
 
  

  

  

  

  ١ايديدر طرح پا يريادگيمفهوم  يفلسف يو نقد مبان نييتب
  

  5محمود مهرمحمدي ،4پرست خسرو باقري نوع ،3فاطمه زيباكالم مفرد ،2سميرا حيدري

  30/4/92تاريخ پذيرش:   16/12/91 تاريخ دريافت:

 
 چكيده

 
 ديدگاه مورتيمر آدلر بناي است كه بر م طرح پايديا در هدف اصلي اين پژوهش تبيين و نقد مفهوم يادگيري

بنابراين،  .تحليلي استفاده شد –به اين هدف از روش توصيفي يابيدستبراي  مورد بررسي قرار گرفت.
فعاالنه بودن يادگيري در طرح  نقش معلم، ياددهي، محتواي يادگيري،يادگيري در ارتباط با  يهايژگيو

 ترينبه مهم سپس، تبيين شد. يسالبزرگو  العمرمادامپايديا، ارتباط يادگيري با سالمت ذهن و يادگيري 
فعاالنه بودن  . بر اساس نتايج اين پژوهش،شد اشاره نقاط قوت و ضعف مفهوم يادگيري در بستر پايديا

العمر در بستر مادام يريادگي يبرا يساز نهيو زم يريادگي يگسترده برا ييو در نظر گرفتن محتوا يريادگي
محدود كردن   به توانيم زينآن نقاط ضعف   نيترمهم ست. ازطرح پايديا ز نقاط قوتا ياآموزش مدرسه

 ريدر س ينگرفتن هوش عمل نظرو در  ياحرفه يهاو در نظر نگرفتن شاخه يتك انشعاب يريدر مس يريادگي
ستفاده از اي، ريادگيبهبود  يبرااين پژوهش مهم  هايشنهادياز پ بر اين اساس، يكي .اشاره نمود يريادگي

      .باشديدر حد تسلط م يريادگي يالگوها مانند ييو استفاده از الگوها يجبران يهاآموزش

  مورتيمر آدلر ،طرح پايديا يادگيري، مباني فلسفي، هاي كليدي:واژه

                                                 
 . اين مقاله از رساله دكتري خانم سميرا حيدري استخراج شده است. ١
 s_heidari2001@yahoo.comن، عليم و تربيت دانشگاه تهرادانشجوي دكتري فلسفه ت .2

 دانشگاه تهران ،دانشيار دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي .3
 دانشگاه تهران ،استاد دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي .4
 دانشگاه تربيت مدرس ،استاد دانشكده علوم انساني .5

و نقد  نييتب ).1392( حيدري، سميرا؛ زيباكالم مفرد، فاطمه؛ باقري نوع پرست، خسرو؛ مهرمحمدي، محمود

   .93-110 )،1( 3،نامه مباني تعليم و تربيتپژوهش .ايديدر طرح پا يريادگيوم مفه يفلسف يمبان
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  مقدمه

تربيـت بـوده  محـوري در حـوزه تعلـيم و يهاپرسـشچگونگي يادگيري در انسان از  ،به طوركلي

 .دهنـديم ارائهآموزشي خود را  برنامه ،دارند هاپرسش گونهنيابا توجه به بينشي كه نسبت به  است. مربيان

چگـونگي يـادگيري در بسـتر آمـوزش و  ،آمـوزش و پـرورش يهـانظامدر يكي از مسائل چالش برانگيـز 

سـائل آموزان يكـي از مپرورش عمومي است. شكست تحصيلي ناشي از اختالل فرآيند يادگيري در دانش

بـه  تـوانيمـ. با بررسي تاريخ آموزش و پرورش قـرن بيسـتم روديمبه شمار هاي آموزشي جهان مهم نظام

           طرح پايديا به عنوان سندي در جهـت تحـول و بـا گـرايش بـه آمـوزش و پـرورش عمـومي و واكـنش بـه

 در حـال حاضـري كـرد. حرفه گرايي و تخصص گرايي اشاره كرد و مفهوم يادگيري را در خالل آن بررس

  . اندپرداختهآدلر نيز ديدگاه ابعاد مختلف طرح پايديا و به بررسي  بسياري از محققان

بررسـي تطبيقـي تـاريخي ايـدئولوژي اصـالح گـران منتخـب در «با عنـوان  يارساله 1994در سال 
و  هاشـباهت مقايسـهرساله بـه . در اين تدوين شدامريكا  1در دانشگاه ايالتي اينديانا »پنجاه و هشتاد يهادهه

پنجـاه و هشـتاد  يهادهـهريكـا در بين اصالح گران نظام آموزش و پـرورش ايـاالت متحـده ام يهاتفاوت

در سـال  2پرتـاب اسـپوتنيك مهـم. اين دو دهه به اين علت انتخاب شدند كـه دو واقعـه پرداخته شده است

آموزش و پرورش تا موجب شد  1983در سال  »3در خطر يملت«عنوان  باو گزارش كميسيون امريكا  1957

مـورد بررسـي قـرار . ديـدگاه انديشـمندان منتخـب در ايـن دو دهـه روي آورداصـالحات انجام مريكا به آ

هشـتاد را  دهـه در پنجاه زوال آمـوزش و پـرورش ايـاالت متحـده اصالح گران دههگرفت. بر اين اساس، 

هشـتاد ايـن زوال را مـديون اصـالح گـران منتخـب دهـه  كه يدر حال، دانستنديمپيشرو  يهافلسفهحاصل 

  ). 1994 ،4سالرز( كردنديمتلقي آموزش و پرورش امريكا نظام صد ساله اشكاالت ساختاري 

، آدلر به عنوان يك اصالح گر نظام آموزشي دهه هشتاد معرفي شده است) 1994در رساله سالرز (

در ايـن پـژوهش مـورد مفهوم يادگيري با ابعادي كـه  دربارهو فلسفي ديدگاه تربيتي ا يهافرضپيش  اما به

ضمن بررسي ديدگاه فلسفي  تالش شدبنابراين، در اين پژوهش پرداخته نشده است. نظر قرار گرفته  است، 

است،  مورد غفلت قرار گرفتهكه در اين اثر او مباني فلسفي مفهوم يادگيري از ديدگاه  آدلر،و متون تربيتي 

محتوا و ياددهي  يهامؤلفهاست كه به  ياحلقهبا اين توضيح كه يادگيري در برنامه درسي مانند  .تبيين شود

 غفلت نمود. از اين رو، در اين مقالـه رابطـه هامؤلفه ايناز  توانينمدر تبيين يادگيري  . لذا،شوديم مربوط

                                                 
1. Indiana university 
2. sputnik 
3. A nation at risk  
4 . Sellars 
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آموزشـي و  يهانظاميادگيري در  مسئله. محوريت يكديگر مورد توجه قرار گرفته است با هامؤلفهاين بين 

را خاطر  پژوهشاهميت و ضرورت  ،طرح پايديا به عنوان تحولي در نظام آموزش و پرورش امريكااجراي 

      در نظرگـرفتن  ي ديگـر بـاهـانظامبررسـي آگاهانـه و همـه جانبـه تحـول در  . عـالوه بـراين،كنـديمـنشان 

-مفهـوم پـردازي تربيتـي در بسـتر فلسـفي جهـتنشي عميـق تواند در كسب بيميهاي زيربنايي آن انديشه

  ن مفيد واقع شود.اجتماعي كشور ما

  

  زمينه تاريخي طرح پايديا در بستر تحول

بـه همـراه » برنامه كتب بزرگ«در كتاب  1950تا  1930بود. او در دهه  1آدلر همكار ديرين هاچينز

بيـنش و  ،داد و استدالل را مبتني بـر تفكـر منطقـيقرار بررسي پرورش قوه استدالل انسان را مورد  ،هاچينز

محتواي برنامه درسي بايد شامل آثار معتبري باشد كـه بيـانگر  ،. از ديدگاه اين دو متفكردانستيمبصيرت 

كـه هـاچينز و  يابرنامـهخردورزي باشد. برنامه كتب بـزرگ يعنـي ترين دستاوردهاي بشري در عرصه باال

در واكنش بـه اصـالت تغييـر و  ).118، 1387 ،2تبلور اين باور است (آيزنر ،ندغاز كردآ 1938آدلر در سال 

هاچينز و آدلر قائل به ثبات و وفادار به اصول مطلق بودند. هاچينز و آدلر  ،نسبيت گرايي در پيشرفت گرايي

ت و بـه ارسطويي اس مشخصآدلر به طور  ييدارگرايپاپايدارگرايي بودند. انديشه  تربيتي پايه گذار مكتب

ارسـطويي در قـرن بيسـتم يـاد و از آدلـر بـه عنـوان يـك فيلسـوف نـ نظرانصـاحبهمين دليـل بسـياري از 

  ).3،1984(هارتشورناندكرده

ملي اعتالي آموزش و پـرورش ايـاالت متحـده آمريكـا تشـكيل شـد و  ميتهك 1980در اوايل دهه 

ن گـزارش حـاكي از افـت تحصـيلي و بود. محتواي اي تهحاصل تحقيقات اين كمي» ملتي در خطر«گزارش 

و مشـكالت نظـام  هـايينارسـاكاهش توان علمـي و آموزشـي دانـش آمـوزان در دروس مختلـف و نيـز و 

ته . پس از آن اين كميشديمآموزش و پرورش آمريكا بود و زنگ خطري براي آينده اين كشور محسوب 

آدلـر در سـال  ،. سـپس)1381،142،رجـاني(م بـودنظام آموزشـي بنيادين ل به دنبال راهكارهايي براي تحو

را به عنوان طرحـي در راسـتاي تحـول 4طرح پايديا ،با همكاري گروهي از متخصصان تعليم و تربيت1982

 يامدرسـهآدلر مـدافع برنامـه درسـي مشـتركي بـراي آمـوزش  ،در اين طرح د. آموزش و پرورش ارائه دا

  .كنديمزش و پرورش عمومي را توصيه آدلر در اين طرح آمو،دوازده ساله است. در واقع 

                                                 
1. Hutchins  
2. Eisnner 
3. Hartshorne 
4. Paideia proposal 
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قـرار آموزش و پـرورش عمـومي از ديـدگاه آدلـر در تضـاد بـا تخصـص گرايـي و حرفـه گرايـي 

از ايـن . آورديمـبراي تخصص و حرفه آينـده فـراهم  يانهيزمادعاي آدلر  بر اساس كه يدر حال، رديگيم

را براي دانش آمـوزان در  العمرمادامري زمينه يادگيو  است ياشاخهآموزش و پرورش عمومي تك منظر، 

سـازي بـراي كلي، وظيفـه چنـين آموزشـي زمينه. بـه طـوركنـديمايجاد  ياحرفههنري و  ،همه ابعاد علمي

  العمر است.يادگيري مادام

  

  يادگيري يهاهينظربررسي 

. ندأثير گذاشـتو بر حرفه مربيان تـ نديادگيري در نيمه اول قرن بيستم به ظهور رسيد يهاهينظراكثر 

يادگيري شرايط  يهاهينظراز شناخت. در  ياجنبهنظريه به معناي وسيع كلمه عبارت است از تعبير و تفسير 

امـر يـادگيري را در  ،يادگيري معاصر يهاهينظرامروزه  .شوديمانجام دادن يا انجام ندادن يادگيري تحليل 

  دسته زير تقسيم بندي نمود:دو آنها را به  انتويمو  انددادهآموزشي تحت تأثير قرار  يهانظام

قابل مشاهده در رفتار تأكيد دارد. بـه  اتشرطي (رفتارگرايي): رفتارگرايي بر تغيير يهاهينظرالف) 

علـت  هـامحرك. شـوديميادگيري به دنبال ارتباط بين محرك و پاسخ ايجاد  ،نظر اين دسته از دانشمندان

. دهنـديمـو يا آنكه احتمال بروز رفتاري را افزايش  شونديمفتار خاصي باشند و موجب بروز رمحيطي مي

اسـاس ايـن دسـته از ر بـ ،).به بيـان ديگـر1385 ،(كديورشوديمپاسخ نيز واكنشي است كه به محرك داده 

وجود ه يادگيري در اثر ايجاد و تقويت رابطه و پيوند بين محرك و پاسخ در سيستم عصبي انسان ب ،هانظريه

اراده و  ،اختيار مانند ييهامفهومو  گرايي نوعي جبر رواني حاكم استدر رفتار). 24، 1377،آيد(شعبانيمي

                  بـه علـت تحويـل گرايـي . همچنـين،باشـندينمـو تعيـين كننـده رفتـار آدمـي  رونـدينمـبه كـار مسئوليت 

 ،ارادهماننـد  ييهـايژگـيو؛ يعنـي كننديمي را نفعالي انسان  يهادهيپدهستي شناسانه نيز واقعيت و وجود 

هـاي مثبـت و منفـي بلكـه فقـط تقويت ،شـودآزادي و مسئوليت به عنوان اموري رواني در نظر گرفتـه نمي

ش شناسـانه نيـز امـور روانـي در مقام تحويل گرايي رو .دهديممحيطي است كه رفتاري را در انسان شكل 

 كيآنها را بـه زبـان مكـاني توانيمدر مقام روش تبيين  ، امادارند آزادي و مسئوليت موجوديتانسان مانند 

 ،منفعـل اسـت ،سـيماي انسـان در رفتـارگرايي ،كه همان محرك و پاسخ است ترجمه كـرد. بـدين ترتيـب

نسـان بازتـاب اسـت و در آن و فعاليـت روانـي ا شـودينمـر درون روان در نظر گرفتـه و حركتي د فعاليت

گفـت كـه در امـر يـادگيري نيـز  تـوانيمـ ،). در واقـع1387 ،قري و خسـروينيسـت(با جوشش و حركتي

حاصل بازتاب و نتيجه محرك و پاسخ است  يشناختروانيادگيرنده منفعل است و يادگيري به عنوان امري 
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  و جوشش دروني در يادگيرنده وجود ندارد. 

 نيتـرياتيـحزش اطالعات بناي روان شناسي شناختي اين است كه پردازير شناختي: يهاهينظرب) 

ذخيره سازي و حفظ و استفاده از اطالعـات  ،كسب ،فعاليت انسان است و وظيفه اصلي ذهن انسان جستجو

ادراك و  ،يـادگيري را ناشـي از شـناخت نظرانصاحباز ). اين دسته 1988،(استرنبرگ درباره جهان است

. اين شوديما ساخت هاي شناختي قبلي او تلفيق جديد فرد ب يهاد گرفتهديدگاه يااين . از داننديمبصيرت 

شناختي بر نقش  يهاهينظردر  ،اين باورند كه يادگيري جرياني دروني و دائمي است. به اين ترتيبر عده ب

و دانش آموزان بـه جـاي اينكـه در برابـر  شوديمفعال و سازنده دانش آموزان در موقعيت يادگيري تأكيد 

(گالور سازنديمو واقعيت خود را  ننديآفريممعنا  ،دكار واكنش نشان دهندمحيط خود فقط به صورت خو

و يـادگيري  دهـديمـارائـه سيمايي منفعل از يادگيرنده رفتارگرايي كه  نظريهبرخالف ). 1385، و برونينگ

  . شوديمشناختي بر نقش فعال يادگيرنده در امر يادگيري تأكيد  يهاهينظر، در امري فعال نيست
  

  يادگيري يهاهينظرگاه آدلر در زمينه ديد

و ن رفتار حيوا پيرامونتجربي  يشناختروانيادگيري بر اساس تحقيقات  يهاهينظر ،از ديدگاه آدلر

ايـن  در مورد روان شناسي يادگيري بر مبناي اگر بخواهيم لذا،. اندشدهارائه رفتار انسان  رهبه دنبال آن دربا

خواهـد بـود. در نظريـه شـرطي شـدن  هـاوانيحدربـاره  آن به طور خاص يهالمثا، كتابي بنويسيم هاهينظر

سـروكار داريـم تـا چگـونگي  هاشـامپانزهبا  ،آزمايش بر روي سگ است و در آزمايش گشتالت ،پاولوف

 يهاهيـنظرتفـاوت ديـدگاه آدلـر يـا  نيتـرمهم ،). در واقـع2001،175، رخداد بينش را بررسي كنيم (آدلر

بـر كـه حاصـل آزمـايش  اسـتوارند ييهامفروضهبر  هاهينظراين رگرا و شناختي آن است كه يادگيري رفتا

  انسان مانند عقالنيت تأكيد دارد.  رهباناديده گرفته شده در يهايژگيوحال آنكه آدلر بر  ،حيوان استروي 
  

  مباني انسان شناختي و معرفت شناختي يادگيري از ديدگاه آدلر

بنيـادي فلسـفي بـه ويـژه ماهيـت انسـان و ماهيـت  يهادگاهيـدبه وابسته ان ماهيت يادگيري در انس

يادگيري مبتني بر ديـدگاه فلسـفي اسـت  رهبا) و هرگونه تبيين علمي در3، 2006 ،(جارويس استشناخت 

  .)4، 1998 ،كه پرداختن به آن اهميت دارد (وينچ

 ،(جـارا ژگـي شـناخت اسـتاست كه داراي وي 1واحد جسمي و روحييك از ديدگاه آدلر انسان 

. كارت به عنوان مسئله به ميان آمـد). چنين وحدتي در انسان در زمان ارسطو مطرح نبود و در زمان د1975

                                                 
1. body -soul unity 
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 ).1390،(زيبـاكالم جايي براي دوگانگي روح و جسم باقي نگذاشت ،ارسطو با طرح مفهوم صورت و ماده

داراي صورت و مـاده اسـت و از روح و جسـم  انسان ،گفت كه همانند هر شيء در جهان توانيمدر واقع 

 ريتأثمسلم است كه اين دو بر هم  تشكيل شده است و رابطه روح و جسم مانند رابطه صورت  و ماده است.

  . دارند

وجـود داشـته باشـد و بـر  توانـدينمـاز ديدگاه توماس قديس نيز در اين جهـان روح بـدون جسـم 

      آدلـر ديـدگاه  ،تحـت تـأثير ديـدگاه ارسـطو و تومـاس قـديس .ابديينمجسم نيز بدون روح دوام  ،عكس

قواي  :از عبارتنداستعدادها  ،مطرح كرد. از ديدگاه آدلر1شناسي استعدادن شناسي خود را با عنوان روان روا

. اين قوا مربوط به كل انسان است كه مركب از باشديماو  يهاتيظرفو  هاييتواناشامل كه عملكرد انسان 

 ،به بيان ديگـر. )1987،آدلر( و جسم است نه آنكه فقط منحصر به روح يا جسم به طور جداگانه باشدروح 

شناخت انسان به فعاليت انسان كه تركيبـي از روح و جسـم اسـت بسـتگي دارد. انسـان بـر اسـاس عملكـرد 

تفاده از فرشـتگان داراي دانـش عقالنـي بـدون اسـ ،آدلـر بـه زعـم. ابدييمحواس و عقل به شناخت دست 

انسـان داراي دانـش  ، امـاداراي شناخت حسي بدون بهره مندي از قواي عقالني هسـتند حيواناتحواس و 

  . )1987(آدلر،  عقالني و دانش حسي است

  شناخت انسان را از ديدگاه آدلر به دو مرحله تقسيم كرده است:  ) فرآيند1971( ٢جارا

 شـوديمازي صورت از شيء مورد شناسايي پرداخته در اين مرحله به جداس :3انتزاع  ادراكي الف)

نسـان افظه يا خيـال ا. چنين تصوير كلي همچنان در حشوديمگفته  5يا تصوير ذهني 4كلير كه به آن تصوي

تخيلـي حافظـه و قـوه  ،انتزاع ادراكي توسط حواس ،و هنوز در مرحله حسي است. در واقع گذارديمتأثير 

  .شوديمحسوب م 6و عقل منفعل رديگيمصورت 

محصـول مرحلـه اول شـناخت را بـه كليتـي خـالص  در اين مرحله عقل فعال :7انتزاع  مفهومي ب)

صورت  ،كليكلي را دارد. ايده  يهادهيا. عقل فعال توانايي درك صورت اشياء و رسيدن به كنديمتبديل 

قيقـت در جهـان خـارج از ولي خودش حقيقـت نيسـت. ح ،گذارديمقابل فهم اشياء را در اختيار شناسنده 

كـه مـا امـور واقعـي بيرونـي را بشناسـيم نـه آنكـه  شونديمانتزاعي شده موجب  يهادهياانسان وجود دارد.

                                                 
1 . faculty psycology 
2 . Jara 
3. perceptual abstraction 
4. generic image 
5 . phantasm 
6. passive intellect 
7. conceptual abstraction 
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 هسـتندكردن ما در شناخت امـور جهـان د ابزارهايي براي توانمن هادهياخودشان امور حقيقي باشند. وجود 

  . )261، 1971، (جارا

. از ديدگاه شوديمتمايز قائل  2كه هست هآنچو  1شوديمسان شناخته آدلر بين امري كه به وسيله ان

 ،. در عين حـالماندينمآن باقي ر حقيقت از غي ييجداراهي براي  ،شود گرفتهاگر چنين تمايزي ناديده  او

مـالك تشـخيص  ،سـتواقع گرايان اكه مورد تأييد مطابقت نظريه  بر اساس. رديپذينم را  3نظريه مطابقت

متأثر از ديـدگاه تومـاس  آدلر). 1971،270، مطابقت امر ذهني با شيء خارجي است (جارا ،از خطا حقيقت

 يمفهوم ساز ،است. در عمل شناساييوحدت بين فاعل شناسا و امر  ناظر بر كه شناخت معتقد استقديس 

و نـه مـاده  صورتر دما  ،صورت شيء حقيقي از ماده جداست. در وحدت بين فاعل شناسا و امر شناسايي

وحـدت پيـدا  ءصورت بـا آن اشـيا نظرما از  ،هايصندلدر شناخت  ،. براي مثالميابييمآن وحدت ا ب شيء

انسـان جهـان كـوچكي اسـت كـه صـورت جهـان پهنـاور را در خـود  ،نه ماده آنها. بـدين ترتيـب ميكنيم

عقـل بـه  ،زعـم آدلـر است. بـه هاصورتگفت كه ذهن صورت همه  توانيمارسطو نظر . طبق پرورانديم

 ،بلكه دانستن امـور در جهـان ،ابديينممادي با اشياء وحدت  از نظرعنوان ابزار شناخت غير از ماده است و 

  ). 1971،271،صورت است(جارا دروحدت با آنها 

خيرهايي هستند كه براي جسم مطـرح  ،توانايي و قدرت جسمي و حيات ،سالمتي ،از ديدگاه آدلر

. رونـديمخيرهاي ذهن به شمار  ،عقالنيت در نهايتفهم و ادراك و  ،دانش ،اطالعات ،همچنين. شونديم

ارزش يكسـاني بـراي ذهـن . ايـن خيرهـا رسديماين خيرهاست كه ذهن به مرحله كمال  نيل بهدر صورت 

 4ردخُرد ُخ. اطالعات به صورت ابدييمآنها از اطالعات به سوي عقالنيت فزوني  ارزشبلكه درجه  ،ندارند

آمـد از محـيط يـا رسـانه اطالعات مفيد و يـا اطالعـات ناكاردر زندگي انسان . ممكن است شوديمكسب 

. بـه طـور دناطالعاتي كسـب شـوبه وجـود آيـد،بدون آنكه دانشي د. در عين حال ممكن است نكسب شو

ممكن  ،چنينهمدانش به صورت سازمان يافته و نظام مند است و حال آنكه اطالعات چنين نيست.  ،معمول

از ارزش واالتـري  آناست دانش بدون درك و فهم اهميت آن كسب شود. دانش همراه بـا درك عميـق 

اطالعـات و درك عميق روشـنگر دانـش اسـت.  ،. در واقعبرخوردار استنسبت به دانش خالي از ادراك 

مستلزم ن دانستن آ داشتن اطالعات و يا ، امارديگيمقرار ز آن چي درك و فهمپيش فرض  ،هر چيزيدانش 

دارا و  رديـگيمـهاي ذهني در مرتبه واالتـري قـرار . عقالنيت نسبت به خيردرك و فهم نسبت به آن نيست

                                                 
1 . quoadnos 
2 . secundumse 
3. Corresondense theory  
4. bit by bit 
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، تا ذهن به بصيرت اساسي دست يابد(آدلر دهديمدانش و درك و فهم را پيش فرض قرار  ،بودن اطالعات

  بندي نمود: دسته  توانيميب زير ) . از ديدگاه آدلر صور شناخت در انسان را به ترت1986،111

  1الف) دانستن معطوف به چيستي 

  به طور عميق2ب) دانستن معطوف به چيستي 

  3ج) دانستن چگونگي 

 4د) دانستن چرايي 

را  ييهاتيواقعبا كسب اطالعات انسان . دهديمدانستن معطوف به چيستي ياري ر اطالعات ما را د

بدانيم ديگر و ارتباط آن با امور  هايژگيوچيستي  درباره ميتوانيم، نيه رابعالوه . ابدييمدر مورد امور در 

.دانش تاريخي و علمي با دانش معطوف شوديمكه در اينجا دانستن معطوف به چيستي به طور عميق مطرح 

. نيـاز دارنـد5بـه پـژوهش روشـمند هادانشسر و كار دارد. اين دانش معطوف به چيستي عميق به چيستي و 

 ،اسـت. در واقـع ي و دانسـتن معطـوف بـه چيسـتي عميـقدانستن معطوف به چيسـتر روشنگيي نستن چرادا

گفت كـه در  توانيم. كنديمايجاد  ،آنچه بايد دانسته شودنسبت به بصيرت و تأمل فلسفي  يي،دانستن چرا

 نـوع اسـت: بـر دو. دانستن چگـونگي نيـز دهديمو به چه علت رخ  ييدانستن چرا ،مرحله كسب عقالنيت

                   عمـل كنـيم.  ميكنـيمـكـه در آن زنـدگي  ياجامعـهالف) دانستن اينكـه چگونـه بـراي خيـر خـود و خيـر 

در حيطـه  ،ب ) دانستن اينكه چگونه چيزي را بسازيم و به توليد چيزي كه در پيرامـون مـا نيسـت بپـردازيم

 يهـامهارت مانند ييهامهارت كه چگونه ميدانيم، اين نوع دانستن. در ضمن رديگيمدانستن چگونه قرار 

 ،گـوش دادن ،صحبت كردن ،نوشتن ،خواندن مانندعقالني  يهامهارت چگونهورزشي را انجام دهيم و يا 

  ). 1986،ارزشيابي كردن و تفكر را انجام دهيم(آدلر ،محاسبه كردن ،مشاهده كردن

 

  مباني ارزش شناسي يادگيري

بر اساس ديدگاه آدلر خيرهايي را كـه انسـان بـراي رسـيدن بـه زنـدگي  توانيمكه  رسديمبه نظر 

  زير تحليل اندراجي كرد:  يهادستهسعادتمندانه نياز دارد به 

 يهـاآموزشتربيت بـدني و ،طـرح پايـديا در. مانند بهداشت و سالمتي بـراي بـدن خيرهاي براي بدن: •

 . شوديمآموزش و پرورش عمومي مطرح  حوزهدر ن مربوط به آ

                                                 
1 . Know that 
2 . Know what 
3. Know how 
4. Know why and wherefore 
5. Methodical research or investigation  
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 ماننـدذهنـي انسـان  هـاييتفعالهايي بـراي نيز خيرفهم و عقالنيت و  ،خيرهايي براي ذهن: مانند دانش •

  قضاوت كردن و هنر توليد خالقانه.  ،مهارت پژوهش

 جامعه.  ساير افرادق اخالقي و رعايت حقو هاييلتفض مانندخيرهاي شخصيتي:  •

 . هايدوستكو در خانواده و روابط انساني: مانند داشتن روابط نيي خيرها •

 از طريـقآزادي فـردي حفـظ  قانون اساسي دولت بـه منظـور: مانند صلح و آزادي در خيرهاي سياسي •

 رعب و وحشت.  ،اجبار ،تهديد،تهاجم،پيشگيري از خشونت

شـرايط سـالم بـراي  ،مناسـب و پسـنديده امـرار معـاش يهاراههاي اقتصادي: مانند ايجاد شرايط و خير •

و  هـايبازبراي لذت از  ييهافرصت ،بهداشتي و پزشكي براي آحاد جامعه يهامراقبت ،كار زندگي و

آموزشـي مناسـب  يهافرصـتبراي كسب خيرهاي ذهني مانند  ييهافرصت ،زيبايي شناسانه يهالذت

 داشتن اوقات فراغت مناسب از كار و امرار معاش براي افراد جامعه.  ،مختلف زندگي يهادورهدر 

اجتماعي براي دست يافتن بـه  هاييتموقعبرابر در  يهافرصتهاي اجتماعي: مانند برخورداري از خير •

 خيرهاي انساني. 

به اين معنا كه  .رديگيمشخصيتي و روابط انساني با انتخاب فردي صورت  ،ذهني ،چهار خير بدني

اقتصادي و اجتمـاعي بـه  ،خيرهاي سياسي ،. حال آنكهرديگيمتحت كنترل فرد صورت  همه خيربخشي يا 

  ).1970،بستگي دارد(آدلر، كنديمكه فرد در آن زندگي  ياجامعه

زمينه يادگيري در بستر آمـوزش و پـرورش عمـومي را طرح پايديا كه اينبا توجه به  رسديمبه نظر 

در  بيان ديگر،به اقتصادي را به عنوان مبنايي براي يادگيري اشاره كرد. خير ي مبنا توانيم، آورديمفراهم 

ده مطلـوب از اوقـات امناسب آموزشي و زمينـه سـازي بـراي حرفـه آينـده و اسـتف يهافرصتطرح پايديا 

 همچنـين،. هـاي اقتصـادي اسـتوارندبر مبناي خير هامؤلفهكه اين  ديآيمفراغت براي دانش آموزان فراهم 

برابـر را  يهافرصـت توانديم ،يادگيري در بستر آموزش و پرورش عمومي كه در طرح پايديا مطرح است

برابر آموزشي را براي آحاد جامعـه از هـر  يهافرصتاين طرح . براي رسيدن به خيرهاي انساني ايجاد كند

خيرهـاي بـدني در طـرح  ،. در واقـعاستخير اجتماعي  كه ناظر بر آورديمجنسيتي فراهم و با هر  فرهنگ

آمـوزش و پـرورش  حوزهت بدني با تكيه بر سالمت جسم در زيرا تربيپايديا مورد توجه قرار گرفته است، 

. خيرهاي ذهني نيز با سطوح معرفت شناختي در انسان متناظر است كه مباني يادگيري رديگيمعمومي قرار 

زمينه  ،به سطوح خير يابيدست  يهاراهو ديدگاه آدلر مهيا شدن به طوركلي، بر اساس . آورنديمرا فراهم 

  .  آورديمفراهم  را براي انسانخير  رسيدن به  زندگي
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قابـل در چهـار سـطح يـادگيري  ،هاي ذهني از ديـدگاه آدلـررسد با توجه به مراتب خيرمير به نظ

و  ) تكميل كسب دانـش بـا ادراك و فهـم 3،) كسب دانش2،)كسب و دريافت اطالعات1: باشديمتحليل 

ه است. كسب دانش و تكميل آن با فهم و درك دريافت اطالعات عملكرد حافظبه عقالنيت.  يابيدست) 4

ط عقل منفعـل و مراحـل بعـدي مرحله اول توسبه عبارت ديگر، كار عقل است.  ،به عقالنيت بيو دست يا

  . رديگيمعقل فعال صورت  به وسيله ،رنديگيمباالتري قرار  كه در سطح
  

  يادگيري با محتواي يادگيري از ديدگاه آدلر  رابطه

فردي خود به آن رو  يهايژگيوا  تنها موضوعي كه دانش آموزان بر اساس عالقه و در طرح پايدي

زبان خارجه يا زبان دوم است. محتواي يادگيري  ،و در واقع موضوع انتخابي دانش آموزان است آورنديم

ن آروش مربوط بـه و . محتواي يادگيري شوديمك به دانش آموزان ارائه برنامه درسي مشتريك در قالب 

شده است. در سـتون اول دانـش  نشان داده) 1جدول (در  باشديمكه مبتني بر ديدگاه آدلر در طرح پايديا 

شامل دسته دوم  ،هاي زيباشامل ادبيات و هنر دسته اول .شوديمسازمان دهي شده به سه دسته اصلي تقسيم 

اين سه دسـته آدلر .باشديم ماعيجغرافيا و مطالعات اجت، تاريخشامل  دسته سومو  رياضيات و علوم طبيعي

 فرهنگ و زندگي اجتماعي ،يادگيري طبيعتكه دانش آموز از طريق آنها به  نامديم »اساسي يهادانش« را

و معلم از  شونديمل كمك آموزشي به كار گرفته ئدرسي و وسا يهاكتاب ،اساس ستون اولر . بپردازديم

 ،(آدلـر ابـدييمذهن انسان با دانش سازمان دهي شـده رشـد  در اين سطح، .كنديمروش سخنراني استفاده 

بـه سـخنراني معلـم  .شـوديمـتأكيـد بر دانستن چيستي و دانستن چيستي عميـق  رسديمبه نظر لذا، . )1982

دانـش  ،ن ديگـريـا.به بپرسـنديمـو  شـنديانديماست كه دانش آموزان درباره موضوع مورد بحث  ياگونه

و در  شنديانديمو  دهنديمنيستند بلكه فعاالنه گوش  ،دهنديمپذيراي آنچه گوش آموزان به حالت منفعل 

  گيرد.بخشي از كالس پرسش و پاسخ صورت مي

اين  يهامهارتيادگيري  ،بدين ترتيب .شوديممربوط ل اوستون  يهاموضوعستون دوم به مطالعه 

يـادگيري  بنـابراين،فقيت انجام شـود. با مو درسي ستون اول يهاموضوعيادگيري  تا شوديم موجبسطح 

دانشي ذكر شـده  در سـتون اول انجـام  يهاطهيحبلكه همراه و توأم با  ،رديگينمدر خأل صورت  هامهارت

يـادگيري ســتون اول و پرســش و  يهــاروشســتون دوم بــه عنـوان  يهـامهارتيــادگيري  لـذا،. رديــگيمـ

و تنهـا بـه روش  كنـديمـيك مربي عمـل  به مانندمعلم  ،در اين سطحستون سوم ضروري است.  يهاپاسخ

. بـه نظـر )26 ،1982 ،(آدلـر كنـديمـبرقـرار با دانـش آمـوز  يتركينزدو تعامل  كندينمسخنراني اكتفاء 

 ،نوشتن ،خواندنچون  ييهامهارتپرورش  ،هدف و در اين ستون تأكيد بر دانستن چگونگي است رسديم
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اندازه گـرفتن و انتقـاد كـردن اسـت.  ،تخمين زدن ،مسئلهحل  ،ه كردنمحاسب ،صحبت كردن ،گوش دادن

كـه  شـونديم ناميدهعلمي  يهامهارترياضي و  يهامهارت ،زبان شناختي يهامهارت ،ييهامهارتچنين 

آنها را بـه  ،يسالبزرگچه در دوران مدرسه و چه  ،دانش آموزان براي يادگيري هر امري در زندگي خود

  .برنديمكار 

و فلسـفي  ،علمـي ،تـاريخي ،داستاني يهاكتابغيردرسي مانند  و منابع هار كتابب ،در ستون سوم 

قـرار كـالس  يهـابحثمحـور  ،وجود دارنـداين آثار ر كه د ييهاارزش. ايده و شوديمتأكيد آثار هنري 

ي اسـت. در روش پرسش و پاسخ سقراط ،كالسي يهابحثپيشنهادي آدلر براي اين گونه  روش .رديگيم

فهـم خـود را  تـا شوديمكمك  آنهاو به  شوديمبحث هدايت  ،از دانش آموزانبا طرح پرسش اين روش 

در ايـن  رسـديمـ. به نظر )1983 ،(آدلر ارتقاء دهند مورد نظرموجود در آثار  يهاارزشو  هادهيانسبت به 

  است.گيري در مباني معرفت شناختي ياد مورد بحثستون تأكيد بر دانستن چرايي 

ميـاني  يهاسـالبـراي را نيـز كارهاي دسـتي ،مبنايي يهادانشالزم به ذكر است كه آدلر عالوه بر 

را توصيه كرده اسـت. طبـق تحليـل اجتمـاعي  هاسالبراي تمامي  تربيت بدني و يآموزش و پرورش عموم

رسه به كارهاي پـاره وقـت ، بسياري از دانش آموزان در سال آخر دوره دوازده ساله مدخودجامعه از آدلر 

آورد. بايد زيرا زمينه آشنايي با مشاغل و دنياي كار را فراهم مي ،كنديمآن را تحسين كه  شونديممشغول 

  ). 1982،(آدلر جايگاهي ندارداي در طرح پايديا توجه داشت كه آموزش حرفه
  

   جدول سه ستوني آدلر در برنامه درسي پايديا  :1جدول 

  ستون اولستون دوم                                                                                                   ستون سوم     

  هدف:

  هاها و ارزشفهم عميق ايده
  هدف:

  هاي عقالني و يادگيريرشد مهارت
  هدف:

  كسب دانش سازمان دهي شده

  روش:

  پرسش و پاسخ سقراطي
  روش:

  و فعاليت دانش آموزان هانيمرتنظارت بر 
  روش:

 يهاكتاباستفاده از  ،پرسش و پاسخ ،سخنراني

  ل كمك آموزشيئدرسي و وسا

  حيطه عملكرد و فعاليت:

 ،ادبي يهاكتاببحث درباره 

  ... و آثار هنري ،فلسفي

  حيطه عملكرد و فعاليت:

 ،محاسبه كردن ،صحبت كردن و گوش دادن ،نوشتن ،خواندن

  اندازه گيري و قضاوت انتقادي ،تخمين زدن ،اهدهمش ،مسئلهحل 

  عملكرد و فعاليت:حيطه 

 ،علوم طبيعي ،رياضيات ،هنرهاي زيبا ،ادبيات

  جغرافيا و مطالعات اجتماعي ،تاريخ
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  يادگيري با ياد دهي در طرح پايديا  رابطه

در فرآينـد ت ممكـن اسـ. باشـدينمـدر مواردي يادگيري بدون فعاليت ياددهي معلم امكـان پـذير 

آمـوزش  در حـين توانـديمـ، يادگيري اكتشـافي فراگير به تنهايي دانشي را كشف كند. پس ،ياددهي معلم

خـود دانـش آمـوز  ،تصور شود كه در يادگيري اكتشافيچنين كه ممكن است  يرخ دهد. در حال نيزمعلم 

وانند در مسيري كه در آن عالقه . در امر تدريس بايد تالش شود تا دانش آموزان بتكنديمكشف به تنهايي 

بـه رياضـيات  و دهـديمـنشان دانش آموزي كه به شعر عالقه  ،نيز فعال باشند. براي مثال ،و استعداد ندارند

نه آنكه بر حسب عالقه دانش آموز تنها به شعر  ،بايد در زمينه رياضيات نيز به او كمك شود،ندارد ياعالقه

بـه  1آموزش جبرانـيكه دانش آموز نياز به آموزش بيشتر دارد،  ييهانهيزمدر و ادبيات پرداخته شود. آدلر 

 يهـافرض). يكي از پيش 1992،آدلر( كنديمتوصيه كوچك را  يهاگروهصورت انفرادي و آموزش در 

تحصـيالتي بـا كميـت و شايسـته پس همه آنهـا  ،ياد بگيرند تواننديمآدلر اين است كه همه دانش آموزان 

  .كنديمآموزش جبراني را توصيه  را دارند. براي اين منظور كيفيت مطلوب
 

  فعاالنه بودن يادگيري در طرح پايديا 

دانش آموزان را منفعل تصور نمـود. بـا درك  توانينماز ديدگاه آدلر حتي با حضور فعاليت معلم 

امـا را دارد كـه فعال است و معلم نقش م ،فرآيند زايش دانش و فهم دردانش آموز  ،سقراطيروش مفهوم 

. دانش آموز فعـال اسـت ،و يا بدون كمك معلماكتشافي با كمك . در يادگيري تسهيل كننده زايمان است

ديـدگاه آدلـر بـا اينكـه آيـا . كنـديمفقط دانش را به خود جذب كه  شودينمتصور ج اسفن لذا، مانند يك

، نيـاز بـه بررسـي يكـي اسـت ،كننـديم تبعيت» 2از راه عمليادگيري «كه از شعار  انيگرا شرفتيپديدگاه 

تنها منحصـر بـه فعاليـت اجتمـاعي و يـا توليـد هنـري  »از راه عمل«واژه  چنانچه. از ديدگاه آدلر بيشتر دارد

گوش دادن  ،خواندن چون ييهامهارتبه طوركلي ل عم. اشاره شده استل عممفهوم محدودي از به ،شود

كه د عملي بدان يهاپروژها ممكن است فعاليت تفكر را محدود به مربي پيشرفتگر .رديگيمو تفكر را در بر 

  . )2001،چنين  صورتي وضعيت مطلوب از ديدگاه آدلر نيست(آدلر

است كه يادگيري فعال در  اينگرايان با ديدگاه رفتارتفاوت ديدگاه آدلر  نيترمهم رسديمبه نظر 

خـارجي  يهامحركرفتارگرايان يادگيري بازتاب ز ديدگاه ا كه يدر حال، شوديمديدگاه آدلر مهم تلقي 

                                                 
1. remedial instruction 
2. Learning by doing 
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 يهامفروضـهتاكيـد بـر . در ديـدگاه شـناخت گرايـان نيـز بـه دليـل شـوديماست و امري منفعل محسوب 

  . شودينمبه عقالنيت در نظر گرفته  يابيدست مانندسطوح باالي يادگيري  ،حيوان يهايژگيو

 
  العمرامماديادگيري  بايادگيري در طرح پايديا  رابطه

  

   العمرمادامزمينه سازي براي يادگيري 

تـا آمـوزش  ياحرفـهآموزش  ،دبيرستان ،آموزش و پرورش در دوره ابتدايي از كلي هدفبه طور

و يادگيري در اين دوره در  باشديم ،اندگرفتهگوناگون ياد  يهانهيزمكاربرد آنچه دانش آموزان در  ،عالي

يادگيري به ويژه يادگيري عقالني با تعالي ذهـن  ).2001،(هاسكل ابدييمجديد زندگي ادامه  يهاتيوضع

جدي در مـورد يـادگيري آن اسـت كـه آن را محـدود بـه مدرسـه  يهااشتباه. يكي از انسان سرو كار دارد

تلقـي بخـش اساسـي آمـوزش و پـرورش  ،افتـديمـآنچه از كودكستان تا پايـان دبيرسـتان اتفـاق ر ه كنيم.

نيـز  يسـالبزرگ. آمـوزش دوران شـوديمـمربـوط گيري فرآيندي است كه به كل زندگي ياد ، اماشوديم

دوره آمـادگي و زمينـه سـازي بـراي يـادگيري  ،. آموزش و پرورش عمـوميبخش آموزش است نيترمهم

يـادگيري  ،. اگر دانش آموزان پس از اتمام آموزش و پرورش عموميديآيمبه حساب  يسالبزرگدوران 

اسـت معتقـد ديويي همچنين، در واقع آموزش و پرورش عمومي دچار شكست شده است.  ،ندرا ادامه نده

هدف  لذا، 1.براي يادگيري بيشتر استنيز يادگيري  است،كه هر مرحله از رشد براي رشد بيشتر  همان طور

 سراسـركلي يادگيري در دوران آموزش و پرورش عمومي آن است كه دانش آموزان بـراي يـادگيري در 

  ).2001،(آدلردگي خود يعني پس از پايان اين آموزش آماده باشند زن

همانند آمـوزش و پـرورش عمـومي  ، اماهر انساني استنياز  يسالبزرگيادگيري  ،از ديدگاه آدلر

سـالگي از  18تـا  6جامعه خوب آن اسـت كـه دانـش آمـوزان در دوران  يهامؤلفهاجباري نيست. يكي از 

در  ،نددشـن منـدبهرهشوند. اگر در اين بازه زماني از آموزش  مندبهره ياسهمدرآموزش و پرورش عمومي 

  ). 2001،(آدلر شوند مندبهره 2يسالبزرگبهتر است از آموزش جبراني دوران  يسالبزرگدوران 

  فراهم آورد:  العمرمادامزمينه را براي يادگيري  توانديمبه دو صورت آموزش و پرورش عمومي 

به ت علوم تجربي و ادبيا ،رياضيات ماننداساسي  يهادانش ،موزش و پرورش عموميآدوره در  )1

يادگيري را بـراي همـه  يهامهارت يريشرايط مساعد براي فراگ ،. در عين حالشوديمدانش آموزان ارائه 

                                                 
1. all learning is for the sake of more learning 
2. remedial adult schooling 
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ادگيري يـ يهامهارت. اين امر به را فرا بگيرند 1. آنها بايد چگونگي يادگيريآورديمدانش آموزان فراهم 

آموختـه  يامدرسـهران آمـوزش در دو كه دارد بستگيگوش دادن  ،صحبت كردن ،نوشتن ،خواندن مانند

كه در دوره آموزش و پرورش عمومي فراگرفتـه  هستنداساسي  يهادانش مبتني بر هامهارت. اين شونديم

  .شوديم

مـه فرآينـد يـادگيري پـس از ايجاد انگيـزه در آنهـا بـراي اداو ) آشنايي كودكان با جهان بيكران 2

. در ايـن مـورد ديـآيمـبه حساب  العمرمادامزمينه مهمي براي يادگيري  ،دوران آموزش و پرورش عمومي

و تداوم يـادگيري  اندنگرفتهكه در مدرسه همه امور زندگي خود را فرا  رسنديمدانش آموزان به اين باور 

در دوران آمـوزش و  ،). در واقـع2001 ،(آدلـر روديمـبه شـمار  يسالبزرگزندگي ر مهمي د يمشغولدل

دسـت يابنـد. پـرورش  يسـالبزرگدانش آموزان بايد به بينشي عميق نسبت بـه يـادگيري  ،پرورش عمومي

بـه  توانيميشنهادي آدلر كه در ستون سوم طرح پ رديگيمقرار  ييهاارزشو  هادهياچنين بينشي در جرگه 

  . آن رسيد
  

  سالمت ذهن  ارتباط يادگيري با

و مـرگ و افـول آن  مانديمذهن از رشد باز  ،يادگيري متوقف شودكه هر زماني  ،از ديدگاه آدلر

ادامـه  خـود ذهن به كمك يادگيري بـه رشـد ، اماشوديم. در سنين خاصي رشد بدن متوقف شوديمآغاز 

اي رشد ذهني است. انسـان الزم بر يهاشرطالعمر است. پس يادگيري يكي از خواهد داد و اين رشد مادام

و در مراقبـت از ذهـن نيـز يـادگيري الزامـي  باشديمبراي سالمتي جسم خود نيازمند تغذيه سالم و ورزش 

  ).2001،است(آدلر

  ديدگاه آدلر از يسالبزرگيادگيري دوران 

 يسـالبزرگيادگيري دوران  بربرخي از تحقيقات ميداني حاكي از آن است كه بيشتر عوامل مؤثر 

است كه انسان در دوره آموزش و پرورش عمومي به ويژه در بدو ورود به آمـوزش  ييهاتجربهحت تأثير ت

).از ديـدگاه آدلـر بـا بـاال رفـتن سـن آدمـي بـر وسـعت  2010،دوره ابتدايي با آن رو برو بوده است (فيلـد

. دوره آمـوزش و ديـآيمـمهم در زندگي فراهم  يهادهياو زمينه براي درك  شوديماو افزوده  يهاتجربه

كـه در  يجامعـه و جهـان ،زندگي رهبابنيادي در يهانشيبدوره مناسبي براي درك عميق  ،پرورش عمومي

از كه خـود نيازمنـد زمينـه سـازي  نديآيمدست ه با درك عميق ب هانشيباين . نيست ،ميكنيمآن زندگي 

                                                 
1.learning how to learn  
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و  هادهيـازم يادگيري و ورود به دنياي ال يهامهارتو  هادانشيادگيري  ،آموزش و پرورش عمومي طريق

  .روديمالزم به شمار  يهاشرطيكي از  ،فرد در طول زندگي يهاتجربه. هاستارزش

در دوره آموزش و پـرورش عمـومي تأكيـد ي و ذهن يبدن يهاعادتبر ايجاد آدلر متأثر از ارسطو 

 ترمشـكل آنهـارفـتن سـن شـكل گيـري  با بـاال ، امارنديگيمدر دوران جواني زودتر شكل  هاعادتدارد. 

مطلـوب در دانـش  يهـاعادت، ايجاد يكي از وظايف اساسي آموزش و پرورش عموميبنابراين، . شوديم

.يـادگيري در دوره آورديمـفراهم  يسالبزرگخود بستر مناسب را براي يادگيري دوران  است كهآموزان 

پـس از فـرد بايـد بتوانـد بـا مطالعـه و روش  ما، ارديگيمآموزش و پرورش عمومي با كمك معلم صورت 

تعريفي كه براي آدلر،  يهادگاهيدبا توجه به ).  2001(آدلر،گستره يادگيري خود را وسعت بخشد و گفتگ

درك و فهم و رسـيدن ، هامهارت ،دانش ،كسب اطالعاتنتيجه گرفت، عبارت است از  توانيميادگيري 

  دست آيد. ه زندگي ب يهاتجربهاز  ياگستردهعه و طيف مطال ،آموزش از طريقبه عقالنيت كه 

  

  نتيجه گيري

يادگيري در بستر آمـوزش و  در خصوصبه بررسي ديدگاه آدلر طرح پايديا اساس ر بدر اين مقاله 

كه ا به اين معن .است ياشاخهپرورش عمومي پرداخته شد. آموزش و پرورش عمومي از ديدگاه آدلر تك 

مسيري واحـد را  ،وارد دنياي كار و حرفه شوند خواهر دانشگاه ادامه تحصيل دهند و د خواهدانش آموزان 

در آمـوزش  پـرورش عمـومي  ،. در نقـد ايـن مـدعاكنـديمـدر آموزش متوسطه نمود پيـدا كه  نديمايپيم

               تحصـيلي را در نظـر گرفـت و در ايـن صـورت هـم حجـم محتـوا كاسـته خواهـد شـد  يهاشـاخه توانيم

) و هــم بــر اســاس عالئــق و اســتعداد هــاي انســان برنامــه درســي ســامان خواهــد يافــت 1382،(موســي پــور

عالئـق برخـي دانـش  تواننـديمـبا تأكيد بيشتر بـر دروس عملـي  ياحرفهفني و  يهاشاخه). 1373،(صافي

هوش دانش  ونگوناگ يهادرجهبراي پي بردن به  راهي ياحرفهد. تربيت نآموزان را تحت پوشش قرار ده

آمـوزش و پـرورش را  انديدگاه متخصصـ ،. روان شناسان شناختيباشديم آموزان توسط مسئولين مدارس

هـر چنـد كـه ايـن امـور در  ،انـدبردهتوانايي كاربرد ماهرانه اعداد و زبان فراتر حد در مورد هوش انسان از 

دو نوع هـوش هوش كلي انسان شامل ) 1960). در نظريه ورنون (1382 ،(الياساند اهميت حائز تربيت فرد 

 ييفضـا - يكيمكان -يو هوش عمل آموزشي–يهوش كالم يكه به دو دسته اصل باشنديمكالمي و عملي 

در سـطح هوش عملي شكل ديگـري از هـوش و نـه  ،). اگر در مدارس پايديا1380،سيف( شونديم ميتقس

بـه  ياحرفـهو شاخه فني و  هشد گنجاندهمه درسي در برنا توانديم ياحرفهآموزش  ،آن تلقي شود ترنييپا

  .دوره متوسطه مطرح شود ي ازديگرشاخه عنوان 
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كي از آن است كه اجراي برنامه درسـي پيشـنهادي آدلـر در مدارس پايديا حا انجام شده تحقيقات

و هدايت فرهنگي  يهاكتابزيرا تدريس  ،با اشكاالت اساسي روبرو است، در عمل سميناربه شيوه به ويژه 

نياز به فراست و تجربه آموزگـاران دارد  ،دارد تأكيدكالس به شيوه پرسش و پاسخ كه بر يادگيري چرايي 

داراي پايـديا در طـرح  يـادگيري ،ماهيـت انسـاندربـاره آدلـر  يهـافرضاساس پـيش بر ). 1985،(بيتينگ

زمينه ساز بودن آموزش و پرورش فعال بودن يادگيري و به  توانيم هاآن نيترمهماز است كه  ييهايژگيو

و  هـامهارت و كسـب دانـشكه مبتني بـر  اشاره كرد يسالبزرگو دوره  العمرمادامعمومي براي يادگيري 

و دانش ضمني  ،آنچه آدلر در آراي خود به آن توجه نكرده است.باشديم هاارزشو  هادهياورود به دنياي 

 يـادنيـز  يمربـ يو بنـدها ديقو  هاشيگرا ،هاحالتاز ز آمواست. با اين توضيح كه دانش يادگيري ضمني 

مشـترك  ندارد. از ديدگاه آدلر برنامه درسـي در طرح پايديا جايي ياحرفهعالوه براين، آموزش . رديگيم

اسـت كـه پـس از اتمـام آمـوزش و پـرورش عمـومي صـورت  ياحرفـهآموزش  در طرح پايديا زمينه ساز

 1) حاكي از آن است كـه يـادگيري مبتنـي بـر كـار2007،(هايلند ت انجام شدهتحقيقا ،. حال آنكهرديگيم

بـر اسـاس مطالعـه مفيد باشد.  العمرماداميادگيري و بسترسازي براي يادگيري عمق بخشيدن به در  توانديم

بـا  تواننديم در يك كارگاه برق بهترآموزش و پرورش عمومي دانش آموزان  طول دورهدر ) 1998لوئيز (

  .ديافزايم هادانشيادگيري بر عمق انين الكتريسيته آشنا شوند. يادگيري مبتني بر كار قو

پيشنهادهاي زير را براي بهبود يـادگيري در  توانيمبر اساس تبيين ماهيت يادگيري در طرح پايديا 

  دانش آموزان ارائه داد: 

آن در زنـدگي  هايمصـداقروس و د، ايجـاد ارتبـاط بـين مفـاهيم بسنده نكـردن بـه كسـب اطالعـات و دانـش •

 آنها؛باال بردن درك و فهم  به منظورشاگردان 

 ؛تعامل دو سويه بين آموزگار و شاگردان رتأكيد ب •

 و چرايـي و چگـونگي امـور يـادگيريسـوق دادن آنهـا بـه  ،محدود نكردن شاگردان به يادگيري چيسـتي امـور •

 ؛آموزگار استفاده از الگوهاي يادگيري اكتشافي هدايت شده توسط

 الگوهاي يادگيري در حد تسلط الگوهايي مانندهاي جبراني و آموزش زاستفاده ا •

ايجاد بينش مناسب در دانش آموزان نسبت به يادگيري مانند ضرورت يـادگيري بـراي سـالمتي ذهـن و اهميـت  •

  العمرماداميادگيري 

سـازي بـراي يـادگيري نظـور زمينهمطلوب يادگيري در دوره آموزش و پـرورش عمـومي بـه م هايعادتايجاد  •

 العمرمادام

                                                 
1. Workbased learning 
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كار و ناديده گرفتن  توانيمنقطه ضعف طرح پايديا را  نيترمهمعالوه بر راهكارهاي مورد اشاره، 

. چـه بسـا دانـش قلمـداد نمـودحرفه گرايـي و تخصـص گرايـي از حرفه در برنامه درسي به منظور اجتناب 

بـه درك و فهـم  ياحرفـهكـار در مدرسـه و آمـوزش احـي شـده طر يهاتجربـهدر بستر  تواننديم آموزان

در دنياي كار و حرفـه نيـز بـه آمـادگي دانش آموزان  رسديمتري در دروس نظري دست يابند. به نظر باال

اشـاره كـرد كـه ) 1971( بـه مـدل اسـتيلي تـوانيمـنياز دارند. در تأييد اين نكته  ياحرفه يهانهيزمقبلي و 

و   كنـديمـنمايشـنامه و بـازي در دوره دبسـتان پيشـنهاد  تركيبـي ازرفه را به صـورت كار و ح يهاآموزش

كشـاورزي و مكانيـك و غيـره را در دوره  ،بهداشـت يهاآموزشحرفه را در قالب  ياخوشه يهاآموزش

  .كنديمدبيرستان تجويز 

در برنامـه را ي درسـ يهاموضـوعيادگيري هر يك از  يهايژگيو توانيمآدلر  ديدگاهبا توجه به 

 تـوانيمـهمچنـين، . شـوديمبعدي توصيه  يهاپژوهشكه براي او مورد بررسي قرار داد درسي پيشنهادي 

. كـرددر زمينـه يـادگيري مقايسـه ديـويي و كيلپاتريـك ماننـد با ديدگاه انديشمندان ديگر  راديدگاه آدلر 

توصيه بعدي  يهاپژوهشختي نيز براي بررسي ماهيت يادگيري بر اساس ماهيت روان شناختي و جامعه شنا

  . شوديم
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