت
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و
پرورش ایران (صص .)410-414 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تحلیل نقش رسانه در سیاستگذاری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت
رسمی و عمومی كشور با توجه به مفهوم تربیت در مبانی نظری سند
علی خواجه جوزم

2

اتخاذ تصمیمات سیاستی برای تحول در آموزش و پرورش نیازمند فهم مشترک میان مجریان و
سیاستپژوهان است .تعاریف ،اهداف و اصولی که سیاستپژوهان تحول در آموزش و پرورش در سند
ملی آموزش و پرورش تدوین نمودهاند در صورتی میتواند مقدمهای برای تحول مطلوب باشد که مجریان
امر تحول نیز تا حد قابل قبولی به فهم مشترکی با سیاستپژوهان در تعاریف ،اهداف و اصول موجود در
سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش رسیده باشند.
بازاندیشی در مفهوم تربیت در سند مذکور عالوه بر این که میتواند وجوه پنهان یا کمتر آشکار این
تعریف را نمایان سازد ،متضمن تأیید یا رد تصمیمات خاصی در عرصه سیاستگذاری نیز است .تحلیل
مفهومی «تربیت» موجود در مبانی نظری تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی نشان میدهد
که تربیت امری یک سویه از جانب مجریان نیست .تربیت در این سند متضمن نوعی تلقی است که
مشارکت دانشآموز و خانواده در امر تحول را ضروری میداند (مبانی نظری سند تحول بنیادین در نظام
تعلیم و تربیت رسمی .)2932 ،به عبارتی دیگر ،بر اساس تحلیل مفهومی تربیت در این سند مشخص
میشود که تربیت مطلوب نمیتواند با تصمیمات و اقدامات یکجانبه از سوی مدیران محقق گردد .در این
بازاندیشی سعی میشود تا ملزومات و پیامدهای اینگونه تعریف از تربیت را روشن شود.
نظریه انسان عامل بر شکلگیری عمل انسان مبتنی بر شناخت ،میل و اراده تأکید دارد (باقری.)2911 ،
در این نظریه ،هر نوع اقدامی ارزشمند نیست ،بلکه ارزشمندی یک اقدام به «عمل» بودن آن است و عمل
بودن نیز وابسته به ابتنای آن بر شناخت ،میل و اراده است .از اینرو ،بر اساس نظریه انسان عامل ،عمل
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مشارکت دانشآموز و خانواده در امر تحول از یک سو در گرو پذیرفتن ضرورت تحول از جانب ایشان
است و از سوی دیگر ،مستلزم تفاهم ایشان با سیاستگذاران در مقصد تحول.
حال باهمنگری تعریف دوسویه از تربیت و مبادی عمل (مشارکت) نتایجی دارد :واضح است که
مشارکت مردمی در تحول بنیادین بدون داشتن «شناخت» و تصویری نسبتاً روشن از آموزش و پرورش
مطلوب ممکن نیست .همچنین ،انتظار چنین مشارکتی بدون آگاهی مردم از وجود شکاف بین وضعیت
موجود و مطلوب بعید مینماید؛ و نیز عالوه بر شناخت شاگردان و والدین از وضعیت موجود و مطلوبِ
تربیت ،به عنوان شرط ضروری تحول ،باید به انتخابی بودن مشارکت ایشان به عنوان شرط کافی اشاره
نمود .منظور از انتخابی بودن مشارکت ،نوعی اقناع است که حاوی شکل داوطلبانهی پذیرش پیام از سوی
مخاطب است و عموماًًٌ در مقابل تبلیغ 2قرار میگیرد (کیا و سعیدی .)2919 ،افراد باید همدالنه و مبتنی بر
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
سعیدی )2919 ،و این نفوذ با خود نوعی هیجان و «میل» را به همراه خواهد آورد .باید دانست که چنانچه
سیاستگذاران در تصمیمات خود این عنصر را در نظر نگیرند الجرم در دام اقداماتی یکسویه خواهند
افتاد؛ اقداماتی که در آنها مشارکت مردمی ،ولو موهوم و نادرست ،از پیش مفروض گرفته میشود و در
نتیجه به اقداماتی آییننامهای و آرشیوی بدل میشوند.
از باهمنگری دو مقدمه فوق چنین استنباط میشود که اوالً تحقق تربیت مطلوب نیازمند مشارکت متربی
و خانواده او است و اقدامات یکجانبه از سوی مجریان به مشارکت فعال ایشان منجر نخواهد شد .ثانیاً
مشارکت فعال دانشآموزان و والدین در گرو شناخت و هم اقناع ایشان است .حال طرح این سؤال
ضروری است که راهکارهای ایجاد این شناخت از سوی سیاستگذاران چیست و چه اقداماتی بر اساس
آنها بایستی شکل گیرد؟
در این مقاله تکیه اصلی بر نقش رسانهها برای ایجاد این مشارکت است که با تأکید بر دو کارکرد
رسانه خاص رسانه است« :آگاهیبخشی» و «تقویت انگیزهها» .انتظار داریم با تبیین این دو کارکرد برخی از
راهکارهای ضروری افزایش مشارکت مردمی در تحول بنیادین برشمرده شود.

- Propaganda
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اگر چه به اعتقاد برخی« ،سرگرمی »2از اصلیترین کارکردهای رسانه است (پستمن .)2331 ،اما همین
کارکرد ،بستر بسیار مناسبی برای آگاهیبخشی فراهم مینماید .سرگرمی اگرچه از مهمترین انگیزههای
مطالعه ،شنیدن و دیدن رسانههای نوشتاری ،شنیداری و دیداری است اما این کارکرد به ضرورت در همین
حد باقی نمیماند و کارکردهای وسیعتری به خود میپذیرد.
مخاطب رسانه الجرم در معرض اطالعات و تفاسیری است که صاحبان رسانه عرضه میکنند .همچنین،
رسانه به عنوان یکی از ارکان تربیت در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش شناخته شده است (مبانی
نظری سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی .)2932 ،جذابیتهای رسانه فرصت مناسبی برای
آگاهیبخشی به عموم مردم است .به عنوان مثال ،ساخت مستندات سینمایی از مسائل آموزش و پرورش
کشور ،به تصویر کشیدن مدارس و معلمان موفق ،میزگردهای نقد و بررسی مسائل آموزش و پرورش ایران
و  ...از جمله اقداماتی است که میتواند اثرات مطلوبی در آگاهی دادن به مردم داشته باشد .اما با وجود
این ،آگاهیبخشی از طریق رسانه با چالشهای جدی مواجه است.
یکی از این چالشها به ظرفیت رسانه در «القاء حقیقت» بر میگردد .رسانهها میتوانند با استفاده از ابزار
هنر ،حقیقت را آن گونه که میخواهند جلوه دهند و یا الاقل اگر چنین قصدی نداشته باشند ،امکان عدم
توفیق در تبیین حقایق وجود دارد .زیرا فضای هیجانی و تلقینی رسانهها مانعی بر سر انتخاب مخاطبین به
معنای دقیق انتخاب است .از اینرو ،باید سعی نمود ضمن استفاده از هنر در تبیین واقعیتهای موجود در
آموزش و پرورش و نیز ترسیم وضعیت مطلوب تعلیم و تربیت در رسانه ،به گونهای عمل کرد که مخاطبین
همواره در معرض انتخاب باشند؛ انتخابی مبتنی بر شناخت ،میل و اراده با کاهش حداکثری کارکردهای
تلقینی رسانه.
کارکرد دوم رسانه «تقویت انگیزهها برای عمل» است .اگر چه مشارکت متربیان و خانوادهها نیاز به
شناخت دارد .اما به نظر میرسد جنبشهای اجتماعی فقط متکی به آگاهی نیست .به منظور ایجاد
جنبشهای اجتماعی باید انگیزههایی را که متأثر از آگاهی ایجاد شدهاند تقویت نمود .بدیهی است تقویت
انگیزهها به معنای تلقین واقعیت نیست ،بلکه منظور این است که انگیزههای موجه که بر اساس شناخت
شکل گرفتهاند و میتوان از آنها به صورت عقالنی یا عقالیی دفاع نمود باید تقویت گردند تا به حرکت
منجر شوند .چنانچه برخی فیلسوفان تحلیلی در تحلیل زبان عادی گاهی به سراغ شعارهای تربیتی در بین
مردم میروند و به تحلیل آنها در زبان عادی میپردازند (باقری .)2913 ،این شعارها به ضرورت و به
- entertainment
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صرف شعار بودن برخاسته از تلقین یا تحمیل نیستند ،بلکه کیفیت رایج شدن یک شعار در بین مردم عادی
است که دالّ بر تلق ینی یا انتخابی بودن آن به معنای واقعی کلمه است .بنابراین ،کارکرد ویژه رسانه در
ترویج «شعارهای موجه» تربیتی به «گونهای موجه» تأثیر بسیاری بر افزایش مشارکت مردمی در امر تحول
دارد.
تحول در آموزش و پرورش یک تحول اجتماعی است و تربیت مطلوب متضمن مشارکت مردمی
است .تحول اجتماعی نیز نیاز به دو عنصر اساسی دارد« :آگاهی» و «انگیزه مبتنی بر آن آگاهی» .دو
عنصری که «رسانه» قابلیت ویژه و منحصر به فردی در ایجاد و تقویت آنها دارد و سیاستگذاران کشور
به شدت غافل از آنند؛ چنانچه به سخنرانیهای تلویزیونی فرمایشی و کلیشهای اکتفا نموده و با نگاهی
یکسویه به تربیت در حال انجام اقداماتی تحمیلی و بعضاً ناموجه هستند.
و در نهایت ،آنچه بیش از همه از عهدهی رسانهها ساخته است ،ایجاد و دامن زدن به گفتمانی است که
طی آن میل و مطالبهی تحول در میان اقشار شکل بگیرد .ادبیات غالبی که میتواند حول موضوع تحول و
عناصر و دقایق آن شکل بگیرد و همچنین جهتی که این ادبیات غالب دارد همگی در دست رسانههاست.
آنچه میتواند فضای عمومی را برای ایجاد و پذیرش این تحول آماده گرداند ،گفتمان است .گفتمانی که
جهت آنرا نیز رسانه تعیین میکند .گفتمانی که اذهان را در برمیگیرد و میل و ذائقهی عمومی را به آن
سو که بخواهد میتواند جهت بدهد (میلز.)2911 ،
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یکی از مهمترین ویژگیهای عصر حاضر ،شتاب فزاینده تحوالت علمی ،تکنولوژیکی ،اجتماعی و
غیره است .در چنین زمانی که پدیده با ثبات ،تغییر و بیثباتی است ،جوامع انسانی و سازمانها برای بقا،
پویایی و ایجاد تحوالت سازنده در آینده ناگزیر از دستیابی به گرایشهای نوین میباشند .تحقیق حاضر با
نگاهی به فلسفه اسالمی و تحول در نظام آموزشی کشور ،به روند جریان کنونی و مسائل پیرامونی موضوع
میپردازد.
این تحقیق ،همچنین سعی دارد به مسئله ضعف فلسفه در آموزش و پرورش و به ویژه در آموزش و
پرورش ایران بپردازد ،و اینکه تحوالت نظام آموزشی چگونه میتواند به یک فلسفه اسالمی جامه عمل
بپوشاند .سوال اصلی این است که فلسفه تعلیم و تربیت چیست؟ و چه چیزی میتواند به اشاعه آن در
جامعه تعلیم و تربیت کمک کند؟ فلسفهی تربیت به مطالعهی هدفها ،فرایندها ،ماهیت برنامهها ،عمل و
نتایج تعلیم و تربیت میپردازد .تعلیم و تربیت میتواند در معنای وسیعتر ،به عنوان فرایند رشد وجودی
انسانی ،یعنی چگونگی تغییر فهم آدمی از جهان (مثالً فهم واقعیتهای عینی ،عادات اجتماعی ،فرهنگ ،و
حتی عواطف ما) باشد .با کمک فلسفهی تربیتی ،میتوان تربیت را در حیطهی عمل و نظر هماهنگ و بامعنا
ساخت .بنابراین ،فلسفهی تربیت ،معرفتی است نظری ،برای راهگشایی خردمندانه در عمل تربیتی و
اندیشیدن دربارهی نتایج آن به منظور جلوگیری از بروز تناقض در نظر و عمل تربیت .تعریف دیگری که
میتوان داشت این است که؛ فلسفهی تربیت ،فعالیتی نظری است که دربارهی فرایند تربیت ،هدفها،
غایتها ،روشها ،نتایج و دستاوردهای آن بحث میکند .تربیت ،آن گونه که جان دیوئی گفته است،
آزمایشگاه افکار و عقاید فلسفی است و آنها را مورد تجربه و سنجش قرار میدهد.
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یکی از رویکردهایی که میتواند در جهت پاسخگویی به نیاز نظام آموزشی در قالب یک تحول در
نظام آموزشی کشور مفید باشد و امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرا میشود ،گسترش
استفاده از فناوریهای اطالعات و ارتباطات در نظامهای آموزشی و به تبع آن تأسیس و توسعه مدارس
هوشمند است .آموزش مؤثر در اینگونه مدارس ،مستلزم آن است که دانشآموازن نقش جدیدی را در
فرایند یادگیری بپذیرند و این موضوع دقیقاً ،به فلسفه یک نظام آموزشی ،مربوط است .به ویژه در ایران،
برخی از ضرورتهای زمانی و مکانی و همچنین زیربنایی بودن مسائل دینی باید موجب این باشد که تعلیم
و تربیت اسالمی در اولویت قرار گیرد .پس از توسعه تکنولوژیهای ارتباطی و اطالعاتی در آموزش و
پرورش ،پژوهشهایی جهت بررسی روابط و اثرات این دو متغیر انجام شده است .این مطالعات پژوهشی
و شواهد تجربی گویای هستند که ترکیب فنآوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش مانند هر
زمینه دیگری ،آثار شگرفی به همراه داشته و یکی از معتبرترین استراتژیها برای بهبود کیفیت آموزش
محسوب میشود .البته ،باید فلسفه اسالمی نیز با کمک حوزویان و دانشگاهیان تدوین شود تا همراه با ارائه
تکنولوژی ،مسائل دینی هم به شکل شایسته ارائه شود و دانشآموز و دانشجوی ما بعد از اتمام تحصیالت
از دین بیگانه نباشند و این همان نگرانی کنونی جامعه دانشگاهی است.
در شرایطی که دانشآموزان با نظام فکری سطحی و یک جانبهنگر پرورش مییابند فلسفه تعلیم و
تربیت باید مسئولیت خود را بشناسد و در حوزه مهارتهای زندگی و در آموزش اندیشه درست و تفکر
انتقادی و توانایی ارزیابی امور نقش موثر خود را ایفا کند؛ در حال حاضر فلسفه تعلیم و تربیت در کشور ما
چنین برنامهای را در جریان ندارد به این معنا که نه آموزش شهروندی و نه آموزش درست اندیشیدن و
موازنه خرد و عقل را که باید موضوع آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان و جوانان باشد ،را مورد تاکید
قرار نمیدهد .امروز از یک سو ،با مسائل روانی و تربیتی مواجه هستیم و از سوی دیگر ،با فلسفه تربیت
سنتی و همچنین غربی که گرفتار کاستیهایی است و نمیتواند مسائل را رفع کند.
برخی از نتایج حاصله از این تحقیق نشان میدهد مهمترین کاستی آثار موجود در فلسفه تعلیم و تربیت
آن است که به تعارض فلسفی آشکار و پنهان در تربیت نپرداخته و فاصلهگذاریهای آرمان تا حقیقت در
هدفگذاری برنامههای تعلیم و تربیت ما زیاد و غالباً متعارض است ،این موضوع در همه جا به ویژه در
شرایط تعلیم و تربیت کامالً متمرکز ،دستوری و شعاری که بخش اصلی آن را برنامه آموزشی و تربیتی
پنهان تشکیل میدهد ،باید مورد توجه قرار گیرد .ما باید یک فلسفه روشن در آموزش و پرورش داشته
باشیم .نبود یک فلسفه روشن موجب تغییرات پی در پی و بیثباتی نظام آموزشی و هدر رفتن منابع از جمله

433

منابع انسانی ،مادی و کالبدی است و با توجه به اینکه برخی از مکاتب فلسفی قائل به نسبی بودن ارزشها
هستند ،از این رو ،باید به جای تحوالت پی در پی ،فلسفه روشن اسالمی تدوین شود.
فلسفه آموزش و پرورش ،هدفی جز جهت دادن به آموزش و پرورش ندارد و هر قدر این فلسفه
روشنتر باشد ،طبعأ جهت آموزش و پرورش مشخصتر خواهد بود .فلسفه آموزش و پرورش که به فلسفه
تعلیم و تربیت نیز در ایران شهرت دارد؛ به بررسی ماهیت و اهداف آموزش و ابزارهای آن میپردازد.
اصول آموزش و پرورش و در واقع مبانی فلسفه ،در سه محور اصول انسانشناختی ،معرفتشناختی و
ارزششناختی مطرح شده است .مقصود از اصول فلسفی ،گزارههای تجویزی است که تاکنون ،به صراحت
و مدون ،برای آموزش و پرورش کشور ما مشخص نشده است .تعابیر مختلف از فلسفه تعلیم و تربیت بیان
شده است که بعضاً بیان میدارند فلسفه تعلیم و تربیت از نوع تحلیلی آن به معنای تالشی برای یافتن
پیشفرضهای بنیادین دانش است .با توجه به نقش بنیادی و هدایتکننده فلسفه آموزش و پرورش،
آشکار است که تدوین چنین فلسفهای ،شرط الزم و اجتنابناپذیر تأمین انسجام فکری و عملی در سطوح
تصمیمگیری و نیز اجرایی آموزش و پرورش است .این مقاله نشان میدهد که تعلیم و تربیت ما اگر بر
فلسفهای روشن ،مدون و اسالمی متکی باشد ،کودکان و نوجوانان و جوانان ایران خواهند توانست در مورد
دیدگاههای متفاوت و در مورد معنای زندگی خود در محیط محلی ،ملی و جهانی به درستی بیندیشند ،نقد
کنند و مهارتهای خود را برای زندگی پاکیزه و انسانی گسترش دهند.

منابع
افروغ ،عماد ( .)2915چالشهای کنونی ایران .تهران :انتشارات مهر.
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دارم ،احمد ( .)2931امکانات شبکههای اجتماعی مجازی در ایجاد تحول تربیتی (با تاکید بر اهداف

سند تحول) .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی
فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)439-432 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

امکانات شبکههای اجتماعی مجازی در ایجاد تحول تربیتی (با تاكید بر
اهداف سند تحول)
احمد دارم

2

یکی از اهداف اساسی مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،بهرهگیری هوشمندانه از
فناوری اطالعات است .از سوی دیگر ،با در نظر گرفتن رشد سریع فناوری ،به ویژه فناوری اطالعات ،و
محافظهکار بودن نسبی نظامهای آموزش و پرورش رسمی ،فاصلهی محسوسی میان این دو حوزهی تمدنی
نمایان شده است .فناوری اطالعات و ارتباطات ،شاخهها و حوزههای متعددی دارد .یکی از حوزههای نسبتاً
جدید و تأثیرگذار آن ،شبکههای اجتماعی مجازی است .با توجه به امکانات گستردهی ارتباطی دو جانبه و
چند جانبهی این ابزار ،استقبال مردم از آن در سطح بینالمللی ،تاسیس شبکههای اجتماعی ایرانی متعدد ،و
بحث تاسیس شبکه اجتماعی ملی آموزش ،ضرورت انجام پژوهشهایی در زمینهی ارتباط این دو حوزه را
بیشتر کرده است.
فناوری اطالعات یکی از پدیدههای عصر حاضر است که در تمام جنبههای زندگی نقشآفرینی
میکند ،به طوری که میتوان گفت در صورت بروز اختالل در شبکه فناوری اطالعات و ارتباطات،
زندگی فردی و اجتماعی دچار اختالل میگردد .نظامهای آموزشی نیز میتوانند از امکانات فناوری
اطالعات و به ویژه شبکههای اجتماعی ،در زمینه مسایل آموزشی و تربیتی بهرهبرداری مناسبی به عمل
آورند .اما استفاده از شبکههای اجتماعی در آموزش و پرورش ،دارای موافقان و مخالفانی است که در این
پژوهش ضمن بررسی آراء آنان ،به شناسایی امکانات و تواناییهای تربیتی شبکههای اجتماعی مجازی
متناسب با اهداف تحول (با تاکید بر رویکرد موافقان) پرداخته شده است.

 - 2دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز ahmad.daram@yahoo.com
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هدف اصلی این پژوهش بررسی پتانسیلها و پیامدهای تربیتی استفاده از شبکههای اجتماعی و یافتن
راهکارهایی برای استفاده بهینه و هوشمندانه از این ابزار قدرتمند در جهت اهداف آموزش و پرورش
مطلوب مندرج در سند تحول بنیادین است .که در قالب سؤاالت زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
 -2پتانسیلهای موجود در شبکههای شبکه اجتماعی به منظور استفاده از آنها در نظام آموزش و
پرورش کدامند؟؛  -1چگونه میتوان از شبکههای اجتماعی مجازی در رسیدن به اهداف آموزش و
پرورش مطلوب کمک گرفت؟؛ و  -9پیامدهای استفاده از شبکههای اجتماعی در نظام تعلیم و تربیت
ایران کدامند؟
بررسی پیشینه تحقیق نشان داد که پیرامون موضوع پژوهش ،دو رویکرد اساسی وجود دارد :رویکرد
انتقادی مانند اپل ( )2330و اسکات ( )2331که استفاده از فناوری اطالعات را در خدمت تجارت
الکترونیک و عامل نابرابری اجتماعی مجدد میدانند؛ و رویکرد موافق مانند باقری ( ،)2916ضرغامی
( )2916و کونولی ( )1522که در استفاده بهینه از فناوری اطالعات ،مشروط به سازگار ساختن آن با
فرهنگ ملی و بومی را مسئلهای ضروری دانستهاند .در زمینهی نقش فناوری اطالعات بر عملکرد تحصیلی
دانشآموزان دوره متوسطه دائیزاده ( )2913پژوهشی کمی انجام داده که نتیجه آن نشان میدهد که
استفاده از فناوری اطالعات نقش مثبتی در پیشرفت تحصیلی دارد ،اما استفاده افراطی از آن نتیجه معکوس
و منفی دارد .با این حال تاکنون ،پژوهشی پیرامون رابطه شبکههای اجتماعی مجازی و آموزش و پرورش
در ایران انجام نشده است.
در این پژوهش ،عمدتاً از روش ترکیبی تحلیل توصیفی و رویکرد تجربه خودزیسته در شبکههای
اجتماعی ایرانی استفاده شده است ،زیرا شناخت فضای مجازی چون شبکه اجتماعی از راه مطالعه نوشتارها
کافی نیست ،و شناخت صحیح و قضاوت پیرامون آنها به تجربه واقعی چنین فضاهایی نیاز دارد.
نتیجهی پژوهش حاضر نشان میدهد که شبکههای اجتماعی مجازی به طور کلی میتوانند ابزاری بسیار
نیرومند و تأثیرگذار در اجرای برخی از نیازها و وصول به اهداف کالن آموزش و پرورش مطلوب مندرج
در سند تحول بنیادین باشند و تأسیس یک شبکه اجتماعی آموزش و پرورش (با مشخصاتی که در متن
مقاله ذکر شده است) میتواند ابزاری در جهت ایجاد گفتمانهای آموزشی و پرورشی متنوع ،گامی در
جهت افقی کردن رابط معلم و فراگیر ،آموزش انتقادی ،پرورش خالقیت ،آموزش از راه گفتگو و چندین
موضوع دیگر باشد.
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از سوی دیگر ،این ابزار فناوری ارتباطی هم زمان میتواند چالشها و آسیبهای تربیتی گستردهای به
همراه داشته باشد ،از جمله -2 :مفهوم «دور» کردن افراد از محیطهای نامطلوب تقریباً بیمعنا میشود؛ و -1
مفهوم «ممنوعیت» مشاهده موضوعاتی که تأثیرات منفی بر تربیت دارند رنگ میبازد (باقری .)2914 ،در
این پژوهش راهبردهایی برای مقابله با این چالشها پیشنهاد شده است ،از جمله -2 :توجه به اصل
عقالنیت؛  -1تاکید بر تقوای حضور؛  -9تاکید بر ارزیابی ،نقادی ،گزینش و طرد؛  -4برگزاری گروههای
نقادی و بحث (همان)؛  -0باال بردن آگاهی والدین و مربیان پیرامون فنآوری اطالعات؛ و  -6تأسیس
شبکه اجتماعی مجازی آموزشی و تربیتی (با ویژگیهای :غیردولتی ،اخالقگرا ،هنری ،دوستیابی،
تفریحی ،و  )...با کیفیت و جذاب ،توانا در رقابت با شبکههای اجتماعی غربی.
راهبردهای ذکر شدهی فوق دو نتیجهی اساسی خواهد داشت -2 :به حداقل رساندن آسیبهای فناوری
اطالعات؛ و  -1استفادهی بهینه از این فناوری.
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بابایی ،فاطمه ( .)2931امکانسنجی گفت و گو در سند ملی آموزش و پرورش و ارائه مدل گفت و

گوی صحیح مبتنی بر گفت و گوهای قرآنی .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن
فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص.)436-434 :
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

امکانسنجی گفت و گو در سند ملی آموزش و پرورش و ارائه مدل گفت و
گوی صحیح مبتنی بر گفت و گوهای قرآنی
فاطمه بابایی

2

یکی از وجوه تمایز انسان با سایر موجودات را میتوان قوهی بیان و توانایی گفت وگو در او دانست .از
آنجا که بشر از دیرباز با زندگی اجتماعی رو در رو بوده است ،گفتگو با بینش و زندگی انسان همراه
است .انسان ذاتاً با دیگران ارتباط برقرار میکند و زمانی افق اندیشه و خرد در او رشد و تعالی مییابد که
بتواند دروازههای ورود اندیشه و سخن را به روی خود بگشاید ،وارد گفتوگو شود و سپس به گزینش
بپردازد .انسان با این ابزار که خداوند در اختیارش قرار داده با انسانهای دیگر ارتباط برقرار میکند و افکار
نوین و احساسات خود را به دیگران ابراز میکند .انسان حتی اگر از کمترین امکان شناخت برخوردار
باشد ،سعی میکند از زبان برای ارتباط با فضای ذهن مخاطب و انتقال اطالعات به او استفاده کند .مخاطب
نیز برای فهمیدن و شناخت آنها واکنش نشان میدهد .منظور از گفتوگو 1کنش و واکنش معرفتی و
فرآیند تفهیم و تفاهم میان دو انسان است که با هدف ارتباط با ذهن و فکر مخاطب و انتقال رهیافتهای
درونی و اطالعات تحقق میپذیرد (کرمیپور.)2903 ،
از آن جا که جریان تربیت وابستگی خاصی به برقراری ارتباط و تاثیر و تاثر بین مربی و متربی دارد ،بر
همین مبنا ،گفتگو در تربیت جایگاهی اساسی مییابد .همچنانکه قرآن این کتاب آسمانی که وظیفهی
تربیت بشر بر عهده دارد ،از این روش بهعنوان یکی از راههای تعامل اجتماعی بین تمدنها ،فرهنگها و
انسان های مختلف استفاده نموده است .خدای متعال در قرآن در مسیر انتقال حقایق و مصالح همواره این
راه را برگزیده است و در ارتباط با تمامی پیامبران اولین و بهترین راه برای انتقال اندیشه و حل اختالفها و
رسیدن به نقطه مشترک را گفتوگو میداند (پشمفروش.)2915،
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از سوی دیگر ،در غرب دانشمندان از حدود قرن  0ق .م به این روش و اهمیت و تاثیر آن در شکل-
گیری تفکر پرداختهاند .سقراط فیلسوف یونانی مبدع روش گفتوگو است (بازرگان .)2902 ،در واقع
برجستهترین خصیصه فلسفه سقراطی همین شیوه گفتوگو و روش دیالکتیک است (شمشادی.)2910 ،
پس از او افالطون این شیوه را آموخت و آن را چند گام به پیش برد (دستغیب )10 :2912 ،در ادامه نیز
فیلسوفانی چون هابرماس ،2گادامر 1و بوبر 9به مسئله ضرورت و اهمیت گفتوگو در زندگی فردی و
اجتماعی پرداختهاند .در این میان ،سهم بوبر از همه بیشتر است .او وجود انسان را در رابطهها میداند
(مهرگان.)2915،
حال با توجه به اهمیت و کارآمدی این روش در طول تاریخ از سویی و عدم نیار این روش به ابزار و
امکانات خاص و قابلیت کاربرد در تمام زمانها و مکانها از سوی دیگر ،ضرورت آن احساس شد تا این
روش برای استفاده در نظام تعلیم و تربیت از جنبه پژوهشی غنی گردد .بر این اساس ،نوشتار حاضر درصدد
است تا با اثبات امکان بحث از گفتوگو بهعنوان خطمشی تربیتی براساس مبانی سند ملی آموزش و
پرورش ،الگویی عملی بر مبنای گفت وگوهای قرآنی برای این روش ارائه دهد.
سند ملی آموزش و پرورش که با هدف بازسازی نظام آموزش و پرورش مبتنی بر تعالیم و معارف
انسانساز اسالمی و متناسب با مقتضیات تحول همه جانبهی فرهنگی و اجتماعی نگاشتهشده ،بهعنوان
مقیاسی برای محک تمام جریانها و روشهای کاربردی در این نظام قرارداده شده است .در نتیجه تجزیه و
تحلیل در مبانی سند ملی ،امکان بحث از این خطمشی با توجه به مبانی ،اصول و راهکارهای آن ثابت شد،
که در زیر به چند مورد آن اشاره میشود.
سند ملی آموزش و پرورش ،در بحث از مبانی انسانشناختی ذیل مبانی اساسی تربیت ،انسان را
موجودی اجتماعی میداند که تا حد قابل توجهی از شرایط اجتماع تاثیر میپذیرد و با توسعهی وجودی
خویش با دیگران ارتباط برقرار میکند و اجتماع را تحت تاثیر قرار میدهد .در واقع ،این مبنا با اثبات
هویت جمعی در انسان ،زمینهای باز برای بحث از گفتوگو و تاثیر و تاثر متقابل آن فراهم میکند.
در جایی دیگر ،در تبیین معنای تعامل در تعریف تربیت ،فرآیند تربیت را تعامل (کنش و واکنشی
دوسویه) بین دو قطب فعال مربیان و متربیان میداند که در این تعامل مربی ناگزیر از گفتوگو است .البته

- Habermas

2

- Badamer

1

- Buber

9
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منظور از این تعامل هرگز نوعی رابطهی افقی و همتراز بین دو سوی این فرآیند نیست که در به کارگیری
این روش باید مدنظر قرار داده شود .بحث از تعامل به اینجا ختم نمیشود ،بلکه سند در بیان چگونگی
تحقق غایت تربیت اصولی را بیان میکند که از جملهی آنها تاکید بر تعامل همهجانبه و نقش آن در
تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان و شکلگیری و پیشرفت جامعهی صالح است.
از تجزیه و تحلیل اصول تربیت اعتقادی ،اخالقی و سیاسی نیز میتوان مضامینی یافت که داللت بر
اصول و آداب گفتوگو دارد .بهعنوان مثال یکی از اصول تربیت سیاسی را تاکید بر مدارا و تحمل عقائد
مخالف و خرده فرهنگها میداند.
این پژوهش بعد از امکانسنجی بحث از گفتوگو به دنبال ارائه مدلی برای گفتگوی صحیح است .از
آنجا که قرآن کتاب هدایت انسانها است ،در جای جای آن رد پائی از گفتگوهای خدا (رب) با پیامبران
یا پیامبران با انسانها بهعنوان مربی امتها یافت میشود که میتوان با تحلیل این گفتوگوها به اصول و
مؤلفههایی برای گفتوگوی صحیح دست یافت و از آن در نظام آموزش و پرورش خود بهره گرفت .در
این پژوهش گفتگوهای کل قرآن که  291مورد هستند ،مورد بررسی قرار خواهند گرفت .تعدادی از این
مؤلفهها به شرح زیر است :استفاده از ادبیات پرسشی به جای ادبیات خطابی ،سخن گفتن درسطح فهم
مخاطب ،اعتمادسازی برای مخاطب در گفتوگو ،ژرفکاوی در جریان گفتوگو ،سوق دادن مخاطب
به افقی باالتر ،حاکمیت منطق در گفتوگو ،ساماندهی گفتوگو در شرایط واقعی و ...
واژههای كلیدی :گفت و گو ،سند ملی ،مؤلفه ،گفت و گوی قرآنی

منابع
بازرگان ،فریدون ( .)2902بحران دانشجویی و شیوه گفتوشنود .فصلنامه روانشناسی و علومتربیتی دانشگاه تهران،
شماره  ،4صص.10-29 :
باقری ،خسرو ( .)2910درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران .تهران :نشر علمی و فرهنگی.
بوبر ،مارتین ( .)2901من و تو( .خسرو ریگی ،مترجم) .تهران :نشر جیحون.
دیباج ،سید موسی ( .)2912مجموعه مقاالت سمینار سقراط فیلسوف گفتو گو .تهران :مرکز گفتوگوی تمدنها.
شمشادی ،خدیجه ( .)2910پرسشگری و فلسفه .مشکوه النور ،شماره  91و  ،99صص.91-22 :
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مرتضوی ،سید محسن ( .)2931بررسی ابعاد فلسفی سند چشمانداز نظام تعلیم و تربیت و نقد درونی

آن .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول
در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)052-430 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

بررسی ابعاد فلسفی سند چشمانداز نظام تعلیم و تربیت و نقد درونی آن
سید محسن مرتضوی

2

فلسفه تعلیم و تربیتی ،حاکم بر نظام آموزش و پرورش هر کشور که خود برخاسته از دیدگاهها و
رویکردهای فلسفی است ،بهطور صریح یا ضمنی شکلدهندهی برنامههای درسی است .به دلیل آن که
تعریفی از فلسفه دشوار مینماید .برای روشن شدن فلسفه آن را به شاخههای مختلف هستیشناسی،
معرفتشناسی و ارزششناسی تقسیمبندی میکنند .فلسفه در بعد هستیشناسی به بررسی و مطالعهی
هستیهایی چون خدا ،انسان و جهان میپردازد و به بررسی مسائلی از قبل آن میپردازد که واقعیت غایی
مادی یا معنوی است ،اصل جهان بر پایهی ثبات یا تغییر است و  ...در بعد معرفتشناسی به مسائلی چون
منابع شناخت ،ابزار شناخت ،حدود شناخت ،مالک حقیقت و  ...میپردازد و در بعد ارزششناسی به
اموری چون خیر و شر ،صواب و خطا و سلسله مراتب ارزشها ،عینی بودن یا ذهنی بودن ارزشها و نسبی
یا مطلق بودن ارزشها ،میپردازد .ارزشها یا در حوزهی رفتار آدمی مطرح هستند که به آن اخالق گفته
میشود و یا ناظر به هنر هستند که به آن ارزششناسی میگویند .اگر چه برای سهولت کار این ابعاد را
شاید بتوان از هم متمایز نمود امّا عمالً این ابعاد دارای نوعی ارتباط نظاممند ،منطقی و سیستمی میباشند.
بدین معنی که نگاه هستیشناسانه متضمن نگاه معرفتشناسی و ارزششناسی نیز میباشد .این ابعاد
نمیتوانند در یک نظام فلسفی فاقد هماهنگی و عدم انسجام باشند .این انسجام درونی است که باعث
میشوند نظامهای فلسفی شکل گیرند .حتی اگر رویکردی همانند رویکرد پوزیتیویسم 1منطقی اعتقادی به
مسائل هستیشناسی نداشته باشند و یا منکر آن باشند باز هم با ساختارشکنی اندیشههای متافیزیکی خود
بنیان متافیزیکی جدیدی را بنا میکنند که در ادامه به تعدادی از این نظامها به همراه ارتباط بین آنها اشاره
گردیده است.

 -2دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز meshsmm@yahoo.com
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اخالق و هنر

محتوا و روش

هدف

ارزششناسی

معرفتشناسی

هستیشناسی

ابعادفلسفی

مکاتب فلسفی

اخالقی فضایل اخالقی شامل

رعایت اعتدال در فضایل
اهمیت دارند.

ادبیات ،هنر ،موسیقی و  ...بسیار

و مراحل انجام آن.

تاکید بر روش حل مسأله

هنر باید ایجاد هارمونی کند.

و هنر باید حقیقت را بیان کند
عدالت ودانایی.

خویشتنداری،

حقیقت مطلوب و آرمانی است

هنر تقلید از طبیعت (محاکات)
شجاعت،

انجام میگیرد.
عدالت

دیالکتیک.

و خلق معنوی آثار هنری.

عملکرد ذهنی است.

یادگیری یا دانستن اساساً یک

عقل منظم و سازمان داده شده

حاصل میشود.

زیست.

فراگیری یا دانستن از طریق

بهرهگیری از فطرت.

افراد.
یادگیری یا دانستن از هستی انسان

بیواسطه.

معرفت شهودی و علم حضوری

تاکید بر پرورش فکر.

فطرت

تکوین و تعالی پیوسته هویت

وصول

ذهن).

آمادگی

ماهیت).

جنبههای عقالنی (تقدم وجود بر

موقعیت (رابطهی عین و

ارزشها نسبی ،وابسته به

یا سازگار با آن.

عمل است.

وابسته به سودمندی در

دربارهی شناخت آدمی.

ارزش

هر

است.
گزارههای توصیفی و تبیینی

اما هستی به طبیعت منحصر.
عقیدهای

است.

اصل جهان مبتی بر تغییر

در وجود جهان شکی نیست

ارزشهای منطبق بر دین حق

جنبههای عاطفی و احساسی مقدم بر

یادگیری فردی-یادگیری غیرمستقیم.

مسئولیتمداری

خودآگاهانه-

انسان اصل هستی در جهان است.

اگزیستانسیالیسم

تعامل فرد با محیط

ادراک حسی که بوسیله ابزار

روش بحث-پرسش و پاسخ

اشخاص.

پرورش انسان عقالنی و معنوی

روش حسی-مشاهدهی مستقیم-
تجربهی عملی.

می باشند.

عینی و بر طبق ساختار واقعیت

ارزشها بر مبنای معیارهای

جهان مطابق با ادراک ما است.

واقعیت یکی است.

است.

صورت مطلق ،ابدی و الیتغیر

ارزشها وجود دارند و به

منابع معرفت :عقل

غایی معنوی است.

اساس جهان ثبات است ،امر

ایدآلیسم

رآلیسم

پراگماتیسم

فلسفه با رویکرد اسالم

جدول -1ارتباط نظاممند درون برخی از نظامهای فلسفی
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از آنجا که هر فلسفهیِ تعلیم و تربیتی بر پایهی فلسفهای استوار است با تطبیق ابعاد فلسفه به فلسفه تعلیم
و تربیت میتوانیم به استنتاجهایی دربارهی اهداف ،برنامه درسی و روش و محتوا دست یابیم؛ بدین معنی
که بعد هدف ،متناظر با بعد هستیشناسی ،روش ،متناظر با معرفتشناسی که است و هنر و اخالق متناظر با
بعد ارزششناسی در نظر گرفته میشود.
ردیف

ابعاد فلسفهی محض

ابعاد فلسفی متناظر با تعلیم و تربیت

2

هستیشناسی

برنامه و هدف

1

معرفتشناسی

محتوا و روش

9

ارزششناسی

اخالق و هنر

همانگونه که ابعاد هستیشناسی ،معرفتشناسی و ارزششناسی هر کدام از رویکردهای فلسفیِ هر
مکتبی در ارتباط و هماهنگی با هم قرار دارند ،ابعاد فلسفه تعلیم و تربیت نیز که عبارتند از برنامه و هدف،
محتوا و روش و اخالق و هنر باید با هم هماهنگ و منسجم باشند .در این پژوهش ،منظور ما از نقد درونی
بررسی وجود هماهنگی و انسجام بین این ابعاد است .بر این اساس ،هدف نخست پژوهش حاضر مطالعه و
بررسی انسجام سند چشمانداز بر اساس هستیشناسی ،معرفتشناسی و ارزششناسی مندرج در این سند
است و هدف دوم این پژوهش بررسی انسجام میان ابعاد فلسفی نظام آموزش و پرورش (هدف ،محتوا و
روش ،اخالق و هنر) در سند چشمانداز است .چنانچه بیان گردید این انسجام را میتوان از سه زاویه
بررسی کرد.
پارادایم پژوهش حاضر پارادایمی کیفی است و رویکرد پژوهش توصیفی-تفسیری است ،استنتاجهای
معنایی آنگاه ،به اوج خود میرسد که ابعاد یاد شده با رابطهای منطقی و منسجم در یک پروسهی معنادار
در جهت تحقیق و تبیین آموزههای تعلیم و تربیت طرحریزی و اعمال گردد .این پیوند بهمثابهی زنجیری
ناگسستنی است که قطع یکی از حلقههای آن رکود دستآوردهای تربیتی را به دنبال دارد .در این رابطهی
منطقی ،هستیشناسی اهداف نظام تعلیم و تربیت را روشن میکند و معرفتشناسی و روششناسی نیز
بنیانهای منتهی به اهداف نهایی را میسر و راه حصول به آن را امکانپذیرتر میکنند .در مکاتب فلسفی
همچون ایدهالیسم ،2پراگماتیسم ،1رئالیسم ،9تومیسم 4و نئوتومیسم ،2اگزیستانسیالیسم 1و ...که هر کدام از
منظری به ابعاد فلسفه مینگرد هماهنگی این ابعاد در رایطه با جنبههای تعلیم و تربیت مشهود است.
- Idealism

2

- Pragmatism

1

- Realism

9

- Tomysm

4
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در این مقاله ،سعی بر آن است تا ابعاد فلسفی سند چشمانداز و هماهنگی آن با ابعاد تعلیم و تربیت
مذکور به نحو مقتضی مورد کنکاش علمی قرار گرفته و فلسفهی اسالمی بعنوان بایسته توصیف گردد.
روششناسی این مقاله استفاده از پارادایم کیفی با رویکردی توصیفی -تفسیری بوده و تحلیل محتوای آن
بصورت جهتدار میباشد .بهعبارتی ،مقولهها از قبل مشخص میباشد و صرفاً بدنبال بررسی رابطهی بین
مقوالت و بررسی و تعیین چرایی آنها میباشیم .واحد معنایی انتخاب شده در تحلیل محتوا نیز پاراگراف
میباشد .نمونهی این پژوهش بصورت سیستماتیک در جهت چشمانداز پژوهشی میباشد :این طرح
غیرپیدایشی 9بوده و اطالعات موجود مطابق با چشمانداز سند تحول بنیادین اسالمی با رویکرد ترکیبی-
تلفیقی از مکاتب فلسفی غرب و اسالمی میباشد.
عالوه بر نیاز به بررسی مبانی فلسفی که بصورت رویکرد از اسالم عنوان گردیده است .با توجه به اینکه
در مراحل قبل از سند تحول بنیادین اهتمام جهت بهبود وضعیت آموزش و پرورش وجود داشته است که
کافی و وافی نبوده است ،از این رو ،بر این سند نیز نقدهایی وجود دارد .به عنوان نمونه:
 ارائهی راهکار کلی بدون پرداختن به جزئیات آن. عدم مشخص کردن میزان مشارکت و یا میزان تکلیف محول شده به دیگر ارگانها و سازمانها. معانی و مفاهیمی که بهصورت دقیق تعریف نشدهاند ،برزخی از ابهام ایجاد میکند و زمینهیتفاسیر مختلف را فراهم میکند.

منابع
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باهنر.
- Neotomysm

2

Existentialism
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جمشیدی خورشید ،اصغر؛ صفری مطلق ،حمید و پرچمی شایسته ،حمید ( .)2931بررسی و تبیین

رویکرد پساساختارگرایی ،تحول در برنامه درسی ایران .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی
انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص:
 .)050-051مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

بررسی و تبیین رویکرد پساساختارگرایی ،تحول در برنامه درسی ایران
اصغر جمشیدی خورشید2؛ حمید صفری مطلق 1و حمید پرچمی شایسته

9

همزمان با رشد و تحول در آرای فلسفی ،تحوالت شگرفی نیز در عرصه آموزش و پرورش ،به
خصوص در برنامههای درسی کشور ایجاد شد .این تحوالت به نوبهی خود باعث شد تا نگرش برنامهریزان
درسی و معلمان به فرایند برنامهدرسی کشور نیز تغییر کند .نظام آموزشی کشور ایران با تاکید بر اصالحات
برنامه درسی مطرح شده در رویکرد پساساختارگرایی ،با توجه به شرایط موجود میتواند هر چه بیشتر در
راستای برآوردن نیاز واقعی دانشآموزان اقدام نمایید (بیرمی پور .)06 :2913 ،تأثیر داللتهای تربیتی این
رویکرد در برنامه درسی ایران میتواند شامل توجه به اصالح و نوآوری در برنامه درسی ،افزایش توجه به
آگاهیهای بینفرهنگی معلمان و دانشآموزان ،توجه به خرده روایت تاریخی سیاسی در جامعه،
بومشناختی ،تاکید بر مشارکت و همکاری بین دانشآموز و معلم است (همان) .اگرچه پساساختارگرایی به
دلیل جزئینگری بیش از حد ،نفی مرزبندیهای موجود و نداشتن مالک مشخص در ارزشیابی همیشه
مورد نقد و بررسی بوده است (ابراهیم .)240 :2913 ،بر این اساس هدف این پژوهش ،بررسی رویکرد
پساساختارگرایی و تحول در حوزه برنامه درسی ایران است .پساساختارگرایی به عنوان شاخهای از پست
مدرنیسم ویژگیهایی چون ساختارشکنی ،نفی فراروایتها ،انکار حقایق مطلق ،تمرکز بر زبان و فرهنگ،
کثرتگرایی ،تمرکززدایی از عقل و عقالنیت و نفی بازنمایی را دارد (سجادی و دشتی .)12 :2910 ،با
توجه به موارد مطرح شده این پژوهش درصدد پاسخگویی به چهار سؤال اصلی در ارتباط با رویکرد
پساساختارگرایی و تحول در برنامه درسی کشور است:
 -2هدف در برنامه درسی رویکرد پساساختارگرایی چیست؟
 -1محتوا در برنامه درسی رویکرد پساساختارگرایی شامل چه موضوعاتی است؟
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا همدان asgharjamshidi@ymail.com
 - 1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا همدان safarih82@yahoo.com
 - 9دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا همدان hamid.parchami@yahoo.com
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 -9راهبردها و روش تدریس در برنامه درسی رویکرد پساساختارگرایی چیست؟
 -4ارزشیابی در برنامه درسی رویکرد پساساختارگرایی چیست؟
سجادی و دشتی ( )2910در پژوهشی با عنوان «تبیین و تحلیل تعلیم و تربیت از نظر پساساختارگرایی» به
این نتیجه رسیدهاند که پساساختارگرایی در تعلیم و تربیت بر داللتها و پیامدهایی ،از جمله تفکر انتقادی،
بهبود فرهنگ عمومی ،تدارک زمینههایی برای مطالعات فرهنگی و اجتماعی تاکید میکنند.
بختیارنصرآبادی و همکاران ( )2911در پژوهشی با عنوان مروری بر اندیشههای فلسفی و تربیتی دریدا
نشان دادند که دریدا با تحلیل فلسفی جدید ،حاشیهها را به مرکز میکشاند و با ارزش دادن به حاشیه و
ترجیح زبان نوشتاری بر گفتاری ،مسئله مهمی را مطرح میسازد که میتواند برای دستاندرکاران مسائل
تربیتی کارساز باشد .ایمانی و کرامتی ( )2916نیز در پژوهشی با عنوان تبیین و نقد نظریهی انسان برتر نیچه
و داللتهای آن در تعلیم و تربیت نشان دادند که از نظر نیچه هدف غایی تربیت ارتقای انسان به مقام
انسان برتر است و داللتهای تربیتی این دیدگاه عبارتند از :اجرای فعالیتهای مورد عالقه ،ورزش
خودکنترلی ،روش تفکر انتقادی ،روش محول کردن وظیفه در حد توان ،روش پرورش متوازن
توانمندیها و استعدادها.

در مطالعات انجام شده در رابطه با نسبت ویژگیهای فلسفه پساساختارگرایی و تحول در برنامه درسی
ایران نشان داده شد که پساساختارگرایی در تعیین اهداف آموزشی بر روی مفاهیمی از جمله تربیت
شهروند انتقادی و با اخالق و تکثرگرا ،توجه به خرده فرهنگ و انتقال فرهنگ و افزایش سواد فرهنگی
تاکید دارد (باقری .)00 :2900 ،به همین نسبت نیز در برنامه درسی کشور نیز بر تربیت شهروند انتقادی و
خالق همراه با آگاهی فرهنگی تاکید شده است (وزارت آموزش و پرورش ،)2916 ،و در ارتباط با
محتوای برنامهدرسی رویکرد پساساختارگرایی بر روی فرایندی بودن محتوا (شکل گرفتن محتوا در کالس
درس) تاکید مینماید؛ یا به عبارت دیگر برنامهدرسی در فرایند «شدن» قرار دارد (بیرمیپور.)2913 ،
همچنین ،بر ماهیت استعاری محتوای آموزشی و تفسیر و نقد زیباییشناسانه در طراحی برنامههای درسی
تاکید شده است (ضرغامی .)2 :2911 ،محتوا شامل تحلیل و بررسی مسائل روز جامعه در بعد سیاسی
اجتماعی و شناخت فرهنگ و خرده فرهنگهاست (ژیرو .)1559 ،2در این نوع محتوا اطالعات به دلیل
ماهیت فراگیر و فرایندمحور آن جایگزین دانش میشود (یزدانجو .)2912 ،همچنین ،در رابطه با
راهبردهای تدریس بر ایجاد محیط باز برای گفتمان سیاسی و اجتماعی در مدرسه ،بحثهای اجتماعی و
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مشارکتی همراه با دیالکتیک در کالس درس (پالمر ،)1555،2و در ارزشیابی این نوع برنامه درسی بر
رویکردهای طبیعتگرایانه و کیفی همراه با مشارکت فعال دانشآموزان در فرایند ارزشیابی تاکید میشود
(ژیرو .)1555 ،این تغییر و تحوالت نیز شامل محتوای درسی و توجه شیوههای تدریس فعال و مشارکتی
بوده است (وزارت آموزش و پرورش ،)2916 ،و حرکت به سوی ارزشیابیهای نوین در سالهای اخیر،
شواهدی از تأثیر این رویکرد در برنامه درسی کشور دارد (بیرمیپور.)2913 ،
واژههای كلیدی :پساساختارگرایی ،برنامه درسی ،عناصر برنامه درسی

منابع
ابراهیم ،احترام و همکاران ( .)2913بررسی اندیشههای تربیتی دریدا و نقد آن .رویکردهای نوین آموزشی ،سال
پنجم ،شماره  ،2صص.261 -240 :
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جهانگیری ،صادق و جهانی ،جمیله ( .)2931چشمانداز فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و

پرورش .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی
تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)053-056 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

چشمانداز فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش
صادق جهانگیری 1و جمیله جهانی
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با ظهور فناوری جدید ،حرفه تدریس از تأکید بر معلممحوری و آموزش مبتنی بر سخنرانی به
فراگیرمحوری و محیطهای یادگیری تعاملی تغییر یافته است .باید توجه داشت آنچه که تدریس را تغییر
میدهد فناوری نیست ،بلکه این افراد هستند که اعمال تغییر میکنند و معلم در درجه اول باید به نیرویی
موثر و کارآمد تبدیل شود .لذا صرفاً کاربرد فناوری مهم نیست ،بلکه معلم باید روشهای تفکر را که
اغلب توسط فناوری در اختیار او قرار میگیرد ،مدنظر قرار دهد (رستا .)1551 ،4در این صورت است که
معلم در حکم فردی نیست که جلوی کالس و در برابر دانشآموزان مینشیند و تدریس میکند ،بلکه او
در مقام یک راهنما به دانشآموزان کمک میکند تا مسیر آموزشی درست را بیابند و یادگیری خود را
ارزشیابی کنند .معلمان به جای این که جدا از همدیگر به امر تدریس بپردازند با کمک همدیگر و به
صورت گروهی در طرحها و پروژههای مشترک کار میکنند (حجفروش و اورنگی.)2919 ،
امروزه با ورود فناوریهای نوین آموزشی و بهویژه دسترسی فراگیر به اینترنت در جامعه و تأثیرپذیری
از فرهنگهای جهانی ،موقعیتی به وجود آمده است که آموزش و پرورش ناگزیر است تا کارکردهای
نوینی را متناسب با نیازهای زمان برای خود برگزیند (صیف و بیراوند ،زودآیند) .از سوی دیگر ،اگر
جامعهای در صدد همگرایی با روند جهانی شدن باشد ،بهطور قطع ،همانندی و تطابق با روند جهانی شدن
جز اهداف آموزش ملی آن قرار میگیرد و فرایند آن از طریق فناوری اطالعات تسریع میشود (عطاران،
 -2این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه آزاد اسالمی بجنورد با عنوان «بررسی
شکاف دیجیتال بین معلمان و دانشآموزان پسر مقطع متوسطه مدارس دولتی شهرستان آستارا» نگارش صادق جهانگیری
میباشد.
1

 -کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی بجنورد jahangiri_sadegh@yahoo.com
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 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد jahani.ja@gmail.com- Resta
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 .)11 :2919در عرصه جهانی شدن ،اهمیت تعلیم و تربیتی که متناسب با نیازهای فرد و جامعه باشد بیش از
گذشته احساس میگردد؛ زیرا دنیایی که با شبکههای اطالعاتی بههم پیوند خورده است ،متقاضی نیروی
انسانی است که بداند چگونه از فناوری به عنوان ابزاری برای افزایش خالقیت ،پیشرفت و بهرهوری استفاده
کند (نفیسی 41 :2911 ،به نقل از نصیری علیآبادی و نقیپور ظهیری.)2911 ،
با توجه به مطالب ذکرشده ،یکی از راههای برخورد منطقی و عقالنی با انقالب اطالعات ،اهتمام به امر
آموزش و پرورش است که ابتداً باید قدرت مواجه انسان را باال ببرند و انسان را طوری آموزش دهند که
به سرعت خود را با تغییرات مدوام انطباق دهد و با ایجاد تحول در بینش ،دانش و نگرش و افزایش
مهارتهای فردی و اجتماعی ،آنان را به صورت فعال و اثرگذار برای مواجه با تحوالت و تغییرات آماده
کند (جاللی .)2911 ،از این رو ،نظام آموزشی کشور ما برای اینکه بتواند در هزارهی سوم به نیازهای زمان
و فناوری اطالعات پاسخ دهد ،ناگزیر میباید خود را با شرایط دگرگون شوندهی داخلی و بینالمللی،
سازگار کند .معلمان و دانشآموزان ،عنصرهای اصلی نظام آموزش و پرورش محسوب میگردند که باید
خود را این فناوریها همگام و همسو کنند .امروزه معلم ،بهعنوان مهمترین منبع در سازمان آموزش و
پرورش بدون آگاهی داشتن از پیچیدگی تحوالت هرگز قادر نخواهد بود ،وظیفه خطیر خود را به طور
شایسته انجام دهد (بختیاری و احمدی .)2916 ،آنها باید طیف وسیعی از مهارتهای فنی و آموزشی را در
کاربرد به روز محتوای آموزشی و ایجاد مدلهای جدید در خود ایجاد کنند .فناوری اطالعات و ارتباطات
هم به عنوان هدف رشد حرفهای معلم از یکسو و هم وسیلهای برای رسیدن به آن تبدیل شده است.
دانشآموزان نیز میتوانند از فناوری به عنوان وسیلهای برای برقراری ارتباط از راه دور و تشریک مساعی،
تعامل بین گروههای همگن استفاده کنند .این کاربرد فناوری در تعامل مستقیم با رایانه و دیگر ابزارهای
ارتباطی ،باعث ارتقای سواد دیجیتال و سواد اطالعاتی در دانشآموزان میشود .سواد اطالعاتی الزمه باقی
ماندن در دنیای رقابتی امروز است و با توسعه این بخش از فناوری در بین دانشآموزان ،در واقع زمینه
مناسب برای ورود آنها به جامعه و تجهیز آنها به ابزار سواد اطالعاتی میگردد (صیف و بیرانوند،
زودآیند).
بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده در باال ،میتوان به نقش و اهمیت فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی
در سطوح مختلف جامعه  -بویژه آموزش و پرورش  -پی برد .اما وجود شکاف بین نسلها و گروههای
مختلف جامعه نیز امری مشهود است که باید مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد و در جهت کاهش آن
اقدامات الزم و ضروری انجام پذیرد .در نظام آموزش و پرورش ،معلمان و دانشآموزان دو گروهی
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هستند که هر چند از دو نسل و گروه مختلف میباشند اما ،با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و بر یکدیگر
تاثیر میگذارند .حال با توجه به اهمیت مسأله شکاف دیجیتال در سطوح بینالمللی و ملی و حتی گروهی
و ضرورت از بین بردن و یا کاهش این شکاف ،پرداختن به این مقوله دارای اهمیت است .در این بین
بررسی ،وجود یا عدم وجود شکاف دیجیتال در بین معلمان و دانشآموزان به عنوان عنصرهای اصلی و
پایه نظام آموزش و پرورش دارای اهمیت بیشتری است .چرا که تحقق آرمانهایی همانند :جامعه دانش
مبنا ،توسعه پایدار و نظایر آنها بستگی معناداری به تامین مناسب و عادالنه فناوری اطالعات و در سطح
جامعه و بهخصوص نهاد آموزش و پرورش دارد که به تبع آن ،شکاف دیجیتال پر شده یا تقلیل مییابد.
واژههای كلیدی :فناوری اطالعات و ارتباطات ،آموزش و پرورش ،شکاف دیجیتالی ،معلمان و
دانشآموزان

منابع
اورنگی ،عبدالمجید ( .)2910شکستن دیوارکالس درس :فناوری ارتباطات و اطالعات ابزاری برای نوآوری .رشد
معلم ،شماره  ،152صص.23 -20 :
باترو ،آنتونیو ( .)2914آموزش و پرورش دیجیتالی (با تأکید بر آموزش از راه دور)( .مجید رضا پاسبان رضوی،
مترجم) .مشهد :ترانه.
بختیاری ،مریم و احمدی ،غالمرضا ( .)2916میزان اثربخشی آموزش های ضمن خدمت فناوری اطالعات و
ارتباطات ( )ICTمعلمان دوره متوسطه شهر اصفهان .دانش و پژوهش در علوم تربیتی ،شماره  ،29صص-219 :
.294
توکل ،محمد ( .)2935جامعه شناسی تکنولوژی .تهران :انتشارات جامعهشناسان.
جاللی ،علیاکبر ( .)2911گزارش پژوهشکده الکترونیک .تهران :دانشگاه علم و صنعت.

جوادی ،علیمحمد ( .)2919بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت و تأثیر آن بر ارزشهای خانواده در بین
دانشآموزان دبیرستانی ناحیه  9مشهد در سال تحصیلی ( 11-19پایاننامه کارشناسی ارشد) .گروه علوم
اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد.
حج فروش ،احمد؛ اورنگی ،عبدالمجید ( .)2919بررسی نتایج کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در دبیرستانهای
شهر تهران .نوآوریهای آموزشی ،)3( 9 ،صص.92 -22 :
حریری ،نجال؛ زمانیراد ،نسترن ( .)2932بررسی شکاف دیجیتالی بین نسلها از نظر آشنایی ،عالقه و استفاده از
فناوریهای اطالعات و ارتباطات .پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ،)2( 11 ،صص.15 -9 :
دوران ،بهزاد ( .)2912تأثیر فضای سایرنتیک بر هویت اجتماعی (رساله دکترا) .دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت
مدرس.
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صیف ،محمدحسن؛ بیراوند ،علی (زودآیند) .تأثیر فناوری اطالعات بر نظام آموزشی مدارس .فصلنامه پردازش و
مدیریت اطالعات .از ( http://jist.irandoc.ac.irدسترسی در  21آذر .)2932

طباطبایی آرانی ،شهاب الدین ( .)2912روش مدرن آموزش به وسیله امکانات اینترنت .آموزه ،شماره  ،26صص:
.11 -12
عطاران ،محمد ( .)2919فناوری اطالعات :بستر اصالحات در آموزش و پرورش .تهران :موسسه توسعه فناوری
آموزشی مدارس هوشمند.
عطاران ،محمد ( .)2913شکاف دیجیتالی و نابرابریهای آموزشی .رشد مدرسه فردا ،)0( 6 ،صص.1 -4 :
نصیری علیآبادی ،رکسانا و تقیپور ظهیری ،علی ( .)2911بررسی موانع به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات
در آموزش و پرورش و ارائه الگوی در این زمینه .فصلنامه نوآوریهای آموزشی ،شماره  ،92صص.00 -04 :
Resta, P. (2002). Information and Communication Technologies in Teacher Education: A
planning guide. Paris: UNESCO.
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قاسمپور خوشرودی ،عرفانه و قاسمپور خوشرودی ،احترام ( .)2931جایگاه تربیت شهروندی در

سند تحول بنیادین نظام آموزشی .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و
تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)021-025 :مشهد:
دانشگاه فردوسی مشهد.

جایگاه تربیت شهروندی در سند تحول بنیادین نظام آموزشی
عرفانه قاسمپور خوشرودی 2و احترام قاسمپور خوشرودی

1

مفهوم شهروندی در ادبیات علوم اجتماعی و تعلیم و تربیت از سابقه بسیار طوالنی برخوردار است.
شهروندی یکی از مهمترین مفاهیم و ایدههای اجتماعی است که در بازخوانی رابطه فرد و جامعه ،کارایی
دارد .تعاریف متفاوتی از شهروندی شده ،ولی تعبیر مشترک از آن وجود دارد که عناصر اساسی آن حقوق
و وظایف میباشد .شهروندی رابطه بین فرد و جامعه را در قالب حقوق و مسئولیتها بازنمایی میکند.
شهروندی هر دو عنصر فردگرایانه و جمعگرایانه را درخود دارد (فالکس .)22-25 :2912 ،شهروندی به
مدد مجموع حقوق ،وظایف و تعهداتش راهی برای توزیع و ادارهی عادالنه منابع از طریق تقسیم منافع و
مسئولیتهای زندگی اجتماعی ارائه میکند (فالکس.)20 :2912 ،
یکی از کارکردهای اصلی در نظام آموزشی ،اجتماعی کردن افراد جامعه است .نظامهای آموزشی باید
به افراد کمک کند تا شهروندانی مسئول ،مشارکتکنندگانی فعال در امور زندگی اجتماعی و فرهنگی،
یادگیرندگانی موفق و عالقهمند و افرادی متکی به خود و قابل اعتماد بار آیند .در شرایط فعلی،
دانشآموزان از یک سو ،در معرض تغییرات پدید آمده در جهان و ایران مانند جهانی شدن ،دسترسی به
اطالعات و فنآوریهای نوین بوده و از طرف دیگر ،آموزههای متفاوتی را در عرصه آموزشهای
دانشگاهی دریافت میکنند .در همین راستا ،نظام آموزش عالی و محتوای برنامههای آموزشی آن سهم به
سزایی در آگاهی و شکلدهی به نگرشهای دانشآموزان خواهد داشت (شیانی و داودوندی.)91 :2913 ،
تربیت شهروندان فعال و مسئول ،کمک بزرگی به پیشرفت فردی و اجتماعی و حفاظت از طبیعت و
محیط زندگی است .این آموزشها میتواند توسط خانواده و مدرسه و رسانههای همگانی و نهادهای
اجتماعی صورت گیرد .اما ،مسئولیت اصلی آن بر دوش نظام آموزش و پرورش است که باید به گونهای
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 -دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی erfane68@gmail.com

1

 -مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم elahe8889@yahoo.com
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عملی و در جریان ارتباطهای دانشآموزان با یکدیگر و با سایر افراد و گروهها از آنان ،شهروندانی فعال و
مسئول بسازد (لطفآبادی .)94 :2910 ،در ارتباط با مفاهیم مذکور پژوهشهایی در داخل و خارج از
کشور صورت گرفته است؛ که به نتایج آنها ذیالً اشاره میشود.
در خارج از کشور تحقیقی تحت عنوان «تربیت شهروندی در گذار ژاپن» توسط (کازوکو و اوتسو،
 1552به نقل از فتحی )250 :2910 ،انجام شده است .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ،برنامهدرسی
مربوط به تربیت شهروند ،بر اساس کتب منتشر شده از سوی وزارت آموزش و پرورش ،هدایت میشود.
در تحقیقی دیگر ،توسط می هویی لیو ( )1552تحت عنوان «توسعه ارزشهای شهروندی» یک مطالعه
موردی در تایوان انجام گرفته است .نتایج نشان میدهد که به دلیل سیاست برنامهدرسی ملی ،اهداف و
رویکردهای مربوط به تربیت شهروندی خیلی خاص و تجویزی هستند .عالوه بر این ،ارتباط قوی بین
سیاستهای ملی و قوانین و پیشبینیهای برنامهدرسی مدرسه وجود دارد (فتحی.)2910 ،
علیزاده ( )2901در تحقیقی دیگر با عنوان «آموزش شهروندی در کتب درسی» به بررسی مقوله
شهروندی در کتابهای دوره ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان پرداخته است .بر اساس نتایج به دست آمده در
این تحقیق در کتب دورهی ابتدایی چهار مقولهی راهنمایی و رانندگی ،بهداشت شهری ،محیط
زیستشهری و شورای اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است.
تحقیقی دیگر تحت عنوان «بررسی ویژگیهای شهروند خوب برای جامعهی ایران و میزان انطباق
برنامههای درسی مدارس با این ویژگی» توسط دیبا ( )2911انجام شده است .این تحقیق به شناسایی
ویژگیهای شهروند خوب در سه قلمرو دانش مدنی ،توانش مدنی و نگرش مدنی ،پرداخته است .نتایج
نشان میدهد که ویژگیهای مورد نظر در سه حیطهی دانش مدنی ،توانش مدنی و نگرش مدنی برای
جامعه ایران ،مهم و اساسی بوده است .هم چنین ،در مراحل طراحی ،اجرا و ارزشیابی برنامه ،توجه کمی به
پرورش ارزشهای شهروندی میشود و اصالحات اساسی در این راستا ،الزامی است.
در این مقاله ،سند تحول راهبردی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسالمی ایران ،از
منظر تربیت شهروندی ،تحلیل شده است .مؤلفههای تربیت شهروندی در این پژوهش در سه بعد دانش،
نگرش و مهارت میباشد .مؤلفههای دانش شهروندی شامل «آگاهی از رویدادهای جهان ،احزاب سیاسی،
حقوق شخصی و بینالمللی ،قوانین و مقررات اجتماعی ،بعد نگرش شهروندی شامل؛ پذیرش تنوع و تکثر،
وطنپرستی ،عالقه به محیط زیست ،و مهارت شهروندی» ،شامل «مؤلفههای مسئولیتپذیری،
تصمیمگیری ،تفکر انتقادی ،درک متقابل ،مشارکت ،توانایی گفتگو و دیالوگ» میباشد.
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هدف تحقیق حاضر ،بررسی میزان توجه به مفاهیم و مؤلفه تربیت شهروندی در سند مذکور است .در
این مقاله ،با استفاده از روش تحلیل محتوا ،واحدهای تحلیل کلمات ،جمالت ،مضامین متون سند از جنبه
تربیت شهروند اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است .روش پژوهش حاضر ،تحلیلی -استنتاجی است .به
این صورت که ،یافتههای تحقیق در رابطه با سواالت پژوهشی جمعآوری شده و سپس انتخاب ،متمرکز و
به صورت خالصهتر تنظیم میگردد .در مرحلهی بعد اطالعات بدست آمده ،طبقهبندی شده و جزئیات
بررسی میگردد و در نهایت بر اساس زنجیرهای از شواهد و ایجاد روابط منطقی میان مطالب ،نتیجهگیری
صورت میگیرد.
با التفات به آنچه گفته شد و با عنایت به اینکه نیاز امروز جامعه ایران حضور انسانهایی آگاه،
مشارکتجو ،حساس به مسائل جامعه ،عالقهمند به تعامل و گفتگو است که در تمامی زمینههای زندگی
خود داوطلبانه مشارکت داشته باشند ،تعلیم و تربیت رسمی جامعه نیز مطابق با چنین نیازمندیهای جدیدی،
اهداف ،روشها و محتوای نظام آموزشی را مورد بررسی ،تجدیدنظر و تدوین قرار میدهد و شیوهای
خاص از تعلیم و تربیت را که به تربیت مدنی یا تربیت شهروندی معروف است ،بنا نهد.
واژههای كلیدی :تربیت ،شهروندی ،اسالمی ،تحول ،آموزش و پرورش

منابع
دیبا ،طلعت ( .)2911بررسی ویژگیهای شهروند خوب برای جامعهی ایران و میزان انطباق برنامههای درسی مدارس
با این ویژگی (پایاننامه کارشناسی ارشد) .تهران :دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.

شیانی ،ملیحه و وندی ،داوود ( .)2913تحلیلی بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان .فصلنامه
برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی ،شماره  ،0صص.01 -96 :
علیزاده ،سکینه ( .)2901آموزش شهروندی در کتب درسی .ماهنامه شهرداریها ،سال اول ،شماره .4
فالکس ،کیث ( .)2912شهروندی( .محمدتقی دلفروز ،مترجم) ،تهران :انتشارات کویر.
فتحی و اجارگاه ،کوروش و واحد چوکده ،سکینه ( .)2910شناسایی آسیبهای تربیت شهروندی در برنامه درسی
پنهان :نظام آموزش متوسطه نظری از دیدگاه معلمان زن شهر تهران و ارایه راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن.
فصلنامه نوآوریهای آموزشی ،شماره  ،20سال پنجم ،صص.291 -39 :
لطفآبادی ،حسین ( .)2910آموزش شهروندی ملی و جهانی همراه با تحکیم هویت و نظام ارزشی دانش آموزان.
فصلنامه نوآوریهای آموزشی ،شماره  ،20سال پنجم ،صص.44-22 :
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شایگان ،مهرانه؛ مرتضوی ،سید محسن و صفرپور ،بهشته ( .)2931جایگاه رویکرد ایمان دینی
کودک و نوجوان در سند تحول نظام آموزش و پرورش .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی
انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص:
 .)020-029مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

جایگاه رویکرد ایمان دینی كودک و نوجوان در سند تحول نظام آموزش و
پرورش
مهرانه شایگان2؛ سید محسن مرتضوی 1و بهشته صفرپور
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ای مان و اعتقاد به خداوند متعال موجب آرامش و اطمینان در انسان شده ،زندگى را به سوی امور معنوى
و متعالى جهت مىدهد و بیشترین انگیزه را برای حرکت و تالش در انسان ایجاد مىکند .انسان مؤمن برای
دست یافتن به هدف واالی کمال و سعادت که هدف آفرینش انسان است با امید به آینده تالش مىکند،
استوار گام بر میدارد و موانع ظاهری وی را نمیترساند .از سوی دیگر ،ترس از عقاب الهى و ناخشنودى
خداوند او را وادار مىکند که حقوق انسانهاى دیگر را رعایت کند و یارى انسانهاى دیگر را موجب
خشنودى خداوند بداند .یکى دیگر از آثار اجتماعى ایمان به خداوند ،تعهد مؤمنان به اصالح نظام اجتماعى
است .انسان مؤمن به سبب تکلیف دینى ،خود را متعهد مىداند که در برپایى نظام اجتماعى عادالنه تالش
کند .نظام آموزش و پرورش با یدک کشیدن عنوان آموزش و پرورش اسالمی انتظاری چون ایمان،
خداجویی و انتظارات از یک فرد مؤمن و موحد را تداعی میکند .آنچه در جوامع کنونی شاهد آن هستیم
با توقعات از مراکز آموزشی هماهنگی ندارد و چنان که از عملکرد نظام آموزش و پرورش برداشت
میشود ،این نظام نسبت به افزایش معرفت تقویت علم و دین و پیش رفتن به سوی جامعهای با نگرش
اسالمی و اعتقاد راستین و سایر انتظارات برآورده نگردیده ،به گونهای که تحول بنیادین نظام آموزش و
پرورش احساس میشود.
بشر همواره در صدد دستیابی به زندگی آرامبخش بوده است .تمامی ادیان ،آیینها و فلسفههای کهن
و جدید در واپسین آموزهها و تالشهای خود در پی نشان دادن راهبردهای ماندگار برای تسکین روح و
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روان بشر از آالم و اندوه و اضطراب بوده است .در آموزش و پرورش نیز همین سؤال به شکل دیگری
مطرح میشود .امنیت چگونه تأمین میشود؟ از درون شخص یا بیرون از خودش حاصل میشود؟
(کریمی .)30 :2916 ،امروزه روانشناسان نیز بر این باورند که تنها در سایه پرورش درخت ایمان و باورهای
دینی و اعتقادات درونی است که میتوانند میوه آرامش را که زایلکننده تشویشات درونی و نگرانیهای
روحی افراد است به آنها هدیه کنند .دقت در پیدا کردن منشأ انواع فسادهای روزافزون اجتماع بشری،
معلوم میکند که هر فتنه ،فساد و جنایتی که از هرکس دیده میشود ،سببش بیایمانی است که او را وادار
به کردار غیرانسانی نموده است (برزگرنژاد .)2932 ،از آنچه گفتیم روشن شد که موضوعاتی همچون؛
تخصص و فنآوری ،آبادانی و عمران و رشد صنعتی ،ملیتگرایی و وطندوستی و مانند آن ،گرچه خود
دارای فضیلت و ارزشاند ،ولی این در صورتی است که اینگونه امور تحت سیادت ،انقیاد و حاکمیت
ایمان ،تقوا و جهاد باشد .در این صورت است که اینگونه امور به حقیقت در خدمت مردم و رشد و تعالی
کشور و مأیوس کردن بدخواهان و دشمنان ملت قرار گرفته و کارها رو به سامان میرود .به گفته حضرت
امام خمینی (« )2912کوشش کنید معنویت را تقویت کنید در بین این ملت ،با معنویت است که شما
میتوانید استقالل خودتان را حفظ کنید و به مراتب کمال برسانید»؛ و باز گفتهاند« :اگر ایمان به خدا و
عمل برای خدا در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و سایر شئون زندگی بشر وارد شود،
پیچیدهترین مشکالت امروزی جهان به آسانی حل میشود».
اما نظام آموزش و پرورش در حال حاضر تا چه اندازه ما را به اهداف نزدیک کرده است؟ با مروری بر
عملکرد و جایگزینی تقویت دینی در جامعه فعلی با آنچه در سند تحول نظام پیشبینی شده است ،به این
مهم یعنی تسریع در رسیدن به اهداف و یا عدم آن واقف میگردیم .اثرگذاری تقویت ایمان دینی در
دوران طفولیت و اثرپذیری آن با اتفاق نظر بزرگان و علمای دین همراه است و مطالعات دینی نیز مؤید آن
میباشد ،چنانچه از نگاه عالمه طباطبایی ( ،)2911ایمان امری معقول است و برای بیشتر انسانها برخاسته
از قول و تصدیق نظری همراه با تسلیم میباشد .عالمه بر این باور است که ایمان برای شمار بسیار اندکی از
خواص از طریق کشف و شهود حاصل میآید؛ آن هم کشف تامّ .او ایمان حقیقی را واقعیتی تشکیکی و
ذومراتب میداند که قابل افزایش و کاهش است .به باور او ،ایمان فعلی اختیاری است و در عین حال،
عالیترین فضیلت انسانی است که آدمی در پرتو عقل و اراده خویش میتواند بدان دست یابد .همچنین
وی ماهیت ایمان را امری نفسانی و قلبی دانسته و معتقد است تا هنگامی که انقالبی باطنی در نفس انسان

014

رخ ندهد ،نتیجه به بار نخواهد آمد و آثار ایمان بر جوارح و رفتار آدمی ظاهر نخواهد گشت؛ لذا پاسخ به
سؤاالت زیر ضروری میباشد:
شاخصهای ایمان در سند تحول بنیادین چگونه است؟ آیا راهکارهای مناسبی جهت نیل به تقویت
ایمانی در سند ارائه گردیده است؟ در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش چه پیشبینیهایی در
جهت نیل به ایمان دینی صورت گرفته است؟
برای مطالعه فوق در ابتدا معانی و مفاهیم ایمان دینی و آنچه زیربنای سند تحول نظام آموزش و پرورش
میباشد تبیین میگردد .سپس با استناد به شیوه و محتوای آموزشی مراکز تعلیم و تربیت ،روند تغییرات
مورد بررسی قرار میگیرد .بنابراین ،صرفنظر از مفاهیم مختلف ایمان اشاره به ضرورت وجود ایمان و
اهمیت آن از نقطه نظر دیدگاههای مختلف به ویژه در جوامع اسالمی و اثرات بارز آن در حیطههای
اجتماعی ،اقتصادی و  ،...مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .همچنین ،تقویت ایمان در دوران کودکی و
نوجوانی و التزام هدایت این قشر ،خود جای تفحص بسیار دارد.

منابع
ایلخانی ،محمد ( .)2911تاریخ فلسفه در قرون وسطی .تهران :سمت.
برزگر نژاد ،ثریا (  .)2932راههای پرورش ایمان در قرآن و سنت .تهران :شرکت چاپ و نشر بینالملل.
خمینی ،روحاله ( .)2912کلمات قصار .تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره).
سبحانى ،جعفر ( .)2966ملل و نحل( .ج  .)1قم :مرکز مدیریت حوزه.
سعیدى مهر ،محمد ( .)2912آموزش کالم اسالمى( .ج  2و  .)1قم :طه.
شهرستانى ،عبدالکریم ( 2900ق) .ملل و نحل( .ج  2و  .)1مصر :االنجلو.
طباطبایی ،سید محمدحسین ( .)2911اصول عقاید و دستورات دینی .تهران :دفتر تنظیم و نشر آثار عالمه.
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بهرامی ،مهران و علی پور ،داوود ( .)2931فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و نقش آن در تحول نظام

آموزش و پرورش ایران .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت
ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)021-026 :مشهد :دانشگاه
فردوسی مشهد.

فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و نقش آن در تحول نظام آموزش و پرورش
ایران
مهران بهرامی 2و داوود علیپور

1

محیط متالطم و متغیر امروز ،همهی سازمانها را وادار نموده تا در اساسیترین مفاهیم و حتی
کارکردهای درونی و بیرونی خود تحول ایجاد کند (اسکینر 9و دیگران .)1551 ،آموزش و پرورش ما نیز
از این قاعده مستثنی نیست و لزوم این تحول زمانی حس میشود که متوجه ناهمخوانی میان هدف و
مکانیسمهای تحقق هدف میشویم.
در این مقاله سعی شده است تا نقش فلسفهی تعلیم و تربیت اسالمی در تحول نظام آموزش و پرورش
تبیین شود .برای این منظور ابتدا برخی از ناکارآمدیهای فلسفهی تربیتی موجود که مبتنی بر تفکرات
فیلسوفان غربی و در نتیجه وارداتی است ،ذکر میشود ،و سپس مقایسهای بین فلسفهی غربی و فلسفهی
تعلیم و تربیت اسالمی از حیث اهداف و استراتژیها صورت میگیرد ،و برای چاره کردن عدم روشمندی
در روال آموزشی حاضر ،به ارائهی روش اسالمی (به مثابهی مسیر) برای رسیدن به هدفهای مبتنی بر
فلسفهی تعلیم و تربیت اسالمی پرداخته میشود.
استدالل ما در این مقاله این است که برای چرخش از غربمحوری به سمت اسالممحوری در آموزش
و پرورش که منجر به رهایی از انبوه «ایسم»های بیگانه میشود باید دیدگاهی مبتنی بر تحول داشت یعنی
تغییری همراه با استراتژی ،برنامهریزی ،آگاهسازی و دارای مدل .این تحول که منجر به اسالمی شدن
آموزش و پرورش میشود فقط به وسیلهی توجه عمده به فلسفهی تعلیم و تربیت اسالمی میسّر است ،زیرا
در پناه داشتههای پربار این مکتب فلسفی است که میتوان اهداف کارآمد و روشهای اثربخش برای

2

 -دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی mehran136767@yahoo.com

1

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی d.alipoor@yahoo.comSkinner
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رسیدن به این اهداف را تدوین کرد .مسئلهی اصلی نیز ارائهی روشی است که مبتنی بر فلسفهی تعلیم و
تربیت اسالمی و با توجه به پیشینهی غنی تاریخی ،دینی ،عرفانی و علمی ایران ،تدوین شده باشد.
ما نیز مانند فتحعلی و دیگران ( )2935معتقدیم برای تحول در نظام آموزشی باید از فلسفهی تعلیم و
تربیت اسالمی وام گرفت ،زیرا که این فلسفه به تعیین و تحلیل مفاهیمی بنیادی مثل اهداف ،معرفتشناسی،
ارزششناسی ،اسالمشناسی و استراتژی از دید اسالم و معنویت اسالمی میپردازد (خسروپناه )2910 ،و این
چیزی است که ما از مجرای آموزش به آن نیاز داریم .زیرا اشاعهی هر مکتب نیازمند آموزش است
(مطهری.)2909 ،
بر آنیم تا با بسط مباحث زیر به هدف مطرح شده برسیم :تفاوتهای ذاتی در فلسفهی غرب و فلسفهی
اسالمی که برخی از آنها در تعاریف متعدد این دو از مفاهیم واحدی چون انسانشناسی ،خداشناسی،
معرفتشناسی ،ایدئولوژی و غیره بروز میکند ،مانع از آن است تا بتوانیم داعیهی تلفیق این دو فلسفه را
داشته باشیم .برای مثال ،تفاوت عمده در تعریف و تدوین اهداف تعلیم و تربیت نشان میدهد که بر اساس
فلسفهی تعلیم و تربیت غرب ،آموزش و پرورش غربی با مبانی سکوالریزه شده به خاطر حفظ بقای
خویش همواره سعی دارد دانشآموز را برای باالترین بازدهی و عملکرد در طول حیات خویش آماده
کند .اما فلسفهی اسالمی به این هدف ،کیفیت مضاعفی میافزاید و آن هم توجه ویژه به سعادت اخروی
انسان (عالوه بر سعادت دنیوی) است .به عبارت دیگر ،در نگرش غربی ،هدف موفقیت مادی است و در
پروسهی دستیابی به این هدف توجه به اشخاص ،جنبهی انسانیتمحوری و بشردوستانه ندارد و تنها جزئی
از سیاستهای اتخاذ شده برای نیل به موفقیت مادی است که در نهایت منجر به موفقیت و سعادت در دنیا
میشود؛ اما در فلسفهی تعلیم و تربیت اسالمی انتقال دانش با بهترین کیفیت ،به عنوان عملی صواب و
توصیه شده از جانب قرآن کریم و اولیا دین مبین اسالم از جمله آموزههای حضرت علی (ع) معرفی
گردیده و در نتیجه دارای بُعد اخروی نیز هست .در فلسفهی اسالمی قصور معلم در انتقال دانش خویش به
شاگرد ،بیتوجهی به دستور خداوند و توصیههای اکید اولیا بزرگوار دین اسالم است اما در فلسفهی غربی
تنها بُعد دنیوی و مادی این قصور مورد توجه است.
در ادامه با توجه به این تفاوت مهم و تفاوتهای دیگر به ارائهی روش خواهیم پرداخت .دیگر استدالل
ما برای ناکارآمد بودن فلسفه تعلیم و تربیت غرب برای آموزش و پرورش ما این است که «اسالمیسازی
نظام تعلیم و تربیت در کشور ما افزون بر همهی شرایط و لوازم مادی و سختافزاری مستلزم اسالمی کردن
علومی است که در ساخت ،پرداخت ،تهذیب و تکمیل شخصیت ،اندیشه ،و اخالق متربیان نقش و جایگاه

010

خاصی دارد .یکی از مهمترین و اساسیترین علوم مزبور که زیر ساخت و مبنای فلسفی و نظری تعلیم و
تربیت را تشکیل میدهد اصطالحاً فلسفهی تعلیم و تربیت خوانده میشود» (بهشتی.)2935 ،
پرداختن به موضوع تحول به هر شکل (که عمیقتر و ژرفتر از مفهوم تغییر است) مستلزم توجه کردن
به مفروضات بنیادین ،اهداف غایی ،استراتژیهای موجود و شیوههای ارزشیابی است و همان طور که
الیوت 2و همکاران ( )1554بیان کردهاند اقدامات تحولی باید در راستای بهبود اقدامات سازمان به گونهای
باشد که اثربخشی و کارایی با توجه به اهداف متحول شده سنجیده شود.
واژههای كلیدی :فلسفهی تعلیم و تربیت اسالمی ،تحول بنیادین ،نظام آموزش و پرورش ،سند
تحول بنیادی

منابع
بهشتی ،سعید و نیکویی ،روشنک ( .)2911تحلیل و نقدی بر فلسفهی تربیتی کانت با تاکید بر نظریهی تربیت
اخالقی وی .مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز ،دورهی پنجم ،شماره  ،9صص.05-10 :
بهشتی ،سعید ( .)2935کاوشهایی در فلسفهی تعلیم و تربیت اسالمی بر مبنای شماری از دیدگاههای معرفتشناختی
صدرالمتالهین .فصلنامه علمی  -پژوهشی اندیشهی نوین ،سال هفتم ،شماره  ،16صص.264-249 :
خسروپناه ،عبدالحسین ( .)2910فلسفههای مضاف .تهران :سازمان انتشارات و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهی اسالمی.
فتحعلی ،محمود؛ مصباح یزدی ،مجتبی و یوسفیان ،حسن ( .)2935فلسفهی تعلیم و تربیت اسالمی .تهران :انتشارات
مدرسه.
مطهری ،مرتضی ( .)2909تعلیم و تربیت در اسالم .تهران :انتشارات صدرا.
Elliott, R. Watson, J. C., Golden. R. N. & Greenburg, L. S. (2004). Accessing and Allowing
Experiencing American Psychology Association. Washington DC publication. Pp. 169193.
Skinner. D., Sanders, M & Thornhill, A. (2002). Human Resource Management I. N. A
changing Word Strategies. Change, 11 (7), Pp. 341-345.

- Elliott
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رشیدی ،شیرین و احمدی ،ساره ( .)2931مقایسه تعریف تربیت از منظر مبانی سند تحول بنیادین

آموزش و پرورش با دیدگاه صاحبنظران معاصر تربیت اسالمی .در چکیده مقاالت چهارمین
همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران
(صص .)012-023 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

مقایسه تعریف تربیت از منظر مبانی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با
دیدگاه صاحبنظران معاصر تربیت اسالمی
شیرین رشیدی 2و ساره احمدی

1

سند تحول بنیادین با هدفِ تحولی زیربنایی در آموزش و پرورش به دلیل عدم ابتناء سیستم آموزش و
پرورش بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی ،و برای نیل به اهدافی از جمله تربیتِ باور عمیق به اسالم و
اندیشهها و ارزشهای واال و در نهایت دستیابی به چشمانداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق  2454طراحی
شده است .از آنجا که متفکرین اسالم ،اصول و مبانی اندیشههای عقلی خود را با مبانی دینی قرآن و سنت
تطبیق دادهاند و هدف نهایی سند تحول بنیادین نیز دستیابی به پرورش یافتگانی با شایستگیها و
توانمندیهای اعتقادی بر مبنای فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی است ،از این رو ،این پژوهش ،با مقایسه و
تطبیق دوباره سند تحول بنیادین با مبانی اندیشههای متفکران معاصر اسالمی ،در پی این هدف است که
روشنگر مسیر پیشروی سند تحول بنیادین باشد که به اصالح خالءهای احتمالی و در نهایت تقویت
بنیانهای نظری سند بپردازد .در این راستا ،پژوهش حاضر با گردآوری اطالعات به صورت کتابخانهای و
با روش توصیفی -تحلیلی به مقایسه تربیت از منظر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از دیدگاه
صاحبنظران معاصر تربیت اسالمی (استاد مطهری ،مصطفی دلشاد تهرانی ،علی شریعتمداری ،احمد بهشتی
و خسرو باقری) میپردازد.
از مالکهای تعریف درست میتوان به جامع و مانع بودن تعریف اشاره کرد .این بدان معناست که
«تعریف واژهی مورد نظر باید جامع همهی جنبههای تعریفکننده و مانع باشد .یعنی ،هر بخشی را که به آن
مربوط نیست ،در خود راه ندهد» .به عبارتی ،تعریفی که ارائه میشود ویژگیهایی که آن چیز را از بقیه
جدا میکند را بیان کند (هاسپرس.)09 :2903 ،
 - 2دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه عالمه طباطبایی rashidi.shirin@ymail.com
 - 1دانشجوی دکتری برنامه درسی دانشگاه عالمه طباطبایی sarehahmadi@yahoo.com
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در سند تحول بنیادین ،تربیت به معنای «فرایند تعاملی زمینهساز تکوین و تعالی پیوستهی هویت متربیان،
به صورتی یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسالمی ،به منظور هدایت ایشان در مسیر آماده شدن جهت تحقق
آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد» تعریف شده است .هدف کلی تربیت این گونه تعریف
شده است« :تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان به گونهای که بتوانند موقعیت خود و دیگران در هستی را
به درستی درک و آن را به طور مستمر ،با عمل صالح فردی و جمعی متناسب با نظام معیار اسالمی اصالح
نماید».
شهید مطهری تربیت را «پرورش استعدادهای درونیای را که بالقوّه در یک شیء موجود است و به
فعلیت در آوردن و پروردن» تعریف میکند .وی هدف اساسی و غایی تربیت را ،الهی شدن آدمی میداند
(مطهری .)49 :2910 ،از دیدگاه مصطفی دلشاد تهرانی تربیت عبارت است از «رفع موانع و ایجاد مقتضیات
برای آن که استعدادهای انسان در جهت کمال مطلق شکوفا شود» (دلشاد تهرانی .)10 :2911 ،به نظر
شریعتمداری ،اساس کار تعلیم و تربیت پرورش قوه قضاوت صحیح و قضاوت مبتنی بر دلیل است
(شریعتمداری .)33 :2919 ،از دیدگاه بهشتی نیز ،تربیت راهنمایی همه جنبهی شخصیت فرد است (بهشتی
به نقل از احمدی .)12 :2961 ،در پایان ،باقری تربیت را چنین تعریف میکند ،ایجاد تغییرات مطلوب به
لحاظ ایجاد رفتارها ،حالتها و افکار معینی در نسل جدید است (باقری.)61 :2911 ،
آنچه که در مقایسهی تعریف استاد مطهری و باقری با سند تحول بنیادین برداشت میشود این است که
نوعی هماهنگی فکری در بنیانهای دو تعریف وجود دارد .شهید مطهری تربیت را پرورش استعدادهای
درونی دانسته و سند ،تربیت را فرایندی در جهت تکوین هویت متربی میداند .اشاره به استعدادهای انسان
در تعریف تربیت از منظر دلشاد تهرانی نکته قابل توجهی است که در تعریف سند به آن اشاره نشده است.
همچنین ،از کتب شریعتمداری چنین برداشت میشود که قضاوت صحیح و مبتنی بر دلیل ،اساس کار
تعلیم و تربیت است که در تعریف سند اشارهای بدین موضوع به چشم نمیخورد و نیز در تأکید بر همه
جانبه بودن تربیت از دیدگاه بهشتی تفاوت قابل تأمّلی ،با تعریف سند به چشم میخورد.
اگرچه وجود نقاط مشترکی در تعریف سند با دیدگاه صاحبنظران معاصر تربیت اسالمی نشاندهنده
قوت مبانی نظری پشتیبان سند است امّا ،نقاط متمایزی همچون اشاره به استعداد ،قضاوت صحیح و مبتنی بر
دلیل و همهجانبه بودن در تعاریف بررسی شده جای تأمل بیشتر دارد .با این تفاسیر ،نقاط متمایز قید شده
در سند ما را بر این میدارد که واکاوی که سند به چه میزان با معیارها و شاخصهای اصلی تربیت اسالمی
تطابق دارد و تعیینکننده چشمانداز آتی سند ،تحول را مینمایاند .اگر چه این نقاط متمایز در تعریف
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تربیت در سند قید نشده است ،اما این که آیا در اصل و متن سند به این نکات پرداخته شده است یا نه ،به
واکاوی سند ،نیازمند است .در اصل مقاله به تفصیل به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد.
واژههای كلیدی :تربیت ،سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،استاد مطهری ،مصطفی دلشاد
تهرانی ،علی شریعتمداری ،احمد بهشتی ،خسرو باقری
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احمدی ،احمد ( .)2961اصول و روشهای تربیت در اسالم .اصفهان :جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان.
باقری ،خسرو ( .)2911نگاهی دوباره به تربیت اسالمی( .جلد دوم) .تهران :انتشارات مدرسه.
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خدایاری شوطی ،سعید و مومنیپور ،الهام ( .)2931جایگاه فرهنگ بومی در شاخصههای اهداف

تعلیم و تربیت نوین ایران .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت
ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)014-011 :مشهد :دانشگاه
فردوسی مشهد.

جایگاه فرهنگ بومی در شاخصههای اهداف تعلیم و تربیت نوین ایران
سعید خدایاری شوطی 2و الهام مومنیپور

1

فرهنگ 9طبق نظر فرهنگی -اجتماعی الفرد بندورا ،یکی از ارکان مهم انتقال آموزش است که بین
نسلهای گذشته و اکنون در جریان است .کارکرد فرهنگ چیزی بیش از سنتها و آداب و رسوم است
که مهمترین آن آموزش به معنای انتقال دانشهاست .فرهنگها هر چه بومیتر باشند به بازسازی و
آفرینش قوانین و آموختهها و دانشهای کنونی کمک شایانی خواهند کرد .چرا که سیستم آموزشی جدید
را با اتکا به یک شالوده بومی و مختص آن ناحیه پیریزی میکنند .آنچه که تعلیم و تربیت نوین را از
شیوه سابق آن متمایز میکند توجه تام آن به گذشته فرهنگی است .چرا که اندیشمندان تعلیم و تربیت
امروزه به این دستاورد مهم دست یافتهاند که سیستم تعلیم و تربیت جدید کارآمد نخواهد بود ،مگر اینکه
شاخصههای آن به نحو مطلوبی بومی شده باشند .بومی شدن در این مقطع به معنای هماهنگ شدن و یا
ادغام شدن در سنتها؛ اعتقادات و آداب و رسومهای به جا مانده از فرهنگ گذشته و تعصب بر بازسازی
آنان و جایگاه دادن به آنان در تعلیم و تربیت نوین است ،تا نسل جدید متربی با توجه به هویت اصلی خود
شکل بگیرند و تعالیم آنان بالخص در حوزه تربیت بومی شده باشد .زیرا ،کانون اصلی در سیستم تعلیم و
تربیت نوین بحث تربیت است و در درجه بعدی بحث تعلیم قرار دارد.
«تعلیم و تربیت» به عنوان یکی از شاخصهای اصلی تعیینکننده میزان توسعه و پیشرفت کشورها در
جهان ،طبق سند پیشرفت و توسعه سازمان ملل متّحد که زیر نظر سازمان یونسکو تدوین شده است ،لحاظ
شده است و علت آن داشتن رابطه تنگاتنگی است که تعلیم و تربیت با امر پرورش و آموزش انسان دارد.
بحث در رابطه با تعلیم و تربیت در حوزه پرورش و رشد انسانی مقوله تازهای نیست و انسان از بدو حیات
بر روی کره زمین با توجه به سطح ادراک و شناخت خود از محیط زندگی با آن درگیر بوده است .امر
 - 2دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامهریزی درسی دانشگاه تبریز tmu90et@gmail.com
 - 1کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش استثنایی دانشگاه فردوسی مشهد elham.ravanshenas@gmail.com
- Culture
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آموزش در کنار تعالیم تربیتی و یا به عبارتی پرورش فکری در کنار پرورش اخالقی از دیرباز هدف و
غایت آموختههای بشری بوده که در یک دوره از تاریخ بشری شاهد هستیم که پیامبران با برنامهای منسجم
به نام دین ،عهدهدار آن بودهاند و پس از گذر زمان الزم با وجود پیشرفت سطح ادراک بشری و مهیا شدن
لوازم آن ،انسانها خود کوشیدند تا در سایه تعالیم ادیان با توجه به نیازمندیهای جامعه زمانه ،خود در امر
آموزش ،تفکر و در کنار آن با توجه به پیشرفت در سطح شناختی و ادراکی به مراتب باالی آموزش
اخالقی بپردازند .امروزه این تالش انسانی از سمتی در پرتو توجه و اهتمام به بستر ادیان ،فرهنگ و اجتماع
در جوامع و از سوی دیگر ،به علت نیازمندی آن به یک برنامهریزی مدون و سازمان یافته در یک مجموعه
منسجم و مستدل به نام «آموزش و پرورش» صورت میگیرد که در آن ،توجه به مقوله تعلیم و تربیت از
اهداف اساسی و سازمانی آن است .کشور ما ایران ،به عنوان یکی از کشورهای پرچمدار در عرصه
فرهنگ و تعلیم و تربیت ،از دیرباز چه در دوره قبل از اسالم و چه در دوره اسالمی که با پذیرش دین
اسالم که خود بر پایه تعلیم و تربیت بشر بنا شده ،به امر تعلیم و تربیت اشتغال ورزیده است .امروزه با
حضور پدیده جهانی شدن و ادغام تکنولوژیهای روز در جوامع بشری و به همان میزان تداخالت

فرهنگها در یکدیگر و از طرفی با توجه به تناقضات فراوان در فرهنگهای وارده در هر نقطه با فرهنگ-
های بومی آن نیازمند جدی اصل بازگشت به خویشتن هستیم .در این میان که با ورود بحث تهاجم
فرهنگی که در واقع تیر نشانی است به سمت تعالیم تربیتی در کشورهای مسلمان و وجود هشدارهای مکرر
که توسط مقام معظم رهبری حضرت آیتاهلل خامنهای در جمع مسئوالن آموزش و پرورش ایراد شده
است و اشاره به اینکه مخاطبان اصلی تهاجم فرهنگی نسل متربی و یا به عبارتی دانشآموزان و دانشجویان
هستند ،ما بیش از گذشته نیازمند بازشناسی فرهنگهای بومی هستیم .بومیسازی بخش فرهنگی در
شاخصههای اهداف تربیتی در تعلیم و تربیت نوین ایران به ما کمک خواهد کرد تا نسل جدید متربی را با
توجه به هویت اصلی آنان ،در مسیر آموزش که نشات گرفته از تربیت باالی فکری و اخالقی آنان است،
هدایت کنیم .آنچه در این میانه روشن به نظر میرسد این است که بومیسازی فرهنگی صورت نخواهد
گرفت ،مگر اینکه ما در وهله نخست فرهنگ بومی خود را بشناسیم و با توجه به این اصل که شالوده
اساسی فرهنگ آداب و رسومهایی است که سرچشمه گرفته از اعتقادات نیاکان ماست و هر کدام از آنها
نکته تربیتی داشتهاند که به عنوان مثال از نوروز میتوان یاد کرد که دید و بازدید از بزرگان و احترام به
ایشان را ،یادآور میشود .از آنجایی که در تعلیم و تربیت نوین ،فرهنگ و گذشته ما به عنوان یک کشور
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مهم با پیشینه فرهنگی ارزشمند مورد توجه است ،نیازمند توجه جدی به پدیده بومیسازی ،آن هم ،در
بخش فرهنگی هستیم.
آنچه در این پژوهش مدنظر است این است که با بررسی یک نمونه از فرهنگ بومی ایران (نوروز) و
شاخصبندی وجوهات آن در دو بخش تعالیم فکری منجر به آموزش (تعلیم) و تعالیم اخالقی (تربیت)
بتوانیم نکات بارز در فرهنگ بومی را معرفی کنیم و شاخصههای آن را در تعلیم و تربیت نوین برای نسل
جدید متربیان ،یادآور شویم.
واژههای كلیدی :تعلیم و تربیت ،شاخصههای تعلیم و تربیت ،فرهنگ بومی ،شاخصهها و
پتانسیلهای فرهنگ بومی ،بازگشت به خویشتن ،جشن نوروز ،پتانسیلهای و ظرف تربیتی جشن نوروز
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قائدی ،یحیی ( .)2931فلسفه و فیلسوف آموزش و پرورش در ایران به کدام سو باید برود؟ .در

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام
آموزش و پرورش ایران (صص .)011-016 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

فلسفه و فیلسوف آموزش و پرورش در ایران به كدام سو باید برود؟
یحیی قائدی

2

فلسفه و فیلسوف آموزش و پرورش در تاریخ عمومی خود مسیرهای گوناگونی را طی کرده و
نقشهای مختلفی را ایفا کرده است .گاهی محافظهکاری را در پیش گرفته و گاهی پیشرو بوده است؛
گرچه تالش کرده است؛ اما معموالً دنبالهرو و مضاعف بوده است .این به معنی ناسودمندی یا بیتأثیری آن
نیست ،بلکه تالشی برای درک آن است .فلسفه آموزش و پرورش گاهی آموزش و پرورش را جهت داده
است و گاهی از آن جهت گرفته است .به دنبال آن فیلسوف آموزش و پرورش نیز چنین بوده است .گاهی
فلسفه ای برای آموزش و پرورش بنا کرده است و گاهی به دنبال فلسفه موجود رفته است .در کنار همه این
مالحظات ،فلسفه و فیلسوف آموزش و پرورش در ایران از این زاویه چه وضعیتی داشته است؟ آیا توانسته
است همان که حداقل به عنوان روند کلی و جهانی فلسفه آموزش و پرورش شناخته میشود را پیگیری
کند و به مرزهای آن برسد؟ آیا توانسته است متناسب با اوضاع و احوال و تحوالت ایران به شیوهای فلسفی
آموزش و پرورش را نقادی کند؟ آیا توانسته سقوط و صعود آموزش و پرورش را توضیح دهد و یا صرفاً
زینتبخش محافل دولتی و سیاسی بوده است؟ این مقاله چنین سؤاالتی را بررسی میکند و تالش دارد
گامی هر چند کوچک در این راه بر دارد.
 -2فلسفه و فیلسوف آموزش و پرورش در ایران چه مسیری میرود و چه نقشی ایفا میکند؟
 -1فلسفه و فیلسوف آموزش و پرورش ایران چه واکنشی نسبت به تحوالت گذشته داشته است؟
 -9فلسفه و فیلسوف آموزش و پرورش ایران چه باید باشد؟
در این مقاله ،ابتدا با استفاده از روش دیالکتیک با خود 1پرسشهای اساسی طرح و تالش شده به آنها
پاسخی موقتی داده شود .در اینجا نویسنده با استفاده از دانش پیشین و بدون مراجعه به دانشهای جدید

 - 2دانشگاه خوارزمی
- self-dialectic
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سؤاالتی نظیر فلسفه آموزش و پرورش ایران به کدام سو میرود؟ فیلسوف آموزش و پرورش در ایران چه
نقشی ایفا میکند؟ را طرح کرده و برای پاسخ آنها نیز موقتاً به بصیرت درونی خود اتکا کرده است.
سپس با استفاده از روش تحلیل مفهومی و با استفاده از دانش موجود اقدام به سازماندهی و ساختن
مفاهیمی در ارتباط با نقش فلسفه و فیلسوف آموزش و پرورش در ایران کرده است و در مواردی نیز
تفسیرهایی به عمل آورده است .بر اساس روش اول ،به فلسفه چون فلسفهورزی  -پرسیدن پرسشهای
اساسی در مورد ماهیت چیزها و در اینجا در مورد مسیری که فلسفه و فیلسوف آموزش و پرورش در
ایران باید طی کند -پرداخته میشود و نتیجه این روش ابداع پرسشهایی نو در این زمینه است .بر اساس
روش دوم که تحلیل مفهومی است و نیز پاسخهایی که به پرسشهای روش اول داده میشود ،مفهومهایی
ساخته خواهد شد ،نظیر فیلسوف اصالحطلب ،اصولگرا ،انقالبی ،دولتی ،آزاد و ...
نلر ( )2961به سه وظیفه فلسفه آموزش و پرورش شامل نظری ،هنجاری و دستوری اشاره میکند و در
جای دیگر ( )2911به وظایف فیلسوفان آموزش و پرورش در قالب پیشرفتگرا ،محافظهکار و
نوساختگرا میپردازد .شریعتمداری ( )2960در قالب رشته فلسفه آموزش و پرورش به نقش فلسفه و
فیلسوف آموزش و پرورش اشاره میکند .اسمیت ( )2900به چهار وضعیتی که فلسفه آموزش و پرورش
میتواند به خود بگیرد اشاره میکند .قائدی (2911؛ 2919؛ 2914؛  )2911ضمن مرور نقشها و وظایف
کلی فلسفه آموزش و پرورش ،معتقد است برای فلسفه آموزش و پرورش و فیلسوف آن دو نقش میتوان
در نظر گرفت .یکی رفتن به راه تاریخ است که فلسفهدان آموزش و پرورش میسازد و دیگری انجام
فلسفه یا فلسفهورزی است که فیلسوف آموزش و پرورش میسازد .مجموعه افرادی که در فلسفه آموزش
و پرورش در ایران صاحب نوشتههایی هستند به نحوی به این که «فلسفه آموزش و پرورش چیست و چه
میتواند باشد؟» (بیشتر) و کاری که فیلسوف آموزش و پرورش میتواند و باید انجام دهد (کمتر)
پرداختهاند؛ اما به سختی این نوشتهها به تشریح و تحلیل فلسفه و فیلسوف آموزش و پرورش در ایران
(مفهومسازی نقش فلسفه و فیلسوف آموزش و پرورش ایرانی با توجه به شرایط فرهنگی ،سیاسی،
اجتماعی و  )...پرداختهاند .از جمله میتوان به نقیبزاده ،کاردان ،شعارینژاد ،باقری ،شعبانی ،آهنچیان،
فراهانی و  ...اشاره نمود.
حاصل این مقاله خلق چند دستهبندی و چند مفهوم است :اول اشاره به چهار گونه فلسفه آموزش و
پرورش است که برخی از آنها الزم بود و پدید نیامد و برخی الزم است و پدید نیامده است که شامل
فلسفه آموزش و پرورش اصولگرا ،انقالبی ،اصالحگرا و سازندهگرا است و این متناسب با چهار وضعیتی
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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.
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برخورداری ،رمضان ( .)2931فلسفه تعلیم و تربیت به مثابه کنشی روشنگرانه در پرتو صورتبندی

روشنگریِ پست مدرن .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران:
مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)099-013 :مشهد :دانشگاه فردوسی
مشهد.

فلسفه تعلیم و تربیت به مثابه كنشی روشنگرانه در پرتو صورتبندی روشنگریِ
پست مدرن
رمضان برخورداری

2

هر چند پیدایش فلسفه تعلیم و تربیت به صورت رسمی سابقه چندانی ندارد ،اما در طول چند دههای که
از عمر فلسفه تعلیم و تربیت به عنوان رشتهای دانشگاهی میگذرد ،محتوای قابل توجهی را برای مخاطبان
خود به وجود آوردهاند .از آنجا که این حوزه مطالعاتی هویتی دو سویه دارد-یعنی هم به ساحت فکر
فلسفی محض میپردازد و به سبب سرشت عملی تعلیم و تربیت ضرورتاً به عمل تربیتی هم ناظر است-
پرسشی اساسی که در مقاله حاضر مطرح میشود این است که برای فیلسوف تعلیم و تربیت غیر از تعهد
نظری که ناظر به پژوهش در باب موضوعات فلسفه تعلیم و تربیت است ،آیا تعهدی عملی هم میتواند
قابل تصور باشد؟ آیا باید تابعی از وضع موجود باشد و مجری تکلیفی که به او محول شده است باشد یا
عاملی آفرینشگرانه؟
شاید انگیزه طرح این پرسش ساده و البته حیاتی این باشد که هنوز فیلسوفان تعلیم و تربیت-حد اقل در
جامعه ایران -بیشتر یا مجری نقش بودهاند تا نقشآفرین یا صرفاً به تولید محتوا پرداختهاند .مقصودم از
نقشآفرینی ،کنش روشنگرانه 1است که چیزی فراتر از تولید محتوا است .طرح کنش روشنگرانه «به
اندیشهای سازمان یافته به جنبش فلسفی ،اجتماعی و سیاسی و هم ناظر به دورهای تاریخی است که عمدتاً
در قرن هجدهم [در اروپا] شکل گرفته است» (کورن )09 :1559 ،مربوط میشود .در بخشهای بعدی
مقاله به زمینه و ویژگیهای این نوع روشنگری پرداخته میشود و چالشهای آن بر شمرده میشود و از
امکان طرح روشنگری پست مدرن و فلسفه تعلیم و تربیت به عنوان حرفهای روشنگرانه سخن گفته
میشود.
 -2استادیار و عضو هیات علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی

ramazanbarkhordari@gmail.com
- Enlightenment
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مقاله حاضر با روش کاوشگری فلسفی انتقادی انجام میگیرد .انتقاد در کاوشگریهای فلسفی دو
معنای بارز داشته است :یکی انتقاد به معنای تحلیل عقالنی است که به عنوان مثال در آثار هرست ()2304
نمود یافته است و یکی انتقاد به معنای جستجوی آرمان رهاییبخشی که به عنوان مثال در آثار کولی
( ،)2330بارلز ( )2330و رابرتسون ( )2330بازتاب یافته است .در بررسی حاضر مقصود هر دو نوع
کاوشگری فلسفی است .در گام نخست مختصات و آرمانهای روشنگری مدرن برشمرده میشود ،در گام
دوم چالشهای پست مدرنی که متوجه چنین آرمانهایی بوده است معرفی شود ،در گام سوم امکان روشن
نگری پست مدرن بررسی میشود و در گام نهایی در صورت پاسخ مثبت به چنین امکانی ،حرفه فلسفه
تعلیم و تربیت به مثابه فعالیتی روشنگرانه صورتبندی شود.
روشنایی بخشیدن به جایی که روشنایی دارد کاری عبث به نظر میرسد ،مگر این که مانند دیوگنوس
در مورد روشن بودن آنچه روشنی به نظر میرسد ،اساساً تردید داشته باشیم .بنابراین ،فعالیت روشنگرانه،
روشنی بخشیدن به تاریکی است و لو این که روشنایی به نظر رسد .از اینرو این سخن آل احمد که «مگر
نه این که روشنایی یا روشنکنندگی الزمه هر فکری است؟ «فکر» به محض این که امکان فعلیت یافتن در
انبان ذهن صاحبش روشنایی و وضوح پدید میآورد( ».آل احمد )15 :2900 ،موجه به نظر نمیرسد؛ چرا
که رسیدن به روشنایی امری سهل و ساده نیست .چه بسا فکر در مسیر تفکر در مراحلی تاریکی را روشنی
بیابید .از این منظر ،روشنگری سابقهای به قدمت دغدغههای انسانیِ بشر داشته است؛ اما روشنگری به مثابه
اصطالحی نظامدار مربوط به دورهای از فکر فلسفی غرب است که در آراء اندیشمندانی چون روسو،
کانت و بعدها در آثار کسانی چون هورکهایمر و آدورنو ( )2301به اشکال مختلف صورتبندی میشود.
در صورت اولیه روشنگریِ سازمان یافته برخاسته از مدرنیته به اموری همگانی چون خرد انتقادی ،پیشرفت،
برابری و ...برمیخوریم که به نوعی بیانگر روح غالب مدرنیته به مثابه چارچوب فکری مدرنیسم ،عمل
میکند .مدرنیسم دو گونه استعال پیدا کرده است؛ «نخست بر جنبشهایی در اواخر قرن نوزدهم داللت
دارد؛ دوم که تاریخی و فلسفیتر است بر «امر مدرن» به معنای مدرنیته  -زمان یا دوره پس از قرون
وسطی -داللت دارد .برای سهولت میتوان گفت رابطهای میان این دو معنا وجود دارد که عبارت است از
خودآگاهی که دورههای کهن ،کالسیک و سنتی را در مینوردد و بر امر نُو و زمان حال تاکید دارد.
همچنین ،بر خالف کالسیسیم و سنتباوری ،باوری عمومی دارد مبنی بر این که امر مدرن از برخی جهات
بهتر از امر کهن است .به تعبیر فلسفی ،مدرنیسم در فلسفه با رنسانس (عصر نوزایی) -با اندیشههای
فرانسیس بیکن در انگلستان و رنه دکارت در فرانسه آغاز میشود» (پیترز و باربلز.)25 :1554 ،
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لوسین گلدمن ( ،)2910ادوارد سعید ( ،)2910میشل فوکو ( ،)2333آلن تورن ( ،)2910هابرماس
( )1552و اپل ( )1553از جمله اندیشمندانی هستند که تالش داشتهاند در اندیشه روشنگری مدرنیته
بازنگریهایی داشته باشند و برخی از عناصر آنرا به چالش بکشند .اگر مانند لیوتار بر حسب انتقاداتی که

به چارچوبهای فکری مدرنیته وارد شده است ،پست مدرنیسم را ناباوری و عدم ایمان به هر گونه روایت
کالن یا فرا روایت 2و به نوعی تجدید نظر در اساسهای قوامبخش مدرنیته بدانیم (لیوتار،)2915 ،
اندیشمندان مذکور هر یک به نحوی پست مدرن به شمار میآیند .مطابق با نگرش مدرن آرمانهایی برای
روشنگری و تکالیفی برای روشنفکر مُعین شده است .چالش با امور همگانی و عامّ (فراگیر)-فراروایت-
مورد نظر روشنگری مدرنیته از جمله مهمترین عناصری است که اندیشه مدرن و روشنگری برخاسته از
اندیشه مدرن را به مبارزه طلبیده است و نکته قابل توجه این که این چالش از درون خود مدرنیته برخاسته
است؛ یعنی عناصری در درون فکر مدرن مانند خرد انتقادی علیه عناصر دیگر آن چون جهانشمولیت 1را
به چالش خوانده است .مسئله اساسی مقاله حاضر این است که آیا با توجه به انتقادهایی که به آرمانهای
روشنگری مدرنیته وارد شده است میتوان صورتبندی پست مدرنی از روشنگری و مطابق با آن ،آرمانی
روشنگرانه برای فلسفه تعلیم و تربیت به مثابه فعالیتی حرفهای عرضه کرد؟ و در این صورت ،مؤلفههای آن
صورتبندی و این تکالیف چه خواهد بود؟
اگر به تعبیر کهون ،مدرنیته را به مثابه بیماری در نظر گیریم که در حال احتضار است ،دو گونه مواجهه
با این وضعیت قابل تصور است؛ یکی امیدی به بهبودی این بیمار نیست و زمانش به سر آمده است و دیگر
این که این بیمار میتواند به حیات خود ادامه دهد و لو این که چنین حیاتی متعالی نباشد (کهون.)2912 ،
در مقاله حاضر ،نگاه دوم اتخاذ شده و تصور بر این است اگرچه اندیشه پست مدرن برخی از عناصر
اندیشه روشنگری مدرنیته را به چالش خوانده است ،اما در پرتو این انتقادها ،اندیشه روشنگری به طور
کامل وانهاده نمیشود و میتوان به صورتبندی پست مدرنی از روشنگری دست پیدا کرد .چنین امکانی
را محققانی چون ادگار و همکاران (( ،)1551گایر )1559 ،و (برخورداری )2913 ،نیز تصور کردهاند .در
نتیجه این امکان ،برای فلسفه تعلیم و تربیت و فیلسوفان تعلیم و تربیت نیز میتوان کنشی روشنگرانه در نظر
گرفت .یکی از مهمترین عناصری که در پرتو اندیشه پست مدرن قوامبخش روشنگری پست مدرن و به
تبع آن فلسفه تعلیم و تربیت به مثابه کنشی روشنگرانه خواهد شد ،طرح پرسشهایی این چنین است :تعلیم
- meta-narrative

2

- universality

1
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و تربیت فعلی برای چه کسانی است؟ تعلیم و تربیت فعلی برای چه مقصودی است؟ فرایند تصمیمگیری در
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
به پرسشهای فوق ،پاسخهای رسمی داخل پرانتز گذاشته خواهد شد و کنش روشنگرانه فلسفه تعلیم و
تربیت در البه الی پاسخهای آشکار در پی پاسخهای ناپیدای آن خواهد بود و سویههای پنهان آنرا
آشکار خواهد کرد .در اصل مقاله به روشنگری چیستی و چرایی طرح چنین سؤاالتی در پرتو روشنگری
پست مدرن پرداخته خواهد شد.
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حسنی ،محمد ( .)2931مالحظات جنسیتی در راستای تحول در نظام تربیت رسمی و عمومی ایران.

در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در
نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)091-094 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

مالحظات جنسیتی در راستای تحول در نظام تربیت رسمی و عمومی ایران
محمد حسنی

1

یکی دو قرنی است که در جوامع مختلف بشری به زنان و نقش آنها توجه جدی شده است .در پرتو
این توجه ترتیبات و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی و حقوقی مورد باز نگری قرار گرفته است .در این
بازنگریها و نقد سازوکارهای اجتماعی گذشته ،نهاد تربیت رسمی و عمومی نیز از این منظر مورد نقد و
بررسی واقع شده است .هدف این بازنگریها صرفنظر از چگونگیهای آن ،اصالح سازوکارهای نظام
تربیت رسمی و عمومی است؛ به گونهای که بستر اجتماعی مناسبی برای رسیدن هر دو جنس به منزلت و
جایگاه عادالنه خود در جامعه است .با عنایت به جریان تحوالت اخیر در مبانی و سازوکارهای نظام تربیت
رسمی و عمومی (تدوین اسناد راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی) و محوریت قرار گرفتن عدالت
تربیتی در آن ،بررسی و بازنگری آن از منظر عدالت جنسیتی نیز ضرورت مییابد .در نتیجه در این راستا
الزم میآید که اصول کالن (مالحظات جنسیتی) در تربیت رسمی و عمومی صورتبندی و تبیین گردد.
این پژوهش قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که اصول (مالحظات) ناظر به رعایت عدالت جنسیتی در
مؤلفهها و سازوکارهای تربیت رسمی و عمومی در جریان تحوالت پیشرو کدامند؟
سالها است که جنسیت از متغیرهای جالب توجه محققان در حوزههای مختلفی بوده است و در این
زمینه تحقیقات و آثار بسیاری به فارسی نوشته و حتی ترجمه شده است .در حوزه برنامهریزی درسی نیز
شاهد آثار پژوهشی بسیاری هستیم .با وجود این ،تمامی ابعاد موضوع برنامهریزی درسی مورد مطالعه عمیق
قرارگرفته نشده است .به طور کلی در زمینه جنسیت و برنامه درسی تحقیقات انجام شده داخلی را میتوان
به دو گروه اصلی بخش نمود .دسته نخست که فراوانی بسیاری نیز دارند عمدتاً به تحلیل محتوای
کتابهای درسی دورههای مختلف پرداختهاند .این تحلیل محتوا از منظر مباحث جنسیت عمدتاً با تأکید بر
جایگاه و نقش زن مورد توجه قرار گرفته است .تحقیقات مجتهدی ( ،)2912قاسمزاده ( ،)2909فرشیده
 -1عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
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کاظمی ( ،)2903پرهیزگار ( ،)2901پرچمی ( ،)2901افشار نادری ( ،)2909اعزازی ( ،)2901نبئی و زمانی
( ،)2902ملکی ( ،)2909قربانی ( ،)2904رضاییراد ( ،)2915فروتن ( ،)2913افشانی و همکاران (،)2911
حیدریان ( ،)2913شیخاوندی ( )2910و بسیاری از پژوهشهای دیگر در راستای تحلیل محتوا و بررسی
محتوای کتابهای درسی از منظر جنسیت است .نتایج این پژوهشها نشان میدهد که از گذشتهها (قبل از
انقالب) و تا سالهای اخیر تصورات تثبیت شده جنسیتی معارض با برابری جنسیتی ،انتقال پنهان آموزههای
منفی جنسیتی به ویژه در خصوص جنس مؤنث به وفور در کتابها مشاهده میشود و کمتر در خصوص
برطرف کردن این نشانههای بیعدالتی جنسیتی در خصوص زن در کتابهای درسی اقدام مؤثری صورت
گرفته است .نکته مهم این است که این تصورات قالبی جنسیتی در کتابهای درسی با برخی باورهای
مذهبی نیز همراه شده است .از اینرو ،حضور این تصورات و پیشفرضهای جنسیتی سنگینی و دوام
بیشتری یافتهاند .به ویژه این که نظام سیاسی کشور ایران متکی بر آموزههای اسالمی نیز قرار گرفته است.
بر این اساس ،رصد این تصورات باید به دقت صورت گیرد .این در حالی است که طبق تحلیلهای قبل،
اسناد باال دستی و حتی درونبخشی از بسیاری از این تصورات حمایت نمیکند.
گروه دوم پژوهشها در خصوص جنسیت و آموزش و پرورش به مباحث کالن مدیریتی و برنامهریزی
درسی پرداخته است .این پژوهشها نیز ضمن توصیف فرایندهای برنامهریزی آموزشی ،مدیریت آموزشی
از منظر جنسیت ،نابرابریهای جنسیتی را در این حوزه مورد بررسی و واکاوی قرار دادهاند .در این
تحقیقات نیز نشان داده شد که در حوزه مدیریت آموزشی و مدیریت ستادی در آموزش و پرورش نقش
زنان بسیار کمرنگ است و موانع فرهنگی و برخی کلیشهها و باورهای ذهنی نامناسب و نامتناسب در این
راه وجود دارد .فاصله بسیاری برای حضور و مشارکت فعال زمان در عرصههای مدیریتی آموزش و
پرورش دیده میشود .در همین راستا و در زمینه برنامهریزی درسی و دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران
آن نشان داده شد که تصورات نامناسب جنسیتی در بین کارشناسان به نحو قابل توجهی وجود دارد .به
سخن دیگر ،این پژوهش نشان داد که علت وجود تصورات نادرست جنسیتی در ذهن برنامهریزان و
کارشناسان است (صمدی .)2911 ،مؤید طلوع ( )2915در پژوهش خود به چنین موانعی دست یافته است.
در همین گروه ،تحقیق دیگری توسط ظهرهوند ( )2911در زمینه برنامهریزی درسی انجام گرفته است که
از منظر رویکرد «برابری جنسیتی» راهکارهایی برای بهبود فرایند برنامهریزی درسی در راستای تحقق
اهداف عدالتجویانه نظام ارائه شده است که به نظر میرسد پژوهشی متمایز از پژوهشهای دیگر باشد.
همچنین برخی پژوهشها درباره تساوی جنسیتی در برخورداری از فرصتهای آموزشی است که نشان
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میدهد هنوز نشانههای از نابرابری جنسیتی در دسترسی به فرصتهای آموزشی در کشور دیده میشود؛ اما
روند رو به بهبودی دارد (زارعدهآبادی2911 ،؛ آتشک و همکاران .)2911 ،در برخی مناطق ایران عوامل
فرهنگی مانند تفکران مردساالری و عقاید قالبی جنسیتی در این نابرابری تأثیر دارد (رضایی .)2910 ،در
مجموع از بررسی چند پژوهش یاد شده بر میآید که عمدتاً در این پژوهشها چهارچوب نظریه «برابری
جنسیتی» به عنوان پیشفرض گرفته شده و بر اساس این چهارچوب وضعیت موجود در کتابهای درسی و
برنامه برنامهریزی درسی مورد نقد قرار گرفته است .در حالی که این مبنای نظری با وضعیت بومی و شرایط
فرهنگی کشور باید محک میخورد یا چهارچوبی متناسب با آن مفروض گرفته میشد .در جایی که
دیدگاه لیبرال در مسایل جنسیت از ناحیه برخی صاحبنظران فمینیست به ویژه موج سوم مورد انتقاد واقع
شده است ،ضرورتی ندارد .این چهارچوب و دیدگاه مبنای تحلیلهای ما قرار گیرد.
الزم است چهارچوبهای نظری مطلوب و بومی شده مورد بهرهبرداری قرار گیرد .هیچ یک از این
پژوهشها تالش نکردهاند به این مهم بپردازند و برای پژوهش خود یک چهارچوب متناسب را تدوین یا
انتخاب نمایند .در این پژوهش تالش بر این است که چنین رویکردی برای پژوهش انتخاب گردد؛ یعنی با
اتکا به دیدگاههای متخصصان بومی و بهرهگیری از مبانی اسالمی به تدوین الگوی برای مالحظات جنسیتی
در نظام تربیت رسمی و عمومی و به ویژه زیر نظام برنامه درسی اقدام نموده است.
از آنجا که جنسیت یک موضوع چند تباری است الزم است با رویکردی چند رشتهای 1با آن مواجه
شد و در مقام پاسخگویی بر آمد .بر این اساس ،با نوزده تن از صاحبنظران در حوزههای مختلف معرفتی
مانند فلسفه تربیت ،برنامهریزی درسی ،روانشناسی ،جامعهشناسی فقه و حقوق و مطالعات زنان مصاحبه
نیمهساختارمند به عمل آمد؛ و نتایج مصاحبهها بعد از پیادهسازی و اعتباریابی ،کدگذاری و تحلیل گردید.
نتایج تحلیل نیز با حضور جمعی از صاحبنظران و مصاحبهشوندگان اعتباربخشی شد.
تحلیل مصاحبهها نشان داد که بهرغم اختالف نظرها درباره جنسیت دو اصل کالن به صورت اجماع
نسبی قابل استنتاج است .نخست این که «نظام تربیت رسمی و عمومی باید دو جنسی باشد» .مراد این است
که با عنایت به شباهتهای حداکثری و اشتراک در حیث انسانی زن و مرد ،نظام تربیت رسمی و عمومی
اصوالً میبایست دارای تشکیالت و سازوکارهای یکسانی برای هر دو جنس باشد .دوم این که «باید
تفاوتهای حداقلی (تکوینی و نقشی) دو جنس در نظام تربیت رسمی و عمومی مورد توجه واقع شود».
منظور از این اصل این است که در مؤلفههای مختلف و سازوکارهای تربیت رسمی و عمومی ،تفاوتهای
- multidisciplinary
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بین دو جنس مورد توجه قرار گیرد .در نهایت ،در بازنگری و تحول در نظام تربیت رسمی و عمومی
میبایست نقاط اثر این دو اصل در مؤلفههای مختلف نظام مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.
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نهضت آهستگی 1و تغییر در نظام آموزش و پرورش ایران
طاهره جاویدی کالته جعفرآبادی

1

«سرعت تغییر »9یکی از ضربالمثلهای رایج در ادبیات قرن  12است .بر این اساس ،این ایده تربیتی به
منصه ظهور رسید که شایسته است دانشآموزان به گونهایی بار آیند که آمادگی الزم برای سازگاری با
تغییرات پیشرو را بیابند (سیلستر و مورسان .)1521 ،4ترغیب دانشآموزان به انجام فعالیتهای چندگانه،
یادگیری دروس متعدد بعد از وقت مدرسه و شرکت در کالسهای روزهای تعطیل پایان هفته را میتوان
بعنوان نمونههایی از پیامدهای این آماذگی بیان کرد .این فعالیتهای فوق برنامه به قدری وقت
دانشآموزان را پر کرده است که برای آنها کمتر فرصتی را برای انجام بازی و امور مورد عالقهشان باقی
میگذارد (اریکو .)1522 ،0عالوه بر این ،موارد دیگری از قبیل؛ تنوع و فشردگی زیاد فعالیتهای
آموزشی که در مدارس سراسر دنیا در حال انجام است را میتوان از نمونههای بارزی برای کسب آمادگی
در عصر سرعت تلقی نمود.
با بررسی دقیق نظام آموزش و پرورش ایران مشاهده میشود که این نظام نیز از تشعشعات عصر سرعت
بینصیب نمانده است .تغییرات سریعی که در دهه اخیر در نظام آموزش و پرورش ایران رخ داده است؛ از
جمله نظام ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدایی ،و اضافه شدن پایه ششم به تحصیالت مقطع ابتدایی در سال
تحصیلی جاری را میتوان بعنوان شاهدی بر این مدعا ارائه کرد .تغییرات اخیر ،سواالتی را در ذهن ایجاد
کرده است ،اینکه از سویی ،تا چه حد این طرحهای تحولی مبتنی بر بنیادهای فلسفی و مطالعات دقیق
علمی بوده است؟ و از سوی دیگر ،اینکه آیا نظام آموزش و پرورش کارشناسیهای الزم را برای
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بررسیهای اولیه به منظور شناسایی این نکته مهم که تمهیدات ضروری برای اجرای چنین طرحهایی از قبل
اندیشیده و فراهم شده را ،انجام داده است؟ بعنوان مثال آیا معلمین که یکی از عناصر اصلی اجرای این
طرحها میباشند برای فهم و اجرای دقیق آن آماده شدهاند؟ آیا خانوادهها در جریان چگونگی و اهمیت
این تحوالت قرار گرفتهاند؟ آیا دانشآموزان از قابلیتهای الزم برای متحقق ساختن آن برخوردار هستند
و به انجام آن رغبت دارند؟ آیا مدارس به امکانات و وسایل الزم برای اجرای آن تجهیز شدهاند؟ و ...
میتوان ریشه این تغییرات سریع در نظام آموزش و پرورش را تا حد زیادی متاثر از نهضت شتاب و تعجیل
که از ثمرات عصر مدرنیسم میباشد؛ و در همه جوامع بشری سایه افکنده است ،جستجو نمود .دنیای
ماشینی مدرنیسم ،تحوالت عظیمی را در زمینههای فلسفی ،علمی ،تکنولوژیکی و فناوری ایجاد کرده است
که اثرات مفید و نامفید آن در الیههای متنوع جنبههای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی حیات انسان
رسوخ نموده و همه امور زندگی انسان را؛ از امر تغذیه ،خواب ،تفریح گرفته تا فعالیتهای یاددهی-
یادگیری ،آموزشی ،پژوهشی و آکادمیک را تحت تاثیر خویش قرار داده است .غذای سریع ،2سفر سریع،
ارتباط سریع ،یادگیری پرسرعت ،تندگویی ،تندخوانی ،تندنویسی ،برنامهریزی سریع ،ارزشیابی سریع،
سرعتگیری در چاپ آثار علمی و  ...را میتوان به عنوان جلوههای بارزی از این جنبش ذکر نمود که هر
یک از این موارد ،با وجود داشتن مزایایی ،در سطح قرار دادن انسان را ،بعنوان وجهی مشترک ،در پی
داشته است.
همچنین ،برخی اندیشمندان بر این باورند که بسیاری از مسائل فعلی حیات بشر ناشی از جنبش شتاب
است ،بعنوان نمونه ،ویبرو )1550( 1معتقد است علت بسیاری از اضطراب و فشارهای روحی ،جنگ و
دشمنی ،نابرابری ،تخریب محیط زیست ،و در نهایت ،نابودی تمدن ناشی از تعجیل و فشار زمانی 9است
(نقل از صفائیمقدم .)2911 ،هانور ( )1554نیز سرعت را معادل با شلوغی ،نظارت ،شتابزدگی،
پرتکاپویی ،فشار ،صوری و سطحی بودن ،تحلیل ،نابردباری ،فعالیت ،سلطهی کمیت بر کیفیت میداند (به
نقل از صفائیمقدم.)60 :2911 ،
در سال  2311داسی 4پزشک آمریکایی ،اصطالح «بیماری زمان »2را برای توصیف وضعیتی که غالب
مردم در عصر شتاب به آن مبتال شدهاند ،مطرح کرد .در این حالت ،افراد دچار نوعی وسواس فکری شده
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و دائماً میپندارند زمان در حال از دست رفتن است و فرصت ما ناکافی است و باید برای حفظ آن سریعتر
و با شتاب بیشتر رکاب بزنیم (به نقل از هانور .)9 :1554 ،هانور ( )1554با اشارهای کوتاه به داستان مسابقه
خرگوش و الکپشت و برنده شدن الکپشت ،اظهار میکند که همیشه سرعت دلیل بر موفقیت نیست و
چه بسا ممکن است ،مانع آن باشد .به نظر ایشان ،اکنون زمان به چالش کشاندن ایده وسواس داشتن نسبت
به اتخاذ سرعت و شتاب در انجام امور زندگانی است .چرا که شایسته است رمز داشتن آرامش و موققیت
در کارها و زندگی را در اصل «ستایش آهستگی» کاوید .طبیعی است این چالش با جنبش سرعت و
تکریم آهستگی ،مخالفت با استفاده از وسایل پرسرعت مثل اینترنت و یا هواپیما نیست (همان.)4 :
همچنین ،بر اساس نظر هانور ( )1554زندگی توام با تعجیل میتواند به نوعی سطحیانگاری امور منتهی
شود که هر گونه تالش را برای برقراری ارتباطی واقعی با مردم و دنیای پیرامون با شکست مواجه
مینمایاند .بدین خاطر که انسان با مبتال شدن به «بیماری زمان» احساس میکند ،برای انجام بسیاری از
کارهای مهم و ارتباطات موثر با خانواده ،دوستان و  ...با مشکل نداشتن وقت کافی مواجه است و بدین
ترتیب از عایدات فراوانی که از این بابت میتواند نصیبش شود ،محروم میگردد؛ این خود مشکالت
روانی زیادی را میتواند برای او بدنبال داشته باشد .بعنوان نمونه ،در عصر کنونی یا دنیای شتاب ،والدین
دائماً مشغول ،برای گوش کردن به داستانها و ترسها ،امیدها ،و حرفهای که بچههایشان از محیط
مدرسه و دوستان در ذهنشان انباشته شده ،فرصت کافی ندارند .این در حالی است که کودکان آرزو
دارند خاطرات تلخ و شیرین خود را برای والدینشان؛ که بزعم آنها نزدیکترین و عزیزترین کسانشان
میباشند ،بازگو کنند .میتوان انتظار داشت چنین وضعیتی خود منشاء بسیاری از اختالالت روانی و
ارتباطی آنها در آینده شود (همان.)3 :
در مقابل این شیوه زندگانی ،نهضت آهستگی اولین بار توسط کارلو پترینی ،1روزنامهنگار ایتالیایی،
تحت عنوان غذای آهسته 9در مخالفت با تاسیس رستورانهای غذای سریع 4مکدونالد در شهر رم در سال
 2316مطرح شد ،امروزه به سایر جنبههای حیات انسان از جمله مدیریت آهسته ،0آموزش و پرورش
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آهسته ،2مدرسه آهسته ،1علم آهسته ،9سفر آهسته ،4گردشگری آهسته ،0شهر آهسته ،6طراحی آهسته ،0و
خواندن آهسته یا کندخوانی 1توسعه یافته است (منصوریان .)2931 ،این جنبش ،بعنوان واکنش و یا راهحلی
برای مقابله با اثرات ناخوشایندی که «بیماری زمان» و سرعتزدگی به دنبال داشته است ،محسوب میشود.
هانور ( )1554معتقد است آهستگی یادآور آرامش ،دقت ،شهود ،صبوری ،اندیشمندی و سلطهی
کیفیت بر کمیت است .این واژه به واقع دربارهی برقراری ارتباط واقعی و بامعنا با مردم ،فرهنگ ،کار و
پیشه ،غذا و هر چیز دیگر است (به نقل از صفائیمقدم .)60 :2911 ،نظام آموزش و پرورش آهسته به
معنای طفره رفتن از کار نیست ،بلکه به معنای اختصاص زمان مناسب به پژوهش ،پرسیدن سواالت دقیق و
انجام پروژههایی برای افزایش میزان ادارک عمیقتر میباشد .به عبارت دیگر ،آهستگی به معنای صرف
وقت بیشتر برای فهم بهتر و یافتن معنا و رها کردن خویش از تکریم ارائه جوابهای صحیح و از قبل آماده
شده ،است .یعنی اینکه در مدرسه آهسته ،معلم و دانشآموز بدون احساس فشار ناشی از عصر سرعت؛ با
استفاده از روشهای تدریس فعال ،فرصت الزم برای تامل و تفکر دقیق را برای چالش ذهنی با موضوعات
یادگیری فراهم میکنند .در محیطهای آموزشی آهسته ،دانشآموزان بدلیل نداشتن اضطراب بیش از حد،
اشتیاق بیشتری برای یادگیری دارند ،از این رو ،قادر خواهند بود بگونهای مستقل فکر کنند (رابرتسون،3
 .)1521پرداختن مفصل به مفروضههای زیربنایی نهضت آهستگی و بویژه آموزش و پرورش آهسته ،و
ویژگیهای این جنبش و اینکه آموزش و پرورش آهسته چه راهکارهایی را برای تغییرات اساسی در
آموزش و پرورش ایران میتواند به ارمغان داشته باشد ،مباحث مهمی است که در نوشتار کامل این مقاله
ارائه خواهد شد.
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یاری دهنوی ،مراد ( .)2931زیست نگاری و روایتِ فهم معلمان از نقش فلسفه تربیت در تحول

عملکرد آنان .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی
فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)041-044 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

زیستنگاری و روایتِ فهم معلمان از نقش فلسفه تربیت در تحول عملکرد
آنان
مراد یاری دهنوی
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معلمان ،اساسیترین عنصر یک نظام تعلیم و تربیت هستند .اهمیت جایگاه و نقش معلم در فرایند تعلیم
و تربیت تا آنجاست که برخی معتقدند «معلم ،کارآیی و کفایت او ،آیینهی تمامنمای کفایت و کارآیی هر
نظام آموزش و پرورش است» (مهرمحمدی ،2903 ،مقدمه ،به نقل از روؤف .)2903 ،بنابراین ،هیچگونه
تغییر و تحولی در تربیت ،نمیتواند بدون اجازه آموزگار پا در کالس درس بگذارد و در ذهن و ضمیر
دانشآموزان و متربیان ،ریشه بدواند و ثمر دهد.
معیار عمل و تندادن یا تنزدن معلم به هر نوع تغییر و تحولی در تربیت ،از فلسفهی تربیتی خاص او
سرچشمه میگیرد .خواه از آن آگاه باشد یا نباشد .این فلسفهی تربیتی خاص ،متشکل از دانش و باورهای
آموزگاران درباره مؤلفههای گوناگون تربیت ،همچون؛ ماهیت آدمی و دانشآموز ،چیستی تدریس و
تربیت ،امور ارزشی خوب و بد ،رسالت معلم و  ...میباشد که حاصل انباشت سالها تجربه و تحصیالت
رسمی و غیررسمی آنها میباشد (کورتاجن .)1554 ،1بهویژه ،بخش اساسی این فلسفهی تربیتی معلمان،
مشتمل بر نظریههای شخصی 9آنان درباره مؤلفههای تعلیم و تربیت است که در کسوت آموختههای
غیررسمی آنان از تجربه و زندگی ،پدیدار میشود و مبنای عمل آنها در فرایند تربیت قرار میگیرد
(ایروانی .)2913 ،به عبارتی دیگر ،مبنای عمل معلمان بیشتر آن بخش از فلسفه تربیتی ایشان خواهد بود که
حاصل نظریههای شخصی آنان میباشد نه دانش و آموختههای آکادمیک و دانشگاهی آنها در رشتههای
تخصصی و تربیتیشان.
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فلسفهی تربیت یکی از قلمروهای معرفتی است که قابلیّتهای بالقوه وافری دارد که میتواند باعث
ایجاد و پاالیش پیشفرضهای فلسفهی تربیتی معلمان بشود و عملکرد آنها را بهبود و تحول بخشد.
رهآوردهای فیلسوفان تربیت میتواند تصورهای ساده و خام معلمان از سادگی و بینیاز از تأملیبودن عمل
تربیت را آشفته سازد و الیههای فلسفیِ متنفذ و پنهان آن را آشکار سازد و در آنها این بینش را ایجاد کند
که تعلیم و تربیتِ بیتأمل ،به خانه ساختن و بافتنِ عنکبوت میماند (باقری.)2935 ،
امّا ،به نظر میرسد فلسفهی تربیت ،بهرغم برخوداری از این بضاعتِ بالقوه ،در عمل نتوانسته است که
نقش هویتبخش و تحولآفرین خود را در منظر ذهن و چشم مربیان و معلمان ،به شایستگی ایفا کند .چنان
که جان الیاس )2910( 2میگوید «فلسفه تعلیم و تربیت ،در ارائه نقش یا نفوذ واقعیاش در سالهای اخیر،
با مشکل رو به رو شده است .گاه بسیار فلسفی شده و در نتیجه ،با مربیان دستاندارکار بیارتباط میشود،
و زمانی که میکوشد با آنها مرتبط شود ،در ایجاد تعادل میان این وظیفه و اجرای درست روشهای

فلسفی ،ناکام میماند» (الیاس .)20 :2910 ،در همین راستا ،هاملین ،)2310( 1از ماهیت کسلکننده و مالل-
آور فلسفه تعلیم و تربیت سخن میگوید و نگران آینده آن است (به نقل از باقری .)41 :2906 ،در این
راستا ،شاید بهتر باشد که به سراغ خود مربیان و معلمان تعلیم و تربیت برویم و روایت آنان را از نسیم
فلسفه تربیت در انبان دانش تربیتیشان ،بشنویم.
این پژوهش کیفی و بومی در نظر دارد تا سفری به دنیای ذهن و ضمیر مربیان و معلمان تربیت در ایران
داشته باشد و با آنان به گفتگو بنشیند که اصوالً فلسفه تربیت و رهآوردهای آن در منظومهی نظر و عمل

آنها ،از چه جایگاهی برخوردار است؟ به عبارتی دیگر ،آموزگاران با گذر از تجربهی تحصیل در رشته
تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت و آشنایی با رهآوردهای آن در ایران ،نقش آن را در تحول نظر و عمل خود،
چگونه ارزیابی میکنند؟ آیا آنان اعتقاد و امیدی به نقش فلسفه تربیت در تحول عملکرد خود و لذا تعلیم
و تربیت ایران دارند یا ندارند؟
رویکرد این پژوهش در بررسی سؤال اصلی معطوف به مسئله آن ،رویکرد کیفی 9در پژوهشهای
تربیتی میباشد .از میان روشهای مختلف مطرح در دامن رویکرد کیفی ،از روشهای «زیست نگاری »4و

- Elias, J.
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- Hamlyn, D.W.
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«روایتگری »2استفاده خواهد شد .در روش پژوهش زیستنگاری ،پژوهشگر تالش میکند ،تجربههای
کسبشدهی یک یا چند نفر را در یک حیطهی معین بازنمایی کند و از آنها معنیسازی کند و معنایی
بیرون کشیده را عرضه بدارد (بازرگان .)61 :2910 ،در روش پژوهش روایتی نیز ،پژوهشگر از افراد مورد
پژوهش میخواهد تا تجربه خود از پدیدهی مورد پژوهش را در قالب یک قصه یا حکایت که مشتمل بر
فراز و فرود تحول درونی و بیرونی آنها میباشد ،بیان کنند .در این پژوهش تالش میشود ضمن توصیف
تجربهی تحصیل معلمان در رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت ،فهم آنان از نقش فلسفه تربیت در تحول
عملکردشان ،بازنمایی و روایت شود.
پژوهشگر زیستنگار و روایتگر ،میتواند از ابزارهای مختلفی چون مصاحبه نیمهساختاریافته،1
مصاحبه روایتی ،9خودزیستنگاریها ،4دستنوشتها و پرسشهای کتبی بازپاسخ ،برای گردآوری
اطالعات استفاده کند .در این پژوهش ،از همهی این شیوهها برای دستیابی به دادههای غنی پژوهشی
استفاده شده است و میشود (از آن رو که پژوهش هنوز به اتمام نرسیده است) .افراد نمونهی مورد
پژوهش ،حدود  25تا  21نفر از معلمان شاغل به تحصیل در رشتهی تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت میباشند
که ترم سوم این دوره را گذارندهاند و اکنون مشغول نگارش پایاننامه خود میباشند .این افراد ،کسانی
هستند که سالها تجربهی تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی آموزش و پرورش ایران را دارا هستند و
اینک انتظار میرود با گذشت سه ترم از تحصیلشان در رشته فلسفه تربیت در یکی از دانشگاههای دولتی،
با ماهیت رشته فلسفه تربیت و رهآوردهای آن آشنا شده باشند.
با توجه به این که مرحله گردآوری اطالعات الزم برای تدوین نهایی این پژوهش ،به شیوههای
مختلف ،هنوز پایان نیافته است ،یافتههایی که در اینجا بیان میشود تنها حاصل زیستنگاری و روایت
معلمان از گزارش کتبی و انتقادی آنها از منظر یک معلم و مربی درباره عملکرد فلسفه تربیت و فیلسوفان
تربیتی در ایران میباشد .در این قسمت ،پژوهشگر از معلمان خواسته است تا براساس درکشان از ماهیت
فلسفه تربیت و رهآوردهای آن ،گزارشی خودزیست نگاری درباره عملکرد فلسفه تربیت و فیلسوفان
تربیتی ،با نگاه انتقادی بنویسند .روایتهای ذیل حاصل معنایابی از این خودزیستنگاریهاست.
«فیلسوفِ تربیت؛ راحتطلب اتاق دنجِ دانشگاه و بیگانه با پیچ و خم تربیت»
- narrative research
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1

- narrative interview
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- autobiography
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«فلسفهتربیت؛ شُعار زیبا و نظریهای رها از کمند عمل»
روایت نخست از فهم معلمان درباره نقش فلسفه تربیت در تحول عملکرد آنان و لذا فرایند تربیت
حکایت از آن دارد که میان «نظر» فیلسوفان تربیت و «عمل» معلمان ،فرسنگها فاصله است .چنانکه،
گویی آنان در دو جزیره متفاوت و دور از هم زندگی میکنند که داد و ستدی تحولآفرین و پاالیشگر
میان آنها ،برقرار نمیباشد .نه نظر خام فیلسوف تربیت در کوره عمل معلم ،پخته میشود و نه عمل کور
معلم ،از پرتو نظر فیلسوف ،بینا میشود.
«استاد فلسفه تربیت رابطهاش را با مدارس قطع میکند و فقط به ذکر شعارهایی در باب آموزش و
پرورش میپردازد ،بدون آنکه به عملیاتی بودن آن ،فکر کند ...استادان دانشگاه ،هیچ وقت خود در صدد
تأسیس مدرسهای با تفکرات فلسفی خود نیستند ...بطور کلی ،اتاق دنج دانشگاه ،جای راحتی برای
آنهاست .پس چه دلیلی دارد که خود را به زحمت بیاندازند( »...معلم شماره .)2
«شرایط واقعی کالسهای درس و فاصله نظریهها با واقعیت ،امکان بکاربردن نظریهها را ناچیز کرده
است  ...تجربه نگارنده مبین این حقیقت تلخ است که سهم نظریهی تربیتی در عمل معلمان بسیار ناچیز
است  ...به نظر میرسد که در جامعه ما ،فلسفهی تربیت با عمل تربیتی ،پیوند نخورده است( »...معلم شماره
.)1
این معلم ،که  12سال سابقه خدمت در قسمتهای مختلف آموزش و پرورش را دارد و اینک مدیر
گروه آموزش ابتدایی در یکی از استانهای کشور است ،در مورد ادعایش این شاهد را مثال میزند که
گویا پس از تصویب اهداف دوره ابتدایی ،در شورای عالی آموزش و پرورش ،این اهداف بصورت
پوسترهای زیبایی قاب گرفته شد و بر سینه دیوار اتاق آموزگاران دوره ابتدایی ،نصب گردید و آن را مزین
نمود .ایشان بیان میدارد که بارها هنگام بازدید از مدارس و حضور در جمع معلمان ،از آنان خواسته است
که حداقل پنج مورد از اهدافِ مصوب و مزین اتاقشان را بازگو کنند ،اما این پرسش به ندرت ،جوابی از
انبان معرفت آموزگاران مییافته است! او نگران است که سرنوشت مشابهی در انتظار سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش باشد و در قفسهی کتابخانه مدارس ،جایی دور از دست والدینش یعنی فیلسوفان تربیت،
زندانی شود!
«عملکرد فلسفه تعلیم و تربیت کشور ما فقط محدود به نظریههاست و در این  25سالی که بنده به عنوان
یک معلم در آموزش و پرورش مشغول به کار هستم ،کاربرد عملی این نظریهها را خیلی کم رنگ
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دیدهام ...وقتی ما معلمان با دانشآموزان در موقعیتهای مختلف مواجهیم ،متوجه میشویم که
آموختههای دانشگاهی ،پاسخگوی نیازهای ما نیستند ...این نظریهها ،قابل فهم نیستند ،معلمان از نظر عاطفی
به آنها تعلق خاطر ندارند و نظریهها بخصوص برای خودم به عنوان یک معلم ،هیچ جاذبهای ندارند ...
»(معلم شماره .)9
معلم دیگری ضمن اذعان به فاصله زیاد میان فلسفه تربیت به عنوان یک ایدهآل و واقعیت عمل تربیت،
از کسالتآوری و بیفایده بودن بحثهای نظری دورههای ضمن خدمت معلمان ،گلهمند است ...« .من
خود به عنوان یک معلم تازه کار که کالسهای ضمن خدمت زیادی را گذارندم ،به جرأت میتوانم ادعا
کنم که از  655ساعت دوره ضمن خدمت 255 ،ساعت مفید بیشتر نداشت( »...معلم شماره .)4
معنایابی و روایت اطالعات بدست آمده از شیوههای دیگر چون مصاحبه نیمهساختار یافته ،مصاحبه
روایتی و  ،...در متن نهایی مقاله همراه با پیشنهادی برگرفته از نتایج پژوهش بیان میشود.
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كاركرد متناظر با دانشوری در تعلیم و تربیت :پارادایم اصیل در تحول
بنیادین نظام تربیت
1

سید مهدی سجادی 2و سهیال حسینپور

نظام «تعلیم و تربیت» از مهمترین زیرساختهای تعالی ،پیشرفت همهجانبه و ابزار جدی برای ارتقاء
سرمایه انسانی شایسته کشور ،در عرصههای مختلف جهان معاصر است .نیروی انسانی نه تنها از عوامل
تحول در سازمانها است بلکه ،زمینهساز برنامههای تحول پایدار و مستمر در نیروی انسانی که از اهداف
آن هستندـ میباشد .مهمترین سطح تغییر و تحول در نظام تربیتی ،در جهت افزایش اثربخشی برنامهها،
تغییراتی است که در نگرش ،بینش و رفتار اعضای نظام رخ میدهد؛ لذا نقش معلم (مربی) به عنوان
هدایتکننده ،اسوهیی امین و بصیر در فرآیند تعلیم و تربیت و مؤثرترین عنصر در تحقق مأموریتهای
نظام تعلیم و تربیت رسمی باید به عنوان عنصری هوشمند همگام با مهارت و خالقیت ،در رأس برنامههای
نظام تعلیم و تربیت قرار گیرد .در این مقاله ،من بررسی مسایل «تعلیم و تربیت» کنونی و لزوم تحول بنیادین
در آن و مورد توجه قرار دادن پارادایم «دانشوری» به عنوان رویکردی اصیل در نظام تربیتی ،بر نقش تربیتی
آن در تحول فرد به سوی دانشوری و نادیده گرفته شدن آن از سوی تعلیم و تربیت سنتی تأکید شده است.
در آرمان نظام تربیتی ،اهمیت مأموریت این مهم ،و چگونگی رسیدن به این آرمان مطرح شده ،انتظار
میرود که رویکرد دانشوری در جهت اصالح نگرش معیوب کنونی ،مفید واقع گردد« .تعلیم و تربیت»
همانند بسیاری از دانشها به مثابه یک نظام است؛ بدین معنا که اجزا و عناصری خاص و متناسب با خود
دارد که باید ،شناسایی و بررسی شود« .تعلیم و تربیت» از آن جهت که با تمدن متغییر مواجه است در تغییر
و تبدل است .فردا ،ذهن ،روح و مفکره مردم بوسیله تعلیم و تربیت بکار خواهد افتاد (حجازی:2956 ،
 .)11بنابراین اصل بنیادین ،در تعلیم و تربیت انسان است و انسان جهت مبدأ ،مقصد ،موضوع ،محتوا،
 - 2دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس sajadism@modares.ac.ir
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فرایند ،محور و اساس تعلیم و تربیت است (مرادی .)3 :2913 ،از این رو ،تحولی در نظام تربیتی حاصل
نمیشود؛ مگر آنکه جایگاه معلم ،در جامعه امروزی بازشناخته شود و کارایی و اثربخشی او ارتقاء یابد.
تکنولوژی آموزشی و استفاده روزافزون آن در کالس ،علیرغم آنکه ،جایگزین معلم شده ،حیطه کار او را
وسیعتر کرده و به طوری که نقش وی را ،از این که تنها منبع دانش و اطالعات باشد ،تغییر داده و او را به
هدایتکننده فرایند آموزش ،مبدل نموده است .معلمان باید ،مهارت الزم را در نیروی کار فراهم آورند.
در عصر حاضر که از سویی به عصر جهانی شدن ،2و از سویی به عصر فناوری اطالعات و ارتباطات
شناخته میشود ،1از معلمان انتظار میرود که ،تأثیرات منفی جامعه اطالعاتی را از بین ببرند و دانشآموزان
را با فرهنگ مجازی جامعه آشنا کنند و خالصه این که ابعاد اجتماعی ،عاطفی ،فنّی و عقالنی دانشآموزان
را به مناسبترین شکل خود پرورش دهند.

در یک جامعه نوبنیاد ،درک این مسأله مهم است که مدیران دانا و توانا ،به معلمان ،به مصداق چراغ
راهنمای جامعه بنگرند؛ زیرا معلمان هستند که مولد دانایی هستند .در نتیجه ،برنامهریزان و سیاستگذاران،
باید به ضرورت «ارتقاء دانایی معلمان ،برای جهان در حال تغییر ،بیندیشند» .تا باور کنند که برای دستیابی
به راهحلهای تازه و حل مشکالت در کالسهای درس خود ،پژوهندگی در رأس وظایف اساسی خود
قرار دهند .با توجه به این انتظارات ،در عصر جهانی شدن اطالعات و ارتباطات ،معلمان ،کماکان از
ضروریات تحول نظام آموزشی هستند و کیفیت آموزش تا حدود بسیاری ،به کیفیت تدریس و تالش
معلمان ،بستگی دارد (لهسایی زاده .)253 :2911 ،بنابراین ،از مسایل اصلی در نظام «تعلیم و تربیت» کنونی
این است که این نظام امروزه با فاصله اساسی بین مبانی نظری و عملی ،عدم مشارکت در امر آموزش ،عدم
توجه به تواناییهایی فردی ،عدم ارتباط با جامعه ،مرجع بودن معلم در جریان یادگیری و تربیت و پرورش
شخصیتهای کم عمق ،روبرو است .شاگردان مدارس ،عموماً به جای این که یاد بگیرند که باید با
دوستان خود رفیق باشند و با خویشتن خویش رقیب ،همکالسیها را رقیب خود میپندارند و تعالی
خویشتن را فراموش میکنند ،به جای این که معلم را شخصیتی ارزشمند و فرزانه بدانند ،او را فقط عامل
انتقال محفوظات میدانند (افروز.)0 :2916 ،
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در این مقاله« ،دانشوری »2به عنوان یک ارزش تربیتی ،تعریف شده است و به کیفیتی در فرد اشاره دارد
که بر اساس آن ،به موازات تعهد به گسترش دانش و تحقیق ،میل و تعهد نسبت به تعقل و بینش هم در کار
باشد .بویر ،ابتدا دانشوری را در تعلیم و تربیت و به خصوص در آموزش ،مطرح نمود .اکنون میبایست این
مفهوم را بازنگری کرد .او در این راستا ،چهار کارکرد اصلی را برای دانشوری که از هم مجزا ولی در عین
حال با هم همپوشی دارند ،شامل :دانشوری در مقام کشف( 1ناظر به جنبه پژوهش) ،دانشوری در مقام
تلفیق( 9ناظر به جنبه برقراری پیوند میان دانش رشته با سایر قلمروهای دانش) ،دانشوری در مقام کاربرد

4

(ناظر به بکارگیری دانش آموخته شده در راستای حل مسألههای فردی و اجتماعی) ،و دانشوری در مقام
تدریس( 0ناظر به فعالیتهای معلم در راستای یادگیری خود و دانشآموزان) بر میشمرد (گالسیک،
.)20 :1555
یکی از جهات متمایز و شاخصه «تعلیم و تربیت» در کشورهای توسعه یافته آن است که افراد مسؤول به
اهمیت و عمق مشکالت اساسی ،که اجزاء و عناصر اصلی مسائل مهم تعلیم و تربیت را تشکیل میدهند،
پی برده و به دنبال ارایه راه حل مناسبی ،برای آن باشند (حسینی .)211 :2941 ،بر همین اساس سؤاالت زیر
را مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است:
 -2کارکرد متناظر با دانشوری ،در نظام تربیتی چگونه است؟
 -1چگونه میتوان دانشوری را به عنوان پارادایم اصیل ،در نظام تربیتی به کار برد؟
 -9راهکارهای تحول و بهبود کارکرد نظام تربیتی بر اساس رویکرد دانشوری کدامند؟
نگارندگان مقاله بر این باورند که در کنار ایجاد تحوالت ساختاری و کالبدی در نظامهای آموزشی،
تحول در نظام تربیتی ،نیز به مثابه یکی از راهکارهای تحول بنیادین در نظامهای تربیتی ،محسوب شده ،و
توجه به این نکته که خود نظام آموزشی باید منشاء تحول در جامعه هدف باشد (نظام تربیتی تحولآفرین)
از اهمیت خاصی برخوردار است که متأسفانه در جامعه نخبگان و برنامهریزان نظام تربیتی ایران ،مورد
غفلت قرارگرفته است .تحولآفرین بودن و شدن نظام تربیتی نیز ،مستلزم جایگزینی پارادایمهای بدیل
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اثرگذار بر کارکرد آن میباشد .یکی از پارادایمهایی که میتواند به تحول بنیادین در نظام تربیتی و در
نتیجه به تحولآفرینی آن منجر شود ،پارادایم دانشوری است .تقویت کارکرد نظام تربیتی متناظر با رویکرد
«دانشوری» به نظام تربیتی اصیلترین و مؤثرترین راه تحولآفرینی در نظام تربیتی و تحولآفرین است.
شاپیرو 2و کلمن )1555( 1در مقاله ای «دانشوری در مقام کاربرد» اظهار داشتهاند که دانشوری در مقام
کاربرد ،شامل طیف وسیعی از انواع مختلف دانشوری در رشتههای علوم پایه و علومانسانی است که به
انتقال دانش جدید برای عملی کردن کاربردها ،به منظور حل مسائل فردی و اجتماعی است.
پاملو )1553( 9در پژوهشی به بررسی «نقش دانشوری در مقام تدریس در پیشرفت اعضای هیأت علمی:
تبیین یک الگوی پژوهشمحور» به مطالعه اساتید و دیدگاههای آنها در مورد تعلیم و تربیت و تدریس در
دانشگاه پرداخته و یافتههای تحقیق نشان میدهد که همکاری ،پیشرفت و ارتقاء اعضای هیأت علمی
پژوهشمحور تحت تأثیر رشد خودشان به عنوان مربیان اثربخش قرار گرفته است .فوربس و وایت

4

( )1521در تحقیق خود با عنوان «استفاده از مدل بویر برای ایجاد فرهنگ دانشوری :پیامدهای پیشرفت
اعضای هیأت علمی» معتقدند که دانشوری در مقام کشف ،آمادهسازی سوابق مهم برای اتخاذ تصمیمات
مربوط به استخدام و ارتقاء اساتید را تسهیل میکند ،و به پیشرفت دانش در هر رشته کمک میکند.
جنبه نو بودن موضوع این است تاکنون به کارکردهای نظام تربیتی از منظر رویکرد دانشوری در کشور
ایران بررسی و پژوهشی انجام نگرفته است .نویسندگان نظام تربیتی را از این لحاظ بررسی مینمایند.
واژههای كلیدی :دانشوری ،تعلیم و تربیت ،پارادایم ،تحول بنیادی
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سجادی ،سید مهدی و اکبرزاده ،فهیمه ( .)2931تحول در نظام تربیتی یا نظام تربیتی تحول آفرین:

تحلیل انتقادی گفتمان چهار دهه تحول در نظام تربیتی بعد از انقالب اسالمی .در چکیده مقاالت
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و
پرورش ایران (صص .)006-004 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

كدام گفتمان« :تحول در نظام تربیتی» یا «نظام تربیتی تحول آفرین»:
تحلیل انتقادی گفتمان چهار دهه تحول در نظام تربیتی بعد از انقالب
اسالمی ایران
سید مهدی سجادی 2و فهیمه اکبرزاده

1

در کشورهای دارای سیستم حکومتی متمرکز و یکپارچه ،رویکردهای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
دولت به طور مستقیم و غیرمستقیم نظام تعلیم و تربیت را دچار تغییر و تحول مینماید ،زیرا نظام تربیتی در
اختیار دولت است و این نظام تربیتی مهمترین ابزار برای ایجاد تغییر و تحول در سطوح مختلف جامعه
میباشد .پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران ،همان گونه که الزمهی هر انقالبی است ،تغییرات وسیعی در
ابعاد مختلف سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و آموزشی ایجاب مینمود .همچنین حاکمیت ،خواهان تعمیق
روند انقالب و تبدیل آن به یک انقالب همه جانبه فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی بود
(موحدخامنه .)2915،بنابراین در نظام تربیتی تغییر و تحوالتی به وجود آمد تا از این طریق به شیوهای
منظمتر و سریعتر ،تغییراتی متناسب با آرمانهای انقالب انجام شود .قریب به چهار دهه ،گفتمانهای حاکم
در عرصه سیاسی (گفتمان انقالب اسالمی ،گفتمان سازندگی ،گفتمان اصالحات ،گفتمان اصولگرایی)
بعد از انقالب اسالمی ،تحوالتی را با توجه به موضع گیری و رویکردهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و
تربیتی خود در نظام تربیتی موجب شده است .بنابراین سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا در سایه
حاکمیت متمرکز دولت بر نظام تربیتی در طول این چهار دهه ،صرفاً تحوالتی در درون نظام تربیتی ایجاد
شده است ( )change within educationو یا اینکه مناسبات یک سویه دولت با نظام تربیتی به ایجاد
یک نظام تربیتی تحولزا نیز منجر شده است ()Education for change in society؟ به عبارتی دیگر
آیا تحوالت ایجاد شده ،اصالحات و پیشرفتهای کمی و کیفی مدبرانه در نظام تربیتی را به دنبال داشته
 - 2دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس
1

Sajadism.modares.ac.ir
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است یا اینکه تأثیر رویکردهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی حاصل از گفتمانهای حاکم بر نظام تربیتی،
فقط در راستای تحکیم اهداف سیاسی و حکومتی میباشد؟ زیرا تحوالتی که موجب اصالحات واقعی در
نظام تربیتی گردد به بهبود موثر در سطوح مختلف جامعه نیز منجر خواهد شد و نظام تربیتی تحول زا ایجاد
خواهد نمود.
بررسی سیر تحولی نظام تربیتی ایران ،نشانگر تغییرات زیادی در ساختار و اداره نظام تربیتی توسط
دولت است ،اما تمامی این تغییرات در راستای بیشتر نمودن تمرکز ساختاری  -اداری نظام تربیتی (صافی،
 )01 :2904و در نهایت ثبات حکومتی میباشد .همچنین با نظر به اینکه رابطه دولت و نظام تربیتی کامالً
یک سویه است ،هدف نهایی دولت انتقال برخی ارزشها ،قوانین و ایجاد افراد متعهد و وفادار به نظام بوده
است (مهران .)1559 ،2صادق زاده ( )2903رویکرد دولت محوری را موجب تسلط کامل دولت و
ایدئولوژیهایش بر نظام تربیتی میداند ،به زعم وی تمامی نظریات مطرح شده در رابطه با مناسبات بین
دولت و نظام تربیتی ،اصل دخالت دولت را میپذیرند و تفاوت دیدگاهها در چگونگی و شدت مداخله
دولت در نظام تربیتی نسبت به دیگر نهادها میباشد .اما رویکرد دولت محوری در صورتی منجر به
تحوالت مثبت در جامعه و ایجاد بروندادهایی مطابق با اهداف متعالی خواهد شد که راهکارهایی برای
جلوگیری از دولت محوری تام و تمرکزگرایی شدید وجود داشته باشد (مرزوقی )2903 ،و تنها عامل
تعیین کننده چرایی و چگونگی نظام تربیتی ،رویکردهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی دولت نباشد.
مفروض ما در این مقاله این است که مناسبات یک سویه دولت با نظام تربیتی قریب به چهار دهه به تحول
در درون نظام تربیتی منجر شده است نه نظام تربیتی تحول زا ،که با بررسی سیر تحولی چهار دهه بعد از
انقالب اسالمی این موضوع بررسی میگردد.
روش مورد استفاده در این مقاله روش تاریخی و با بهرهگیری از روش انتقادی میباشد.
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خبازی کناری ،مهدی و بحرینی ،ولیاله ( .)2931نقدی بر آموزش تکنولوژیمحور در فلسفه
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نقدی بر آموزش تکنولوژیمحور در فلسفه هایدگر
مهدی خبازی کناری و ولیاله بحرینی

یکی از دغدغههای مهم برخی از فیلسوفان و اندیشمندان از قرن هیجدهم به این سو ،همچون روسو،
گسترش عقلگرایی محض بوده است .آنها بر این مسئله تاکید میکردند که سوژهگرایی مدرن سبب شده
است که انسان از تمامیت طبیعی خویش از یک طرف و از طبیعت بیرونی ،از طرف دیگر غفلت نماید .این
امر توسط نیچه و مارکس در اواخر قرن نوزدهم به وجوه گوناگون پی گرفته شد .در قرن بیستم نقد به
ساختار اندیشههای غربی همچون هوسرل و راسل و ویتگنشتاین ادامه یافت .ظهور تمام عیار نقد در نیمه
اول قرن بیستم بیشتر از همه در فلسفه مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی رخ داد .هایدگر هم ساختار و فرم و
روش فلسفه غربی را و هم محتوی آن را به چالش کشید .او ابتدا از روش پدیدهشناسی استاد خویش
هوسرل ساختار متافیزیک و معرفتشناختی فیلسوفان پیش از خود را به نقد میگیرد و به لحاظ محتوی نیز
مسایل مطرح شده را بنیادیترین مسایل نمیداند .بهزعم هایدگر تمامی فیلسوفان مهمترین و اساسیترین
مسأله فلسفه یعنی هستی را به فراموشی سپردهاند و به جای آن تنها به هستنده و موجود بهعنوان کانون
اندیشه پرداختهاند .هایدگر با نقد سوبژکتیویسم دوره مدرن جایگاه انسان به مثابه سوژه و طبیعت و عین را
به مثابه اوبژه به پرسش میگیرد .او پیامد مواجه انسان مدرن با طبیعت و دیدگاه تسلط مابانهاش نسبت به آن
را دور از شناخت ذات هستی میداند .به نظر او نسبت تکنولوژی را بایستی در چارچوب فهمید .هایدگر در
رساله پرسش از تکنولوژی به این مسأله میپردازد .او از جمله اولین متفکرانی است که به طور جدی نگران
جایگاه تکنیک و تکنولوژی در زندگی انسان است .او مطابق با روش پدیدهشناسی ،تمامی احکام درباره
تکنیک و تکنولوژی و تمامی احکام در این مورد و رویکردهای طبیعی را در اپوخه و تعلیق قرار میدهد.
او تعریف موجود در رویکردهای طبیعی را دو گونه میداند .یا تکنولوژی ابزار و سیلهای است که اهداف
و غایاتی را برآورده میکند و یا تکنولوژی به فعالیت انسانی مربوط میشود .هایدگر بر این باور است که
ما بایستی به وجهی بنیادیتر درباره این امر تاکید کنیم و در این جهت بایستی بپرسیم اساساً خود ابزار
چیست؟ اموری چون وسیله و هدف به چه قلمرویی تعلق دارند؟ در ادامه هایدگر شرح و توضیح میدهد
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که بایستی بین تکنولوژی و ماهیت تکنولوژی تمایز قائل شویم .به زعم او خود پرسش از تکنولوژی که به
پاسخی حاوی ماهیت آن منجر میشود ،امور تکنولوژیکی نیستند .فلسفه به ما کمک میکند به ماهیت
غیرتکنولوژیکی تکنولوژی پی ببریم .وقتی قرار است به ماهیت تکنولوژی پی ببریم بایستی از حدود آن
بیرون بیاییم و آن را در یک زمینه کالنتر ،مورد ارزیابی قرار بدهیم .از این جهت است که هایدگر بیان
میکند که علم قادر نیست درباره خود بیاندیشد .به باور هایدگر گرچه مسأله تکنیک بهطور جدی در قرن
هفدهم مطرح شد ،اما این امر در تفکر افالطون و ارسطو متجلی شد .با اینکه در اندیشه آنان اندیشیدن به
مثابه تخنه است .امری که در آن پیوند عمیقی میان نظر و عمل وجود دارد ،اما با این حال اولین قدم دور
شدن عمل از نظر به مثابه خاستگاهاش اتفاق افتاد .تقسیم به نظری و عملی به این انجام دامن زده است.
هایدگر با تعلیق قراردادن تعریف تکنولوژی به مثابه یک ابزار ،تکنولوژی را بهعنوان نحوههائی از انکشاف
و حضور حقیقت تلقی میکند .در این جاست که وی تفسیری «اگزیستانسیالیستی» از ماهیت تکنولوژی
ارائه میدهد .هایدگر به رسم معمول ریشهی یونانی و این بار ریشه تکنیک را ابتدای بحث قرار میدهد.
واژه تکنیک ریشه در واژهی یونانی «تخنه »2دارد.
استفاده از تکنولوژی نوین بهعنوان ابزارهای آموزشی و اهداف آموزشی در آموزشهای رسمی و
غیررسمی برای توسعه و پیشرفت در نظامهای آموزشی برجسته گردیده است و با همین نگرش ،رشتهها و
دورههای آموزشی بهصورت سلسله مراتبی ارزششناختی صورتبندی شدهاند و این شیوه علومی را که
جنبه فنی و تکنولوژیکی آنها بیشتر است در این سلسله مراتب در صدر موضوعات آموزشی قرار میدهد و
همین قدرت تسلطمابانه تکنولوژی در تمام عرصه و شئونات زندگی انسان قرن حاضر باالخص در آموزش
را نمایان ساخته است تا جائیکه خانوادهها و نظامهای آموزشی موفقیت تحصیلی را در گرو ورود به
آموزشهای تکنیکی و تکنولوژیکی میدانند و سعی در هدایت استعدادها به سمت دورههای
تکنولوژیکیتر مینمایند .هایدگر نه تنها مخالف با تکنولوژی نیست بلکه ،بر عکس به اهمیت آن واقف
است ،اما تنها بایستی جایگاه آن را سامان بخشید و از آن تنها تلقی آماری نداشت .بر مبنای نقادی هایدگر
از تکنولوژی منبعث از فلسفه اگزیستانسیالیستی و در نظر گرفتن این دیدگاه در نظام آموزش و پرورش،
متربیان معنای خویش را از طریق انتخابهای که سازنده اصالت اوست میآفریند و جلوی از خود
بیگانگی در جامعه تودهوار ناشی از فرهنگ تکنولوژیکی را در دانشآموزان خواهد گرفت .تبدیل شدن
نظام مدرسه به خط مونتاژی که منحصر به محصول هستند ،یا به عبارت دیگر ،فارغ التحصیالنی را که
- techne
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میبایست برای انجام وظایف خاصی برای سازمان اجتماع تولید شوند ،را متوقف خواهد ساخت و جامعه
را از مصرفگرایی مفرط ناشی از تولیدات انبوه انقالبهای صنعتی و تکنولوژی دور خواهد کرد .ظهور
نظامهای تولید-مصرف ،جامعه تکنولوژیک و گرایشهای مفرط مهندسی علمی جامعه تودهوار شهری و
بنگاهی را به وجود میآورد و آموزش و پرورش متکی به تکنولوژی و تکنیک پایه و اساسی برای تشکیل
جامعه تودهوار با دو خصلت بنگاهی و استاندارد بودن خواهد شد و ورود تکنولوژیهای آموزشی یا
ماشینهای آموزش ،آموزش تلویزیونی ،برنامههای آموزشی به منظور باال بردن کارایی آموزش در
مجتمعهای آموزشی ،منجر به فردیتزدایی در آموزش و پرورش ،ورود روابط غیرتشخیصی در مدرسه و
تماس اندک بین معلم و شاگرد شده است و ملحوظ نمودن نقد هایدگر در برنامهریزیهای کالن و اسناد
باالدستی و برنامههای آموزشی نظامهای آموزشی شدت پیامدهای ذکر شده ناشی از تکنولوژیمحوری
درآموزش را خواهد کاست.
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تحول در آموزش و پرورش و رویارویی با چالشهای جهانی شدن برای
تربیت دینی
عباس شکاری 2و هاجر حسن آقایی

1

از میان رفتن مرزهای زمانی و مکانی و نزدیکی فرهنگها و جوامع موضوعی به نام جهانی شدن را
به محافل سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی و حتی دینی از جمله دین مبین اسالم در سرزمین جمهوری اسالمی
ایران وارد کرده است .کلمه جهانی شدن ترجمه « »globalizationاست و از نظر لغوی به معنای
همگانیسازی یعنی عمومی کردن چیزی و گستراندن آن میباشد .کاستلز )2915( 9پیدایش جهانی شدن
را به اوایل دهه شصت که مک لوهان بحثی با عنوان دهکده جهانی را مطرح کرد ،نسبت میدهد .واترز
پیدایش آن را همراه با پیدایش بشر میداند .رابرتسون 4تحوالت سیاسی اواخر دهه هشتاد را باعث سرعت
بخشیدن به جهانی شدن میداند ،اما در ارتباط با جهانی شدن ،مقولهای دیگر به نام «جهانی سازی» مطرح
است که اغلب این دو را هم معنی و یکی میدانند.
جهانی سازی یک پروژهی سیاسی است که به دست کشورهای غربی به خصوص آمریکا طراحی و
هدایت میشود و با خود نوعی استعمار فرهنگی (هُپ1551 ،0؛ شولت1555 6؛ التوش )2903 ،به همراه
دارد و جهانیشدن نوعی فرایند تاریخی است که خود به خود در حال پیشرفت است .به دلیل قرار داشتن
ابزارهای جهانی شدن در دست کشورهای غربی این دو مفهوم بسیار به هم نزدیک شدهاند و جدا کردن
آنها بسیار مشکل است .در این پژوهش سعی شده است تا آن جا که ممکن است از یکدیگر تفکیک
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شوند .ادیان جهانی (ترنر1552 2؛ فالک )2333 1نیز مفهوم دیگری است که در این مبحث ،بررسی میشود
چرا که این ادیان خیلی پیش از پیدایش مباحث جهانی شدن در محافل سیاسی امروز ادعای جهانی شدن
داشتند.
به عقیده ما مسلمانان به ویژه شیعیان ،دین اسالم ،به یک گروه ،مکان و زمان خاص اختصاص ندارد.
فطرتگرایی ،عدالتمحوری ،توحید و برابری تمام انسانها شاخصههایی است که به دین اسالم قابلیت
جهانیشدن میدهد .جهانیشدن با مفهوم امروزی بر تمام ابعاد فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی بشر تاثیر
گذاشته است .در سالیان اخیر نگرانیهای بینالمللی در مورد تاثیرات منفی جهانیشدن و جهانی سازی بر
توسعه همه جانبه کشورها در حال افزایش است .دین و به دنبال آن تربیت دینی به عنوان عنصری از
فرهنگ ،تحت تاثیر این پدیده و عوامل کنترلکننده آن قرار گرفته و چالشهایی برای آن ایجاد شده
است.
در این نوشتار چالشهای جهانی شدن برای تربیت دینی با جهانی سازی متفاوت در نظر گرفته شده و
هر یک به صورت جداگانه بررسی شدهاند .از چالشهای جهانیشدن برای تربیت دینی به ساختشکنی،
مشکل در ایجاد فضای مناسب تربیتی ،آموزشهای ناهمسان و ایجاد هویت از طریق ابزارهای ارتباطی
اشاره شده و در کنار آن چالشهای جهانیسازی یعنی یکسانسازی و همگونسازی بر اساس فرهنگ
غربی ،حمله به هویت دینی ،حذف دین از فرهنگ ،تکثرگرایی و نسبیگرایی در برابر ثبات در دین،
امانیسم در برابر توحید ،دادن نقش ابزاری به دین و سکوالریزم شدن برای تربیت دینی مطرح گردیده
است .جهانیشدن و جهانی سازی واقعیتی در جریان است و نمیتوان آن را انکار کرد و باید برای
رویارویی با آن آماده شد و حتی با اقدام درست میتوان آن را به فرصت تبدیل کرد .ایجاد این آمادگی و
فرصتطلبی بیشتر متوجه آموزش و پرورش است که باید به تقویت هویت دینی و ملی متربیان بپردازد و
آنها را به عناصری تاثیرگذار در جهانی شدن تبدیل کند .الزمه این امر ،بروز تحول در آموزش و پرورش
است.
تحول در آموزش و پرورش را میتوان از تحول در برنامه درسی شروع کرد .به عنوان مثال ،کاربرد
تئوریهای قفس در مراحل آغازین تربیت که در آن عناصر وارداتی به برنامه درسی فیلتر میشود و سپس
استفاده از تئوری درخت در مراحل بعدی .در این برنامهدرسی دانش در ارزشهای بومی ریشه دارد ،اما
Turner
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فراگیر میتواند به جذب ارزشهای مفید از سایر فرهنگها هم بپردازد که الزمه اجرای آن ،اجرای موفق
مرحله قبل است .مدارس باید به فنآوریهای ارتباطات و اطالعات مجهز شوند تا از این امکانات در
فرایند آموزش و پرورش استفاده شود .اهداف برنامهریزی ،نه براساس نظریات غربی بلکه ،براساس تعالیم
اسالمی انتخاب شود و هدف اصلی ،تربیت مطابق با فطرت و پرورش افرادی باتقوا باشد؛ تقوا به افراد
قدرت تشخیص میدهد .به جای انتقال انبوه اطالعات به ذهن متربی ،عالوه بر مجهز شدن به علوم روز دنیا،
تربیت دینی باید با فرض دنیای باز صورت بگیرد؛ تربیتی همراه با آموزش حکمت ،نقادی و پرورش قوه
قضاوت ،تا بتوانند آگاهانه با مسائل جدید و ناآشنای پیرامون خود برخورد کنند .مربیان باید شیوههای
تدریس خود را تغییر داده و در فرایند تعلیم و تربیت از بحث و مناظره همراه با پژوهش و تحقیق که از
روشهای اصیل تربیت اسالمی است ،استفاده کنند و تربیت دینی ،همراه با مهر و محبت و توجه به عناصر
زیباشناختی توسط آنان صورت گیرد .در این تحول جایگاه مربیان نیز به عنوان الگو و عامل اصلی تربیت
دینی ارتقا پیدا میکند .از این رو در این پژوهش ،در راستای پاسخگویی به سؤاالت زیر تدوین گشته
است:
 -2منظور از جهانی شدن ،پروژه جهانیسازی و جهانیشدن ادیان ،به ویژه دین اسالم چیست؟
 -1تربیت دینی چیست و شاخصهایی تربیت اسالمی به عنوان یک دین جهان شمول کدامند؟
چالشهای جهانیشدن و جهانیسازی برای تربیت دینی کدامند؟
 -9آموزش وپرورش برای تربیت دینی در عصر جهانی شدن باید به چه نکاتی آموزشی و
تربیتی توجه کند؟
در این پژوهش از روش توصیفی -اسنادی استفاده شده است .یعنی وضع موجود تشریح و تحلیل شده
است .مفاهیم اصلی و نظر صاحبنظران در رابطه با موضوعات جهانیشدن ،جهانیسازی و تربیت دینی و
چالشهای آن بررسی و مقایسه شده و راهکارهایی ارائه شده است .عالوه بر آن ،چون برای پاسخ به
سؤاالت به مطالعه اسناد ،پرداخته شده است میتوان گفت از روش تحلیل اسنادی نیز استفاده شده است.
بنابر یافتههای این پژوهش آموزش و پرورش نیازمند یک تحول و دگرگونی اساسی در تمام سطوح
میباشد .برنامههای درسی باید با در نظر گرفتن امر جهانیشدن تدوین گردد .مدارس از فضا و امکانات
کافی برای استفاده از فنآوریهای جدید برخوردار شوند .معلمان از روشهای نوین و فعال تدریس به
منظور ایجاد قدرت نقادی قضاوت صحیح و تفکر در متربیان استفاده کنند .هویت دینی و ملی در
دانشآموزان تقویت شده و شناخت کافی نسبت به دین اسالم که دینی مترقی و کامل است در ایشان
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ایجاد گردد تا دانشآموزان به عنوان بروندادهای نظام آموزش و پرورش نه تنها از تاثیرات منفی جهانی
شدن مصون بمانند بلکه ،بتوانند به عناصری مؤثر در رواج تعالیم دینی در جهان شیشهای تبدیل شوند.
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تربیت شهروند جهانی با تمركز بر دیدگاه نظریهپردازان انتقادی :اهرم
تحولزا در نظام آموزش و پرورش
عباس شکاری2؛ کاظم منافی شرفآباد 1و الهام زمانی
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اکنون در قرن بیست و یک ،رشد و گسترش فزایندهی تکنولوژی اطالعات و ارتباطات از یک سو با
حذف مرزهای فیزیکی و ایجاد فضاهای مجازی ،نزدیکی و به هم پیوستگی هر چه بیشتر مردم سراسر
جهان را امکانپذیر ساخته و آنان را تبدیل به شهروندانی جهانی نموده است .شهروند جهانی برای اشاره به
واقعیتهای موجود عصر حاضر در سطح محلی ،ملی و بینالمللی در ادبیات مربوط به شهروندی به وفور
یافت میشود .هر چند بر سر معنای آن اتفاقنظر وجود ندارد .این شهروندی ،نوع خاصی از شهروندی
است که ریشه در عوامل فراشهروندی دارد و مرز جغرافیایی ندارد (سبحانینژاد و منافی شرفآباد:2935 ،
 .)135شهروند جهانی نسبت به موقعیت خود و موضوعات فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی در سطح جهانی
آگاهی داشته و در برابر بقا و پایداری محیط زیست جهانی متعهد میباشد (استوارت .)1551 ،به سخن
دیگر ،شهروندی جهانی شیوهای است برای درک نحوه عملکرد جهان و به هم پیوستگی مردم جهان به
یکدیگر ،شیوهای برای نگریستن به برابری و عدالت اجتماعی ،واقعیتهای موجود ،تفاوتها و راههایی که
میتوان در وضع موجود تغییر ایجاد کرد و در نهایت شیوه عمل کردن بر اساس تفکر انتقادی ،به چالش
کشیدن بیعدالتیها و تمرین حقوق سیاسی است (بیرگام .)26 :1522 ،اهداف تربیت شهروند جهانی،
کمک به فراگیران در کسب هویت فردی ،ملی و جهانی بوده تا به عنوان یک شهروند برای حل مشکالت
بینالمللی مانند؛ تضاد ،جنگ ،فقر جهانی ،تخریب محیط زیست ،نابرابری و غیره مشارکت فعال و کلیدی
داشته باشند .تربیت شهروندی جهانی ،همچنین باید به فراگیران کمک کنند تا وابستگی ملتها را در دنیای

 -2عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان abbasshekari45@gmail.com
 -1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان kmsh65@gmail.com
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امروز درک کنند ،نگرش شفافی نسبت به ملل دیگر داشته و به ارزشهای جهانی احترام بگذارند (منافی
شرفآباد و زمانی.)2932 ،
بنابراین ،تربیت شهروندی در جهان کنونی میطلبد که دانشآموزان دانش ،نگرش و مهارت مورد نیاز
را برای نقش مؤثر خود در سطح محلی ،ملی و بینالمللی کسب کرده و از فرصتها و تهدیدهایی که
آنها را در سطوح مختلف زندگی در برگرفته آگاه شوند (دراکر ،نقل از قائدی .)2910 ،به تعبیری تربیت
شهروندی مذکور ،هویتهای فرهنگی دانشآموزان را مورد شناسایی و تأکید قرار میدهد .دانشآموزان
را به دانش ،نگرش و توانمندیهایی مجهز میسازد که قادر باشند ،نابرابریها را در جوامع خود و در جهان
به چالش بکشند ،ارزشها و دیدگاههای جهان شمول را ارتقاء دهند و به توسعهی عدالت ،اجتماعات و
جوامع چند فرهنگی و دموکراتیک اقدام نمایند (بانکز .)1551 ،در چنین شرایطی ،وظیفهی نظام آموزش و
پرورش آن است که با پرورش و رشد ویژگیهای شهروندی و تمدنی افراد را آماده سازد که به صورت
فعال در مناسبات جهانی قرار گیرند و هم با حفظ استقالل و اعتالی فرهنگی ،تاریخی و ملی خود ،راه
عزت و اقتدار در جهان معاصر را طی کرده و بتوانند نقش مؤثر و مثبت خود را نیز در مناسبات جهانی ایفا
نمایند (سعادتمند.)014 :2913 ،
از جمله نظریهپردازان انتقادی مورد بحث در مقاله حاضر ،پائولو فریره (آموزش و پرورش انتقادی و
پرورش آگاهی انتقادی) ،هنری ژیرو (آموزش و پرورش و پرورش شهروند دموکراتیک) و اجماالً معرفی
دیدگاه انتقادی ایوان ایلیچ (نابرابریهای اجتماعی در تربیت شهروندی و نقش مدرسه در تشدید آن)
هستند که در مقاله حاضر به تبیین دیدگاههای انتقادی آنها در باب نظام آموزش و پرورش و تربیت
شهروندی پیشرفتگرا پرداخته میشود .به زعم نظریهپردازان انتقادی ،نظامهای تربیتی در تربیت شهروندی
باید ویژگیهایی چون؛ تربیت شهروند جهانی ،تحلیلگر انتقادی ،مشارکتجوی سیاسی ،حامی تعامل
فرهنگی و فرد آگاه و غیره را در برنامه درسی رسمی و غیررسمی خود لحاظ کنند (شاگارنسکی و پیمیرز،
 .)4 :1559طرفداران نظریه انتقادی بر آنند تا با بسط اندیشه انتقادی ،مدارس و اولیاء تربیت را در اصالح
خود و فرآیند تربیت توانمند سازند .مدارس بایستی به توسعه فضاهای دموکراتیک و آشنا نمودن فراگیران
با حقوق و مسئولیتهای راستین؛ اخالقی ،سیاسی ،اقتصادی و مدنی اقدام نمایند .در مجموع ،نظریهپردازان
انتقادی ،مدارس را در کانون مباحث و انتقادات خود قرار میدهند .به طور کلی ،نظریهپردازان انتقادی
مدارس را در کانون مباحث و انتقادات خود قرار میدهند و از این که مدارس در طول تاریخ همواره در
خدمت مشروعیتبخشی خواستهها و انتظارات طبقات مسلط جامعه بودهاند ،ناخرسندند و معتقدند که
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مدارس بایستی نقش تحولآفرینی و دگرگون کردن ساختارهای موجود که به نفع عدهای محدود و زیان
اکثریت جامعه است ،را ایفا نمایند (قلتاش و محمدجانی.)14 :2913 ،
هدف اساسی مقاله حاضر ،تبیین تربیت شهروند جهانی به عنوان عامل تحولآفرین در نظام آموزش و
پرورش با تمرکز بر دیدگاه نظریهپردازان انتقادی میباشد .روش پژوهش ،به شیوه توصیفی و از نوع تحلیل
اسنادی میباشد .در این راستا ،سعی گردیده است تا با کنکاشی بر منابع داخلی و خارجی مرتبط با مسأله
اساسی پژوهش ،به شیوه توصیفی و تحلیلی به سواالت اساسی زیر پاسخ داده شده و به ارائه جمعبندی
حاصل از یافتههای پژوهشی پرداخته شود:
 -2شهروند جهانی و ویژگیهای آن در ساختار جدید آموزش و پرورش چه میباشد؟
 -1مؤلفههای اصلی شناختی ،نگرشی و مهارتی تربیت شهروند جهانی چیست؟
 -9نسبت آموزش و پرورش و تربیت شهروند جهانی در تحوالت جدید آموزش و پرورش
چگونه است؟
 -4دیدگاههای نظریهپردازان انتقادی آموزش پرورش در تربیت شهروند جهانی پیشرفتگرا
چیست؟
نتایج اصلی پژوهش نشان میدهد که تربیت شهروند جهانی با تمرکز بر دیدگاه نظریهپردازان انتقادی،
سرمنشأ تحول بنیادین در اهداف و کارکردهای نظام آموزش و پرورش به منظور تربیت شهروند جهانی
پیشرفتگرا و تعالیبخش خواهد بود .به طوری که انتظار میرود پرورش شهروند دموکراتیک از جمله
اهداف بنیادین آموزش و پرورش در راستای گسترش دموکراسی بنیادنی در جامعه و مبارزه برای
عدالت ،آزادی و برابری باشد .در این میان دانشآموزان به دانش و مهارتهای الزم برای انجام عمل
دموکراتیک مستقل هم در داخل مرزهای ملی و هم در جوامع جهانی مجهز خواهند شد.
واژههای كلیدی :تربیت شهروند جهانی ،نظریهپردازان انتقادی ،تحول ،نظام آموزش و پرورش
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000

 مجموعه. نقد و بررسی رویکردها و دیدگاههای مطرح در تربیت شهروندی.)2913(  ص، ع و محمدجانی،قلتاش
. تهران، چالشها و راهبردهای برنامه درسی تربیت شهروندی،مقاالت همایش ملی رویکردها

 شهروندی در گستره جهانی شدن (گذار از شهروند کالسیک به شهروند.)2932(  ا، ک و زمانی،منافی شرف آباد
. تهران، بین المللی آموزش و جهانی شدن- مجموعه مقاالت کنفرانس علمی.)جهانی
Banks, J. A. (2008). diversity, group identity and citizenship education in a global age.
Educational Researcher, 37(3). pp. 129-139, available at: www. er. aera.net
Brigham, M. (2011). Creating Citizen and Assessing Outcomes. Journal of Global
Citizenship & equity Education, Vol.1.
Stewart, L. (2008). Global Citizenship and Wilfrid Laurier University. Laurier Students
Public Interest Research Group, Ontario Canada.
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شکاری ،عباس و رشیدیان ،کتایون ( .)2931چالشهای معرفتشناختی جهانی شدن بر تحول تعلیم

و تربیت :با چشمانداز پسامدرنیستی .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و
تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)063-061 :مشهد:
دانشگاه فردوسی مشهد.

چالشهای معرفتشناختی جهانی شدن بر تحول تعلیم و تربیت :با چشمانداز
پسامدرنیستی
عباس شکاری 2و کتایون رشیدیان

1

تاثیر فهم چالشهای معرفتشناختی جهانی شدن بر تحول نظام تعلیم و تربیت ،یکی از بحثانگیزترین
و انتقادیترین موضوعات فلسفی است که در نظام فلسفی آموزش و پرورش ایران مطرح شده است .هدف
از این مقاله ،بررسی و تبیین تغییر بنیاد مبانی معرفتشناختی ،در روند پرفراز و نشیب این تحول ،در مفاهیم،
اهداف ،اصول ،روشها و محتوای نظام تعلیم و تربیت است که با روش تحلیلی-اسنادی بررسی میشود.
این تغییر بنیاد مبانی معرفتشناختی نظام تعلیم و تربیت ،کار را به جایی رسانده است که نه تنها خصایصی
همچون تعلیم و تربیت ملیگرا به جهانگرا (سیارهایگرا) ،آموزش مداوم عامگرا به خاصگرا و آموزش
از راه دور با فاصله به بیفاصله تبدیل میکند ،بلکه بکارگیری مفاهیم نو مانند آموزش خودمحور ،آموزش
مجازی ،آموزش الکترونیکی ،آموزش مرزی و ...را در راستای ایجاد تغییر بنیادی در مبانی معرفتشناسی
در مفاهیم ،اهداف ،اصول ،روشها و محتوای نظام تعلیم و تربیت را اجتنابپذیر میکند .این نکته ،توجه
هر مخاطبی را به رویکردی نوین در فرایند جهانی شدن تعلیم و تربیت جلب میکند که در عین ضرورت
وحدتگرایی ،توجه به کثرتگرایی و حاکمیت اکثریت با رعایت حق اقلیت در دموکراسی تربیتی را مد
نظر قرار میدهد .همچنین ،در راستای تغییر بنیادی معرفتشناختی ،اصطالح تعلیم و تربیت ملی به سیارهای
یا جهانیشدن آموزش و پرورش تبدیل میشود و مفاهیم نوینی مانند ابطالپذیری آرا ،تجربهپذیری
اندیشهها و نقادی گفتگوها را وارد حوزهی معرفتشناختی اهداف ،اصول و محتوای برنامه درسی نظام
تعلیم و تربیت جهان ،از جمله ایران میکند .یکی از نتایج مقاله این است که دستاندرکاران تعلیم و
تربیت در عصر جهانی شدن باید متوجه این مطلب شوند که با چالشهای جدی معرفتشناختی روبرو
 - 2عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان abbasshekari45@gmail.com

 - 1کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی
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 در تعلیم و... روش و، هدف، معیار، این چالشها نیاز به بررسی دقیق و کار کارشناسی از نظر اصول.هستند
 مثالً معیارهای معرفتشناختی جهانیشدن تعلیم و تربیت را میتوان این گونه بر.تربیت سیارهای دارند
 اصول معرفتشناختی جهانیشدن تعلیم و. کلگرایی، وحدتگرایی، نسبیگرایی، یکسانگرایی:شمرد
 خاصگرایی تربیتی و خاصشدن، اصل عام شدن، مکانزدایی، زمانزدایی،تربیت مشتمل بر؛ تجربهپذیری
 اجتماعی و فردی، در پایان متذکر میشویم که این چالشها در تربیت سازمانی.عامگرایی تربیتی است
 برای متحقق شدن اهداف. غیررسمی و آزاد جستجو و درک شود،میتواند از طریق آموزش رسمی
 با شناخت و کاربست معیارها و اصول معرفتشناختی تعلیم و تربیت،آرمانی تعلیم و تربیت سیارهای شده
. امکانپذیر است،جهانی شده
 تعلیم و تربیت، معیارها و اصول معرفتشناختی، سیارهای شدن تعلیم و تربیت:واژههای كلیدی
. عام شدن و خاصگرایی تربیتی، اصل زمان و مکانزدایی،انتقادی
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برزگر بفرویی ،کاظم؛ رحیمی ،مهدی و شیرجهانی ،اعظم ( .)2931چالشهای آموزش تفکر

انتقادی از دیدگاه فیلسوفان و روانشناسان .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه
تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص.)009-005 :
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

چالشهای آموزش تفکر انتقادی از دیدگاه فیلسوفان و روانشناسان
کاظم برزگر بفرویی2؛ مهدی رحیمی 1و اعظم شیرجهانی

9

«تفکر انتقادی» عبارت است از کاربرد آن مهارتها یا راهبردهای شناختی که احتمال یک پیامد
مطلوب را افزایش میدهند ،آن تفکری که ارادی ،هدفمند و منطقی است .نوعی از تفکر که در حل
مسئله ،استنتاج ،محاسبه احتماالت و تصمیمگیری استفاده میشود (هالپرن .)1550 ،4طبق دیدگاه جانس و
همکارانش ( ،)2330تفکّر انتقادی مفهوم گستردهای است که استدالل به شیوهای باز با تعداد نامحدودی
راهحل را شامل میشود .فان )1525( 0بیان میکند که تفکر انتقادی بر پیامدهای عملکردی و یادگیری
دانشآموزان تأثیرگذار است و میتواند عملکرد تحصیلی دانشآموزان را بهبود دهد .همچنین مطالعات
قبلی (لئونگ و کمبر1559 ،6؛ فان )1553 ،نشان دادهاند که تفکر انتقادی نوعی گرایش و مهارت شناختی
است که یادگیرندگان را قادر میسازد تا از راهبردهای پردازش عمیق در یادگیریشان برای موشکافی و
ارزیابی محتوای دروس کالسی استفاده کنند.
دغدغه این جستار ،دستیابی به پاسخهای درخور به این پرسشها است :آیا توانایی تفکر انتقادی یک
توانایی ذاتی است یا اکتسابی؟ چرا آموزش تفکر انتقادی موفقیتآمیز نبوده است؟ ارتقا تفکر انتقادی
عالوه بر تدریس آشکار به چه چیزهایی نیاز دارد؟ اطالعات این مقاله از مدارک و اسناد کتابخانهای و
تحلیل منابع و مقاالت پژوهشی گردآوری شده است.

 -2استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه یزد k.barzegar@yazd.ac.ir
 -1استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه یزد Mehdirahimi@yazd.ac.ir
 -9دبیر آموزش و پرورش استثنایی یزد ah_shirjahani@yahoo.com
Halpern
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نتایج حاصل از این پژوهش کتابخانهای نشان میدهد :شواهد زیادی از بهبود تفکر انتقادی در نتیجه
آموزش مناسب حمایت میکنند (الکساندر1554 ،2؛ هالپرن ،)1550 ،اما تفکر بهتر ضرورتاً نتیجه آموزش
سنتی یا مبتنی بر نظم نیست .به طور واضح ،توانایی تفکر به شیوه انتقادی و قضاوت کردن فرایند پیچیدهای
است که برای دانشآموزان دشوار است که به شیوه آزمایش و خطا به آن دست یابند .در عوض ،این
مهارتها باید به طور فعال پرورش یابند و توسط معلّمان سنجش شوند .علیرغم این توافق قوی ،که
آموزش و یادگیری تفکر انتقادی تالش با ارزشی است ،به نظر میرسد که پرورشکاران قادر نیستند این
رسالت را انجام دهند ،زیرا صاحبنظران بر سر مهارتهای تفکر که باید آموزش دهند توافق ندارند،
بسیاری از مربیان از مهارتهایی که برای آموزش انتخاب کردهاند ،آگاهی ندارند ،یا این مهارتها به
دقت تعریف نشدهاند .علیرغم عالقه زیاد ،معلّمان آموزشهای برگرفته از پژوهشها را ،مد نظر قرار
نمیدهند و در اکثر مواقع ،انتظار شنیدن یک پاسخ درست و تقلیدی از دانشآموزان خود دارند و کمتر
اتفاق میافتد که آنان را به جستجوی راههای جدید و ارائه ایدههای تازه وادارند ،در بیشتر موارد آنها فقط
به یادآوری ،تعریف کردن ،توضیح دادن و فهرست کردن توجه میکنند و کمتر به تحلیل کردن ،استنباط
کردن ،ربط دادن ،خلق کردن و ارزیابی کردن میپردازند (سانتراک ،)2910 ،و برنامههای درسی مدرسه
از بار اضافی مهارتها در امان نیستند ،و در اکثر مواقع ،آزمونهای پیشرفت مورد استفاده در مدارس از
آموزش و یادگیری مهارتهای تفکر جلوگیری میکنند.
همچنین ،بررسیها نشان میدهند که عالوه بر تدریس آشکار مهارتهای تفکر انتقادی ،پرورش این
مهارتها به ایجاد آمادگی برای تفکر بارآور ،فراهمسازی فعالیتهای یادگیری جهت انتقال بینبافتی،
ایجاد نظارتهای فراشناختی آشکار و روشن و پذیرش اندیشههای جدید با آغوشی باز نیاز دارد .عقیده
رایج این است که هر فردی الزم است که بتواند نحوه تفکر و مقدار آگاهیاش نسبت به موضوع را بسنجد
تا بتواند تصمیمات منطقی بگیرد .تحقیق نشان داده است زمانی که افراد دانش اندکی در مورد یک زمینه
محتوایی (مانند استدالل منطقی) دارند ،تواناییشان را به اشتباه درک میکنند؛ و به خودشان بسیار باالتر از
آنچه که واقعاً هستند ،نمره میدهند؛ و به همین خاطر است که بعضی از مردم از اشتباهاتشان درس
نمیگیرند (آنها واقعاً اشتباهاتشان را نمیبینند) .برای مثال در یک مطالعه ،شرکتکنندگان با سطح توانایی
پایین از نظر دانش آن موضوع ضعیف بودند در حالی که خودشان را باالتر از حد میانگین ارزیابی کردند
(کروگر و دونینگ 2333 ،به نقل از هالپرن .)1550 ،طبق گفته محققان ،اکثر مردم ،غیر ماهر هستند و
Alexander
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همچنین ،از کاستیهای خود ناآگاهند ،این یک مانع اساسی برای بهبود است .بدون مهارت فراشناخت در
مورد دانشی که شخص میداند و دانشی که نیاز دارد کسب کند ،افراد انتخابهای تأسفباری خواهند
داشت .محققان دریافتند که با بهبود مهارت شرکتکنندگان و مهمترین مهارتهای فراشناختیشان ،آنها
بهتر میتوانند سطح شایستگیشان را بشناسند .این یک گام مهم در جهت برنامهریزی و ارزیابی یادگیری و
تفکر خود میباشد .دانشآموزان میتوانند با ایجاد عادت نظارت بر فهمشان از طریق ارزیابی یادگیری،
متفکران بهتری شوند .از سوی دیگر بررسیها نشان میدهند که در بسیاری از مواقع ،آموزش تفکر انتقادی
با مسائل جهان واقعی ارتباط کمی دارد .اغلب ،نویسندگانِ کتب درسی فهرست مهارتهای تفکرشان را از
طبقهبندیهای بلوم و هانتز اقتباس میکنند (استرنبرگ و مارتین 2311 ،به نقل از الکساندر .)1554 ،این دو
محقق بیان کردهاند که واقعاً هیچ کدام از مسائل عملی زندگی نمیتوانند به چنین سهولت حل شوند.
مسائل جهان واقعی نیاز به آمیزش فرایند و مهارتها دارند.
در مجموع ،طبق یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت تا زمانی که معلّمان خود متفکر انتقادی
نباشند ،حتی اگر محتوای آموزشی بر تفکر و مرور سطحی مسائل تأکید داشته باشد و همچنین کتاب
درسی و کتابِ کار محور آموزش در کالس درس باشد ،نمیتوان انتظار داشت که دانشآموزان متفکر
انتقادی بار آیند .آنچه در این مقوله مهم تلقی میشود ،این است که تفکر انتقادی چیزی نیست که به طور
طبیعی به وجود آید بلکه به واسطهی عمل و نهادینه کردن عادتهای فکری خاصی در دانشآموزان
پرورش مییابد (فیشر1559 ،؛ کیانزاده .)2910 ،با این اوصاف ،به نظر میرسد الزمه هرگونه اقدام در
راستای رشد مهارتهای تفکر انتقادی دانشآموزان تحول در نظام فلسفی حاکم بر آموزش و پرورش
کشور است .آن نوع تحولی که سبب تربیت معلّمانِ متفکر و ورود آنها به عرصه تعلیم و تربیت گردد،
طرفدار مباحثه ،آزاداندیشی ،بررسی فیلسوفانه ،به چالش کشیدن ذهن و یادگیری همیارانه باشد و چنان
محتوای آموزشی پیشنهاد دهد که بیشترین ارتباط با تکالیف واقعی و روزمره دانشآموزان داشته باشد.
واژههای كلیدی :تفکر انتقادی ،تدریس ،آموزش تفکر انتقادی
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جایگاه تربیت عاطفی در تعلیم و تربیت اسالمی
طیب چهری 2و مسعود صفایی مقدم
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در تربیت ،به ویژه تربیت اخالقی ،در بارهی فضیلت نظرات مختلفی ارائه شده است« .سقراط دانش را
فضیلت میداند» (سلحشوری .)219 :2935 ،یعنی برای این که شخص فاضلی بشوید ،دانش کافی است.
افالطون معتقد است که دانش کافی نیست و عاطفه هم باید باشد .ارسطو ،اراده را نیز به آن دو میافزاید .به
علت تأثیر فراوان عواطف و احساسات در رفتار افراد ،پرداختن به تربیت عاطفی اهمیت فراوانی دارد .در
کنار تربیت جسم ،ذهن ،تفکر ،اراده و غریزه ،موضوع تربیت عاطفی مسئلهای است که هم در روانشناسی
غربی و هم در متون دینی اسالم از جمله قرآن کریم و سنت پیامبر در قالب احادیث رسول اکرم (ص) و
اهل بیت اطهار (ع) ذکر شده است .تفاوت این دو دیدگاه ،رابطه اسالم با عاطفه ،مفاهیم قرآنی که بار
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:
 -2رابطه عاطفه با دین (اسالم) چیست؟ (سازگاری یا تقابل؟)
 -1تفاوت تربیت عاطفی در مفهوم اسالمی و غربی آن در چیست؟
 -9تربیت عاطفی اسالمی چه روابطی را شامل میشود؟
با توجه به سؤاالت پژوهشی و ماهیت موضوع ،روش پژوهش ،روشی توصیفی-تحلیلی است .بنابراین،
با توجه به مسئله پژوهش ،منابع موجود شناسایی شده و سؤاالت تحقیق تنظیم میشوند .ابتدا به توصیف
اطالعات موجود پرداخته و سپس به تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده میپردازیم .آنگاه با استناد به
اندیشهها و آراء تربیتی و منابع مختلف ،پاسخ به سؤاالت را مورد بررسی قرار میدهیم.

 - 2دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز chehri3@yahoo.ca

 - 1دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز ،گروه علوم تربیتی safaei_m@scu.ac.ir
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یافتههای پژوهش نشان میدهد که واژه عاطفه از فعل التین « »motereبه معنای جنبش و حرکت ،سوق
دادن و وادار کردن مشتق شده است .عاطفه دارای سه مؤلفه شناختی (افکار و باورها) ،رفتاری (حاالت بدن
و آهنگ صدا) و فیزیولوژیک (باال رفتن ضربان قلب هنگام ترس یا خشم است) .مفهوم عاطفه شامل چهار
حیطه ذهنی یا شناختی (مثل احساس یا آگاهی پدیداری) ،زیستی (آمادگی جسمانی و انگیختگی)
کارکردی یا هدفمندی (انگیزش هدفگرا مانند میل به انجام دادن) و حیطه اجتماعی (ارتباط مانند
جلوههای صورت و ژستهای بدن) است (سلحشوری.)219 :2935،
برخی از اندیشمندان ،عاطفی بودن انسان را واضحترین خصوصیت او دانستهاند (صفاییمقدم:2911 ،
 .)39میتوان گفت که تفاوت اصلی در مفهوم عاطفه این است که در اسالم ،عاطفه ریشه معرفتی دارد اما
در مفهوم غربی ،منظور از عاطفه همان احساس است که ریشه در غرایز زیستی دارد« .حتی در عاطفهگرایی
تعدیل شده که عنصر عقالنی افزوده میشود ،باز اخالق بر پایه احساسات قرار دارد» (گنسلر.)291 :2910 ،
شاخص عواطف از نظر روانشناسان با آنچه ما آن را شاخص اصلى عواطف میدانیم یعنى رابطه آنها با
نوعى شناخت تفاوت دارد (هرست.)2331 ،
عاطفهگرایی به معنای تاکید بر نقش عوامل انگیزشی و عاطفی در انجام یا ترک عمل است تا عوامل
عقالنی و معرفتشناختی .عاطفهگرایان به آن عوامل اخالقی اصالت میدهند که مبتنی بر هیجانات و
عواطف باشد (غفاری .)243-241 :2910 ،درباره این که عاطفه در قرآن بر اساس شناخت میباشد ،قرآن
کریم میفرماید« :الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن وداً .»2حق تعالی در آیه شریفه فوق
میفرماید« :آنان که به معارف وحیانی اسالم ایمان آوردند و طبق آن معارف عمل کردند ،به زودی
خداوند رحمان (از جانب خود) دوستی و محبت شدیدی برای ایشان قرار میدهد» .این آیه کریمه به
روشنی اعالم میفرماید که اوالً عطوفت و محبت و عاطفه دوستی در اثر ایمان به معارف وحیانی و عمل
به آن معارف ایجاد میشود ،و ثانیاً پیدایش این عاطفه ،در اثر عنایت خاصه و ذیل اسم رحمانیت حق که
به معنی شمول عاطفه عام و محبت به عموم است ،میباشد .به دیگر سخن ،آیه کریمه فوق میفرماید؛ این
عواطف عالی انسانی در اثر معرفت و ایمان و عمل صالح پیدا میشود و ریشه معرفتی دارد
(صنوبری.)2935،
در پاسخ به سؤال دوم باید گفت که تربیت عاطفی در مفهوم اسالمی و غربی آن با هم تفاوتهایی به
شرح زیر دارند:
 - 2مریم23 /
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الف) تفاوت در مبانی تربیت عاطفی« :در اسالم مبانی تربیت عاطفی برگرفته از قرآن شامل حبّ ذات،
حبّ غیر (نوع دوستی) و حبّ خداوند است .در مورد سوم ،روشهای تربیت عاطفی عبارتند از ذکر خدا،
عبادت ،توبه و استغفار ،دعا و شکرگزاری» (آسایش .)2910 ،با توجه به رویکرد سکوالر غربیها به
مقوالت تربیتی متوجه خواهیم شد که اختالف در یکی از مبانی (حبّ خدا) اختالف در روشهای تربیتی
مربوط به آن را نیز به دنبال دارد.
ب) تفاوت در اهداف :در اسالم هدف نهایی تربیت قرب و رضوان خداوند متعال است .به همین خاطر
امام سجاد (ع) در دعای هشتم صحیفه میفرماید« :خدایا دلم را برای محبت و دوستی خویش خالی ساز و
به یاد خویش مشغول گردان»( .صفایی مقدم .)219 :2911 ،اما در مفهوم غربی تربیت عاطفی هدف نهایی
تربیت عاطفی رشد سالمتی فردی و اجتماعی است .تربیت عاطفی پاسخی است به نیازهای اجتماع که از
طریق آموزش رسمی به نحو رضایتبخشی برآورده نشده و قصدش تقویت توسعه انسانی است (زینس.
جی .ای و ام .ای .الیاس)29-2 :1556 ،
ج) تفاوت در نگاه اخالقی :در بحث ارزششناسی که اخالقیات را در بر میگیرد ،تفاوت دیدگاه
مشهود میباشد .این موضوع در تعریف کراوفورد از تربیت عاطفی مشخص است« :تربیت عاطفی به معنای
تالش برای تربیت به شیوهای عاطفی است .میدانیم که ممکن است از طریق تجربه نسبت به دیگران
حساسیت عاطفی پیدا کنیم ...فرآیندهای عاطفی به خودی خود دارای ارزش خوب و بد نیستند»
(کراوفورد .)6 :1559 ،اسالم هم قبول دارد که عواطف زیادی در انسان وجود دارد ،اما اسالم شخص را
دعوت میکند تا در برابر تمایالت و هوسهای فاسد و باطل مقاومت کند .در آیات  11و  19سوره حدید
آمده است که« :هیچ مصیبتی در زمین و بر جانهای شما نرسید مگر آن که در کتابی نوشته شده پیش از
آن که بیافرینیم آن مصیبت را .هر آینه این کار بر خدا آسان است( .خبر دادهایم) تا اندوه نخورید بر آنچه
که رفت از دست شما و تا شادمان نشوید به آنچه عطا کرد شما را و خداوند متکبر خود ستاینده را دوست
نمیدارد».
در بسیاری از آیات قرآن میتوان مالحظه نمود که قرآن از تحریک عواطف برای برخی از روشهای
تربیتی یا پرداختن به ارزشها سخن میگوید .مثالً آنجا که میفرماید« :یتیماَ ذا مقربه او مسکیناَ ذا مثربه»،
برای کمک کردن به دیگران از تحریک عواطف استفاده میکند و میفرماید« :یتیمی که فامیل توست و
مسکینی که به خاک نشسته»« .بسیاری از اسماء حسنی حقتعالی مفهوم عاطفه شدید دارد مثل رحمان،
رحیم ،رئوف ،ودود ،بر ،لطیف ،رب ،غفور ،عفو ،احسان .بدیهی است که مفاهیم اسما فوق را نمیتوان به
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انواع احساس و احساسات که ریشه غریزی و بیولوژیک و فیزیولوژیک دارد ،معنی کرد زیرا اگر حق
تعالی را به صفاتی که ریشه مادی و غریزی دارد ،موصوف نماییم ،کفر محض خواهد بود ،اما بر اساس
استدالل قرآن کریم ،عاطفه ،ریشه معرفتی دارد و چون حق تعالی معرفت مطلق است ،پس عاطفه مطلق نیز
میباشد» (صنوبری .)2935،پس عواطف یکی از ریشههای شناخت است .امام علی (ع) میفرماید :هر که
نفسی بزرگوار دارد ،عواطفش افزوده میشود و آن که عواطفش افزون باشد ،شناختها و دانستههایش
افزون میشود (صفاییمقدم .)149 :2911 ،عواطفی که مورد تایید قرآن و دین اسالم میباشند بار عاطفی
مثبت و ریشه معرفتی دارند ،در نتیجه این گونه عواطف با دین اسالم سازگاری دارند.
عقل و عاطفه دو عنصر مهم و مورد تاکید فالسفه از زمان باستان تا کنون بودهاند .در رابطه عاطفه و
عقل چند دیدگاه مطرح شده است:
« -2برتری عقل بر عاطفه :در باره اهمیت عقل ،فالسفه و متفکران گذشته از سقراط و افالطون و ارسطو
تا آگوستین و آکویناس سخنان بسیاری بر زبان راندهاند ولیکن از زمان دکارت بود که حاکمیت عقل
واضح شمرده شد.
 -1برتری عاطفه بر عقل :اهمیت زیادی برای عواطف قائل است .در اینجا سه رویکرد وجود دارد:
الف) رویکرد عاطفهگرایی :با افرادی چون شافتسبری ،هیوم و هاچسون که عقل را امری ساکن دانسته
و آنچه که باعث حرکت میشود را از جانب امیال و عواطف میدانند؛ ب) رویکرد فمینیستی یا
غمخواری :با افرادی چون نادینگز و گلیگان که اساس اخالق را عاطفه میدانند .برخورد عاطفی ما با
یکدیگر بر اساس غمخواری که در تمام انسانها وجود دارد میباشد؛ و ج) رویکرد عصبشناسی:
لدوکس از بنیانگذاران این نظریه است .این رویکرد جایگاه عاطفه در مغز را آمیکدال و جایگاه عقل را
نئوکورتکس میداند و پیامهای حسی ابتدا از آمیکدال گذشته و سپس وارد نئوکورتکس میشوند.
 -9دیدگاه تقدم -تأخر :با عرفا و مربیانی مسلمان چون نجمالدین رازی و غزالی و غیره است که
معتقدند «تفاوت این دو تفاوتی زمانی است» (سلحشوری.)211-214 :2935 ،
در تقسیمبندی دیگری پنج مدل تفکر اخالقی ذکر شده که در آنها از عقل و عاطفه نام برده شده
است .این مدلها عبارتند از -2 :مدل کانتی (عقل ،عاطفه ،قضاوت)؛  -1مدل هیومی (عاطفه ،قضاوت،
عقل)؛  -9مدل ترکیبی (عاطفه و عقل ،قضاوت)؛  -4مدل راولزی (تحلیل عملیاتی ،قضاوت ،عاطفه و
عقل)؛ و  -0مدل ترکیبی راولزی (تحلیل عملیاتی و عاطفه ،قضاوت ،عقل) (هوبنر.)6 :1551 ،
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در این مبحث میخواهیم در قالب بحث تربیت عاطفی به مفهوم «محبت» بپردازیم« .یکی از ویژگیهای
شگفتآور و برجسته آدمی دلبستگی (محبت) است که در قرآن کریم از آن به حب و در فرهنگ عرفا از
آن به عشق یاد شده است که میتواند شوری عظیم در انسان برانگیزد» (باقری .)2935:116 ،از نیکوترین و
اساسیترین روشهای تربیت ،روش محبت است که بیشترین تناسب را با فطرت آدمی و سرشت انسانی
دارد .نیروی محبت در تربیت ،نیرویی برانگیزاننده و تحولآفرین است و اگر درست و به اعتدال به کار
گرفته شود ،تأثیری شگفت در نزاهت آدمی و تحقق تربیت کمالی دارد .محبت و مهرورزی انبیا با
مخاطبان ،تأثیر شگرفی در تربیت انسانها میگذارد ،زیرا ابراز محبت ،طلب محبت میکند و پیامد این
محبت حاصل شده ،تبعیت و دلدادگی است (مهدویراد .)243 :2910 ،روابط عاطفی انسان به موارد زیر
تقسیم میشود:
-2رابطه عاطفی انسان با خداوند:
«الذین آمنوا اشد حباّ هلل .»2آنان که به خدا ایمان آورند دلبستگی عمیقی با او دارند .پیامبر (ص)
میفرماید :محکمترین دستگیره ایمان عبارت است از دوست داشتن برای خدا و دشمن داشتن برای خدا.
دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا( .اصول کافی ،ج .)210 :1
 -1رابطه عاطفی انسانها با یکدیگر:
 -2-1رابطه عاطفی نسبی؛ خداوند در آیات متعدد (انعام202 ،؛ اسرا19 ،؛ نسا96 ،؛ بقره ،)19 ،پس از
دعوت انسانها به توحید ،آنها را به احسان به والدین سفارش میکند؛ و امام صادق (ع) نیز میفرماید:
«خداوند به سبب عالقه بندهاش به اوالد هود بر او رحم میکند» (من الیحضره الفقیه ،ج .)925: 9
 -1 -1رابطه عاطفی سببی؛ با اینکه ارتباط انسان با پدر و مادر نسبی است و پیوند دو همسر قراردادی
است ،اما بسیار میشود که محبت ناشی از آن بر عالئق خویشاوندی و حتی والدینی پیشی میگیرد .در
قرآن اشاره شده «و جعل بینکم موده و رحمه.»1
 -9-1رابطه عاطفی مؤمنین با یکدیگر؛ در سوره فتح (« :)13رحماء بینهم مؤمنین کسانی هستند که
نسبت به هم رحم دارند و با عواطف کار میکنند» .امام رضا (ع) فرمود« :به درستی که اهل زمین به
صورت مستمر در رحمت مادی و معنوی خداوند خواهند بود ،مادامی که یکدیگر را دوست داشته باشند و
امانتدار و عامل به حق باشند» (فقیهی.)150 :2910 ،
 - 2بقره260 /
 - 1روم12 /
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 -9رابطه عاطفی با غیر انسان (ایام ،مکانها و غیره):
نمونه بارز آن دعای امام سجاد (ع) در وداع ماه رمضان است ...« .درود بر تو! ای گرامیترین وقتهایی
که با ما مصاحب و یار بودهای و ای بهترین ماهها و روزها و ساعات( »...الهی قمشهای ،بیتا413 :؛ فیض
االسالم.)959 :2900 ،
در نهایت با جمعبندی یافتهها میتوان چنین نتیجه گرفت که در تربیت عاطفی از دیدگاه اسالم،
شناخت و معرفت جایگاه عمدهای دارد؛ و بسیاری از اسمی پروردگار که مفهوم عاطفی از آنها استنباط
میشود ،ریشه در معرفت خداوند متعال دارند .در ضمن داشتن برخی اشتراکات تربیت عاطفی در اسالم در
مبانی تربیت عاطفی ،اهداف و ارزششناسی دارای تفاوتهایی میباشند .روابط عاطفی در رفتار انسان با
خالق خویش ،دیگر انسانها و حتی غیر انسان مطرح میشود و در تمام این موارد نکات ارزشی و تربیتی
فراوانی نهفته است که در آن برای خوشبختی انسان در دنیا و آخرت رهنمونهای ارزشمندی در باره
روابط مذکور مطرح شده است.
واژههای كلیدی :تربیت عاطفی اسالمی ،محبت ،قرآن ،عاطفه.
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(پایاننامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه تهران.
الهی قمشهای ،مهدی (بیتا) .ترجمه صحیفه سجادیه .تهران :انتشارات اسالمی.
باقری ،خسرو ( .)2935نگاهی دوباره به تربیت اسالمی( .جلد اول) .تهران :انتشارات مدرسه.
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خنجرخانی ،ذبیحاهلل؛ صفاییمقدم ،مسعود و ولوی ،پروانه ( .)2931رخداد تحول ،در سایه رخداد

«فهم» در هرمنوتیک فلسفی گادامر و داللتهای آن برای اصالح تعلیم و تربیت .در چکیده مقاالت
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و
پرورش ایران (صص .)010-012 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

رخداد تحول ،در سایه رخداد «فهم» در هرمنوتیک فلسفی گادامر و
داللتهای آن برای اصالح تعلیم و تربیت
9

ذبیحاهلل خنجرخانی2؛ مسعود صفاییمقدم 1و پروانه ولوی

از دید بسیاری ،تعلیم و تربیت امروز دچار مشکالت اساسی است .یکی از این مشکالت این است که
تعلیم و تربیت بر مبنای «مهار» شکل گرفته است .منظور حضور سلطهی عناصر محیطی بر فرد و خروج از
حالت فعال به حالت انفعال است .الگوهای متفاوتی برای برونرفت از این فرایند پیشنهاد شده است .یکی
از این الگوها ،الگوی منبعث از هرمنوتیک فلسفی گادامر است .راهکار خروج از این چارچوب و اندراج
ویژگی پویایی در تربیت فراهم ساختن شرایطی است که در آن شرایط فهم آدمی برحسب الگوی
هرمنوتیک متحول میشود.
گادامر عقیده دارد «فهم» از سنت شروع میشود ولی ،در برخی مواقع ،در چنبره آن گرفتار میشود.
تعلیم و تربیت هم بدین طریق ممکن است در بند سنت باشد .این مسأله امر اصالح و تحول را از تعلیم و
تربیت دور میسازد .در این مقاله ،چگونگی رخداد تحول به هنگام وقوع فهم نشان داده شده و تصور این
مهم در تعلیم و تربیت هم ترسیم شده است .از این رو ،سعی شده است در این پژوهش ،به سوالهای زیر
پرداخته شود.
 -2آیا هرمنوتیک فلسفی گادامر با ادعای رخداد 4بودن فهم ،ظرفیت ایجاد اصالح و تحول را دارد؟
 -1بر مبنای سؤال اول ،تحول در سایه «رخداد فهم» ،در تعلیم و تربیت (از سیاستگذاری تا
خروجیهای آن) چگونه میباشد؟

 - 2دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز Idin_jj@yahoo.com

 - 1عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
 - 9عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
- Event
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گادامر مدعی شد که «فهم» ،در سایهی پیشفرضها و پیشداوریها 2که محصول محیط و بستر زندگی
است ،اتفاق میافتد .ایشان پس از تبیین ناکامی روش پوزیتیوزیستی و حتی هرمنوتیستهای پیش از خود،
در فهم مقوالت انسانی و تاریخی ،به روش دیالکتیکی روی میآورد .به اعتقاد ایشان ،در علوم انسانی با
«موضوع» باید وارد بحث شد تا افق معنایی مجال ظهور پیدا کند؛ چون معنای اثر و موضوع در خالء رخ
نمینماید .چرا که باید دو افق بصورت کامالً گشوده ممزوج شده تا موضوعی نو که همان رخداد فهم
است ،اتفاق بیافتد (گادامر .)911 ،962 ،965 :1554 ،گادامر به جازی بازتولید 1از تولید سخن میگوید.
ایشان بازتولید را محمل میداند و میگوید هرمنوتیکی که فهم را بازتولید میداند به معنای مرده چنگ
میزند (همان .)260-266 :چرا که در این حالت ،غایت فهم بازتولید فهم گذشتگان بوده و توسعهای در
راستای تولید فهم و اضافه نمودن بر آن انجام نمیشود .اساس کار بازآفرینی گذشتگان نیست بلکه،
مداخله فکورانه با دنیای معاصر است و ایجاد تحول است (همان .)263-261 :فهم «واقعه» هست و برخالف
عصر مدرن تحقق آن را «عمل روشمند »9نمیپندارد .آنچه واقعیت فهم را میسازد به زبان درآمدن آن
چیزی است که در سنت موجود است .فهم بوسیله دیالوگ و در قالب رابطه «من -تویی» نه «من  -آنی»
رخ میدهد .این رابطه «من و تویی» از میان دو فردی تا میان دو یا چندین سنت گسترده هست تا با امتزاج
افقها رخداد فهم به وقوع بپیوندد .با این حساب «هیچ کس نباید خودبین و از خود راضی باشد»
(الجوردی .)2909 ،گادامر در مصاحبهای که داشت اینگونه گفت« :هر چند همیشه خودبینها به
سخنرانیهای من در آغاز بیاعتنایی و بیعالقگی نشان میدادند اما ،در نهایت با یافتن واقعیتی در اندیشه
من ،تعدادی از آنها تغییر عقیده میدادند» (همان).
روش تحقیق در قسمت تبیین اندیشه ،روش تحلیلی و در قسمت داللتهای تربیتی استنتاجی میباشد.
نتایج پژوهش بدین ترتیب است:
پاسخ سؤال اول :وجود پیشفرضها متفاوت افراد ،بازتولید را امری غیرممکن میکند .همانطور که
اشاره شد گادامر عقیده دارد هرمنوتیکی که فهم را بازتولید میداند به معنای مرده چنگ میزند و در هر
فهمی تولیدی اتفاق میافتد .حقیقت محصول گفتمان است و در قالب برخورد همین پیشفرضهای متنوع
خود را آشکار میکند .یعنی گادامر ،حقیقت را به «آشکارشدگی» تعریف نمود ،به این معنا ،قضیهای

- Prejudices

2

- Reconstruction

1

- Method activity
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صادق است که هستی موضوع را نپوشاند و به آن اجازهی «آشکارشدگی» بدهد .پس هر آشکار شدگی
حقیقتی را دربر دارد ،الزمه آنهم گشودگی در برابر اثر (دیگری) به قصد نمایان شدن حقیقت است
(واعظی .)2912 ،هدف حل تعارضات نیست بلکه ،توان زندگی با آن و استفاده از این تعارضات در تولد
(نمایان کردن) حقیقت است (کردمامن.)2331 ،2
پاسخ سوال دوم :در این مقاله عملیات رخداد فهم(ها) در حوزه تعلیم و تربیت با استناد به این اندیشه
بیان شده است .یعنی رخداد فهم در همه مراحل و تمامی اجزاء تعلیم و تربیت چگونه هست؟ مثالً «هدف»
تعلیم و تربیت و تعیین آن چگونه بوقوع میپیوندد؟ «اصول» آن چگونه آشکار میشود .در واقع
«آشکارشدن» داللتهای تربیتی مراد است .برای این کار ،مدلی طراحی شده است که هر مفهومی از تعلیم
و تربیت و هر فعالیت در این حوزه در قالب آن مدل ،خود را به شکلی نو آشکار کند .چرا که «تو» و افق

«تو» با امتزاجی که با افق «من» (دیگری) دارد نتیجهای به بار میآورد که محصول فراشد این عملیات -
هست .هر مفهوم (مثالً تربیت) در این فرایند به شیوه کاملتر از قبل رخ مینماید .هر برنامهای ،تصمیمی و
دستورالعملی به شکلی نو پدیدار میشود و این امتزاج پایانی ندارد.
ما در سنت خود متولد و در آن شکل میگیریم ،در واقع فرزند جامعه خود هستیم .از همان بدو تولد
عدم گشودگی والدین شکلگیری هویت ما را در حد داشتههای جامعه خانوادگی نگه می دارد .در واقع،
میدان بازی ما محدود و تحت تأثیر والدین است .اما به محض برخورد با دیگران این پیشفرضها به
چالش کشیده میشود .در سطح جامعه هم به همین سیاق است .جامعه بسته ،محصولش محدود به خود
بوده و از برخورد اندیشههای دیگری میهراسد و درصدد مقابله با این برخوردهاست .اما در هرمنوتیک
فلسفی رشد در سایه زیستن با این تعارضات حاصل میشود و هدف قادر ساختن افراد به فهم دیگران
میباشد نه مهار خود و مهار دیگران؛ پس وارد بازی شدن و اجازه بازی دادن باعث وسعت میدان بازی ما
میشود .هرچه قدر این عرصه وسیعتر باشد ،افقهای دید متنوعی هم در بستر حضور دارند .اما حضور سایر
افقها فقط برای خلق تعارضات و فهم آن نیست چرا که در قالب گفتمان قرار است فهمی مشترک و
تصمیم مشترک رخ دهد که فراتر از فهم تکتک افراد است .پس به حقیقت باید اجازهی «آشکارشدگی»
داد .با این اوصاف هدف ،تدوین فلسفه تعلیم و تربیت گشودهمحور و مبتنی بر امتزاج افقها و هم
گشودگی و امتزاج افقها در هنگام تدوین فلسفه تعلیم و تربیت است.

D.Kerdeman
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ترکاشوند ،مراد و تلخابی ،محمود ( .)2931تاثیر پدیدارشناسی ذهن بر تحول روششناسی پژوهش

تربیتی .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی
تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)011-016 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تاثیر پدیدارشناسی ذهن بر تحول روششناسی پژوهش تربیتی
مراد ترکاشوند 2و محمود تلخابی

1

پدیدارشناسی در قرن بیستم یکی از روشها و نظرگاههای بسیار موفق است و در رشتههای مختلف از
جمله در فلسفه ذهن کاربرد دارد .پدیدارشناسی به معنایی که اکنون رایج است در واقع با هوسرل ظهور
پیدا کرده است (خاتمی .)2910،پدیدارشناسی به مثابه یک روش علمی یا یک مکتب فکری درسده
گذشته مورد توجه بسیاری قرارگرفته است ،بهگونهای که بسیاری از فالسفه و جامعهشناسان آن را بهعنوان
روشی متقن در تحلیل ابژههای اجتماعی و فلسفی به کارگرفتهاند .پدیدارشناسی (یا فنومنولوژی) درک و
دریافت تجربی و ذهنی پدیدههاست که توسط ادموند هوسرل در جهت سامان بخشیدن به مسائل فلسفی
مطرح شد (صفایی.)2910 ،
از نظر هوسرل ،جذابیت روش پدیدارشناختی به خاطر نویدش به علمی در باب بودن 9است (الورتی،4
 1559به نقل از چناری .)2935 ،به نظر میآید با استفاده از این روششناسی ،آشکارسازی حوزهای از
وجود که از طریق تجربه ،خود را با قطعیت کامل عرضه مینماید ،امکانپذیر باشد .هوسرل این روش را
به منزله شیوه دستیابی به معنی حقیقی ،از طریق رخنه عمیقتر در واقعیت ،میپنداشت (چناری.)2935،
مطالعات پدیدارشناسی ذهن عموماً با ادراک یا مفاهیم ،نگرشها و عقاید ،احساسات و عواطف افراد
سروکار دارد (برقی .)2913 ،این روش براین مبناست که از دریچه چشم و ذهن انسان ،مسائل انسان و
جهان را بشناسد و بر این باور است که دانش مطمئن ،دانشی است که از طریق تجربه ذهن ،فکر و احساس
حاصل میشود.

 - 2دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت morad.torkashvand@yahoo.com
 - 1استادیار پژوهشگاه علوم شناختی talkhabi@iricss.org
Being
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بر چنین مقدمهای و از آنجایی که پدیدارشناسی ذهن نشانگر اصل آگاهی و درجات شعور میباشد و
از این رو ،میتواند برای عموم و بهخصوص کسانی که دغدغه تعلیم و تربیت دارند ،محل بحث و تعمق
باشد (فالح رفیع.)2935،
از این رو ،مسأله این پژوهش آن است که نگاه پدیدارشناسانه به ذهن چه تاثیری بر روششناسی
پژوهش تربیتی دارد و چگونه پژوهش در تعلیم و تربیت تحت تاثیر مسائل پدیدارشناسانه ذهن قرار
میگیرد .تا بدین منظور گامی در جهت تحول در روششناسی پژوهش تربیتی صورت گیرد.
سواالت پژوهش عبارتند از:
 -2چه نسبتی میان پدیدار شناسی ذهن و تعلیم و تربیت وجود دارد؟
 -1روششناسی پژوهش تربیتی چگونه میتواند از پدیدارشناسی ذهن بهره ببرد؟
اغلب هوسرل را پدر پدیدارشناسی مینامند (کوهن ،2310 ،کوچ 2336 ،به نقل از چناری .)2935 ،وی
در ابتدا با تز خود دربارهی محاسبه متغیرها ،در زمینه ریاضیات مطالعات خود را آغاز نمود .اما عالقه
هوسرل به فلسفه ،بر تصمیم وی برای کنار نهادن تدریس علوم و تکمیل تحصیالت رسمی خود در فلسفه،
زیر نظر فرانز برنتانو تاثیر گذاشت .هوسرل ،از ریاضیات به سوی پدیدارشناسی به عنوان برابری عینیت و
ذهنیت و در نهایت حاکمیت ذهنیت برکار خود ،تغییر جهت داد (ریدر 2310 ،به نقل از چناری.)2935 ،
هوسرل معتقد بود که عین و ذهن ،هر دو در تجربه و نه بیرون از آن یافت میشوند ،بنابراین ثنویت جسم و
ذهن را کنار نهاد.
پدیدارشناسی براین باور است که موضوع مورد عالقه باید بدون هیچ ایدهای از پیش شکل گرفته یا
انتظارات پیشینی مورد بررسی قرار گیرد .پژوهشگران تالش میکنند وارد ذهن بازیگر شوند تا بفهمند او
چه میبیند و به چه چیز اعتقاد دارد .این درک ،پژوهشگر را به تبیین این امر رهنمون میگرداند که چگونه
بازیگر ،واقعیت را بر میسازد و چرا اینگونه رفتار میکند (مالیری .)2913 ،دکارت با بیان نظریه
استعالیی یعنی بازگشت به من اندیشنده به مثابه مبنای نهایی شناخت و حقیقت ،در واقع نوعی
پدیدارشناسی ذهنی را بیان کرد که قابل شک کردن نبود و به عنوان پایهای برای شناختهای بعدی به آن
تکیه کرد و بیان میکند که صرفنظر از تصمیم انتقادی من درباره موجود دانستن یا نمود دانستن آن ،خود
این پدیده به مثابه پدیده ای متعلق به من یک هیچ نیست ،بلکه دقیقاً چیزی است که اصوالً چنین
تصمیمگیری انتقادی را بر من ممکن میسازد .بنابراین ،هر آنچه را که برای من معنا و اعتبار یک وجود
حقیقی را-که قطعی شمرده میشود یا میتواند شمرده شود -دارد ،ممکن میسازد (هوسرل.)2935،

031

از دیگر فیلسوفان پدیدارشناس ،هگل است که پدیدارشناسی روح را مورد بررسی قرار داد و با نگاهی
متفاوت به پدیدارشناسی توجه کرد .پدیدار نزد هگل روحی است که درگذرگاه زمان و تاریخ ،بسط و
گسترش مییابد و جلوه میکند وگویی برای هگل پدیدارشناسی تجلی و بروز و پیدایش گوشهای از ذات
و مثال در زمان و مکان است (هگل.)2935،
روش این پژوهش تحلیلی -استنتاجی است .بدین صورت که با تحلیل پدیدارشناسی ذهن از منظر
فیلسوفان ،به بیان دیدگاههای فیلسوفان در این زمینه میپردازیم و درگام دوم تاثیر آن بر روششناسی
پژوهش تربیتی استنتاج میگردد.
از جمله یافتههایی که استنتاج شد میتوان به طور اختصار مواردی را نام برد .مسائل پدیدارشناسی ذهن
دارای ارتباط تنگاتنگی با تعلیم و تربیت است و توجه به ذهن و مراحل رسیدن آن به روح مطلق (آگاهی)
که با روشی انتقادی و نفی پدیدار پیشین است ،میتواند اشاراتی از جمله روش دیالکتیکی ،روش انتقاد
فرارونده و دیگر روشهای تربیتی را برای تحول پژوهش تربیتی به ارمغان آورد.
واژههای كلیدی :روششناسی تربیتی ،پدیدارشناسی ذهن ،تعلیم و تربیت
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طاهرپور ،محمدشریف و جاویدی کالته جعفرآبادی ،طاهره ( .)2931تحول مفهوم شهروندی در

عصر جهانی شدن و داللتهای آن برای تربیت شهروند جهانی .در چکیده مقاالت چهارمین
همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران
(صص .)039-013 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تحول مفهوم شهروندی در عصر جهانی شدن و داللتهای آن برای تربیت
شهروند جهانی
محمدشریف طاهرپور 2و طاهره جاویدی کالته جعفرآبادی

1

جهانیشدن محصول گسترش تکنولوژی حمل و نقل سریع و وسایل ارتباطی است که باعث تسریع و
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
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی و همچنین ،باعث تحول محتوای مفاهیم ،گسترهی شمولیت و عمق مفاهیم
شده است؛ در این رابطه جان یوری 9و اولریش بک 4معتقدند« :جهانیشدن منجر به چالشهای مفهومی
شده است و بسیاری از بحثهای سنتی را به هم میریزد و نباید آن را به عنوان سطح یا حوزهی اضافی
تلقی کنیم که میتوان آنرا به تحلیلهای موجود جامعهشناسی اضافه کرد .در جهانیشدن نوعی
سنتشکنی مفهومی مشخص و قطعی وجود دارد» (تاملینسون.)929 :2911 ،0
با توجه به آنچه بیان شد ،جهانیشدن دامنهی معنایی مفاهیم را زیر رو کرده و منجر به تحول مفهومی و
حتی نظریهای در عرصههای مختلف شده است .در این میان ،مفهوم شهروندی از جمله موضوعاتی است
که دچار تحول مفهومی و نظریهای شده است .بر این اساس ،تربیت در گذشته بیشتر ناظر بر شهروند ملی
بوده است ،ولی با توجه به این که تحوالت عظیمی رخ داده و شهروند جهانی بدیل شهروند ملی شده
است ،به تبع آن در مفهوم تربیت شهروندی نیز باید تحولی ایجاد شود و تربیت شهروند جهانی محور اصلی
شهروند ملی گردد .دالیل این تحول عبارتند از:
 -2دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد m.s.taherpour@gmail.com
 -1دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد tjavidi@ferdowsi.um.ac.ir
JohnUrry
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 -2محدود بودن تربیت شهروند ملی در گسترهی دولت -ملت ،تأکید بر ملیت و به تبع آن عدم توجه به
دیگر هویتهای فرهنگی و لحاظ کردن آنان به عنوان بیگانه ،تمرکز بیش از حد بر حقوق مدنی ،سیاسی و
اجتماعی شهروندان و عدم توجه کافی نسبت به وظایف ،اخالقیات ،یا مسؤلیتپذیری آنها (چابت،2
)1550؛  -1ناتوانی تربیت شهروندی ملی در به ثمر رساندن عدالت ،آزادی به عنوان آرمان شهروندی به
دلیل عدم برخورداری گروههای متفاوت از حقوق متفاوت (نش)232 :2911 ،؛  -9تضعیف سلطهِی جهانی
دولت -ملت به مثابهی الگوی اصلی سامان سیاسی؛  -4شکلگیری دنیای پساملی؛  -0جهانی شدن ،حوزه
عمومی شهروندان؛  -6جهانیشدن امور فرهنگی (هابرماس)2915 ،؛  -0در هم تنیدگی عرصه داخلی،
منطقهای و جهانی؛  -1کاهش حاکمیت دولتها ،چون اقتدار دولتها بر شهروندان و سرزمینشان کمتر
میشود؛  -3کاهش توانایی دولت ملی در حل مشکالت زیست محیطی ،کاهش فقر ،مبارزه با تروریسم و
فاجعه اتمی (هلد .)02 :2910 ،با توجه به تحوالت صورت گرفته ،تربیت شهروند ملی که محدود به
مرزهای جغرافیایی ،مفروض گرفتن همگونی فرهنگی بین شهروندان ملی ،تأکید بر حقوق یکسان و عدم
توجه به تفاوتهاست؛ نمیتواند شهروندان را برای ایفای نقش مناسب در تغییر و تحوالت به وقوع پیوسته،
تربیت کند؛ بنابراین در چنین شرایطی ضرورت دارد که در مفهوم شهروندی در عصر جهانیشدن
تحوالتی صورت پذیرد.
یکی از سواالت مهمی که در اینجا مطرح میشود این است که ،تغییراتی که در چند دهه اخیر در
مفهوم شهروندجهانی بوجود آمده ،با چه نوع تحوالتی در مفهوم تربیت شهروندجهانی همراه بوده و
خواهد بود؟
در پاسخ اولیه به این سوال میتوان اذعان نمود ،همچنان که تغییرات پیچیده عصر کنونی منجر به
تحوالت زیادی در مفهوم شهروندجهانی شده است ،انتظار این است که این وضعیت تحوالت گستردهای
را در مفهوم تربیت شهروندجهانی ایجاد نماید.
نش ( )2911برخی از تحوالت مشترک بین مفهوم شهروندجهانی و مفهوم تربیت مبتنی بر آن را عبارت
میداند از -2 :توجه به دیگری و غیر ،در اثر از بین رفتن دیوارهای مادی و روانی بین افراد و فرهنگها؛
 -1زیر سؤال رفتن فرهنگ غرب به عنوان یک فراروایت تعیینکننده و جهانشمول؛  -9توجه به
تفاوتهای فرهنگی ،به رسمیت شناختن این تفاوتهای به جای سرکوبی و نابودی آنها ()30؛  -4خروج
تعلیم و تربیت از ماهیت یکسانسازی و استانداردسازی و پیدا کردن ماهیتی متغیر ،پویا ،کثرتگرایانه و
- Lyann chabot
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پلورالیستی و مبتنی بر تفاوتها .لیوتار ( )2912در این رابطه بیان میدارد «بیایید جنگی علیه کلیت به راه
بیندازیم؛ بیایید شاهدی بر امر غیر قابل عرضه باشیم؛ بیایید تفاوتها را فعال ساخته و شرف نام را نجات
بخشیم» ()233؛  -0به رسمیت شناختن حق دیگران ،مالپاس ( ،)2911در این رابطه بیان میدارد «به رسمیت
شناختن حق دیگران ریشه در این دارد که افراد به منظور ارائه دیدگاهشان از بازیهای زبانی خودشان
استفاده کنند .زیرا ،بیعدالتی زمانی پدید میآید که سایر شیوههای اندیشیدن ،سخن گفتن و عمل کردن
بوسیلهی بازیهای زبانی یک گروه یا فرهنگ مسلط سرکوب گردد» ()31-30؛  -6توجه به پیشینهی
تاریخی و فرهنگی دانشآموزان؛  -0نسبیتگرایی قومی و فرهنگی (موالیی فرسنگی.)2910 ،
عالوه بر این ،شهروندجهانی در بستر جهانیشدن ،دارای قابلیتهای ویژهای است ،همچون؛ آگاهی از
گستردگی جهان ،درک نقش خود به عنوان یک شهروند جهانی ،احترام به ارزشهای مختلف ،داشتن
فهمی از چگونگی فعالیتهای جهانی ،برآشفته شدن از بیعدالتی اجتماعی ،مشارکت در تمام سطوح
اجتماعی از سطح محلی تا جهانی ،تمایل به تالش برای ساختن جهانی عادالنهتر و پایدارتر ،احساس
مسؤلیت نسبت به اعمال خویش ،داشتن روحیهی پرسشگری و مهارتهای تفکر انتقادی ،آراستگی به
دانش ،مهارتها و ارزشهای برای مشارکت به عنوان شهروندان فعال ،تلقی کردن جهان به عنوان بخشی
از زندگی روزانه محلی ،خواه در یک دهکده کوچک یا در یک شهر بزرگ و برقراری ارتباط با محیط
اطراف و با یکدیگر به عنوان انسان ،توسعه هر چه بیشتر آگاهی بینالمللی یا آگاهی بیشتر از محیط اطراف،
توجه به حقوق و مسئولیتها ،وظایف و مطالبات ،درک ماهیت مسائل جهانی و داشتن نقش فعال در مقابله
با آنها ،مشارکت در بهزیستی و رفاه اجتماعی دیگران ،همکاری مثبت در سطح محلی و جهانی ،گوش
دادن به سخنان دیگران و احترام به دیدگاههای آنها «آکسفام -2الف1556 ،؛ لم15511؛ ریچارد وولی
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1551؛ آکسفام -ب .)1556 ،چنانکه مالحظه میشود با چنین تغییراتی در مفهوم شهروند جهانی ضروری
است ،تحوالتی در مفهوم تربیت شهروندی نیز حاصل شود.
با توجه به این که مفهوم شهروندی و تربیت شهروند جهانی ،تابع نوع نگاهی است که به جهانیشدن
وجود دارد ،در اصل مقاله بر اساس دو نظریهی جهانیشدن از باال 4و جهانیشدن از پایین 2به بررسی مفهوم
شهروندی و تربیت شهروندجهانی پرداخته خواهد شد.
Oxfam
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در این پژوهش ،از روش تحلیلی  -استنباطی استفاده شده است .بر این اساس ،به تبیین نظریه جهانی
شدن از باال و نظریه جهانی شدن از پایین پرداخته میشود ،سپس با توجه به مبانی این دو نظریه ،مفهوم
شهروندی در عصر جهانی و داللتهای آن برای تربیت شهروند جهانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در این مقاله ،ضمن معرفی رویکردهای مورد نظر ،رویکرد جهانیشدن از پایین با نظر به امتیازات و
تناسباتی که برای شرایط فعلی دارد ،بعنوان رویکرد منتخب محققان مطرح و تحلیل میشود و در ادامه
رویکرد جهانی شدن از باال نیز مورد نقد قرار میگیرد.
برخی از نتایج مهم این پژوهش عبارتند از اینکه تربیت شهروند جهانی از دیدگاه جهانیشدن از باال
منجر به ایجاد دموکراسی صوری ،تضعیف فرهنگ سیاسی ،مشارکت سیاسی سطحی ،ایجاد شهروندان
غیرسیاسی ،یکسانسازی ،1استیال ،9رواج تروریسم و از بین رفتن کرامت انسانی ،عدم توجه به تفاوتهای
فرهنگی ،تأکید بر همگرایی فرهنگی ،عدم توجه به خاصبودگی فرهنگها و جهانشمول بودن فرهنگ
غرب میشود .اما رویکرد جهانیشدن از پایین منجر به چند فرهنگباوری ،امکان گفتگو بین فرهنگها،
اختالط و پیوند فرهنگی ،به رسمیت شناختن تفاوتها ،برخورداری گروههای متفاوت از حقوق متفاوت،
مسئولیت در قبال غیریت ،عامگرایی توأم با خاصگرایی ،پایبندی به اخالق نوین جهانی ،آگاهی از
گستردگی جهان ،تمایل به مشارکت جهانی ،ایجاد نهادهای مشارکتی برای ادارهی جهان ،داشتن مهارت
تفکر انتقادی ،تالش برای ساختن جهان پایدارتر و عادالنهتر و توسعه دانایی میشود.
واژههای كلیدی :جهانیشدن از باال ،جهانیشدن از پایین ،مفهوم شهروندی ،تربیت شهروند جهانی
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موسوی نیا ،سیده فاطمه و صفارحیدری ،حجت ( .)2931نگاهی به جایگاه و نقش فیلسوفان تعلیم و

تربیت در تکوین و تحول نظام جدید آموزشی ایران .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی
انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص:
 .)036-034مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

نگاهی به جایگاه و نقش فیلسوفان تعلیم و تربیت در تکوین و تحول نظام
جدید آموزشی ایران
1

سیده فاطمه موسوی نیا 2و حجت صفارحیدری

معموالً فلسفه تعلیم و تربیت را کار بست اندیشه ،نگرش و یا روشهای فلسفی در قلمرو تعلیم و تربیت
(گوتک )2914 ،تعریف مینمایند؛ در این معنی ،فیلسوف آموزش و پرورش کسی است که میکوشد تا
فهم ما را از چگونگی آموزش و پرورش در عمیقترین معنای ممکن فزونی بخشد .فیلسوف تعلیم و تربیت
کسی است که از یک سو میکوشد تا به روشنسازی مفاهیم و گزارههای تربیتی در حوزه نظری یاری
رساند و از سوی دیگر ،به روشنگری درباره کاستیهای عملی نظام آموزشی بپردازد؛ کاری که تنها با
نگاهی دقیق به تحول در وضعیتهای اجتماعی ،فرهنگی ،اخالقی جامعه انجام میپذیرد .در این معنا ،به
تاسی از سقراط ،کار فیلسوف تربیتی روشنگری است نه ساختن بنایی مطمئن و جاودان از اندیشه و عمل.
نگاهی گذرا به تاریخ اندیشه تربیتی نشان میدهد که فیلسوفان تربیتی چه نقش بسزایی در روشنگری
ایدههای تربیتی و در نتیجه تکوین اندیشهها در قلمرو تعلیم و تربیت در دنیای مدرن داشتهاند .در طی سه و
یا چهار سده گذشته نهادهای آموزش و پرورش مدرن  -ویژه در غرب  -از اندیشههای فیلسوفان بزرگ
تربیتی تأثیر پذیرفتهاند (کاردان .)2910 ،این که در مغرب زمین ،چرا اندیشه فیلسوفان بزرگ تربیتی این
چنین تأثیرگذار بوده است ،نیازمند آن است که به تأمل درباره تحوالت اجتماعیای بپردازیم که پس از
رنسانس و به ویژه از قرن هفدهم میالدی به بعد ،به وقوع پیوسته است .پدید آمدن نیازهای جدید اجتماعی
و ناتوانایی رایج در پاسخگویی و یافتن راهی یا راههایی برای حل این نیازها ،زمینه را برای
نظریهپردازیهای جدید فراهم ساخت .یکی از پیامدهای این تحوالت ،به صدر نشستن اندیشههای فلسفی
فیلسوفان بوده است .تحوالت اجتماعی ،خواه ناخواسته ،زمینه بازاندیشی درباره آموزش و پرورش را
 - 2دانش آموخته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت mona.moosavinia@gmail.com

 - 1عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
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فراهم میسازد .زیرا ،همواره نهادهای آموزشی از جمله راههای مطمئنی برای نهادینه ساختن هر نوع
نوگرایی است (میاالره و ویال .)2905 ،در طی دوران مدرن ،نهادهای آموزش و پرورش هم خود را نو
ساختند و هم جامعه را.
اما آیا در شکلگیری نظام جدید آموزشی ایران ،فلسفه تربیتی فیلسوفان ایرانی سهمی داشته است؟ به
عبارت دیگر ،آیا میتوان رد فلسفه تربیتی معینی را در نظام آموزشی نوین ایران جستوجو نمود؟ پرسش
دیگر آن که ،آیا در یک صد سال گذشته ،اساساً شرایط اجتماعی الزم برای ظهور فلسفهای تربیتی در
ایران فراهم آمده است؟ کدام نیروها بر نهادهای آموزشی مدرن در ایران تأثیرگذار بودهاند؟ نگاهی به
تاریخ شکلگیری نهادهای آموزشی مدرن در ایران نشان میدهد که نظام آموزش و پرورش جدید در
ایران بر پایه هیچ فلسفه روشنی به وجود نیامده است (اردکانی .)2905،آموزش و پرورش جدید وارداتی
در ایران ،که یا برای جبران کاستیهای آموزش و پرورش سنتی مونتاژ و پیاده شد و یا برای مقاصد
ایدئولوژیکی چون دمیدن روح ملیگرایی در نسل جوان (آراسته ،)2363 ،هیچگاه بر فلسفهی اندیشه
شدهای استوار نبوده است .این در حالی است که از عمر تدریس و آموزش دروسی چون فلسفه تربیتی در
دانشگاهها ،بیش از نیم قرن گذشته است و چند دههای است که از تأسیس رشتهای به نام فلسفه تعلیم و
تربیت در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری میگذرد .ریشه این کاستی را از یک سو ،در عدم ارتباط میان
فلسفه و تحوالت اجتماعی در ایران و از سوی دیگر ،در وجود شکاف عمیقی که در فلسفه حاکم و
راهبردها و راهکارهای آموزشی وجود دارد و به طور کلی ،در بیجایگاهی فیلسوفان تربیتی ،میتوان
جستجو نمود .برای نشان دادن جایگاه فیلسوفان در تحوالت تربیتی ایران مدرن ،میتوان سه دوره را مورد
مطالعه قرار داد و در هر مرحله عوامل تأثیرگذار بر آن را بررسی نمود:
 -2دوره قاجار که با وجود فضای سنتی حاکم بر جامعه ،نظام آموزشی مدرن در ایران آغاز گردید.
دارالفنون در این دوران تأسیس شد و مدارس ابتدایی و پس از آن مدارس متوسطه ،به عنوان نهادهای
مدرن آموزشی ،بوجود آمدند (کسروی .)2969 ،اما به نظر نمیرسد که این نهادها ،بر اساس نوعی
احساس نیاز واقعی جامعه ایرانی پدید آمده باشند ،هر آنچه بود نیازی بود که حکومت وقت و یا گروهی

از توانگران احساس میکردند .از نتایج بارز و منفی تأسیس این مراکز آموزشی جدید – در کنار اثرات
مثبت آنها -انشقاق اجتماعی بود.
 -1دوره پهلوی که آموزش و پرورش از یک سو به عنوان ابزاری ایدئولوژیک برای ترویج ناسیونالیسم
قرار گرفت و از سوی دیگر ،برای نوسازی اجتماعی و اقتصادی ،بیآن که زمینههای الزم فکری نوسازی
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پدید آمده باشد ،نتیجه آن شد که آموزش و پرورش مدرن به عنوان ابزاری برای مبارزه با سنتها بکار
گرفته شد و زمینه بدگمانی را با هر آنچه نو و جدید است ،فراهم ساخت.
 -9دوره سوم با انقالب اسالمی و تأسیس نظام جمهوری اسالمی آغاز گردید و تاکنون نیز ادامه دارد.
در این دوران ،آموزش و پرورش ،تحت تأثیر شدید ایدئولوژی اسالمی ،سازماندهی مجدد یافت .از این
رو ،نهادهای آموزشی در درون گفتمان دینی  -انقالبی ،برای تربیت نیروهای وفادار به انقالب ،مورد
استفاده قرار گرفتند .به نظر نمیرسد که در این دوران چالش میان سنت و مدرن به طور بنیادی حل شده
باشد .از این روست که عرصه نظری و عملی آموزش و پرورش کنونی نیز ،به عرصه نمایش چالش میان
سنت و مدرن مبدل شده است .به نظر نمیآید که در هیچ یک از این دورهها ،فلسفه تربیتی و یا فیلسوفان
تربیتی نقش موثری ایفاء کرده باشند .در این تحقیق کوشش میشود که جایگاه فلسفه تربیتی و نیز
فیلسوفان تربیتی ایرانی در سه دوره مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد .روش مطالعه متناسب با موضوع
تحقیق ،روش تحلیلی و استنتاجی است .با وجود این ،از روش انتقادی برای نقد وضعیت تفکر تربیتی نیز
استفاده خواهد شد.
واژههای كلیدی :فیلسوف تربیت ،نهادهای آموزشی ،تحول ،ایران
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قاسمی ،علی و ایمانی ،محسن ( .)2931تبیین و بررسی دیدگاه هرمنوتیکی ریکور برای بهبود و

تحول در برنامه درسی آموزش و پرورش .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه
تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص.)655-030 :
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تبیین و بررسی دیدگاه هرمنوتیکی ریکور برای بهبود و تحول در برنامه
درسی آموزش و پرورش
علی قاسمی 2و محسن ایمانی

1

هرمنوتیک به معنای هنر یا علم فهمیدن است .هرمنوتیک بهخوبی در میان عدهای از دانشمندان معاصر
پذیرفته شده است .گاالگر در یک تقسیمبندی هرمنوتیک را به گرایشهای انتقادی ،تندرو ،میانهرو و
محافظهکار تقسیمبندی میکند (باقری .)01 :2911 ،پل ریکور یکی از فیلسوفان هرمنوتیک میانهرو است
که بهعنوان بنیانگذار هرمنوتیک مدرن شناخته میشود .ریکور تعلیم و تربیت را به عنوان فرایندی اجتماعی
در نظر میگیرد ،که طی آن معنا از طریق فعالیتهایی چون خواندن ،گوش دادن و پرسشگری فعال به
وقوع میپیوندد .با توجه به دیدگاه هرمنوتیکی ریکور در زمینه تعلیم و تربیت میتوان داللتهای معینی در
مؤلفههای برنامهدرسی که این مؤلفهها شامل هدف ،محتوا ،روشهای تدریس و ارزشیابی میشود ،ارائه
داد .ریکور در باب مؤلفه اول با تاکید بر نقش عقلگرایی در تعلیم و تربیت ،آن را ناکافی دانسته و بر
خودفهمی دانشآموز تاکید میورزد .در باب مؤلفه دوم معتقد است که تعلیم و تربیت صرفاً بازتولید
محتوا و سنتها نیست ،بلکه موجب تجدید محتوا و سنتها نیز میگردد که به موجب آن سنتها خود را
میسازند یا خود ،موضوع تفسیر و فهمهای جدید واقع میشوند .در باب مؤلفه سوم معتقد به استفاده از
روشهای فعال مانند گفتمان دوطرفه ،حلمسئله و امثال اینها در تدریس است که شاگردان را به تفکر و
تفسیر رخدادها وا میدارد .در باب مؤلفه چهارم و پایانی معتقد است که ارزشیابی باید مبتنی برنامهدرسی و
تعامل دانشآموزان با آن باشد ،در این ارزشیابی به دنبال آن هستیم که آیا برنامه درسی مورد نیاز آموخته
شده است یا نه؟ این دیدگاه هرمنوتیکی داللتهای معینی در تعلیم و تربیت بهخصوص درباره مؤلفههای

 -2دانشجوی دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس
 -1عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس eimanim@modares.ac.ir
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برنامهدرسی دارد که میتوان برای بهبود تحول در برنامهدرسی آموزش و پرورش ایران مورد استفاده قرار
گیرد که در این مقاله به بحث درباره آن خواهیم پرداخت.
سواالت پژوهش عبارتند از:
 -2مؤلفههای اساسی برنامه درسی آموزش و پرورش ایران چیست؟
 -1از دیدگاه هرمنوتیکی ریکور ،مؤلفههای اساسی برنامه درسی چیست؟
آموزش و پرورش به عنوان زیربناییترین نهاد در جامعه ،شرط اصلی و تردیدناپذیر توسعه و تحول همه
جانبه کشور است .در این مقاله ،ابتدا دیدگاه هرمنوتیکی ریکور در باب آموزش و پرورش و داللتهای
آن در برنامه درسی بیان میگردد ،سپس مؤلفههای عمده و اساسی برنامه درسی نظام آموزش و پرورش در
ایران که شامل -2 :هدف برنامه درسی؛  -1محتوای آموزشی در برنامه درسی؛  -9روش تدریس غالب در
برنامه درسی؛ و  -4ارزشیابی در برنامه درسی میباشد ،بیان میگردد و سرانجام راهکارهایی برای بهبود و
تحول برنامه درسی ایران باتوجه به دیدگاه هرمنوتیکی ریکور بیان میگردد.
پژوهش حاضر ،پژوهشی توصیفی و تحلیلی است که به صورت کیفی دیدگاه هرمنوتیکی ریکور را
مورد بررسی قرار میدهد .با توجه به موضوع و ماهیت پژوهش ،محقق با مراجعه به منابع فارسی و انگلیسی
به بررسی آثار ریکور پرداخته و به گردآوری اطالعات مورد نظر و تجزیه و تحلیل و برقراری ارتباط بین
آنها میپردازد .سپس پیشفرضها و مفاهیم دیدگاه تربیتی و مؤلفههای برنامه درسی مذکور توصیف و
برای بهبود برنامه درسی آموزش و پرورش ایران بیان میگردد.
برخی بر این باورند ،که اگر ویژگیهای نظام آموزش و پرورش مطلوب و کارآمد را بشناسیم و تالش
خود را برای پیاده کردن آن به کار گیریم ،در طول مدت زمانی مشخص به یک نظام آموزشی مطلوب
دسترسی پیدا میکنیم .در این مقاله به بررسی تعدادی از مؤلفههای اساسی برنامهدرسی نظام آموزش و
پرورش فعلی ایران پرداخته شده و سپس دیدگاه ریکور درباره این مؤلفهها برای بهبود برنامهدرسی فعلی
ایران بیان میگردد .در زیر به این موارد اشاره اجمالی میشود.
اهداف :یکی از اهداف برنامه درسی در آموزش و پرورش فعلی ایران را میتوان اعتالی عقلگرایی
دانست .ریکور با تاکید بر نقش عقلگرایی در تعلیم و تربیت ،آن را ناکافی دانسته و بر خودفهمی
دانشآموز تاکید میکند .ریکور بیان میدارد خودفهمی ،صرفاً نتیجهی نهایی فرایند تعلیم و تربیت نیست،
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
تقلیدی دارد .ریکور در محتوای آموزشی معتقد است که تعلیم و تربیت صرفاً بازتولید محتوا و سنتها
نیست ،بلکه موجب تجدید محتوا و سنتها نیز میگردد که به موجب آن سنتها خود را میسازد و
موضوع تفسیرها و فهمهای جدید میشوند.
روش :روشهای رایج در مدارس ما نیز عمدتاً شامل :تکرار ،تمرین و حفظ طوطیوار تکالیف درسی
است .اما ریکور معتقد به استفاده از روشهای فعال مانند گفتمان دوطرفه ،حلمسئله و امثال اینها در
تدریس است که شاگردان را به تفکر و تفسیر رخدادها وا میدارد .هم چنین دانشآموزان باید بیاموزند که
در آینده نیز میتوانند با گسترش تجارت و کسب دانش بیشتر به تفسیرهای دیگری از متن نیز نائل آیند و
معلم نیز آنان را به مطالعه و کسب اطالعات جدی ترغیب نماید تا روند تفسیر توسط آنان به رشد و
بالندگیهای بیشتر بیانجامد.
ارزشیابی :ارزشیابی به معنی سنجش میزان پیشرفت براساس اهداف تعیین شده در افراد میباشد و
ارزشیابی ،حد تفاضل میان وضع موجود و وضع مطلوب برنامهها را مشخص میکند .ریکور معتقد است
که ارزشیابی باید مبتنی بر برنامه درسی و تعامل دانشآموزان با آن باشد در این ارزشیابی به دنبال آن
هستیم که آیا برنامه درسی مورد نیاز آموخته شده است یا نه (ریکور.)11 :2309 ،
دیدگاه هرمنوتیکی با احیای دوبارهای که در دهههای اخیر یافته ،درعرصه علوم انسانی تاثیراتی آفریده
است ،تا جایی که جانبدارانش از آن به عنوان الگویی نوین در دانشورزی یاد نمودهاند .با توجه به جایگاه
کانونی متن و فهم در این دیدگاه ،انتظار میرود دیدگاه مذکور در تعلیم و تربیت نیز مورد توجه قرار
گیرد ،زیرا دو عنصر فوق ذکر ،در تعلیم و تربیت نیز از جایگاه کانونی برخوردارند .دیدگاه هرمنوتیکی
ریکور با نگاهی متفاوت به فرایند تعلیم و تربیت اعتقاد دارد که دانش و حقیقت بوسیلهی افراد ساخته
میشوند ،بنابراین دانش خارج از ذهن وجود ندارد .این دیدگاه اساساً از دیدگاه عینیگرا که معتقد است
دانستن و حقیقت خارج از ذهن افراد وجود دارد ،بنابراین عینی میباشد ،متفاوت است .یادگیرندگان
فهمهای خود را میسازند .آنها صرفاً به دنبال انعکاس آموختههای خود نیستند بلکه معنا را جستجو
میکنند .عقیدهی دیدگاه هرمنوتیکی ریکور آن است که یادگیری فرایندی فعال است .بر اساس این
دیدگاه ،اطالعات تحمیل میشود اما فهم را نمیتوان تحمیل نمود ،زیرا فهم باید از درون فرد حاصل شود.
هسته اصلی دیدگاه ریکور از این قرار است که فراگیرنده ،دانش و حقیقت را در ارتباطی با دنیاهای
متفاوت بدست میآورد .که این ارتباط میتواند در جامعه با افراد دیگر و همچنین در روبرو شدن با متون
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متفاوت برقرار شود .بنابراین دیدگاه هرمنوتیک ریکور بر نقش فعال یادگیرندگان در خلق دانش مشخص،
کسب تجربه فردی و اجتماعی در فرایند خلق دانش و فرایند فهم صحه میگذارد.
واژههای كلیدی :تحول در برنامه درسی ،مؤلفههای برنامه درسی ،هرمنوتیک ،ریکور و ایران.
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نجاتی موسوی ،سید حسین؛ مرعشی ،سید منصور و چراغیان ،جعفر ( .)2931فلسفه تربیت اسالمی

در چشمانداز آینده .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران:
مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)654-652 :مشهد :دانشگاه فردوسی
مشهد.

فلسفه تربیت اسالمی در چشمانداز آینده
سید حسین نجاتی موسوی2؛ سید منصور مرعشی 1و جعفر چراغیان

9

آموزش و پرورش ابزار هر جامعه جهت پرورش و رشد افراد جامعه است .در واقع ،میتوان آموزش و
پرورش را سیستمی متشکل از سازمانها و فعّالیّتهایی دانست که به گذشتهی جامعه ارتباط داشته و با
گرفتن بازخورد از وضعیت فعلی آن و پذیرفتن تأثیر و تأثّر به سوی آینده حرکت میکند .در این میان،
پایهها ،مضامین ،مفاهیم و تعاریف هر سیستم تربیتی بر فلسفهی آموزش و پرورش آن جامعه قرار داشته و
فلسفهی تربیت به منزلهی ستونهایی است که نهاد آموزش و پرورش به آنها تکیه میکند و در همان حال
معیاری است جهت ارزیابی ورودیهای این سیستم ،عملیات ،کارکردهای آن و همان طور معیارهایی برای
ارزیابی خروجیهای این نظام تربیتی است .به عبارت دیگر ،فلسفه تربیت در هر جامعه است ،که شکل و
شمایل و دیدگاه سازمان آموزشی را ترسیم نموده و در شکلدهی و ترسیم چارچوبی جهت تکامل آن و
همراهی و مطابقت آن با دیگر سیستمهای جامعه نقش مهم و حیاتی را ایفا مینماید.
نکته قابل توجّه در این میان این است که نمیتوان فلسفهی تربیتی یکسان و مشابهی را برای جوامع و
کشورهای مختلف تجویز نمود .توجّه به پیشینه فرهنگی ،مذهبی و اجتماعی هر کشور پیشنیاز اصلی
شکلدهی فلسفهی تربیتی آن جامعه است .این توجّه خاص در کشورهای مسلمان ،نمود بیشتری پیدا
میکند .به عنوان مثال ،بسیاری از کشورهای اسالمی و از جمله کشور ما ایران ،فلسفهی تربیتی خود را بر
تعالیم اسالمی بنا نهاده و به آن وجهه دینی و مذهبی دادهاند .در این دوران که عصر فناوری و تغییر و
تحوّل است ،مسائل و چالشهای متعدّدی پیشروی ما قرار دارد که وظیفهی اصلی مواجهه و حلّ و فصل
آنها به عهدهی نظام تربیتی است .در این میان انتظار از تعلیم و تربیت این است که با حفظ صبغهی اسالمی
خود پاسخگوی نیازهای جدید و مشکالت پیش رو باشد .در واقع این انتظار از فلسفه تربیت اسالمی است
 - 2کارشناس ارشد آموزش و پرورش خوزستان nejatyhossein@yahoo.com
 - 1استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز mmarashi12@yahoo.com
 - 9کارشناس ارشد آموزش و پرورش خوزستان g.cheraghian@yahoo.com
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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
دنیای پر نوسان امروزی باشد.
این پژوهش تالش دارد فلسفهی تربیت اسالمی را در چشمانداز آینده و با تأکید بر فلسفه تعلیم و تربیت
در ایران مورد بررسی قرار داده و ضمن بیان چالشهای پیشرو ،روش روبرو شدن با آنها را ارائه دهد.
جهت نیل به این هدف سؤاالتی مطرح شده که به شرح ذیل است:
 -2آیا یک مفهوم واقعی برای آن چه فلسفه تربیت اسالمی نامیده میشود ،وجود دارد؟
 -1آیا میتوان مجموعهای از اصول پایدار اسالمی ارائه داد که تربیت اسالمی بر آنها بنا شده و به
آنها استناد شود؟
 -9متغیرات (اصول متغیر) و نوآوریهایی که انتظار میرود تربیت اسالمی از دیدگاه آیندهنگری،
تأثیری اسالمی بر آنها داشته باشد ،چیست؟
 -4ماهیت ارتباط میان مجموعهی اصول پایدار اسالمی از یک جهت و متغیراتی (اصول متغیر) که
تربیت اسالمی بر آنها تأثیرگذار است ،چیست؟
 -0چرا تحول در فلسفه تربیتی ایران ضروری بوده و این تحول در چه زمینهها و ابعاد و با چه
رویکردی میبایست صورت پذیرد؟
در این پژوهش ،پس از بررسی پیشینهای از تحقیقات صورت گرفته به سؤاالت مطرح شده پاسخ داده
میشود .در پاسخ به سؤال نخست ،محقق به بیان معنی ،مفهوم و چیستی فلسفهی تربیت اسالمی میپردازد.

در پاسخ به پرسش دوم ،محقّق ،مؤلفههای عقیدتی ،فرهنگی و تمدّنی را به عنوان اصول ثابت و پایداری
معرفی میکند که از اصول متغیر منفک بوده و زمینهی تربیت اسالمی را در چشمانداز آینده فراهم

میکند .در سومین بخش ،اصول متغیر و تحوّلپذیر و نوآوریهایی که ارتباط مستقیم با فلسفهی تربیت
اسالمی دارند مطرح میگردند .محقّق دستاوردهای معرفتی ،آموزشی ،راهبردی؛ محیطی و اداری را در
این دسته قرار میدهد .در پاسخ به چهارمین سؤال که در خصوص رابطهی میان مجموعه اصول ثابت و
پایدار اسالمی که فلسفهی تربیت اسالمی بر آنها استوار است ،نسبت به متغیرات و نوآوریهای اجتماعی،
محقق بر این نظر است که اصالت و اولویت با اصول ثابت بوده و اصول متغیر و ابتکارات ،پیشرفتها و
نوآوریهای کسب شده در زیر مجموعهی آن قرار میگیرد .در پاسخ به آخرین سؤال پژوهش ،مشکالت
و چالشهای پیشروی فلسفه تربیت در کشور ایران مطرح شده و محقق با آوردن مصادیقی ،ضرورت
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اتخاذ رویکرد تحوّلنگر را در این خصوص خواستار شده و با نقد سند تحوّل بنیادین ،پیشنهادات خود را
بیان میکند.
پس از بحث و بررسی و پاسخ به پرسشهایی که بیان گردید ،نتایج به دست آمده مؤید آن است که
میتوان فلسفهی تربیت اسالمی را به دو بخش اصول «ثابت و متغیر» تقسیم نمود .اصول ثابت که هستهی
مرکزی آن را تشکیل میدهد ،میبایست در گذر زمان و در شرایط مختلف دستخوش تغییر و کم و
کاست قرار نگیرد؛ ولی دسته دوم که اصول متغیر را تشکیل میدهند ،به عنوان پوسته و سطح بیرونی
فلسفهی تربیت اسالمی محسوب میشوند .این بخش در گذر و گذار به شرایط جدید و نوین قابلیت تغییر
و انطباق را دارند ،و میتوانند دچار تغییر و دگرگونی شوند .همچنین ،امکان انجام و تکامل فلسفهی تربیت
اسالمی با به کار بردن اصول اسالمی در همان شکل و به صورت مجموعهای متکامل و پیشگیرانه در
ارتباط است .در ضمن ،از دیدگاه آیندهمحوری تربیت از مجموعه اصول پایدار اسالمی مشتق میشود؛
ابعاد ایدئولوژیک ،فرهنگی و تمدّنی آن یک مفهوم تربیتی اسالمی است .تربیت اسالمی در وضعیت و
واقعیت آینده محور با نوآوری شناختی و تربیتی و آموزشی و روشی و اطالعاتی و محیطی و اداری و
پیشرفت بر اساس اصول و مرجع در ارتباط است.
در پایان ،پژوهشگر این انتظار را دارد که محققان و کارشناسان علومتربیتی مسلمان به سوی تحقیق
پدیدههای اسالمی روی آورده و ابعاد مختلف آن را در نظر و عمل به جهت تطابق و پاسخگویی به
چالشهای پیش رو در آینده ،مشخّص کنند.
واژههای كلیدی :فلسفه تربیت اسالمی ،کشورهای مسلمان ،اصول متغیر ،آیندهنگری
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اصغر پور ،جابر؛ خرم آبادی ،یداهلل و قضاوی خوراسگانی ،اکبر ( .)2931نقش فلسفه تعلیم و تربیت

بر مقوله پژوهش و تولید علم .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت
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نقش فلسفه تعلیم و تربیت بر مقوله پژوهش و تولید علم
جابر اصغر پور2؛ یداهلل خرم آبادی 1و اکبر قضاوی خوراسگانی

9

سالهاست که در مباحث مرتبط با موضوع «پژوهش» به این مسئله اشاره میشود که نظام آموزشی
کشور به عنوان متولی اصلی پژوهش در جامعه پژوهشمحور نیست؛ و صرفاً به نقش آموزشی خود بسنده
کرده است (تصدیقی و تصدیقی .)2910 ،معلمان و اساتید بیش از پژوهش به فعالیتهای آموزشی گرایش
دارند .موانع پژوهش عبارتند از؛ سادهتر بودن تدریس در مقایسه با پژوهش و سهلالوصولتر بودن درآمد
حاصل از آن ،عدم تأمین امکانات و شرایط مورد نیاز برای انجام پژوهش توسط نهادهای متولی آموزش و
پرورش ،عدم کاربرد نتایج پژوهشهای صورت پذیرفته در تصمیمگیریها و ضعف فرهنگ پژوهشی در
جامعه ،به عنوان مهمترین دلیل پژوهشمحور نبودن نظام آموزشی و گرایش خود به تدریس یاد میکنند
(ضامنی ،عنایتی و بهنام فر .)2935،متأسفانه سؤالی که در پژوهشهای صورت گرفت و همچنین
سیاستگذاریهای عرصه آموزش و پژوهش ،مغفول مانده ،این است که در این میان ،نقش فلسفه حاکم
بر آموزش و پرورش چیست و آیا میتوان همه و یا الاقل بخش اعظم موانعی که در پژوهشهای مختلف
ذکر شدهاند را نشئت گرفته از آن دانست؟ در دنیای امروز که دامنه علم به سرعت در حال گسترش است،
و کشورهای صاحب علم در واقع صاحب قدرت سیاسی و اقتصادی نیز هستند ،فلسفه حاکم بر آموزش و
پرورش یک کشور تا چه حد به پیشرو بودن آن کشور در زمینههای مختلف کمک مینماید؟ بی شک
فلسفه آموزش و پرورش موضوعی نیست که بتوان ابعاد آن را در یک مقاله کوتاه مورد بررسی قرار داد و
این بحث نیازمند اظهارنظر صاحبنظران فلسفه تعلیم و تربیت است .این نوشتار تنها قصد دارد به این نکته
اشاره نماید که فلسفه حاکم بر آموزش و پرورش یک کشور به واسطه روشهای تدریس مورد استفاده در
آن ،میتواند در آموزشمحور یا پژوهشمحور بودن یک نظام آموزشی اثرگذار باشد (شعبانی.)2910 ،
 - 2دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش مرکز همدان jabar643@yahoo.com
 - 1عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز همدان ykhorramabadi@yahoo.com
 - 9دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش مرکز همدان akbarghazavi1980@yahoo.com
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دانشآموز از ابتدای تحصیالت رسمیاش میآموزد که برای به دست آوردن علم الزم نیست تالش
چندانی داشته باشد و میتواند صرفاً یک مصرفکننده باشد ،و نه تولیدکننده علم ،که اساساً نیازی به آن
نمیبیند .طبیعتاً این دیدگاه تا باالترین سطوح تحصیل با او خواهد بود .چنین فردی اگر خود به عنوان یک
معلم یا مدرس وارد نظام آموزشی گردد ،با توجه به دیدگاهش ،رسالت خود را تنها انتقال دانش به
دانشآموزان و دانشجویان میداند و دغدغه و انتظار چندانی هم در مورد تالش آنها به منظور کسب علم
نخواهد داشت و این گونه با یک «چرخه معیوب» روبه رو میشویم« :معلمان انتقالدهنده ،شاگردان
دریافت کننده».
حال این سؤال مطرح میگردد که آیا کالس درس معلممحور توانایی الزم در راستای آموزش و ایجاد
فرهنگ پژوهش در جامعه را دارد؟ زیرا باید به خاطر داشته باشیم که فرهنگ میتواند فراگرفته شود،
تحصیل شود و الگوهای تفکر ،احساس و عمل را منعکس نماید (هریس .)2310 ،2و اینکه تفکر آدمی از
دوره دبستان میداندار میشود و از همین دوره است که آموزش اندیشه درست را باید به دانشآموز
آموخت تا ساختار روانی ،شناختی ،رفتاری آنان رشد مطلوب خود را پیدا کند (لطفآبادی .)2916 ،اگر
در زمان مقتضی تأثیر مطلوب بر تفکر کودک گذاشته نشود ،آیا میتوان در سنین باالتر که شخصیت او
شکل خود را پیدا کرده ،از او انتظار داشت تا اهمیت پژوهش در یک جامعه را درک نماید و یا در جایگاه
یک مدرس در نظام آموزشی به شاگردان خود روش پژوهش عملی را بیاموزد و از آنها انتظار پژوهشگر
بودن را داشته باشد؟
فقر فرهنگ پژوهشی را میتوان نه به عنوان یک مانع پژوهشی ،بلکه به عنوان عامل ایجاد موانع پژوهش
در نظر گرفت .تالش رسانهای صرف و سخنرانی در باب اهمیت پژوهش از جانب افرادی که خود در
سیستم آموزشمحور پرورش یافتهاند ،به تنهایی برای تغییر نگرش و فرهنگ جامعه در ارتباط با پژوهش
کافی نیست ،زیرا در جامعهای که کالس درسش مبتنی بر فعالیت معلم است ،ذهن دانشآموز با
پرسشگری و «یافتن پاسخ» عجین نمیشود و در نهایت به پژوهش به عنوان یک دغدغه نمینگرد ،بلکه آن
را به عنوان یک کاالی تجملی به شمار خواهد آورد .او نمیآموزد که چگونه میتواند در هر نقشی که در
جامعه به عهده دارد ،به تولید علم (پژوهش) کمک نماید .به عنوان یک مدیر فاقد ذهنیت پژوهشی ،به
نتایج پژوهشهای سایرین نیز توجهی نمینماید و در حیطه وظایف خود همکاری الزم را با پژوهشگران
نخواهد داشت .نگاه تجمالتی به پژوهش و اینکه میتوان دانش را بدون زحمت و ترس از شکست ،که
Harris
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یک وجه طبیعی پژوهش است ،و با صرف هزینهها بسیار کم از دیگران دریافت نمود نیز مانع تخصیص
اعتبار و امکانات کافی به پژوهش خواهد شد.
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تسلیمیان ،ناصر ( .)2931نقش فلسفه اشراق و داللتهای تربیتی آن در ترسیم چشمانداز تحوالت

مطلوب آموزش و پرورش ایران .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و
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نقش فلسفه اشراق و داللتهای تربیتی آن در ترسیم چشمانداز تحوالت
مطلوب آموزش و پرورش ایران
ناصر تسلیمیان

2

رابطهی بین عقل و شهود از دیرباز مورد توجه متفکران بوده است .تعریف ماهیت شهود و داللتهای
آن در معرفتشناسی و تعلیم و تربیت محل بحث و اختالفنظر قرار گرفته است .عدهای جایگاه عقل را با
اهمیت جلوه دادهاند و گروهی نیز شهود را مورد توجه قرار میدهند و عقل را تابع آن میدانند .این واقعه
تا حدی مورد اختالف است که در مکتب پوزیتیویسم همهی آنچه فالسفهی اشراقی مورد توجه قرار
میدهند را قضایای مهمل یا مبهم تلقی میکنند ،و از طرف دیگر ،اشراقیون تندرو پای استداللیان عقلگرا
را چوبین متصور شدهاند .آنچه مسلم است این است که بهرهگیری صحیح از این دو منبع که مورد نظر
شیخ اشراق نیز هست؛ و در کنار دیگر مسائل ،مانند نوع نگرش به خدا ،جهان ،انسان ،ارزشها و شیوههای
کسب معرفت ،در امر تعلیم و تربیت و برقراری تعادل میان آنها ،میتواند تأثیرات به سزایی به بار آورد.
در این پژوهش سعی شده است تا با بهرهگیری از روش توصیفی تحلیلی ،با بررسی مبانی فلسفی حکمت
اشراق از منظر سهروردی ،داللتهای تربیتی آن استخراج گردد و بر این اساس نقش این داللتها در
تحول مطلوب و مقبول در آموزش و پرورش ایران تبیین گردد.
بررسی مبانی هستیشناختی ،انسانشناختی ،ارزششناختی و معرفتشناسی سهروردی نشان میدهد که
در اندیشهی او ،نور از جایگاه ویژهای برخوردار است .او بر ارادهی فردی و شهود تاکید دارد .در مبحث
خداشناسی سهروردی بحث قوای گوناگون را مطرح میکند .خدا از نگاه او متعالی و منزه از هرگونه تغییر
است .در مبحث معرفتشناسی علیرغم تأکید بر شهود ،تعقل نیز برای شناخت الزم شمرده میشود .در
مبحث داللتهای تربیتی چنین استنباط شده است که هدف غایی تربیت رسیدن به کمال مطلق است؛
 - 2سرگروه گروههای آموزشی ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه یک ساری و دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه
آزاد واحد اراک n.taslimian@yahoo.com
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اصول تربیتی حاصل از آراء سهروردی غفلتگریزی ،کرامت نفس ،صبر و خودشناسی است .مهمترین
روشهای تربیتی نیز عرفان ،شهود ،تفکر و تعقل میباشد .در نهایت برنامه درسی برآمده از نظرگاه
سهروردی و حکمت اشراق به مثابهی برنامهای بر اساس دیدگاه ماورای فردی مورد مالحظه قرار گرفته و
برنامههای آموزشی برای کاربست این داللتها ارائه شده است و آرمانهای تربیتی مبتنی بر این برنامه از
قبیل تلقی نسبت به فرآیند یادگیری ،تلقی نسبت به محیط یادگیری ،نقش معلم ،و تلقی نسبت به ارزشیابی
آموختهها استنتاج و بیان گردیده که زمینهای مطلوب برای تحوالت مطلوب در آموزش و پرورش ایران،
که خاستگاه باستانی این فلسفه است ،میباشند.
به نظر میرسد برنامه درسی ،طراحی آموزشی و روش تدریس در این رویکرد ،مبتنی بر روش
زیباییشناسانه باشد ،زیرا عنصر اساسی در نشستن پرندهی معنی به آشیانهی فهم دانشآموزان ،ادراک
زیباییشناسانهی ایشان میباشد؛ زیرا زیبایی پدیدهای است که متولدکنندهی جذبهی درونی در
دانشآموزان میگردد .از این رو ،پیشنهاد میگردد از آن تکنولوژی آموزشی استفاده گردد که موضوع
درس را از طریق پدیدههای هنری ارائه کند و در این میان ادراک زیباشناسانهی دانشآموزان در فهم
درس و رسیدن به اهداف رفتاری و کلی نقش اصلی را ایفا میکند .بر این اساس محمل و قالب هنری
موضوع مورد نظر در این درس:
 -2درک و فهم عمیقتر میگردد زیرا اطالعات در یک زمینهی عاطفی قرار دارند و این عمق بدان
خاطر است که خط سیر عصبی از طریق عواطف افزایش مییابد.
 -1فعالیتهای آموزشی چند حسی ،مانند تجارب هنری ،میتوانند حافظهی قدرتمندتری را بیافرینند.
به نظر نگارنده میتوان طرحی کلی از این روش تدریس را پیشبینی نمود ،ولی وقایع حاصل از این
طرح که در ادراک زیباشناسانهی دانشآموزان اتفاق خواهد افتاد ،قابل پیشبینی نیست؛ لذا خالقیت و هنر
معلمی در بهکارگیری این وقایع که خلقالساعه واقع میشوند ،برای رسیدن به اهداف رفتاری و کلی حائز
اهمیت است .به نظر میرسد توجه به این رویکرد در تعلیم و تربیت موجب تقویت ویژگی آفرینندگی و
خالقیت در دانشآموزان میگردد که از جمله تحوالت مطلوب در چشمانداز تعلیم و تربیت ایران
میباشد .این چشمانداز مرتبط با نظریههای یادگیری سازنده گرایی میگردد .به عبارتی ،توجه به رویکرد
اشراقی در تعلیم و تربیت موجب ظهور ویژگیهایی از نظریهی سازندهگرایی و خصیصهی آفرینندگی در
دانشآموزان که از تحوالت مطلوب در تعلیم و تربیت میباشند ،میگردد .بعضی از این ویژگیها
عبارتست از« :انگیزهی پیشرفت سطح باال ،کنجکاوی فراوان ،قدرت ابراز وجود و خودکفایی ،شخصیت
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غیرمتعارف و کامروا ،زیباپسندی و عالقهمندی به آثار هنری ،تفکر شهودی و قدرت تأثیرگذاری بر
دیگران».
به طور کلی این پژوهش به این پرسش پاسخ میدهد که آیا فلسفهی اشراق و داللتهای تربیتی برآمده
از آن میتواند زمینهای برای ترسیم چشمانداز تحوالت مطلوب در آموزش و پرورش ایران باشد؟
واژههای كلیدی :اشراق ،شهود ،تفکر ،استعال ،برنامه درسی ماورای فردی ،تحوالت مطلوب در
آموزش و پرورش.

منابع
امید ،مسعود ( .)2915تأمالتی در معرفتشناسی مقایسهای شیخ اشراق و عالمه طباطبایی ،کیهان فرهنگی ،شماره
.201
امین رضوی ،مهدی ( .)2900سهروردی و مکتب اشراق( .مجدالدین کیوانی ،مترجم) .تهران :نشر مرکز.
بهشتی ،محمود و دیگران ( .)2903آراء دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن( .زیر نظر علیرضا اعرافی).
تهران :پژوهشکده حوزه و دانشگاه و سازمان سمت.
تدین ،عطاءاهلل ( .)2900شیخ اشراق مدیحه سرای نور .تهران :بینا.
تورانی ،اعال ( .)2915مراتب هستی و نوراالنوار در کلبت اشراق .کیهان فرهنگی ،شماره .201
سهروردی ،شهابالدین یحیی ( .)2911عقل سرخ .تهران :انجمن دوستداران کتاب.
شریف ،میان محمد ( .)2961تاریخ فلسفه در اسالم( .ج ( .)2رضا ناظمی ،مترجم) .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
شریف نظامالدین احمد بن هروی ،محمد ( .)2969انواریه :ترجمه و شرح حکمۀ االشراق .تهران :نشر امیرکبیر.
شهرزوری ،شمسالدینمحمد ( .)2901شرح حکمۀ االشراق( .حسین ضیایی تربتی ،مصحح و محقق) .تهران :مؤسسه
مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
کاردان ،علیمحمد ( .)2915علوم تربیتی :ماهیت و قلمرو آن .تهران :سمت.
کربن ،هانری ( .)2911روابط حکمت اشراق و فلسفهی ایران باستان( .احمد فرید و عبدالحمید گلشن ،گزارش).
تهران :مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفهی ایران.
گوتک ،جرالد .ال .)2916( .مکاتب فلسفی و آراء تربیتی( .محمدجعفر پاکسرشت ،مترجم) .تهران :سمت.
میلر ،جی .پی .)2913( .نظریههای برنامه درسی( .محمود مهرمحمدی ،مترجم) .تهران :سمت.
نصر ،سیدحسین و لیمن ،اولیور ( .)2916تاریخ فلسفهی اسالمی( .ج ( .)1جمعی از مترجمان) .تهران :نشر حکمت.
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باغگلی ،حسین ( .)2931تحول در تربیت دینی ،ضرورت آموزش و پرورش معاصر .در چکیده
مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام
آموزش و پرورش ایران (صص .)629-622 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تحول در تربیت دینی ،ضرورت آموزش و پرورش معاصر
حسین باغگلی

2

در جوامع دینی ،که دین به عنوان یکی از ارکان اصلی زندگی فردی و اجتماعی محسوب میشود،
تربیت دینی همواره مورد توجه جدی دستاندرکاران تربیتی است .در کشور ما نیز ،پس از انقالب اسالمی
تالشهای زیادی برای تحقق اهداف تربیت دینی و اخالقی در نظام آموزش و پرورش انجام شده است،
بهصورتی که مرور سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش ( )2935نشان میدهد که در تعریف تربیت و
بیان اهداف تربیت ،اصل و اساس مبتنی بر تربیت اسالمی میباشد (ص.)6 :
جدا از اهداف و اصول تربیت ،رویکرد زیربنایی به تربیت و نوع مواجهه با متربی ،یکی از مسائل اصلی
جریان تربیت میباشد .پیشفرضهای حاکم بر جامعهی دینی زمینهساز نگرشی خاص به متربی است .بر
این اساس ،با نگاه فقهی میتوان دو گونه مسلمان را از یکدیگر تمیز داد؛ «مسلمان ذاتی» و «مسلمان
عرضی» .براساس یک حکم فقهی کودک تولد یافته از پدر و مادری مسلمان حکم مسلمان ذاتی را دارد و
کلیهی حقوق مسلمانی شامل حال او میشود .اما کسی که والدین او مسلمان نیستند ،در دورهی کودکی
حکم به نجاست دارد و زمانی احکام مسلمانی شامل حال او میشود که پس از رسیدن به بلوغ ،دین اسالم
را انتخاب و اختیار نماید.
هرچند این حکم فقهی ظاهراً معطوف به حقوق فردی و اجتماعی افراد میشود ،اما این نگاه در نظام
تربیتی جامعهی اسالمی نیز هویتی خاص یافته است .بهعبارت دیگر ،رویکرد موجود در تربیت دینی نظام
آموزش و پرورش ،مبتنی بر آن است که مربی با متربیان مسلمان (بهعنوان افرادی که مسلمان محسوب
میشوند و گویی اسالم را پذیرفتهاند) مواجه است و بنابراین معرفی اسالم به متربیان ،از زاویه معرفی بیشتر
و کاملتر اسالم به یک مسلمان است.

 - 2دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد Hbaghgoli@gmail.com
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علیرغم نگرش حاکم بر تربیت دینی ،در نظام آموزش و پرورش مبنی بر تلقی مسلمان ذاتی از
مخاطبان (متربیان) ،چالشهای موجود دنیای معاصر (مثل ساختزدایی ،تنوع پیشنهادها برای سبک
زندگی ،در دسترس بودن اطالعات مربوط به سایر ادیان و فرهنگها ،تبلیغات علیه باورهای اسالمی و )...
از یک سو ،و واقعیت موجود درباره وضعیت دینی و اخالقی مخاطبان در پژوهشهای ملی (از جمله
پژوهشهای سازمان ملی جوانان 2915 ،و 2914؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )2903 ،که حکایت از
سردرگمی نوجوانان و جوانان ایرانی در مسائل باوری و رفتاری دینی دارد ،از سوی دیگر ،ضرورت
بازنگری در نوع مواجهه با متربیان در جریان تربیت دینی را آشکار مینماید.
در مقالهی حاضر ،تالش شده است تا ضمن بررسی ویژگیهای دنیای معاصر و ویژگیهای باوری و
اعتقادی نوجوانان و جوانان ایرانی ،چالشهای موجود در نگرش جاری به تربیت دینی در نظام آموزش و
پرورش به تصویر کشیده شود و ضمن تاکید بر ضرورت تربیت دینی بزرگساالن ،در نهایت رویکرد تربیتی
جایگزین با عنوان «تربیت دینی اقناعی» برای حل چالشهای موجود ارائه شود .در رویکرد تربیت دینی
اقناعی ،تربیت دینی در دو سطح پیش از بلوغ و پس از بلوغ ،مورد واکاوی قرار میگیرد و پیشنهادهای
تربیتی برای هر یک از این دورهها مبتنی بر ویژگیها ،ضرورتها و شرایط آن دوره مطرح میشود.
مهمترین ویژگی رویکرد جدید ،ارائهی اخالق انسانی (بهدور از طرح مسألهی جزا و پاداش اخروی) در
دورهی پیش از بلوغ و تحریک متربی به جستجوگری در این دوره و همچنین ارائهی آگاهیهای وسیعتر
در انتخابگری و تشریح ویژگیهای برتر باورهای اسالمی در کنار سایر باورهای دینی و معنوی و
زمینهسازی برای انتخاب آگاهانهی فرد در دورهی پس از بلوغ ،میباشد .بهعبارت دیگر ،از آنجا که
انتخاب دین نیازمند برخورداری از سطح قابل قبولی از قدرت تفکر و تعقل است ،بخش اصلی تربیت دینی
(که همان انتخاب دین بهعنوان پایه و اساس هویتبخشی به زندگی است) در دورهی نوجوانی و جوانی
پیگیری میشود .تربیت اقناعی با شروع ضرورت تغییر و انتخاب در زندگی ،از داشتههای متربی و تجارب
موجود او ،تالش میکند زمینهی الزم برای فهم ضرورت نگرش دینی را در او فراهم نماید و در نهایت این
متربی است که آگاهانه و آزادانه دست به انتخاب دین (به عنوان مبنای زندگی) میزند و از آن به بعد
است که سایر مسائل و جزئیات دینی به او منتقل میشود.

منابع
باقری ،خسرو ( .)2914نگاهی دوباره به تربیت اسالمی( .جلد دوم) .تهران :انتشارات مدرسه.
سازمان ملی جوانان ( .)2915وضعیت و نگرش دانشآموزان جوان ایران.
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سازمان ملی جوانان ( .)2914پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای جوانان ایران (کل کشور).
سازمان ملی جوانان ( .)2914گزارش وضعیت جمعیت جوانان کشور طی سالهای .19
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ( .)2903بررسی آگاهیها ،نگرشها و رفتارهای اجتماعی -فرهنگی در ایران.
وزارت آموزش و پرورش ( .)2935سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.
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ترکاشوند ،مراد ( .)2931بررسی و نقد مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش .در

چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام
آموزش و پرورش ایران (صص .)620-624 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

بررسی و نقد مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
مراد ترکاشوند

2

هر دیدگاه ،نظریه یا طرح و برنامه تربیتی مشتمل بر شماری از گزارههای تجویزی است که پذیرش
آنها ،صرفاً با توجه به اعتبار مفروض مجموعهای دیگر از گزارهها با عنوان «مبانی تربیت» امری مدلل و
منطقی به نظر میرسد .بعضی از مبانی تربیت از سنخ قضایای فلسفی و مدللی هستند که در جهانبینی و
نظام ارزشی معتبر و مقبول جامعه اموری مسلم و مفروضاند (احمدی2913 ،؛ زیباکالم .)2935 ،از این
گروه مبانی میتوان بیشترین بهرهبرداری را در استنباط گزارههای مربوط به تعریف تربیت و بیان غایت،
اهداف و اصول آن نمود .لذا این دسته ،از بنیادیترین گزارههای علوم تربیتی ،بهطور عام و فلسفه تربیت
بهطور خاص به شمار میروند و باید آن را مبانی اساسی تربیت نامید (سند تحول بنیادین)2935 ،؛ نکتهی
قابل توجه این است که با توجه به اهمیت مبانی مورد بحث ،مطالعه و بررسی آن از زوایای مختلف ،امری
ضروری به نظر میرسد که در جهت پرورش و ارتقاء نظریات برخاسته از آن ،مثمرثمر خواهد بود .بر
همین اساس ،در تدوین سند تحول بنیادین ،کمیته مطالعات نظری به استنتاج مبانی نظری و فلسفی مورد نیاز
سند تحول بنیادین پرداخت .به این ترتیب ،با توجه به اهمیت مبانی نظری در تحقق اهداف سند تحول
بنیادین ،مسألهی اساسی پژوهش حاضر بررسی و نقد مبانی نظری سند تحول بنیادین میباشد .روش این
پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل کیفی میباشد.
اهداف پژوهش عبارتند از:
 -2بررسی و نقد مبانی معرفتشناسی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.
 -1بررسی و نقد مبانی هستیشناسی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.
 -9بررسی و نقد مبانی ارزششناسی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.
 -4بررسی و نقد مبانی انسانشناسی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت morad.torkashvand@yahoo.com
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اگر بخواهیم به بیان تحول و بررسی سند چشمانداز پیببریم ،باید در ابتدا به تعریف آنها بپردازیم.
تحول دارای معانی گوناگونی است ،از جایی به جایی شدن ،انتقال از جایی به جای دیگر (دهخدا،)2909 ،
برگشتن از چیزی (معین .)2919 ،سند چشمانداز عبارت است از «معرف وضع مطلوب دست یافتنی است
که با الهام از وضعیت آرمانی انعکاس یافته در رهنامه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و تحت تاثیر
چالشها ترسیم شده است» (باغانی.)2932 ،
رهبر معظم انقالب اسالمی ،در جریان تدوین سند تحول ،طی سخنرانیای در جمع اساتید و
صاحبنظران آموزش و پرورش ،با تاکید بر مبانی نظری سند تحول فرمودند« :بنای کار بر آن فلسفهای
نبود که ما امروز به دنبال آن هستیم ،تحول ،یک کلمه است ،لیکن در پشت این وجود لفظی ،در پشت این
کلمه ،یک دنیا کار نهفته است .بهترین و برجستهترین فکرها بنشینند برای آموزش و پرورش طراحی کنند.
باید فلسفه آموزش و پرورش اسالمی واضح باشد و بر اساس این فلسفه افق آینده آموزش و پرورش کشور
روشن باشد .معلوم باشد ما به دنبال چه هستیم و کجا میخواهیم برویم و براساس آن خطکشی شود،
برنامهریزی شود و راهها مشخص بشود» (خامنهای.)2919 ،
بر همین اساس ،مبانی نظری اسالمی تدوین گردید .برای تبیین چیستی مبانی نظری ابتدا باید به تعریف
آن بپردازیم« .مبانی تربیت به مجموعه قضایایی مدللی گفته میشود که تبیین چیستی ،چرایی و چگونگی
تربیت بر اساس دیدگاه اسالمی ،با توجه به آنها صورت میپذیرد و از آموزههای وحیانی اسالم و معارف
اصیل اسالمی یا از تبیین مدلل در دانش فلسفه با رویکرد اسالمی ،به دست آمدهاند» (سند تحول بنیادین،
.)40 :2935
به طور کلی میتوان مبانی نظری تربیت را ،به لحاظ محتوا و نوع نقشآفرینی ،به سه بخش تقسیم
کرد:

 -2بعضی از مبانی تربیت از سنخ قضایای فلسفی و مدلّلی هستند که در جهانبینی و نظام ارزشی معتبر
و مقبول جامعه یا به تعبیر دیگر (در دین و ایدئولوژی مورد پذیرش آن اجتماع) ،اموری مسلم و
مفروضاند .از این گروه مبانی میتوان بیشترین بهرهبرداری در استنباط گزارههای مربوط به تعریف
تربیت و بیان غایت ،اهداف و اصول آن را نمود .به این ترتیب ،این دسته ،از بنیادیترین گزارههای علوم
تربیتی ،به طور عام و فلسفه تربیت بهطور خاص ،به شمار می روند و باید آنها را «مبانی اساس تربیت» نامید
که در این پژوهش به بررسی آن پرداخته میشود.
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 -1برخی دیگر از مبانی تربیت ،گزارههای توصیفی تبیینی یا تجویزی هستند که قابل آزمون تجربی و
عملی هستند و از علوم تجربی و کاربردی مرتبط با تربیت سرچشمه میگیرند ،هرچند برای تبیین و
تجویز تفصیلی روشها و برنامههای تربیتی و تعیین جزئیات چگونگی تحقق انواع تربیت ،میتوان و باید
از این سنخ مبانی بهرهمند شد ،لیکن در تبیین فلسفی جریان تربیت که به مباحث کلی و بنیادی مربوط به
این جریان میپردازد ،علی االصول نمیتوانیم بر این گونه مبانی تکیه نماییم.
 -9تحقق فرایند تربیت (بهویژه در اشکال رسمی) در هر جامعه ،به لحاظ جنبه اجتماعی آن ،به ناچار
مستلزم پذیرش مجموعهای از گزارههای تجویزی (با ماهیت سیاسی یا حقوقیاند) که به آنها مبانی سیاسی
و حقوقی تربیت میگویند .البته در این خصوص نیز ،به نظر میرسد برای تبیین فلسفی تربیت (در معنای
عام آن) ،اتکا بر مبانی سیاسی و حقوقی ضرورت ندارد (سند تحول بنیادین2935 ،؛ شاملی2911 ،؛ حسنی،
2910؛ مهرمحمدی2910 ،؛ علمالهدی.)2910 ،
بر همین مبنا ،در این پژوهش به بررسی مبانی اساسی تربیت پرداخته میشود و از ذکر دیگر مبانی
(علمی ،سیاسی و حقوقی) صرفنظر میشود.
از جمله نقدهایی که بر مبانی نظری سند تحول بنیادین وارد است ،به طور اختصار عبارتند از :در بحث
مبانی هستیشناختی ،نقش اختیار و اراده انسان و سنن الهی به خوبی تبیین نشده است و نوعی جبرگرایی
مشاهده میگردد .در نقد مبانی معرفتشناسی میتوان گفت که تاکید این سند بر این است که انسان نسبت
به شناخت هستی و درک موقعیت خود در هستی توانایی دارد ،اما مشخص نشده است که چرا باید به این
شناخت دست یافت و آیا اساساً ضرورتی دارد .در بحث ارزششناختی نیز توجه عمده به ارزشهای
روحی و نظری است و به جنبه عملی کمتر پرداخته شده است .در مبانی نظری انسانشناختی ،نگاه به انسان
فقط معطوف به نگرش اسالمی شده است ،در حالی که امروزه هویت انسان معاصر به سمت جهانی شدن
حرکت میکند و نیازمند نظر جامعتری در مورد انسان هستیم.
واژههای كلیدی :مبانی ،سند تحول بنیادین ،معرفتشناسی ،هستیشناسی ،ارزششناسی،
انسانشناسی

منابع
خامنهای ،سید علی ( .)2919حدیث والیت :مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری .قم :مرکز چاپ و نشر دفتر
تبلیغات اسالمی.
احمدی ،مجتبی ( .)2913نوسازی و تحول .تهران :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

610

باغانی ،علیاکبر ( .)2932نقد سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی ج .ا .ا در افق چشم انداز .مجله
چشمانداز.
حسنی ،محمد ( .)2910تدوین چارچوب فلسفی و دینی سند ملی آموزش و پرورش .کمیته مطالعات نظری.
دهخدا ،علیاکبر ( .)2909لغتنامه فارسی( .جلد هفتم) .تهران :موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
زیباکالم ،فاطمه ( .)2935مبانی فلسفی آموزش و پرورش در ایران .تهران :نشر حفیظ.

شاملی ،عباسعلی ( .)2911تدوین بنیانهای فلسفی و دینی سند ملی آموزش و پرورش ،طرح تدوین سند ملی
آموزش و پروش .تهران :مرکز چاپ و نشر وزارت آموزش و پرورش.
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حسین پور ،داوود و همتیان ،جمال ( .)2931بررسی فلسفی مؤلفههای اصلی انقالب اسالمی به مثابه

ظرفیتهایی برای تحول در نظام آموزش و پرورش .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی
انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص:
 .)619-621مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

بررسی فلسفی مؤلفههای اصلی انقالب اسالمی به مثابه ظرفیتهایی برای
تحول در نظام آموزش و پرورش
داوود حسین پور 2و جمال همتیان

1

تحوالت نظامهای آموزشی از دو منبع کلی متأثر میگردند -2 :جریانهای فکری و  -1تحوالت
اجتماعی-سیاسی .تأثیر عامل نخست با نظر به گرهخوردگی انسانشناسی و معرفت شناسی جریانهای
فکری مختلف با اهداف ،اصول و روشها در تعلیم و تربیت روشن میگردد (برودی به نقل از باقری،
 )2913که بررسی آن در سعه مقاله حاضر نیست .اما عامل دوم ،یعنی تحوالت اجتماعی-سیاسی نیز بر
تحوالت آموزشی تأثیر غیرقابل انکاری دارند ،تا آنجا که دورکیم آموزش و پرورش را یکی از نهادهای
اجتماعی دانسته و رابطه نهادها و آرای تربیتی ،با جامعه و نهادهای دیگر آن را در آثار خود مورد تأکید
قرار داده است (کاردان .)2912 ،در نتیجه ،همبستگی میان تحوالت اجتماعی و تحوالت آموزش و
پرورش میتوان به نقش پررنگ انقالبها به عنوان تغییرات بنیادین سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی در این
زمینه توجه نمود .بنابراین ،انقالبها به مثابه تحوالتی بنیادین در ساختارها و حاکمیت سیاسی و جریانهای
اجتماعی ،یکی از منابع اساسی تأثیرگذار بر نظام آموزشی تلقی میشوند .انقالب  2013فرانسه عالوه بر
تغییر نظام سیاسی ،در کلیه شئون اجتماعی دوره خود از جمله نظام آموزش و پرورش و اندیشههای تربیتی
بسیار مؤثر بوده است .از جمله این تأثیرات میتوان به مطالبه عدالت آموزشی ،آموزش رایگان و عمومی،
توجه به آموزش کودکان ،آزادی تعلیم و تربیت ،بیطرفی سیاسی و عقیدتی مدرسه ،ایجاد فرصت
تحصیلی برای نخبگان و همچنین نقش دولت -برای نخستین بار -به عنوان مسئول سازماندهی ،تأمین هزینه
آموزشی و نظارت بر آموزش و پرورش اشاره نمود (کاردان .)2912 ،هرچند میزان صدق چنین ادعاهایی
خود نیازمند تحقیق بیشتر است ،اما اجماالً نمیتوان بر تأثیر انقالب فرانسه در تحوالت آموزش و پرورش
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه تربیت مدرس

hosain.da@gmail.com

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه تربیت مدرس jamalhematiyan@yahoo.com
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آن دوره چشم پوشید .همچنین ،در پی انقالب سوسیالیستی  2320روسیه نیز در کشورهایی که زیر نفوذ
سیاسی اتحاد جماهیر شوروی قرار میگیرند« ،به همراه تحوالت سیاسی و اعتقادی ،در آموزش و پرورش
و اهداف و اصول و روشهای آن نیز بینشهای خاصی پدید میآید» (کاردان )193 :2912 ،که به عنوان
مثال در اندیشههای ماکارنکو دیده میشود.
مدعای این پژوهش این است که اگر انقالب اسالمی ایران را در کنار دو انقالب مذکور در زمره «سه
انقالب کبیر» (کچویان )2935 ،در نظر بگیریم ،باید وجود ظرفیتهای تحولی در نهادهای اجتماعی از
جمله نهاد آموزش و پرورش را از آن انتظار داشته باشیم .وجوه تمایز انقالبهای کبیر ،نخست ،در
تأثیرگذاری بر جنبشهای سیاسی اجتماعی دیگر پیرامون خود و دوم ،در ابعاد تأثیرگذاری در عرصههای
مختلف سیاسی اجتماعی و فرهنگی است (همان) .نکته حایز اهمیت این که میان ایدئولوژی و ماهیت
انقالبها و نوع تحوالت متأثر از آنها در آموزش و پرورش گرهخوردگی معناداری وجود دارد .انقالب
اسالمی ایران هم از حیث ایدئولوژی حاکم ،و هم از حیث روش و ساختار تحقق ،از هیچیک از
انقالبهای پیش از خود پیروی نمیکند (همان) .به همین معنا ،یک نقطه عطف تاریخی در تحوالت
سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران و جهان به شمار میرود .مسئله حاکمیت دین در عرصه سیاسی که در
قرن بیستم به رؤیایی غیرواقعی میمانست ،با ظهور انقالب اسالمی به یکباره تحولی مهم در نگاه بشر به
دین ایجاد نموده است (همان) .تغییر حاکمیت و ساختار سیاسی تنها یکی از تجلیات انقالب اسالمی است.
فهم تحوالت فرهنگی و اجتماعی متأثر و منتج از انقالب اسالمی نیازمند تأملی ژرفتر میباشد .اما
متأسفانه تأثیرات بالقوه و بالفعل انقالب اسالمی در نظام آموزش و پرورش آن گونه که شایسته است تا
کنون مورد پژوهش قرار نگرفته است .از سوی دیگر ،تأثیر پذیرفتن نظام آموزش و پرورش ایرانِ پیش از
انقالب از فرهنگ غربی ،به ویژه از مدلهای فرانسوی و آمریکایی روشن است (باقری2910 ،؛ محسنپور،
 .)2962بنابراین ،طبیعی است که انگیزه تحولخواهی در نظام آموزشی در اولویت اصلی انقالب اسالمی
قرار گیرد .این امر به وضوح و مکرراً در بیانات رهبران انقالب اسالمی از شروع مبارزات تا اکنون به چشم
میخورد .بدین ترتیب ،وجه قرار گرفتن نظام آموزش و پرورش ایران در «لبه تحول» ،مستقیماً به انقالب
اسالمی گره خورده است .هر چند تغییر دفعی و به اصطالح انقالبی حاکمیت و ساختار سیاسی با همان
سرعت در نظام آموزشی محقق نشد  -و چنین توقعی نیز نارواست -اما انگیزههای تحول در نظام آموزشی
همواره در دهههای پس از انقالب خود را بر نظام آموزشی ایران تحمیل نموده است .بنابراین ،اثرگذاری
پدیده انقالب اسالمی در دو سطح بر نظام آموزش و پرورش قابل بررسی است .نخست ،سطحی ظاهری
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که محدود به تغییر محتوای کتابها و مسئولین کالن و غیره شد .دوم ،سطحی عمیقتر و غیرمستقیم که
مثالً با بسترسازی برای رشد و توسعه جریانهای معرفتی ،جریانهای مذهبی ،مشارکت عمومی مردم،
کادرسازی ،تغییر ساختار موجود و بسیاری عوامل دیگر میتوانست بر نظام آموزش و پرورش تأثیرگذار
باشد .عالوه بر آن ،ماهیت تحولی انقالبها با تحول نظام آموزشی همنشینی قابل تأملی دارد .نکته مذکور
ضرورت تحلیل ظرفیتهای امری چنین پر اهمیت را برای تحول در نظام آموزشی به عنوان فرصتی برای
تحقق این هدف مبرهن میکند .بر این اساس ،پژوهش حاضر به دنبال پدیدارشناسی انقالب اسالمی ایران
و تبیین مؤلفههای آن به مثابه ظرفیتهای تحول در نظام آموزشی است .به عبارت دیگر ،پژوهش حاضر
سعی دارد روشن کند که چگونه مؤلفههای مذکور میتوانست در خدمت تحول نظام آموزشی قرار بگیرد
و به چه دالیلی این مهم به طور شایسته تحقق نیافته است .در این راستا ،موانع موجود در این مسیر بررسی
میگردد و راهکارهایی در این عرصه با توجه به شرایط امروز پیشنهاد میگردد .بدین ترتیب سؤالهای
پژوهش را میتوان اینگونه بیان نمود:
 -2با روش پدیدارشناسی چه تبیینی از مؤلفههای بنیادین انقالب اسالمی میتوان ارائه داد؟
 -1چگونه میتوان مؤلفههای بنیادین انقالب اسالمی را به مثابه ظرفیتهایی برای تحول در نظام
آموزشی تبیین نمود؟
در پژوهش حاضر سعی شده است با اتخاذ رویکرد پدیدارشناختی ،در بررسی انقالب از حصرهای
عوامانه و تئوریهای علوم سیاسی و اجتماعی درباره آن عبور شود (هوسرل )2390 ،و از سوی دیگر،
مؤلفههای مستحصل به مثابه ظرفیتهای تحول در نظام به وسیله ژرفاندیشی و تأمل فلسفی بازخوانی شود.
بنابراین ،چنین پژوهشی از عهده روشهای کمی و کیفی مرسوم خارج است و فلسفه تعلیم و تربیت باید
عهدهدار چنین تدقیقی قرار گیرد .به عبارت دیگر ،ضروری است که فلسفه تعلیم و تربیت که از سویی با
دغدغه تحول در نظام آموزشی در حال حاضر روبه رو است و از سوی دیگر ،پدیدهای بینظیر همچون
انقالب اسالمی در فاصله تاریخی نه چندان دور را پیش رو دارد ،خود را عهدهدار تبیین چنین ظرفیتهایی
برای نیل به مقاصد تربیتی از جمله تحول در نظام آموزشی بداند.
به طور اجمالی میتوان به موارد زیر به عنوان نتایج این پژوهش اشاره نمود.
 «مردمی بودن» اصلیترین مؤلفه مورد تأکید مقاله حاضر است .توجه به این مؤلفه میتوانست در دوحوزه به تحول نظام آموزشی یاری رساند:
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 -2توجه به مسئله تحول در نظام آموزشی به مثابه امری «اجتماعی -فکری -مدیریتی» و تعریف نقش
نهادهای مردمی مثل خانواده ،تشکلهای تربیتی ،مساجد و غیره :با توجه به این مؤلفه باید گفت که اساساً
تحول در نظام آموزشی دارای دو لبه است که یکی در دست سیاستمداران و نخبگان علمی و لبه دیگر
آن در دست مردم است .فهم تحول در نظام آموزشی به مثابه یک «پدیده اجتماعی» محکوم به شکلگیری
یک «جریان اجتماعی» برای تحقق آن است .تا زمانی که چنین جریانی در پایینترین سطوح اجتماعی یعنی
تک تک افراد و خانوادهها شکل نگیرد ،تدوین فلسفههای تعلیم و تربیت ،سندهای تحول ،الگوهای تغییر
به منزله پرواز با یک بال گشوده و یک بال بسته است .حال آن که ظرفیت مردمی انقالب اسالمی یکی از
تمایزات انکارناپذیر آن با جنبشهای انقالبی دیگر (کچویان )2935 ،و جزو ماهیت آن است .این مهم در
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
و تشکیل سازمان جهاد سازندگی تنها دو مورد از صدها نمونه این امر است .این مهم حتی در پدیدههای
آموزشی سالهای آغازین انقالب به صورت نارس ،اما قابل تأمل ،رخ نمود و آن مسئله نهضت
سوادآموزی بود .نهضت سوادآموزی به عنوان یک مصداق کوچک از پتانسیل تحقق نیافته ظرفیت
«مردمی بودن» انقالب اسالمی ،رکوردهای بیبدیلی در آمارهای جهانی در شاخصهای رشد سواد عمومی
و عدالت آموزشی به جای گذاشته است (آقاپور.)2910 ،
 -1نسبت بین حکومت اسالمی و نظام تعلیم و تربیت :تعریف نظام تعلیم و تربیت به عنوان یک نهاد
مردمی یا یک نهاد دولتی نتیجه دیگر توجه یا عدم توجه به ظرفیت مردمی بودن انقالب اسالمی است .پس
انقالب اسالمی ،خوب یا بد ،از نگرشی در مردم به وجود آمد که مسئولیت تعلیم و تربیت افراد را از
خانواده به سوی حکومت اسالمی سوق داد .اعتماد مردم به حکومت اسالمی در مقایسه با حکومت
نامشروع پیش از انقالب ،در این انتقال نرم و بسا ناآگاهانه این مسئولیت بیتأثیر نبود .حال آن که حکومت
با توجه به مسائل عدیده اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و غیره چگونه میتوانست بار سنگین تعلیم و تربیت را
آن هم با ساختارها و مدلهای وارداتی پیشین به عهده گیرد؟
 توجه به مؤلفه «اسالمخواهی و انگیزههای الهی» نیز به عنوان یکی دیگر از مؤلفههای بنیادین انقالباسالمی از اهمیت باالیی برخوردار است .اسالمخواهی به معنی حاکمیت ارزشهای اسالمی در شعارهای
انقالب و تبعیت از رهبری امام خمینی هویداست (حاجتی .)2913 ،توجه به این مؤلفه عالوه بر حل بسیاری
مسائل اقتصاد آموزشی ،جذب نیروی انسانی ،مدیریت نهادهای آموزشی و غیره ،جهتگیری اساسی را در
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تعیین اهداف و منابع تحول نظام آموزشی را هم برای نخبگان علمی و هم برای سیاست گذاران و مدیران و
هم برای معلمین و مربیان مشخص میسازد.
 عنصر «تحول وضع موجود» ظرفیت پرداختن به تحولهای ساختاری در آموزش و پرورش را به دستمیدهد .علت عمدّه تحول در نظام آموزش و پرورش همانا اراده عمومی برای این تحول است .انقالب
اسالمی که خود ماهیت تحولی دارد ،میتوانست با جهتدهی مناسب ،این مطالبه تحولخواهانه را در
راستای اصالح ساختارهای آموزشی فرسوده و نیل به سوی اهداف متعالی جایگزین بهکار بندد.
 «آرمانخواهی» به عنوان دیگر مؤلفه بنیادین میتواند در «ترسیم افق تمدنی آینده جمهوری اسالمی»مؤثر افتد .به این ترتیب در سطح نظری ،افق مطلوب و «انتظارات از نظام آموزشی» و «تعیین اهداف
آموزش و پرورش» ،و در سطح کاربستی «محتواهای آموزشی» و نوع مناسبات مربیان ،متربیان و
نظریهپردازان و کلیه دستاندرکاران نظام تعلیم و تربیت ،تابع این آرمانخواهی قرار میگیرد.
 «رهبری واحد» نیز در بسیج و انسجام آرا و نیروها در جهت همافزایی عناصر موجود ،نقش بیبدیلیدارد .در بررسی محتوای سخنرانیهای رهبر کبیر انقالب یکی از نکات بارز ،ویرانی تعلیم و تربیت توسط
رژیمهای گذشته و ضرورت حاکمیت ارزشهای الهی در تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی است که به نظر
در سطح رویینی از تغییر کتب و شعارهای آموزشی محدود مانده است.
در آسیبشناسی عدم تحقق شایسته این فرصتها میتوان موانع امر را به دو دسته درونی و بیرونی
تقسیم نمود .در مورد عوامل درونی ،میتوان به گفتمان غالب در بدنه نظام آموزش و پرورش ،عدم وجود
الگوهای بدیل ،کلیگویی ،محافظهکاری و  ...اشاره نمود .در مورد عوامل بیرونی نیز میتوان به مسئله
جنگ ،غلبه جریانهای سیاسی بر مصالح کلی ،مسائل اقتصادی ،گفتمان توسعه و حاکمیت تکنوکراتها
در سالهای پس از انقالب اشاره نمود.
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اکبری سوره ،پروا ( .)2931بررسی نقش هنر در تحوالت نظام آموزش و پرورش .در چکیده
مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام
آموزش و پرورش ایران (صص .)616-614 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

بررسی نقش هنر در تحوالت نظام آموزش و پرورش
پروا اکبری سوره

2

فلسفه داری سه شاخه اساسی است ،عنوان شاخهای که به بررسی ارزشها میپردازد ،ارزششناسی
میباشد (شریعتمداری .)206 :2964 ،برخی از صاحبنظران وظیفه اصلی فلسفه را بررسی ارزشها
میدانند .ارزششناسی خود ،به دو شاخه فرعی تقسیم میشود که عبارتند از :اخالق و زیباییشناسی (نلر،
 .)44 :2900با توجه به اهمیت و نقش ارزش در زندگی و بطور کلی در جهان امروز و لزوم توجه به این
امر در نظام آموزشی ،سعی شده ،این موضوع که زیبایی و هنر به عنوان یکی از مهمترین ارکان
ارزششناسی تا چه اندازه میتواند در تحوالت نظامهای آموزشی مؤثر واقع شود ،مورد بررسی و تفسیر
قرار گیرد.
هنر ،پدیدهای است که همه مردم با آن سروکار دارند و به گونهای تنگاتنگ با فرهنگ ،روحیه ،زندگی
و اخالق آنان ارتباط پیدا کرده است .بدون مبالغه میتوان گفت ،یکی از لوازم زندگی انسانها به شمار
میرود (سلطانی .)0 :2915،هنر سعی در آن دارد که زیبایی را در درون انسان وارد سازد و رغبتی در ما
پدیدآورد ،که حاصل آن عروج روحی ،احیای عواطف و تلطیف روان خواهد بود تا در سایه آن فضایل
اخالقی تثبیت و پستیها و رذایل ریشهکن شوند .بنابراین ،کار هنر از یکسو ،پاسداری از ارزشهای
انسانی ،ارتباط و انتقال مبانی زیبایی ،زشتی ،درستی ،نادرستی و از سوی دیگر ،رسوخ مبانی فکری در
ذهن ،پروراندن اندیشه و آشکار ساختن حقایق درونی و تفسیر طبیعت از طریق آثار حسی است (رحمانی،
 .)6 :2910هنر بسته به اینکه در خدمت چه هدف و ایدهای قرار گیرد ،نتایج گوناگونی بر جای مینهد.
اگر هنر در خدمت جسم و نفس انسان قرار گیرد و خواستههای نفسانی انسان را برآورده سازد ،این هنر در
خدمت تفکرات اومانیستی قرار گرفته است .اگر هنر در خدمت دین قرار گیرد ،هنر مقدس میشود و
انسان را در بعد روحی بقا میبخشد و او را در مسیر اعتدال به سوی عبودیت به پیش میبرد .اسالم گونه و
 -2دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت Parva_akbari62@yahoo.com
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فرم خاصی از هنر را سفارش نمیکند ،بلکه تنها محدوده بیانی فرمها را تعیین میکند .اثرگذاری این هنر
آن است که روان انسان را ناخودآگاه تا عوامل روحانی باال ببرد و در ملکوت اشیا به پرواز در آورد .این
درست در نقطه مقابل هنر مدرن و پسامدرن است (مطهری.)3 :2910 ،
بحث درباره نقش و تأثیر هنر و ادبیات در پرورش احساس و استحکام بخشیدن به نیروی قضاوت و
بصیرت در میان فیلسوفان تعلیم و تربیت موضوع کتب و مقاالت زیادی بوده است .به گروهی از فیلسوفان
به علت ترجیح تعلیم فرهنگ ،ادبیات و هنر لقب نخبهگرایان فرهنگی دادهاند (بارو و وودز.)153 :2906 ،
در واقع فیلسوفان مواضع آموزش احساس در طریق هنر و ادبیات معتقدند ،آموزش هنر و ادبیات نه تنها
در ابتدا نیاز به هوش و عقل دارد؛ لذا افراد با هوشتر ،جذب این رشتهها میشوند و در اثر این مطالعات به
لطافت و نوعی هوشمندی دست خواهند یافت .همچنین در مقایسه با افرادی که فاقد چنین مطالعاتی
هستند ،به طور کلی از ذکاوت بیشتر برخوردار میشوند و یا کیفیات هوشی و ذهنی برتری پیدا میکنند.
در واقع ،تحصیل هنر و ادبیات ،ذهن و عقل را به کار میاندازد و از طریق آن میتوانیم از احساسات خود
آگاهی بیشتری حاصل کنیم (ایمانی.)204 :2906 ،
برودی ( )2362به تغییراتی که در تعلیم و تربیت آمریکا در اواسط دهه شصت رخ داد ،اشاره میکند.
از جمله تأکید بر حیطههای عاطفی و ارادی به جای توجه صرف به دستاوردهای عقلی بشر .لزوم توجه به
این حیطه ،والدین و قانونگذاران را بر آن داشت که از مؤسسات آموزشی بخواهند که فعالیتهای خود را
بیشتر حول و حوش ارزشها و شخصیت فراگیرنده متمرکز نمایند .برخی از والدین و نویسندگان که از
تأثیر رویکردهای متداول در امر تربیت اخالقی کودکان (یعنی نصیحت و فشار) مأیوس شدند ،خواستار
مطالعه و بررسی مجدد علومانسانی و هنر به عنوان بخشی از علومانسانی شدند .انتظاری که از رشتههای
مختلف هنری میرود آن است که با ارائه منطقی الگوهای مناسب رفتاری و ایدهآلهای فرهنگی مبادرت
نمایند .زیرا ،بنا به تصور همگان ،تأکید آثار کالسیک بر صورت و محتوا به یک اندازه است ،از سوی
دیگر جاذبه آنها هم به خاطر درک فوری آنها نسبت به مطالعات معمولیتر ،صریحتراست .انجام این
وظیفه بر عهده مؤسسات آموزشی و فرهنگی است .به عالوه ،هنر به پرورش قوه تخیل کمک میکند ،قوه
تخیل زیباییشناسی میتواند واردات ذهنی را در تخیالت عینیت بخشد .از این رو ،میتوان گفت ،که
تخیالت مذکور راه را برای آشنا شدن با ارزشها هموار میکند و توجه به فناوری صرف و پیشرفتهای
علمی نمیتواند راهگشای سعادت آدمی باشد و حال آن که هنر قدرت آن را دارد که موجبات تعالی و
رشد اخالقی انسان را فراهم کند (همان.)206-200 :
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با وجود تمام بحثهایی که در ارتباط میان پرورش احساس ،ادبیات و هنر در کتب فلسفه آموزش و
پرورش وجود دارد ،نظام آموزش ما کامالً از اهمیت آن غافل شده و افراد باهوش و پرتوان را به سمت
رشتههای مهندسی و پزشکی سوق میدهد و با خوار کردن میراث فرهنگی ،از راه تدریس ناصحیح و
انتخاب مطالب ناهماهنگ ،بذر عدم عالقه را در وجود دانشآموزان میکارند .عدم روی آوردن
دانشآموزان باهوش به رشته فرهنگ و ادب ،باعث ایجاد معضالتی در ایران شده است .انتقال و اشاعه
میراث فرهنگی که وظیفه اساسی آموزش و پرورش در مبارزه با ابتذال اعم از غربی و شرقی است ،به
دست فراموشی سپرده شده و در نتیجه ابتذال غربی و شرقی جای خود را به راحتی در میان جوانان ما
گشوده است .دیگر این که افراد دارای هوش زیاد ،بدون توجه به عالقه خود ،صرفاً به خاطر منزلت
اجتماعی ،پس از این که تحصیل در رشتههای پزشکی و مهندسی را به اتمام رساندند یا حتی حین تحصیل،
جذب هنر و فلسفه و به طور کلی علومانسانی میشوند و چون پایههای آموزشی الزمه را ندارند ،خودشان
پراکندهخوانی میکنند و معموالً به سوی مکتبهای فلسفی و هنری جذب میشوند که از داللتها و
ریشههای آن بیاطالعند .این مسئله خطری بسیار جدی است ،زیرا افرادی که تفننی دنبال رشتهای میروند،
بهسادگی گمراه میشوند و دیگر این که انرژی زیادی برای خودآموزی در این راستا ،تلف میشود
(مطهری.)200 :2914 ،
واژههای كلیدی :ارزش ،زیبایی ،هنر ،تحوالت آموزش و پرورش
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صادقی ،مسعود ( .)2931ضرورت تقویت تخیل اخالقی در تحول نظام آموزشی .در چکیده مقاالت
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و
پرورش ایران (صص .)613-610 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

ضرورت تقویت تخیل اخالقی در تحول نظام آموزشی
مسعود صادقی

2

تخیل اخالقی یکی از عناصر مهم در ساحت رشد اخالقی است که به تبع غیاب و بیخبری از آن در
متون اخالقی و فلسفی رایج در کشورمان ،در نظام آموزشی ایران نیز عمالً مغفول مانده است و از آنجا که
تخیل اخالقی در زمره روشهای اخالقی است و نه منشهای اخالقی ،بر همین مبنا ،صرفنظر از رویکرد
ما به امکان یا امتناع تعلیمپذیری اخالق ،تخیل اخالقی امری قابل انتقال و آموزش میباشد .چیستی تخیل
اخالقی ،تعاریف متعدد از آن ،انواع تخیل اخالقی ،نسبت این مفهوم با نظریههای اخالقی و ضرورت لحاظ
کارکردهای مثبت و سازنده آن در نظام آموزشی جدید از سواالت اصلی تحقیق حاضر میباشد که
کنکاش و پاسخ تفصیلی به آنها دستمایه بخشی مهم از مقاله میباشد .بر اساس مندرجات تحقیق حاضر،
کارکردهای تخیل اخالقی به دو دسته خالقانه و همدالنه قابل تقسیم هستند .تخیل اخالقی خالقانه نیز به دو
نوع گذشتهنگر و آیندهنگر تفکیک میشود .تخیل اخالقی همدالنه نیز میتواند فعال یا منفعل باشد.
نظام آموزشی تحولیافته زمانی میتواند از حیث اخالقی دارای کارنامهای درخور باشد که دست کم
برخی از کارکردهای فوقالذکر را تعلیم دهد .زیرا ،امروزه بر بسیاری از فیلسوفان اخالق و نیز پژوهشگران
اخالق کاربردی آشکار شده که اخالق نیز از جنس مهارت است و مانند دیگر مهارتها نیازمند تعلیم،
تمرین و نهایتاً خالقیت است .از یاد نبریم که با تحلیل دقیق تخیل اخالقی و نسبتسنجی آن با امر آموزش
خواهیم دید که تخیل اخالقی یک روش از چندین و چند روش تخلق نیست بلکه ،دستکم طبق برخی
دیدگاهها روح اخالق یا الزمه هر گونه اخالقی زیستن و یا بهترین روش تخلق است.
با وجود جستجو از طرق مختلف ،تاکنون هچ اثر مستقل یا حتی نیمهمرتبطی نگاشته نشده که پیوند
میان مقوله تخیل اخالقی و آموزش را برجسته ساخته و مورد تدقیق قرار دهد .اما در باب رابطه کلی تخیل
و تعلیم و تربیت ،یکی از معدود فیلسوفانی که مطالعه میانرشتهای در دو حوزه فلسفه اخالق و فلسفه
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آموزش را وجهه نظر قرار داده و بر اهمیت عنصر تخیل واقف گشته است ،خانم مری وارنوک میباشد که
اساسا مهمترین هدف آموزش را تقویت تخیل میداند .البته ،وارنوک اگر چه در مقدمه کتاب خود تحت
عنوان « )2301( »imaginationوعده میدهد که ثابت کند اولین و مهمترین هدف نظام آموزشی عبارت
از تعلیم تخیل است ،اما نهایتاً در قسمت نتیجهگیری کتابش اندکی عقبنشینی کرده و آموزش برخی
کارکردهای تخیل آن هم بشکلی محدود و مضبوط را غایت ساختار تعلیم و تربیت معرفی مینماید .اخیراً
نیز کتابی شاخص تحت عنوان « )1553( »education trough the imaginationاز مارگارت مک
میالن منتشر شده که بعضی از فصول آن میتوانند برای تعلیم تخیل اخالقی نیز مفید واقع گردند .کتاب
« )1551( »creativity and early years educationنوشته آنا کرافت نیز تا آنجا که به کارکرد خالقانه
تخیل مرتبط است میتواند با مبحث رابطه تخیل اخالقی و آموزش ارتباط بیابد.
« )1525( »Engaging imagination and developing creativity in educationکاری است
مشترک از ایگان و مادج که نسبت آموزش خالق با تخیل و راههای بسط آنرا مورد بحث قرار داده و
میتواند به عنوان بخشی از پیشینه غیرمستقیم تحقیق قلمداد شود.
از دهه هشتاد میالدی به بعد ،تأکید بر تخیل اخالقی در فلسفه اخالق ،روانشناسی و کالم غربی رشدی
رو به تزاید داشته ،اما بررسی نقش آن در نظامهای آموزشی چه بسا به دلیل نوپدید بودن این مبحث تقریباً
مسکوت مانده است .ما در این مقاله ،عالوه بر پاسخ به سؤاالت اصلی مندرج در مطلع سخن ،با نگاهی
ویژه به اخالق اسالمی و جایگاه تخیل در آن ،میکوشیم در پایانبندی نوشتار نشان دهیم اوالً فواید
اجتماعی مؤلفه تخیل اخالقی کدام هستند ،ثانیاً نظام آموزشی رو به تحول ما باید با چه راهکارهایی ،نبود یا
کمبود این مؤلفه ضروری را جبران نماید .خالء نظام تعلیم و تربیت ایران و بسیاری از کشورهای در حال
توسعه در رابطه با تقویت تخیل اخالقی وقتی اهمیتی دوچندان مییابد که بدانیم به زعم بسیاری از
روانشناسان ،همدلی زمانی میسر میشود که زمینه آن توسط تخیل اخالقی مهیا گردد و یک جامعه زمانی
واجد همدلی (ا عم از همدلی اثرگذار و اثرپذیر) خواهد شد که مخاطبان نظام آموزشی تخیل اخالقی را به
نیکی آموخته باشند.

منابع
ابن عربی ،محمدبن علی ( 2960ه .ق) .فصوص الحکم .بیروت :ابوالعالء عفیفی.
ارسطو ( .)2916اخالق نیکوماخوس( .صالحالدین سلجوقی ،مترجم) .تهران .عرفان.
افالطون ( .)2903جمهور( .فؤاد روحانی ،مترجم) .تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

693
Brand, W. (2001). Hume's Theory of Moral Judgment: A Study in the Unity of A Treatise of
Human Nature. Kluwer Academic Publisher.
Carr, D. (2012). Educating the Virtues, Routledge.
Carr, D., Steutel. J. (1999). Virtue Ethics and Moral Education. edited by David Carr, Jan
Steutel, Routledge.
Copleston, F. (2003). History of Philosophy. Continuum International Publishing Group,
Vol 1.
Fairfield, P. (2009). Education After Dewey. Continuum International Publishing Group.
Hume, D. (2010). A Treatise of Human Nature. Digireads.com Publishing.
Kearney, R. (1998). The Wake of Imagination. Routledge.
Knowlson, T. (1998). Art of Sympathy. Kessinger Publishing.
Kromkowski, J. A. & McLean G. F. (2003). Moral Imagination and Character
Development. CRVP,Vol 1.
Mcdogal, G.W. (1960). Respect for Persons as a Moral Principle. Philosophy, 35.

645

رستمی ،صدیقه ( .)2931فلسفه برای کودک ،سرآغاز تحول درتعلیم و تربیت .در چکیده مقاالت
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و
پرورش ایران (صص .)694-695 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

فلسفه برای كودک ،سرآغاز تحول درتعلیم و تربیت
صدیقه رستمی

2

اگر بخواهیم نسل آینده را با خصوصیاتی مانند اعتماد به نفس ،انضباط اجتماعی ،مسئولیتپذیری،
ابتکار و کفایت در تحقق کارهای بزرگ در سطح ملی ،پرورش دهیم ،تنها با کمک آموزش و پرورش
امکانپذیر است .همانطور که همه کارشناسان روانشناسی و علومتربیتی ،اذعان میکنند اگر بخواهیم
استعدادهای فکری و توانایی ذهنی افراد را در بهترین وجه شکوفا سازیم باید از کودکیشان شروع کنیم.
نکته بنیادی ،در آموزش کودکان این است که بچهها کنجکاوند و شگفتی بسیاری در برابر رخدادهای
گیتی از خودشان نشان میدهند .فلسفه برای کودک ،به کودک اجازه میدهد که خود را تعریف کند .از
توانایی طبیعی کودک برای کنجکاوی ،طرح پرسش و گفتگو ،برای بهتر ساختن محیط یادگیری و رشد
استفاده میشود .در این نوع فلسفه ،مستقیماًٌ از افکار فالسفه برای بحث و گفتگو استفاده نمیشود بلکه،
ایدهها و مفاهیمی از قبیل زیبایی ،حقیقت ،عدالت ،آزادی ،حقوق از طریق داستان و حلقههای کندوکاو
آموزش داده میشوند .از این طریق ،کودکان به نحو جالب و عمیقی وارد حیطه فلسفه ،و تحریک و
تشویق به طرح سؤاالت فلسفی میشوند .بحث و مناظرهای که رخ میدهد باعث رشد مهارتهای مهم
اجتماعی و شناختی کودکان میگردد .این گونه آموزش ،عالوه بر ارضای حس کنجکاوی ،کودکان را
درگیر جستجوی معنا کرده و فهم آنها را وسیعتر و عمیقتر میکند ،مهارت تفکر و استدالل را در آنها
تقویت کرده و باعث اعتماد به نفس در آنها میشود .فلسفه به کودکان کمک میکند تا در زندگی
روزمره بتوانند از قضاوتهای صحیحتری بهرهمند شوند .باتوجه به توضیحات ذکر شده ،مهمترین هدف
این مقاله ،دست یافتن به پاسخ این سؤال است که ،آیا از برنامه فلسفه برای کودک میتوان برای شروع
تحول درآموزش استفاده کرد؟ به همین منظور ،از روش کتابخانهای برای جمعآوری مدارک و شواهد
موجود استفاده گردیده است.
 - 2کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی entezarman@gmail.com
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گارات و پیپر ( )1521طی پژوهشی با عنوان «آموزش شهروندی و تحقیق فلسفی :تفکرکردن برای
عمل» بیان میدارند که برای بهبود اجتماع و هوشیاری سیاسی جوانان ،آموزش فلسفی بسیار مناسب است.
از طریق برنامهدرسی بر اساس آموزش فلسفی ،میتوان باعث رشد قوه قضاوت ،مسئولیتپذیری،
خودمختاری و رشد تفکرانتقادی و همه آن چیزی که در یک جامعه دموکراتیک الزم است ،را ایجاد
کرد.
بگری و سانتی ( )1521طی پژوهشی با عنوان «گم شدن در ابعاد کودک و ایجاد یک سیستم آموزشی
مناسب :ظرفیتها و توان فلسفه برای کودکان» ،پس از بررسی چگونگی ظرفیت بازاندیشی اهداف
سیستم های آموزشی هم از نظر اهداف فردی و اجتماعی به این نتیجه دست یافتند که برای رشد همه افراد
اجتماع و رشد تفکر خالق و خالقیت ،ابزار الزم برای این کار تنها از طریق آموزش و پرورش امکانپذیر
است .فلسفه برای کودکان ،ابزار و ظرفیت الزم برای دست یافتن به این اهداف در جامعه را از طریق
آموزش و پرورش داراست.
بیناپه ( )1522طی پژوهشی با عنوان «فلسفه برای کودکان :بر اساس مطالعات پژوهشی در مدارس
نیوزیلند» پس از بررسی این که آیا فلسفه برای کودکان میتواند جوابگوی رشد و توسعه تفکر در
برنامهدرسی جامعه نیوزیلند باشد .به بررسی مدارس نیوزیلند که این آموزشها انجام میگرفت پرداخت ،و
پس از هفت ماه بررسی ،به این نتیجه دست یافت که اگر چه فلسفه برای کودکان میتواند تفکر خالق و
انتقادی را با پرسشهای عمیق افزایش دهد اما ،برای همه دانشآموزان این گونه نبوده است .اما با توجه به
زمینههای مثبتی که در این آموزش وجود دارد ،میتوان در جامعه نیوزیلند مورد استفاده قرار گیرد.
بیستا ( )1522طی پژوهشی با عنوان «فلسفه ،نمایش دادن و کودکان :چطور به طور مؤثری از فلسفه
استفاده کنیم» با بیان اینکه از فلسفه برای کودک هم اکنون در اکثر نقاط دنیا در امر آموزش استفاده
میگردد .در پی یافتن میزان اهمیت بحث و گفتگوهای فلسفی در امر آموزش است ،در نهایت به این
نتیجه رسیده است که تنها به این که ما از روشهای فلسفی درآموزش استفاده کنیم ،کافی نیست .ما باید
خود را به طور مؤثر و با معنایی ،درگیر امر آموزش نمائیم .در واقع ،برنامه درسی و ساختارآموزشی باید
حمایتکننده اصلی از این برنامه باشد.
ناجی ( )2910طی مقالهای با عنوان «فلسفه برای کودکان و نوجوانان» پس از مروری کوتاه بر پارادایم
قدیم به بررسی تاریخچه تحوالت رخ داده در نظریههای تعلیم و تربیت و ظهور الگوی تأملی پرداخته و
سپس مروری بر پیشینه جنبش فلسفه کاربردی و تفکر انتقادی و همچنین نقضهای آموزش این نوع تفکر

641

پرداخته است .سپس سه مؤلفه عملیاتی جدید برای متحول ساختن نظام آموزش و پرورش پیشنهاد میکند.
این سه مؤلفه عبارتند از :حلقههای کندوکاو ،معلمان تغییر نقش یافته و کتابهای درسی داستانی.
فرمهینی فراهانی و همکاران ( )2910در پژوهشی با عنوان «تبیین تطبیقی آموزش فلسفه به کودکان
درکشورهای مختلف» بیان میدارند که آموزش فلسفه به کودکان در همه کشورها ،جزء دغدغه اصلی
فیلسوفان و فلسفه تعلیم و تربیت گردیده است .مهمترین اهداف آموزش فلسفه برای کودکان در همه
کشورها بر محور پرورش تفکر ،استدالل و بهبود یادگیری و به طور کلی ،پرورش مهارتهایی است که
هر فردی در بزرگسالی به آن نیازمند است .در نهایت ،از این یافتهها به این نتیجهگیری رسیدند که این
اهداف با فرهنگ جامعه ما هم همخوانی دارد و در دین ما نیز به این امور اشاره گردیده است .از این رو،
شایان ذکر است که آموزش و پرورش ما هم نیازمند آموزش فلسفه به کودکان است.
سلیمانی ابهری ( )2935در پژوهشی با عنوان «آموزش فلسفی کودکان در نظام تعلیم و تربیت اسالمی»
پس از بررسی شیوه آموزشی لیپمن و مقایسه آن با آموزههای قرآنی به این نتیجه دست یافت که وجوه
اشتراک بسیاری بین این دو وجود دارد ،هر دو بر تفکر و تعقل در آموزش و تبیین اطالعات نه صرفاًٌ حفظ
اطالعات ،تأکید میکنند.
صفاییمقدم ( )2900در پژوهشی با عنوان «برنامه آموزش فلسفه به کودکان» پس از بررسی محتوای این
برنامه ،روش اجرا ،زمینههای شکلگیری و عوامل مؤثر بر توسعه فلسفه برای کودکان به این نتیجه دست
یافت که آموزش فلسفه به کودکان نه تنها با اهداف و روح کلی حاکم بر آموزش و پرورش اسالمی
هماهنگ است ،بلکه این برنامه میتواند جزئی از نظام آموزشی و تربیتی اسالمی گردد.
از جمله وظایف مهم دستاندرکاران و برنامهریزان آموزش و پرورش کشور ،تأکید بر تفکر انتقادی و
بر اساس آن ،اصالح ساختار نظام آموزشی است ،چرا که تحقق بسیاری از اهداف عالیه تعلیم و تربیت در
گرو پرورش ذهنهای خالق ،تفکر فلسفی و فراگیری شیوههای صحیح استدالل است .تحقق نقش تولیدی
مدارس و نهادهای آموزشی در حیطه دانش ،و در پرتو آن توسعه و رشد دانش بشری که مستلزم درگیر
شدن فراگیران در جریان کشف منطق علوم و منطق تحوالت علمی است ،و نیز پرورش روح تعهد و
مسئولیتپذیری که مستلزم ایجاد یا کشف رابطه منطقی بین فرایند تحقق علمی از یک سو و احساس
مسئولیت در قبال نتایج عملی تحقق از سوی دیگر است ،همه در گرو موفقیت در پرورش نسل فکور و
خالق است .مدارس فعلی ما ،فاقد برنامههای الزم برای آموزش تفکر فلسفی و انتقادی ،و آموزش نحوه
صحیح استدالل هستند .باید در جهت اصالح نظام آموزشی ،با تأکید بر محوریت یافتن تفکر انتقادی و
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فلسفی اقدام شود .در این اثنا ،محتوا و روشهای آموزش نیز مورد بازبینی جدی و اصالح واقع شوند .در
پاسخ به این مسئله که چگونه میتوان زیرساختهای الزم تربیتی در نظام آموزش و پرورش را ترمیم کرد؟
میتوان بیان کرد که خروجیهای دستگاههای تعلیم و تربیت از دو مؤلفه نشأت میگیرند که با هم
مرتبطند .مؤلفه اول ،زیرساختهای فکری ،فلسفی و نظری است که در تعلیم و تربیت وجود دارد و مؤلفه
دوم ،ساختارها و منابع انسانی و مجموعه مدیریت و برنامهریزی است .در مورد مؤلفه اول ،که کمتر مورد
توجه قرار میگیرد ،ما به فلسفهای که خیلی روشن جهتگیریها ،انگیزهها و اهداف و رویکردها را تبیین
کرده است ،نیاز داریم .با توجه به اینکه فلسفه اسالم این ویژگیها را دارد و فلسفه برای کودکان هم
بیشترین هماهنگی را با فلسفه اسالم و روح فرهنگی کشور ایران دارد ،نیاز به توجه بیشتری است .به
خصوص که هم در فلسفه برای کودکان و هم آموزش حوزوی که از فلسفه اسالمی نشأت گرفته است،
آموزش به طور خودانگیخته از درون به بیرون ،فعال و بر خودکاوی فرد متکی است .از طرفی ،بزرگان و
حکیمان بر این موضوع تأکید داشتند که تعلیم و تربیت در دوره کودکی بسیار تأثیرگذار است .در سند
تحول آموزش و پرورش حوز ه یادگیری جدیدی به عنوان حوزه یادگیری و تفکر ارائه شده است .در
الگوی هدف پنج عنصر وجود دارد که به عنوان اهداف اساسی در تعلیم و تربیت آورده شده است .اول،
موضوع ارتقای تفکر و تعقل و اندیشهورزی است .دوم ،بر اساس آن ایمان و باور و بحث امامت است.
عنصر سوم ،بحث علم معرفت و دانش ،چهارم عمل ،تالش و کارآفرینی و مجاهدت است و پنجمین عنصر
بعد اخالق میباشد .قطعاً ،تمام این ابعاد باید با هم تعریف شوند .به همین منظور ،باید از روشهای
متجهرانه ،قدیمی ،تکراری و کلیشهای خودداری شود و روشها و قالبها از نو تعریف شوند .بررسی
تحقیقات انجام یافته همه بر ظرفیتهای باالی آموزش فلسفه برای کودکان در رشد کودکان و در نهایت
رشد اجتماع تاکید دارند که تنها از طریق آموزش و پرورش ،تغییر و تحول آموزش معلمان،
برنامههایدرسی ،ایجاد حلقههای کندوکاو امکانپذیر است .نتایج تحقیقات ذکر شده و بسیاری دیگر از
تحقیقات انجام شده ،نشاندهنده اهمیت آموزش فلسفی به کودکان برای ایجاد یک اجتماع و جامعه متفکر
است .از طریق فلسفه آموزش و پرورش همه این تغییرات ساختاری امکانپذیر است.
واژههای كلیدی :فلسفه برای کودک ،تفکر انتقادی ،آموزش وپرورش
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همتی ،فاطمه ( .)2931تربیت معنوی و کارکردهای تربیتی آن در تعلیم و تربیت .در چکیده مقاالت
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و
پرورش ایران (صص .)690-690 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تربیت معنوی و كاركردهای تربیتی آن در تعلیم و تربیت
فاطمه همتی

2

تربیت انسان همه قوا و ابعاد وجودی او را در بر میگیرد .توجه به ساحت معنوی انسان ،به عنوان بعد
اصیل و شایان توجه وجودی او ،امری است که باید به طور ویژه در تربیت آدمی در نظر گرفته شود.
مشغولیتهای انسان کنونی و نوع تربیت او از سوی نظامهای رسمی تعلیم و تربیت ،انسان را به سمت دور
شدن از حقیقت وجودی خویش سوق داده است .به طوری که امروزه شاهد وقوع نابسامانیهای ناشی از
این امر در سطح فردی و اجتماعی هستیم .قلمرو تعلیم و تربیت مهمترین بستری است که میتواند در
جهت تحقق یافتن معنویت در زندگی انسانها نقش مؤثری ایفا کند .عالمه طباطبایی معتقد است که
«معنویت ،باطن دین و محور مشترک تمام ادیان الهی است .معنویت در دل هر ذره این جهان به طور عام و
در وجود انسان به نحو خاصی نهاده شده است» .برخی از روانشناسان (وست2919 ،؛ وان )2339 ،معنویت
را تالش هموارهی بشر برای پاسخ دادن به چراهای زندگی تعریف کردهاند .به سخن روشنتر ،بهکارگیری
بهینه قوهی خالقیت و کنجکاوی برای یافتن دالیل موجود و مرتبط با زیستن و زندگی ،بخشی مهم از
معنویت است .بدینسان ،رشد معنوی زمانی آغاز میشود که کودک به دنبال دلیل میگردد و درباره
پدیدههای پیرامون خود کنکاش و پرسش میکند.
هولی ( )2301بر این باور است که معنویت ،رشد آزادی و رهایی از چیزهای مادی است و این حالت
بیشتر نشانه تفکر ،آزادی و خالقیت است که از راه ارزشها و اهداف نشان داده میشود .این حالت شکلی
از گشودگی را بین فرد و خود تعالی فراهم میکند .معنویت به همان سرعتی که در حلول چند قرن اخیر از
اذهان روشنفکران و اندیشمندان غربی رخت بر بسته بود ،به همان سرعت نیز در حال بازگشت است.
گرایش به معنویت به عنوان گرایشی نو در عرصههای تربیتی و فرهنگی مغرب زمین ،بیش از عرصههای
دیگر به چشم میخورد .این امر به دو دلیل اتفاق افتاده است :نخست آن که حوزه تعلیم و تربیت بهترین
 -2کارشناس ارشد مدیریت آموزشی fhemati81@yahoo.com
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موقعیت و فرصت را برای تبلور معنویت در انسان فراهم میکند .دوم آنکه موضوع معنویت ذاتاً موضوعی
تربیتی است .این امر در دهههای اخیر ،زمینهساز ظهور رویکرد جدیدی در تربیت به نام تربیت معنوی شده
است .در صورتی که معنویت را به عنوان نوعی هوش تعریف کنیم؛ تربیت معنوی ،جنبهای از تربیت است
که عهدهدار پرورش و تکامل هوش معنوی افراد میباشد و در صورتی که آن را یک نیروی انگیزشی در
انسان بدانیم ،تربیت به فرایند جهتدهی و تقویت این نیروی انگیزشی اطالق میشود .در دیدگاههای
مختلف نیز تربیت معنوی به معانی مختلفی به کار برده شده است و بیشتر از سوی کسانی که برای مسائل
روحی ،ارزشی و اخالقی در تعلیم و تربیت اهمیت قائلاند ،مورد بررسی قرار گرفته است (هند.)1559 ،
لویس )1555( 2تربیت معنوی را پرورش کیفیات ذهن و قلب در دانشآموز تعریف میکند .این کیفیات
در تمرین معنوی رشد میکنند و صرفاً بخشی از قلمرو برنامهدرسی نیستند؛ بلکه میتوانند در همهی
قلمروهای یادگیری به کار روند.
ارتقاء این کیفیات در دانشآموز ،کل شخصیت او را تحت تأثیر قرار میدهد و بین ابعاد فیزیکی،
هیجانی ،هوشی و معنوی او توازن و هماهنگی ایجاد میکند و آنچه میتواند این حالت از تربیت معنوی را
حمایت و تقویت کند ،روانشناسی شناختی و سنتهای معنوی موجود است .تربیت معنوی با محوریت
بخشیدن به روح تعالیم دینی و اخالقی ،آنها را در کانون توجه قرار داده و به این وسیله راه را برای
شکلگیری زندگی معنوی فرد ،هموار کرده و از ثمرات آن برخوردار ساخته است .تربیت معنوی ،بخش
متمایزی از تعلیم و تربیت است که باید در راستای آموزش و حقایق و پرورش فضائل معنوی باشد.
طبق پژوهشهایی مانند ،برزویی ( )2916در پژوهش خود بدین نتیجه رسیده که تربیت معنوی نقش
اساسی در زندگی انسان داشته است و تحولی در وجود انسان میآفریند که او را از یک حالت مادی و
عادی به سوی دنیای عرفان و سراسر نور و عزت سوق میدهد .تربیت معنوی میتواند به دو حوزه دین و
اخالق ،هویت جدیدی ببخشد و آثار خود را در زندگی انسانها نمایان سازد .به نظر میرسد که از منظر
گفتمان کثرتگرای این عصر ،پرداختن به تربیت معنوی ،بیش از تربیت دینی میتواند راهگشا باشد ،زیرا
اگر به معنویت به عنوان جوهرهی مشترک ادیان بنگریم ،این امر ،نقطه مشترکی برای دیدگاههای
گوناگون است؛ لذا باید توجه داشت مفهوم تربیت معنوی در دوران و دیدگاههای مختلف دارای تعاریف
متفاوتی است ،ولی منظور از این تعاریف متفاوت همان تربیت معنوی است .در شرایط کنونی جوامع ،لزوم
تحقّق تربیت معنوی مستلزم اعتقاد جدی به رابطهی معنویت با نظام تعلیم و تربیت است (باقری.)2914 ،
Lewis

2-
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حضور در عصر فناوری ،تربیت را با چالشهای جدّی روبهرو ساخته که ابعاد متنوعی دارد .یکی از
عمدهترین پیچیدگیهای تربیت در عصر حاضر ،تربیت معنوی است .به لحاظ این که تربیت معنوی در
دوران حاضر ،از کانالهای متعدد غیررسمی صورت میگیرد و نظام رسمی تربیت دخل و تصرف اندکی
بر آن دارد؛ بنابراین ،تربیت معنوی با تکیه بر انگیزههای درونی که کمتر نیازمند کنترل بیرونی باشد ،مسئله
اصلی این دوران است و نقش آگاهی در آن ،بسیار اساسی است.
تربیت معنوی در دیدگاههای مختلف موضوعی چالش برانگیز است و با توجه به این مسئله که جامعه ما
یک جامعه ارزشی و دینی میباشد و همچنین با در نظر گرفتن این مطلب که تربیت معنوی تأثیر
تعیینکنندهای بر جریان زندگی انسانها دارد ،لذا توجه به این رویکرد تربیتی اهمیتی خاص دارد که در
این مقاله به آن پرداخته شده است.
واژههای كلیدی :معنویت ،تربیت معنوی ،تربیت دینی ،اخالق
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اعزازی ،مهری و احمدآبادی ،زهرا ( .)2931بررسی چالشها و ارائه راهکارهایی جهت
کیفیتبخشی به اجرای برنامه فبک در ایران .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه
تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص.)642-691 :
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

بررسی چالشها و ارائه راهکارهایی جهت كیفیتبخشی به اجرای برنامه
فبک در ایران
1

مهری اعزازی 2و زهرا احمدآبادی

در چند دهه اخیر در دنیا ،فلسفه و آموزش فلسفه ،به عنوان روشی برای پرورش قوه تفکر ،مورد توجه
بسیاری از محققان قرارگرفته است (لیپمن1559 ،9؛ هاتیوا و گودیر1559 ،4؛ انجمن اشاعه کاوش فلسفی و
تأمل در آموزش و پرورش1525 ،0؛ ناجی ،6بیتا؛ محمدزاده .)1550 ،0برنامه آموزش فلسفه به کودکان
(فبک )1امروزه در مدارس کشورهای مختلف ،جایگاه و اهمیت ویژهای یافته است .مطالعه در این زمینه،
توسط نویسندگان این مقاله ،به دالیل زیر انجام گرفت :مدارس ما به مؤسساتی برای انتقال دانش به حافظه
دانشآموزان تبدیل شده و به شدت از هدف خود دور افتادهاند (ناجی ،بیتا؛ فینوچیارو)2339 ،3؛ و دیگر
این که آموزش فلسفه به کودکان که امروز در دنیا بسیار مورد توجه قرارگرفته و به عنوان راهکاری در
پرورش قوه تفکر و تحلیل مطرح است ،در نظام آموزشی ما چندان توجهی به آن نشده است؛ و سوم ،از
آنجایی که جامعه ما نه فقط به یک دانشمند خوب ،بلکه به یک شهروند خوب در یک جامعه مردمساالر
و دینی نیاز دارد ،تالش برای داوری و تعقل ،بدون دخالت فلسفهورزی و آموزش آن به کودکان ممکن
به نظر نمیرسد .در این مقاله ،یکی از اهداف ما بررسی نتایج و مقایسه دستاوردها و گزارشات محققان و
 -2گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان و معاونت آموزشی ،پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد mk_19632000@yahoo.com
 - 1دکترای شیمی معدنی گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد z_ahmadabadi@yahoo.com
Lipman

9-

Hativa & Goodyear

4-

Society for the Advancement of Philosophical Enquiry and Reflection in Education

0-

Naji

6-

Mohammadzadeh

0-

P4C

1-

Finocchiaro

3-

643

مجریان فبک در ایران است ،به این منظور که قادر به شناسایی و تشخیص نواقص و چالشهای پیشروی
اجرای این برنامه شویم ،تا در اجرای این برنامه در مدارس راهنمایی ،درس علوم تجربی که توسط دانشجو
معلمان تربیت معلم دخترانه مشهد انجام گرفته ،نتایج را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم .هدف دیگر
نویسندگان این مقاله ،ارائه راهکارهایی عملی با توجه به دستاوردهایی است که در برابر چالشهای پیشرو
این برنامه در مطالعات موردی خود بر روی دانشآموزان راهنمایی درس علوم تجربی حاصل شده است و
انتظار داریم بتواند پاسخگوی برخی از چالشها باشد .این مقاله ابتدا به بیان اهمیت و ضرورت ،به همراه
تاریخچه فبک در ایران میپردازد و به آرای متیو لیپمن و دستیارانش که اولین برنامه فلسفه برای کودک را
در دانشگاه ایالت مونت کلیر تدوین نمودهاند ،پرداخته است (لیپمن1559 ،؛ قائدی.)2919 ،
همچنین به برخی نتایج طرحها ،پایاننامههای دانشجویی و تحقیقات اجرا شده اخیر در زمینه فلسفه برای
کودک در ایران اشاره نمودهایم؛ از آن جمله میتوان به نتایج اجرای آزمایشی و تحقیقی اجرای فبک در
مدارس ایران و مقایسه با برخی کشورها اشاره داشت و نیز طرحهایی از فبک که برای اجرا در ایران
بومیسازی شدهاند ،مورد توجه قرار گرفته است .بررسی نتایج چند طرح گزارش شده در این زمینه نشان
داده است که فلسفه برای کودک میتواند بر بهبود مهارتهای ارتباطی میان فردی و ارتقای عزتنفس
دانشآموزان تأثیر معنادار و ماندگاری به جا گذارد .از طرفی ،در تحقیق دیگری ،مشاهده میشود که
همزمان با تقویت تفکر استداللی و منطقی کودکان از طریق گفتگوهای جمعی ،پرخاشگری را در آنان
میتوان مهار کرد .نتایج تحقیقات متعددی ،تأثیرات مثبت این برنامه بر کنترل رفتارهای پرخاشگرانه و
تهاجمی در کودکان نشان داده شده است (فرامرز قراملکی2915 ،؛ اسمیت2900 ،؛ ستاری2913 ،؛ امری،
2911؛ هدایتی و همکاران.)2932 ،
در ادامه ،تالش نمودهایم به چگونگی اجرا و توجه به ابزارهای مورد نیاز برای راهاندازی و گسترش
فبک برای آموزش به معلمان و مربیان بپردازیم و به چالشهای پیشرو و راهکارهایی در این زمینه که با
توجه به تجربیاتمان داشتهایم ،مورد توجه و بررسی قرار دهیم .نتایج و دستاوردهای مطالعاتی ما در زمینه
بررسی چالشهای موجود در اجرای فبک شامل این موارد است -2 :تربیت مربیان ورزیده که عالقمند به
آموزش فلسفه برای کودک باشند و توجیه شدن مربیان درگیر در برنامه جهت مزایای طرح ،داشتن وقت
کافی ،دانش و توانایی الزم برای ارتباط گرفتن و داشتن هوش عاطفی مناسب مربیان از جمله موارد در این
زمینه است؛  -1ترجمه ،تألیف منابع و کتاب به زبان فارسی و با توجه به بافت فرهنگی و سنتی کشور ما
برای استفاده فراگیران و از طرفی تهیه مقاالت و جزوات آموزشی برای پیشبرد سیستماتیک برنامه جهت

605

مربیان ،از چالشهای مهم است .تعداد بسیار اندک منابع مناسب برای آموزش فلسفه به کودکان  -به
خصوص در منابع مربوط به حیطه علوم تجربی و فلسفه -با توجه به بافت فرهنگی و سنتی کشور ما احساس
میشود .تعدادی از کتابهای ترجمه شده به ویژه برای نوجوانان ترجمه رسایی ندارند و یا تفاوتهای
فرهنگی بین نگارنده کتاب و فراگیر مانع درک صحیح آنان از محتوا میشود؛ لذا به بازبینی کتابهای
داستانی  -فلسفی موجود در بازارهای ایران بایستی توجه شود .گرچه شمارگان و تکرار چاپ تعدادی از

متون ،برای کودکان ابتدایی و برخی کتابهای داستانی – فلسفی برای سنین باالتر انتشار یافته و مورد

استقبال زیادی قرارگرفته است؛  -9از دیگر چالشهای پیش روی اجرای موفق این برنامه در زمینه
بهکارگیری سختافزار و نرمافزارهای مناسب و همچنین محتوای غالب کتابهای درسی مقاطع مختلف
تحصیلی در این زمینه میتوان اشاره کرد (که در بسیاری از موارد تنها منبع مطالعاتی دانشآموزان است)؛
 -4از جمله چالشهای دیگر ،پیشروی اجرای این برنامه ،ایجاد فضای فیزیکی الزم و مناسب در
کالسهای درس مدارس است ،که بایستی مد نظر قرار گرفته شود؛  -0ایجاد آمادگی ،جلب نظر و
حمایت اولیاء و مسئوالن از اجرا و پیشرفت کار ،خود هماهنگی و همسویی مجریان برنامه فبک را با آنان
میطلبد تا از سختی کار کاسته شده و به بازدهی افزوده شود؛  -6از دیگر چالشها ،عدم برخورداری از
حقوق یا مسئولیت یکسان دانشآموزان در مقابل معلمین است .اعتقاد به این که بهکارگیری تفکر انتقادی
ممکن است منجر به مجموعهای از نابسامانیها و تخریبها در مورد قیود موجود شود ،از موارد قابل توجه
است .از جمله ارائه راهکارها برای کیفیتبخشی اجرای برنامه فبک در ایران اشاره به دگرگونی در نقش
فعلی معلم ،آمادهسازی والدین و ارائه تکالیفی برای آنها ،تبلیغات و اطالعرسانی وسیع در سطح جامعه،
ترویج مهارتهای همیاری و مشارکتی در کالسهای درس و در زندگی روزمره ،ضرورت انتشار
کتابهای داستانی با رویکردی فلسفی و علمی -فلسفی ،تبیین برنامه فبک بر مبنای پیشفرضهای جامعهی
اسالمی ،آداب و رسوم قومی و محلی ،زبان و ادبیات فارسی و  ...میباشد .با توجه به ارائه نقشه جامع
علمی کشور و سند تحول راهبردی آموزش و پرورش -که در سال  2935تهیه ،تدوین و به تصویب
شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده و جهتگیری و خطمشی برنامههای درسی را معین میکند -میتواند
از نظر نویسندگان این مقاله فضا و بستر الزم را برای اشاعه تفکر فلسفی ایجاد نماید.
واژههای كلیدی :فلسفه برای کودکان (فبک) ،قوه تفکر و تحلیل ،مربی
منابع
اسمیت ،فیلیپ ( .)2900فلسفه آموزش و پرورش( .سعید بهشتی ،مترجم) .مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی.
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.) رویآورد انتقادی (پایان نامه کارشناسی ارشد: نظریهی متیو لیپمن در فلسفه برای کودکان.)2911(  زهرا،امی
.دانشگاه تهران
15  بازیابی.) با مبانی فلسفی تربیت اسالمیP4C(  بررسی و نقد برنامه فلسفه برای کودکان.)2913(  علی،ستاری
http://www. iranp4c. com  از،2932 ،آذر

. دانشگاه علوم اسالمی رضوی: مشهد. روش شناسی مطالعات دینی.)2915(  احد،فرامرز قراملکی
. نشر دواوین: تهران. آموزش فلسفه به کودکان.)2919(  یحیی،قائدی
. مجله تفکر و کودک. فلسفه برای کودکان و کنترل پرخاشگری.)2935(  مهرنوش،هدایتی
 بررسی تأثیر اجرای برنامه «فلسفه برای کودکان» به.)2932(  عبداهلل، یحیی و شفیعآبادی، مهرنوش؛ قائدی،هدایتی
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غالمی هرهدشتی ،سهیال و رشیدپور ،رکسانا ( .)2931بررسی آزادی از دیدگاه فیلسوفان و متفکران

تعلیم و تربیت و نقش آن در تحوالت نظام آموزش و پرورش ایران .در چکیده مقاالت چهارمین
همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران
(صص .)640-641 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

بررسی آزادی از دیدگاه فیلسوفان و متفکران تعلیم و تربیت و نقش آن در
تحوالت نظام آموزش و پرورش ایران
سهیال غالمی هرهدشتی 2و رکسانا رشیدپور

1

آزادی یکی از مباحث مهم روزگار ماست ،که متفکران بسیاری پیرامون آن به بحث پرداختهاند .در
سایه آزادی و رعایت حقوق فردی است که شخصیت انسان ،محترم و محفوظ میماند .چرا که انسان
دارای یک سلسله نیازهای روحی و معنوی بوده و از میان این نیازها ،حق آزادی از اهمیت بیشتری
برخوردار است .اهمیت آن نیز بدان سبب است که میل به آزادی با سرشت بشر آمیخته شده است .روشن
است که ،آزادی از ضروریات نظام آموزش و پرورش و وسیلهای برای تبادل و انتقال میراثهای فرهنگی
بشر است .همچنین ،میتوان اذعان کرد که رمز ترقی اندیشهها و افکار انسانی در اظهارنظر و تضارب آراء
نهفته است و هرگونه نوآوری و ابتکار عمل در جوامع بشری مرهون محیط آزاد اجتماعی و آموزشی
است .در چنین اجتماعی است که بینشها به سوی فرهنگ سالم ،که موجب سالمت هر جامعه سیاسی
است ،رهنمون میگردد .آزادی در نظام آموزش و پرورش باعث سازندگی و تحول است و موجب
ارتقای توانمندیهای مربیان و متربیان میشود .همچنین ،باعث ارتقای قدرت درک ،تجزیه و تحلیل،
شناخت ،بصیرت مربیان برای انجام وظایف محوله و نیز رویارویی با چالشهای جدید آموزشی میشود.
در نظام آموزشی ،باید به مربیان آزادی داده شود تا بتوانند با خردورزی ،آگاهی و آزادی هدفهای
اعالی تربیتی را برگزینند.
برای تحول در تعلیم و تربیت ایران ،مسئوالن نظام آموزشی در مدارس باید شرایط «یادگیری باز» را
برای دانشآموزان فراهم کنند .منظور از یادگیری باز؛ یادگیری با آزادی و آگاهی است .طبق عقیده جان
هولت ،دانشآموزان «باهوش ،کنجکاو ،مشتاق یادگیری و مستعد آنند» و نیازی نیست با اغفال و زور،
-2

کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه خوارزمی تهران sgholami65@gmail.com
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وادار به یادگیری شوند .زیرا تحمیلهای مداوم و غیرضروری ،فرصتهای انتخاب آزاد را که برای رشد
هوشمندانه دانشآموزان ،ضرورت دارند ،محدود میکنند (گوتک .)215 :2911،مربیان نیز با ایجاد
«کالس درس باز» میتوانند مدارس را به سمت آزادی سوق دهند .زیرا ،در کالس درس باز دانشآموزان
با توجه با عالئقشان به یادگیری میپردازند و در نتیجه ،باعث تحول در نظام آموزشی میشوند .مربیان باید
در بیان و انتخاب اهداف ،برنامه ،بحث و انتقاد از افکار و اطالعات آزاد باشند تا بتوانند در نظام آموزشی
تحول به وجود آورند ،از آموزش سنتی رهایی یابند ،دست به نوآوری بزنند و کاستیهای نظام آموزشی را
برطرف کنند .سواالتی که در مقاله حاضر ،نظر بر آن است که به آنها پاسخ داده شود ،عبارتند از:
 -2آزادی چه نقشی در تحوالت آموزش و پرورش ایران دارد؟
 -1مسئله آزادی در افکار و اندیشههای فیلسوفان و متفکران تعلیم و تربیت چه جایگاهی دارد؟
 -9آیا حد و مرزی برای آزادی بر مبنای دیدگاه فیلسوفان تعلیم و تربیت در نظام آموزشی
میتوان مشخص کرد؟
 -4آزادی چگونه میتواند منجر به تحول در تعلیم و تربیت شود؟
واژه آزادی در لغت به معنای حریت و اختیار؛ خالف بندگی ،رقیت ،عبودیت ،اسارت و اجبار و
همچنین ،به معنای قدرت عمل و ترک عمل و قدرت انتخاب بیان شده است (دهخدا .)16 :2910 ،معنای
اصطالحی واژه آزادی مأخوذ از معنای لغوی آن است .بر همین اساس ،تعاریف اصطالحی مختلفی از آن
ارائه شده است که نمیتوان بر روی تعریفی خاص اتفاقنظر یافت .با این حال ،در یک تعریف ساده و
فارغ از هر گونه تعقید میتوان آزادی را به فقدان مانع در راه خواستههای انسان تعریف کرد .آزادی یعنی
این که انسان کاری را که بخواهد ،بتواند انجام دهد و مانعی در راه آن نباشد و قادر باشد ،چیزی را انتخاب
کند و از چیز دیگری در گذرد (لکزائی .)12 :2911 ،برای بهرهمند شدن از حد اعلی آزادی ،باید آن را
در چهارچوب قرار داد .زیرا ،اگر آزادی نامحدود و بیبند و بار باشد ،میتواند موجب نابودی و صدمه به
آزادی دیگران شود .از نظر کانت ،آزادی انسان نامحدود نیست ،بلکه حق ،مرزهای آن را تعیین میکند.
حدود آزادی من تا بدان جاست که به مرز آزادی شما تجاوز نکند ،بلکه با آن به هماهنگی دست یابد
(محمودی.)116-110 :2906 ،
صاحبنظران آزادی را به سه مقوله تقسیمبندی کردهاند -2 :آزادی خصوصی؛  -1آزادی عمومی؛ و -9
آزادی سیاسی (هاشمی .)129 -121 :2914 ،در این پژوهش ،آزادی عمومی به آزادی تن ،اقتصادی-
فرهنگی و فکری تقسیم شده که در این پژوهش ،آزادی فکری مدنظر است .این آزادی به اعتبار فکر
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آدمی عبارت است از :آزادی بیان ،آزادی وجدان و ایمان ،آزادی اطالعات ،آزادی مطبوعات ،آزادی
اجتماعات ،آزادی آموزش و پرورش (طباطبایی موتمنی .)12 :2911 ،حضور واژه آزادی بیان و توجه
عمیقتر به آن در ارتباط با تعلیم و تربیت ،موجبات ایجاد شیوههای نوین را ،در تعلیم و تربیت فراهم
میکند (مل هال .)15 :2301 ،در نظام آموزش و پرورش ،از آزادی میتوان به عنوان یک روش برای
تفکر استفاده کرد و نظرات و اندیشههای دیگران را مورد توجه قرار داده ،اطالعاتی را که دریافت میکنیم
پردازش نموده ،تا به نظریات جدیدی برسیم .با تبادل اطالعات و انتقال عقاید و افکار با ابزاری به نام
آزادی بیان میتوان تحوالتی در نظام آموزشی به وجود آورد که به پیشرفت جامعه انجامد.
روش تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی است .روش توصیفی عبارت از بیان واقعی موضوعات مختلف
است .در این روش محقق بر اساس اطالعات توصیفی به تشریح موضوع میپردازد .جامعه متنی پژوهش نیز
شامل کلیه منابع (کتابها ،مقاالت ،پایاننامهها) مرتبط با موضوع مورد بررسی میباشد .در این ارتباط،
نمونهگیری انجام نشده ،بلکه منابع در دسترس ،مورد مطالعه و بررسی واقع شده است .نمونه در این
پژوهش متون منتخب شده است که در آن نقش آزادی در تحوالت آموزش و پرورش را به تصویر کشیده
و ویژگیهای آن را به احصاء کشیده .متون منتخب شده به صورت هدفمند بر اساس سواالت پژوهش
گزینش شدهاند .از این رو ،از فرمهای فیشبرداری ،به منظور گردآوری نتایج مطالعات مرتبط استفاده شده
است .در ادامه ،مطالب جمعآوری شده بر اساس اهداف و سواالت پژوهش طبقهبندی شده و سپس بر
اساس سؤاالت ،تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است.
بر اساس یافتههای پژوهش ،در اندیشه متفکران تعلیم و تربیت ،آزادی یکی از شاخصههای مهم و
اساسی در نظر گرفته شده و در انتخاب مربیان به عنوان معیار مطرح شده است .توماس هابز میگوید :آزاد
کسی است که در اموری که میتواند با تأکید بر دانش و قوت خود عملی انجام دهد ،بدون آنکه مواجه
با مانعی باشد ،آنچه را که میخواهد ،انجام دهد .آزادی خواه در درون مدارس ،خواه بیرون از آن ،دارای
حدودی است که با مقرارت و قوانینی که نظام آموزشی در مدارس اعمال میکنند ،مشخص میشود.
آزادی به این معنا نیست که هرکس هر چه را صالح دید در نظام آموزشی مطرح کند ،اعم از اینکه به حال
جامعه مفید باشد یا مضر و یا سبب گمراهی و فساد اخالق شود .عمالً نیز در هیچ نظام حقوقی دنیا ابراز و
اظهار هر عقیدهای مطلقاً آزاد نیست .هر نظام آموزشی به تناسب نوع ایدئولوژی و میزان پایبندی به اصول
اخالقی ،محدودیتهایی را برای آزادی مشخص کرده است و معنای آن اینست که آزادی قابل محدود
کردن است .همه عقالی عالم هم بر این مسئله اتفاق نظر دارند ،که انسان نمیتواند در اعمال و رفتار خود
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بصورت مطلق آزاد باشد .آزادی از طریق آزادی در یادگیری و بیان میتوانند باعث تحوالتی در نظام
آموزشی شود .آزادی بیان ،باعث تبادل اطالعات و افکار میشود و این تبادل اگر به نحوه صحیح صورت
پذیرد ،باعث تحوالتی نو در نظام آموزشی میشود .مربیان در مدارس میتوانند با برگزاری کالس درس
باز به دانشآموزان کمک کنند تا مبادله دانش نمایند وآزادانه یاد بگیرند .زیرا آزادی در یادگیری باعث
نوآوری میشود.
نتیجه پژوهش نشان میدهد که منظور از آزادی در تعلیم و تربیت آزادی بیان و یادگیری است .این
آزادیها در گروه آزادیهای مربوط به فکر قرار میگیرند که عبارتست از اینکه هر شخص هر فکری اعم
از اجتماعی ،فلسفی ،سیاسی یا مذهبی را که میپسندد و یا آن را عین حقیقت میپندارد ،آزادانه انتخاب
کند و بیان نماید ،بیآنکه مواجه با نگرانی و یا بیم و تجاوزی شود .فکر و اندیشه بدون آزادی ،و آزادی
بدون بیان ،ارزشی ندارد .اگر در نظام آموزشی ،مربیانی با سطح سواد باال داشته باشیم که قادر باشند
تحوالت نو ایجاد کنند ،در صورتی که به آنان اجازه بیان ایدههایشان داده نشود ،نه تنها سودی برای جامعه
ندارد بلکه ،باعث عقب ماندن نظام آموزشی و جامعه از پیشرفت میشوند .نظام آموزشی میتواند با
برگزاری جلسات بحث آزاد مربیان و متربیان را به سمت آزادی بیان سوق دهد و از ایدههای آنان در
جهت تحوالت آموزشی استفاده کند.
واژههای كلیدی :آزادی ،آزادی بیان ،تعلیم و تربیت ،تحوالت آموزشی

منابع
دهخدا ،علی اکبر ( .)2910لغتنامه دهخدا( .جلد  .)1تهران :چاپخانه مجلس.
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بهبهانیفرد ،محسن؛ الماسیفرد ،مریم؛ بیرجند ،زهرا و رجبپور ،مصطفی ( .)2931اندیشههای

رورتی و تاثیر آن بر تحول رابطه معلم و شاگرد .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن
فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص.)641-646 :
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

اندیشههای رورتی و تاثیر آن بر تحول رابطه معلم و شاگرد
محسن بهبهانیفرد2؛ مریم الماسیفرد1؛ زهرا بیرجند 9و مصطفی رجبپور

4

در دوره معاصر یکی از مکاتب مهم و تاثیرگذار در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت پراگماتیسم بوده است
که یکی از سردمداران مهم این نحله فکری جان دیوئی میباشد .افکار فلسفی دیوئی ،متاثر از اندیشههای
فلسفی هگل و نظریه تکاملی چارلز داروین است (گوتک .)2916 ،وی فلسفه را با تمام ماجراهای حیات
آدمی همراه میدانست و معتقد بود که فلسفه یک فعالیت پیگیر در پژوهش و جستجویی آرزومندانه است
و بر آن بود دنیایی که در آن زندگی میکنیم دائماً در حال تغییر و دگرگونی است و اندیشهها نیز مدام در
حال تغییر است .چنین فلسفهای که تحول را اساس کار خود قرار داده بود ،خود نیز دستخوش جریانات
فکری دیگری شد و به انزوا فرو رفت.
پس از انزوای پراگماتیسم ،تنی چند از متفکران در صدد احیای آن برآمدند که در این میان سهم
ریچارد مککی رورتی در این احیاگری بیش از بقیه بود .او نخست به فلسفه تحلیلی گرایش داشت ،اما بر
اثر آشنایی بیشتر با فلسفههای آمریکایی و اروپایی به کاستیهایی در این فلسفه پی برد و آنگاه منتقد فلسفه
تحلیلی شد و پس از آن تحوالت فکری او حول محور عملگرایی و پست مدرنیسم به جریان افتاد
(آزرنگ )2935،و زادگاهی را برای مقولههای مهم و اثرگذار در جامعه و بهخصوص حوزه فرهنگ فراهم
آورد .بهویژه ،توجه خاص او به زبان که یکی از عناصر اساسی فرهنگ است ،عمدتاً باعث تولید چنین
مقولههایی شده است .مقولههایی که میتوانند برای مسائل مهمی چون آموزش و پرورش راهگشا باشند.
از دستآوردهای مهم این جریان فکری میتوان به خودآفرینی ،واژگان نهایی ،طعنگرایی ،مدینه
فاضله ،همبستگی اجتماعی ،همدلی و همدردی ،برابری و مبارزه با تبعیض ،تحمل و مدارا ،امید به آینده و
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز

mohsenbehbahani62@yahoo.com

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز

maryamalmasi197@yahoo.com

 -9دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز zbirjand@yahoo.com
 -4دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز rajabpoor@yahoo.com
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 ...اشاره کرد (باقری .)2916،ارزشمندی چنین گفتمانهایی در عمل هویدا میشوند .از آنجا که رورتی به
فرد و تعامل وی با اشخاص دیگر عالقمند است ،میخواهد مدینه فاضلهای را مهیا کند و خواستگاه این
چنین مقوالت را فرد و جامعه میداند که هم در عمل و هم در نظر بر سبیل آنها باشند .نمود برجسته تعامل
فرد با اشخاص دیگر در آموزش و پرورش ،رابطه معلم و شاگرد است .بر اساس مکاتب سنتیای چون
ایدآلیسم و رئالیسم ،معلممحوری یک اصل تربیتی بوده که در این رابطه ،کودک حالت انفعالی داشته و
پذیرای آموزههای معلم بوده است .اما پس از آن در مکاتبی چون ناتورالیسم ،پراگماتیسم،
اگزیستانسیالیسم و دیگر فلسفههای جدید نقش معلم تحول یافته و در کنار کودک همچون مشاور و راهنما
میباشد (گوتک.)2916،
حال مسأله اصلی این مقاله این است که دستآوردهای انسانشناسی و ارزششناسی رورتی چه تاثیری
بر روابط حاکم بین معلم و شاگرد میگذارد و چگونه در تحول این رابطه ارزشمند یارای آموزش و
پرورش خواهد بود؟
سواالت پژوهش عبارتند از:
 -2دستاوردهای مهم اندیشههای رورتی چیست؟
 -1اندیشه و دیدگاه رورتی درباره رابطه معلم و شاگرد چیست؟
 -9چگونه میتوان از دستآوردهای رورتی در تحول نظام آموزش و پرورش استفاده نمود؟
به نظر میرسد آرمانهای تربیتی رورتی بر اساس اندیشههایش ،خواستگاه مؤلفههای مهمی است.
مؤلفههایی چون رسیدن به وحدت عملی از راه همدردی و اشتراک احساسی ،همبستگی اجتماعی مطلوب،
رسیدن به خودآفرینی جهت خلق حقیقت و  ...حرکت در راستای چنین مؤلفههایی و استفاده از آنها در
آموزش و پرورش ،منجر به ایجاد ارتباط موثر و کارآمد بین معلم و یادگیرنده میشود (موالیی.)2935،
معلم بهعنوان مشاور و تسهیلکننده یادگیری با تاکید بر مواردی چون تحمل و مدارا ،آزادی انتخاب،
گفتمان ،تفکر انتقادی و بویژه فضای آموزش بیناذهانی ،زمینه آموزشی مطلوبی را فراهم میآورد.
آموزش مطلوبی که در آن رابطه معلم و دانشآموز رابطهای دوطرفه ،توافقی ،همراه با مدارا و تحمل و
گفتگو است .دو طرفه است از آن جهت که بین معلم و شاگرد تعامل برقرار است و این امر همبستگی
اجتماعی را موجب میشود ،توافقی است چرا که توافق ،الزمه همبستگی اجتماعی است .تحمل و مدارا نیز
الزمه دیگر آن است .انسانی که تحمل میکند میتواند دیگران را احساس کند و آنها را به رسمیت
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بشناسد .بهدنبال تحمل است که این پرسشها مطرح میشود :دیگری کیست؟ چه میگوید؟ چه میکند؟ و
...
تحمل دیگران وقتی واقعی خواهد بود که آدمی مدعی نباشد در مسأله و موضوعی خاص تمام حقیقت
را در دست دارد .جدی گرفتن انسانها و عقایدشان و پذیرش انسانها آنگونه که هستند ،منشاء بسیاری از
تحوالت اساسی در روابط انسانی بخصوص ارتباط معلم و شاگرد خواهد بود.
در چنین جامعه باز و پویایی شهروندانی طعنورز و آزاد خواهیم داشت (باقری .)2916 ،شهروندانی که
هم میتوانند انتقاد کنند و هم انتقادپذیر باشند .خالصه کالم اینکه رورتی در اندیشههای تربیتی خویش با
تاکید بر دانشآموزمحوری ،خواستار ارتباط متعامل و دوجانبه معلم و دانشآموز است .همچنین ،در نظام
او ارتباط چند جانبهای بین دانشآموزان برقرار است که در جهت همبستگی ،توافق جمعی و تساهل جریان
دارد (موالیی .)2935،شعار جهان وطنی و دیگران را در زمره ما دانستن تا بدانجا به پیش میرود که ما
خانواده آنطرف غار ،قبیله آن طرف کوه ،مردمان آنطرف دریا و حتی بردگان دربند ما ،که کارهای
پست ما را برعهده دارند (رورتی )2910 ،را جزئی از خود بدانیم و این مهم ما را در بهبود روابط انسانی
یاری میدهد.
اگرچه بخش عظیمی از اندیشههای او با مبانی نظری آموزش و پرورش ما فرسنگها فاصله دارد ،اما به
دستآوردهای او ،میتوان چشم امید بست .چنین دستآوردهایی را یا میتوان از دل مبانی و اصول مورد
تایید خود بیرون کشید و یا حداقل در صورت عدم مشاهده تعارض ،میتوان جوازی برای استفاده آنها در
جهت بهبود و تحول نظام آموزشی صادر کرد.
واژگان كلیدی  :نوعملگرایی ،رورتی ،رابطه معلم و شاگرد
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محمدی ،حمداله و میرزایی رافع ،مهری ( .)2931تحول در آموزش علوم بر مبنای فلسفهی علم

پسااثباتگرا .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی
فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)601-643 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تحول در آموزش علوم بر مبنای فلسفه علم پسااثباتگرا
حمداله محمدی 2و مهری میرزایی رافع

1

آموزش علوم همواره با انتقال نوعی تلقی از ماهیت علم ،ماهیت روش علمی و تاریخ علم همراه است.
پژوهشها نشان میدهد که هرگونه آموزش علوم همواره نوعی از فلسفهی علم را پیشفرض خود قرار
داده و آن را انتقال میدهد .دست اندرکاران آموزش علوم خواسته یا ناخواسته انتقالگر نوعی فلسفهی علم
هستند ،از این رو ،باید از ماهیت کار خود اطالع یابند .عالوه بر این ،برای ایجاد دیدی مناسب در مورد
علم به دانشآموزان ،آموزش فلسفه و تاریخ علم در کنار آموزش علوم ضروری است (ویسنته و دیگران،
1556؛ مونک و اسبورن2336 ،؛ متیوز2331 ،؛ وانگ و اشمیت1552 ،؛ کریمی و دیگران.)2916 ،
بیتوجهی به ماهیت علم و روش علمی و همچنین تاریخ علم منجر به تدوین کتابهایی با اثربخشی پایین
میشود که عمدتاً بر انتقال مطالب تاکید دارند و نسبت به تصور دانشآموزان از ماهیت نظریههای علمی و
روش علمی بیتفاوت هستند .شناخت فلسفههای علم میتواند در آموزش علوم موثر باشد .نویسندگان
کتب درسی علوم در ایران کمتر به این مسایل توجه دارند و آموزش علوم عمدتاً بر پایهی تلقیهای
اثباتگرایانه صورت میگیرد .یکی از راههای ایجاد تحول در آموزش علوم در ایران توجه به شاخههای
جدید فلسفهی علم است که عمدتاً منتقد اثباتگراییاند .این شاخهها گرچه با هم اختالفنظرهای زیادی
دارند ولی در برخی موارد ،به خصوص تا جایی که به انتقاد از اثباتگرایی مربوط میشود ،با هم
مشترکاتی دارند .شناخت و بهرهگیری از نظرات فالسفهی علم پسااثباتگرا میتواند منشا تحولی در
آموزش علوم باشد .فلسفهی علم در قرن بیستم در یک نگاه کلی به دو روایت عمده تقسیم میشود:
اثباتگرایی و پسااثباتگرایی (باقری .)2911،آموزش علوم به سبک اثباتگرایی با نوعی تلقی از فلسفهی
علم همراه است که در آن دانش از یادگیرنده مستقل است ،روشهای علمی باید بر عینیت تاکید کنند،

 -2دانشجوی دکتری فلسفهی تعلیم و تربیت دانشگاه تهران h9mohammadi@yahoo.com

 -1دانشجوی دکتری فلسفهی تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

mirzaei_m16@yahoo.com
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علم خالی از ارزش و متافیزیک است ،اساس روش علمی بر استقرا بنا نهاده شده است و در نهایت این که
گزارههای مشاهدتی فارغ از نظریه و مقدم برآنند (زیباکالم2910 ،؛ گیلیس /میانداری2935،؛ باقری
 .)2911گرچه اثباتگرایی تا دههی  2305سایهی سنگینی بر فلسفهی علم نهاده بود ولی از این به بعد
برخی فیلسوفان به انتقاد جدی از فضای اثباتگرایی در فلسفهی علم پرداختند و پیشفرضهای آن را به
سوال کشیدند .این فیلسوفان فضایی را در فلسفهی علم بنا نهادند که به نام پسااثباتگرایی مشهور است .در
این میان میتوان به ویالرد کواین ( ،)2302تامس کوهن ( ،)2305ایمره الکاتوش ( )2305و همچنین
کارل پوپر ( )2903اشاره کرد.
این مقاله در پی تحلیل نظریات پسااثباتگرایان در مورد ماهیت ،روش و تاریخ علم و استنتاج
داللتهای آن برای آموزش علوم هست .در این مقاله از روش استنتاجی بهره برده شده است؛ ابتدا نظریات
فالسفهی علم پسااثباتگرا با تاکید بر چهار فیلسوف شاخص این حوزه (کواین ،پوپر ،الکاتوش و کوهن)
در مورد ماهیت ،روش و تاریخ علم مورد تحلیل و توصیف قرار گرفته و سپس داللتهای این نظریات
برای آموزش علوم مورد استنتاج قرار گرفته است .یافتههای این مقاله نشان میدهد که فالسفهی علم
پسااثباتگرا ،علم را فرضیاتی میدانند که ما برای جوابگویی به مسایل از آن بهره میبریم .علم همواره
آمیخته با مسایل ارزشی و متافیزیکی است و به هیچ وجه فارغ از اجتماع نمیباشد ،بدین معنا که شرایط
زندگی دانشمندان و خالقیت آنها در نحوهی پیشرفت علم تاثیرگذار است .پیشرفت علم در تلقی
پسااثباتگرایان به صورت خطی نیست و مدلهای مختلفی را برای آن ارائه میدهند .برای مثال کوهن
پیشرفت علم را از طریق پارادایمها توضیح میدهد ،پوپر رشد علم را از طریق حدس و ابطال نظریات
علمی و الکاتوش رشد علم را از طریق برنامههای پژوهشی بلندمدت میداند .در منظر پسااثباتگرایان،
روش علمی تنها متکی بر روش استقرایی نیست و مشاهده هیچگاه فارغ از نظریه نیست .در آموزش علوم
هم باید ماهیتی پویا از روشهای علمی و خود علم را به دانشآموز انتقال داد و هم بر نقش خالقیت
دانشمندان در روند پیشرفت علم تاکید داشت .آموزش نظریههای علمی باید منجر به شناخت هرچه بهتر از
سخت هسته این نظریات شود و دانشآموز باید با نحوهی رشد علم آشنا شود .کتابهای آموزش علوم
باید در کنار اطالعات علمی ،فلسفه علم را هم به دانشآموزان بیاموزند .کارهای آزمایشگاهی برای
آموزش علوم باید ماهیت دقیق مشاهده را به دانشآموزان بیاموزد و آنها بدانند که در روند پیشرفت علم
نظریه و مشاهده به صورت تالئمی هستند ،یعنی مشاهده محض و آزمونهای قاطع چنان که اثباتگرایان
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معتقد بودند ناممکن است .در کنار همهی اینها برای تحول در آموزش علوم باید همواره بر نقش
مشارکت فعال دانشمندان و همکاری آنها با هم تاکید کرد.
واژههای كلیدی :آموزش علوم ،فلسفهی علم ،پسااثباتگرایی ،تحول.
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حسینزاده ،معصومه؛ کریمزاده ،لیال؛ کرمزاده ،معصومه و رحمتی ،محمدمهدی ( .)2931پارادایم

انتقادی و نقش آن در تحول و تولید معرفت علمی .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن
فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص.)600-609 :
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

پارادایم انتقادی و نقش آن در تحول و تولید معرفت علمی
معصومه حسینزاده2؛ لیال کریمزاده1؛ معصومه کرمزاده 9و محمدمهدی رحمتی

4

اصطالح «پارادایم» در مباحث فلسفه علم ،اولین بار توسط تامس کوهن عنوان شد .پارادایم ،مجموعه
گزارههاى ارزشی و بینشی است که از دل مکاتب فلسفی موجود اختیار میشود و مبنای تحقیق علمی قرار
مىگیرد .با استفاده از پارادایم ،نظریهپردازی علمی صورت گرفته و پس از شکلگیرى نظریه که جنبهای
بسیار عام دارد ،قیودات خاصى به آن اضافه شده و مدل جدید پدید مىآید و با استفاده از مدل جدید
مىتوان وارد واقعیت شد و آن را مورد مطالعه و آزمون قرار داد .در علومانسانی سه پارادایم عمده وجود
دارد که عبارتند از :پارادایم پوزیتیویسم ،پارادایم هرمنوتیک و پارادایم انتقادی؛ که هر کدام بر سه نوع
عالیق شناخت متفاوت استوار است .پوزیتیویسم ناشى از عالقه پیشین فنى به افزایش نظارت به رفتار
اجتماعى است و محصولش علوم فیزیکى مادى و نتیجه آن غلبه بر طبیعت است؛ هرمنوتیک بر عالقه
پیشین عملى به حفظ اجماع یا وفاق اجتماعى متکى بوده و روش انتقادى بر عالقه پیشین رهایىبخش
استوار شده است.
اخیراً ،توجه به امر پژوهش به جهت ارتقای سطح علمی در تمامی حوزهها و مراکز آموزشی مورد
عنایت قرار گرفته است؛ چرا که یکی از شاخصهای کارآمدی هر حوزه علمی ،تعداد مطالعاتی است که
در آن حوزه صورت میپذیرد .اما صِرفِ انباشت دستاوردهای علمی ،پاسخگوی ترویج و کارآمدی هر
علم نیست؛ بلکه تحقیق و پژوهش در هر حوزهای نیازمند طرح مباحث چالشبرانگیز و منتقدانه اندیشیدن
پژوهشگران آن حوزه است .مروری بر تحقیقات انجام شده در حوزه علومانسانی ،همواره این تصور را در
اذهان ایجاد کرده که علوم انسانی نسبت به دیگر رشتههای علمی از نظر پژوهشی ،پیشرفت الزم را نداشته
 - 2کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه گیالن و مربی آموزشیار دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی h_89mass@yahoo.com
 - 1کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه گیالن و مربی آموزشیار دانشگاه پیام نور گیالن karimzadeh.leyla@gmail.com
 - 9کارشناس ارشد جامعه شناسی از موسسهی غیر انتفاعی البرز قزوین karamzadeh.masomeh@gmail.com
 - 4استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیالن Mahdi.rahmati@gmail.com
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و به جای سعی در کسب مشروعیت و روششناسی محکم ،وضعیت مبهم خود را به تدریج پذیرفته است.
نظریههای روششناسی ناظر بر شرایطی است که به فهم ماهیت پژوهشی میانجامد .بطورکلی ،نظریههای
روششناسی را میتوان به سه دسته کلی زیر طبقهبندی کرد:
-

روششناسی پوزیتیویسم :اثباتگرایی

-

روششناسی هرمنوتیک :تفسیری

-

روششناسی انتقادی :عقلگرایی انتقادی

با عنایت به مطالب فوق ،بذل توجه به تفکر انتقادی در پژوهشهای این حوزه به عنوان یک پارادایم
شیفت ،امری ضروری به نظر میرسد .نظریه انتقادی این تفکر اساسی را توصیه میکند که علوم انسانی
نباید به صورت ابزاری در دست ایدئولوژیها در آید .این نظریه در تالش است تا روشهای انتقادی
نظاممند را به شیوه هرمنوتیک بیفزاید .لذا از لحاظ معرفتشناسی ،رویکرد دیالکتیک انتقادی دارد و برای
تحلیل مسائل اجتماعی یک کلیت یا چارچوب اجتماعی را مدنظر قرار داده است .همین مسئله هم یکی از
تفاوتهای پوزیتیویستها را با معتقدان به دیالکتیک تشکیل میدهد .روششناسی انتقادی شعور عامیانه را
نوعی آگاهی کاذب میپندارد که در تحت آن ،مردم بر ضد منافع واقعی خودشان که در واقعیت عینی
تعریف شده است ،عمل مینمایند .در دیدگاه انتقادی ،معرفتی که بتواند با استفاده از نظریه از سطح ظاهر
به عمق رجوع نماید ،معرفتی علمی است.
از این رو ،در بررسی حاضر تالش میشود ضمن مقایسه روششناسی انتقادی با روششناسی
پوزیتیویسم و هرمنوتیک ،مزایای این روش و نقش آن در تحول و تولید معرفت علمی مورد بررسی قرار
گیرد .روش مطالعه با توجه به ماهیت موضوع ،نظری و کتابخانهای بوده که در آن سعی شده با تکیه بر
منابع نظری در این حوزه ،اهمیت و نقش پارادایم انتقادی که یکی از مهمترین پارادایمها در زمینهی تولید
معرفت علمی است بررسی و مطالعه شود.
نتایج پژوهش نشان میدهد که در سالهای اخیر در مقابل رهیافتهای پوزیتیویستی و هرمنوتیکی،
رهیافت سومی شکل گرفته است که تالش میکند میان این دو رهیافت پل بزند .این رهیافت جدید
رئالیسم انتقادی است .بر اساس رهیافت رئالیسم انتقادی ،نه تنها واقعیتهای اجتماعی  -بر خالف دیدگاه
هرمنوتیکیها -صرفاً محصول فهم ،دانش یا زبان ما نیستند بلکه  -برخالف پوزیتیوستها -شناخت آنان را
به روابط علی عینی نیز نمیتوان فروکاست .رئالیسم انتقادی ،بر تعامل میان واقعیت مستقل از ذهن و کنش
آگاهانه انسانی برای تغییر واقعیتهای موجود تأکید دارد .به بیان دیگر ،رئالیسم انتقادی واقعیتهای
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اجتماعی را حاصل تعامل کنشهای معنادار انسانی و شرایط عینی مستقل از وی میداند و بدین معنا امکان
مواجه انتقادی با واقعیتها را متصور است.
در واقع ،رئالیسم انتقادی معتقد است که پوزیتیویسم و هرمنوتیک هر دو برای مطالعه علومانسانی و
اجتماعی دارای شایستگیها و ضعفهایی هستند .بدین معنا که ،یکی بر واقعیتهای عینی و دیگری بر
معنای ذهنی پدیدههای انسانی و اجتماعی تاکید دارند .اما ،هر دو از تعامل میان این دو عرصه (عین و ذهن)
طفره میروند .در مقابل ،رئالیسم انتقادی تالش میکند این خال را پر کند .در واقع ،رئالیسم انتقادی  -که
از تز همذهنی انتقادی بهره میبرد -از منظر هستیشناختی شبیه پوزیتیویسم است .بدین معنا که هستی
مستقل از ذهن را میپذیرد .اما از منظر معرفتشناختی به هرمنوتیک (تفسیرگرایی) نزدیک است .بدین
معنا که امکان فهمهای متعدد و متکثر از واقعیت را به رسمیت میشناسد .بدین معنا ،رئالیسم انتقادی تالش
میکند میان تبیین (شرایط عینی) و تفهم (معنای پس ذهن کنشگران) پل بزند .از این رو ،رئالیسم انتقادی
بر دو مسأله اصلی تأکید دارد -2 :پدیدههای اجتماعی مستقل از تفسیر ما از آنها وجود دارد .اما ،فهم و
تفسیر ما از آنها بر پیامدهای آنها تاثیر میگذارد .بدین معنا نه تنها ساختارهای اجتماعی نامتعین هستند
بلکه ،برای مطالعه پدیدههای اجتماعی میبایست کنش عامالن تاثیرگذاری را بررسی کرد که هم تفسیر
میکنند و هم ساختارهای اجتماعی را تغییر میدهند؛  -1معرفت ما از دنیا میتواند خطاپذیر باشد .بدین
معنا که شناخت ما از واقعیت میتواند با مدارک ،استداللها ،گفتگوها و نقدها اصالح شود.
واژههای كلیدی :پارادایم ،پارادایم انتقادی ،علوم انسانی ،تحول ،معرفت علمی

666

حسینزاده ،معصومه؛ کریمزاده ،لیال؛ کرمزاده ،معصومه و رحمتی ،محمدمهدی ( .)2931بررسی

راهکارهای ترویج آموزش انتقادی و مبتنی بر گفتوگو در نظام تعلیم و تربیت .در چکیده مقاالت
چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و
پرورش ایران (صص .)601-606 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

بررسی راهکارهای ترویج آموزش انتقادی و مبتنی بر گفتوگو در نظام
تعلیم و تربیت
معصومه حسینزاده2؛ لیال کریمزاده1؛ معصومه کرمزاده 9و محمدمهدی رحمتی

4

با توجه به وضعیت فعلی نظام آموزشی ،چه در سطح آموزش مدرسهای و چه در سطح آموزش عالی،
آنچه که به نظر میرسد میتواند در این راستا باعث تحول و تاثیر عمیقی بر بازدهی این نظام گردد ،توجه
و سرمایهگذاری بیشتر بر ایجاد و پرورش ذهنیت انتقادی و تحلیلگر در دانشآموزان و دانشجویان میباشد؛
چرا که یکی از مهمترین نقصهای فعلی نظام آموزشی در جامعهی ما ،تربیت ذهن تقلیدگر و بسته ،به ویژه
در حوزهی آموزش علوم انسانی است .پیشنهادی که این مقاله برای خروج یا تغییر این وضعیت خواهد
داشت ایجاد و تقویت ذهنیت انتقادی در برابر ذهنیت تقلیدگر ،و آموزش انتقادی مبتنی بر گفتوگو در
برابر آموزش تقلیدی و یک سویه میباشد؛ چرا که علم با انباشت آگاهیهای موجود در جامعه فراگیر و
پایدار نمیشود ،بلکه از طریق پرسشطلبی و گسست معرفتشناختی ،که حاصل تفکر انتقادی است،
تحول و پویایی پیدا میکند .آنچه که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد ،بازبینی دوبارهی مفهوم نقد و
آشکار ساختن اهمیت آن در نظام تعلیم و تربیت ،به ویژه جایگاه آن در جهان امروزی میباشد.
لذا مطالعه حاضر ،قصد دارد ضمن بررسی چیستیِ تفکر انتقادی و لزوم به کارگیری و ارزیابی جایگاه
آن در پژوهشهای علومانسانی ،راهکارهایی را نیز به جهت ترویج تفکر انتقادی در برنامههای درسی برای
توسعه پژوهش در این حوزه ارائه نماید.
روش مطالعه در این پژوهش کتابخانهای و نظری است که در آن با ارجاع به نظریات فیلسوفان تعلیم و
تربیت جایگاه تحول در سایهی نقد و آموزش انتقادی بیان شده است.
 - 2کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه گیالن و مربی آموزشیار دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی h_89mass@yahoo.com
 - 1کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه گیالن و مربی آموزشیار دانشگاه پیام نور گیالن karimzadeh.leyla@gmail.com
 - 9کارشناس ارشد جامعه شناسی از موسسهی غیرانتفاعی البرز قزوین karamzadeh.masomeh@gmail.com
 - 4استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیالن Mahdi.rahmati@gmail.com
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نتایج این مطالعه حاکی از آن است که نظام آموزشی ما ،به ویژه در حوزههای موسوم به علوم انسانی،
متکی بر آموزش است و پژوهش (دو واژه مرسوم در سنت علمی اروپایی) هنوز منزلت جدی و تا حدودی
معادل لغوی خود را پیدا نکرده است .ما در اوضاع کنونی نتوانستهایم تفکر علمی را در جامعه فراگیر کنیم.
در واقع ،رواج علم از محافل روشنفکری و نخبگانی فراتر نرفته است و تحقیق و کندوکاو علمی جایگاه
موثر خود را نیافته است .این مهم به دست نخواهد آمد ،مگر با تقویت روحیهی انتقادی از طریق دو بخش
مهم آموزش انتقادی و تفکر انتقادی .افراد با آموزش دیدن مهارتهای انتقادی ،خواهند توانست با ذهنی
باز و اندیشهورز دست به انتخاب جهانهای فکری و زیستی خود بزنند و به راحتی در معرض اهداف سوء
منابع اطالعاتی قرار نگیرند .برای گسترش این روحیه ،در گام اول تجدیدنظر اساسی در روش آموزش
یک طرفه در کالس درس الزم و ضروری میباشد .در روش تدریس یک طرفه ،فرصتی برای نقد یا ایجاد
سؤال نیست .اما ،در آموزش مبتنی بر گفتوگو ،دانشآموزان مسئولیت آگاهی دادن به معلم را به عهده
دارند و امر آموزش یک امر دوطرفه هست .با این روش ،ذهن افراد تقلیدگر و بسته پرورش نخواهد یافت؛
بلکه از طریق گفتوگو جرقههایی برای سواالت تازه ایجاد خواهد شد و هر سؤال میتواند دریچهای
جدید به دنیای علم باشد.
در پایان راهکارهایی برای ترویج تفکر انتقادی هم برای سیاستگذاران آموزشی و هم برای معلمان و
دستاندرکاران آموزش ارائه شده است که عمدهترین آنها عبارتند از:
 توجه به بعد کیفیتی آموزش (کیفیت تدریس) :توجه به تمامی مؤلفههایی که میتواند منجر بهبهبود تدریس معلم شود و زمینه نقادی را در فضای آموزشی فراهم سازد .جهت ارتقای کیفیت
تدریس ،شیوههای ارزشیابی از معلمان در پایان ترم ،به مسئولین توصیه میشود .الزم است
دانشآموزان ما در فضای کالسی با آزادی بیان ،نقادانه اندیشیدن را بیاموزند.
 تبدیل آموزش ایستا به آموزش پویا :تدریس در نظام آموزشی ما حالت القایی دارد و برنامهها بهطور انعطافناپذیری هر ساله تکرار میشوند .این وضعیت ،باعث ترویج آموزشی ایستا شده و در
بهترین حالت به انباشت علم حاصل میشود (کمیت پژوهش نه کیفیت)؛ در حالی که آموزش و
تدریس باید از حالت القایی به حالت انتقادی در آید تا از این راه علم پویا در بستر تفکر انتقادی
میسر گردد.
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 مسئلهمحور ساختن برنامههای درسی این حوزه :زمانی که برنامههای درسی مبتنی بر مسئله باشد،فرصتی را به جهت تکالیف و فعالیتهای چالشبرانگیز برای فراگیران فراهم میکند ،لذا زمینههای
پرورش تفکر انتقادی از طریق مسئلهمحوری در برنامههای درسی ایجاد خواهد شد.
واژههای كلیدی :نظام تعلیم و تربیت ،آموزش انتقادی ،تفکر انتقادی ،ذهنیت تقلیدگر ،گفتوگو
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سنجری ،هادی؛ سنجری ،محمد و خسروی ،ثریا ( .)2931تحول در نظام آموزش و پرورش؛

ملزومات و بایستههای آن بر اساس نهضت آهستگی .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی
انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص:
 .)669-603مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

تحول در نظام آموزش و پرورش؛ ملزومات و بایستههای آن بر اساس نهضت
آهستگی
هادی سنجری2؛ محمد سنجری 1و ثریا خسروی

9

اهمیت تعلیم و تربیت بر کسی پوشیده نیست .به تحقیق ،یکی از ارکان اساسی هر جامعه ،نظام آموزش
و پرورش است که در هماهنگی آشکار با سایر بخشهای آن از قبیل رکن اقتصاد ،فرهنگ و  ...قرار دارد.
بسیاری از صاحبنظران ،آموزش و پرورش را به عنوان پایه و زیربنای تمامی پیشرفتهای جامعه خودشان
در نظر گرفته و تحول در ابعاد مختلف جامعه را منوط و مشروط به تحول نظام تعلیم و تربیت ،دانستهاند.
در راستای تحول این سیستم ،پارهای از جوامع شتابزده عمل مینمایند ،اصطالحاً با سرعت عمل میکنند.
روشن است که در دورهای که هر روز آن رنگی غیر از رنگ دیروزش میگیرد ،سیستم آموزش و
پرورش نیز باید در سرعت با آن هماهنگ باشد .ولی به راستی پرسش این جاست که این سرعت تحول
چگونه باید باشد ،در پاسخی ابتدایی میتوان گفت سرعت در سیستمی میتواند مقبول باشد که اوالً
پایههای زیرین آن بنا و ثانیاً کامالً مستحکم نهاده شده باشد وگرنه در نظام آموزش و پرورش در قالب
تشبیهی به ساختمانی که هنوز پایه طبقاتی اول ،محکم و استوار بنا نشده است ،سرعت در ساختن طبقات
فوقانی کاری عبث و بیهوده و گاهاً با مخاطراتی همراه است .بر این اساس ،باید دید که در آموزش و
پرورش در راستای ایجاد تحول ،چگونه باید عمل نمود و با چه سرعتی پیش رفت؟ بر این اساس ،در مقاله
پیشرو ،سعی میشود جواب این سواالت بر اساس نهضت آهستگی به عنوان نهضتی تازه مطرح شده در
عرصههای مختلف زندگی بشری من جمله تعلیم و تربیت بیان شود.

 - 2کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه شهید چمران اهواز sanjariabiz2008@yahoo.com
 - 1دانشجوی ارشد رشته روانشناسی تربیتی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند sanjari1352@yahoo.com

 - 9کارشناس مترجمی زبان خارجه دانشگاه پیام نور
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تحول ،الزمه جامعه کنونی است و این مهم در کشورهای جهان سوم ضرورت بیشتری میطلبد .طبیعتاً

راه برونرفت از این عقبماندگی و همنوا شدن با پیشرفتهای روز ،تحول در ابعاد مختلف جامعه ،علی-
الخصوص تعلیم و تربیت ،به عنوان رکن پایه است و قطعاً این تحول با سرعت منطقی میباید توامان باشد.
امروزه در جوامع بشری در بخشهای مختلف آن میتوان نشانههای سرعت و شتابزدگی را مشاهده کرد،
من جمله؛ غذای حاضری ،2آموزش و پرورش سریع ،ارتباطات سریع ،مسافرت سریع ،مطالعه و یادگیری
سریع و ...با توجه به این اینکه ،سرعت گاهاً ویران کننده بود ،صدای برخی بلند شد و مخالفتشان با پدیده
سرعت ،فصلی نو در جوامع بشری گشود و نهضتی جدید را به وجود آورد که البته پیدایش آن با اعتراض
یک روزنامهنگار ایتالیایی به نام کالو پترینی به شرکت مک دوناالد -بزرگترین تولیدکننده غذاهای ماحضر
در جهان -شروع شد .این اعتراض با این جمله طنزآمیز که «راستی؛ حال که غذای سریع داریم ،چرا غذای
آهسته نداشته باشیم؟» .و این گونه بود که با سرعت به نهضتی سراسری تبدیل شد .این نهضت ،در شکل
تکامل یافته خود با شعار «هر کاری را تا جایی که ممکن است ،بهتر انجام بده!» ،انقالبی بود در مقابله با
زندگی پر شتاب دنیای جدید و نبردی در برابر این ایده که «سریعتر همواره بهتر است» .این نهضت در
مدت کوتاه ،مفاهیمی از قبیل؛ آموزش و پرورش آهسته ،زمان آهسته ،ارتباط آهسته ،مسافرت آهسته،
خانواده آهسته ،خوردن آهسته ،باغبانی آهسته ،مطالعه آهسته ،مدرسه آهسته و خوردن آهسته ،گسترهاش
را به بحث و بررسی گذارد (قمر .)2935 ،در همه موضوعات مذکور ،مفهوم «آهستگی» در برابر «سرعت»
ناظر به این واقعیت است که باید کمی به خود و دیگران «مهلت داد» .بر این اساس ،فیشر توضیح میدهد؛
برای به دست آوردن ایدههای خالق ،مرحله «هیچ کاری نکردن» یعنی سکوت و خلوت امری حیاتی به
شمار میرود .در نتیجه یک دقیقه صبر کن و یک دقیقه فکر کردن مساوی است با «زمان آهسته» و
جلوگیری از بسیاری از اضطرابها و عصبانیتهای ناشی از «زمان سریع» (همان).
همانگونه که مطرح شد ،دامنه سرعت ،گریبان تعلیم و تربیت را نیز گرفته است و بنا بر گفته
صفاییمقدم ( )2911سرعتزدگی حاکم بر آموزش و پرورش مانعی جدی برای پرورش مهارتهایی
است که برنامه آموزش فلسفه به کودکان (به عنوان بخشی از نظام تعلیم و تربیت) در پی آن است .نظر به
این که ،نظام تعلیم و تربیت کشورمان ایران نیز با استانداردهای جهانی فاصله دارد و تالش دستاندرکاران
این عرصه نیز بر کاهش فاصله و حتی جلو افتادن است و حتی در این راستا ،برنامههایی نیز در راستای
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تحقق شعار تحول در تعلیم و تربیت تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شده و گاهاً این برنامه از مرحله شعار
تا عمل با سرعت و شتاب همراه است ،سواالت اصلی تحقیق حاضر عبارتند از:
 -2تحول در سیستم آموزش و پرورش ما با چه سرعت و شتابی باید باشد؟
 -1محتوا و درون مایه نهضت آهستگی کدام است؟
 -9نهضت آهستگی حاوی چه ملزوماتی برای تحول در آموزش و پرورش ما است؟
روش تحقیق حاضر تحلیلی -استنتاجی خواهد بود و سعی محققین بر این است تا با سیر در منابع
مطالعاتی نهضت آهستگی را تحلیل نموده و در ادامه ،استلزامات این نهضت را برای نظام تعلیم و تربیت
استخراج و استنتاج نمایند.
نهضت آهستگی دانستن هر چیزی در مورد کم کردن سرعت زندگی است .از کارهایی که انجام
میدهیم ،لذت ببریم و این کارها باعث لذت ما شود و این یعنی اتصال دوباره به غذا ،مردم ،مکانها و
زندگی .در حقیقت ،این نهضت مخالف کارکردن و سرمایه داشتن نیست .همانطور که کارل هانر در
کتاب خودش در این زمینه بیان داشته« :راز این است که متعادل باشیم ،به جای انجام سریعتر امور ،هر
چیزی را با سرعت درست انجام دهیم .گاهی سریع ،گاهی آرام و گاهی هم بین این دو (متعادل) که تعادل
همان آهسته بودن معنی میدهد» (اندرو می ،نقل از هانر .)1556 ،به عنوان مثال و در وضوح بخشیدن به
بحث ،متذکر میشویم غذای آهسته ،متفاوت از غذای سریع است .غذای آهسته ،انجام دادن اقدامات تهیه
غذا نیست ،بلکه بدین معنی است که از محصوالت محلی لذت ببرید ،غذا با عشق و مراقبت پخته شود و
زمانی را بیرون از خانه ،غذا را با خانواده یا دوستان بخوریم (باتلر.)1550 ،
اندیشهی آهستگی در واقع ،دفاعی از دستاوردهای فرهنگی و تمدنی بشر که بر اثر انتخاب نوعی از
زندگی که میتوان آن را حیات سرعت بنیان نامید ،است .آنچه امروز با نام میراث فرهنگی و همهی این
دستاوردها میشناسیم به تدریج ،در حال نابودی است .در حالی که  Tزندگی سرعت بنیان کنونی ،با
جایگزینی اصل طبیعی تدریج با سرعتگرایی رو به تزاید میرود تا میراث فرهنگی بشر را با محصوالت
فرهنگی سریعالحصول عامهپسند عوض کند ،بنابراین آهستگی اصل راهنمای آن بوده است (صفاییمقدم،
.)2911
آموزش و پرورش آهسته با سعی در نشان دادن چهرهی واقعی عجله و سرعت نامعقول ،و تبیین این
مطلب که سرعت منزلتی ذاتی ندارد ،زمینه را برای ورود تأمل و تفکر به عرصهی آموزش و پرورش
فراهم میکند .برای مثال ،عرصهی یادگیری ،به عنوان یکی از عناصر مهم آموزش و پرورش ،امروزه
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بسیار در معرض آسیبهای ناشی از سرعتگرایی است؛ درحالی که میتوان گفت هر چه سرعت
فراگیری افزایش یابد ،از عمق ،دقت و دیرپایی آن کاسته میشود ،همانگونه که هرچه سرعت زندگی
بیشتر شود ،رسیدن به پایان خط زندگی نیز سریعتر میشود (صفاییمقدم.)2911 ،
در راستای اهمیت دادن به درونمایه سرعت مبنی بر اضطراب و عدم وجود ارتباطات عاطفی موجود،
در سرعت کشور ژاپن با بهرهگیری از آموزههای نهضت آهستگی ،باشگاهی را تاسیس کرده است که
دارای هفتصد عضو بوده و اعضای آن متعهد شدهاند که کمتر عصبانی شوند و شرایط زندگی
دوستانهتری داشته باشند.
شاخصههای سرعت بر اساس مندرجات مقاله صفاییمقدم ( ،)64 :2911بدین قرار است؛ اضطراب و
فشارهای روحی ،فقر وقت و زمان ،جنگ و دشمنی ،نابرابری ،تخریب محیط زیست ،نابودی تمدن،
شلوغی ،نظارت ،شتابزدگی ،پر تکاپویی ،فشار ،صوری و سطحی بودن ،تحلیل ،نابردباری ،فعالیت ،سلطه
کمیت بر کیفیت .اما آهستگی؛ آرامش ،دقت ،شهود ،صبوری ،اندیشمندی و سلطه کیفیت بر کمیت است.
پژوهش نشان میدهد که امروزه در تعلیم و تربیت کشور ما نشانههای سرعت در تحول را میتوان
مشاهده کرد و بر حسب ظاهر سرعت ،بیش از آن که سرعتی معقول و منطقی باشد ،شتاب و عجله است،
اصالً تحول خود در بردارنده معنی سرعت میباشد .این شتاب تبعات منفی از جمله؛ اضطراب ،فراموشی
اکنون و متمرکز شدن صرف بر فردا ،فشار روحی دستاندرکاران و نیز مصرفکنندگان برنامههای
آموزشی ،سلطه کمیت بر کیفیت و  ...شده است .در این راستا ،نهضت آهستگی به تعبیری خودمانی در پی
سوق دادن مجدد نگاهها و تفکر حول مسابقه الکپشت و خرگوش است و آن گونه که در مسابقه آن دو
آشکار است ،خرگوش نشان سرعت (البته از نوع غیرمنطقی) و الکپشت نماد آهستگی (البته آهستگی
منطقی توام با پیوستگی) است .از این رو ،این نهضت ،منکر سرعت نیست ،بلکه مدعی است که نظام تعلیم
و تربیت باید متعادل حرکت کند و هر چیزی را با سرعت درست انجام دهد و در پی نجات دادن زمان ،آن
هم برای خود زمان ،نباشد .اگر نظام تعلیم و تربیت در پی تحول هست ،میباید این تحول همراه با آرامش
و با پرهیز از شتابزدگی انجام شود ،حتی در شرایطی که ،شرایط آن را مجبور به سریع بودن میکند .عالوه
بر این ،نهضت آهستگی ملزوماتی را برای تحول در نظام تعلیم و تربیت در پی دارد که از آن جمله است:
«تعادل» (به معنی ،نه خیلی سریع و نه خیلی آهسته ،بلکه سرعت متناسب با شرایط و امکانات و مد نظر قرار
دادن اینکه درون مایه نظام تعلیم و تربیت برای چه حد سرعت آماده است) ،پرهیز از تشویش و اضطراب
(سرعت تحول نظام تعلیم و تربیت باید به حدی باشد که در عوامل برنامهریز ،مجریان و نیز جامعه هدف
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آن ایجاد تشویش و اضطراب نکند) ،کیفیتطلبی (به این معنی که نظام تعلیم و تربیت از نگاه کمیتطلبی
اجتناب نماید و کیفیت را بر کمیت ترجیح دهد).
واژههای كلیدی :تعلیم و تربیت ،نهضت آهستگی ،تحول ،سرعت ،آهسته
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عبداهللپور علمداری ،وحیده ( .)2931فرصتها و چالشهای آموزش و پرورش ایران در برابر

جهانی شدن .در چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :مبانی
فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (صص .)666-664 :مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

فرصتها و چالشهای آموزش و پرورش ایران در برابر جهانی شدن
وحیده عبداهللپور علمداری

2

امروزه با پدیدهای به نام «جهانی شدن» مواجه هستیم که به گفتهی رابرتسون ،به «در هم فشرده شدن
جهان و تراکم آگاهی نسبت به جهان» داللت دارد .به گفتهی کارل پوپر «آینده؛ وابسته به این است که ما
جهان را چگونه میبینیم و درباره امکانات کامالً فراخ آینده ،چگونه قضاوت میکنیم» .جهانی شدن
اگرچه ،در درجه نخست یک نظام اقتصادی و سپس نظام سیاسی اجتماعی است .ولی ،بیتردید در بر
دارندهی فرهنگ جدیدی نیز هست .صرفنظر از اینکه مفهوم علمی یا اخالقی فرهنگ بر هجوم فکری و
توفان معلوماتی و مسائلی که جهانی شدن با استفاده از وسایل ارتباط جمعی جدید و شبکه گسترده تبلیغاتی
رسانهای در سطح جهان منتشر میسازد قابل انطباق هست یا خیر؛ به هر حال همه اینها فرهنگ نوینی را
نوید میدهد.
عدهای از جهانی شدن به عنوان نیروی رهاییبخش استقبال کردهاند .از نظر هواداران روابط جهانی
موجب افزایش کارآیی ،رفاه ،دموکراسی ،وحدت و صلح میشود .جهانیشدن مانند مسابقهای است که
همه در آن برنده میشوند و همه در یک جامعه جهانی نوظهور از آن بهرهمند خواهند شد .عدهای دیگر،
جهانی شدن را برخالف این تصور امیدبخش با عناوین گوناگون «چپاول جهانی»« ،تبعیضنژادی جهانی» و
«دام جهانی» رد کردهاند .برخی گمان میکنند که با جهانی شدن نقش آموزش تضعیف میشود .در
حقیقت ،چنین نیست بلکه باید آموزش را بنا به اقتضای شرایط نو متحول ساخت .هر نظام تربیتی،
پویاییاش به این است که اصول ،روشها و کارکردهای خودش را از حالت ایستا خارج کند و بتواند
خواستههایش را متناسب با دگرگونیهای محیطی شاداب و زنده نگه دارد .اگر یک نظام تربیتی ،بدون
توجه به دگرگونی شرایط محیطی بخواهد از اصول و شیوههای معینی به نحو ثابت برای همه زمانها و
مکانها استفاده کند ،محکوم به مرگ خواهد بود .هر چند زمزمههایی به گوش میرسد که سازمانهای
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم وتربیت

مازندران alamdari1219@gmail.com
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آموزشی نیز همچون دیگر سازمانها ،در حال زوال هستند و در چارچوب انقالب الکترونیک و انفجار
ارتباطات و پیشرفت سهمگین فناوری از تاثیر آموزش خواهد کاست .با این حال ،باید گفت که سازمانها
و موسسات آموزشی به رغم تغییر نقش و تحول ساختار؛ تنوع شیوههای آنها ،همچنان مسئولیت تاریخی
مهمی را بر دوش دارند که هیچ چیز نمیتواند جایگزین آن گردد.
به همین جهت ،همه کشورهایی که به دنبال توسعه و اصالحات هستند؛ در همه جای دنیا از آموزش و
پرورش شروع میکنند؛ اما ،بر خالف گذشته آموزش و پرورش امروز و آینده ،به معنای فرایند دایمی
یادگیری توسط هر انسان و هر جامعه است .پس ما نیازمند تحول و تنوع هستیم .ما به مدارسی جدید ،نیاز
داریم .مدارسی که با زندگی مردم ،مراکز تولید افکار عمومی و فرهنگ و رسانهها ،مرتبط باشد .ما برای
مواجهه با مسایلی که تاکنون با آن روبه رو نشدهایم ،نسخههایی از پیش آماده در اختیار نداریم ،ولی
میتوانیم کلید شناخت را به فرزندان خود بیاموزیم ،آنان را با مهارتهای الزم برای برقراری ارتباط و
توانایی تصمیمگیری صحیح آشنا سازیم و میتوانیم آنان را به امکانات الزم برای آیندهای که با جهان ما
تفاوت دارد ،مجهز کنیم.
از این رو ،شناسایی ویژگیها و آثار جهانی شدن یکی از وظایف اصلی هر نظام آموزشی و از جمله
نظام آموزش و پرورش ایران میباشد .تاثیرات جهانی شدن بر تعامالت جهانی ،به مانند شمشیر دو لبه
است .از یک سو ،باعث همبستگی و نوعی یکپارچگی در تعامالت جهانی میشود .ولی از سوی دیگر،
موجب تفاوت و به اعتباری از هم گسیختگی میشود .در دنیای امروزی ،ما شاهد نفوذپذیری مرزها از
طریق تکنولوژی ارتباطات هستیم و این تکنولوژی اطالعات است که به جوامع و سازمانها ،امکان
پاسخگویی به گسترش مرزها را میدهد .اما ،باید اعتراف کنیم که همهی جوامع؛ تحت تاثیر پدیده جهانی
شدن هستند .بسیاری معتقدند که جهانی شدن یک فرصت استثنایی است اما ،به این شرط که این پدیده را
خوب بشناسیم و استراتژیهای الزم را در مقابل آن داشته باشیم .اما ،اگر با بیاعتنایی از کنار آن عبور
کنیم ،تبدیل به یک تهدید میشود.
بیتردید فرایند جهانی شدن صرفاً بحرانآفرین نیست؛ بلکه ابزارهایی کارآمد هم برای گذر از بحران
عرضه میکند .به همین دلیل؛ برخی نظریهپردازان در بحث از پیامدهای جهانی شدن ،آن را موجد «آزادی
و اضطراب»« ،فرصت و خطر» میدانند و از دیالکتیک جهانی سخن میگویند .درست است که با پدیده
جهانی شدن و به تبع آن ،خدشهدار شدن زمان« ،تداوم» و «وحدت» سوژه نیز مخدوش میشود و احساسی
از «موقتی و متغیر بودن» بر ذهن انسان چیرگی مییابد و امنیت و آرامش ناشی از «وحدت و تداوم» داشتن
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رخت بر می بندد ،اما« ،تردید و عدم قطعیت» به همهی حوزههای زندگی فرهنگی و حتی حوزه شناخت
علمی رسوخ میکند و «ترس و ناامنی» فراگیری پدید میآورد .با گسترش چشمگیر قلمرو روابط زندگی
اجتماعی ،دنیای اجتماعی افراد بسیار بزرگتر شده ،احساس کنترلناپذیرتر شدن چنین دنیایی را در آدمیان
به وجود میآورد.
در چنین دنیای بدون مرزی ،امکان گفتگوی فرهنگها و گفتمانها بیشتر فراهم شده و اجزا و عناصر
مختلف فرهنگی ،به صورتی گریزناپذیر ،با هم برخورد میکنند و در کنار یکدیگر قرار میگیرند .دنیاهای
بسته ،باز میشوند و به رغم دشوار شدن فرایند هویتسازی ،بستری مهیا ،برای تکثر و خاصگرایی
فرهنگی و شکلگیری هویتهای محلی فراهم میشود .از این رو ،دیدگاه جهانی شدن ،فرصتها و
چالشهایی برای آموزش و پرورش به طور عام و برای ایران بطور خاص پدید میآورد .در این مقاله،
سعی شده است با بهرهگیری از فرصتها و با شناخت بهتر چالشها در جهت اعتالی نظام آموزش و
پرورش در راستای جهانی شدن ،قدمی هر چند کوچک برداریم .در این مقاله در صدد آن هستیم که به
سواالت ذیل پاسخ دهیم:
 -2فرصتهای ناشی از پدیده جهانی شدن برای آموزش و پرورش ایران چیست؟
 -1تهدیدهای پدیده جهانی شدن برای آموزش وپرورش ایران چیست؟
 -9راههای مواجهه آموزش و پرورش ایران با پدیده جهانی شدن چیست؟
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