
  

  

 
 
 
 

  یادمان مهر
  جشن نامه محمود مهر محمدی

  
  

  

  

  
  کوششبه

  دکتر علیرضا صادقی
  

  

  

  

 

 

  



 ؛ تهران)۱۳۹۷نامه محمود مهرمحمدی (جشن : سرشناسه
 نامه محمود مهرمحمدی/به کوشش علیرضا صادقییادمان مهر: جشن : عنوان و نام پدیدآور

 ۱۳۹۷تهران: خانه اندیشمندان علوم انسانی،  : مشخصات نشر
  ص.:مصور۲۵۶ : مشخصات ظاهری

 ریال ۳۷۵۰۰۰:  ۹-۷-۹۵۵۸۱-۶۰۰-۹۷۸ : شابک
 فیپا : وضعیت فهرست نویسی

  نامه محمود مهرمحمدیجشن  :  عنوان دیگر
 ها. ـ یادنامه ۱۳۳۷محمود، مهرمحمدی، : موضوع
  ایران--یآموزش مدیران   :  موضوع
  School administrators -- Iran  :  موضوع
  ایران --و پرورش  موزشآ   :  موضوع
  Education-- Iran  :  موضوع

 ، گردآورنده- ۱۳۵۲صادقی، علیرضا،  : شناسه افزوده
 ۸۲۶/۲۸۳۱LBالف/۹ج۵، ۱۳۹۷ : کنگرهبندی رده
ییبندی رده  ۲۰۰۹۵۵/۳۷۱ : دیو

 ۵۵۲۷۴۴۲ : شماره کتابشناسی ملی
  

  یادمان مهر
    جشن نامه محمود مهر محمدی

  دکتر علیرضا صادقیبه کوشش: 
  یشمندان علوم انسانیاند هناشر: خان

  سعید صحابیطراح جلد: 
  شاهیآرا: ع. خرمصفحه

  1397چاپ: اول، 
  جلد 1000 شمارگان:

  تومان 37500 قیمت:
  حق چاپ و نشر محفوظ است.

  
  
  
  
  

  الهی، نبش ورشوخیابان استادنجات –نشانی: تهران 
  88911611تلفن: 

info@khaneandishmandan.ir  

mailto:info@khaneandishmandan.ir


  

  

  

  



  

   



 5 □ فهرست مطالب

  
  
  
  
  
  

  فهرست مطالب
  

  ۷  ................... ................................ ................................ ................................   پیشگفتار

  هامقاله :بخش اول

  ۱۱  ... ................................   )رضا ساکی ( راهکارهاي گسترش رویکرد معلم پژوهنده درنظام آموزشی ایران

  ۳۳  ........   )علیرضا صادقی ( تبیین الگوی مفهومی چندفرهنگی، صلح و عدالت اجتماعی با تاکید بر زمینه ایران

  ۴۳  ....... ................................   )نرگس کشتی آرای (ای مغفول در فرایند تدریسنگاه وحس والدبودن جنبه

  ۵۹  ....   )مرتضی کرمی(های حرفه ایهای یادگیری تکلیف محور راهبردی مناسب برای پرورش شایستگیمحیط

  ۷۷  ...................... ................................ ................................   )علیرضا کیامنش( معلم و توسعه

  ۸۷  ....   )نعمت الله فاضلی( های زیسته تدریس علوم اجتماعینگاری تدریس؛ تأمالتی در زمینه تجربه خودمردم

  های علمی و آموزشی در ایراناز دارالحکمه تا دارالمعلمین؛ توضیحی بر علل پیدایی وبرآمدن نهاد

  ۱۱۱  ...........................................................................................  )مقصود فراستخواه(

  ۱۲۷  ........... ................................ ................................   )حسن ملکی( برنامه درسی به رنگ خدا

های تربیت و یادگیری ریاضیات و علوم تجربی مندرج در سند برنامه درسی مصادیق برنامه درسی مغفول در حوزه

  ۱۴۱  ................................ ................................   )رجان میرشمشیریم( ملی جمهوری اسالمی ایران

ریزی ها، رویکردها و چشم اندازها: کتاب درسی دانشگاهی و نقش آن در تکوین رشته برنامهبرنامه درسی؛ نظرگاه

  ۱۵۳  ........................ ................................ ................................ )زهرا نیک نام( ایراندرسی در 

  هایی درباره استادیاداشت : بخش دوم
  ۱۷۵  ..................... ................................   )نژادحسین حسینی( داشتنی است؟چرا مهرمحمدی دوست

  ۱۷۹  .... ................................   )محمدرضا حشمتي( مدي؛ معلم فکورِ تحلیل و نه تجلیلمحموِد مهرِ مح

  ۱۸۱  ..... ................................ ................................   )زهرا رحیمی( مهرمحمدي را چگونه شناختم؟



 مهر ادمانی □ 6

  ۱۸۳  ............................... ................................   )عباس صدری(ماند؟چرا مهر محمدی جاودانه می

  ۱۸۷  )ابراهیم طالئی(روش پژوهش و منش پژوهشگری: مهرمحمدی در آینه روش شناسی پژوهش علوم تربیتی

  ۱۹۳  .................... ................................   )علیرضا عصاره(مربی عامل؛ مهر محمدی به روایت خودش

  ۲۰۱  .... ................................   )حسین عبداللهی( آموزش و پرورش ایران دکترمهرمحمدی، الگوی توسعه

  ۲۰۷  ............................. ................................   )مجید علی عسگری( استادی از جنس مهر و محمد

  ۲۱۵  ................................ ................................   )علی اصغر فانی(دکتر مهر محمدی و تربیت معلم

  ۲۲۳  ................... ................................   )مصطفی قادری(محمود مهر محمدی استادی به غایت استاد

  ۲۲۵  ...   )مرتضی مجدفر(های استاد دکتر محمود مهرمحمدیوغش و شریف؛ مروری بر ویژگیغلاخالقی، بی

  ۲۳۱  ....................... ................................ ................................ )صغری ملکی ( های بزرگآدم

  ۲۳۵  ........ ................................ ................................   )مهدی نوید ادهم (چرا دکتر مهرمحمدی؟

  مقاالت انگلیسی :بخش سوم

CONVERGENT MORAL AND RELIGIOUS EDUCATION .............................. 243 

(Khosrow Bagheri Noaparast) ..................................................................... 243 

  ۲۵۹ .................................................   تصاویر : بخش چهارم
  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  پیشگفتار
  

ــرۀ  ــت چه ــیم و تربی ــوزۀ تعل ــگران ح ــۀ کنش ــرای هم ــدی ب ــود مهرمحم ــتاد محم اس

دارای ای است. ایشان عالوه بر داشتن دانش و موقعیت علمی سطح بــاال، شدهشناخته

روش و منشی است که بسیاری از افراد را مجذوب خود ساخته است. مهر ایشان مهری 

بسیار ستوده و محمود و شامل همگان است. تعادل در رفتار، منش، اعتقاد، استقالل در 

ای محبــوب و مقبــول ســاخته اســت. ای گری علمی از ایشان چهــره _عملکرد و حرفه

های علمی داخل و خارج از ارتباط با نهادها و گروه معلمِی مشفقانه، مدیریت کارامد،

تر تأسیس نهادهای تأثیرگذار علمی در داخل ایران، از او به عنــوان  کشور و از همه مهم

های مختلف در ها بود که افراد و گروهای متمایز ساخته است. مدتیک شخصیت حرفه

موضــوع بــه گــوش ایشــان صدد برگزاری نکوداشت برای ایشان بودند، امــا وقتــی ایــن 

بت بر رسید، استنکاف کرده و افراد را از انجام این امر منصرف میمی کردند. در این نو

یژه، به بهانۀ شادباش سالروز تولد ایشــان، در ســیزدهم بهمــن  آن شدیم، با اهتمامی و

  اش را پاس بداریم. های ارزندهگرد هم آییم و فعالیت ١٣٩٧

دستور کار این نکوداشت قرار گرفت، انتشار کتاب نکوداشت هایی که در یکی از بخش 

بود. بر این اساس فراخوانی داده شد و برخی از همکاران، شاگردان و عالقمندان ایشان 

این کتاب اهدا نمودند. مقاالت ارســالی، دریافــت و  مطالبی را تحریر و برای درج در 

له در قالب سه  بخش طبقه بندی مورد بررسی قرار گرفت که در پایان بیست و چهار مقا

هایی که با محوریت تبیین گردید. نخست؛ بخش مقاالت علمی، بخش دوم؛ یادداشت
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روش و منش استاد به رشته تحریر درآمده بود و چون ایشان یک شخصیت بین المللی 

  علمی نیز هستند، بخش سوم به مقاالت انگلیسی اختصاص یافت.

فکــر خانــۀ اندیشــمندان علــوم انم از مدیرعامل خــوشددر این مجال بر خود الزم می

اصــغر قاســمی کــه مســاعدتی بســیار نزدیــک و صــمیمانه در انسانی، آقای دکتر علــی

خصوص برپایی این نکوداشت داشتند، کمال تشکر را داشته باشم. همچنین مــایلم از 

ی محمد آقای دکتر محمدولی مدرس مدیر انتشارات خانه اندیشمندان علوم انسانی، آقا

مهدی امینی کارشناس اداره انتشارات و آقای اکبر مهرجــو مــدیر اداره روابــط عمــومی 

خانه، که هر کدام به نحوی به آماده سازی و چاپ این کتاب کمک کردند، تشکر نمایم. 

پیگیری و دریافت مقاله ها با خانم زهرا حجازی و زحمت صفحه آرایی کتاب برعهــده 

ایشان هم قدردانی می شود. همچنین، جــا آقای حسین نژاد بود که ب دینوسیله از لطف 

از تمامی استادانی که در نگارش مقاالت این کتاب با ما همکاری داشتند، تشــکر  دارد 

باره برای بهرهویژه نمایم. به امید آن که در چاپ مندی از مقاالت های بعدی فرصتی دو

  استادان دیگر فراهم آید.

  دکتر علیرضا صادقی

  علمی نکوداشتدبیر 

  

                                                                                  

  



  

  

  

  

  

  

  

  بخش اول

  هامقاله





  

  

  

  

  

نظام در گسترش رویکرد معلم پژوهنده راهکارهاي
  ایرانآموزشی 

  
  رضا ساکی

  دانشگاه شهید رجایی

  چکیده
در جهان مطرح و مــورد تاکیــد  ۱۹۶۰بعنوان مظهر جنبش بهسازی تربیت معلم از دهه  ١رویکرد معلم پژوهنده،

نظــام  در ایــن رویکــرد اســت. ٢قرار گرفته است. اساس این رویکرد بر پذیرش معلم بعنوان یک کــارگزار فکــور

موسوم اي هبرنامصورتي رسمي مورد توجه قرار گرفته و از آن زمان تاکنون در قالب ه ب ۱۳۷۵ از سال آموزشي ایران

. همچنــین آمــوزش و آیــدمي بــه مرحلــه اجــرا در آمــوزش و پــرورشوزارت  به معلم پژوهنده، هر ســاله توســط

ا ب . امادر برنامه درسی جدید تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان مورد توجه جدی واقع شده است آنسازی نهادینه

خوري در نهادینه سازي آن حاصل نشده است. بر همین  ردانجام شده تاکنون توفیق هاي شواهد پژوهش توجه به

هدف خود قــرار داده اســت. نظام آموزشی آن را درسازی نهادینهاساس این مطالعه شناسایي راهکارهاي توسعه و 

 کیفي اجرا شده است. طي آن بــا نمونــه گیــري متــوالي با رویکرداکتشافي بوده است که  –روش مطالعه توصیفي 

با موضوع انتخاب و طي سه مرحله، مصاحبه، اعتباریــابي و اولویــت  نفر از صاحب نظران مرتبط ۴۶ گلوله برفي

، پشتیباني –حمایتي هاي و اجراي برنامه تدوین راهکار جزیي شناسایي گردید. ٣٥راهکار کلي به همراه  ٤بندي 

، عنوان آموزشي - علمي هاي مهو اجراي برنا تدوینها، برنامهتوسعه فرهنگ پژوهش، اصالح ساختار، مقررات و 

  .راهکارهاي اصلي شناسایي شده از مسیر این پژوهش است

  روشهاي پژوهشي معلم محور، پژوهش آموزشي، بیت معلمتر، معلم پژوهنده: هاکلید واژه

                                                   
1. teacher researcher 
2. reflective practitioner 
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  مقدمه
یا با پیچیدگياي همعلمي حرف بســتری از بدیل است، که طي آن معلمان بر هایي بيپو

نقشه رسمي آموزش و پرورش را براي نیل بــه ، و دشوار برای درکنامعین های موقعیت

چنین شــرایطي  آورند.مي انسان آرماني در تعامل با عناصري متعدد به مرحله اجرا در

است که عمــل تــدریس را بعنــوان یــک فعالیــت فرهنگــی، هنــری نیــز مطــرح ســاخته 

پدید رو دردر این فرایند معلمان همواره با شرایط ). ۲۰۰۸، ١(دایموكاست رویند  ي نو

باشــند. درایــن نمي که با دانش موجود و اتکاي صرف آنها به دانش دیگران قابل تبیــین

براي عمل موثر در  - موقعیت معلم باید به سازوکاري موثر براي دستیابي به دانشي بومي

یکرد معلم پژوهنده - شرایط پیچیده تدریس   ٢متصل باشد. در چنین بستري است که رو

یکرد معلم پژوهنده بر این مفهوم کلیدي زاده و پرورش یافته است.  ٣رگزار فکوریا کا رو

یدادهاي درون کالس موقعیت شوند که هایي منحصر به فرد تلقي مياستوار است که رو

معلم در اینجا  هاي کالسیک و دانشگاهي قابل تبیین نیستند.با تکیه صرف بر پژوهش

کند و این بار در نقش پژوهشگر برای نقشی بمراتب فراتر از یک بازیگر منفعل اجرا می

  نماید. تدارک تدریس موثر ایفای نقش می

ابعاد فعالیتهای معلمان که که در عرصه عمل تولید پیچیدگی می کنند، در برخی از 

   :اندهشد مطرحزیر 

منسجم است که با ترکیب اجزاي مهارتهاي دانش ) نظام مندي: تدریس، فعالیتي  ١ 

شناخت این نظــام کــل گرایانــه مســتلزم . گرددمي موضوع درسي و فنون تربیتي نمایان

  . تحلیلي نظام دار از تاروپودهاي در هم تنیده تدریس است

افتد.آنچــه مي پیچیــده اتفــاقاي ه) پیچیدگي: آموزش و پرورش همواره در زمینــ ٢

انواع متفاوت  متنوع معلمان و دانش آموزان،هاي ویژگي ،گرددمي گيباعث این پیچید

هــر موقعیــت . متفــاوت سیاســي، اجتمــاعي اســتهاي ساختارهاي سازماني و محیط

                                                   
1. Dymoke 
2. teacher Researcher 
3. reflective practitioner 
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  شود.مي آموزشي برآیندي از این عوامل است که در نتیجه آن کار معلم نیز پیچیده

در حرفه معلمي چندان ها ها و عکس العملقابلیت پیش بیني ضعیف: موقعیت ) ٣ 

حتي اهداف نیز شناور هستند. معلم در این شرایط در موقعیت  قابل پیش بیني نیست.

  گیرد.مي دشواري براي تصمیم گیري قرار

دهد که مي ) تنوع و فراواني عمل: هر روز معلم فعالیتهاي متنوع و فراواني را انجام ٤

د. تنــوع مي فراوان از سوي وي انجام درست و موثر آنها مستلزم هوشیاري و دقت باشــ

ویژه ه کند. بمي حرفه معلمي را دوچندانهاي دشواري در یك زمینه پیچیده،ها فعالیت

مالحظات اخالقي فراواني رو به رو است. در  آنکه براي انجام آنها با محدودیت زمان و

کالس پیش در حال ظهور در هاي چنین شرایطي است که معلم باید نسبت به موقعیت

وجود این . با در نظر گرفتن اهداف به آنها واکنش نشان دهد بیني الزم را به عمل آورد و

باقري و  (نمایدمي مجموعه عوامل است که حرفه دشوار معلمي را نیازمند تفکر و تامل

   . )١٣٨٢ایرواني، 

 دشوار که معلم خود مسوول اداره کالس است، دانش دیگــران کمتــر در این شرایط

توانند و ممکن نیست که عرصه اي نميهبه عنوان افراد حرفشود. معلمان مي موثر واقع

از کالس اداره نمایند. عملي هاي دشواري تدریس را صرفا با دانش پژوهشگران خارج 

شود. چنین اســت مي تدریس کمتر مورد توجه پژوهشگران کالسیك و دانشگاهي واقع

 –وارد عمل شود تا بتواند فرایند دشوار یــاددهي  کورکه معلم باید در نقش کارگزاري ف

مفهوم پرآوازه معلــم  یادگیري را بصورتي اثربخش مدیریت نماید. این نقش اساسي در

   یابد.مي تجلي پژوهنده

، ها یي نسبتا ساده استرویکرد معلم پژوهنده گرچه مبتني بر اصول، مفاهیم و روش

ط بودن با عوامل فرهنگي و سازماني، بسیار دشوار اما در مدیریت و اجرا به واسطه مرتب

شود. در حال حاضر تاکنون مطالعات گونــاگوني در جهــت نحــوه مي و پیچیده نمایان

اشاعه این رویکرد در جهان صورت پذیرفته است. رویکــرد معلــم پژوهنــده بــه دنبــال 

درجهان مطرح گردیده اســت. تــا  ۱۹۷۰جنبش جهانی برای احیای معلم فکور از دهه 
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ها را که بایــد قاعــده مورد توجه قرار داشت ١قبل از این معلم به عنوان یک کارگزار فنی

نقــش ، گیری عقالنی به وی منتقل کرد. اما جنبش تفکر در تربیــت معلــمبرای تصمیم

ای گیرد .در این نقش معلم به عنوان یک عنصر حرفهمي تري براي معلم در نظراي هحرف

شود، که خود باید فعاالنه به عنوان یک کارگزار فکور در مسیر در عرصه عمل مطرح می

ردی عمل کند. در رویکرد معلم فکور، اصل بر این است که ساختارهای ذهنــی رشد ف

ایــن رو معلــم بایــد در مســیر نقــد و بــاز  معلم نقش اساسی در عمل تدریس دارد و از 

دهد که معلم اندیشی و بازسازی این ساختارها قرار گیرد. ژرف اندیشي این امکان را می

های انتقادی قرار دهد و به این ترتیب تحلیلساختارهای ذهنی خود را در معرض دایمی 

  مرتب خود را رشد و ارتقاء دهد. 

 –فاصله بــین تئــوري و عمــل در عرصــه یــاددهي  ٢عقالني –هاي سنتي فني الگودر 

که ایــن فاصــله در مــدل  خورد در حاليمي شکلي برجسته به چشمه یادگیري همواره ب

یاي معلم پژوهنده کامال حذف عملــي تــدریس  - ت دانــش تجربــي شود. ماهیــمي پو

یابــد. مي سازوکارهاي خود را دارد که از طریق رویکرد معلم پژوهنده تولید و گسترش

خواهــد آن را در مي کوشد تا موقعیت موجود درك کند، بلکــهمي معلم پژوهنده نه تنها

در این نقــش معلمــان  .) ۲۰۱۱، ٤، سیگور۲۰۱۰، ٣جهت مطلوب تغییر دهد(کورتجن

شوند تا خود بتوانند براي رفع موانع مي پژوهشگران آموزشي وارد میدان پژوهشبعنوان 

یادگیري دانش بــومي مــورد نیــاز را  –فراروي تدریس و درک پیچیدگي فعالیت یاددهي 

  تولید و بکار بندند.

یــادگیري، دانــش،  –یاددهي هاي بازتاب و ژرف اندیشي در باره تدریس و موقعیت

ا بازتاب و ژرف د. بدهمي طرز موثري افزایشه معلمان را باي هفحرهاي ارزش و مهارت

یادگیري دانش آمــوزان در کــانون  –گذشته و جاري یاددهي هاي اندیشي، درك موقعیت

                                                   
1. Technical practitioner 
2. The traditional technical-rationality models 
3. Korthagen 
4  . Sagor 
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هــاي روش هــا وگیرد تا بواســطه آن ظرفیتــي بــراي شناســایي بینشمي توجه معلم قرار

ایــن عرصــه فــراهم شــود. معلــم آینــده وي در هاي و در نتیجه توسعه اقدامتر مطلوب

کند و دالیل و امکان پیشرفت از طریق سایر روشــها را مي پژوهنده وضع موجود را نقد

 ) بیان۲۰۰۷( ٢). آنگونه که اتسون۲۰۱۲١، دهد(گیبسون و پیورديمي مورد توجه قرار

کند رویکرد معلم پژوهنده ابزاري براي پیوند بین نظریه و عمل در عرصــه تــدریس مي

 )۲۰۰۸( ٣از دیــدگاه پــوالرد شــود.مي که متناوبا به توسعه در هر دو وجه منجر است

سازي شغل معلمي است. بواسطه آن اي هبراي حرف رویکرد معلم پژوهنده، مکانیزمي

 دستاي هکنند و در نتیجه به رشد حرفمي یادگیري اکتشاف –معلمان در ماهیت یاددهي 

  یابند. مي

پژوهشی معلم محور است که های پژوهنده ناظر بر روشطور کلی رویکردمعلم ه ب

، (ساکي گیردرا در برمی ٦و روایت پژوهی ٥درس پژوهی ،٤عمدتا روشهای اقدام پژوهی

ده منفعــل ۱۳۹۱ ). رویکرد معلم پژوهنده نقــش معلــم را بــه عنــوان یــک مصــرف کننــ

، ٨ویلیامســونو  ٧،۱۹۹۰کنــد (میلــر و پــاینهای دیگــران تأییــد نمیهای پژوهشیافته

 ).٩،۱۹۹۵، به نقل از اسمت۱۹۹۰

   تبیین مساله
را یك ضرورت اساســي  ١٠راهبردهاي بازتابي، نظران تعلیم و تربیت بسیاري از صاحب

                                                   
1. Gibson  &  Purdy 
2. Ottesen 
3. Pollard 
4. Action Research 
5. Lesson Study 
6. Narrative Research 
7. miller&pine  
8. Williamson 
9. Ismat 
10. reflective strategies 
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یي، ٢،۲۰۰۱،راجــرز۱۹۹۸، ١روکفیلــدبدانند(مي در فرایند تدریس ، ٤، شــون۱۹۶۷، ٣دیــو

 این تاکید ناشي از نقش موثر راهبردهاي بازتابي .)۲۰۰۶، ٦،بوشاپ۱۹۹۶، ٥زیچنر، ۱۹۸۳

(ون درایــل و  ویژه دانش محتواي آموزشــي اســته ب مورد نیاز معلمان،هاي در تولید دانش

پایاني تربیت معلم، عمــال هاي ). چنین است که توصیه اکید شده که در سال۲۰۱۰، ٧بري

اي نیــل بــه ایــن هــدف قــرار مورد نیاز برهاي دانشجو معلمان در مسیر نحوه کسب مهارت

 از طریق رویکرد معلم پژوهنده محقق این هدف عمدتا. )۲۰۱۲٨، گیرند(گیبسون و پیوردي

). به این ترتیب رویکرد معلم پژوهنده ظرفیتي نــو رادر مســیر ۱۹۸ ٩شود(کار و کمیس،مي

ییســازد. در ایــن رویکــرد مي ساختن شغل معلمي مطــرحاي هحرف هــاي از پژوهش الگــو

گردد که هدف آنها توانمندسازي معلمان مي شي سازگار با نیازهاي عملي معلمان ارایهآموز

ژرف  یــادگیري اســت. -های عملــي در فراینــد یــاددهي براي درک و مواجهه بــا پیچیــدگي

یادگیري به عنوان ابزار توسعه حرفه اي، مهمترین  –اندیشي مستمر معلم باره فرایند یاددهي 

). از این رو امروزه همه صاحب ۲۰۱۲، ١٠ هنده است(فیکساز و یولرهدف رویکرد معلم پژو

 ).۲۰۰۱دانند(کورزجن،اصلی یک تدریس خوب می نظران ژرف اندیشي را به عنوان جزء

رویکرد معلم پژوهنــده را چــارچوبي بــراي  )۲۰۱۲(١٢و مرتلر ) ۲۰۱۲(  ١١جي گر و تویت

    دانند.مي معلماناي هتضمین تداوم توسعه حرف

                                                   
1. Brookfield 
2. Rogers 
3. Dewey 
4. Schon 
5. Zeichner 
6. Beauchamp 
7. Van Driel& Berry 
8. Gibson  &  Purdy 
9. carr  &Kemmis   
10. Feixas& Euler 
11. Jager &Toit  
12. Mertler 
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روزه رویکرد معلم پژوهنده در ســطوح مختلــف در جهــان امهاین اساس است کبر 

آموزشي براي توسعه هاي که اغلب نظام طوريه مورد اقبال اساسي قرار گرفته است، ب

یکرد اندهرا در دستور کار خود قرار دادهایي آن برنامه . در ایران نیز بطور مشخص این رو

امه سالیانه معلم پژوهنده مورد توجه قرار گرفت. البته تا کنون در قالب برن ۱۳۷۵از سال 

یج کنــد و از روش مهــم دیگــر معلمــان مي این برنامه عمال روش اقدام پژوهــي را تــرو

  !پژوهنده یعني درس پژوهي در این برنامه چندان خبري نیست

اجراي برنامه معلم پژوهنده گر چه از حیث کمي توسعه قابل توجهي پیدا نمود و در 

، اما از جهت کیفي اندهها هزار نفر از معلمان در آن شرکت نمودسالیان گذشته ده طي

که درجهت ارزیــابي اي هبه نتایج مورد نظر دست نیافته است. بر اساس مطالعه گسترد

بیني شده توسط چــایچي و دیگــران  پیش به اهدافبي میزان توفیق این برنامه در دستیا

معلمان ناچیز و اي هر این برنامه بر رفتار و عملکرد حرف) انجام شده است، تاثی۱۳۸۴(

قابل اغماض شمرده شده است. حتي میان عملکرد معلمان پژوهنــده و غیــر پژوهنــده 

وضعیت دانش  ) در مطالعه خود١٣٩٢ساکي (تفاوت چشمگیري گزارش نشده است. 

ر داده است پژوهشي مورد بررسي قراهاي بعنوان زیرساخت فعالیتپژوهشي معلمان را 

صورتي ه پژوهشي بهاي نیاز معلمان به دانش و مهارت، هاکه بر اساس آن در همه دوره

هــاي روش آمــوزش هبراساس نتایج پژوهش، نیــاز معلمــان بــبرجسته بارز شده است. 

ــور در همــه دوره ــم مح ــتپژوهشــي معل ــرح شــده اس یــت اول مط ــوان اولو . هــا بعن

آموزشــي اقــدام پژوهــي بــین رفتــار هاي اثربخشي دوره) نیز در ارزیابي ١٣٨٦دارابي(

اقدام پژوهي و گروه شرکت ننموده، تفاوتی هاي دو گروه شرکت نموده در دوره ايهحرف

از  ) رفتار اطالع یابي معلمــان پژوهنــده را١٣٩١هاشمي( هر چند که، کندنمي گزارش

  ت.گزارش نموده استر ايهغیر پژوهنده حرف معلمان

) در مطالعه خود که به شناســایي موانــع و مشــکالت معلــم ۱۳۹۰ق(حسیني شفی 

فقدان آموزش و سازوکارهاي انگیزشي را از جمله موانع پیش ، پژوهنده اختصاص داده

در مطالعه خود فراهم سازي  ) نیز۱۳۸۸شمخانی( روي این برنامه گزارش کرده است.

ندي معلمان بــه برنامــه آموزش، شبکه اطالع رساني و حمایت مالي را موجب عالقه م



 مهر ادمانی □ 18

آباد( معلم پژوهنده دانسته است. ق و ١٣٨٤رضائي کمال  ) نیز اهمیت دادن به نقش خالّ

رهبري معلم در انجام پژوهش، ایجاد فرصت مطالعاتي جهت معلمــان پژوهنــده و در 

را به عنــوان مهمتــرین چشــم  نظر گرفتن امتیاز پژوهندگي معلمان جهت ارتقاي شغلي

اســت. همچنــین نــوري صــادق  از برنامه معلم پژوهنده گزارش نموده اندازها ي معلم

پژوهشــي رابطــه هاي ) بین دانش پژوهشي مدیران و گرایش معلمان به فعالیت١٣٨٩(

  گزارش نموده است.

یکرد معلم پژوهنده در نظام آموزشي ایران  با توجه به اهمیتي که ترویج و اشاعه رو

ده ایــن امهانجام گرفتدر این زمینه نیز هایي دارد، کوشش ا بر حســب شــواهد ارایــه شــ

اغلب با موفقیت مورد انتظــار همــراه نبــوده اســت. ایــن پــژوهش بــا هــدف ها کوشش

  . شودمي راهکارهاي ممکن در این خصوص انجامتر شناسایي عمیق

 روش پژوهش

راهکارهــاي توســعه رویکــرد معلــم  سوال اساسي اســت کــه به اینهدف پژوهش پاسخگویي 

بــا  اکتشافي اســت کــه –نده در آموزش و پرورش ایران کدامند؟ روش پژوهش نیز توصیفي پژوه

داراي اثر یا اندیشــه در  نظرانحب اري شامل کلیه صاامهکیفي اجرا شده است. جامع رویکردي

 بیتي و روان شناسي در دانشــگاههايعلوم ترهاي اعضاي هیات علمي رشتهباره معلم پژوهنده، 

ضمن خدمت اقــدام پژوهــي و درس هاي مدرسان دورهبرگزیده، استان تهران، معلمان پژوهنده 

نمونــه گیــري در  در ســطح اســتان تهــران اســت. روش بان آثار معلمــان پژوهنــدهپژوهي و ارزیا

بــه دلیــل ضــرورت در کســب دانــش یــا  است کــه کیفي، هدفمند یا غیر احتماليهاي پژوهش

به منظــور شناســایي ). در اینجا نیز ۱۳۹۱، (رنجبر و دیگران پذیرديم صورتتر اطالعات عمیق

کــه اي هگونــه بــاستفاده شده اســت،  ٢گلوله برفي ١از روش نمونه گیري متواليمرتبط ترین افراد 

از سوي افراد منتخــب صــورت اي هبررسي در چند مرحله و با معرفي شبکمورد شناسایي نمونه 

                                                   
1. sequential sampling 
2. Snowball Sampling 
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نفر آنهــا تــا پایــان  ۳۸که  نفر بوده ۴۶ تخب پژوهش در مرحله اولنمونه من پذیرفته است. تعداد

  .بر اساس نظر این تعداد بوده استو نتیجه نیز  اندهمرحله سوم باقي ماند

  ) ویژگي نمونه منتخب۱جدول شماره (

  مشخصات  متغیر

  مدرك
  ۸  لیسانس

  ۲۳  فوق لیسانس
  ۱۵  دکتري

  محل خدمت
  ۲۰  دانشگاه

  ۲۶  آموزش و پرورش

  جنسیت
  ۱۸  زن

  ۲۸  مرد

در مرحلــه  گردآوري و تحلیل گردیدند: به شرح زیر اطالعات مورد نیاز در سه مرحله و

کــد گــذاري و ، به عمیق گردآوري و پس از تحلیــل محتــوااز طریق روش مصاحها اول داده

در ســه مرحلــه(یافتن مفــاهیم در هــا دادهگذاری جمع بندي شد. در تحلیل دادها نیز از کد

افــراد بــه ســواالت بــر اســاس مشــابهات و هاي استفاده شده است که طي آن پاســخ )داده

یابي شده و در نهایت تحت عناوین مفهــومي مــرتبط ســازماندهيها تفاوت  مقایسه و الگو

بندی دســتهها ابتدا محتوا در قالب مفاهیم و مقوله ).١٣٩٠، شوند(دانایي فرد و دیگرانمي

شود، سپس پژوهشگر بــا اندیشــیدن در می نامیده  ١رمزگذاری آزاد شوند که این فرایند،می

 ٢به رمزگذاری محــوریها و یافتن پیوندهای میان آنها این مقولهها مورد تشابهات و تفاوت

شود که حول محور یك مقولــه مي کند. این کدگذاري به این دلیل محوري نامیدهمی اقدام

شوند می پاالیش بهبود و یکپارچهها ، مقوله٣انتخابي با رمزگذاری، یابد. سرانجاممي تحقق

شود( دانایي فــرد و امــامي، می در نهایت، چارچوبی مفهومي پدیدارها و با طی این فرایند

به این پرسش مورد پي گیري قرار گرفت، آیــا تبیــین مفهــومي  ). در مرحله دوم پاسخ١٣٨٦

                                                   
1. open coding 
2. axial coding 
3. selective coding 
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برگردان درســتي از دیــدگاههاي  نتیجه در شما براي مشارکت کنندگان معنا و معقول است و

در نتیجــه شــود. مي ١شود؟ در این فرایند چارچوب مفهــومي، اعتبــار ســنجيمي آنها تلقي

چارچوب مفهومي شناسایي شده براي اعتباریابي و تایید صحت کدها، طبقات و مفاهیم و 

مرحله نظــر  مجددا براي مصاحبه شوندگان ارسال گردید. در اینها همچنین تعیین اولویت

و در  افراد در باره هر راهکارهاي اصلي و فرعي(با توجه به ارتباط با اهداف، قابلیــت اجــرا)

 ٧٥بــا مــالك توافــق بــیش از  نتیجه حفظ، تعدیل و یا حذف آنها مورد سوال قرار گرفت که

اصلي و فرعي هاي درصد پاالیش الزم صورت گرفت است. در نتیجه این اقدام راهکارهاي

گردیدند. در مرحله سوم تعیین اولویت(وزن) عناوین راهکارهاي اصلي و فرعــي مشخص 

، ١٠ تــا ١بــین اي هبا تخصیص نمــر برحسب اهمیت مورد توجه قرار گرفت که طي آن افراد

  .اصلي و فرعي را مشخص نمودند وزن راهکارهاي

  پژوهشهاي یافته
  ایران کدامند؟ راهکارهاي توسعه رویکرد معلم پژوهنده در آموزش و پرورش

 هاعناوین و اولویت برحسب الف )راهکارهاي کلی

یت راهکارهاي اصلي در این   شوند: مي عنوان ارایه٤در  بخش به ترتیب اولو

  اولویت برحسب )راهکارهاي کلي۲جدول شماره ( 

  عنوان
میانگین 

  امتیاز
درصد 
  توافق

  ۸۸. ۸۹  ۸. ۹۱  پشتیباني –حمایتي هاي و اجراي برنامه تدوین
  ٨٦  ٨. ٥٤   توسعه فرهنگ پژوهش

  ۸۵. ۴۳  ۸. ۷  تبطمري ها برنامهمقررات و ، اصالح ساختار
  ٨٨. ٦٢  ٧. ٧٨  آموزشي –علمي   هايو اجراي برنامه تدوین

  ٨٧٫٢٣  ٨٫٤٥  میانگین کل

) ارایه شده است، راهکارهاي کلــي توســعه رویکــرد ۲جدول شماره (طور که در  همان

                                                   
1 .Validatation 
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و  تــدوینبر حسب میانگین امتیازات شامل  به ترتیب ومعلم پژوهنده در آموزش و پرورش 

، اصالح ساختار، مقــررات و پشتیباني، توسعه فرهنگ پژوهش –حمایتي هاي اجراي برنامه

  . آموزشي است –علمي   هايو اجراي برنامه تدوین بط ومرتي ها برنامه

  ها مولفه برحسب )راهکارهاي کلی ب
  پشتیبانی  –حمایتی هاي و اجراي برنامه تدوین: اولویت اولهاي مولفه. 1

  پشتیباني) –حمایتي   هايو اجراي برنامه تدوین( اولویت اولهاي مولفه )۳جدول شماره (

  امتیاز  مولفه ها  ردیف
درصد 
  توافق

ین  ۱   ۹۰  ۹٫۵  مادي از معلمان پژوهنده -حمایتي ماليهاي برنامه و اجراي تدو
آموزشــي هــاي حمایتي از اجــراي نوآوريهاي تدوین سیاست  ۲

  معلمان در مدرسه
۸٫۵  ۹۲  

  ۹۳  ۸٫۷  ها بیني افزایش مشارکت معلمان در عرصه تصمیم گیريپیش   ۳
یقي هايتدوین سیاست  ۴   ۸۹  ۹  معلمان پژوهنده  تشو
  ۹۴  ۸٫۷  آموزشي بتدوین و انتشار محتواي مناس  ۵
  ۸۵  ۸٫۳  بخانه مورد نیاز معلمان پژوهنده ایجاد و غني سازي کتا  ۶
  ۸۷  ۸٫۹  مورد نیاز پژوهش در سطح مدرسه فراهم سازي تجهیزات و امکانات  ۷
ملــي و هاي تدوین شرایط حضور معلمان پژوهنده در همایش  ۸

  بین المللي
۸٫۷  ۷۵  

  ۹۵  ۹٫۳  بانك اطالعاتي معلمان پژوهندهو  ایجاد نظام اطالع رساني  ۹
  ۸۸. ۸۹  ۸٫۸۴  میانگین کل

 )۱) ارایه شده است در زیر مجموعه راهکــار شــماره(۳جدول شماره(طور که در  همان

بانــك و  ایجاد نظام اطالع رساني پشتیباني، به ترتیب –حمایتي   هايو اجراي برنامه تدوین

مــادي از معلمــان  -حمایتي مــاليهاي برنامه و اجراي تدویناطالعاتي معلمان پژوهنده، 

فراهم سازي تجهیزات و امکانات و  تشویقي معلمان پژوهندههاي تدوین سیاستپژوهنده، 

  .باشندمي بیشترین وزن را دارامورد نیاز پژوهش در سطح مدرسه 
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    اولویت دوم: توسعه فرهنگ پژوهش هايمولفه. 2
  )فرهنگ پژوهشاولویت دوم( توسعه  هايمولفه )۴جدول شماره (

  امتیاز  مولفه ها  ردیف
درصد 
  توافق

  ۹۷  ۹٫۶  مدیران و معلمان، توسعه پژوهش باوري در میان مسووالن  ١
  ۹۵   ۹  تکریم موثر پژوهشگران و معلمان پژوهنده  ۲
  ۹۴  ۸٫۸  بکه ملي و بین المللي اطالعات و ارتباطات معلمان پژوهندهطراحي ش  ۳
  ۹۲  ۷٫۶  معلم پژوهندهانتشار مجالت حامي رویکرد   ۴
  ٨٥  ٧٫٧  و دانشجو معلمان در میان معلماناي هتوسعه ارزشهاي حرف  ٥
  ٧٥  ٨٫٥  توسعه فرهنگ کار گروهي و هم افزایي  ٦
  ٧٨  ٨٫٦   توسعه رویکرد مدرسه پژوهنده  ٧
  ٨٥  ٨٫٥  (از طریق تربیت معلم و ضمن خمدت)سواد پژوهشي معلمان توسعه  ٨
  ٧٧   ٩  پژوهنده در میان همه معلمان و دانشجو معلمانتعمیم رویکرد معلم   ٩

  ٧٥  ٧٫٥  تشکیل باشگاه علمي معلمان پژوهنده  ١٠
یت انگیزه  ١١   ٩٣  ٩٫٤  پژوهشي در میان معلمان  –علمي هاي تقو

  ٨٦   ٥٦.    میانگین کل

 ) ۲) ارایه شده است در زیر مجموعه راهکار شــماره(۴جدول شماره(طور که در  همان

به ترتیب توسعه پژوهش باوري در میان مسووالن، مدیران و معلمان،  توسعه فرهنگ پژوهش

پژوهشي در میان معلمان، تعمیم رویکرد معلم پژوهنده در میان  –علمي هاي تقویت انگیزه

، طراحي به )تکریم موثر پژوهشگران و معلمان پژوهنده( دو مورد اخیر هم رت همه معلمان،

المللي اطالعات و ارتباطات معلمان پژوهنده و توســعه رویکــرد مدرســه  بکه ملي و بینش

  .باشندمي بیشترین وزن را دارا پژوهنده

   هابرنامهمقررات و ، اصالح ساختار: اولویت سومهاي مولفه .3
  )ها برنامهمقررات و ، اصالح ساختار( اولویت سومهاي مولفه )۵جدول شماره (

  امتیاز  مولفه ها  ردیف
د درص

  توافق
  ۹۰  ۷٫۹آموزشــي و هــاي گروه، بخش تربیت معلــمدخیل ساختن   ۱
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  امتیاز  مولفه ها  ردیف
د درص

  توافق
ضمن خدمت در مدیریت ستادي برنامه معلم هاي آموزش

  پژوهنده 
برنامــه معلــم پژوهنــده و گــذاري  تشکیل شوراي سیاست  ۲

  تعیین استراتژي وزارت در ارتباط با این موضوع
۸٫۵  ۸۷  

در شــرح وظــایف بیني نمودن اهداف معلم پژوهنده پیش   ۳
  معلمان و مدیران

۸٫۶  ۹۲  

به روند توســعه و اشــاعه رویکــرد معلــم  بخشیدنوسعت   ۴
برنامه ســالیانه یك  خارج نمودن آن از انحصارپژوهنده با 

  محدود به هفته پژوهش

۸   ۸۹  

  ۸۵  ۷٫۵  بي گزارش معلمان پژوهندهارزشیا اصالح روش  ٥
مشــارکت به اختصاص ساعاتي از خدمت موظف معلمان   ٦

  در فعالیت معلم پژوهنده
۷٫۳  ۸۰  

  ۷۵  ۸٫۷   تربیت معلم با رویکرد معلم پژوهندههاي برنامه بازنگري  ٧
  ۸۵. ۴۳  ۸٫۱  میانگین کل

 ) ۳راهکار شــماره( ) ارایه شده است در زیر مجموعه۵جدول شماره(طور که در  همان

بیني نمودن اهــداف معلــم ، پیش تربیت معلم با رویکرد معلم پژوهندههاي بازنگري برنامه

برنامــه معلــم تشــکیل شــوراي سیاســتگذاري  پژوهنده در شرح وظایف معلمان و مدیران،

بخشیدن به روند توسعه وسعت  پژوهنده و تعیین استراتژي وزارت در ارتباط با این موضوع،

حدود بــه برنامه سالیانه میك  خارج نمودن آن از انحصارو اشاعه رویکرد معلم پژوهنده با 

بخش تربیت معلم، گروههاي آموزشي و آموزشــهاي ضــمن دخیل ساختن  هفته پژوهش و

  .باشندمي خدمت در مدیریت ستادي برنامه معلم پژوهنده بیشترین وزن را دارا

  آموزشی  –علمی هاي و اجراي برنامه تدوین: اولویت چهارمهاي مولفه. 4
  آموزشي) - علمي هاي و اجراي برنامه تدوین( اولویت چهارمهاي مولفه) ۶جدول شماره (

  امتیاز  مولفه ها  ردیف
درصد 
  توافق

  ۹۴  ۹٫۵آموزشي حامي معلم پژوهنــده هاي و اجراي برنامه تدوین  ۱
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  امتیاز  مولفه ها  ردیف
درصد 
  توافق

 مختلــفهاي (براي معلمان، مدیران و سایرین) در شــکل
  (حضوري، مجازي و ...)

ــا تر  ۲ ــنا ب ــي آش ــان آموزش ــاري راهنمای ــه کارگم ــت و ب بی
معلم محور بــراي نظــارت و راهنمــایي امــور هاي پژوهش

  مرتبط با موضوع در سطح مدارس

۷٫۶  ۸۰  

  ۹۳  ۷  معلم محورهاي بیت مدرسان مجرب در حوزه پژوهشتر  ۳
بي تجربه دو دهه اجــرا و انجــام اصــالحات الزم بــر ارزیا  ۴

  اساس نتایج آن
۷٫۲  ۸۵  

  ۹۰  ۸٫۱  معلم پژوهنده و فراگیر جامع  برنامهتدوین   ۵
ــوازن برنامــه در کلیــه دوره  ٦ هــاي برنامــه ریــزي توســعه مت

  تحصیلي و همچنین تربیت معلم
٩٢  ٦٫٨  

هــاي معلم محــور در دورههاي پژوهشهاي تاکید بر روش  ٧
  دانشگاهي علوم تربیتي

٨٠  ٧٫١  

در سطح مدارس، ناحیه، استان ها طراحي و اجراي همایش  ٨
  و کشور

٩٥  ٩  

  ٨٨. ٦٢  ٧٫٩  میانگین کل

 ) ۴) ارایه شده است در زیر مجموعه راهکار شــماره(۶جدول شماره(طور که در  همان

آموزشــي حــامي هاي و اجراي برنامــه تدوین، آموزشي -علمي هاي و اجراي برنامه تدوین

مختلف( حضوري، مجازي هاي معلم پژوهنده(براي معلمان، مدیران و سایرین ) در شکل

برنامــه تدوین  در سطح مدارس، ناحیه، استان و کشور، هاو ...)، طراحي و اجراي همایش

هاي بیت و به کارگماري راهنمایان آموزشي آشنا با پژوهشتر جامع و فراگیر معلم پژوهنده،

بیشترین وزن را  معلم محور براي نظارت و راهنمایي امور مرتبط با موضوع در سطح مدارس

  .باشندمي دارا

  بحث و نتیجه گیري
آموزشي هاي بردهاي موجود براي تحول در نظامیکي از مهمترین راه پژوهندهرویکرد معلم 

به همین دلیل نیز اقدامات فراواني  معلمان است.اي هو همچنین تضمین استمرار توسعه حرف
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آموزشي در سطح جهان در جریان است. در ایران نیــز هاي براي اشاعه این رویکرد در نظام

آغاز گردیده است. اما با توجه به شواهدموجود( ١٣٧٥سال  توجه مشخص به این رویکرد از

 ،١٣٨٤، رضــائي کمــال آبــاد شــمخانی، ،۱۳۹۰حسیني شفیق، ،۱۳۸۴چایچي و دیگران،

زیــادي دارد. بــا فاصله ) این رویکرد تا نهادینه سازي در نظام آموزشي ایران  ١٣٩٢، ساکي

اساسي مشاهده شده در گزارش نتایج شرکت دانش آمــوزان ایرانــي در هاي توجه به کاستي

، (کریمي و دیگران)(PIRLSو سواد خواندن (TIMSS)مطالعات جهاني ریاضیات و علوم 

)، ترویج و اشاعه رویکرد معلم پژوهنده در نظام آموزشي کشور یك اولویت آشــکار ١٣٩١

اهکارهاي موثر بر این زمینه بــر آمــده است. این پژوهش در همین راستا و در پي شناسایي ر

راهکار جزیي شناسایي گردید.  ٣٥راهکار کلي به همراه  ٤است. در نتیجه اجراي پژوهش 

مجموعه این راهکارها از پیچیدگي روند اشاعه ایــن نــوآوري در آمــوزش و پــرورش کشــور 

  حکایت دارد.
پشتیباني، مهمترین اقدام  –حمایتي هاي برنامه و اجراي تدوین بر اساس نتایج پژوهش،

رود. در مطالعــات متعــدد مــي در جهت توسعه رویکــرد معلــم پژوهنــده در ایــران بشــمار

) نیــز از  ٢٠٠٩، ٣ایندليبر،کراکو و ۲۰۱۲، ٢فیلیپس و کار، 2011، ١دیگر(پاپاس وریموند 

و ضرورتي اساســي در جهــت  پیش نیاز مهم به عنوان ي تمهید شرایط و امکانات مورد نیاز

که در  انده) گزارش نمود ۲۰۰۴مور و دیگران( توسعه رویکرد معلم پژوهنده یاد شده است.

موفق توسعه رویکــرد معلــم پژوهنــده در جهــان، همــواره نظــامي جــامع از هاي کنار نمونه

  دیده شده است.  نیز یبانیپشت

ه مولفه خــود نیــز اولویــت دوم شــناخته شــد ۱۱ همراه به راهکار توسعه فرهنگ پژوهش

یك ضــرورت  پژوهش بعنوانهاي برد همه انواع حوزهاست. توسعه فرهنگ پژوهش در پیش

کراکو ، ١٣٧٥زاده،  ، لهسایي١٣٨٠طایفي، ، ١٣٨٨علم ودیگران،( تلقي شده است حیاتي

                                                   
1. Pappas  & Raymond  
2. Phillips & Carr  
3. Crocco  &  Brindley 
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ویــژه ه آموزشــي(بهــاي این مهــم در پژوهش. )٢٠٠٤، ١، مور و دیگران٢٠٠٩، ایندليبرو 

، ٢٠١٢، ٣، الیــوت١٣٨٣،  ٢بــرتاستیگلر و هیاست(تر معلم محور) برجستههاي پژوهش

) آمــوزش و پــرورش یــك ١٩٩٦(٤). بر اساس دیــدگاه برونــر ١٣٨٩، استیپانک و همکاران

تطبیقي و ویدئویي استیگلر و هاي پژوهش، بلکه بخشي از قاره فرهنگ است. تجزیره نیس

فعــالیتي فرهنگــي  وزش و پــژوهش در آنمــآ هنشــان داد کــبــه روشــني  ) نیز۱۹۹۳هیبرت(

معلم محور را هاي چنین موقعیتي است که روند انجام پژوهش).  ۱۳۸۹، است(سرکارآراني

بیش از آنکه تــابع یــك روش  هاپژوهشاین  سازد.مي دشوار و در نتیجه مستلزم دقت بیشتر

فرهنگي هاي همانندآموزش و تدریس یك فعالیت مبتني بر زیرساخت ،فني مطالعاتي باشند

شوند. از این رو موفقیت رویکرد معلم پژوهنده در گرو درك ماهیت فرهنگــي آن و مي تلقي

از یــك جریــان معلم محــور هاي پژوهشدر نتیجه تمهید شرایط الزم متناسب با آن است. 

یز و مــدیریت باشــند. انگیــزش و عالقــه و  کنند کهنمي خطي تبعیت به راحتــي قابــل تجــو

  شرط اصلي موفقیت آنها در عمل است.  و فرهنگ حامياي هحرفهاي ارزش

مولفــه معرفــي شــده  ۷است که بــا ها برنامهاصالح ساختار، مقررات و  سومین راهکار

برنامه معلم پژوهنده و گذاري  تشکیل شوراي سیاست است. در این راهکار مواردي همچون

انسجام ستادي  بیانگر انتظارتعیین استراتژي وزارت در ارتباط با این موضوع مطرح است که 

وزارت آموزش و پرورش در ارتباط با موضوع است. در حال حاضر پي گیري کار به شکلي 

ناقص در اختیار پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش است که نه تنها انتظــارات را 

 بعضا نیز مشکل ساز شده است. چنین است که در ذیل همین راهکار سازد بلکهنمي برآورده

خــارج نمــودن آن از به روند توسعه و اشاعه رویکــرد معلــم پژوهنــده بــا  شیدنبخوسعت 

 اصــالح روش برنامه سالیانه محــدود بــه هفتــه پــژوهش توصــیه شــده اســت.یك  انحصار

برگرفته از رویکرد تحقیقات کالسیك گــزارش  بي گزارش معلمان پژوهنده که قالبي وارزشیا

                                                   
1. Mohr  
2  . Stigler&Hiebert 
3. Eliott 
4. Bruner 
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   بخش است. ي شده در اینشده است نیز از جمله راهکارهاي جزیي معرف

از  دانشجومعلمانبه نحویکه ، تربیت معلم با رویکرد معلم پژوهندههاي برنامه بازنگري

تواند زمینه اشــاعه مي که همان ابتدا با این رویکرد آشنا شوند نیز از انتظارات اساسي است

معلــم، بخــش تربیــت دخیــل ســاختن  هر چه بیشتر رویکرد معلم پژوهنده را فــراهم آورد.

 گروههاي آموزشي و آموزشهاي ضمن خدمت در مدیریت ستادي برنامــه معلــم پژوهنــده،

اختصــاص  بیني نمودن اهداف معلم پژوهنده در شــرح وظــایف معلمــان و مــدیران وپیش 

به مشارکت در فعالیت معلم پژوهنده از دیگر راهکارهاي ساعاتي از خدمت موظف معلمان 

هاي ند. این راهکار کلي هم راســتا بــا راهکــار برنامــهجزیي مطرح شده در این بخش هست

  پشتیباني است که در اولویت اول مورد بحث قرار گرفت. –حمایتي 

مولفــه در  ٨آموزشي آخرین راهکاري است کــه بــا  –علمي هاي و اجراي برنامه تدوین

هــاي تردیــدي نیســت کــه روش جهت توسعه رویکرد معلم پژوهنده معرفــي شــده اســت.

زییات، قواعــد و جپژوهشي داراي اصول، هاي معلم محور مانند همه دیگر روش پژوهشي

ارزیــابي  معلمان پژوهنده را با آنها آشنا ســاخت.، هستند که باید با آموزشهایي چارچوب

، نشــان از انــدهکه موفق به ورود به سطح کشــوري گردید آثار معلمان پژوهنده، حتي آثاري

و  ١لند شــیر .) ١٣٩٢،  ساکي، رضويتي در تدوین دارد(اساسي دانشي و مهار هايضعف

رضــائي )، شمخانی و ۱۳۹۰)، حسیني شفیق(۱۳۸۴چایچي و دیگران (، )۲۰۰۴دیگران (

بر نقش محوري آموزش در تحقق اهــداف معلــم  نیز )١٣٨٨و ساکي ( )١٣٨٤کمال آباد (

آموزشي حــامي معلــم هاي و اجراي برنامه تدوین یبهمین ترت به .اندهپژوهنده تاکید نمود

مختلف( حضوري، مجازي و ...) هاي پژوهنده(براي معلمان، مدیران و سایرین ) در شکل

 –علمي هاي گرفته است. حمایت عنوان یك راهکار جزیي در این بخش مورد تاکید قراره ب

بیــت و بــه ترشــود. نمي آموزشــيهاي آموزشي، صرفا محدود به طراحي و اجــراي برنامــه

معلم محور براي نظارت و راهنمایي امور هاي ماري راهنمایان آموزشي آشنا با پژوهشکارگ

مرتبط با موضوع در سطح مدارس نیز از دیگر نیازمندیهاي توسعه برنامه معلم پژوهنده است 

                                                   
1. ankshear 
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بیــت مدرســان مجــرب در حــوزه ترکه باید مورد توجه برنامه ریــزان قــرار گیــرد. همچنــین 

آموزشي معلــم پژوهنــده هاي رد انتظار است که بتواند در دورهمعلم محور موهاي پژوهش

بي تجربه دو دهه اجــراي برنامــه معلــم پژوهنــده و ارزیاحق مطلب را به درستي ادا نمایند. 

و فراگیر معلم پژوهنده نیز از  برنامه جامعتدوین انجام اصالحات الزم بر اساس نتایج آن و 

  .معرفي شده استدیگر راهکارهایي است که در این بخش 

و اراده مســووالن  آنچه پیداست ضرورت گسترش این برنامه در نظــام آموزشــي کشــور

توجه بیش  طي این مسیر و نیل به مقصد نیز در گرو. آموزش و پرورش براي تحقق آن است

از پیش به پیش نیازها و الزامات رویکرد معلم پژوهنــده اســت. طراحــي، اجــرا و گســترش 

نده باید بیش از پیش متکي بر نیاز سنجي، پژوهش، نظــارت و ارزشــیابي برنامه معلم پژوه

و پشتیبان معلــم پژوهنــده فرصــت رشــد بیابــد تــا راه پــیش روي  باشد. باید فرهنگ حامي

  .امکان ظهور نیابندها هموارتر و در پرتو آن بسیاري از موانع و کاستي
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  منابع:
  الف ) فارسی

پژوهی راهنمایی عملی برای مدیران و معلمان، ترجمــه دکتــر رضــا  درس« .)١٣٨٩استیپانک و همکاران(

  .ساکی و داریوش مدنی، تهران، حکمت علوی

ها از معلمان جهان برای بهبود آمــوزش در شکاف آموزشی:بهترین ایده .)١٣٨٣و هیبرت،ج( استیگلر،ج.

  پ اول.انتشارات مدرسه،چا، درس.ترجمهء محمد رضا سرکارآرانی و علي رضا مقدم کالس

مجله روانشناسي و علوم ، تربیتي در عمل معلمهاي جایگاه نظریه .)١٣٨١شهین( ،ایروانيو باقري خسرو

 . ٢شماره ، سال سي و یکم، تربیتي
موانع عمده توسعه پژوهش محوری در واحدهای دانشگاه .) ١٣٨٧محمد طهراني، حسن ( و تیرگر، هدایت

  بهار و تابستان . ١٨و  ١٧های درسی شمارهریزی برنامهپژوهش در ، نآزاد اسالمی استان کرما

شناسایي موانع و مشکالت معلــم پژوهنــده در شــهر همــدان از دیــدگاه  .)۱۳۹۰مجتبي ( حسیني شفیق،

  معلمان،پایان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تهران.

پرورش استان خوزستان های اقام پژوهشی سازمان آموزش و ارزیابی اثربخشی دوره. )١٣٨٦مجید( ،دارابي

  شهید چمران . دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی دانشگاه، با استفاده از الگوی کرك پاتریك

: روش شناسی پــژوهش کیفــی در مــدیریت .)١٣٩٠عادل(، آذر وسید مهدی  ،الوانی ؛حسن  ،دانایی فرد

یکردی جامع   اشراقی.-صفار: ناشر: رو

پردازی های پــژوهش کیفــی: تــأملی بــر نظریــهاستراتژی. )١٣٨٦سیدمجتبی( ،امامی  و حسن ،فرددانایی

  ، پاییز .٢، شماره ١دوره ، بنیاد، اندیشه مدیریت راهبرديداده

ررسي موانع و چشم اندازهاي اقدام پژوهي در آموزش و پــرورش ب .)١٣٨٤امیرحسین( ،رضائي کمال آباد

  دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی دانشگاه اصفهان.شهر اصفهان، 

 نقد آثار معلمان پژوهنده کشــوري، پنجمــین همــایش ملــي .) ١٣٩٢ساکي، رضا( وبدالحمید رضوي، ع

  دانشگاه شهید رجایي.  آموزش،

, ١٠شــماره ، نمونه گیری در پژوهشهای کیفی: راهنمــایی بــرای شــروع. )١٣٩١و دیگران ( هادی رنجبر، 

  . نشریه الکترونیك دانشگاه علوم پزشکي آجا پاییز  - ٣شماره 

، بیین سواد پژوهشي معلم و تعیین نیاز آموزشي معلمان شهر تهران بــر اســاس آنت. )۱۳۸۸رضا ( ساکي،

  .پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

  .انتشارات دانش آفرین، سواد پژوهشي معلم .)۱۳۸۹رضا (، ساکي

رویکردي نوین به نقش معلم در آموزش، همایش : اقدام پژوهي .)١٣٨٥الهام(، ساماني، سیامك و اردالن
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  .درسي دوره ابتدایيهاي نوآوري در برنامه

راهنمــایی دولتــی بررسی عوامل موثر بر اقدام پژوهی معلمان مقاطع ابتــدایی و . )۱۳۸۸اژدر ( ،شمخانی

  .، دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی شهید بهشتي۱۳۸۶ -۸۷منطقه فامنین درسال تحصیلی 

  .انتشارات دانش آفرینان در ایران، موانع فرهنگي توسعه تحقیق .) ١٣٨٠طایفي، علي(

تحلیل اطالعات در تحقیقات کیفــي، فصــلنامه اصــول . )۱۳۸۲ظهور، علیرضا و کریمي مونقي، حسین(

   ۱۳۸۲بهداشت رواني، سال ششم، پاییز و زمستان 

یس، فریدون  ؛علم، شهرام بر توسعه پژوهش در تربیت  عوامل موثر .)١٣٨٨محمد علي (، امیرتاش وتند نو

  .٢٩شماره ، سال هشتم، فصلنامه نوآوریهاي آموزشي، بدني آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ایران

بررسی کاربست تحقیقات آموزشی از دیدگاه کارشناسان . )١٣٨٧( محمدرضا آهنچیان، و یحیی قائدی،

های در نظامریزی مدیریت و برنامه شناسی،روان های استان تهران،مناطق آموزش و پرورش شهرستان

  .١شماره  - ١٣٨٧پاییز  ،آموزشی

  .ش و پرورشپژوهشگاه وزارت آموز، ٢٠١١نتایج تیمز و پرلز  .) ١٣٩١و دیگران (بدالعظیم کریمي، ع  

(آموزش و پروش)،  تیو ترب می، تعل»عمل و کاربرد آن در آموزش قیتحق خچةیتار« ).۱۳۷۲( زهرا ،ایگو

 .و زمستان زیی، پا۳۶و۳۵ش
، تعلیم و تربیت (آموزش و پــروش)، »تاریخچة تحقیق عمل و کاربرد آن در آموزش« ).١٣٧٢(زهرا گویا،

 .٤٠-٢٣، ص١٣٧٢، پاییز و زمستان٣٦و٣٥ش
مجموعه مقاالت اولــین ســمینار ، موانع پژوهش در علوم اجتماعي ایران .)١٣٧٥لهسایي زاده، عبدالعلي(

   .دانشگاه عالمه طبا طبایي، آموزش عالي در ایران

های توســعه تفکــر پژوهشــی در نگاهی بــه موانــع و کاســتی. )١٣٨٧ایرج ( چرخ چی، ومعصومه  مطلق،

پژوهشنامه علوم اجتماعی آزاد گرمسار سال دوم بهار  ایران،  مدارس به عنوان بخشی از نظام آموزشی

 .١شماره  ١٣٨٧
جلــد ، یك چرخش بینش،رهیافــت شناخت عوامل رشد پژوهش و نه موانع آن: .)١٣٨٣منصوري، رضا (

١٤.  

در پژوهش در قلمرو آموزش و پرورش، تهــران، پژوهشــکده  ییجستارها).  ١٣٧٩(محمود ،یمهر محمد

  .تیو ترب میتعل

بــا میــزان گــرایش بررسي رابطه مهارتهاي شغلي و عملکرد مدیران مدارس  .)۱۳۸۸نوري صادق، فریده (

معلمان به پژوهش در بین دبیران دوره متوسطه شهر زاهدان، پایان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه شهید 

  .ایيرج

ی رفتار اطالع یابي معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده، فصــل نامــهی مقایسه .) ١٣٩١هاشمي، سید احمد( 
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  .١٣٩١و یکم،  سیی درسی، شمارهریزی پژوهشي پژوهش در برنامه -علمي
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اجتماعی با  عدالت و صلح چندفرهنگی، مفهومی الگوي تبیین
  تاکید بر زمینه ایران

  

  علیرضا صادقی

  دانشگاه عالمه طباطبائی

  مقدمه
با تاکید بــر اجتماعی  عدالت و صلح چندفرهنگی، مفهومی "الگوی هدف این مقاله تبیین

مفهــوم؛  ســه میــان پیونــدهای وها نســبت شــده، تــالش بحــث ایــن در زمینه ایران" است.

بر اساس زمینه جامعــه ایــران،  را آن تبیین، سپس را چندفرهنگی، صلح و عدالت اجتماعی

نیست و شاید در  »توسعه« و »شهروندی« هرچند این سه مفهوم جدای از مفهوم بررسی کنم.

عدالت اجتماعی ناگزیر باشم به شهروندی و توسعه هم نیم نگــاهی داشــته موضوع بررسی 

باشم. اما به هر حال تاکید بحث، اغلب بر روی همین سه مفهوم متمرکز خواهد شد. ولــی 

انتظار دارم مخاطب در نهایت به درکی از موضوع شهروندی و توسعه نیز دست پیدا کند. در 

نظری است که در  اهد بود. بخش اول) شامل مباحثواقع این مقاله مشتمل بر دو بخش خو

این بخش سعی خواهد شد، این سه مفهوم اصلی، یک به یک مورد بررسی قرار گرفته و در 

 نهایت ارتباطات مفهومی آنها تا حدامکان مکشوف گردد. بخش دوم) متمرکز خواهد شد بر

این جهت تمایل دارم به ایران تاکید های این سه مفهوم با تاکید بر زمینه ایران. از تبیین داللت

کنم تا بتوانم بحثم را به حوزه عمل نیز نزدیک سازم. احتماال در این بخش مشخص خواهد 

های چندفرهنگی، صلح و عدالت ازه توانسته و یا نتوانسته خود را به ارزشاندهشد که ایران تا چ
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  یشنهادها خواهد بود. اجتماعی نزدیک کند. بخش آخر بحث هم طبیعتا شامل ارایه پ

توان این سه نمی به نظر نگارنده، هم به جهت نظری و هم به جهت عملی و امکان وقوع،

. چــه بــه اندهمفهوم مذکور را جدا از هم فرض و بررسی کرد. زیرا هر سه به یکدیگر وابســت

لحاظ تبیین نظری و چه به جهت امکان وقوع. بررسی هریک بدون بررسی دیگری موجــب 

توان از عدالت حرف زد که چند فرهنگی را فهم می صال مفهوم خواهد شد. لذا هنگامیانف

بــه  توان از صلح سخن گفت که چندفرهنگی را تببیین نظری و عملی کرد.می کرد. هنگامی

یت وقوع چه در عالم نظر و اندههمین خاطر این مفاهیم کامال به هم پیوست . من معتقدم اولو

رسد در این می تیبی است که در عنوان مقاله هم آمده است. زیرا به نظرهم در عالم عمل، تر

شرایط، هر کدام به ترتیب موجد و موکب دیگری است. در واقع، در این بحــث، معیــارم از 

نظر امکان وقوع به ترتیب چندفرهنگی، صلح و عدالت اجتماعی است. با ایــن مقدمــه بــه 

  هم پرداخت:هریک از مفاهیم سه گانه فوق خوا توضیح

  الف) چندفرهنگی
و چند فرهنگی،  کرایی فرهنگیفرهنگی، پلورالیسم فرهنگی، کثرتگرایی تنوع فرهنگی، تکثر

به یک معنی به کار رفته است. از نظر بنده چند فرهنگی عبارتست  مفاهیمی است که همگی

ایجــاد م از "حضور چند فرهنگ نسبتا متفاوت در کنار یکدیگر به هردلیلی" و هــدف آن هــ

، نیل بــه زیســت بــدون تــنش همــراه بــا احتــرام بــه افــراد و اتحاد است نه افتراق و انتزاع

مفهــوم چنــدفرهنگی را درســت درک  . بعضا مشاهده شده اســت کــه برخــیهاستفرهنگ

این است که چند فرهنگی به دنبال افتراق و انتزاع است. در حالی  برها و تصور آن اندهنکرد

نیــل بــه کثــرت دارد امــا نــه  نگی نیــل بــه وحــدت دارد نــه نفــرت.چنــدفرهکه، اساسا 

  ).۱۳۹۱(صادقی، تجزیه

  های چند فرهنگیمولفه -

  زیر است. های گیرد مولفهمی عموما آن چیزی که اساسا در چند فرهنگی مورد توجه قرار

ح) هنــر و ، د) مشــاهیر، ج) تــاریخ، ب) جنســیت، (حفظ فرهنــگ هــا) الف) هویت
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ضد تبعیض نژادی. هرچنــد برخــی  ولی در یک کلمه: ق) نژاد، ف) دین، خ) زبان، ادبیات

. امــا از اندهچندفرهنگی معرفی کردهای مولفه اخیرا جغرافیا و حتی اقتصاد را هم به عنوان

  نظر چند فرهنگرایان، ضد تبعیض نژادی واژه ایست که بسیار مورد توجه آنهاست.

  سطوح چندفرهنگی  -

  : تحمل، احترام و یادگیری از دیگراناندهفرهنگی قایل شدمعموال سه طیف برای چند

شاید بتوان یک سطح دیگری را هم به این طیف اضافه نمود و آن هم" افتخار" است. در  

  کنم. میبندی در یک طیف چهار سطحی طبقه را واقع من چندفرهنگی

  سطح اول: تحمل )۱

  فرهنگ(غیر)) سطح دوم: کرامت و احترام به نوع انسان و ۲

) سطح سوم: یــادگیری و شــوق یــادگیری از تنــوع ( فرهنــگ بــه مثابــه گنجینــه عظــیم ۳

  یادگیری)

  ) سطح چهارم: افتخار( در مقابل تحمل است نه حتی ضد چندفرهنگی)۴

  را ترسیم کنیم، به شرح زیر خواهد بود:ای هدر واقع اگر بخواهیم دامن

  وضعیت نسبتا خوب  وضعیت خوب  بهترین وضعیت

   تحمل   احترام   شوق یادگیری   افتخار

  سطوح چند فرهنگی(طیف)

در سطح اول، وجود گونه گونی برای برخی از اعضای جامعه سخت است اما هرگــز  )۱

شود. در این وضعیت ممکن است افراد نمی این گونه گونی وکثرت باعث زد و خورد

  حمل کنند.کنند همدیگر را تمی خوشحال نباشند اما سعی» دیگری«از حضور 

پذیرند، به تنوع احترام قائلند، امــا ایــن کــه بــا را می» دیگری»در سطح دوم، افراد حضور  ) ۲

 دهد.نمی یکدیگر ارتباط برقرار کنند و یا سعی کنند از همدیگر یاد بگیرند، چنین چیزی رخ
 دیگر دارند، خود را به آنهــا عرضــههای در سطح سوم، افراد شوق یادگیری از فرهنگ )۳

خواهند خود را عرضه کنند تا دیگــران بــا فرهنــگ، می ند، در مقابل از آنها همکنمی

 آداب، رسوم شان آشنا شوند.
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سطح چهارم، سطح مطلوب چندفرهنگی اســت. بــدین معنــی کــه افــراد، کشــوره،  )۴

دیگــر در کنــار هــای از این که دیگرانی با آداب و رسوم متفاوت، با فرهنگها فرهنگ

  کنند.می بالند و احساس افتخارمی به این وضعیتکنند، می آنها زندگی

  ب) صلح
دو مفهوم نسبتا متفاوت از صلح وجود دارد. الف) صلح در مقابل جنگ ب) صلح به معنی 

  . انسانهاي و تالشها تمامي سطوح فعالیترسیدن به نوعی هماهنگی در 

مشهور است. صلح مثبت یا به صلح منفی دیگری وجود دارد که به معنی بندی تقسیم

موازین یعنــی اســتقراراست و صلح مثبت و منازعه  مخاصمه نبودصلح منفي که به معناي 

جایگاه صــلح مثبــت بســي با این اوصاف  .قواعد دموکراسيرعایت  حقوق بشر و خصوصا

بکاهیم. آنکه بخواهیم از ارزش و اهمیت برقراري صلح منفي بي باالتر از صلح منفي است،

است. در نمودار زیر سطوح صلح بــه شــرح زیــر  شهروندیارزش صلح مثبت هم طراز با 

  آمده است.

   وضعیت خوب   انواع صلح   مطلوب وضعیت 

  صلح منفی                                                                                    صلح مثبت

   

 از نظر یونسکو صلح و آموزش صلحهاي مولفه 

 دیگــران، جهــان و خــودهــا، فرهنگ همبستگي، حفظ و تعاون "دموکراسی و حقوق بشر،

 .) 2013معنویت"( و زیست محیط از حفاظت، وطني
هاي و تالشها تمامي سطوح فعالیتدر معنی دوم صلح که به معنی نوعی هماهنگی در 

مربوط بندی بینید و یا در صورتمی است، شما قرابت زیادی با مفهوم چند فرهنگی انسان

چند های خود و دیگری، جهان وطنی و تعاون عمال همان مولفهها، به یونسکو حفظ فرهنگ

  نیز آورده شده است. به زبان دیگر در اینجا فرهنگی است که
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  ج) عدالت اجتماعی
انصــاف و از عدالت تعاریف زیادی به عمل آمده است. عدالت متضمن مفــاهیمی چــون 

 اخالقــی -سیاســی. برخی عدالت را یک امــر ام به حقوق شخص و دیگران استاحتر 

 نیز عــدالت را در اقتصــادو برخی  اندهتعبیر کرد نیاز طبیعیدانند، برخی عدالت را به می

(تکــالیف دولــت در  عدالت توزیعی. بر همین اساس اغلب عدالت را به اندهخالصه کرد

بندی در خصــوص عــدالت) تقســیمگیری تصــمیمهای (رویــهای هرویبرابر مردم است) و 

) موضوع این مقالــه پــرداختن بــه جزئیــات ایــن مباحــث ۱۳۹۰(گل پرور و نادی، اندهکرد

گیــرم. زیــرا آن را نــوعی نمی نیست. اما من در این مقاله عدالت را صرفا به معنــی اقتصــاد

ن روی مفاهیم دیگریست دانم. به همین خاطر تاکید عمده ممی مفهوم عدالتگرایی تقلیل

  که در ادامه خواهد آمد. 

توانــد حتــی ریشــه در می داننــد کــهمی برخی دیگر عدالت را یک مفهوم بین االذهــانی

 . آنچه که مهم است و مــناندهفرهنگ داشته باشد و عدالت را یک امر فرهنگی قلمداد کرد

شــروعیت حاکمیــت و خواهم در این مقاله بدان تاکید کنم آنست که عــدالت اســاس ممی

به ضرورت آن در همه جای این دنیای جدید است. در ایــن رویکــرد عــدالت؛  مبنای توجه

. در عــدالت بــا ایــن تفســیر نــه تنهــا احســاس هاستو پذیرش شایستگیها برابری فرصت

  اساس کار است. گرایی بیگانگی وجود ندارد، بلکه تقدیر

  این سه مفهومهاي نسبت
 را پیدا نمــود. هر سه مفهومهای توان اشتراکات مهمی از مولفهمی هومبا مالحظه هر سه مف

توان به این نتیجــه رســید کــه ایــن ســه می اما برخی هم متفاوتند. از مطالعه این سه مفهوم

توان تقدم و تاخر معنایی و عملی برای هــر کــدام می اما مفهوم، بسیار در هم تنیده هستند.

الگــوی ، زیر ابتدا مــایلم مفــاهیم مشــترک را شناســایی کــردهقایل شد. بر اساس دو یاگرام 

  مفهومی آنها را در دو دیاگرام بعدی مشخص سازم.

  الف) ارتباط مفهومی از نظر هدف

  ب) ارتباط مفهومی از نظر امکان وقوع
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  جدول شماره یک) ارتباط مفهومی از نظر هدف

  عدالت اجتماعی  صلح  چند فرهنگی
اشتراکات 

  مفهومی
فردی، هویــت  هویت؛ - ۱

  ها)(حفظ فرهنگ جمعی
  جنسیت - ۲ 

  تاریخ  - ۳
  مشاهیر  - ۴
  هنر و ادبیات  - ۵
  زبان  - ۶
  دین  - ۷
ــیض  - ۸ ــد تبع ــژاد و ض ن

  نژادی.

و ها فعالیتهماهنگی در  - ۱
 انسانهاي تالش

 بشر) دموکراسي(حقوق- ۲
 همبستگي و تعاون - ۳
 هافرهنگ حفظ- ۴
 دیگران و خود - ۵
 وطني جهان- ۶
ــت- ۷ ــیط از حفاظ  مح

 زیست
  معنویت- ۸

 انصاف  - ۱
 احترام به حقوق دیگران - ۲
تکالیف دولت در برابر  - ۳

 مردم
 ها برابری فرصت - ۴
 هاپذیرش شایستگی  - ۵
 احساس بیگانگی عدم - ۶
  گرایی تقدیر - ۷

و  درک هویت من - ۸
 دیگری

 روا داری - ۹
 کرامت انسانی - ۱۰
شنیدن صداهای  - ۱۱

 متنوع
ـــــت - ۱۲ های فرص

 گفتگو
ـــه  - ۱۳ ـــد هرگون ض

  تبعیض

همان طوری که در جدول (شماره یک ) مشخص است، اشتراکات مفهومی این سه واژه 

توان هیچ کدام را بدون توجه به دیگری مورد بررسی قرار داد. یعنی نمی آنقدر زیاد است که

احتماال اگر ما بخواهیم هر کدام از این سه مفهوم را به طور مستقل مورد بررسی قرار دهیم، 

و دیگــری، روا داری، کرامــت  با این مفاهیم سرو کار خــواهیم داشــت: درک هویــت خــود

  گفتگو و ضد هرگونه تبعیض نژادی.های انسانی، شنیدن صداهای متنوع، داشتن فرصت

  

  ) ارتباطات مفهومی از منظر امکان وقوع۱نگاره شماره 
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مفاهیم به جهت امکان وقوع به دیگری متصل بر اساس نگاره (شماره یک)، هر کدام از 

هستند. در واقع تا هنگامی که اولی رخ ندهد، امکان وقوع مفهوم بعدی در عمل تا حدودی 

دیگری ها ناممکن است. به بیان بهتر، صلح تحقق نخواهد یافت، تازمانی که افراد و فرهنگ

دمه وقوع صلح است. برقراری را هم فهم کرده و بپذیرند. پس یا این منطق، چندفرهنگی، مق

عدالت اجتماعی، زمانی اجرا خواهد شد که صلح در فراگیر شده باشد و شهروندی زمانی 

محقق خواهد شد که عدالت در جامعه گسترده شده باشد. در پایان ایــن کــه توســعه همــه 

ر شود تواند یک لوپ تصومی مفاهیم قبلی را نیاز دارد تا تحقق پیدا کند. هر چند این، خود

تواند بر دیگری موثر واقع شود. این نوع تبیین، بیشتر منطق عملی داشــته و می که هریک نیز

افتد که می از جنس نسبیت برخوردار است. بدین معنی نیست که حتما توسعه زمانی اتفاق

  موارد قبلی، بدون کم و کاست و به طور کامل اتفاق افتاده باشد. بلکه ترکیبی از هــر کــدام 

تواند به توسعه هم ختم شود، اما احتماال در مقام عمل آن چیزی نخواهد بود کــه بایــد می 

  باشد.

اجتماعی با تاکید بر  عدالت و صلح چندفرهنگی، مفهومی الگوي ه) تبیین
  زمینه ایران

ین چندفرهنگی در جهان معاصر ۲۰۰۶ریچارد ریس( )، بر اساس(نمودار الف) فرایند تکو

  کند؛می را به شکل زیر ترسیم

ســازی شــود. در یکسانمی شــروع ۱۹۵۰ – ۱۹۶۵از تــاریخ » یکســان ســازی« الــف)

دیگر باید خود را تابع اکثریت های باشد و افراد و فرهنگمی حذف، مالک عمل ها، فرهنگ

دیگ جوشان است که افراد باید در داخل این دیگ فرضی انداخته سازی نمایند. نماد یکسان

  حاکمان و گروه اکثریت طالب آن است، از دیگ جوشان بیرون آید.شده تا آنچه که 

تا حدودی ها است، در اینجا افراد و گروه ۱۹۶۵-۱۹۷۴از تاریخ » جذب«ب) موضوع 

هــای شوند، اما همواره هژمونی اکثریت باالی ســر دیگــران و فرهنگمی به رسمیت شناخته

  دیگر است.

یکــردی کــه زمــان وقــوع رویکــر ۱۹۷۴-۱۹۸۵ج) از تاریخ  د چنــدفرهنگی اســت. رو
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شوند، طوری که بعضا به عنــوان اصــول قــانون می مختلف به رسمیت شناختههای فرهنگ

  آید.می اساسی بعضی از کشورها هم در

یس(   )۲۰۰۶نمودار الف) فرایند تکوین چندفرهنگی از نظر ر

۲۰۰۰   ۱۹۹۰- ۱۹۷۰    ۱۹۸۵ – ۱۹۷۴    ۱۹۷۴- ۱۹۶۵    ۱۹۶۵ - ۱۹۵۰  

  یکسان سازی    جذب   چندفرهنگی   ضدتبعیض   شهروندی  

  دوره ضد تبعیض نژادی است.  ۱۹۷۰ -۱۹۹۰د) از تاریخ 

نامد. در این دوره انسان به ما هــو می به بعد را دوره شهروندی ۲۰۰۰ریس از تاریخ  ه)

  عرضی مورد توجه است.های انسان فارغ از هر گونه ویژگی

بندی ) صــورت۲۰۰۶ریــس(بندی ر اساس دســتهشاید بتوان دوره معاصر ایران را نیز ب

و تــا سازی کرد. بر اساس(نمودار ب) شاید بتوان ادعا کرد که دوره پهلوی اول، دوره یکسان

روح واحد و نا متکثــر «حدودی دوره جذب بوده است. شاهد این مطلب شعار پهلوی اول 

ایــن اقــوام و در واقــع است. در این دوره کوچ اقوام ایرانی بــه جهــت از بــین بــردن » ایرانی

به نام روح واحد ایرانی است. ویژگی این نوع نگاه، نگرش کاهش گرایانــه بــه سازی یکسان

یت ایرانی بود.   هو

و تجربه ناموفق کوچاندن اقوام، سازی در دوران پهلوی دوم، از شکست سیاست یکسان

ه طوری که عقب نشینی و اما همچنان موضوع جذب در دستور کار حکومت قرار داشت. ب

های شــد. هــر چنــد در ســالمی ایرانی اعمــالهای به اقوام و گروهای ههمواره نگاه خصمان

آخرین حکومت، توجه به عقاید و سالیق افراد ایرانی، چرخشی آشکار به سمت شهروندی 

  آید.می به شمار

در جمهوری اسالمی ایران، شاید موضوع جذب و شهروندی همزمان در دستور کار قرار 

و از ســوی هــا شهروندی از ســوی دولتهای داشته باشد. از یک سو تصویب دستورالعمل

تواند دلیلی بــر می و مذاهب مختلفها و حاکمان با فرهنگها دیگر رفتار نا همسان دولت

ایم هتوان به وضوح ادعا کرد که در این دوره توانستنمی همزمانی این دو استراتژی باشد. لذا

  ) است، دست پیدا کرده ایم.۲۰۰۶شهروندی آنچه که مورد نظر ریس(به دوره 
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ین چندفرهنگی در ایران معاصر   نمودار ب: فرایند تکو

  پهلوی اول                           پهلوی دوم                            جمهوری اسالمی

  یکسان سازی                      جذب، شهروندی                       جذب، شهروندی 

  افتاد ؟می بر اساس تئوري چندفرهنگی در ایران چه اتفاقی باید
خود های توانستند فعالیتمی شد و هر کداممی باید هویت واقعی و چند گانه آشکار -۱

 را به راحتی انجام دهند.
 گرفت. می تاریخ ایران بدون حذف، مورد توجه قرار -۲
 گرفت.می سوگیری خاصی مورد توجه قرارمشاهیرایرانی بدون حذف و بدون  -۳
 کرد. می و اقوام ایرانی به سهولت امکان نمایش پیداها هنر و ادبیات و رسانه فرهنگ -۴
 شد.می آن تسهیلهای تشویق و کاربردها مادری تقویت، لهجههای زبان  -۵
 شد. می وزش دادهآم هعدم نفرت پراکنی به همه افراد جامعهای روش -۶
 شدند.می تکثرایرانی بایکدیگر آشناترمهای فرهنگ -۷
 شد.می عادی(پزشک، معلم، کارگر، راننده و ...) شنیدههای صدای همه انسان -۸
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  مغفول در فرایند تدریسای جنبهنگاه وحس والدبودن 
  

  آراینرگس کشتی  

  دانشگاه آزاد خوراسگان؛ اصفهان

  چکیده
توان تنها به عنوان نمی تدریس رایادگیری است  –تدریس هنرمندی و نقش آفرینی معلم در فرایند یاددهی   

و شیدایی  دانست بلکه غمخواری شیفتگی های مختلفها یا متدها و روشاصول رفتاري محض و تکنیك

اندیشه و باور تعلیم و تربیــت بــه عنــوان یــك فراینــد زمــاني ادراك  .پرورش و رشد دانش آموزان استدر 

عملکرد فرهنگي ارزشمندی را به جاي گذارد. ،تا خشك و تصنعی آموزش از بین رودهای شودکه محیطمي

آید. این چشم انداز و رویکرد به ظاهر غیر معمول در یك نگاه و حس والدبودن در فرایند تربیت بدست مي

به عنوان یك منبع براي استنباط تربیتي، بینشهایي را که معتقد به یك نگاه کل نگرانه در زندگي این ارتباط 

آورد. یکي از نیازهاي اساسي مؤسســات آموزشــي آن اســت کــه بــه طــرز فراهم مي استها مربیان و بچه

دین، آنها را در جریان آید بعضی از والنگاه و حس والد بودن که به نظر مي، هنجارها، اي با معیارهافزاینده

ارتباطی عمیق بین ماهیت تــدریس و والــد بــودن را فرایند تدریس اند همساز شوند. زندگی فراموش کرده

، ارتباطی که بندرت مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر ضمن بیــان هنــر تــدریس، کندمی مطرح

و تربیت حذف و یا مورد غفلت قرار گرفته ضرورت توجه به حس والد بودن را که به نوعی از حوزه تعلیم و

تأثیر آنان تصمیمی -فکوری و خود -محرومیت ناشی از آن بر فرایند یادگیری دانش آموزان و حصول خود

  پردازد.می ،زیادی دارد

      
  هنر تدریس، نگاه والدینی، حس والد بودن ها:کلید واژه
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  مقدمه
م در کالس درس است. نتــایج و پیامــدهای تدریس، فعالیتی هنرمندانه و نقش آفرینی معل

کار معلم را همانند یك هنرمند کــه ) ۱۹۹۴این فرایند هنری قابل پیش بینی نیست. گرین (

داند. هنرمند هنگام اجراي طرح آن را تغییر قصد دارد، یك منظره خیالي را نقاشي کند، مي

شناختي ـ هنرمندانــه بــه زیبا سازد. گرین با یك دیدگاهدهد و خود را در بند گرفتار نميمي

  ). ۱۳۸۶فتحی واجارگاه،  ( برنامه درسي نظر دارد

آورد به دو دیدگاه اشاره دارد: می سخن به میان ١) زمانی که از فرایند تدریس۱۹۹۴آیزنر( 

) تدریس به عنوان وظیفه وتکلیف یعنی شناخت و توصیف مجموعه اعمالی که فرد بایــد ۱

گیرد. او می عنوان فرایندی که به وسیله اثراتش مورد شناسایی قرار ) تدریس به ۲انجام دهد 

کند که درحالت اول تنها توجه به مجموعه رفتارهایی است که معلمان می به این نکته اشاره

معلم مسوول یادگیری ، شودنمی باید انجام دهند و توجهی به اثرات ناشی از اجرای تدریس

در . مل شرکت در این فرایند بدون توجه به نتایج آن مهم استفراگیران نیست و تنها نیت و ع

اگر تدریس منجر به یادگیری . صورتیکه در حالت دوم معلم مسوول یادگیری فراگیران است

تدریس توسط اثراتش یعنی . نشود معلم در کار خود موفق نبوده وتدریسی انجام نشده است

که به تدریس با دید تکلیف نگریسته شود و در صورتی.) chapter 7شود(می یادگیری شناخته

ظرافتهای فرایند یاددهی _ یــادگیری تنــزل ، معلم مسئول یادگیری دانش آموزان تلقی نگردد

  کند. می یافته و این خطر بزرگی است که تعلیم وتربیت را تهدید

یك ســیما و منظــر چندگانــه   ٢یشمندي پداگوژیكاندهکند کمی ) بیان٢٠٠٦ون منن (

تــوان تنهــا بــه عنــوان نمی تفکر و اندیشمندي پداگوژیك و آهنگ و تدبیر تــدریس را. است

آمــوزش  تــدریس های مختلــفها یا متدها و روشاصول رفتاري محض و به عنوان تکنیك

هــاي هــا و روشتوان بــه عنــوان تکنیكهایي از تدریس را نميداد، بلکه باید گفت که جنبه

یژه یادگرفت. برخي  ازمهارتها مثل چگونگي گفتن یك داستان خوب، چگــونگي آموزشي و

                                                   
1. Teaching  
2. pedagogical thoughtfulness  
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هاي کالس، یا چگونگي طراحي کردن یك درس که اشتیاق بر انگیز بوده و در هدایت بحث

بــه بیــان دقیقترمحتــوای پــداگوژیك  توان آموزش داد.نمی دانش آموزان تأثیر گذار باشد، را

است که تفکر انتقــادي و امکانــاتي نیازمند برخورداري از کیفیت الهام بخش با ساختاری 

شود. این امکان که هر مربي تمام تکنیکهاي آموزشــي و متــدهای براي بصیرت را منجر مي

الزم را فراگیرد پسندیده است ولی باقي ماندن در هر آنچه که فاقد شرایط الزم تربیتی است، 

  کاری پسندیده نیست

» مبانی علمــی، هنــر تــدریس«کتاب )، استاد برجسته تعلیم و تربیت در ۱۹۷۸گیج (  

تواند تأثیر بیشتری بر آنچه در مدارس گوید: بدون تردید هیچ فرد دیگری جز معلم نمیمی

تواند تعلیم و تربیت را فرایندی توأم با لذت و کامیــابی، یــا گذارد داشته باشد. معلم میمی

  ).۲۶،ص۱۳۷۹فرایندی بی ثمر کند(به نقل از مهرمحمدی، 

نی موثر است که معلم از نقش آفرینی خود و دانش آموز از در معرض ایــن تدریس زما

کند قید هنر می ) زمانی که از تدریس صحبت۱۹۹۴هنرآفرینی قرار گرفتن لذت برد. آیزنر(

داند می کند. او تدریس را به نوعی هنرمی برد و داللتهایی برای ادعای خود بیانمی را بکار

قاشان، آهنگ سازان و بازیگران، قضاوتشان تاحد زیادی مبتنی بر چرا که معلمان نیز شبیه ن

 پدیدار شونده در عمل است که در سراسر فعالیت تــدریس آشــکارهای کیفیات و موقعیت

گردند. معلم باید کیفیت درحال ظهور را بازخوانی کرده و با کیفیت مناسب پاسخ دهد تا می

نبال کرده یاجهت دهی کند. این مقاصد بدست آنچه را که دانش آموزانش بدنبالش هستند د

فرایند تدریس ) ۲۰۰۶منن (ون که هایی شوند. موقعیتمی آمده اغلب در یک فرآیند خلق

 دانــدمی ورزیممراقبت و تقسیم هستي و وجودمان با فردي که به آن عشق مي، غمخواري را

(Van Manen ,2006).   

دانــد می به سمت هستیگیری هستی جهت) تدریس را اساساً حالتی از ۱۹۸۶آئوکی( 

بــه عنــوان که با ژرف اندیشی همراه است. او تدریس را اقامت بین دو دنیای برنامه درســی 

داند. او خاستگاه برنامه درسی به عنوان می طرح با برنامه درسی به عنوان تجربه زیست شده

کند که مستلزم کنار می نطرح را خارج از کالس درس و در دپارتمانها و مناطق آموزشی بیا

بــرای یــک گذاشتن فردیت وعدم حضور زنده وبا نشاط افراد در فرایند برنامه درسی است. 
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آید. معلم بــا می معلم قرار گرفتن در چنین وضعیتی قرار گرفتن "در مقام مقایسه" به حساب

ا به هر دو خواهد تمی قرار گرفتن در بین افق طرح درسی و افق تجربۀ زندۀ درسی، همزمان

  کند"می گوش فرا دهد. "این فشاری است که (یک معلم) با خود همراه

کــردم تــدریس می من به عنوان یــک معلــم مبتــدی تصــورکند می ) بیان۲۰۰۵آئوکی(

گاهانه در حال رسیدن به یک سری ، خواندن به عنوان یک مهارت محض من به صورت ناآ

کید شــدهصفات تکنولوژیکی بودم که با یک "عمل" بیش  متمایــل بــه یــک دیــد ، از حد تأ

، آیــا مــن، شدم ؟ مطابق این صفاتمی مشابه یک دید ماشینی از معلمانها ماشینی از بچه

بلکه ترجیحــاً بــه عنــوان ، را نه به عنوان موجوداتی که انسان هستندها معلمین و بچه، مردم

، توانست باشدمی عمری از آنچه کردم ؟آیا این تعلیم و تربیتی نبود که به نیمهنمی اشیاء درک

  کاهش پیدا کرد؟ 

) از مربیانی است که اگر مفهوم "عملی" را هــم معنــی "فــن" و مــرتبط بــا ۱۹۸۴آئوکی (

م شدن در اندیشۀ برنامۀ درسی اثربخش،  "تبحر" در کار آموزش بدانند، انتقاد نموده است. گُ

درسی اندیشۀ مدیران آموزشی  شود. طرحمی دنیا و زندگی معلمین و دانش آموزان محسوب

و طراحان برنامۀ درسی است. معلمین که عمیقاً با دنیای واقعی زنده و با نشاط کالس درس 

 شوند و تنها به عنوان کارمندان و نصابان برنامه درســی تلقــیمی همراه هستند کنار گذاشته

  Pinar, 2004) (شوند می

یك سیما و منظر چندگانــه  ١پداگوژیك  یشمندياند هکند کمی ) بیان٢٠٠٦ون منن (  

ها است. تفکــر و اندیشــمندي پــداگوژیك و اندیشه پیچیده و مجتمع نسبت به بچه. است

ها یا توان تنها به عنوان اصول رفتاري محض و به عنوان تکنیكنمی آهنگ و تدبیر تدریس را

هایي از تدریس را آموزش داد، بلکه باید گفت که جنبه تدریس های مختلفمتدها و روش

هاي آموزشــي ویــژه یادگرفــت. برخــي ازمهارتهــا مثــل ها و روشتوان به عنوان تکنیكنمي

هــاي کــالس، یــا مهارتهــاي چگونگي گفتن یك داستان خــوب، چگــونگي هــدایت بحث

ها و ایستگيانگیز و یا تشخیص شسازماندهي مثل چگونگي طراحي کردن یك درس شوق

                                                   
1. pedagogical thoughtfulness 
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توان آموزش داد می آموزان و...رامهارتهایی مثل چگونگي ارزیابي توانائیهاي شناختي دانش

به بیان دقیقترمحتوای پداگوژیك نیازمند برخورداري از کیفیت الهام بخش بــا  و یاد گرفت.

مکان شود دارد.این اساختار داستاني که تفکر انتقادي و امکاناتي براي بصیرت را منجر مي

که هر مربي تمام تکنیکهاي آموزشي و متدهای الزم را فراگیرد پســندیده اســت ولــی بــاقي 

  ماندن در هر آنچه که فاقد شرایط الزم تربیتی است، کاری پسندیده نیست .

پداگوژي یك رشته عملي و کنش و واکنشــی اســت کــه مربیــان از یــك ســو در جهــت 

ز سویي دیگر فعــالیتي خوداندیشــمندانه و کنند و اسعادت و خوشبختي کودکان تالش مي

دهد؟و بــه ســوي چــه چیــزی فکورانه است که همیشه خواستارسؤال منتقدانه چه انجام مي

  کند.می شدن را مطرح

اگر تدریس را فرایندی بدانیم که حاوی انتقال در معلمان : ) معتقد است۱۹۸۸گرامت (  

یــت فــرد گیری ه خیره که در شکلو دانش آموزان است، ما باید از نگاه اصلی و نگا اولیه هو

 مؤثر هستند، آگاهی داشته باشــیم. تــدریس و یــادگیری مســتلزم مطالعــه فراینــد انتقــال در

درس است. ما بایــد نقشــهای طالیــی پــداگوژی را مــورد مطالعــه قــرار دهــیم. های کالس

فقــط پیرامــون  تدریس، مثل هنر مستلزم مطالعه فرایند انتقال است. ما پداگوژی خود را نــه

گاهی از چرایی و چگونگی نفوذ در احساسات دانش آموزان بنا  احساساتمان بلکه پیرامون آ

دهیم، ممکن است بــه مــا فرصــتی جهــت ابــداع می کنیم. روشی که در تدریس انجاممی

دهد، تا دیگر دانش آموزان به حفظ کــردن تــاریخ و آینــده مــورد » دانستن«جدید های شیوه

  .)P128بورنشوند (عالقه شان مج

  داند:می پداگوژي خوب را دارای کیفیتهای زیر) ۲۰۰۶ون منن (

) عشق، توجه و غمخواري نسبت به ٢(ادراک فرد نسبت به شغلش) ١مفهوم حرفه وشغل

) هموار بودن ٥ ٤) درون یابي اخالقي٤ ٣) داشتن فهمی عمیق از مسئولیت پذیري٣ ٢هابچه

                                                   
1. A sense of vocation 
2. Love of and caring for children 
3. A deep sense of responsibility 
4. Moral intuitiveness 
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مدبرانــه نســبت بــه ذهنیــت و  ) حساسیت٧ ٢ندیشمندانه) بلوغ و پختگي ا١٦خود انتقادي 

)قــدرت ١٠ها ) فهم تربیتی از نیازهــاي بچــه٩) هوش و ذکاوت تفسیري ٨ها تصورات بچه

) شور و عشق براي دانستن و یادگرفتن ١١ ٣تصمیم گیری في البداهه در رفتار کردن با بچه ها

) برداشت و درك از ١٣ مسایل مهم) ارتباطی معنوی واخالقی در برخورد با ١٢اسرار جهان 

)داشتن خصلت ١٥) امیدواري فعاالنه در رویارویي با بحرانهاي متداول و معمول ١٤جهان 

  ٤و خوي سرزندگي و نشاط

توانــد عملکــرد یــك انســان را تحــت چگونــه تربیــت مياساسی اینجاست که سئوال   

تواند تأثیرات می چه اقداماتی تأثیرقرار دهد و عملکرد فرهنگي ارزشمندی را به جاي گذارد؟

  پداگوژیک برروی دانش آموزان داشته باشد؟ 

) ضرورت یك ارتباط عمیق بین ماهیت تدریس و والد بــودن را مطــرح ٢٠٠٦ون منن(

. این مطالعه ضمن توصیف و تفسیر کند ارتباطي که بندرت مورد توجه قرار گرفته استمي

به تأثیرات این رویکرد در رشد شخصــیت دانــش نگاه و حس والد بودن در فرایند تدریس، 

  پردازد.می آموزان پرداخته و در نهایت به بیان مشخصات اساسی رویکرد مذکور

  اثرات ناشی از نگاه و حس والد بودن در فرایند تدریس:
گردیم؟ آیا هدف از تــدریس تنهــا انتقــال صــرف می در فرایند تدریس باید بدانیم دنبال چه

یی خاص است یا در جریان این تعامل دستیابی به اهداف اساســی تــری را دانش و مهارتها

نگاه خیره معلمان، اغلب سرد، بــی روح و تحکمــی  کنیم. گرامت معتقد است کهمی دنبال

کند که آیا تعلیم و تربیت باید مانع رابطه متقابــل و می است. او این سوال اساسی را مطرح

سازد زیرا می ه والدینی ارتباط متقابل و دو سویه را میسردوسویه معلم و فراگیران شود؟ رابط

  . (Pinar, 2004, P 377) شودمی گیرد و دگرگونمی این ارتباط در طی زمان شکل

                                                   
1. Self – critical openness 
2. Thoughtful maturity 
3. Improvisation resoluteness 
4. Humor and vitality 
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هایي سرو کار دارند که داراي ) معتقد است که مربیان و معلمان با بچه٢٠٠٦ون منن ( 

ند. یکــي از نیازهــاي اساســي تجارب گوناگون و متنوع و سابقه و وضــعیت متفــاوتي هســت

که به  ١هنجارها وروابط والدیني، اي با معیارهامؤسسات آموزشي آن است که به طرز فزاینده

اند همساز شوند. او معتقــد آید خود والدین، آنها را در جریان زندگی فراموش کردهنظر مي

طوف هستند وتوجهی است که بیشتر کتابهای تعلیم وتربیت به بزرگان، والدین یا معلمان مع

ندارند ومنحصراً به خودشان مشغول هستند.همیشه به این قبیل سؤاالت که مربیان ها به بچه

آمــوزان تعامــل داشــته باشــند بایدچگونه فکر کنند، فعالیت کنند، احساس کنند و با دانش

ات توانــد اثــرمی معطوف هستند. توجه و تاکید به نگاه و حس والد بودن در فرایند تدریس

  قابل توجهی در یادگیرنده به جای گذارد که عبارتند از:

 معلمان و دانش آموزان  و صمیمیت بین د دوستیاایج -1

تجــارب  زندگي در قرن بیست و یکم حقایقي جدیدی خواهد بود. تعدادي از ایــن حقــایق

و  اي در زندگي بشر خواهند داشت. اما باید محدوده و قلمرو صمیمیتمثبت و برانگیزاننده

نزدیکي بشر را که به طور فزایندهاي تحت فشاري از مصــرف کننــدگی، اقتصــاد، قــوانین و 

گیرنــد سیاسي قــرار مي مقررات خشك اداري، اشخاص حقوقي و ایدئولوژیها و تکنیکهاي

این مسائل کالسهای درس را به محیطی  .(Van Manen, 2006) مورد بازشناسي قرار دهي

نودینگز معتقد است کالسهای خشک، سرد و بی  .ده استخشک، سرد و بی روح مبدل کر

باشد بلکه زمینه مشارکت دانش آموزان نمی روح نه تنها مانعی بر ایجاد دوستی و صمیمیت

و اي باشند که دوستيساختار مدارس باید بگونه. دهد.می در فعالیتهای آموزشی را کاهش

طف روزمره خــود را ابــراز نماینــد و در صمیمیت بین افراد را توسعه دهد تا هیجانات و عوا

اندیشه و باور تربیتی ممکــن اســت در . ریا باهم درامور زندگي مشارکت جویندبي ارتباطی

   .)Pinar, 2004a (خشك و تصنعی از بین رود ، یك محیط به شدت ریاست مابانه

                                                   
1. Parenting 
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 ایجاد فضایی همراه با اصالت، احترام و همدلی در کالس -2

جرز به بیان ظرفیتهایی خاص در معلمان که تسهیل کننده برقراری ) از قول را۱۹۸۳میلر(

یک رابطه سالم انسانی است اشاره دارد. این ظرفیتهــا عبارتنــد از:" اصــالت ( همنــوایی یــا 

هماهنگی با احساسات و دل مشغولیهای خود و به نمایش نگذاشتن ظاهری غیــر واقعــی و 

گاهانه با آنها) احترام(توانایی معلم برای انتقال حس  فریبنده با پذیرش احساسات و برخورد آ

محترم شمردن دانش آموزان و استعداد آنها بــرای رشــد) همــدلی( توانــایی معلــم در فهــم 

  ). ۱۳۸۳ادراکات دانش آموزان و انتقال آن). (مهرمحمدی، 

  همیشه با این سئواالت روبرو هستند:ها کند بچهمی ) بیان۲۰۰۶ون منن (

داند نمي ، "چرا کسي"معلم من اصال توجهي به من ندارد"، کنند"نمي ك"والدینم مرا در

، داند که من چه مشکالتي با این مسئله دارم"نمي که من چه احساسي دارم"، "چرا معلم من

چــرا  کنند ولي آنها باید بیشتر مــرا درک کننــد. فکــر مــا چیســت؟مي فقط تدریسها معلم

بهتري باشند تا ما را براي کار آماده کنند؟ چرا معلمــان اي هتوانند کمك کنندهنمي معلمان

  فقط تکالیف زیادي را به ما در یك روز ما میدهند؟ 

یژه نوجوانــان ها شــنوند؟ بچــهنمي چرا معلمان و والــدین اعتراضــات اینچنینــي را و بــو

درك آنها  کنند و یا در حالت بدتر تالشي براينمی آنها را درکها کنند که بزرگترمي احساس

  دهند. نمي انجام

داند مراقبــت شــامل توجــه مي مراقبت وغمخواریهمراه با  موقعیتیاو محیط کالس را 

داند. براي تربیت نبایــد از می کردن، عالقه داشتن، اهمیت دادن و عشق ورزیدن به کودکان

  رابطه مادرانه و مهرورزانه غافل شد.

 در فرایندهاي تربیتی مشارکت -3

آمــوزان بــه اي مطرح شود که دانشعتقد است که موضوعات درسی باید به گونهنودینگز م  

آنها راغب شوند و سهم خود را ادا نمایند. معلمان در این فرایند عمدتأ باید به عنوان مسوول، 

تسهیل کننده و مربي انجام وظیفه نمایند و نه تنها به عنوان کارشناسان امور اخالقي ایفــاي 

آموزان فکر معلمان باید شرایطي را فراهم آورند تا آنچه را که خود و دانش نقش نمایند بلکه
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اند، پــس بایــد یادگیري اســتخدام شــدههاي کنند ابراز نمایند. معلمان براي خلق برنامهمي

ها را هم به صورت اموري هاي درسی درگیر نمایند و برنامهآموزان را در طراحي برنامهدانش

آموزان لحاظ نمایند، در واقع اگر معلمان، خود دائمــأ در حــال خلــق نشبه هم وابسته به دا

آموزان مرتبــأ آموزان خواهند بود، چون دانشیادگیري نباشند مانعي بر سر راه یادگیري دانش

انــد و بــه هاي جدید هستند ولي معلمان به صورت ثابت بــاقي ماندهدر حال خلق یادگیري

اند پس طبق نظر نودینگز به عنوان مانعي بر سر راه یادگیري هیادگیریهاي قبلي خود اتکاء کرد

آموزان خواهند بود. نــودینگز بــه گفتمــان و گفــت و شــنود جهــت تربیــت اخالقــي، دانش

بکارگیري تجارت فردي و درگیرشدن در فرایند تربیت و استفاده درست از متون وابســته بــه 

کید دارد (  زان احساس کننــد معلمــان آنهــا را درک). اگر دانش آموPinar, 2004aزندگي تأ

کنند و برای نظراتشان ارزش قائل هستند.با عالقه در فعالیتهــای و گفتمانهــای مختلــف می

  نمایند.می مشارکت

 اخالقی تربیت -4

اشخاص بشــري  از دیگر ٢باید بیشتر با غمخواري ١نودینگز معتقد است که تربیت اخالقی

آموزان که دانشاست کالس درس به عنوان جایي  .خردپذیريهمراه باشد تا با خردمندي و 

کنند. او به افزایش روابط عاطفي و مهرورزانه در آمــوزش از نظر عاطفي و اخالقي رشد مي

  ). Pinar, 2004a (معلمان تاکید داشت

آموزان باید باهم درگیر یادگیري امور اخالق باشند. این رویکرد به عنوان یك معلمان و دانش 

اي بــراي هاي حاضــر و آمــادهموزش بدون محتوا و ساختار نیســت، بلکــه معلمــان بایــد ایــدهآ

هاي با معناي فردي و گروهي داشته باشــند و محتــوایي غنــي از نقــل قولهــاي برانگیزاننــده پروژه

ها، نوارهاي ویدئویي، مواد آموزشي، برگرفته از ادبیات ارزشي ارائه دهند. معلمان باید از داستان

کننــد اســتفاده کننــد تــا ها و مجالت که در مورد مسائل اخالقــي صــحبت ميقاالت، روزنامهم

                                                   
1. Moral  Education  
2. Caring 
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گیري نمایند. هاي کالسي را برانگیزند و با مباحث آزاد و گفتمان در باره موضوعات تصمیمبحث

کنــد. در حقیقت این رویکرد به یادگیري مسائل اخالقي بر روابط اجتماعي در مدرسه تاکید مي

آمــوزان بــه آموزان دیگر و معلمــان بــا دانشآموزان با دانشمعلمان با معلمان دیگر، دانشروابط 

 کند مورد توجه قرار گیرد. صورت روابط عادي که یادگیري اخالقي را امکان پذیر مي

 تجارب فردي کارگیريبه  -5

کید بر سهیم کردن تجارت فردي در جامعه براي خلق معنا دارد.مدل روایت ي او از نودینگز تأ

پردازند و یا به تعبیر و تفسیر به خلق معني ميمردم اي که کند که ما در جامعهتربیت بیان مي

کنیم. در این اجتماعات روایات و رویداها نقش مهمــي را زنند زندگي و رشد ميدست مي

را در کنند تا جایگاه خــود در پیدا کردن نقش ما در دنیا دارند و به این وسیله به ما کمك مي

  .)Pinar, 2004a (دنیا پیدا کنیم 

یت ميمي او بیان   تواننــد خــود را مي یابنــدکند که افراد در فرایند زندگي اجتماعي هو

بشناسند. زماني که فرد خود را در زندگي اجتماعي سهیم بداند و در آن مشارکت کند و خود 

ان، رفتارهــا، دیالوگهــا، را به عنوان عضوي از جامعــه بدانــد، تائیــدات و تصــدیقات دیگــر

الگوهاي رفتاري و آنچه که جامعه به آن توجه میل و عالقه دارد در رویکردها و روشهاي فرد 

  کنند.گیري زندگي نقش اساسي ایفا ميو شکل

 ارتقاء مهارتهاي ارتباطی -6

کند که معلمان الزم است با آغوشی گرم و عالقمند به درک و فهم، می ) بیان۲۰۰۶ون منن (

خود از زندگي و هاي کودکان گوش کنند. کودکان و جوانان تمایل دارند که در مورد یافته به

مختلف ارتباط برقرار نمایند و وظیفه ما این است که هاي احساساتشان با دیگران به صورت

یق نماییم، تا در مورد هرچیزي که در مورد آن نگران  آنها را به بروز دادن این احساسات تشو

آنها پذیرفته شــود و مــورد احتــرام قرارگیرنــد. هاي خن بگویند، احساسات و گفتههستند س

معلمان باید بتوانند بدون قضاوت و پیش داوری به آنها گوش نمایند.این مسئله سبب ارتقاء 

  شود. می مهارتهای ارتباطی بین آنها
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 تأثیرات پداگوژیک -7

، عملکردي و واقع بینانه، هنجــاري، ) اثر و تأثیر پداگولوژیکي را، موقعیتي٢٠٠٦ون منن (

ها در داند که پیامدش خودفکوري است. در ابتدا تأثیر و نفوذ معلمان روي بچهمی ارتباطي

شود. این نفوذ هرگز کامًال قابــل موقعیتي ویژه، به صورت زیرکانه و ظاهراً محدود انجام مي

موردنظر، بوسیله بزرگسال جهت شدن پیشگویي و کنترل نیست. عالوه بر این، نفوذ و تأثیر 

و افزایش بلوغ و رشد کودك و سازگاری او شکل دهي شده است. نکته دوم آن است که نفوذ 

ها یك تالش و کوشش واقع بینانه و عملکردي است. در زندگي با بچه، پیداگوژیکي همیشه

جــاري و هر موقعیتي نیازمند پاسخي از سوي ماست. بهرحال هــر فعالیــت پــداگوژیك هن

وابسته به معیار و ضابطه است، خواه ما دوست داشته باشیم خواه نه. این فعالیت چگونگي 

چیزي است کــه » تأثیر«ها و مهیای زندگي در مسئولیتهاي فردي شدن است. سازگاری بچه

ایم. چیزي است که بر آن غلبه و تسلط داریم مثل بدن و فکرمان. تأثیر ما آن را بدست آورده

  مرتبط بین یك فرد با فرد دیگري که با او ارتباط دارد.است.،  چیزياحتماالً 

را در قلب و مرکز تعامالت و موقعیتهاي ویژه، و ارتباط بــین مربــي و دانــش » تأثیر«او  

 پــداگوژیك، بــین مــردم را در ماهیــت» تــأثیر«دانــد. البتــه تمــام می آموز، والدین و کودك

دیگــران، ســنتهاي فرهنگــي، زبــان، » تأثیر«روزه تحت داند. هر کودك و بزرگسالي هر نمی

بین » تأثیر«گیرد اما فقط یك نوع از بیوگرافي خودشان، محیط اجتماعي ـ طبیعي ـ قرار مي

گیري است که به و آن جهت الهام بخش است، بزرگسال و کودك با یك جهت گیري مناسب

ن امکانــات احتمــالي باشد. این مقصــد و هــدف همــا ١سوي مقاصد و اهداف پداگوژیك

است. نکته مهم آن است که بین موقعیتهایي که داراي مقاصد و » شدن«کودکان براي بودن و 

باشند تفاوت وجود اهداف پداگوژیك هستند با موقعیتهایي که فاقد این اهداف و مقاصد مي

  ها سودمندي ندارد. دارد. موقعیتهاي بدون مقاصد پداگوژیك براي بچه

افتد خواه ما می پداگوژیک در رابطه بین کودک ومربی اتفاقهای مام موقعیتتأثیر در ت  

نودینگز معتقد است که مدارس . نداشته باشیمای هداشته باشیم خواه برنامریزی برایش برنامه

                                                   
1. pedagogical Intent 
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شوند است و معلمان در روابــط بــا مي آموزان در آن تغذیه روانيبه عنوان جاهایي که دانش

توان ایــن نمي شود ومي این تاثیر گذاري انجام ین آنها قرار دارند و مرتبأآموزان و والددانش

  .اندهاحساس را داشت که مدارس به عنوان جاهایي بدون گرایش طراحي شد

 دستیابی به خودفکوري -8

که دربرانگیختن دائمي ما در تفکر کردن و  ١عبارت است از: فعالیتی پداگوژیك خودفکوری

نقشــی اساســی دارد. بــین یــک فعالیــت و ، ممکــن و اختصاصــياندیشــیدن بهتــرین راه 

وتأمل تفاوت وجود دارد همچنین بین درگیری فعاالنه فرگیران درفرایند تدریس و تأمل ٢تفکر

حال و آینده آنها نیز تفاوت وجود دارد. تفکر یــا تأمــل ( ژرف ، نکردن در موقعیتهای گذشته

است که در حوزه تعلیم وتربیت معانی ضمنی  اندیشی ) مفهومی بنیادی در تئوریهای تربیتی

و بررســی علــت ودالئــل  ٣ژرف اندیشی: دیگری را با خود همراه دارد. این معانی عبارت از

در مــورد راههــا وروشــهای جــایگزین یــک فعالیــت اســت کــه در گیری انتخابها و تصمیم

در حقیقــت  گــردد. خــود فکــوریمی بیــان ٥تفکر در عمــل، ٤مثل عمل فکورانههایی گزاره

. است. تفکر وژرف اندیشــی فعــالیتی بــه یــاد آورنــده اســت ٦گفتگوی فکورانه با موقعیت

 پداگوژی مستلزم جهت دهی و سوگیری فکورانه به زندگی و حیات است.

  (خودتصمیمی) حاکمیت بر سرنوشت خود -9
 از ٧تصمیمی -برنامه درسی تالش ما در خواستن و درک خود کند:می ) بیان١٩٨٨( گرامت

درک انــد، هاست که محدودیتهایی کــه آنهــا را در بــر گرفتها طریق ساختن دنیایی برای بچه

                                                   
1. Pedagogical action 
2. Reflection 
3. Deliberation 
4. Reflective Practice 
5. Reflection in Action 
6. Reflective Conversation With the Situation 
7. Self- Determination 
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 را فراهم» انتقال« کرده، آن را برهم زنند. نگاه خشک، سرد، بی روح و خیره معلمان، امکان

به  دارد. عدم امکان انتقال فراگیران را وادارمی کند و فراگیران را همیشه وابسته به آنان نگهنمی

کند. این مساله مانع و سدی می خواهند ترغیبمی به آنچه معلمان (دیگری)سازی وانمود

کند و در این صورت فرایند انتقال و خود تصــمیمی می را در برابر هویت شناسی فرد ایجاد

  شود. نمی میسر

ک هاي کالسي را برانگیزند و به فراگیران کمنودینگز معتقد است که معلمان باید بحث

) در ۱۹۸۳میلــر ( گیري نمایند.کنند، تا با مباحث آزاد و گفتمان در باره موضوعات تصمیم

نظم دموکراتیک مردم حق دارند انتخاب کنند، خصوصاً در مواردی که تصمیمها در زنــدگی 

گذارد. ایمان به هوش و خرد فرد نیز در کالس حایز اهمیــت اســت. گفتمانهــای می آنها اثر

 کند به مواجهه بــا تعارضــهایی بپردازنــد کــه در دموکراســی مطــرحمی قادر کالسی افراد را

شوند. مهارتهایی نظیر جسارت در بیان نظرات و افکار خود، چگونگی برقراری تعامل با می

  شوند.می دیگران و پذیرش نظرات مخالف همه در سایه این گفتمانها فراهم

برنامــه درســی،  ارزشی -خالقی)معتقد است جستجو برای جاودانگی ا۱۹۸۸گرامت( 

معلمان، ها، ست برای ترسیم مرزهایی که، سطوح تأثیر و ارتباط حفاظت شده بچهای هپروژ

والدین و موقعیتی از تأثیرات دیگر را مشخص خواهد کرد. هدف مشترک مناســب پذیرفتــه 

باشــد. شــناختن خــانواده، می شده در مدارس ملی، توسعه دادن مفهوم کالســیک آمــوزش

گیری شود. اخالقیات در تصمیممی همسایگان، محله و ایالت به عنوان کاری بیهوده شمرده

برنامه درسی همیشه به ارزشهایی متوسل شده است که کمترین پیوند را با مشتریان اصلی و 

  ).  P170بیشترین پیوند را با افراد ناشناس داشته است (

  گیريبحث و نتیجه
رینی معلم است. در این فرایند معلم از نقش آفرینی و دانــش تدریس هنرمندی و نقش آف  

کننــد. ایــن شــرایط می آموز از در معرض این اثر هنری قرار گــرفتن احســاس رضــایتمندی

نــه  شود که نگاههای سرد، خشک وبی روح حاکم بر کالسهای درس کهمی هنگامی میسر

مشــارکت دانــش آمــوزان در  باشد بلکــه زمینــهمی تنها مانعی بر ایجاد دوستی و صمیمیت
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اي باشند کــه ساختار مدارس باید بگونه. دهد از میان رودمی فعالیتهای آموزشی را کاهش

و صمیمیت بین افراد، زمینه مراقبت و غمخــواری را کــه شــامل توجــه ضمن توسعه دوستي

  کردن، عالقه داشتن، اهمیت دادن و عشق ورزیدن است را فراهم آورد. 

تواند لی در فرایند تعلیم و تربیت این بوده است که: چگونه تربیت ميهمیشه سئوال اص

عملکرد یك انسان را تحت تأثیرقرار دهد و عملکرد فرهنگي ارزشمندی را به جاي گــذارد؟ 

آموزند؟ برنامه درسی منحصر به فرد تــک می دانشجویان در کالسهای درس چه تجاربی را

درس شکل گرفته مبتنی بر چه های وقوع پیوسته در کالستک آنها که در نتیجه تعاملهای به 

تواند در آنها تأثیر گذار باشد؟ و تحت چه شرایطی می تجاربی است؟ چگونه برنامه درسی

  شود؟می آنها نهادینههای یادگیری

کــه در جریــان ایم هدر پاسخ به این سوال تمامی اقدامات خود را معطــوف بــه آن کــرد  

با فراگیران مجهز به مهارتهای طراحی تدریس، مهارتهــای مــدیریت و تدریس و رویارویی 

یان، مهارتهــای ارائــه  کنترل کالس درس، مهارتهای ارزشیابی و سنجش یــادگیری دانشــجو

یم. ولــی ایــنای هدرس و هر آنچه جنبه تکنیکــی و حرفــ گرامــت . کــافی نیســت دارد، شــو

دانش آموزان را به بــازنگری هویــت کند وقتی برنامه درسی زنده است که می ) بیان١٩٨٨(

کند. و زمانی نمادی بی روح دارد که معلمان می برنامه درسی از دریچه نگاه والدینی دعوت

توانــد تربیــت مي در صــورتیودانش آموزان تحت نفوذ نگاه خیره، خشــک وســرد باشــند. 

اي گــذارد، عملکرد یك انسان را تحت تأثیرقرار دهد و عملکرد فرهنگي ارزشمندی را به ج

. که در یک ارتباط به ظاهر غیر معمول، دوستانه و والــدیني در فراینــد تربیــت بدســت آیــد

مدارس و معلمان باید تالش کنند به این مسئله توجه نمایند و بداننــد دانــش آمــوزان نگــاه 

نگاهی که نگران ، کنندمی خشک و بی روح آنان را از نگاه غمخوارانه و دلسوزانه باز شناسی

 دانــد را بــه خــوبینمی که خود را مسئول تربیت آنــانای هنده آنان است و یا نگاهی وظیفآی

که ای هنگاه همدالن مشغول است و یاگذاری شناسند و با نگاه ناظری که تنها به برچسبمی

بی آشنا هستند. سئوال اساسی آن است که به دنبال توسعه  تالش در فهم بهترشان دارد به خو

  ستیم ؟کدام نگاه ه
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  پیشنهادات:
بودن در این نظام تر و دلسوزتر عاطفی نظام برنامه درسی نیاز به یک بازسازی مفهومی دارد.

دهند تا از این شود که بعضی از معلمان تمام کوشش خود را انجام میضعف تلقی می

 رفتــارتر و انعطاف ناپــذیرتر اتهام پاک شوند......!!!!! به همین سبب جدی تر، خشک

خواهیم دانش آموزان از نظر عاطفی و اخالقی رشد کنند و در آینده در کنند. اگر میمی

رفتار کننــد. بایــد دســت انــدرکاران تر بستر روابط خانوادگی، شغل و جامعه مسئوالنه

های درسی به تأمل و اندیشه در باره این موضوع بپردازند. بــه وتصمیم گیرندگان برنامه

بر فراینــد یــادگیری دانــش به نگاه و حس والد بودن در مدارس  اعتقاد پژوهشگر توجه

 .تصمیمی تأثیر زیادی دارد- فکوری و خود - و حصول خود آموزان
حس والد بودن در تعامل با فراگیران، آنها را فرزندان خود و نــه ، هنر عشق ورزیدن

نمودار است. واین فرزندان دیگران دانستن و نگران آینده آنها بودن همه در نگاه عاشقانه 

 مهم الزمه تدریس است.
فضای گفتگو، بحث وگفتمــان در کالســهای درس،  ساختار نظام آموزشی با ایجاد

 گیري نمایند.بر انگیزند تا در باره موضوعات تفکر کرده، تصمیمرا  دانش آموزان
معلمان در کالس درس فضایی ایجاد کنند تا دانش آمــوزان بــا عالقــه و انگیــزه در 

  یندهای مختلف یاد دهی یادگیری مشارکت نمایند.فرا

افکار نو و بــدیع دانــش آمــوزان ها، ساختار نظام آموزشی به صورتی واقعی از ایده

استقبال کند. این مهم زمانی میسر خواهد شد که در کالسهای درس معلمــان فضــایی 

گیری دشان ارزش پیها وعقایایدهها، یشهاند هبه این باور ک ایجاد کنند تا دانش آموزان

 دارد، دست یابند.
آموزشی آنها بوده،  –پذیرای اشتباهات یادگیری  معلمان در برخورد با دانش آموزان 

  از تمسخر ویا استهزا بپرهیزند تا روحیه اعتماد به نفس و خود باوری در آنان ارتقا یابد.
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تکلیف محور راهبردي مناسب براي پرورش یادگیري هاي محیط
  حرفه ايهاي شایستگی

 
  مرتضی کرمی

  دانشگاه فردوسی

  چکیده
و ســطوح هــا دغدغه موسسات آموزشــی در جایگاهترین محوری به یکی از اصلیهای پرورش شایستگی

شایســتگی بــرای هــای و چارچوبها مختلف تبدیل شده است. گسترش فزاینده طراحــی و تــدوین مــدل

مختلف در آموزش عالی و آموزش سازمانی گواه این موضوع است. خالء پژوهشی و تجربی در های رفهح

ظهور برنامه درسی و آموزش های . مقاله حاضر با بیان زمینههاستاین زمینه چگونگی پرورش شایستگی

ا نــاتوان از رگرایی چون بخش بخــش کــردن وتجزیــههایی مبتنی بر شایستگی، رویکرد جزء نگر با ویژگی

یادگیری تکلیف محور را به عنوان راهبردی مناسب در این زمینه های داند و محیطها میپرورش شایستگی

شناخته شده در های یادگیری، مدلهای معرفی کند. در ادامه ضمن تشریح عناصر مهم در اینگونه محیط

یکــرد های در بخش پایانی به بیان زمینه این زمینه معرفی شده است. پژوهشی با محــور قــراردادن ایــن رو

پا مدد رساند. می پرداخته شده که   تواند به توسعه این حوزه نو

  

یادگیری تکلیف محور، پرورش شایستگی، توسعه حرفه ای، آموزش کــل نگــر، طراحــی واژگان کلیدی: 

   آموزشی
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  مقدمه
 ادگیری و بهبــود عملکــردامروزه بیش از هر زمانی از برنامه درسی و آموزش انتظار انتقال یــ

سازمانی اهمیت روزافزونی یافته های دانشگاهی و آموزشهای رود و این مهم در محیطمی

از ای هاست. شکایت شایع دانشجویان این است که آنها برنامه درسي را به صورت مجموع

بینند، که هیچ رابطه مستقیم و شفافی بــین دروس و شــغل آینــده وجــود می دروس بی ربط

آموزند بصورت دانش یکپارچــه و بــه کــارگیری آن بــه می ندارد. دانشجویان در ادغام آنچه

منظور حل مسائل جدید در محیط کار و زندگی روزانه شان با مشکالتی روبرو هســتند(ون 

ای هآموزش ضمن خدمت و توسعه حرفهای بطور مشابه کارکنان از برنامه ).۱۳۹۵مرینبور، 

  یابند.ای نمیهو بهبود عملکرد خود رابطها بین این آموزش خود گله مندند چرا که

های مختلف و اینکه اطالعــات عالوه بر این، ماهیت مشاغل موجود به علت نیاز به مهارت

شــود در حــال تغییــر اســت. بــه خــاطر ها بــه ســرعت منســوخ میمربــوط بــه انجــام آن شــغل

گیــرد، و تکــالیف ها انجــام میو ماشینها های نوین، تکالیف معمولی توسط دستگاهتکنولوژی

کنند. این امــر تقاضــای شناختی پیچیده که باید توسط بشر انجام شوند اهمیت بسزایی پیدا می

های محوری نظیر حــل کند و کارفرمایان بر اهمیت شایستگیبیشتری برای نیروی کار ایجاد می

کید میگیری مسئله، استدالل، تصمیم طمینان حاصــل شــود کــه کارکنــان کنند تا او خالقیت تأ

توانند با تغییرات سریع محیط کار، خود را به شکل انعطاف پذیری ســازگار کننــد. بــه عنــوان می

ها های کار کنترل کننده ترافیك هوایي در طول دهه گذشته توسط تکنولوژیمثال، بسیاری از جنبه

در ترافیك هوایي، مقدار قوانین اما با این وجود، پیچیدگي کار  به صورت خودکار درآمده است؛

امنیت، و پیشرفت در وسایل کمکی فنی، به طور چشمگیري افزایش یافته اســت. همــین مســئله 

کند، این افراد نه تنها باید مراقب مسائل جسمانی، روانی، درمورد پزشکان امروزی نیز صدق می

ســابقه فرهنگــی متفــاوت، انــواع و اجتماعی بیمارانشان باشند، بلکه با انواع مراجعه کنندگان بــا 

هــای جدیــد، و مســائل مربــوط بــه پــذیرش، مســئولیت، بیمــه و غیــره مواجــه داروهــا و درمان

  ). ۲۰۱۸شوند(ون مرینبور و کریشنر، می

فناوری فرایند یاددهی و یادگیری را های به عنوان نمونه در زمینه تعلیم و تربیت پیشرفت

جتماعی در حــال تغییــر دادن نقــش فراگیــران اســت. تحت تاثیر قرار داده است. تحوالت ا
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توانند بسیاری مطالــب را بجــای می دسترسی دارند وها و رسانهها فراگیران به انواع فناوری

شنیدن از معلم یا استاد با یک جستجوی ساده در اینترنت بیابند. بر این اساس انتظار دارند 

فعالی داشته باشند. مبتنی بر این تحــوالت در فرایند یاددهی یادگیری نقش گیری در تصمیم

فناورانه نقش معلم دستخوش تغییرات اساسی شده است و معلمان های اجتماعی و پیشرفت

گذشته قادر به حل مسائل آموزشی امروز نخواهند بود. در بستر های و اساتید دیروز با روش

و حرف مختلف رشد  محوری برای مشاغلهای چنین تغییراتی است که توجه به شایستگی

  یابد.می روزافزونی

باشد و پرورش آنها می سازمانی امروزهای کلید واژه رایج محیطای هحرفهای شایستگی

). نقطه عزیمت ۱۳۹۰آموزشی تبدیل شده است(کرمی و مومنی، های به دغدغه جدی نظام

و صالحی، میالدی برمی گردد(کرمی  ۱۹۷۰محوری به اواسط دهه های توجه به شایستگی

هــای طراحی و تدوین مدل و چارچوب شایستگی یکــی از تالشها ). طی این سال۱۳۸۸

؛ ۲۰۰۱وزش عــالی (داویس،مــدر و برانــون، مــآ هگوناگون ازجملهای سازمانی در جایگاه

های سازمانی نیز طراحی مــدلهای ) بوده است. در جایگاه۲۰۰۶چنگ،استفیچ و کاکس،

یکز، ۲۰۱۰گــروپ، های ، شــرکِت ۲۰۱۱یني، شایستگی برای مدیران(اکاتر ، یانــگ و دالــو

؛ انجمن بین ۲۰۱۰؛ انجمن ارزشیابی استرالیا، ۲۰۱۱؛ ) ارزیابان(بوچانان و کوچی، ۲۰۰۹

؛ ناچــارت و ۲۰۱۲) مدرســان(جورگی، گــراف و بــرگ، ۲۰۱۲ارزشــیابی،ی المللی توسعه

  شود. می به وفور دیدهها ) و سایر حرفه۲۰۱۲سامالی، 

است که با توجه به اهمیتی که در بهداشت و هایی وزش پزشکی از جمله حیطهمآ هحیط

داشته ها کنند توجه روز افزونی به شناسایی، پرورش و ارزشیابی شایستگیمی سالمت ایفا

 مطــرح پزشکان وزشمآ هدر زمین ). یکی از انتقاداتی که۲۰۱۵است(میدلوف و همکاران، 

 علــوم و کلینیکی بیولوژیك،هاي در زمینه عمدتاً  آموزشي هايبرنامه که است شود آنمی

انساني و نقش آنها در تربیــت  و علوم اجتماعي زمینه در متمرکز شده، در حالی که طبیعي

آموزشــی  هايبرنامــه رسد که درمی پزشکان کمبودهای اساسی وجود دارد. بنابراین به نظر

از  بخشــي در نظــر گرفتــه شــده و انسان يرفتار و ابعاد اجتماعي باید دانشجویان پزشکي

تفکر انتقادی و حل  انساني، اخالق، محوری نظیر روابطهای شایستگی بر باید آنها آموزش
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). به عنوان نمونه کالج سلطنتی ۲۰۰۸شود(ون مرینبور و کریشنر،  مساله و نظایر آن متمرکز

بی را منتشر نموده است ک۲۰۱۵پزشکان و جراحان کانادا( ه در آن هفت شایستگی ) چارچو

محوری که پزشکان بایستی آنها را احراز کنند در قالب هفت نقش تصریح شده اســت کــه 

شامل: متخصص پزشکی، برقرار کننده ارتباط، مشارکت کننــده، رهبــر، حــامی ســالمت، 

) ۱۳۹۴است. مشابه ایــن وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی(ای همحقق و حرف

بــالینی، هــای موختگان دوره دکترای عمومی را در هفت محور مهارتدانش آهای توانمندی

برقراری ارتباط، مراقبت بیمار(تشخیص، درمان و بازتوانی)، ارتقاء ســالمت و های مهارت

پیشگیری در نظام سالمت و نقش پزشک در آن، پیشرفت فردی و فراگیــری مســتمر، تعهــد 

م گیری، استدالل و حل مساله اعالم تصمیهای حرفه ای، اخالق و حقوق پزشکی، مهارت

در نظام آموزش پزشکی ایران، اجــرای ها نموده است. یکی از دالیل توجه به این شایستگی

طرح پزشک خانواده در سالهای اخیر است. چرا که پزشک خانواده دارای مسئولیت فراتر از 

عمــومی مــورد صرف تشخیص و درمان بر عهده دارد. در این راستا برنامه درســی پزشــکی 

نکتــه قابــل  ).۱۳۹۶بازنگری قرار گرفته است(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی،

هــای و مهارتها توجه آن که در سند برنامه درسی پزشکی عمــومی بــر پــرورش توانمنــدی

هفت گانه در دانشجویان و اتخاذ رویکرد شایستگی محور در برنامــه درســی تاکیــده شــده 

به ها راهبرد آموزش مبتنی بر تکلیف به منظور پرورش این شایستگیاست و بر همین اساس 

و فنون آموزشی بیان شده در این سند با این ها درستی مورد اشاره قرار گرفته است اما روش

رویکرد و این راهبرد هماهنگی ندارد. علت این امر را بایستی در رویکرد حاکم بر این برنامه 

ابه جست، جایی که وفاداری به مرزهای ساختار رشته علمــی درسی مشهای درسی و برنامه

دروس مبتنی بر موضوعات مطرح در حدود و ثغور رشته موجب آن شده اســت،  و طراحی

های کننــد در احــراز شایســتگیمی را کســبای هدانشجویان در حالیکه دانش نسبتا گسترد

گرایی یه و بالینی و تجزیهدروس در قالب پاسازی محوری توفیق چندانی نیابند. بخش بخش

شده است که گرچه موجب گرایی در ارائه هر یک از دروس موجب حاکمیت رویکرد تحلیل

و یــادگیری پیچیــده نســبتی ها گردد اما با پرورش شایســتگیمی سهولت تدریس و یادگیری

وی را در خود پرورش بدهنــد کــه رای هحرفهای توانند شایستگیمی ندارد. فراگیران زمانی
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متکی بر تجربه و رویارو شدن ها تکالیف یادگیری کامل معنادار کار کنند. توسعه شایستگی

با تکالیف دنیای واقعی است(وندرویتر، منهوی، ارتگیرتز، کالربوت، ون مرینبور و رکــس، 

علمی و موضوع محور، های درسی مبتنی بر ساختار رشتههای ). مادامی که با برنامه۲۰۱۴

های عالی و ضمن خدمت کارکنان طراحــی و اداره شــوند پــرورش شایســتگینظام آموزش 

  رسد.می حرفی امری ناممکن بنظر

  برنامه درسی و آموزش جزء نگر
رویکرد جزء نگر که همچنان به عنوان پارادایم حاکم بر بسیاری از موسسات آموزشی سیطره 

عموماً بر حوزه خاصی از یادگیری طراحی آموزشی های دارد ریشه در رفتارگرایی دارد. مدل

های شناختی، عاطفی و روانی حرکتی تمرکز دارند. تمایز دیگــر بــین مــدلهای نظیر حیطه

کید بر روش آمــوزش جهــت ســاخت دانــش مفهــومی و های مربوط به یادگیری بیانی که تأ

کید بر روشهای مدل آموزشــی جهــت یــادگیری هــای مربوط به یادگیری روش کاری که تأ

  توسط فراگیران دارد، است. ها ارتمه

بایستی دانش، توانایی و مهارت را برای ارائه عملکرد ها از آنجا که برای احراز شایستگی

شود. یــادگیری پیچیــده بــه دنبــال می موثر یکپارچه نمود در زمره یادگیری پیچیده محسوب

یل دهنده متفاوت تشکهای و نگرش ها؛ هماهنگی مهارتها، دانش، مهارتسازی یکپارچه

باشــد(ون می شود به زندگی روزانه یا محیط کــارمی به لحاظ کیفی؛ و انتقال آنچه فراگرفته

). در رویکرد جزء نگر جهت سهولت یــادگیری موضــوعات پیچیــده ماننــد ۱۳۹۵مرینبور،

جداگانه شناختی، عــاطفی و روانــی حرکتــی های آنها را به بخشها، و مهارتها شایستگی

رسد این رویکرد نوعی کژخدمتی به جامعه بوده چرا کــه در عــالم می کنند. بنظرمی تقسیم

واقع جهت حل مسائل دنیای واقعی به افرادی نیاز است که بتوانند با یکپارچه نمودن ابعــاد 

  گوناگون بصورت موثر عمل کنند.

خواهیــد کــه از می خواهیــد عمــل جراحــی انجــام دهیــد. آیــا جراحــیمی تصور کنید

فنی باالیی برخوردار باشد اما درباره بدن انسان اطالعــاتی نداشــته باشــد؟ یــا های هارتم

بی در زمینه بدن انسان دارد اما مهارت فنی کمی دارد و در انجــام  جراحی که اطالعات خو



 مهر ادمانی □ 64

فنــی بــاالی دارد امــا رفتــار هــای عمل جراحی فاقد تبحر الزم باشد؟ یا جراحی که مهارت

، جراحی که مهارتمناسبی با بیماران  ســال  ۳۵ و طرز رفتار مناســب راها ندارد؟ یا، نهایتاً

» هیچکــدام«گذشته فراگرفته است، اما آنها به روز نکرده است؟ البته که پاســخ شــما بایــد 

به روز باشد و تسلط کامل بــر های خواهید که دارای دانش و مهارتمی باشد. شما جراحی

فیزیولوژی بدن) داشته باشد، به لحاظ فنی بسیار ماهر، و  نحوه کارکرد بدن (یعنی آناتومی و

یادگیری های دهند که تمایز حوزهمی رفتار مناسبی داشته باشد. این سؤاالت به وضوح نشان

جراحی پیچیده های حرفه ای، معنای چندانی ندارند. بسیاری از مهارتهای برای شایستگی

تار و کارکرد بدن انسان انجــام داد. اگــر تجربــه توان بدون دانش عمیق در زمینه ساخنمی را

را به شکل قابل قبــولی اجــرا کنــد. ها توان بسیاری از مهارتنمی عملی وجود نداشته باشد

ســازی طراحی کل نگر بــرای یــادگیری پیچیــده انســجام و یکپارچههای بنابراین هدف مدل

و روانی حرکتــی)، یــادگیری ادراکی های یادگیری بیانی و یادگیری روش کار (شامل مهارت

برخوردار با بیمار) های از جمله مهارتها هیجانی (شامل تمایل به حفظ روزآمد تمام جنبه

  ).۲۰۱۸است(ون مرینبور و کریشنر،

اقدام یا فرایند شکستن یا تکه تکه  –طراحی آموزشی سنتی از تجزیه و تحلیل های مدل

کننــد. می عنوان تکنیک اصلی شان استفاده به –کردن چیزی به اجزاء کوچک ناقص یا جدا 

) کــه بیــانگر پــنج مرحلــه تجزیــه و ۲۰۰۹دارند(برانچ،  ADDIEریشه در مدلها این مدل

تحلیل، طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی است. فرایند طراحی بــا گــام نخســت آن کــه بــه 

رایــج های مــدل گردد. بــر ایــن اســاسمی شود آغازمی تجزیه محتوا، فراگیر و کار پرداخته

طراحی آموزشی قرن بیستم به این شکل است که آنها ابتدا حوزه یادگیری انتخــاب شــده را 

کنند، سپس آن را به اهداف عملکردی یا یــادگیری متمــایز (مــثًال یــادآوری یــک می تحلیل

هــای کننــد و بعــد روشمی واقعیت، بکارگیری یک روش کار، درک مفاهیم و غیره) تقســیم

فاوت برای تحقق هر یک از اهداف جداگانه (مثًال به ترتیــب یــادگیری حفظــی، آموزشی مت

کنند. مدل رویدادهای آموزشی گانیــه و می مهارت، حل مسأله ) را انتخابهای آزمایشگاه

آموزشی (لشین، های ) و مدل طراحی نظام۱۹۸۳) مدل نمایش اجزاء(مریل،۱۹۷۴بریگز(

باشند. برای می شناخته شده اینگونه طراحی آموزشیهای ) نمونه۱۹۹۲پوالک و رایگلوث، 
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پیچیده، هر هدف با یک خرده مهارت یا جــزء مهــارت مطابقــت دارد و تــوالی های مهارت

شود. با این حساب، فراگیر در یک زمان می اهداف طبیعتاً منجر به یک توالی تکالیف جزئی

تشــکیل هــای بینــد. مهارتمی اصلی را آموزشهای فقط یک یا تعداد محدودی از مهارت

شود و در انتهای آموزش است که فراگیــر فرصــت تمــرین می دهنده جدید به تدریج افزوده

کند. این رویکرد فقط در صورتی مناسب است که هماهنگی می تمام مهارت پیچیده را پیدا

اصــلی مــورد نیــاز باشــد در غیــر ایــن صــورت فراگیــری هــر یــک از های کمی بین مهارت

اصلی به صورت جداگانه برای فراگیران دشوار است. مشکل رویکرد جزء نگر های مهارت

نیازمند هماهنگی و تعامل بــین ای هحرفهای پیچیده و شایستگیهای اینجاست که مهارت

 آموزش جزء نگر معموال این تعامالت نادیــده گرفتــهگرایی اجزا مختلف است که با کاهش

دهــد تقســیم می د فراوانی به دست آمده است که نشــانشود. در نیم قرن گذشته، شواهمی

کردن یک حیطه (حوزه) یا تکلیف پیچیده به یک سری از عناصر یا اهداف مشخص و سپس 

مورد نیــاز اثــر بخــش های آموزش هر یک از اهداف بدون درنظر گرفتن تعامل و هماهنگی

هــای ا در شرایط و محیطنیست چراکه فراگیران در نهایت قادر نیستند عناصر تفکیک شده ر

). ۲۰۰۰؛ اسپکتور و اندرسون، ۲۰۰۹دیگر یکپارچه و هماهنگ کنند (لیم و ریسر، واولینا، 

های طراحی کل نگر برای تسهیل انتقال یادگیری، بر دستیابی به مجموعههای در مقابل مدل

کید دارند. کامًال یکپارچه اهداف و به ویژه تحقق این اهداف به زندگی واقعی و روزانه ت   أ

  محیط یادگیري تکلیف محور
بــدیل مناســبی ها تواند در رسیدن به هدف پــرورش شایســتگیمی رویکرد طراحی کل نگر

یافتند. می تقلیلتر باشد. در رویکرد جزءنگر سنتی، محتوا و تکالیف پیچیده به عناصر ساده

از طریق ارائه و یا تمرین  رود که بتوان عناصر یا مطالب رامی تا جایی پیشسازی این تقلیل

به فراگیران انتقال داد. بر اساس رویکرد کل نگر اگر عناصــر بــا یکــدیگر در ارتبــاط باشــند 

 رویکرد جزء نگرتاثیر الزم را نخواهند داشت چرا کــه کــل بیشــتر از حاصــل جمــع اجــزاء

ینکــه از سروکار دارند، بــدون اها باشد. رویکردهای طراحی کل نگر اساساً با پیچیدگیمی

). رویکردهای طراحی آموزشی ۲۰۰۸روابط میان عناصر غافل شوند( وان مرینبور و کستر، 
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یادگیری تکلیف محور جهت شکل دهی بر تجــارب های نوین بر اهمیت استفاده از محیط

چه در ای هکه در آن فراگیران بر کار روی تکالیف حرفهایی ورزند. محیطمی یادگیری تاکید

ه در محیط کار متمرکز هستند(فرانکوم، بای بی، ولفرسبرگر، مندن هــال و کالس درس و چ

آینده شان های یادگیری تکلیف محور بهتر فراگیران را برای حرفههای ). محیط۲۰۰۹مریل، 

هــای یادگیری درون موسســات آموزشــی را بــه موقعیتها، کند چرا که این محیطمی آماده

تلفیق یادگیری حین کار با یادگیری خارج از محیط کار، بیرون از موسسه از طریق ای هحرف

آموزش و سنجش در راستای ها ). در اینگونه محیط۲۰۱۶، ۲۰۱۴کنند (فرانکوم، می مرتبط

یکدیگرند بدین معنی که تکالیف یادگیری که فراگیران بر انجام آن متمرکزند نه فقــط بــرای 

ایده اصلی این رویکرد آن  شود.یم آموزش بلکه محملی برای بازخورد و سنجش محسوب

را یکپارچه ها و نگرشها کند تا دانش، مهارتمی است که چنین تکالیفی به فراگیران کمک

اصلی برانگیزانند و انتقــال آنچــه فراگرفتــه شــده بــه های کنند، آنها را برای فراگیری مهارت

  ). ۱۳۹۵؛ وان مرینبور، ۲۰۱۲جدید را تسهیل ببخشند (مریل، های موقعیت

  طراحی آموزشیاي همدل چهار مولف
و ون مرینبور و کریشنر،  ۱۹۹۷) (ون مرینبور، 4C/IDطراحی آموزشی (ای همدل چهار مولف

یادگیری تکلیف محور است. این مدل یکــی از های مدلترین ) یکی از شناخته شده۲۰۱۸

بی برای طراحی های مساله محور و کلکاملترین مدل هایی که در محیطنگراست و چهارچو

). اساس این مدل تکــالیف ۲۰۰۷کند(مریل، افتد، فراهم میآن یادگیری پیچیده اتفاق می

کنــد و کامل است که افراد را به ادغام و هماهنگ کردن دانش، مهارت و نگرش تحریك مي

دهــد، تــا ایــن شود که به افراد اجازه مــيدر نهایت منجر به ایجاد یك پایگاه غني دانش مي

)، ۲۰۱۲انش را به زندگي روزمره و محیط کار انتقال دهند. این الگوی ســازنده گــرا (ژن، د

-ای از دانش، مهارت و نگــرش یــاری مــیی یکپارچهیابی به مجموعهفراگیران را در دست
رساند و منجر به نوعی خــود تنظیمــی در یادگیری(اســالجزمان، اســتراتمنز و ون مرینبــور، 

روی قدرت اســتدالل، حــل مســأله، اثربخشــی تــدریس و بهبــود )، تاثیرگذاری بر ۲۰۰۸

  شود. ) می۲۰۰۷یادگیری (سارفو و الن،
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این مدل همانطور که از نامش پیداست متشکل از چهار مولفه جهت طراحی یادگیری  

های برنامههای دهد این است که طرحمی را تشکیل 4C/IDاست. فرض اساسی که مبنای 

الف) : توان همیشه با چهار مؤلفه اساسی توصیف کردمی یچیده راآموزشی برای یادگیری پ

تکالیف یادگیری ب) اطالعات حمایتی، پ) اطالعــات روش کــاری ت) تمــرین تکلیــف 

 اولین مولفه تکالیف یادگیری است که از آن به عنوان ستون فقرات محــیط یــادگیری جزئی.

 نجا به معنای بسیار عمــومی اســتفادهتوان از آن یاد کرد. اصطالح تکلیف یادگیری در ایمی

شود: تکلیف یادگیری ممکن است به مطالعه موردی کــه فراگیــران بایــد مطالعــه کننــد، می

یا شغلی کــه بایــد ای هکه باید حل شود، وظیفه حرفای هکه باید انجام شود، مسئلای هپروژ

گی واقعی به دنبــال زندهای اجرا شود و غیره اطالق شود. تکلیف کامل و مبتنی بر موقعیت

باشد. تمام تکالیف یادگیری از تنوع بــاالیی ها میو نگرشها یکپارچه کردن دانش، مهارت

شــوند(ون مرینبــور، می تکلیف از ساده تا پیچیده ســازماندهیهای برخوردارند و در دسته

ل غیر معموهای کند تا جنبهمی ). اطالعات حمایتی به فراگیران کمک۲۰۰۶کستر و پاس، 

واستدالل است را انجــام دهنــد گیری تکالیف یادگیری که اغلب شامل حل مسئله، تصمیم

(مثًال داشتن اطالعات راجع به دندان، دهان، گونه، زبان و فک در دندانپزشکی بــه فــرد در 

شــود و می کند). اطالعات حمایتی درهر دسته تکلیف مشــخصمی استدالل بالینی کمک

دانستند و می فراگیران است. این اطالعات پلی بین آنچه فراگیران از قبلهمواره در دسترس 

کند. همانطور می آنچه آنها بایستی بدانند تا تکالیف یادگیری را با موفقیت انجام دهند برقرار

حمایت و هدایت در یک فرآیند تکیه گــاهی ، آورندمی که فراگیران تخصص بیشتر به دست

شود چراکــه فراگیــران بایــد بتواننــد تمــام نمی هیچ حمایتی ارائه یابد. درنهایت،می کاهش

). اطالعــات روش کــاری ۲۰۰۵اقدامات را به تنهایی انجام دهنــد(ون مرینبــور و کســتر، 

معمــول (عــادی) تکــالیف یــادگیری را انجــام دهنــد. های سازد تا جنبــهمی فراگیران را قادر

شــوند (مــثًال چگونــه می مــان شــیوه انجــاماز تکالیف یادگیری که همــواره بــه ههایی جنبه

فشار خون به دانشجوی پزشکی جهت انجام معاینات بالینی گیری دستورالعملی برای اندازه

کند). اطالعات روش کاری؛ پــیش نیازهــای اطالعــاتی بــرای یــادگیری واجــرای می کمک

ه چگونه کند کمی معمول تکالیف یادگیری. اطالعات روش کاری دقیقاً مشخصهای جنبه
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توان انجام داد (مثًال توجه به دستورالعمل) و دقیقــاً زمانیکــه می معمول تکلیف راهای جنبه

شود. سرانجام، تمرین تکلیف جزئی که تمرین اضــافی از می فراگیران به آن نیاز دارند ارائه

یان کمــکمی معمول به حسابهای جنبه کنــد تــا ســطح بــاالیی از می آید که بــه دانشــجو

را توسعه دهند و اینگونه عملکرد تکلیف کامل آنها بهبود ها ار عمل کردن در این جنبهخودک

کند بــرای مقابلــه بــا شــرایط می به پرستار کمک (CPR)یابد (برای مثال، احیاء قلبی ریوی 

  ). ۲۰۱۸اضطراری آماده باشد)( ون مرینبور و کریشنر، 

  وزش مآ همدل اصول اولی
ید مریل(وزش مآ همدل اصول اولی ) ارائــه شــده اســت و ۲۰۱۲، ۲۰۰۷، ۲۰۰۲توسط دیو

های متفاوت طراحی آموزشی اصــول مشــترکی دارنــد و ها و مدلداعیه این را دارد که نظریه

هایی که شناسایی شــده، داشــته هیچ نظریه یا مدلی پیدا نشده است که اصولی مغایر با آن

یابد که فراگیران به حــل مســائل واقعــی باشد. مبتنی بر این اصول یادگیری زمانی بهبود می

یابد که دانش موجود به عنوان پایه و بنیاد دانش جدید به بپردازند. یادگیری زمانی بهبود می

یابد که دانش جدید به فراگیر نشــان داده شــود. یــادگیری کار رود. یادگیری زمانی بهبود می

یابد کــه گیرد. یادگیری زمانی بهبود مییابد که فراگیر دانش جدید را به کار زمانی بهبود می

  دانش جدید درون دنیای فراگیر ادغام شود.

شناسایی اصول اولیه چیزی بیشتر از جمع آوری صرف یک سری اصــول تجــویزی کــه 

باشد. این اصول به ممکن است برای انتخاب یا طراحی آموزش اثربخش استفاده شود، می

آموزش، متشکل از فعال سازی، نمایش، ای هرحلیکدیگر وابسته بوده و یک چرخه چهار م

کاربست و یکپارچه سازي، شناسایی شده است. آموزش اثربخش دارای همــه ایــن چهــار 

 شود. باشد که برای مسائل و تکالیف مختلف تکرار میفعالیت می
یابد که اولین فعالیت در چرخه یادگیری، دانــش فعال سازی:یادگیری زمانی تسهیل می

وزش، فراگیران مآ هشود کری آسان مبدل میامهرتبط را فعال سازد. یادگیری زمانی بپیشین م

تواند به عنــوان اســاس و بنیــاد دانــش را بر آن دارد تا دانش را از تجربه پیشین مرتبط که می

جدید به کار گرفته شود، به یاد آورند، مرتبط سازند، شرح دهنــد، یــا بــه کــار گیرنــد. اگــر 
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 آمــوزش هیابــد کــپیشین محدود داشته باشند، یــادگیري زمــاني تســهیل می فراگیران دانش

  تواند به عنوان اساسي براي دانش جدید به کار گرفته شود فراهم نماید.تجارب مرتبط که می

یابد که فعالیت بعدی در چرخه یادگیری نشان دهد که نمایش:یادگیری زمانی تسهیل می

را به آنان  این که فقط اطالعاتی راجع به دانش جدید و نهفراگیر دانش جدید را آموخته است 

اطالعات معموالً کلی  دهد و اینخیلی زیاد، صرفاً اطالعات می آموزش هارائه دهد. چرا ک

و تصــاویری ها شود که مثالری آسان بدل میامهو انتزاعی است. یادگیری همچنین زمانی ب

هــایی از مــوارد خــاص کــه واقعــی از بازنمایی از اطالعات را نشان دهد. تصاویر عبارتنــد

  شوند. دهند که چگونه اطالعات در یک شرایط خاص به کار گرفته میباشد و نشان میمی

یابد که فعالیت سوم در چرخه یادگیری فرصتی برای کاربست: یادگیری زمانی تسهیل می

ه کار گیرند. کاربســت های خاص جدید بفراگیران فراهم آورد تا دانش جدید را در موقعیت

کند تــا از باشد؛ آن فراگیران را ملزم میچیزی بیشتر از به خاطر آوردن صرف اطالعات می

اطالعات برای انجام تکالیفی واقعی خاص یا جهت حــل مســائل خــاص اســتفاده کننــد. 

کاربست شامل حل کردن تمام مسائل یا انجام دادن تکالیف است و بیشــتر از پاســخ دادن 

  باشد.ها میسؤاالت یک مرحله، یک فعالیت، یا یک رویداد از کل آن صرف به

شــود کــه فراگیــران فرصــتی بــرای یکپارچه سازی:نهایتاً چرخه یادگیری زمانی کامل می

شــان داشــته باشــند. هــای روزانهیکپارچه و ادغام کردن دانش و مهــارت جدیــد در فعالیت

فرصتي را برای فراگیران فراهم آورد که  آموزش هگردد کری آسان بدل میامهیادگیری زمانی ب

 آمــوزش هدانش و مهارت کسب شده جدید را به صورت عمومي نمــایش دهــد؛ زمــاني کــ

فرصتي فراهم آورد تا روي دانش جدیدشان تأمل کنند و در مورد آن بحث و از آن دفاع کنند؛ 

صــي و جدیــدي بــراي هــای شخو زماني که آن فرصتي براي فراگیران فــراهم آورد تــا روش

  استفاده از دانش و مهارت جدیدشان ایجاد، ابداع، یا کنکاش و بررسی کنند.

ازه انــدهباشــد باثربخش مســئله محــور می آموزش همسئله محوری: شاید این عقیده ک

جداگانه در بســتر هاي آموزش با اهمیت باشد؛ بدین معنا که، مؤلفهای هچرخه چهار مرحل

شود، جائیکه مسئله به فراگیــر نشــان تر تدریس میبه صورت اثربخش مسائل دنیاي واقعي

شــد کــه چگونــه از شوند، و ســپس نشــان داده میآموزش داده میهاي شود، مؤلفهداده می
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شود. این رویکرد مسئله محــور ها برای حل مسائل یا انجام تکلیف کامل استفاده میمؤلفه

کند، درست برخالف رویکردها مبتنی ها ترکیب میتر مؤلفهحل مسائل را با آموزش مستقیم

گیرنــد، یــک مســئله و منــابع را های مشــارکتی قــرار میبر مسئله که در آن فراگیران در گروه

  ). ۲۰۱۲دهند و فراگیران باید راه حل خودشان از آن مسئله را ارائه دهند(مریل، می

  مدل ریگ در برکه
 آمــوزش ه) و مبتنی بر اصول اولیــ۲۰۱۵، ۲۲۰۲مدل ریگ در برکه نیز توسط دیوید مریل(

 متحــدالمرکزی شــکلهای ارائه شده است. با انداختن سنگ در آب ساکن مانند برکه دایره

گیرد که مریل از آن به عنوان استعاره مدل طراحی آموزشی خود استفاده نموده است. هر می

ی دایره از سطح آب نشــانگر دایره بیانگریک مساله در محیط یادگیری است و میزان برآمدگ

حمایت از فراگیر در انجام تکلیف یا حل مساله است. اولین دایره از همه کوچکتر است که 

شود. با می بر میزان دشواری مساله افزودهای هتکلیف است و با سیر فزایندترین نشانگر ساده

ر مبتــدی بــدون آن کند چرا که فراگیــمی این همه اولین تکلیف بیشترین حمایت را دریافت

قادر به انجام تکلیف نخواهد بود و با بزرگتر شدن مساله با توجه به افزوده شدن بــر دانــش 

  شود.می پیشین و تچربه فراگیر از میزان حمایت کاسته

است کــه از طریــق پرتــاب هایي مدل طراحي آموزشي ریگ در برکه شامل مجموعه فعالیت

شود. موج دوم در برکه طراحي، شناســایي تــوالي مي آغاز مساله یا تکلیف کامل در برکه طراحي

هاي باشد. موج سوم در برکه طراحي مولفهمي چنین مسائلي با میزان دشواري و پیچیدگي فزاینده

باشد. مــوج چهــارم تعیــین مي دانشي و مهارتي که براي انجام هر تکلیف یا حل مساله مورد نیاز

فراگیران در مســائل و کمــك بــه آنهــا در کســب دانــش و  راهبرد آموزشي است براي درگیر کردن

مهارت مورد نیاز جهت انجام هر تکلیف یا حل مســاله بکــار گرفتــه خواهــد شــد. مــوج پــنجم 

باشد. محتوایي که قرار است یاد گرفته شود و راهبرد آموزشــي کــه بــراي درگیــر مي طراحي رابط

ارائه و معماري آموزشي موقعیت یادگیري یــا سیستم  شود بایستی بامي کردن فراگیران بکار گرفته

ازه کــافي گســترش انــدهها اکنــون بتولیدات آموزشي مطابقت و سازواري داشته باشد. این موج

  تا تولید مواد آموزشي یا خلق موقعیت آموزشي صورت پذیرد. اندهیافت
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 یادگیري تکلیف محورهاي پژوهش در محیط

تکلیــف محــور مبنــای خــوبی بــرای ســازماندهی یــادگیری هــای رویکــرد طراحــی محیط

وجود دارد کــه نیازمنــد ای هگوناگون است و در این زمینه موضوعات قابل توجهای پژوهش

پژوهش است. تکالیف یادگیری یکی از موضوعات اساسی نیازمند پژوهش اســت و اینکــه 

، تکالیفی شبیه توان در یادگیری محیط کار، خارج از محیط کار و یا الکترونیکیمی چگونه

دنیای واقعی طراحی نمود؟ تا چه میزان تکالیف یادگیری طراحی شده مشابه تکالیف دنیای 

واقعی است؟ توالی بین تکالیف یادگیری تا چه میزان تسهیل گر فرایند یادگیری است؟ ایــن 

توالی تا چه میزان بر فرایند انتقال یادگیری موثر است؟ تــوالی ســطحی و تــوالی ســاختاری 

  تکالیف چگونه است؟ پیچیدگی تکالیف یادگیری تا چه حد مبتنی بر سطح فراگیران است؟

کالس درس و محیط کاری مانند های نیازمند پژوهش تلفیق آموزشهای از دیگر زمینه

یــادگیری هــای درسی دانشگاهی است. عمومــا محیطهای کارآموزی و کارورزی در برنامه

بناک و رها شده اس بی می مساله محورهای آموزش هت ککارآموزی آشو تواند محمــل خــو

یی یادگیری محیط کار نیازمند مدل برای آن باشد(کرمی و سیالنه). برای شکل هایی از سو

دهی انواع تجارب یادگیری رسمی و غیر رسمی است که یادگیری تکلیــف محــور راهبــردی 

  .هاستمناسب برای شکل دهی به اینگونه محیط

یکرد رسد اینمی بنظر پژوهشــی در های تواند محوری برای شکل دهی به برنامــهمی رو

) دانشگاه ماستریخت هلند ۲۰۱۸پزشکی( آموزش هسطح فردی و سازمانی باشد. دانشکد

برنامه پژوهشی پنج ساله خود مبتنی بر این رویکرد اعالم نموده است. پژوهشگران در ایــن 

یادگیری تکلیف محور مــرتبط بــا چهــار تــم های موسسه بر اجرای پژوهش در زمینه محیط

توانــد محــور می محوری ارزشیابی، آموزش، سنجش و اجرا متمرکزند. سواالت گوناگونی

توانند یادگیری را بهینه ســازند؟ می جدیدهای قرار گیرند مانند چگونه تکنولوژیها پژوهش

ری بهبود اقــدامات چگونه و تحت چه شرایطی رویکردهای ارزشیابی موجب ارتقاء یا بازدا

شود؟ چگونه معلم، فراگیران و سایر ذی نفعان به عنوان شرکاء در رویکردهــای می آموزشی

کارکنــان از ای هتوســعه حرفــهای تا چه حد برنامــه ارزشیابی درگیر کرده و مشارکت دهیم؟

محــوری و های کنــد؟ چگونــه پــرورش و کســب شایســتگیمی حمایــتها اجــرای برنامــه
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تخصصی و فنی را ترکیب کنیم؟ چگونه فرهنگ سنجش و بازخورد را در این  هایشایستگی

آموزشــی در های پرورش دهیم. چگونه ادراکات همه ذی نفعان در اجرای نوآوریها محیط

هــای در اجــرای نوآوریای هفرهنگی، آموزشــی، موسســهای نظر گرفته شود. چگونه ارزش

  آموزشی در نظر گرفته شود؟ 
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  معلم و توسعه
  

  علیرضا کیامنش

  دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم)

  

 ای شروع بحث اشاره به چند نکته در ارتباط با نقش آموزش در توســعه ضــروری اســت:بر

کیفیــت آمــوزش وپــرورش " ."مدرسه اولین و موثرترین وسیله برای پیشرفت جامعه اســت"

توسعه پایدار و کســب قــدرت، بــا کیفیــت مراکــز ". "وابسته است به کیفیت معلمان کشور

  "آموزش معلمان همبستگی مثبت دارد.

از تر ازه کافی گویا و رســا هســتند. بــرای درک بهتــر و روشــناندهاین جمالت خود ب     

هــر نظــام آموزشــی های گوید شایســتگیمی آموزش و توسعه با یک ضرب المثل ژاپنی که

شود می دهم. بسیار گفتهمی معلمان آن کشور است، مطلب را ادامههای ازه شایستگیاندهب

مولد؟ پاسخ این سئوال گذاری مصرفی است یا سرمایهگذاری و پرورش سرمایه آموزش هک

کشورهای های و خط مشها ست برای مسئولین و دست اندرکاران تدوین سیاستها مدت

کنند. متاسفانه برای ما هنوز شک و شبهه بســیار اســت. می دنیا مشخص شده و به آن عمل

کیفی در این کشور است. آمــوزش زمــانی ســرمایه  آموزش هاین یکی از موانع رشد و توسع

است که از کیفیت مطلوب برای افزایش دانش، مهارت و تغییــر نگــرش برخــور دار باشــد. 

درس تفــاوت دارد. یــک زمــان های کیفیت نظام آموزشی با حضور دانش آموزان در کالس

خــودی خــود  ، این شعار آموزش برای همــه بــه»آموزش برای همه«شعار یونسکو این بود: 

را ها اما کدام آموزش؟ بچه بگیرندو آموزش  به مدرسه بیایندها شعار مناسبی است باید بچه
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شود از آموزش فراهم آمده برای می، در یک اتاق بدون امکانات و تجهیزات الزم جمع کردن

همه راضی بود؟ حضور در مدرسه و به عبارتی افزایش پوشش تحصیلی با کیفیــت آمــوزش 

  شده یکسان نیست. دریافت

تبدیل آموزش برای همه به "کیفیت آموزش برای همه" یک اصل است. برای دسترسی    

جدی به خصوص در بخش آموزش معلم ریزی کیفی به تغییر نگرش و برنامه آموزش ههمه ب

نیاز داریم. آموزش مطلوب به افزایش مهــارت وتوانــایی نیــروی کــار بــرای تولیــد بیشــتر و 

دهند که کارآیی و بهره وری افراد با سواد می نشانها پژوهش کند.می ر کمکضایعات کمت

اثــربخش، ای هدر مقایسه با افراد بی سواد و کم سواد بیشتر است. حاصــل آمــوزش مدرســ

 موفقیت فردی، همنوایی اجتماعی، رشد و توسعه اقتصادی اســت. بــرای اثبــات ایــن ادعــا

لف جهان از جمله کشورهای جنوب شرقی آسیا در توان به رشد و توسعه کشورهای مختمی

چند دهه اخیر اشاره نمود. با کمی گذشت در همزمانی وقایع، انقالب مشروطیت به عنوان 

اولین حرکت مردم ساالری در دنیا با حرکت ژاپن به سوی پیشرفت همزمان است. ملی شدن 

م زمــان اســت. همچنــین نفت و مبارزات ضد امپریالیستی در ایران با حرکت کره جنوبی ه

با شروع تغییرات در مالزی همزمان است. تفاوت ما و کشورهای ذکر شده از  ۱۳۵۷اتقالب 

د و  یو آموزشــ یاقتصــادوضعیت مختلف روشن است ولی علت کجاست؟ مقایسه  ادابع

بی در دو دوره زمانی (دهه  شمسی و زمان حال) نمونــه  ۴۰و  ۳۰کشور پاکستان و کره جنو

رشد یک کشور و عقــب مانــدگی کشــور دیگــر اســت. ایــن شــکاف حاصــل  روشنی برای

 توان نقش آموزش را در رشد و توسعه کشورها نا دیده گرفت؟ می چیست؟ آیا
 )IEA(١پیشرفت تحصــیلی  مطالعات مختلف انجمن بین المللی ارزشیابیهای یافته   

درسی (ریاضــی، علــوم، های در زمینه عملکردبندی ردههای دهد که صدر جدولمی نشان

بندی خواندن و درک مطلب) به کشورهای با اقتصاد قوی و توسعه یافته، و انتهای جدول رده

به کشورهای با اقتصاد ضعیف و توسعه نیافته اختصاص دارد. به عبارتی هــر چــه اقتصــاد و 

شــود. میتر توسعه یــافتگی کمتــر، عملکــرد تحصــیلی کمتــر و شــرایط آموزشــی ضــعیف

                                                   
1. International Association for the Evaluation of Educational Achievement 
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دارند و به عامــل اصــلی توســعه و تر پیشرفته آموزش هموفق کشورهایی هستند ک کشورهای

کشــوری کــه از نظــر  IEA. درتمام مطالعــات اندهرشد مداوم و پایدار یعنی آموزش بها داد

توسعه در گروه کشورهای پائین جدول های عملکرد آموزشی در صدر باشد و در ر شاخص

که از نظر عملکرد آموزشی در پائین جدول باشــد و  شود. همچنین کشورینمی باشد دیده

  شود. نمی توسعه در گروه کشورهای صدر جدول باشد، دیدههای در شاخص

  معلم و آموزش
عوامل مختلفی در عملکرد نظام آموزشی اثر دارند، از جمله فضای آموزش، محتوای آموزش، 

دانــش آمــوزان و بخصــوص تجهیزات و منابع کمک آموزشی، ویژگهای فردی و خــانوادگی 

امــا  ،) (opportunity to learnآمــوزش هفرصت یادگیری یا زمــان اختصــاص داده شــده بــ

مهمترین عامل را باید در شایستگی معلمان و کیفیت کنش و واکنش بین آنان و دانش آموزان 

  جستجو کرد. 

تســهیل عمــل آموزان بیش ازهر عامل دیگر از توانایی معلــم در رشد و یادگیری دانش   

 المللــیمطالعــه بــین های پذیرد. بــه چنــد نمونــه از یافتــهیادگیری و برانگیختن آنان اثر می
١PIRLS  ٢وTIMSS شود. بین اعتماد دانش آموزان به توانایی خود در خوانــدن و می اشاره

ود پنداره ریاضی و علوم و همچنــین نگــرش دانــش خعملکرد آنان در آزمون خواندن؛ بین 

ریاضــی و علــوم رابطــه مثبــت وجــود دارد. ایــن های به یادگیری و عملکرد در درسآموزان 

دهد؟ یک مقدار کار خانواده و مقداری می را چه کسی در دانش آموز ایجاد و رشدها ویژگی

 نشــانها توان دید. پژوهشها میبچههای هم کار معلم. رد پای معلمان را در تمام موفقیت

رابطه مثبت بسیار قوی وجود دارد. تجربــه ها کیفیت تحصیلی بچه دهند که بین معلم ومی

طبقات محروم توسط معلمین با کیفیت آموزش بگیرند، در فاصله های نشان داده که اگر بچه

توانند عقب افتادگی تحصیلی خود را جبران کنند. این یافته بیانگر آن است که می چند سال

                                                   
1. Progress in International Reading Literacy Study 
2. Trends in International Mathematics and Science Study  
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  . (Hanushek, & Woessmann, 2007 ) معلم نقش تعیین کننده دارد

های حرفه ای، تسلط عمیق معلم بر محتوای درس، میــزان رضابت شغلی، تجربه، مهارت  

همکاری معلمان با یکدیگربا عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطــه مثبــت دارد. افــزایش خــود 

زان، مدرسه را پذیرند. دانش آموپنداره تحصیلی و نگرش از رفتار و آموزش معلم و مدرسه اثر می

کنند. رشد و یادگیری دانش آمــوزان بــیش از های درس و معلمان خود تجربه میاز طریق کالس

  پذیرد. هر عامل دیگر از توانایی معلم در تسهیل عمل یادگیری و برانگیختن آنان اثر می

ویژگیهای مربوط به کیفیت معلم، با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه بسیار قوی    

 ایــن مطالعــات نشــان. )  (Goldhaber & Emily, 2003; Sanders & Rivers, 1996دارد

دهد که رشد و پیشرفت آموزشــی دانــش آمــوزان دارای معلمــان بــا ویژکیهــای مطلــوب می

ید این نکتــه اســت کــههای آموزشی قابل توجه است .بسیاری از یافته تفــاوت  پژوهشی مو

دانش آموزان طبقات مرفه بــا چنــد ســال  حروم باعملکرد تحصیلی دانش آموزان طبقات م

رود. این یافته بخصوص موید این نکته می آموزش پی درپی توسط معلمان اثربخش از بین

 ,Darling–Hammond)در عملکرد دانش آموزان دارد (ای هاست که معلم نقش تعیین کنند

بــین کیفیــت معلــم و "نشــان داده کــه  "کمیته اروپایی آموزش معلمان ۲۰۰۷. مطالعه 200

یادگیری کسب شده توسط دانش آموزان رابطه مثبت قوی و معنی دار وجود دارد. این مطالعه 

معرفی کرده است. دانــش ای هکیفیت معلم را مهمترین عامل در تبین واریانس درون مدرس

کادمیک، توانایی کالمی، دانش موضوعی، دانش پداگوژیک و تجربه، در کار آیی معلمان  آ

نشــان  (Wilson, Floden & Ferrini-Mundy, 2001)یم هستند. یک فراتحلیل توسط سه

دانــش آمــوزان بــین های اجتمــاعی و پیشدانســته -داده که پس از کنترل وضعیت اقتصادی

پژوهشی همچنین بیانگر آنند کــه های آموزش معلمان و کارآیی آنان رابطه وجود دارد. یافته

یتی اخذ شده توسط معلمان، با عملکرد دانش آمــوزان آنــان با محتوای تربهای تعداد درس

  در مواردی از تاثیر دانش موضوعی بیشتر گزارش شده است. ها ارتباط دارد و تاثیر این درس

  معلماي هحرفهاي صالحیت
استفاده از واژه صالحیت در آموزش و تربیت نیروی انسانی سابقه نسبتاً طوالنی دارد، ولــی 
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توان گفت صالحیت آن چیــزی می قابل قبولی برای آن وجود ندارد. در کلتعریف جامع و 

های ترکیبی است از صــالحیتمعلم ای هحرفتواند انجام دهد. صالحیت می است که فرد

  تدریس  و حرفه ای، عمومی

و ها نگرشها، از "دانش، مهارتای هیعنی دارا بودن مجموعه پیچیدای هصالحیت حرف

  شده " برای انجام وظیفه کارآمد  تلفیقی هاارزش

ها عمومی بــرای هرموضــوع خاصــی ضــروری هســتند. ایــن صــالحیتهای صالحیت

  ارتباطی، کار گروهی و مدیریتهای عبارتند از: توانایی یادگیری، تصمیم گیری، توانایی

و هــا نگرشهــا، از " دانــش، مهارتای هتدریس به مجموعه بهم پیوســتهای صالحیت

 گفته که برای عملکرد موفق در آموزش موضوعات مختلف درسی مورد نیاز هستند"ها ارزش

  . (Smith & Simpson, 1995)شودمی

اجتماعی وهیجانی را که الزمه زنــدگی در های فوق باید صالحیتهای عالوه بر ویژگی

 ها،باشند، از قبیل همکاری و کار مشترک، خالقیت، درک مذاهب، فرهنگمی دنیای امروز

  طبقات اجتماعی و زندگی در جمع را به سه صالحیت ذکر شده اضافه نمود. 

 های مربوط به حرفه خود را کسب کنــد.معلمی یک حرفه است و هر معلم باید صالحیت   

های معلمی یک فعالیت جمعــی اســت. کارآمــد بــودن با این وجود باید پذیرفت که صالحیت

ست از عملکرد نظام آموزشی بــه عنــوان یــک کــل. بــه فرایند تدریس و عملکرد معلمان تابعی ا

  .دارند را تاثیر بیشترین یادگیری –عبارتی مدرسه و جامعه بر کار معلم و فرایند یاددهی

پــذیرد. در می از شــرایط آن جامعــه اثــرای همعلمان هر جامعای هحرفهای صالحیت  

لف آشنا شد. ترکیه در یــک مختی در کشورهاها توان با تفاوت صالحیتمی منایع یونسکو

کشــورهای ای هحرفــهای بــا بررســی صــالحیت، ۲۰۰۵تا  ۲۰۰۲ساله  ۳مطالعه گسترده 

خــرده  ۳۱صــالحیت کلــی بــا  ۶از نظرات گروههای ذینفغ و اثر گذار گیری مختلف و بهره

بــرای تعیــین ها شاخص عملکرد تدوین کــرده اســت. از ایــن صــالحیت ۲۲۱صالحیت و 

آموزش قبــل و های گزینش و استخدام معلمان جدید، برنامه معلمان،آموزش های سیاست

و ای همعلمــان و رشــد حرفــهــای ضمن خدمت معلمان، ارزشــیابی عملکردهــا و موفقیت

هــای کلی ایــن برنامــه عبارتنــد از: ارزشهای شود. صالحیتمی شخصی معلمان استفاده
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یادگیری، نظارت و ارزشیابی، شخصی و حرفه ای، شناخت دانش آموزان، فرایند آموزش و 

 دانش محتوایی و برنامه درسی، و ارتباط بین مدرسه، خانواده و جامعه
اشاره کرده است: یادگیری  آموزش هیونسکو در کتاب گنج درون به چهار صالحیت در حوز  

بــرای برای دانستن، یادگیری برای انجام دادن، یادگیری برای باهم بودن و با هم زیستن و یادگیری 

  رسد.های آموزش معلمان ضروری بنظر میاز این چهار صالحیت در دورهگیری بودن. بهره

 معلماناي هحرفهاي سنجش صالحیت

گیری قابــل انــدازه معلمان عبارتند از رفتارهای قابل مشاهده و یــاای ههای عملکرد حرفشاخص

(کمی یا کیفی) که صالحیت یا عدم صالحیت فرد را در انجام وظایف مربــوط بــه حرفــه نشــان 

  دهند. می

تابع نوع نگاه دستگاههای مسئول تربیت کننــده حرفــه مــورد ای ههای حرفتعیین صالحیت  

پس باید پذیرفت که معلم شدن شرایطی ، نظر هستند. اگر معلمی را یک حرفه تخصصی بدانیم

صــالحیت ویژگی فردی و یک مجموعه مجموعه یک هایی نیاز دارد. در اینجا به ه تواناییدارد و ب

  شودمعلمان اشاره میای هحرف

از ورود نظیــر ویژگیهــای اخالقــی، ســالمت جســمانی (تکلــم، های فــردی قبــل ویژگی ) ۱

و هیجانی، توانایی نوشــتاری و گفتــاری  شنوایی، بینایی) و روانی، هوش ذهنی، اجتماعی

 حد قابل قبول و داشتتن خط خوانا و خوش. نوشته بعضی از افراد تحصیلکرده را واقعاً در 

اگر کسی بخواهد با این دست خط و نوشتن، معلم شــود، دانــش آمــوز  توان خواند.نمی

  تواند نوشته معلم خود را بخواند و درک کند؟چگونه می
ش موضوعی و برنامه (دانش و مهارتهای عمومی، دان های عمومی و تخصصیصالحیت ) ۲

و جهــت  که باید در جریان آموزش فرا گرفته شــوند درسی، دانش و مهارتهای تحصصی)

 اطمینان باید مورد سنجش قرار گیرند: 
: دانش و مهــارت مــورد نیــاز در مــورد دانــش عمومیهای الف) سنجش دانش ومهارت

ها، رشــد، یــادگیری، توانمنــدیفراگیران از ابعــاد مختلــف  شناخت آموزان و روند یادگیری آنان.

های فرهنگــی، اجتمــاعی و خــانوادگی دانــش آمــوزان. ها و عالیق. آشنایی با زبان، زمینهضعف
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جلــب توجــه دانــش آمــوزان، ارائــه اطالعــات و ، داشتن مهارت کالمی بــرای برقــراری ارتبــاط

ز بــرای کمــک بــه های متنوع دانش آموزان. در نهایت دانش تربیتی مورد نیاپاسخگویی به سئوال

دانش آموزان در جهت کسب توانایی برای تفکر خالق، انتقادی، حل مسائل پیچیده و تسلط بــر 

 موضوعات درسی.
های تســلط بــر دانــش موضــوعی، شــیوهسنجش دانش موضوعی و برنامــه درســی: ب) 

ن. های درسی و نیازهای فراگیــرامناسب سازماندهی و ارائه مطالب درسی با در نظر گرفتن هدف

خواهنــد بداند که خود و دانش آموزان با آموزش درس مورد نظر به کجــا می به عبارتی معلم باید

باید تحقق یابند (ضرورت آموزش) و چگونه از ها برسد (هدف آموزش)، چرا این هدف یا هدف

 اه خواهد شد (ارزشیابی). گرسیدن دانش آموزان به هدف آ
های مختلــف و مناســب بــرای یی با شیوهآشنا: پ) سنجش دانش ومهارتهای تخصصی

های یادگیری و حل مساله، توانایی تدریس به دانــش درسی، آشنایی با فرایند تدریس موضوعات

ــا نیازهــای ویــژه و توانایی های مختلــف ارزشــیابی از شــیوهگیــری هــای خــاص. بهرهآمــوزان ب

بهبــود و اصــالح یــادگیری  های ارزشــیابی جهــتاز یافتــهگیری های دانش آموزان و بهرهعملکرد

 های تدریس خود.دانش آموزان و اصالح روش
 هداده شده وتعیین کننده میزان تحقق انتظاراتی است ک آموزش هسنجش تابعی است از آنچ    

دهنده، (دانشگاه فرهنگیان) از فراگیران خود دارند. به عبارتی قبل از پرداحتن به سنجش  آموزش

ها را طبیعی است که اگر قرار باشد صالحیتها و انتظارات آموزشی را شناسایی کرد. باید هدف

آموزش دهیم. سئوال این است که کجا آموزش دهیم و چه کســی آمــوزش دهــد؟ اگــر آمــوزش 

  ها را مورد سنجش قرار داد. توان تحقق یا تحقق نیافتن هدفو شاید انجام شود، می آنطور که باید

های مورد نیاز حرفه معلمی ساده باشد ولی در عمل چنین نیســت. تــا شاید بیان صالحیت  

کنون این مهم به صورت رسمی مورد توجه قرار نگرفته است. انجــام آن بــه یــک کــار پژوهشــی 

  شود:ارد. برای شروع این تالش به صورت مختصر به چند نکته اشاره میگسترده و جامع نیاز د

های مرتبط بــا موضــوع و (پژوهش از تجارب پژوهشی موجود در سطح جامعهگیری بهره -

ها و موسســات آموزشــی و درون آموزش و پرورش، دانشــگاهی هاانجام شده در سازمان

  پژوهشی کشور)
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تحصیلی مختلف بدون توجــه بــه جنســیت، ســن و های شناسایی معلمان موفق در دوره -

مدرک تحصیلی. حمع آوری تجارب این قبیــل معلمــان از طریــق مصــاحبه، مشــاهده و 

 پرسشنامه.
هــای مــرتبط و اثــر از دیدگاههای صاحب نظران تعلیم و تربیت، و دیگــر حوزهگیری بهره -

 گذار بر آموزش
کات فرهنگــی، اقتصــادی و از تجارب کشورهای مختلــف بــا توجــه بــه مشــترگیری بهره -

 اجتماعی
های مختلــف تحصــیلی ســاری و های پایــهبررسی مستقیم آنچه که در مدارس و کالس -

 های موجود.ها و صالحیتجاری است برای ارائه تصویری روشن و واقعی از توانایی
های مورد نیاز برای حرفه معلمــی های موارد باال و شناسایی صالحیتاز یافتهبندی جمع -

های تحصیلی با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، اقتصادی، قــومی و زبــانی تفکیک دوره به

 در مناطق مختلف
های های مختلف پژوهشی برای رسیدن به روا و معتبر بودن صــالحیتاز روشگیری بهره -

 تدوین شده
 های تدوین شدههای عملکرد برای هر یک از صالحیتتدوین شاخص -
 های عملکرد شناسایی شدهخصبررسی روایی و پایایی شا -
 های شناسایی شده تدوین برنامه جامع و منسجم برای هر یک از صالحیت -
بــرای تــدریس در مراکــز و موسســات آمــوزش مند تربیت نیروی انسانی کارآمد و عالقه -

 معلمان 
و نظارت مستمر و دقیق بر حسن اجرای برنامه.و بازنگری و  تدوین شدههای اجرای برنامه -

ها در دنیای واقعی کالس در جریان آموزش و تاثیر برنامه های آموزشیمداوم برنامه بهبود

 درس و مدرسه از طریق ارزشیابی عملکرد معلمان.
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زیسته هاي نگاري تدریس؛ تأمالتی در زمینه تجربه خودمردم
  تدریس علوم اجتماعی

  

  نعمت الله فاضلی

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

   مقدمه
  دم پاکش افسون احیای توست (ادیب پیشاوری)  پس آموزگارت مسیحای توست

 زمیــعز همکار نکوداشت نیآئ در مشارکت یبرا تا داد دست یفرصت که خرسندم اریبس

 .کــنم شــانیا میتقد و سمیبنو آن تیاهم و آموزش هدربار یامقاله ،یمهرمحمد دکتر یآقا

 آمــوزش هنــیزم در یالتیتحصــ و اســت شــانیا از متفــاوت ام یدانشگاه رشته که من یبرا

 یکی همواره ،»رانیا یدرس برنامه مطالعات انجمن« با تعامل و شانیا با یهمکار ام،نداشته

 نیــا. اســت بــوده یریادگو ی یاددهی در زمینه دنیشیاند و نوشتن در من مهمهای زهیانگ از

 کــالس خود دیبا یاستاد و معلم هر« که امدهیشن شانیا از بارها را گذار ریتاث و قیعم جمله

 شناخت نیا اساس بر. گذردمی شانیا با من ییآشنا از دهه کی از شیب. »کند خلق را خود

 بوده نگونهیا یمهرمحمد یهاکالس میبگو توانمیم شانشاگردان و انیدانشجو تیروا به و

  .ایشان خاص و فرد به منحصر یژگیو باهایی کالس است،

 یاددهیــ درباره شانی هاشهیاند و هادهیا تجسم و تبلور خود که شانیا به را نوشتار نیا

 یبــرا نوشــتار نیــا دوارمیام .کنمیم شکشیپ اندبوده شانی هاکالس و سلوک در یریادگی

 قیعم خاطر تعلق شانیا که یدرس برنامه مطالعات یعلم اجتماع و یمهرمحمد دکتر استاد
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 جنابای هحرفهای دغدغهترین مهم از یکی درباره خواهممی .باشد توجه قابل دارند آن به

 یانسان علوم وها دانشگاه در" یاددهی و یریادگی یفضا" و"سیتدر" یعنی یمهرمحمد دکتر

 که است نیا دانشگاه مدرسان ما مستمر فیوظا از یکی کنممی گمان .سمیبنو یاجتماع و

 نیــا. میکنــ یشیبازاند مدام س،یتدر نهیزم در بخصوص مان یدانشگاههای تیفعال درباره

 را فــهیوظ نیا. است دانشگاه مدرس عنوان به منهای یشیبازاند و تامالت از یبخش گفتار

 یقاتیتحق طرح انجام نیح در که ییگفتگوها یط یمهرمحمد استاد جناب همکارم از من

 کــه اســت نیا نجایا در ام یکل هدف میبگو که نباشد راهیب چندان دیشا. امآموخته مشترک

 مــا کــه دهــم نشــان و »شوم ادآوری را یدانشگاه سیتدر نهیزم در گفتگو و بحث ضرورت«

. میهست آن سازندههای مولفه تمام و »یدانشگاه سیتدر« نهیزم در یجد یشیبازاند ازمندین

 آن به شهیهم میدار فهیوظ انیدانشگاه ما که است" یا حرفه یشیبازاند" از یبخش نوشتار نیا

 یبــرا مــانای هحرفــ رسالت انیدانشگاه ما ایآ که نیا درباره" یانتقاد یشیبازاند" م،یبپرداز

ب به را یاددهی و یریادگی  یزنــدگ کــه یجوانــان سرنوشت درباره ما ایآ م؟یدهمی انجام یخو

هــای کالس در م؟یهســت مسئول و حساس ،اندهسپرد ما دست به دانشگاه طیمح در را شان

 شــور و شــوق ایــآ گــذرد؟می چه ییدانشجوهای خوابگاه و یدانشگاههای سیپرد و درس

های برنامــه و یعــال آمــوزش نظام ایآ هست؟ انیدانشگاه و دانشگاها در یاددهی و یریادگی

ها دانشگاه در ییهوا و حال چه هستند؟ استادان و انیدانشجو یتوانمندساز ریمس در یدرس

 هستندهایی پرسش گر،ید اریبسهای پرسش و نهایا است؟ حاکم یعال آموزشهای طیمح و

 و میکنــ انیــب برجســته اســتادان نکوداشــت مثلهایی نییآ و امیا وها کنفرانس در دیبا ما که

   .میبپرداز" یخودانتقاد" به نقادانه

 یهاچالش درباره یبحث نخست بخش. است شده میتنظ یاصل بخش دو در نوشتار نیا

 بــه دوم بخش در و است امروز رانیا در یاجتماع و یانسان علوم رشته در سیتدر و آموزش

  .امهپرداختها رشته نیا در سیتدر یراهبردها نهیزم در میهاتجربه یبرخ حیتشر

  یدانشگاه سیتدر در یشیبازاند و تامل ضرورت و تیاهم
 از. ســازد موجــه را آن ضرورت و تیاهم دیبا لزوما دانشگاه جهان در ییگفتگو و بحث هر
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 و یانســان علوم آموزش و سیتدر موضوع چرا که کنم اشاره نکته نیا به دیده اجازه رو، نیا

   ؟امهکرد انتخاب نوشتار نیا یبرا را یاجتماع

رغم علــی و کشــور در دانشــجو ونیــلیم چهــار حضــور وها دانشگاه گسترش رغم یعل

 گفتمــان"اما م،یهســت مواجهها دانشگاه" یآموزش تیفیک افت" نهیزم در که یجد مشکالت

 یعملکردهــا« و کارکردها و" علم دیتول" اصطالح به نهیزم در عمدتا" رانیا در یعال آموزش

 و شده چاپ مقاالت زانیم به معطوف مباحث عمده و دیگومی سخنها دانشگاه »یپژوهش

 و یریادگیــ تیوضع" نهیزم در یجد سخن ندرت به. هاستدانشگاه یقاتیتحقهای گزارش

 علومهای رشته محققان و یعال آموزش محققان. شودمی گفته" سیتدر تیفیک" و" یاددهی

 یشناســ روان ت،یــترب و میتعل فلسفه ،یآموزش یتکنولوژ ،یدرس برنامه مطالعات ،یتیترب

 داده انجام یادیز قاتیتحق ریاخهای سال در نهیزم نیا در یاجتماع علوم محققان و یتیترب

 ،"رانیــا یعــال آمــوزش همجلــ" ماننــد یتخصص مجالت در یمتعدد مقاالت و دهندمی و

 و یدرســ برنامــه و یتیترب علوم مجالت و" یعال آموزش درریزی برنامه و پژوهش فصلنامه"

ها رسانه در رگذاریتأث و" یجد بازتاب" نه مطالعات نیا اما ؛اندهکرد منتشر آن مشابه مجالت

 راها دانشــگاه در آمــوزش و سیتدر" مند مسأله تیوضع" اندهتوانست نه و دارند مطبوعات و

    .دهند قرار کشور یعال آموزشهای یاستگذاریس کانون در را آن و سازند برجسته

 نیــا منظــورم. است کرده افت رانیاهای دانشگاه در" سیتدر تیفیک" ریاخهای سال در

 نهیزم نیا در شهیهم ما بلکه؛ بود آل دهیا و مطلوب آموزش روز و حال گذشته در که ستین

تر میوخ حال در ریاخهای سال در آموزش تیوضع اما ؛میا بوده روبرو یجدهای چالش با

 بــه را شیجــا" یدانشــگاه نشــاط" و شــده رانــده هیحاش به دانشگاه در آموزش. است شدن

 تیریمــد ســتمیس ســطح در" آمــوزش شــدنای هیحاشــ. "اســت داده" یآموزشــ یافسردگ"

 دربــاری، . اســت نیــیتب قابــل سوژه ای ردخُ  سطح در زین" یآموزش یافسردگ" و ،یدانشگاه

 یتوجه کم آموزش، رامهب همچنان دانشجو، ونیلیم چهار حضور با کشورمانهای دانشگاه

 صــدها. دهــد رخ فاجعه نیا تا دهندمی هم دست به دست عوامل ازای همجموع. شودمی

 بــا عیوســهای کتابخانــه! هســتند یخــال اغلب آنها اما شودمی آماده مجلل کنفرانس سالن

. کننــدنمی یجــد اســتفاده آنهــا از انیدانشجو اما شوند،می زیتجه کتاب، از پرهای قفسه
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 و آمــوزش یبــرا امــا ؛میگــذارمی دانشگاه را نامش و میکشمی وارید راها ابانیب وها جنگل

 دوره که یکارشناس دوره انیدانشجو یبرا ما! میکننمیگذاری هیسرما استادانسازی مندتوان

 اســتادان معمــوال وایم هشــد لیقا یزیناچ تیاهم است یدانشگاه یفضا به آنها ورود هیپا

 تجربــه کــم جوانــان بــه رازننــد و آن می ســر بــاز دوره نیا در سیتدراز  سابقه با و مجرب

 موضوع نیا به اما ؛میهست انیدانشجو یبرا مناسب ییغذا برنامه فکر به ما. کنند یواگذارم

 مطالبــات اغلــب. کنــدمی دانشــجو در کــالس درس چــه چیــزی تجربــه کــه میندار توجه

آسایش و لذت  و گرم یجا خوب، یغذا مناسب، نقل و حمل سیسرو همچون ییدانشجو

 طیشرا در که است یعیطب. ی و موثرواقع یآموزش یفضا لذت طعم دنیچشه ن بردن است و

 خواهــد قیــعم یتینارضا به منجر ت،یاهم کم مطالبات نیا در یخللترین کوچک موجود،

 کــاهش بــه رو مــا یدانشــگاه یفضــا در یاددهی و یریادگی با یواقع یریدرگ متأسفانه. شد

 اســتادان و انیدانشجو ،ردیبگ شکلها دانشگاه در شور پر و گرم یآموزش یفضا اگر. است

  .کرد نخواهند یتوجه یکیزیف و یمادهای تیمحدود به چندان گرید

 یمثــال دیــده اجازه. است محققان کشانه اضتیر یزندگ تیروا از انباشته علم خیتار 

 لســوفیف ،١نیتگنشــتایو یزنــدگ دربــاره ،»ستمیب قرن در علم فلسفه« کتاب در. کنم انیب را

 را یپــدرهــای ییدارا همه ثروتمند، یپدر داشتن رغمیعل او که میخوانمی یشیاتر معروف

 چــه آن براســاس او. کندمی تجربه راای هرانیفق اریبس یزندگ سال ستیب مدت به و کرد رها

 تمــام از نیتگنشــتایو ســدینومی سیلیگ دانالد. کردمی عمل بود خوانده یتولستو کتاب در

 بــرادرانش و خــواهران بــه را خود سهم و دیپوش چشم بود یثروتمند تاجر که پدرش ثروت

 آمــوزش هدور و کــرد نظــر صــرف هــم دانشــگاه در یاســتاد سمت داشتن یحت او. دیبخش

. رفــت دبســتان در سیتدر یبرا شیاتر دست دور یروستاها به و گذراند را دبستان معلمان

 نیــا یتولستو نوشته لیانج مختصر کتاب در که بود نیا سیلیگ اعتقاد به او رفتار نیا علت

  :بود خوانده را عبارات

 یزنــدگ بــه تشــبه مــا یزندگ که دمیفهم چون گردانم؛ یرو خودمان حلقه یزندگ از من

                                                   
1. Ludwig Wittgenstein 



 91 □ یعلوم اجتماع سیتدر ستهیز يهاتجربه نهیدر زم یتأمالت س؛یتدر ينگار خودمردم

 محــروم یزنــدگ میمفــاه درک از را مــا مــان،های داشته کثرت که دمیفهم. یزندگ نه است،

 یزنــدگ همچــون ییاســتثناهای یزنــدگ درک بــه دیــنبا یزنــدگ درک یبرا دمیفهم. سازدمی

 کــه زحمــتکش ســاده مــردم یزندگ به دیبا بلکه بپردازم، م،یهست جامعه سربار که خودمان،

  ).۱۹۲:۱۳۹۴ س،یلیگ( بپردازم بخشند،می یزندگ به آنها که یا یمعن و اند یزندگ سازنده

 دنیکشــ یســخت و فقــر ،یواقعــ یریادگیــ و دنیشیاندهالزم که بود رفتهیپذ نیتگنشتایو

 یبــاق شیباورهــاترین قیــعم از یکــی سان به مرگ روز تا« باور نیا سیلیگ اعتقاد به. است

تــر کم یمــادگذاری هیســرما بــا یحت میتوانستمی میبگو که کردم انیب را تیروا نیا. »ماند

 فرهنگ دادن شکل دانشگاه و دانش گرفتن رونق الزمه. میکن جادیا یبهتر یآموزش تیوضع

  . است زیانگ شوق و موثر یاددهی و یریادگی

  سیتدر و آموزش شدناي هیحاش
 مجموعــه تیــحما و" هــا دانشــگاه کــردن محــور پژوهش"در کشور یعال آموزش استیس

. اســت داشته دنبال به را آموزش فیتضع ،پژوهش امر از کشورهای دانشگاه یادار ساختار

هــای گزارش مقــاالت، بــهگــذاری ارزش نیشتریب دانشگاه، استادان یارتقا یبرا مثال، یبرا

 افتهی صیتخص دست، نیا از یموارد وها ینوآور و یفکر داتیتول سابقه ،یپژوهش -یعلم

 ازموارد. ردیگمی تعلق پژوهش رامهبها پاداش انواع کشور، یعال آموزش نظام کل در و است

 که است یاستادان و انیدانشجو به زیجوا یاهدا وها جشنواره انواع یبرگزار گر،ید ذکر قابل

 در یپژوهشــ یدســتاوردهاهای شگاهینما یبرگزار ای و کنندمی تیفعال یپژوهش یکارها در

 ســال کتــاب یمعرف ،یخوارزم جشنواره ،یفاراب جشنواره همچون یالملل نیب و یمل سطح

 امــر نیــا بــه کــه یپژوهشــهای بودجه و ازهایامت گوناگون اشکال و رانیا یاسالم یجمهور

. اســت پژوهش امر گسترش جهت درهایی استیس ینوع به همه. شوندمی داده صیتخص

به شــرط آنکــه بــه  است یدرست کار نفسه یف ابندی ارتقاها دانشگاه یپژوهش کارکرد که نیا

 محور پژوهش استیس که است نیا منظورم نجایا در. نباشد آموزش هقیمت تضعیف جایگا

ها دانشگاه در آموزش یاعتال و ارتقا یبرا یاقدام عمال که شد انجام یطورها دانشگاه کردن

 یآموزشــ خــدمات هئــارا به دانشگاه مدرسان بیترغ و قیتشو یبرا جهینت در و نشده انجام
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  ایم. هنداشت یقو ینظارت یحت و یقیتشوهای یاستگذاریس

 ٢"یدانشگاه خدمت" ینوع منزله به سیتدر ران،یا موجود" ١یدانشگاه یزندگ شکل" در

 ارتقا یبرا که کایآمر و اروپا برخالف. شودنمی بیترغ و قیتشو ژه،یو و منزلت با و ارج پر

 متعــددهای یمش خط یدانشگاه مدرسان بیترغ و قیتشو و یدانشگاه سیتدر یاعتال و

. اســت نشــده اتخــاذ رانیا یعال آموزش وها دانشگاه درهایی یمش خط نیچن دارد، وجود

 زیجــواها رشته تمام در جهان موفق و بزرگ دانشگاه و افتهی توسعه یکشورها در مثال، یبرا

 چیه رانیا در اماد. شومی اعطا موفقند، سیتدر در که یاستادان به ساالنه صورت به یمستقل

 کــه اســت پرواضــح. ندارد وجود یعال آموزش در استادان ای معلمان یبرا یمشخص زهیجا

 در ینــیمعهای ســازمان و است یمشخص ضوابط و قواعد ارها،یمع یدارا زین موفق سیتدر

 چیه تنها، موجود،نه یآموزش نظام در کهیحال در.کنندمی اقدام موفق، استاد سنجش جهت

 یمشخص کارامد و موثر یسازمانده بلکه شودنمی گرفته نظر در موفق استاد یبراای هزیجا

  .ندارد وجود آن با مرتبط یده پاداش نظام و موفق استاد سنجش یبرا زین

 توسط شده میتنظ یابیارزش نمره تنها استادان،بندی رتبه و یابیارز یمبنا حاضر حال در 

 درزیادی دارد، های و ارزشیابی عالوه بر آنکه کاستیگذاری . البته این نمرهاست انیدانشجو

 اعتراضــات بــه یدگیرســ منظور به یموثر و یعمل یسازمانده و شودنمی هم استفاده عمل

 کردن، برقرار ارتباط مشکل ،یعلم ضعف استاد، نامناسب سیتدر درخصوص انیدانشجو

 چیه .است نگرفتهصورت  انیدانشجو و سیتدر از سوءاستفاده ت،یمسئول احساس فقدان

 آموزش امر در یکوتاه ای اهمال ،یناتوان لیدل به استادان هیتنب یبرا یعمل یمش خط و قاعده

 یاخالقهای ارزش به متعهد ر،یپذ تیمسئول رگذار،یتأث خالق، استاد نیهمچن. ندارد وجود

 از یکشــ بهــره عــدم دانشــگاه، و علــمهــای ارزش بــه احتــرام ماننــدهایی یژگیو یدارا که

 ،یکلــ یانیــب در و اســت یریپــذ نظم و دقت انضباط، و مختلفهای نهیزم در انیدانشجو

 یارهــایمع وجود عدم لیدل به کند،می کسب تیهو او منش و یمش از دانشجو که یاستاد

                                                   
1. Academic form of life 
2. Academic service 
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 افکار منظر از اگرچه. شودنمی زیمتما استادان ریسا از کشور یعال آموزش نظام در مشخص

 اما. شودمی درک آنها زحمات و رندیگمی قرار احترام مورد یدیاسات نیچن ،یجمع تیذهن و

 ایــ دیاســات عنــوان بــه ،یابیارزشــ نظــام قیــطر از یاستادان نیچن یسرآمد و یکارآمد فهم

  . است یمتفاوت موضوع برخوردارند،ای هژیو گاهیجا از که یمعلمان

  استادان يتوانمندساز يبرا برنامه فقدان
 یبــرا مشــخص برنامــه و ســتمیس وجــود عدم گر،ید توجه قابل موضوع ،باال موارد کنار در

 ممکــن. اســت بهتــر آموزش و سیتدرهای روش نهیزم در استادان یتوانمندساز و آموزش

 اســتادان، بــه سیتــدرهــای روش یریادگیــ یبرا یموارد نامنظم و پراکنده صورت به است

منــد نظام کــار ســازو امــا ابــد،ی اختصاص زین الزم بودجه و شود ارائه یخدمات وها آموزش

 نداده قرار امر نیا بر را مبنا رانیا یعال آموزش نظام اصوالً  و ندارد وجود باره نیا در کارآمد

. دهــد آمــوزش سیتدرهای روش نهیزم درمند نظام و منظم طور به را استادان دیبا که است

کادم فرهنگ در رانگریو توهم ینوعگیری شکل بارتر، فاجعه موضوع نیا از متاسفانه  کیــآ

 قطعــاً  باشــد، متخصــص و صــاحبنظرای هرشــت و دانش در یکس اگر نکهیا بر یمبن ماست

گاه. ستین نیچن کهی حال در. دارد هم" سیتدر ییتوانا"  ممکن مناسب، یتجرب و ینظر یآ

 و راهبردهــاهــا، روش فنــون، یشخصــ نیچنــ لزوما اما سازد، توانمند یمحقق را فرد است

گاه به هنوز ما استادان که آن بارتر تأسف. ندارد را سیتدر یبرا الزمهای زهیانگ  الزم یخودآ

 مــدرک افتیدر که است نیا تیواقع. اندهافتین دست سیتدر در شان ییتوانا عدم بر یمبن

 یبــرا اگرچــه. ســتین رشــته آن در سیتــدر ییتوانــا یمعنا به یدانشگاه رشته هر در دکترا

  .ستین یکاف اما است الزم یتخصص دانش از یبرخوردار، سیتدر

 صــورت یدرســت بــه استادان انیم سیتدرهای وهیش و یآموزش تجارب انتقال نیهمچن

های روش یریادگی منظور بههایی نشست ایها کارگاه و مقاالت ایها کتاب یجا و ردیپذنمی

 دانشــگاه اســتادان کــه میــدار ازیــن مــا. است یخال اریبس د،یاسات تجارب انتقال و سیتدر

 کنممی تالش خود، سهم به من. دهند قرار هم اریاخت در و سندیبنو را شان یآموزش تجارب
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   ١.کنم منتشر و منتقل مختلف،های راه از را ام یآموزش تجارب که

  یدانشگاه و یآموزش نشاط
" یآموزشــ یافســردگ" ایــ یدلســرد ینــوع بــا یآموزشــ نظــر ازها دانشــگاه حاضر، حال در

 شور و شوق استادان و انیدانشجو که است یتیوضع یآموزش یافسردگ از منظورم. اندهمواج

 و یدرســ برنامه چارچوب در یریادگی و یاددهی امر کردن یتلق یجد یبرا یحداقل و الزم

هــای تیفعال انیدانشــجو و اســتادان کــه یتیوضــع. ندارند را یدانشگاه وای هرشت آموزش

 و یادار فشــار ایــ الــزام ینــوع براســاس و کننــدمی یتلق فیتکل ینوع منزله به را یآموزش

 و یریادگیــ یبــرا یبــاطن و یدرونــ رغبــت و شوندمی حاضر درسهای کالس در یسازمان

 بر حاکم یجمع یهوا و حال ای تیوضع ینوع یآموزش یافسردگ. است کم اریبس یاددهی

 در آن اســتادان و انیدانشجو که است درسهای کالس وها خوابگاهها، سیپرد دورها،یکر

 و یریادگی الزمه. کنندمی لمس و احساس را آن شان روزمرههای تجربه و یدانشگاه یزندگ

 یاخالق و یعاطف ،یروح یآمادگ مدرسان و انیدانشجو که است نیا قیعم و موثر یاددهی

 جــادیا خود در را یاددهی و یریادگی یبرا یضرورهای یکش تیاضیر وها رنج تحمل یبرا

 و کــردن پرســش ،یا رشــته و یدانشــگاه مباحــث و متــون در تأمــل و کردن مطالعه. کنند

 کــردن رو رویــز و خوانــدن بــه را یزنــدگ وای هرشــت موضــوعات نهیزم در یجد یکنجکاو

 دانیــم بــه رفتن ان،یدانشجو با کردن مباحثه یبرا تالش دادن، اختصاص گوناگونهای متن

 کــردن متمرکــز رفــتن، یمعرفتــ و یعلمهای تازه یجستجو در دائماها، شگاهیآزما و قیتحق

                                                   
 که »رانیا در یانسان علومهای چالش«  مقاله ای و »م؟یکن سیتدر چگونه و چرا را یشناس انسان« مقاله .1

 مصــاحبه و مقالــه نیهمچنــ. اســت دسترس قابل یسادگ به و دارد قرار ١ی در سایت منمجاز یفضا در
 سال در »میکن سیتدر جذاب چگونه را یاجتماع علوم «باعنوان »یاجتماع علوم رشد« مجله در یمفصل

 دانشــگاه یاجتمــاع علــوم فصلنامه در »دانشگاه در سیتدر یبرا یروش مباحثه«نام به یگرید مقاله و ۹۳
 چگونه و چرا را یفرهنگهای هینظر« عنوان با یگرید مقاله نیهمچن. است دهیرس چاپ به یطباطبائ عالمه

 گرید متعدد مقاالت و است دهیرس چاپ به »ارتباطات و یفرهنگ مطالعات فصلنامه« در »م؟یکن سیتدر
 از یشــمار انگشــت تعــداد یولــ .کــردم اشاره آنها از یبرخ به نمونه عنوان به و دارد قرار من تیسا در که

  . دهندمی انجامهایی تیفعال نیچن امیدانشگاه همکاران
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 بستن دیام و دادن دل ،یانتزاع میمفاه وها پرسش یرو بر خود یشناخت و یعاطف یروهاین

 چــالش و دنیپرســ یبــرا داشتن شجاعت و جسارت ،یدانشگاه زبان و میمفاه یریفراگ به

 اضــتیر و بــردن رنــج مســتلزم همه ی،ریادگی و یاددهیهای تیفعال گرید وها دهیا دنیکش

 و یمــادهای لــذت انــداختن ریتأخ به مستلزم همه نهایا. است یدانشگاه و یآموزش یکش

 جو که دیآمی دست به یزمانها یآمادگ نیا. آنهاست از شستن دست یحت ای یزندگ معمول

 یاددهیــ و یریادگیــ بهرا  ما یدانشگاه یفضاها و یآموزشهای گروه بر حاکم یهوا حال و

 و تحقق یبرا. ندارد وجودهایی یآمادگ نیچن یآموزش یافسردگ یفضا در اما .کنند بیترغ

 متمرکــز یدانشگاههای استیس دیبا یزیانگ شوق و کننده بیترغ یفضا نیچن دادن شکل

  . باشد" یآموزش نشاط" و" یدانشگاه نشاط" گسترش بر

 یآور نشــاط و شــاد" یدانشــگاه یفضا"،یآموزش نشاط ای یدانشگاه نشاط از منظورم

ــ شــوق آن در کــه اســت  و اســتادان آمــوزش، نــدیفرا در و دارد وجــود یاددهیــ و یریادگی

 الزمــه کــه ییزهــایچ همان باشند، داشته زهیانگ و جانیه نشاط، و عشق و شور انیدانشجو

 اددادنی و یریادگی به عشق، و ذوق و یآموزش نشاط نیا چگونه اما .است یاددهی و یریادگی

 آن در کــهی دانشــگاه فرهنــگ و ســاختار و تیوضــع وجــود مــن، اعتقــاد به دهد؟می رخ

 بــا .باشــد ممکن مدرسان و انیدانشجو یبرا تیخالق و یبخش تحقق خود ،ییخودشکوفا

 تجربــه حاصل نشاط، نیا .شودنمی جادیا یآموزش نشاط علم، تیاهم یادآوری و غاتیتبل

 هــم اســتاد، بــا تعامل در که است ١"یدانشگاه یزندگ" تجربه محصول یعنی. است ستهیز

 انسان و لسوفیف ٢التور برانو قول به و ردیگمی شکل یمند توان و یریادگی شوق وها یکالس

 قیــعال بلکــه ســتین) fact( تیــواقع امــر علــم ایــ دانش موضوع ،یفرانسو معاصر شناس

)concern (در کــه اســت یکســ دانشمند. است داشتن دوست و عالقه شوق، همان است؛ 

 و علــم حوزه در" عالقه" به دنیرس که داشت توجه دیبا. دارد ٣"عالقه" یزیچ به یعلم حوزه

 و علم حوزه در" لیاص یمند عالقه" و داشتن دوست حس نیا. ستینای هساد کار دانشگاه

                                                   
1. Academic life 
2. Bruno Latour 
3. concern 
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 به یعیطب طور به که سکس و غذا به اقیاشت با که است یانتزاعای همقول با ارتباط در آموزش

 توسعه و نیتکو پرورش، به اقیاشت و شوق از شکل نیا. است متفاوت د،یآمی انسان سراغ

 خــود وجــود در درس و دانشــگاه طیمحــ در دانشــجو اگر که یحس و شوق همان. دارد ازین

 اموختــهین یدیــمف زیــچ چیهــ صــورت نیا ریغ در و سازدمی ارزش واجد را آموزش افت،ی

  .است

 د،یــجد دانــش و علــمهــای ارزش همــان ببــرد، شیپ تواندمی را دانشگاه که یزیچ آن 

 دوســت یعنــی »ییدانشــجوهــای واره عادت« ییدانشجو اگر. است" ییشکوفا خود"یعنی

 بدهــد، گوش رد،یبگ ادی چگونه که ردیبگ ادی یعنی کند، تجربه را یریادگی به عشق و داشتن

 را یدانشگاههای تیفعال مجموعه که معناست نیا به کند حوصله و دقت سد،یبنو بخواند،

 دایــپ نشــاط تجــارب، نیا کردن یدرون و گرفتن خو قیطر از و است کرده نیتمر و آموخته

 صــورت نیا در تنها و است بخش ارلذتیبس ،یریادگی رنج و یریادگی یبرا تحمل. کندمی

 از دانش یریادگی تیاهم درخصوص ینید میمفاه یادآوری و غاتیتبل به ازین گرید که است

 بــه. بــردارد گــام یریادگی ریمس در چگونه که داندمی خود دانشجو پس نیا از و رودمی نیب

 قیــطر از هیجــانی یفضــا جــادیا و پــژوهش هفتــه دانشجو، روز بزرگداشت با گر،ید انیب

 نشاط نیا بلکه شود،نمی جادیا یدانشگاه نشاط هرگز دانشگاه طیمح در یقیموسهای گروه

 فــراهم آن در یکنجکــاو و یپرسشــگر گفتگــو، کانامهک است یآزاد و باز یفضا محصول

های تیفعال همه یکل طور به و کردن نقد و گفتگو دادن، جواب و دنیپرس که ییفضا. است

 سرکوب به تواندمی آن جز یزیچ هر و است ارزش حائز آن در یاددهی و یریادگی به مربوط

  .انجامدیب یدانشگاه نشاط کاستن و دانشگاه طیمح در یسست و

 دانــش علــم، ذات. شــودمی جادیا دانش ریمس قیطر از یدانشگاه یاخالقهای ارزش

 منظور بهها آن حیصح یاددهی که برخوردارندای هژیو اتیاخالق از یدرسهای رشته و دیجد

 یسو از انیدانشجو حقوق تیرعا مثال، برای. است یضرور ،یاخالق انیدانشجو پرورش

 همراه دهیسنج نوشتن یاددهی ای شودمی انیدانشجو یعلم سرقت از مانع ندهیآ در د،یاسات

 ینــوع گــر،ید مــوارد از یاریبســ و میمســتق ریغ و میمستق قول نقل یچگونگ و منابع ذکر با

 ضــد یژگــیو هرگونــه و بــتیغ ،ییدروغگــو از مانع مسلماً  که است یعمل یاخالق نیتمر
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 یابیارز نحوه ،یدشوار یاخالقهای نیتمر نیچن. شد خواهد انیدانشجو در گرید یاخالق

 ینوع تا آموزدمی انیدانشجو به راای هنوشت و سخن هر یمحتوا و اعتبار از افتنی نانیاطم و

 انیدانشــجو حضور از هدف .دهد پرورش انیدانشجو در را یانتقاد تفکر و یفکر وسواس

 یدانشــگاه رشــته هــر در ٢یعمــومهای ارزش و ١یا حرفههای ارزش یاددهی دانشگاه، در

  . ریخ من گمان به شود؟می انجام ما یدانشگاهها در یآموزش نیچن عمل در ایآ اما. است

  کیاتنوگراف مشاهده چند
 بخــش، نیــا درها، دانشــگاه در سیتــدر یرو شیپــهــای چالش و باال مطالب ذکر از بعد

. دهممــی ادامــه آن علل و سیتدر تیفیک افت درباره کیاتنوگراف مشاهده چند با را مطالبم

 بــر ســپس کنممی یابیارز یانتقاد یکردیرو با راها دانشگاه در سیتدر و آموزش تیوضع

  .کنممی ارائه یآموزش تیفیک ارتقا یبرا یآموزش راهکار چند خودم ستهیز تجارب اساس

 اغلــب ایــ تمــام در احتمــاال ســمینومی "ها دانشگاه در آموزش نقد" نهیزم در که ینکات

 یاجتماع و یانسان علومهای رشته به متعلق من ٣"ستهیز تجربه" چون اما. اند صادقها رشته

 پژوهش استیس" معتقدم نهیزم نیا در. میگومی سخنها تجربه نیا براساس عتایطب است،

 اگرچه. است شده دانشگاه یآموزش یکارکردها فیتضع متیق به" ها دانشگاه کردن محور

  . است نهیزم نیا در موثر عوامل از یکی تنها امر نیا

 راتییــتغ نیا و کرده رییتغ ریاخهای دهه در یعال آموزش در آموزش و سیتدر تیوضع

 یادیــز مطالعات هیدستما لهأمس نیا. است داشته یناگوار یامدهایپ ما مثل یجوامع یبرا

 و یعــال آمــوزش« کتــاب در ٤نیسیجوسو و جزیبر مثال، یبرا. است بوده یعال آموزش در

 یجهــان جــهینت در کــه کننــدمی استدالل »گذار حال در جوامع درها دانشگاه: یمل توسعه

 تحوالت و یعال آموزش شدنای هتود ای شدن انبوه ،یمجاز یفضا وها رسانه توسعه شدن،

                                                   
1. ethics  
2. moralities 
3. Lived expereince 
4. Bridge and Josuisin 
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 افراد رایز ندارد، را سابق" یمکان تیهو" دانشگاه گرید امروز، جهان در یاجتماع و یفرهنگ

 از تــا کننــدمی کســبتــر شیبها رســانه و یمجــاز یفضا از را خودهای دهیا انیدانشجو و

  .یآموزش متون و درسهای کالس

 نــه از مشــخص یکار ساعات«.ستین سابق مثل گرید زین" یدانشگاه زمان" نیهمچن 

 ینارهایسم محدود، یواحدها وقت، پاره مختلفهای دوره لهیوس به زین عصر پنج تا صبح

 آنهــا دهیــعق بــه. »است شده دهیکش چالش به یتابستان ترم و هفته آخر التیتعط در روزانه

 مثــل گــرید متضــاد کامالهای فرهنگ با انیدانشجو تنوع و تکثر با زین" ییدانشجو تیهو"

 در. اندهکرد یساختار راتییتغ زین جامعه تیهو و یدرسهای برنامه. ردیگنمی شکل گذشته

 و است شده روبرو یجدهای چالش باها دانشگاه در آموزش و سیتدر تحوالت، نیا جهینت

 فقــط امــروز رانیــا در مســئله امــا. کــرد میخواه حرکت الجرم یگرید دانشگاه یسو به ما

 دادن دســت از حال در کم کم ما بلکه ست،ین مذکور تحوالت از یناش یدانشگاه راتییتغ

 نیــا. میهســت جامعــه توســعه یبرا یانسان منابع و روین تیترب درها دانشگاه یاصل عملکرد

 و یانسان علوم آموزش و سیتدر تیوضع بهبود یبرا که دانممی و دارد یعیوس ابعاد موضوع

 و یعــال آمــوزش ینهــادهای هیــرو و ساختارها در یاریبس تحول و رییتغ ازمندین یاجتماع

  . میهست" یدانشگاه فرهنگ" نیهمچن

 افــزون روز کــاهش شــاهد کنممــی سیتــدر رانیــاهای دانشگاه در که یقرن ربع نیا در

 بهتــر تیوضــع گذشته در نمیبمی نگرم،می گذشته به چه هر اگرچه. امهبود سیتدر تیاهم

 کتــاب در. داشــت ییواال شأن یمعلمها یرانیا ما" یجمع تیذهن" در معاصر دوره در. بود

. امهداد نشــان را معاصــر دوره در یمعلمــ یمعنــا و گفتمــان تحــول »آموزش ینگار مردم«

 جیتــدر به اما داشت، رانیا در یخاص منزلت ۱۳۵۰های سال تا دانشگاه یاستاد و یمعلم

 کــهاســت  یگاهیجا و شأن از است عبارت یاستاد از مرادم. نهاد کاهش به رو منزلت نیا

 و ســندهینو ایــ محقــق عنوان به شگاهیجا نه دارد سیتدر در شنقش یفایا لیدل به مدرس

 بــه ر،یاخهای دهه در" وار توده دانشگاه"گیری شکل و یعال آموزش نهاد گسترش با. متفکر

 مــا یبــرا دانشــگاه اســتاد. دیرســ روزامهبــ تا نهاد تنزل به رو یاستاد و یمعلم شأن جیتدر

 حضور نفس همه ازتر مهم و او دانش و گفتار ادب، رفتار، وهیش که بود" یمرجع تیشخص"
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 هوا و حال نیا در. داشت ییواال ارزش و تیاهم سیتدر به اشتغالش و دانشگاه نهاد در او

. کردنــدمی آماده" ینقش انتظارات" و نقش نیا با را خود الجرم زین دانشگاه مدرسان که بود

 و بــود منزلــت و تیاهم نیهم. شدمی دانسته مهم و ارزشمند نفسه یف دانشگاه در سیتدر

  . شودمی یاستاد گاهیجا کسب یبرا مردم بیترغ و قیتشو موجب که هست

 در نقــش نیــا مسوالنه و درست یفایا یمعنا به لزوما جامعه در یاستاد مقام اعتبار اما

 کــم کم ان،یدانشجو تعداد به شدن افزوده وها دانشگاه گسترش با. ستین درسهای کالس

 نیعــ در. شــدند روبرو زهیانگ با و توانا مدرس ژهیو به و مدرس کمبود مشکل باها دانشگاه

 از مدرسان یرو بهها دانشگاه یدرها الجرم درس،های کالس ازین به ییپاسخگو یبرا حال

 و تجربــه نــه و داشتند ییباال دانش نه لزوما که یمدرسان شد، باز جامعه مختلفهای گروه

 و نظــارت ییتوانــا زیــن دانشگاه یادار نظام ساختار گرید طرف از. سیتدر یبرا واال زهیانگ

 مدرسان از یاریبس جهینت در. ندارد و نداشت را دانشگاه مدرسان عملکرد بر مناسب کنترل

 یستگیشا لزوما که نیا بدون آوردند دست به را یاستاد لقب و پرداختند یآموزش تیفعال به

  . باشند کرده کسب را سیتدر کار یبرا الزم تیصالح و

 جامعه مختلفهای گروه ازها کالس در انیدانشجو گسترده حضور موضوع نیا کنار در

 یدانشــگاه تیــهو کســب یبــرا یآمــادگ آنها از یکاندهگرو تنها که مختلف،های زهیانگ با

 کند رییتغ درسهای کالس وها دانشگاه بر حاکمهای ارزش کم کم که شد موجب داشتند،

. کننــد دایــپ یاددهی و یریادگی یبرا یجد یتقاضا و یآموزش مطالباتتر کم انیدانشجو و

 مدرســان، درآمد بودن نییپا مانند ینکات م،یکن اضافه زین را گرید نکات تیوضع نیا به اگر

 و یفرهنگــ یفضــا نامناســب تیوضــعها، دانشــگاه یآموزش زاتیتجه و یماد یکمبودها

 در آمــوزش هکــ دیرســ جــهینت نیــا بــه توانمی صورت نیا درها، دانشگاه و جامعه یاخالق

 در. ندارند یآموزش گرم و پرشور جوها دانشگاه و ستین برخوردار الزم ییکارآ ازها دانشگاه

 شــدن یپژوهشــ یسو به یعال آموزشهای استیس ناگهان ۱۳۸۰های سال در ط،یشرا نیا

  . گذاردمی وخامت به روها دانشگاه در آموزش و سیتدر تیوضع و کندمی رییتغها دانشگاه
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  یاجتماع و یانسان علوم آموزش يراهبردها
 بازگو وار فهرست را سمیتدرهای تجربه از یبرخ و بپردازم مطالبم دوم بخش به دیده اجازه

 بلکــه هســتم، موفق سیتدر کار در من لزوما که ستین نیا یمعنا به تجارب نیا انیب. کنم

 حیتوضــ نجــایا در هســتند اجرا قابل و سودمند کنمیم گمان که راهایی تجربه یبرخ صرفا

 یکمکــ یاجتمــاع علــوم سیتدر بهبود ریمس در یاندک بتوانم دیشا که نیا دیامهب. دهممی

 یاجتمــاع علوم آموزش هنیزم در یمطالعات من کردم اشاره شتریپ که طور همان. باشم کرده

 از. ســتین مطالــب آن تکــرار نجــایا در قصــدم. امهکرد منتشر یمقاالت در را آنها و امهداشت

 یبرخــای هشــد ســاده نحــو بــه و کنممــی اجتنــاب نــهیزم نیا در یمفهوم و ینظر مباحث

  .دهممی حیتوض راهایم تجربه

هایم تجربــه از یبرخــ کنم،مــی ارائــه یآموزش یراهکارها عنوان به ادامه در که یمطالب

ی؛ آموزشــهــای کیتکن و فنون ازای همجموع نه و است یاجتماع و یانسان علوم سیازتدر

 نیا با مرتبط یکانونهای دهیا. هستم مخالف کیتکن و فن به آموزش لیتقل با اساسا که چرا

 یریادگیــ تجربــه دربــاره بحــث بــا ،)۱۳۹۶(فاضــلی  »یریادگی شوق« مقاله در را راهبردها

 یامــدهایپ راهبردهــا، نیــا از کدام هر .کنممی نظر صرف آن از نجایا در که امهداد حیتوض

  .پردازممی آنها به ادامه در که دارد یخاص یاجتماع و یآموزش ،یاخالق

 دانــش ٢ربــط و١تیاهم که باشند داشته را ییتوانا نیا دیبا دانشگاه استادان: اول راهبرد

ــه را ــدگ ب ــجو یزن ــ دانش ــد حیتوض ــل( دهن ــرکارآران در یفاض ــاس).  ۱۳۹۶ ،یس  در العط

 بــه »یاروپــامحور بــه ییهاپاســخ: ایآســ یاجتمــاع علــوم در دگــرواره یهــاگفتمان«کتاب

 دانشــجو آن از پــس و دارد تیــاهم اریبســ دانــش، ربط انیب. پردازد" میربط انواع" حیتوض

 منــابع بــه مراجعــه بــر عــالوههــا کیتکن یریادگیــ و باشــد موفــق راه ادامه در تواندمی خود

 آمــوزش راهبــرد نیاولــ نیبنابرا. ردیپذ صورت خودجوش صورت به تواندی میحت مختلف

 ابــدی اختصاص دانش حوزه آن تیاهم انیب به جلسه چند موضوع، به توجه با که است نیا

                                                   
1. Significance 
2. Relevance 
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 و دوره مباحــث ربــط و تیــاهم انیدانشــجو ایــآ کــه شود انجام یابیارز یینها جلسه در و

هــای کالس در را کــار نیا که کنممی تالش من. ریخ ای اندهکرد درک یخوب به را شان درس

  .دهم انجام خود درس

 کــردیرو« یدکتــر مقطــع در ژهیــو به دروس یبرخ در کنممی تالش اغلب: دوم راهبرد

 تیصــالح کســب شرطترین یضرور نشیب داشتن. دهم آموزش هدور کل در را »یمشخص

 کنممی تالشهایم دوره وها کالس تمام در من رو، نیا از. است خاص رشته کی در یعلم

 در یگونــاگون مباحث و منابع البته .کنم هیارا انمیدانشجو به را یمشخص کردیرو ای نشیب تا

 یسامانده و انسجام یمشخص کردیرو حول مباحث همه تینها در اما میکنمی بحث دوره

 مســاله یستیچ بحث به ،یدکتر دوره در »یفرهنگ یشناس جامعه« درس در مثًال  .شوندمی

 باعــث امر نیهم .پردازممی آن با مرتبط یراهبردها وها روش ابعاد، تمام و یفرهنگ یشناس

 طــول در کــه است بار نیاول که کنند ابراز معموالً  ترم، انیپا از پس انیدانشجو که شودمی

 مســأله آمــوزش در راهبــرد ینــوع نیــا. اندهگرفت ادی قیعم نحو به را یزیچ ل،یتحص دوران

  .شودمی انتخاب مسأله کی فقط آن در که است محور

 مقطــع در زیــن یگــاه و دکتــرا دوره انیدانشــجو یبــرا گــرید مــوثر راهبرد: سوم راهبرد 

 و نامــه انیــپا موضوعیریگ شکل منظور به انیدانشجو توسط مطالب ارائه ارشد یکارشناس

 بــه ان،منیدانشــجو ارائــه بهها ونظر نقد و بازخوردها ارائه با ترم طول در.است شان رساله

 شــکلهــا کالس و دوره یطــ آنهــا قیــتحق مسأله که میکنمی تالش انیدانشجو گرید همراه

 یبهتــر یریادگی و کندمی کمک پژوهش مساله یصورتنبد در دانشجو به راهبرد نیا .ردیبگ

  .آوردمی بوجود آنام یبرا پژوهش مساله حول

 بــر یمبتنــ رمیــگمی نظــر در سانسیل انیدانشجو یبرا که یگرید راهبرد :چهارم راهبرد

 بحــث، گــروه پــنج ایــ چهــار در مثــال عنوان به را انیدانشجو که است یگروههای آموزش

 کالس در را خود ارائه شده، انتخاب منابع و موضوع براساس دیبا گروه هر و کنممی میتقس

 نظر در انیدانشجو یبرا مشاوره وقت ساعت ۷ تا ۴ نیب هم کالس از خارج در. دهد انجام

 یوقتــ یعنــی. شودمی مشخص هم مباحثه میت کی یگروههای آموزش انیجر در. رمیگمی

 که بپردازد بحث به آنها با که دارد فهیوظ) ب( گروه است موضوع ارائه حال در) الف( گروه
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گاه مستلزم امر نیا  نیتمر زین و شده نییتع شیپ از منابع و موضوع به نسبت گروه دو هر یآ

 یبــرا ییفضــا آوردن فــراهم لیــدل بــه تیــنها در و اســت کالس آغاز از شیپها آن یگروه

 موردبحــث، موضــوع از مناسب درک بر رقابت،عالوه حس جادیا و افتهی سازمان مباحثات

  .ردیگمی شکل ان،یدانشجو انیم در همای هدوستان روابط

 هبرنامــ طبــق بــر را انیدانشجو ازین با مرتبط یدیکل میمفاه کنممی تالش :پنجم راهبرد

 هــر کــه داشــت نظر در دیبا البته. است موثر اریبس روش نیا و دهم قرار مبنا شان یآموزش

 ســاعت مین و سه تا دو نیب جلسات زمان معموالً  و ابدی اختصاص جلسه کی به تنها مفهوم

 جلسه هر در چون دهمنمی قرار درس کالسبندی زمان به دیمق را خود حال نیدرع و است

  .شودمی کار انیدانشجو با مفهوم کی

 ینوع در مختلف اشکال به را انیدانشجو که کنممی تالش راهبرد نیا در :ششم راهبرد 

 معرفــت لحــاظ بــه من کردیرو .دهم قرار خاص یشناس معرفتگیری جهت و یفکر سنت

 حالــت ،یاجتمــاعهای دهیــپد به نگاهم نوع یعنی. است ١یفیک ،یشناخت روش و یشناخت

 و پــردازممی ٢یاتواتنوگراف و یاتنوگراف بهای هحرف صورت به .دارد دارشناسانهیپد و یریتفس

 زین و دهم آموزش انمیدانشجو به خود خاص یشناس روش سنت قیطر از که کنممی تالش

 رساله ای متن در دیبا سندهینو ِی فاعل منِ  که معنا نیا به. کنم قیتشو خالقانه نوشتن به را آنان

 ،یشناســ روش در تیــفرد بــر یانســان علــوم آمــوزش در نیبنــابرا. باشد داشته حضور آنها

ک موضوع انتخاب ی وفکر تیخالق  و ستهیز تجربه آموزش، ندیفرا در آن بر عالوه. دارم دیتأ

 تجربــه م،یکارهــا وها نوشته همه در لیدل نیهم به .است تیاهم حائز اریبس فرد، یشخص

 در مــن یبــرا هدف. است مشهود کامًال ) یشخص یزندگ و خیتار جامعه، درباره( امهستیز

 در جهینت در. شودمی خالصه امهجامع و خودم به مربوط ابعاد همه و جامعه ا،یجغراف خ،یتار

 و یاجتمــاع ،یخیتــار گــاهیجا و تیــموقع در گرفتن قرار ،یاجتماع و یانسان علوم آموزش

  .است آموزش یاساس راهبرد خودمان، یرانیا ییایجغراف

                                                   
1. Qualicative Approach 
2. autoethnography 
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 آموزش هک دهممی حیتوض همواره ان،یدانشجو به سیتدر اول جلسات در :هفتم راهبرد

" یانسان یموضع" آموزش، در من موضع .باشد داشته" موضع" دیبا یاجتماع و یانسان علوم

 به من، نظر به. ستین بهتر یشغلهای فرصت آموزش، از من هدف یعنی گراست؛ انسان ای

 به. است یاجتماع و یانسان علوم آموزش هیثانو امدیپ بهتر، یشغلهای فرصت آوردن دست

 در مباحثــه بــه انمیدانشــجو بــا دارم تــوان در کــه ییجــا تا درسهای کالس در لیدل نیهم

 ،یکلــهــای یریجهتگ کــردن مشــخص منابع، وها کتاب یمعرف( مانند مختلفهای نهیزم

 یراســتا در انیدانشــجو بــه مناســب انــداز چشــم ایــ نشیب ارائه و موضوع تیاهم حیتوض

  .پردازممی )شان عالقه موردهای حوزه

  آموزش ندیفرا در یاساس اصول
های جنبه یانسان علوم آموزش در که معتقدم، آموزش یعاطفاصل اول: توجه به بعد

 که است نیا یعاطفهای جنبه آموزش از منظور. است یشناختهای جنبه ازتر مهم یعاطف

. میکنــ شــروع خــود از ابتدا را کار نیا و میباش داشته را افراد در زشیانگ جادیا ییتوانا دیبا

 نیــا ریــغ در. دارد ضرورت دوطرفه تعامل یبرا زه،یانگ و اقیاشت شور، یفضا آوردن فراهم

 در و اســت یزگــیانگ یبــ ینوع دهنده انتقال مدرس، لحن و حرکات نگاه، حالت صورت،

 درس،های کالس در که کنممی تالش. شودمی یمنته یعاطف یانرژ افتیدر عدم به تینها

 در که است یکوچک جامعه همچون درسهای کالس. آورم جانیه و وجد به را انمیدانشجو

 حاکمکالس  بر منصفانه یرفتار که داد نشان،ساخت مشخص را درس یگر هیتوج دیبا آن

 هر .کرد تالش انیدانشجو در زهیانگ جادیا جهت در ت،یامن احساس یبرقرار از پسو است

ک یاحساسهای جنبه بر انصاف و زهیانگ ت،یامن یعنی مورد سه  یمعنا به تیامن. دارند دیتأ

 نیا یمعنا در زهیانگ و نکردن اجحاف احساس یعنی انصاف وحشت، احساس بردن نیب از

 کی به دیده اجازه. باشد داشته دوست را درس و کالس استاد، ،یعاطف لحاظ به دانشجو که

  .کنم اشاره نهیزم نیا در جالب یتجرب مطالعه
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 و اســتادان بــا مصــاحبه انجــام از پــس٢»برتــر دیاســاتهــای یژگیو«در کتاب  ١نیب کن

یسدمی ان،یدانشجو  یزمایکار ،یتیشخص و یعاطف ریتأث برتر، استادان یژگیو نیمهمتر نو

 کسب با بتوان که ستین یزیچها، یژگیو نیا .است سیتدر هنگام به استاد یمش و یاخالق

 یمقــام در ارشــد، و یکارشناس انیدانشجو گر،ید طرف از. افتی دست آنها به نوبل زهیجا

 نیــا یبــرا آنچــه. کننــد استفاده یعلم یدستاوردها نیآخر از بتوانند و بخواهند که ستندین

 نوشــتن، دادن، گــوش دن،یشیاندهای ارزش درک و تجربه است، تیاهم حائز انیدانشجو

 و دنیــد همان، ای و کردن تجربه و علم یکلهای ارزش درک تر، یکل یانیب در و کردن دقت

 اش، چهره کالمش، لحن استاد، وجود در. این اموراست یدانشگاههای ارزش کردن لمس

 در را یاددهیــ و یریادگیــ اقیاشت و شور و شودمی متبلور درس کالس یفضا در جسمشو 

بل زهیجا او خواه کند،می داریب انیدانشجو  نیبرتــر و نیاولــ ن،یبنابرا! باشد نبرده ای برده نو

 از کــدام چیه که است یاددهی و یریادگی به اقیاشت و عشق شور، همان برتر، دیاسات یژگیو

  .ندارد یپژوهش درخشان رزومه کی به ازین ص،یخصا نیا

 هیــپا ســه، آمــوزش نــدیفرا در انســان یســوژگ و ییخودشــکوفا به توجه: دوم اصل

 یمبنا ،یاجتماع و یانسان علوم از گرفته نشأت یمیمفاه عنوان به را زهیانگ و تیامن انصاف،

 در هم آنها که میده ادی انیدانشجو به دیبا که معنا نیا به. دهممی قرار زین علوم نیا آموزش

 فیــتعر صــورت نیبد را یانسان علوم کنممی تالش. کنند عمل اساس نیا بر خود، یزندگ

 خادم علوم نیا که است نیا»ما یبرا« از منظور و »ما بر نه هستند ما یبرا علوم نیا« که کنم

 نیا به.این علوم هستند ما یسوژگ و تیانسان ت،یخالق ،ییشکوفا یبرا یابزار وها انسان ما

 ساحت ساختن یبرا بلکه بسازند، قدرت ای بازار یبرا ییابزارها ما از که اندهامدین دیپد لیدل

  .میکن ابراز را خود میبتوان آنها کمک به ما تا هستند ما یانسان

 و انیدانشــجو آن در کــه اســت ییبــایز یعاطف صحنه من یبرا درس کالس و دانشگاه

 بــه هم با را بودنشان انسانهای تجربه و کنندمی ابراز را شان یوجودهای تیظرف استادان،

                                                   
1. Bain,Ken 
2. What the best college teachers do. 
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 بودن، انسان یبرا ما که کندمی انیب »تشخص و تجدد« کتاب در ١دنزیگ. گذارندمی اشتراک

هــای کالس و میکن تجربه را بودن دیمف و بودن انسان بار، کی روز هر حداقل که میدار ازین

 هــم اســتاد و دانشــجو که یشرط البتهبه.کندمی فراهم را بودن انسان تجربه فرصت درس،

 ییایــجغراف و یخیتار تیموقع چه در که بداند دانشجو یعنی. باشند داشته یکردیرو نیچن

  .بداند را تعامل و گفتگو یبرا شده فراهم فرصت ارزِش  و قدر و است گرفته قرار

 تالش و ندارد یاسیس و یبازار جنبه و است یانسان صورت به ،یانسان علوم به من نگاه

 بــه کــه اســت لیــدل نیهمــ بــه. بنــدم کــار به زین عمل در را کردن نگاه وهیش نیا که کنممی

های یژگیو و یبودگ انسان نیتمر ،یاددهی و یریادگی اقیاشت. دهمنمی ادی فن انمیدانشجو

 یبــرا الزم یفضــا بتواند خود دانشجو، تا است یکاف تیمیصم و صداقت همچون یانسان

  .است یانسان علوم یاخالق رسالت همان نیا. کند فراهم را یریادگی

 محسوبای هحرف و یاجتماع یزندگ در مشارکت ینوع من، یبرا یانسان علوم آموزش

 کنممــی گماناســت آور نشاط میبرا جشن، یفضا همچون درس کالس در حضور. شودمی

 مشخص یهدف یراستا درها آن با گفتگو و جوان انیدانشجو انیم در حضور از بهتر یزیچ

 کــه نیــا. است کالس و درس داشتن باور آموزش، یراهکارها نیبهتر از یکی د.دارن وجود

 اگــر یعنــی. دهدمی وارونه جهینت آن، عکس و است تیانسان نیع ،یانسان علوم دادن درس

 انیدانشــجو نفــرت موجــب ت،یــنها در ســتین تیانســان دیــدهمی درس چه آن دیکن فکر

 و جامعــه خــود، بــه ینگاه چه مان، یوجود خلوت و ییتنها در ما که است مهم. شودمی

 مــدرس خــوِد  یاخالق تیترب و آموزش ،یانسان علوم آموزش جه،ینت در. میدار گاهمانیجا

 یسر کی ارائه به فقط و کنممی کسب یانرژ و آموزممی زینمن  آموزش، نیح در. هست زین

 مثابــه بــه دادن درس دارد تیــاهم مــن یبرا چه آن.پردازمنمی هاکیتکن و اتینظر م،یمفاه

 سیتدر چگونه را یفرهنگ مطالعات ای یفرهنگ هینظر« مقاله در. است یوجود نیتمر ینوع

 نیتمــر همــان ،یاجتماع و یانسان علوم آموزش هک امهپرداخت موضوع نیا شرح به »؟ میکن

  .استی شناخت نیتمر و یاسیس نیتمر ،یفکر نیتمر ،یاخالق نیتمر ،یعاطف

                                                   
1. Anthony Giddens  
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 در درس، کــالس کــار و ماست وجود پروراندنِ  یبرا ممارست و نیتمر ینوع آموزش،

 بــه خــدمت یبــرا فضا، نیبهتر که داشت باور دیبا. شودمی خالصه یوجود نیتمر نیهم

 نیتمــر. اســت درسهای کالس و کنفرانسهای سالن نیدرهم ران،حضوریا جامعه و خود

 من که است لیدل نیهم به و است لحظات نیباتریز و نیبهتر از آموختن، و نوشتن خواندن،

ــ نــدیفرا کل،زیراشــمیاندنمی یخودگذشــتگ از بــه گــاه چیهــ  ینــوع را یاددهیــ و یریادگی

 یافتگی رشد به و شود شکوفا استعدادش که نفر کی هر معنا، نیا در. دانمیم ییخودشکوفا

 در را خــود تــالش تمــام من.اســت افتهی رشد و شده گشودهای هجامع که ییگو ابدی دست

 به ما تا است جامعه یسو از رساندن یاری ینوع ،یاددهی و یریادگگیرم.یمی به کار آموزش

  .شودمی اصالح جامعه که است قیطر نیا از تنها و میابی دست ییخودشکوفا

 آموزش از هدف اوست، یهست و وجود و انسان به مربوط ،یانسان علوم که ییجا آن از

 و خود به نسبت بتواند ق،یطر نیا از تا اوست تیخالق رشده و شیاند یارتقا ،یانسان علوم

گاه یانسان جامعه  وهــا ییتوانا براســاس گــاه وآن بشناســد را یانســانهــای ارزش ابد،ی یآ

 دیــتول ،یانســان علــوم آمــوزش نیبنابرا. بپردازد ییخودشکوفا به خود، یفطر یاستعدادها

 کــه یزیــچ همــان ایــ برســانند، ثبــت به ISI در یادیز مقاالت ندهیآ در که ستین یکارگران

 یفیتعر نیچن. رندیگمی کار به اش درباره را »علم دیتول« یدرآورد من و نادرست اصطالح

  . ندارد یگاهیجا یاجتماع و یانسان علوم در ژهیو به و علوم از کی چیه در

 کــانون در ،یزنــدگ یضــرور میمفــاه عنوان به انسان و جامعه ،یانسان علوم آموزش در

 را انسان توانندمی یسادگ به عتیطب و صنعت ،یتکنولوژ که ییفضا در تا ردیگمی قرار توجه

 رســالت کــردن یعملــ یبرا که داشت توجه دیبا البته. سازدمند توان را او برانند، هیحاش به

 توانــدنمی زیــن هــرکس کــه گونــه همــان نندیبب آموزش توانندنمی همه ،یانسان علوم یاصل

 مختلفهای رشته در شغل افتنی و یکاسب یبرا که یافراد مشخص، طور به و دهد آموزش

 افراد که است یهیبد. برد نخواهندای هبهر علوم نیا از شوند،می دانشگاه وارد یانسان علوم

 ابنــدیمی دستای هستیشا گاهیجا به ییشکوفا خود و تیخالق بروز و دانش یریفراگ اثر در

 است دانشگاه یاصل فهیوظ و دارد ازین نیکارآفر و خالقهای انسان به همواره جامعه که چرا

 خــود، کــه ینحو به باشد داشته را خالق یدانشگاههای انسان پرورش و تیترب ییتوانا که
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 یحتــ ایــ و کتاب لم،یف مقاله، نشیآفر یبرا نینوهایی شهیاند وها چارچوب کننده فیتعر

  .باشند نظائر آن و ادداشتی کی

 در انیدانشــجو بــه یکــافهای آموزش وجود فقدان اشاره، قابل مشکالت از گرید یکی

 در را الزم یآمادگ بتواند که است مدارس و خانواده قیطر از دانشگاه به ورود از قبل مرحله

 جامعه منظور به یتالش که آن بارتر فاجعه .کنند جادیاها آن در یآتهای نقش رشیپذ جهت

 فهیوظ از دانشگاه متأسفانه. ردیپذنمی صورت زین سانسیل دوره در انیدانشجو مجدد یریپذ

 یوجــود یازهاین و تیظرف شناخت جهت در انیدانشجو به یبخش یآگاه که خود یاصل

 شــدن، داشــته دوســت   و داشــتن دوست محبت، عشق، ،یاددهی و یریادگی همچون شان

  . ورزدمی غفلت... و کردن برقرار ارتباط

 نسبت یآگاه داشتن مستلزم ،یاجتماع و یانسان علوم حوزه به ورود که است آن تیواقع

های انسان تیترب دانشگاه فهیوظ انیم نیا در و است شیخو یوجود یازهاین وها تیظرف به

 علــوم آمــوزش از هــدف متأســفانه! مقــاالت کننده دیتول صرفاً  نه و است سندهینو و خالق

 افتــهی لیــتقل یدولتهای سازمان به ارائه و یلیتحص مدرک گرفتن به تنها یاجتماع و یانسان

 یروهــاین عنــوان بــه الزم ییتوانا از تنها نه انیدانشجو که شودمی باعث موضوع نیا .است

 محســوب زیــن جامعــه انگــل و ســربار ینوع به بلکه نباشند برخوردار جامعه دهنده توسعه

  .شوندمی

  سخن انیپا
 و یانســان علوم آموزش و سیتدر کههایی چالش یبرخ ارائه با تا کردم تالش نوشتار نیا در

 کردن سیتدر مسئله یتاحدود است مواجهه رانیاهای دانشگاه در حاضر حال در یاجتماع

 .نکردم هیارا یجامع فیتوص و گفتم را مطالب ینشیگز نحو به صرفا اگرچه. کنم حیتشر را

 یبرخ نیهمچن. میشیندیب دانشگاه در کردن سیتدر موضوع به تا بود یمجال حال هر به اما

 ییبازگو یبرا یراه حال هر به که بود نیا هدفم. کردم حیتشر را سیتدر نهیزم در تجاربم از

 ارتقــاهــای روش نیبهتــر از یکــی. کــنم جادیا سیتدر تجارب انتقال نهیزم در مان تجارب

 روزهامهکــ دانممــی .است تجارب نوع نیا انتقال و انیب نیهم دانشگاه در سیتدرهای وهیش
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 دانــش یکــاریب از ،روبروســت یجــدهــای چالش بــا رانیــا در یاجتمــاع و یانســان علوم

 در کشور انیدانشجو از یمین که آنجا از اما. ها دانشگاه ینهاد مشکالت تا گرفته آموختگان

 بهبــودهــای روش و علــوم نیــا آمــوزش موضــوع دیبا الجرم کنند،می لیتحصها رشته نیا

 یازین چه اساسا بپرسند یبرخ اکنون دیشا. میکن بحث آنها درباره و یبررس مدام را آموزش

 تیاهم بر حایتلو گفتار نیا سراسر در م؟یدار یاجتماع و یانسان علومهای رشته آموزش هب

کانونی ایــن  پرسش حیتشر با را صحبتم دیده اجازه اما. داشتمهایی اشاره علوم نیا آموزش

  .ببرم انیپا به نوشته

 معاصر جامعه دنیشیاند یامروز و مدرن وهیش ،یاجتماع و یانسان علوم که ییآنجا از 

 یشهر و معاصر مدرن، جامعه گر،ید انیب به. دارد ضرورت آنها یریادگی و آموزش هستند،

 کــالن ایــ یشــهر یفضا نیا در را انسان بتواند که است دانش از یفرم ازمندین روز،امهشد

 نیچنــ پــرورش بــه ییدانا نظام ینوع مثابه به یاجتماع و یانسان علوم و کند سازگار یشهر

 بــه تنهــا نــه و کننــدمی ســتیز یشــهر وهیشــ و نظــام بــا متناسب که پردازدهایی میانسان

 بــه یبرابــر و عــدالتهای آرمان و صلح ز،یآم مسالمت یستیز هم ک،یدموکراتهای ارزش

 نیــا نمــاد و یمجــر عنــوان بــه خــود بلکــه هستند، بند یپا امروز، انسانهای ارزش عنوان

 خواهــان که آن از شیبهایی انسان نیچن که گفت توانمی معنا نیا در. هستند زینها ارزش

 انتظــار و توقــع از شیب هستند، یعادلهای انسان خود باشند، گرانید توسط عدالت یاجرا

 اســتفاده نحو نیبهتر به خود یوجودهای تیظرف از و هستند شنوا گوش خود شدن، دهیشن

  .کنندمی

 درک و فهــم منظــور بــه یانــداز چشــم فیتعر بر دیبا یاجتماع و یانسان علوم آموزش

  .باشد استوار او یخیتار تیموقع و انسان جامعه، ،یهست از مناسب
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  منابع
 ترجمــه ی،اروپامحور به ییهاپاسخ: ایآس یاجتماع علوم در دگرواره یهاگفتمان.)١٣٩٣( دیفر العطاس،

  .یاجتماع و یفرهنگ مطالعات پژوهشکده: تهران. یمرشد ابوالفضل و راد یقانع نیام محمد

ها دانشگاه: یمل توسعه و یعال آموزش.)١٣٨٩( روبرتا ن،یسیجوسو و رایپالم ن،یسیجوسو د،یوید جز،یبر

  .یاجتماع و یفرهنگ مطالعات پژوهشکده: تهران. مبریس رضا ترجمه. گذار حال در جوامع در

یرمحمــد حــاجی یوســفی و مژگــان جبلــی، تهــران: امه، ترجمهای اساتید برتــرویژگی). ١٣٨٩بین، کن (

 انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 دانشــگاه یاجتمــاع علــوم فصلنامهمباحثه روشی برای تدریس در دانشگاه. ). ١٣٨٥فاضلی، نعمت اله (

  شماره بهار.، یطباطبائ عالمه

  .علم نشر: تهران ،آموزش ینگار مردم).١٣٩٠(اله نعمت ،یفاضل

  .وریشهر شماره ،یاجتماع علوم رشد مجله،یفاضل اله نعمت با گفتگو). ١٣٩٢(اله نعمت ،یفاضل

 یفرهنگ مطالعات فصلنامه م؟یکن سیرا چرا و چگونه تدر یهای فرهنگهینظر).١٣٩٥( اله نعمت ،یفاضل

  .۴۴شماره  ،۱۲دوره  ،ارتباطات و

 یفرهنــگ شناســ تیدر ســا یابیقابل باز م؟یکن سیتدر چگونه و چرا را یشناس انسان.اله نعمت ،یفاضل

www.farhangshenasi.ir  

 یفرهنــگ شناســ تیدر ســا یابیــباز قابــل. رانیــدر ا یهــای علــوم انســانچالش .الــه نعمــت ،یفاضــل

www.farhangshenasi.ir  

در محمــد رضــا ســرکار  انیدانشــجو یها براهی: تامالت و توصیریادگی شوق). ١٣٩٦(اله نعمت ،یفاضل

: تهــران ،یســرکارآران رضا محمد یتیتربهای شهیاند و یزندگ ازهایی جلوه: یریادگی یتمنادر  ،یآران

  .افست یسهام شرکت

 ناصــر: ترجمــه ،دیــجد عصــر در یشخصــ تیــهو و جامعــه: تشــخص و تجــدد).۱۳۹۴(یآنتون دنز،یگ

  .ین نشر: ان،تهرانیموفق

 نیتدو و مطالعه سازمان: تهران ،یانداریم ترجمهحسن ،ستمیب قرن در علم فلسفه).١٣٩٤(س،دونالدیلیگ

  ).سمت(دانشگاهها یانسان علوم کتب

http://www.farhangshenasi.ir
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پیدایی وبرآمدن توضیحی بر علل  از دارالحکمه تا دارالمعلمین؛

  ی در ایرانآموزش علمی وهاي نهاد
  

  مقصود فراستخواه

  آموزش عالیریزی وبرنامهمؤسسه پژوهش 

  

 هایی هستیم که بتوانیم با آنها، پیدایی و برآمدن علم را در ایران توضیح بدهیم.نیازمند مدل

نش در ایران انجام ها و شواهد مرتبط با وضع داای تاریخی با استقرای دادهنویسنده مطالعه

های تاریخی و اجتماعی در این سرزمین برای توضیح ای از دادهداده است و به مدلی زمینه

در ایــن مطالعــه  از تاریخ ایران دست یافتــه اســت.هایی رشد علم ونهادهای علمی در دوره

 ها و نهادهای علمی بررسی شده است؛ مثل لحظه گندیهای رشد علوم و دانشانواع لحظه

الحکمه، لحظه نظامیه، لحظه دارالفنون، لحظه مدرسۀ سیاســی، لحظــه شاپور، لحظه بیت

مدرسه صنایع مستظرفه، لحظه مدرسه ایران وآلمان، لحظه دارالمعلمــین، لحظــه دانشــگاه 

تهران، لحظه دانشگاه صنعتی(آریامهر)شریف و دیگر لحظــه هــا. در اینجــا بــه مقایســة دو 

کمه که محمدبن موسی خوارزمی وبقیه دانشمندان عصر زرین شود: دارالحمی لحظه بسنده

بینیم و دارالمعلمین که صدیق و فروغی و فروزانفر و غالمحســین تاریخی خود را در آن می

مصاحب و دیگر نسل نخست استادان و دانشگاهیان ومعلمان فرزانۀ ایران معاصــر را در آن 

ه دســت آمــده اســت کــه تاحــدودی کنیم. از این مطالعه مدلی شش وجهی بــمی مالحظه

وفعالیت نهادهای علمی در ایران  وتأسیسها رشد وبالندگی علوم ودانشهای تواند دورهمی

قرن (هزار و یکصــد و انــدی ســال) فاصــله  ۱۲را توضیح بدهد. بین این دو لحظه تاریخی 
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تقویت بکند. تواند پایداری مدل ما را در توضیح مسائل علم در ایران هست و این خود می

مــیالدی) و  ۹و  ۸های هجری (سده ۳و  ۲چرا که خوارزمی وبیت الحکمه در گذرگاه قرن 

خورشیدی هستند. شش مؤلفۀ مدل عبارت اند از(بــه اســتناد  ۱۴دارالمعلمین در آغاز سده 

ــایی در:  ؛ حمــزه  ۱۳۷۸و  ۱۳۸۱ عقــوبي،؛ ی۱۳۸۸،ســارتوناطالعــات تــاریخی وجغرافی

 ۱۳۷۳ ،بلعمي  ؛۱۳۱۹؛ اندلسی،۱۳۸۶، ابن ابی اصیبعه؛ ۱۳۴۷، قفطی ؛۱۳۴۶اصفهانی، 

  ) :۱۳۷۹و  ۱۳۷۵فراي، ؛  ۱۳۸۴زیدان، ؛ 

 . ابتکارات کنشگران مرزی۱
 . رشد شهر نشینی به عنوان زمینۀ سکونتگاهی و زیستبوم علم۲
یایی شناسی اجتماعی۳  . منابع هیجانی و پو
 تعامالت بین المللی مثبت وخالق. محیط جهانی ِ پیرامونی وبر انگیزاننده ؛ و۴
و علم گرایی، ب. دوستی ومراوده گرایی الف. عقل: . چهار خصیصه کلیدی در دولت۵

 ث. تسامح مذهبی در دولت، بادانشمندان، پ.تمدن گرایی
 جهانی) –ترکیب دهنده در ایران(پدیدۀ ایرانی ، . روح فرهنگی تلفیق گر۶

 مؤلفه نخست: ابتکارات کنشگران مرزي

است. کنشــگران این مفهوم را نویسنده از تحلیل وقایع و تحوالت تاریخ ایران استنباط کرده

مرزی آن طیف از عامالن اجتماعی هستند که در مرزهای میان جامعه و دولت تردد دارند و 

ترنــد و بخشــی بــه شوند. بخشی از اینان به جامعــه نزدیــکهای تغییر میکم و بیش واسطه

هــای رکز قدرت رفت و آمد و حضور و شرکت دارند ولی برخــی در الیــهدولت. بعضی تا م

برند ولی مهم این است پیرامونی قدرت و یا حتی حواشی اجرایی و کارشناسی آن به سر می

که حضور در دولت و منافع و عالیق رسمی دولتی آنها را از توجه به مقتضیات اجتمــاعی و 

ر جامعه سیاسی ومدنی بیرون از دولت، آنها را از دارد یا بالعکس حضور دنمی همراهی باز

-ر اجتماعی بازنمیامههای حکمرانی و نگاه کالن بدرک پیچیدگی ادارة کشور و محدودیت
شرح انواع این کنشگران مجال دیگری الزم دارد. در داستان رشد علم نیز این کنشگران . دارد

  مرزی بسیار تعیین کننده بودند.
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ونزدیــک بــه دســتگاه  اوالً خوارزمی خودْ عضوی از بیت الحکمــه در لحظه دارالحکمه

خالفت است. کاملْ مردی برکنار از تعلقات نیست. انسانی دانشمند با گوشت و پوســت و 

دوست دارد به قدرت نزدیک شود تا از آن طریــق بتوانــد بــه تحقیقــات و  استخوان است و

بعات ریاضی و نجومی و تاریخی و جغرافیایی خــود  ادامــه بدهــد و اشــاعه و اثربخشــی تتّ

 شود ودر بیت الحکمــه اشــتغالمی اجتماعی آنها را بیشتر بکند در نتیجه به دستگاه نزدیک

  یابد.می

بختی را می  بینیم که در مــرز از سوی دیگر در لحظه دارالحکمه برمکیان را و خاندان نو

و یحیایی  ۱۸۷کی متوفای میان جامعه ایرانی وخالفت عباسی در تردد اند مانند جعفر برم

ختیشوع نســتوری، یوحنــا پســر ماســویه،  کسانی مثل جبرئیل ).۱۹۰ -۱۲۰برمکی(  پسر بُ

همه کنشــگران مــرزی و » موسی پسر شاکر«خاندان  اسحاق بن حنین و، حنین بن اسحاق

یش اعسم، رئیس بیت بَ الحکمه ( صاحب دوزیست میان جامعه و دستگاه خالفت بودند. حُ

  ) از این طایفه بود. الحکمهبیت

م) در دوره منصــور، همــین  ۷۶۲(١بخش مهمی از عوامل مؤثر در ساخته شــدن بغــداد

هــای تیســفون ساســانی در یــک موقعیــت مناســب دسته ایرانیان بودند. بغداد از پس زمینه

دروازه خراسان بــود. برمکیــان و خانــدان  ساخته شد و از چهار دروازه آن یکی نیزای هدجل

خالفت داشتند، تــا های در تصمیم گیریگذاری ر دوره هارون سعی به نفوذ وتأثیرنوبختی د

حدزیادی موفق شدند به طوری که بعدها هارون از قدرت اینها به هراس افتــاد و برخــی را 

کشت. کنشگران مرزی برکنار از انواع مخاطرات و تهدیدها نبودند در دوره معاصر نیز نمونه 

باری طرح اولیه شهر بغداد را نوبخت به دســت  است. و امیرکبیر اش کشته شدن قائم مقام

بختی، پدر ابوسهل نوبختی و هر دو منجم دستگاه منصور. این طرح به  داد؛ نیای خاندان نو

ه از شهر ساسانِی  های متداخل بودو در آنصورت دایره رَّ وَ شــکوه  ( به معنــای فــرّ واردشیرخُ

برداری که االن فیروزآباد است گرته») اردشیر آباد«مثل یا تقریبا نزدیک به مضمونی  اردشیر

  شده بود.

                                                   
  ای فارسی(به فارسی میانی) است به معنای موهبت خداوندی بغداد واژه. ١
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خشن و بسیار سختی برای ایرانیان بود) دوباره بــا گرایی ین(که دوره عربامهبعد از دور 

-مأمون در دوره رشد خود به عنوان خلیفه آمدن مأمون، ایرانیان قدری نفس راحتی کشیدند.
وادیبان پیرامون دستگاه خالفت، تحت تأثیر فرهنگ ایرانی از طریق کنشگران ومعلمان  زاده

به خالفت رسانیدند و بعد او را به ساختن بیت الحکمه تشویق  قرار گرفت و همینان نیز او را

الحکمه کار کردند؛کسانی مانند فضل بــن ســهل کردند. خودشان نیز از همان ابتدا در بیت

زه خراسان نگه دارد و بر او نفوذ داشته باشد کوشید مأمون را در حونوبخت. همین فضل می

 تا بلکه خود وخاندانش و قدرت ایرانیان و فرهنگ ایرانی را در خراسان تثبیــت بکنــد. پــس

حوزه شکوفان بیت الحکمه و خزائن گیری بینیم ابتکارات کنشگران مرزی ایرانی در شکلمی

  در آن دوره، تأثیر فراوان داشت.گرایی الحکمه و علم

لحظه دارالمعلمین نیز چنین بود ؛ عیسی صــدیق، علــی اکبــر سیاســی، ابوالحســن  در

ایده تأسیس دارالمعلمین را در  فروغی و اسماعیل مرآت همه کنشگران مرزی آن دوره بودند.

گــذارد. وی و صدیق با احمد بدر نصیرالدوله وزیر وقت فرهنگ در میان مــی، ۹۰طی دهۀ 

بودند. مهمتــرین اکتشــاف  ۱۲۹۰ارج طبق قانون مصوب نفر اعزامی به خ ۳۰سیاسی جزو 

صدیق در خارج این بود هر کس دانشی دارد، منطقی وموجه نیست که بدون ســیر مراحــل 

تخصص خاصی هست. صدیق تا به ایران برگشت وارد دســتگاه ، معلم بشود. معلمی، الزم

از یکســو و  جهانی به دســت آمــده از دوران تحصــیالت در خــارجهای دولت شد و تجربه

مطالبات داخل جامعه آن روزی ایران را از سوی دیگر(که قبال توسط کنشگرانی مثل رشدیه 

ــدورهای می دنبــال ــه درون کری کادمیــک ب شــد) در قالــب ضــرورت تأســیس نهادهــای آ

کیلــومتری پــاریس  ۲۰۰برد. اسماعیل مرآت دانش آموخته دانشسرای بلوا در گیری تصمیم

عمومی به نفع علــم مــدرن های زیست و بر خط مشیمی مرکز قدرت بود او نیز در دور وبر

گذاشت واستاد و نخستین معاون دارالمعلمین شد. خــود می تأثیر وتأسیس نهادهای علمی

از این گونه پیشنهادهای اولیه روشنفکران  ابراهیمی حکیمی نیز که در دورة وزیر معارفی اش

دارالفنون، دارای دکترای پزشکی از پاریس و آدم وتحصیلکردگان استقبال کرد، دانش آموختۀ 

مشروطه خواهی بود. وقتی وارد مرکز قدرت شد در حد تــوان از اعــزام دانشــجو و تأســیس 

کنیم که اگــر خالقیــت وهوشــمندی می مدارس حمایت به عمل آورد.بدین ترتیب مالحظه
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  دارالمعلمین.  آمد و نهمی نه بیت الحکمه به وجود، وابتکارات کنشگران مرزی نبود

 زمینۀ سکونتگاهی و زیست بوم علم عنوانبه  نشینیمؤلفه دوم: رشد شهر 

 اکسفورد، کمبریج، پاریس و بلونیا شهر، مادر نهادهای علمی و مادر دانشگاه است این را در

توضیح داده شده است که چگونه بر اثــر » سرگذشت و سوانح دانشگاه«کتاب  بینیم ودرمی

ی جدید، نظام مدرسی سنتی و اسکوالستیک اوایل قرون وسطای، تاحد تحوالت شهرنشین

زیادی فرو ریخت. از تقسیم کار اجتماعی در شهر و از ظرفیتها و تقاضاهای نوپدید در شهر 

  ). ۱۳۸۷بود که احساس نیاز به دانش و به نهادهای آموزشی به وجود آمد(فراستخواه، 

ته شدن شهر بغداد و رشد آن و تحــوالت در لحظه دارالحکمه روشن است که اگر ساخ

قشربندی اجتماعی و ظهور گروههای جدید اجتماعی و طبقات متوسط جدید در آنجا نبود 

یافت. طی و نه خوارزمی، فرصت ظهور و فعالیت می شدمی نه به دارالحکمه احساس نیاز

نفوذ شــده بــود: دارای اهمیت و  سده دوم وسوم در شهر جدید بغداد دو عنصر پا به پای هم

گذاشــت. می در دستگاه خالفت ورفتار آن اثــر علم آموزی و بازرگانی. این دو عنصرمرتب

 فرهنگ شهری نوپدید بر الگوی زیست ونیازهای جامعه وادراک مردمــان و حاکمــان چکــه

بینیم. جمعیــت کرد. بخشی از بازتاب آن را در داستانهای شهرزاد (هزار و یک شب) میمی

ه گاهی البته به مبالغه درحد یک میلیون نفر نیز گفته شده است، الگوهای سنتی بزرگ شهر ک

  داد.می و تقاضاهارا تغییرها زندگی وعادتواره

 النهرین بستر فعالیت محمد موسی خوارزمی شد، همانطورچنین بود که بغداد در بین 

چه خوارزم نیز محــل که حوزه شهری خوارزم در ماوراءالنهر و کنار رودخانه جیحون و دریا

توانست در می این شهر به سبب موقعیت بازرگانی خاص خود. ١رشد کودکی و جوانی او بود

کریدوری تجاری، و به لحاظ تاریخی نیــز  پرورش او اثر بگذارد. این حوزه شهری، در واقع

. هــای آبیــاری بــودزیستگاه اجتماعی مردمان آریایی با پیشه ماهیگیری و برخوردار از روش

                                                   
النهرین بود. بنابه برخی شواهد و قرائن دیگر تاریخی، گفته شده است که خوارزمی در اصل از حوزه بین .١

  بود.نزدیک بغداد  محلی که ذکر شده است قوطروبولیگاهی با نام دوم 
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شهرهای معروف سمرقند و بخارا در این حــوزه تمــدنی شــکل گرفتنــد. خــط خــوارزمی و 

سنتهای علمی در خوارزم و نظام پولی و بازرگانی در ایــن شــهر ســهم مهمــی در فرهنــگ و 

تمدن ایرانی داشت. حوزه خوارزم، واسطه انتقال تمدن ایرانی و تمدن محیط پیشرو آن زمان 

در دورة امارت قتیبه بن مسلم در خراسان هر کــس خــط  ی کهبه طور به دوره اسالمی شد.

  شد.نوشت گرفتار میخوارزمی می

 کــهای هبینــیم. تهــران از دوردر لحظــه دارالمعلمــین نیــز همــین مؤلفــه را بوضــوح مــی

هــزار نفرشــد. دروازه دولــت و  ١٥٠دارالخالفه ناصری شد رو به رشد گذاشت. جمعیــتش 

 هــا و منــاطق خــارجی نشــینق یافت. باغ نگارستان، سفارتخانهدروازه غار در این دوره رون

یرکبیر؛ بازار امیر و سرای امیر. استادان خارجی و داخلی و محصالن امهساخته شد و در دور

). در این دوره اعتضادالسطنته و مسیو کرشیش ١٢٧٥دارالفنون؛ نقشه تهران را تولید کردند(

مشروطه، مهندس هلر فرانسوی نقشــه دیگــری را بــرای فعال بودند. دوباره یک سال قبل از 

هــای تهران فراهم آورد و در این دوره است که دروازه شــمیران و باغشــاه رشــد یافــت. گروه

ها مثل دبیری، فرش، ساختمان، دباغی ومانند آن بــه تهــران اجتماعی مختلف با انواع پیشه

رســد و شــهر تهــران کــه از مینوسازی  مهاجرت کردند. این مسیر به دو جنبش مشروطه و

کند؛ دارای بانــک می شهرهای محوری در هر دو تغییر اجتماعی است، گسترش بیشتر پیدا

). دارالمعلمین و مدارس عــالی ١٣٩٤ملی، راه آهن، بیمارستان، پارک و...می شود (فراستخواه، 

کادمیــک و اجتمــاعی در هــم امــر  ودانشگاه تهران بر این بستر از رشد شهری پدید آمدند. امر آ

از تقسیم کار اجتماعی و افتراق یافتگی اجتماعی اســت. در  در واقع بخشی و رشد علم اندهتنید

گویند این شهر که بینیم که اعضای کابینه همچون حکمت به رضا شاه میاسناد هیأت دولت می

لمعلمین نیــز مثــل در حال نوسازی است، عمارتی تازه به نام یونیورسیته را هنوز کم دارد. پس دارا

  دارالحکمه به صورت اجتماعی ساخته شد و در دامان شهر پدید آمد.

 هیجانی و پویایی شناسی اجتماعی منابعمؤلفه سوم: 

یایی اجتماعی و نهایتا لحظه دارالحکمــه و ظهورخــوارزمی ترین مهم منبع هیجانی که به پو

و برابری خواهی در » تسویه اهل«نهضت شعوبیه یا  انجامید از دو طریق فراهم شد: نخست
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اعتزالی. جاحظ، ادیــب پــرآوازۀ عــرب و اهــل گرایی مکتب عقل دوم و، مقابل سیطره عرب

یش با دانشمندان و مترجمــان ایرانــی  بصره بود ولی به سبب دیدگاه اعتزالی و ذوق ادبی خو

ی نشست و برخاست کرد. آثار علمی از او بر جــای مانــد و از گشــادة زبــانی و ســخن دانــ

او هم عصر خوارزمی است و از کسانی است  ایرانیان سخن گفت؛ بویژه در البیان و التبیین.

که به بخش فرهنگی و ادبی نهضتی شعوبیه کمک کرد. همینطور از دیگر افراد مؤثر در رشد 

تــاریخ . شعوبیه ابن مقفع را به یاد آوریم که از آیین مانی و آیینهای کهن ایرانی حمایت کرد

با روح میهن دوستی  ابوحنیفه دینوری صاحب اخبار الِطوال ی مثل حمزه اصفهانی ونویسان

ابراهیم بن ممشاد اصــفهانی و ، کتاب تاریخ نوشتند. شاعرانی مثل بشاربن برد طخارستانی

هــایی دیگر نویسندگانی همچون سعید بن حمید بختگان از نجبای ایرانی و صــاحب کتاب

و نیز هیثم بن » فضل العجم علی العرب و افتخارها« و  »انتصاف العجم من العرب« چون

دّی ( س«)صاحب ۸۲۴–۷۴۷عُ رْ یا سهل بن هارون دشت میشانی که رئیس بین » اخبار الفُ

  خوارزمی نیز از این طائفه است.. الحکمه بود

این منبع هیجانی در دارالمعلمین، مشروطیت خواهی وسپس ملیــت خــواهی و تجــدد 

ه بود که انرژیهای تازه اجتماعی و شهری در ایران فعــال شــد و بــه خواهی است. با مشروط

پشتوانة این پویایی شناسی اجتماعی بود که دارالمعلمین برپا شد و عجیب است آن هم بــا 

وجود مشکالتی مانند جنگ جهانی واگرایی ملی، قحطی پراکندگی، بی پولی و تهیدستی. 

 ١٢٨٩اصــالحات مــالی مورگــان شوشــتر در  انگیز است زیرا با وجود اینکهحقیقتا شگفت

در  قدری اوضاع کشور را سامان بخشیده بود ولی بعــد اولتیمــاتوم روس و اخــراج شوســتر

و نهایتــا بــا  و تبعات جنگ جهانی سبب متالطم شدن وضع ایران در آن دوره شدند ١٢٩٠

شــدند. از طرفی ایران؛ کشورهای روس و انگلیس و آلمــان و عثمــانی وارد ایــران وجود بی

نشســت و ها آمدند و کمیته دفاع ملــی تــا کرمانشــاه عقــبروس. احمدشاه فقط اسمی بود

بینیم در می بیشترین منافع خود را دنبال کند. وقتی ١٩١٩کوشیدند در قرارداد ها میانگلیسی

دارالمعلمــین را بــه وجــود  متفکران و مصلحان وکنشــگران مــرزی ایرانــیای هبحبوح چنین

پس البد سرشار از انــرژی هیجــانی عظیمــی بودنــد. در دو ســال مقــارن تأســیس  اندهآورد

مسلحانه های شش دولت عوض و جابه جا شد و تعارض ١٢٩٨و  ١٢٩٧دارالمعلمین یعنی 
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شد نخبگان به فکر ساختن تا کودتای سوم اسفند. آنچه در این وانفسا سبب می منازعات و

وملیــت خــواهی بــود.  هی و تجــددخواهیدارالمعلمــین باشــد همــان روح مشــروطه خــوا

دارالمعلمین وقتی تأسیس شد که جنگ جهانی هنوز رسماً تمام نشده بود و این یعنی آرامش 

  در توفان. 

مؤلفه چهارم: محیط جهانی ِ پیرامونی وبر انگیزاننده ؛ وتعامالت بین المللی 
 مثبت وخالق

اســت. تحــوالت » جهــانی–محلــی« علم در همان حال که محلی است جهانی نیز هست.

یژه در  ــو ــژادی، قــومی، ســرزمینی و ب ــزوا و درون حصــارهای بســتة ن علمــی در خــًال و ان

بهای تنگ ایدئولوژیهای یکجانبه گرایانه و بیگانه هراسی روی نمی ایــن را در  دهــد.چارچو

  بینیم که اکنون جای بحث نیست .گیری تمدن غربی میشکل

پیرامونی از طریق دو حوزه تمــدنی شــرق آســیا و  در لحظة دارالحکمه؛ این محیط غنی

هند از یک سو، و یونان و روم در غرب از سوی دیگر فراهم آمده بود. هند، حوزه تمــدن درۀ 

هــا و مهــد زبــان میالد را داشت. سرزمین اولیه آریــایی ای تا هزاره سوم قبل ازسند؛ پیشینه

از افول آتن، حامل تجربه تمــدنی و سانسکریت بود. همینطور بود حوزه اسکندریه که بعد 

آوریم که سهم این محیط تمــدنِی می علمی یونان و روم شده بود. در زیر شواهدی را به یاد

دهد. بازرگانان، می پیرامونی یعنی هند واسکندریه را در وقایع دارالحکمه و خوارزمی نشان

زمینــه تعــامالت حــوزه مهاجران، مسافران و مأموران حکومتی از جمله عواملی بودنــد کــه 

سرزمین ایرانی و بغداد آن دوره را با این دو حوزه تمدنی در محیط جهانی فراهم آوردند و از 

این طریق دانشمندان فعال شدند و نهضت ترجمه در گرفت. ترجمه خود یک رفتار تعاملی 

  و داد و ستد میان فرهنگی است.

همــانطور کــه در ادامــه در محمدبن موسی خوارزمی از یک سو یک هندشناس است .

اصــلی هــای فعالیت بینیم. یکــی ازمــی »تحقیــق ماللهنــد«کارهای امثــال ابوریحــان مثــل

خوارزمی در بیت الحکمه و خزانة الحکمه در عهد مأمون، کار بــرروی آثــار علمــی حــوزة 

چنانچه یک کتاب اصلی خوارزمی الگوریتم اعداد هندی  شرق آسیا و به در خاص هند بود.
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همینطور است زیج هندی از خوارزمی. خوارزمی روی آثار هندی تحقیقــات فراوانــی بود. 

) کــه در  Algorithmi Namero Indorumداشت. نمونه اش الگوریتم اعــداد هنــدی بــود(

تاحدی در » الگوریتم اعداد هندی«از آن هست. کتاب ای هکتابخانه دانشگاه کمبریج نسخ

هــایی خــوارزمی زیج. نامیدند ١خوارزمی را الگوریتموس تأثیر گذار بود که آنانها اروپایی

  رفت. تدوین کرد ؛ زیج اول، زیج هندی، زیج دوم و ... که در رصدها به کار می

از ســوی دیگــر خــوارزمی بــر روی ســنت علمــی دیوفانــت اســکندرانی (دیوفــانتوس  

ون وســاده از الکساندریا) کارکرد و ریاضیات و نجوم خوارزمی در واقع بیــانی درســنامه گــ

میراث دیوفانتوس و معادالت دیوفانت یا معادالت سیاله بود. دیونافت کتابی بنام آریثمتیکا 

های خالق تحت تأثیر اوست و اقتباس» الجبروالمقابله«(علم حساب) دارد و خوارزمی در 

رســاند. می ی در ریاضــیات یــاریآموزشــ کند و به بسط متونی علمی ومی از آثار دیوفانت

اثــر مشــهورش الجبــر والمقابلــه را در ادامــه  »الجمــع و التفریــق« ارزمی بعد از کتابخو

کتاب جبر ومقابله او به وجود آمد. از آثار خوارزمی  از نیز ٢و نام علم جبر دیوفانتوس نوشت

 در جغرافی ؛صورت االرض در بــارۀ طــول و عرضــهای جغرافیــایی بــود. بــه کتــاب تــاریخ

ای به میــراث ده است. بدین ترتیب خوارزمی هم ارزش افزودهمسعودی ارجاع دا خوارزمی

دیوفانت پدید آورد و عدد نویسی هندی را تئوریزه کرد و این نظــام عــدد نویســی از طریــق 

  کارهای او به اروپا انتقال یافت.

در خوارزمی و بیت الحکمه یک منطقه دلتایی از جریانهــای علمــی جهــانی آن روز بــه 

ای نیز ها، پیشرفتها، ابتکارات و نوآوریهای تازهمنطقه، خالقیتها، افزودهوجود آمد و در این 

بینیم که چگونه علم یــک ثــروت مشــاع بــین اتفاق افتاد و به میراث علمی بشری افزود. می

  تواند خود را در آن به اشتراک بگذارد.الملللی و جهانی است که هر سرزمینی می

بینیم. محیط تعــاملی پیشــرو در دوره خصیصه را میدر لحظة در دارالمعلمین نیز همین 

بینیم که بیشتر اصحاب دارالمعلمین بــه معاصر ایران، جوامع اروپایی و امریکایی بود و می

                                                   
1. Algorithmus 
2. Algebra 
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اند و بعد به عنوان نسل اول استادان ایرانی اند در آنجا تحصیل کردهاین کشورها اعزام شده

اند. تحصیالت عالی ایرانی درس داده ویاندر دارالمعلمین و دانشسرا برای نخستین دانشج

. در واقع علم اندهو آثار تألیفی با اقتباس از دانش مدرن پدید آورد اندهکتابهایی ترجمه کرد

آموزی جدید ایران که دارالمعلمین پیشرو آن شد بخشی از طرح بزرگتر ایرانی یعنی مدرنیته 

شود گفت نوعی رنسانس ایرانی د و میامهرصایرانی بود. سوژه جدید ایرانی در این دوره به ع

  گیری بود.در حال شکل

» دانشــگاه ســاختن«و بعــد براســاس آن » دارالمعلمین ساختن«تر، فکر به عبارت دقیق

از ، مدرنیتــه ایرانــی در آن دوره مولودهایی بود از دو والد اصلی: فکر مدرنیته و فکــر ملــی.

احیاناً انتقادی از تجربه علم مدرن در غرب  یکسو کوششی برای اقتباس کم وبیش خالق و

  ای نیز در فهم مجددی از نهضتهای عقلی ایرانی داشت.بود و از سوی دیگر ریشه

رساله دکتری علی اکبر سیاسی درفرانسه که در همانجا نیز چــاپ شــد عنــوانش چنــین 

ایران «بود از رساله دکتری صدیق نیز در کلمبیا عبارت ». ایران درتماس با مغرب زمین«بود:

همینطور او کتابی داشت با عنوان سیرفرهنگ در ایران و مغرب با ». مدرن و نظام آموزشی او

در «شد. ابوالحسن فروغی کتابی با عنوان تدریس می در همین دانشسرا ٢٠زمین که در دهه 

اروپــایی بودنــد ماننــد ژان ، نوشت. نیمی از استادان دارالمعلمــین» حقیقت تجدد و ملیت

مادام ولر، مادام استال، ژوزفــین و هــاز. بــه اســتادان خــارجی در ایــن ، و ریویر آزما، هیتیه

مسیو ریشار نخستین رئیس دارالمعلمات  شد.می وظایف مدیریتی نیز محول احیانا دانشگاه

نیز توسط ای هبود و معاون او نیز خانمی خارجی به نام مادام ولر بود. دارالمعلمات، طی دور

ها از بــدو تأســیس دارالمعلمــین، فرصــت. ندره هس، تبعۀ فرانسه در ایران اداره شــدمادام آ

بین المللی برای استادان ودانش آموختگان دارالمعلمین فراهم شد عباس اقبال های وبورس

بی  به سوربن ؛ وغالمحسین مصاحب به فرانسه وانگلستان تُ وگنجی به انگلستان و مرتضی کُ

به سوربن و رنه دکارت پاریس رفتند نجم آبادی از نخستین نسل دانشجویان دارالمعلمین در 

المللی تاریخ طب در پاریس شد و عضو انجمــن سطح بین المللی نایب رئیس انجمن بین

اگرد المللــی تــاریخ طــب در پــاریس بــود. مصــاحب، شــتاریخ طب فرانسه و انجمــن بین

ي دانان انگلیس و انجمن فلســفه کمبــریج شــد. رســالهبرتراندراسل و عضو انجمن ریاضی
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) به ١٩٥٠ي انجمن فلسفي کمبریج (در سال پایان تحصیل او در جلد چهل و ششم مجله

و دانشگاه تربیت  UCLAمیان دانشگاه ، در دوره ریاست دکتر محمد مشایخی چاپ رسید.

مؤسسه ریاضــیات از اســتادان  و خواهر خواندگی امضا شد. درتفاهم نامه همکاری ، معلم

هر سال حداقل یک ریاضیدان خــارجی بــا ایــن مؤسســه . کردمی مجرب خارجی استفاده

  کرد.همکاری می

 مؤلفه پنجم: چهار خصیصه در دولت 

هایی شاهد رشد علــم آمــوزی نهاد دولت در ایران همواره مهم وتعیین کننده بود. دوره

این چهار خصیصه را کم و بیش با خود داشت: بودیم که   دولت دست کم 

الف. درجاتی از عقلگرایی در دولت که قدرت خود را فقط در زور نظامی یا ثروت 

نقدی ومنابع خام یا مذهب و بزرگی آب و خاک و قلمرو ومانند اینهــا ندانــد و بخــش 

 از آن حمایت کند مهمی از قدرت را در ذخیرۀ خرد و دانش در این سرزمین ببیند و
ب. دولت معاشرت کننده با دانشمندان باشد و کم وبیش برای آنها قــدر و منزلــت 

  قائل بشود و حرمت بنهد.

یت معرفتی ، ج. به هر دلیلی میان مشروعیت دولت با عظمت تمدنی و فرهنگی و هو

  و هنر ایرانی پیوندی برقرار شود.

باشد. به عبارت دیگر حداقل با د. فرض دولت بر تسامح نسبت به عقیده و مذهب 

  اهل فکر و علم و دانش و هنر با قید وشرط سختگیرانۀ مذهبی رفتار نکند.

بینیم. پیش از این مالحظه شد ها را کم وبیش در لحظه دارالحکمه میاین خصیصه

که در بخشهایی از دوره عباسی و خصوصاً در میان وزیران و دبیران و مدیران میانی آن؛ 

نفوذ الهیــات ، گرایی وجود داشت. شاید یکی از عوامل این امرگرایی و علملنوعی عق

- بخشــی از تصــمیم، هایی از قدرت عباســیمعتزلی در دستگاه خالفت بود. طی دوره
گیریها به دست وزیران و دبیران ایرانی افتاد که خود ادیب و دانشی بودند ویا از ادبــا و 

د اردشیر و کلیه و دمنه به درون دستگاه دولت کردند. کتاب عهدانشمندان حمایت می

گرا حداقل آن دسته که توانستند اختیاراتی به دست آوردند راه یافت. وزیران و دبیران عقل
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ایــن . البته به صورت ناپایدار، بر مهمترین امورمالی و اداری دستگاه نظــارت داشــتند

تدبیرگری خود در دستگاه نفــوذ های وزیران به حساب علم و دانش و ادب و صالحیت

وزیر هــارون بــود. ، ) فرزند یحیی برمکی١٨٧ -  ١٥٠یافته بودند. مثال جعفر برمکی (

فضل بن سهل سرخسی (از خاندان برمکی)وزیــر مــأمون و معــروف بــه ذوالریاســتین 

- (صاحب اختیارات کشوری و لشکری) خود یک ادیب بود و از دانشمندان حمایت می
بن سهل سرخسی نیز که پس از فضل به وزارت مأمون رسید باز از  کرد. برادرش حسن

شد مثال دیلم که وزیر معتمد عباسی بود ادبای ایرانی بود. بعدها نیز به تناوب چنین می

  ). ١٣٨١یک پزشک بود (ابن اثیر، 

جمــال الــدین قفطــی و » اخبــار الحکمــا«توان کــم و بــیش از تفصیل قضایا را می

ابــن نــدیم و » الفهرســت«اندلسی (سلیمان بن حســان) و » لحکماطبقات االطبا و ا«

از ابن ابی اصیبعه ودیگر منابع فوق الذکر دنبال کــرد. » عیون االبنا فی طبقات االطبا«

برخی از این ادبا و دانشمندان هر چند وزیر یا دبیر نبودند و اختیاراتی نداشتند ولی به 

- د مثًال به سبب آنکه نجوم یا طب مــیشدنو دانش خود مقرب دستگاه می خاطر علم
از بــاب نمونــه . کرد و رفت و آمــد کامــل داشــتنددانستند مرکز قدرت به آنها توجه می

یة پدر به خاطر دانش طبی و داروسازی خود مورد توجه  یه از همان ماسو خاندان ماسو

یه هارون و  یوحنا و میخائیل که به ترتیب اولی طبیب قدرت قرار گرفتند. دو فرزند ماسو

زاری و خصوصــا پســرش  ابراهیم فَــ امین و مأمون و دومی از اطبای دوره مأمون بودند. 

زاری به سبب دانش نجومی خود در اوایل عباسی مورد توجه شــدند از جملــه  محمد فَ

زاری کتابی در نجوم از دانش هندی در عهد منصور و با حمایت او ترجمه  اینکه محمد فَ

به اروپا راه یافت.برداری قرار میه قدرت مورد بهرهاین کتاب در دستگا. کرد   گرفت و

را نباید چنین معنا کردکه دوره عباسی  هادر اینجا الزم به ذکر است که این توصیف

همه خوب وخوش بود و وزرای حامی دانشمندان و خود دانشمندان یکسره نفس راحت 

دستگاه قدرت، وضعیت قابل  کشیدند. اصًال چنین نبود؛ زیرا به سبب ماهیت استبدادی

از داروی پزشک مسیحی به نــام خصــیب نتیجــه ای اطمینانی وجود نداشت مثًال چون 

مثبت برای محمد سفاح عاید نشد بعد از فوت این خلیفه محبوسش کردند و در آنجــا 
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هــایی بمرد. همچنین جعفر برمکی که وزیر مقرب و اختیار دار هارون بود ولی به بهانه

نیز عشق خواهرخلیفه به نام عباسه نسبت به جعفر) فرمان قتل او را صادر  (شاید یکی

کرد و این از عوامل به حاشیه رفتن برمکیان شد. همینطور فضل بــن ســهل کــه پیشــتر 

- دیدیم یک چند وزیری امیر و ذوالریاستین در عهد مأمون در خراسان بود ولی چــون 
و والیتعهدی او، هرچــه بیشــتر قــدرت کوشید از نفوذ علی بن موسی الرضا در مأمون 

حوزة خراسان را در برابر حوزه عراق افزایش بدهد، این سبب نارضایتی نخبگان عرب در 

قلمرو بغداد شد، مأمون برای رهایی از این نارضایتی مصلحت حفظ قدرت خود را در 

 ٢٠٢آن دید که به کشتن فضل بن سهل فرمان دهد و به بغداد ســفر کنــد و ایــن ســال 

) دنبــال  ١٣٧٩توان از جمله در کتــاب ریچــاردفرای( می هجری بود. تفصیل قضایا را

  کرد.

های زیادی دید که در این دوره احساس نیاز در توان نشانهبا وجود این، همچنان می

دولت برای علم و میراث عقلی بشر به هــر دلیلــی افــزایش یافتــه بــود. ایــن اســت کــه 

شتر که از اطراف یعنــی خراســان و  ١٠٠شتر تا  ٥تران از بینیم از قطار شروایتهایی می

الحکمــه حرکــت مرزهای روم و حوزه گندی شاپور با بار کتاب به قلمرو آن دوره و بیت

کردند و ازکتب فراوان( به تعداد یک میلیون و گاهی چهار میلیون کتاب؛ شــاید بــه می

  ). ١٣٨٤مبالغه) در بیت الحکمه سخن رفته است(زیدان، 

های رشد علمی ایران این بود که در او ته شد که یک خصیصه دیگر دولت در دورهگف

کم و بیش این حس به وجود بیاید که ایران یک تمــدن و فرهنــگ بزرگــی اســت و ایــن 

تواند پشتوانه مهمی برای قدرت سیاسی دولت بشود. این حس حداقل در طیفی از می

خواستند فرهنگ و زبان ایرانی و داشت و می دبیران و وزیران ایرانی دوره خوارزمی وجود

خواســت های تمدنی این سرزمین را گسترش بدهند مــثًال فضــل بــن ســهل مــیتجربه

  خراسان مجدد عظمت خود را حفظ بکند وگسترش بدهد و زبان فارسی باقی بماند.

نهایتاً این ویژگی نیز کم و بیش در دولت وجود داشت که دست کم با دانشمندان و 

، فکران و اهل هنر و ادب، سختگیری مذهبی نکند و مذهب رسمی ســفت و صــلبمت

، الحکمــهمعیاری برای برخورد با آنهــا نباشــد. کمــا اینکــه طــی دوره شــکوفایی بیــت
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ها و مذاهب و عقاید مختلف فرصت ترجمه و انتشــار و برگــزاری دانشمندانی با ملیت

کردنــد. دستگاه حکومتی پیدا مــیمجلس و ارتباط و حتی حضور در مجامع رسمی و 

ختیشوع و بیشتر اعضای خاندان که در گنــدی شــاپور فعــال  جورجیس بزرگ خاندان بُ

آیین مسیحی ، بودند و در دوره مورد بحث ما نیز مورد توجه خالفت ودولت قرار گرفتند

نستوری داشتند. در باال دیدیم که خصــیب نصــرانی در اوایــل دوره عباســی، پزشــکی 

ود. بیشتر اطبای دوران عباسی بر مذاهبی دیگر مثل نســتوری، مســیحی و یــا مسیحی ب

یهودی بودند. داوود ابن دیلم نصرانی از اطبای دوره معتضد بود. خاندان سهل سرخسی 

بعد از خاندان برمکی اصوالً تا مدتها که دبیری دستگاه خالفت را نیز داشتند زرتشتی 

ز یک زمانی به بعد به آیین اسالم درآمد. طبری بودند و فضل بن سهل در دورة مأمون ا

کند که البته با استناد مقدمــه اش در کتــاب یاد می ١از خود خوارزمی با لقب مجوسی

  ).١٣٧٦الجبر والمقابله بعداً آیین اسالم را پذیرفته است(طبری، 

در لحظه تأسیس دارالمعلمین نیز فضایی از مشروطیت و تجــددخواهی بــه عــالوه 

یی ی فکری مؤثر در شکلجریانها گیری دولت پهلوی اول در آن دوره بــه ســمت و ســو

که دست کم تعصب مذهبی مبنای حکمرانی در کشور نبود کمــا اینکــه در  سوق یافت

داد که ایرانی یهودی و استاد فیزیک بــود. وی دانشسرای عالی باروخ بروخیم درس می

دارالفنون رفت و از استادانی مثل  تحصیالت خود را در مؤسسه آلیانس طی کرد و بعد به

نصر الله فلسفی و سعید نفیسی و قریب و فروزانفر بهره گرفــت، جــزو یــک صــد نفــر 

استاد دانشسرای  ٢٠اعزامی اوایل دوره پهلوی بود و در فرانسه فیزیک خواند و در دهه 

، معلماتدارال ریکا مهاجرت کرد. قبال دیدیم درامهعالی بود. بعدها در اوایل انقالب ب

  افرادی از مذهب دیگر حتی سمت ریاست داشتند. 

                                                   
بغــداد در روســتای  ۀهای تاریخی خوارزمی بخشی از زندگی خــود را نیــز در حومــای روایتبنابر پاره. 1

 ).۱۳۷۶تأثیر نبود(طبری، دیرالمجوس زیسته است و احتماالً این هم در لقب مجوسی بی



 125 □ رانیدر ا یو آموزش یعلم يهاوبرآمدن نهاد ییدایبر علل پ یحیتوض ن؛یدارالحکمه تا دارالمعلم از

 –مؤلفه ششم: روح فرهنگی تلفیق گر، ترکیب دهنده در ایران(پدیدة ایرانی 
 جهانی)

گر وترکیب سرانجام ششمین مورد از عوامل مؤثر در رشد علمی در ایران روح فرهنگی تلفیق

به صورت یک خصوصیت پایدار  در آنجهانی  -یزۀ تمدنی ایرانیامهایرانی بود ک دهنده در

بینیم. معماران و دبیــران و خورد. این را در میراث تمدنی ایران میمی در همه ادوار به چشم

اش تخت جمشید است. این دانشمندان غیرایرانی در خلق آثار این تمدن نقش داشتند. نمونه

قعیــت گــذرگاهی و در یک استعداد تاریخ دار در فرهنگ ایرانی است که زیستن در یــک مو

توانستند از چهار راه جغرافیایی آنها را به این عادت فرهنگی وتمدنی سوق داده است که می

فرهنگهای مختلف و تجارب علمی و هنری و فنی دنیا اقتباس بکند و ترکیبی التقــاطی و در 

بزنند  عین حال کم و بیش خالق در این سرزمین پدید بیاورند و نقش خود را بر این ترکیب

  وتصرفاتی ذهنی داشته باشند. گندی شاپور چنین بود و بیت الحکمه نیز چنین شد. 
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  خدا برنامه درسی به رنگ
  

  حسن ملکی

  دانشگاه عالمه طباطبائی

  

ی تدارک دیــده برنامۀ درسی را باید طرح تربیت نامید که برای کمک به رشد همه جانبه متربّ

شود. این طرح و نقشۀ تربیت مطابق باورهای فلسفی طراحانش، وضع متفاوت و گاهی می

 یــک طــراح برنامــۀ گیرد. بدیهی است هر قدر نگرش فلســفی و رویکــردمتضاد به خود می

تر و تر باشــد بــه همــان انــدازه، مقبــولهای حقیقی وجود انســان نزدیــکدرسی به ساحت

های درسی سســت بنیــان باشــند و یــا تأثیرگذارتر خواهد بود. در نقطه مقابل هر قدر برنامه

پرداز به اسیری بــرده شــود، قابلیــت خــود را از دلیل شیفتگی به یک نظریه و یا یک نظریهبه

چنان به یک مکتب خاص فلسفی و یــا درسی آن های برنامهست خواهد داد. برخی نظریهد

ر میاند که با کمتر کلیدی باز میروانشناسی قفل شده کنند حقیقت همان است شوند و تصوّ

  کند.که آن مکتب معرفی می

شناسی هســتند و بــا اثرپــذیری از یــک یــا چنــد مکتــب در برخی دیگر متأثر از جامعه

انــد. برخــی دیگــر از شناسی در عرصه برنامــۀ درســی بــه تحلیــل و تفســیر پرداختــهامعهج

در خصــوص برنامــۀ اند و مشابه یک تحلیلگــر سیاســی ایدئولوژی سیاسی خود اثر پذیرفته

اند و برنامۀ درسی را از اند. کسان دیگر از هنر وزیبایی شناسی الهام گرفتهدرسی سخن گفته

عد تبیین نموده توان معرفی کرد که گاهی های مختلفی را میهمین ترتیب دیدگاهاند و بهاین بُ

 ها هستیم.فراتر از تفاوت، بلکه با یکدیگر تضاد دارند و شاهد یک نبرد ایدوئولوژیک بین آن
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ها را دارد. هر نبردی بــا یــک و همان ویژگی این نبرد شبیه نبردهای معمولی بین انسانهاست

خاطر یــک علــت مهــم، یعنــی درســی نیــز بــه برد ایــدئولوژی برنامــۀشود. نعلتی آغاز می

  پیوندد.های اساسی به انسان و تربیت به وقوع مینگرش

ممکن است در این میان اغراض دیگر نیــز دخالــت کنــد. ولــی غــرض و علــت عمــدۀ 

عنوان مثال به گونه فکری یــک هاست. بهفکری آن ایدوئولوژیهای ایدئولوژیک اساس نزاع

ر دیگر محقق امهداند کای میکند و صرفاً وسیلهولوژی که کودک را ارزشمند تلقی نمیایدئ

هش، به کودک است و او را بــاارزش می دانــد و شود، یا یک ایدئولوژی دیگر که کانون توجّ

ســتیز بــر ســر توان گفــت می ، بر این اساسمعتقد است همه چیز باید در خدمت او باشد

اش منفــک زیربنــاییتواند خود را از باورها و اعتقــادات ردازی نمیپهیچ نظریه باورهاست.

باید جزء محاالت بــه حســاب آورد. چــون پردازی اقدام کند. این را سازد و سپس به نظریه

 اقــدامکنــد بــا یکپــارچگی وجــودش رود و هر کاری مــیانسان یکپارچه است و هر جا می

  کند. می

ای با صبغه دیگر ارائه دهد و یــک "متا له" نظریهپرداز چگونه ممکن است که یک نظریه

مختلف "برنامۀ درسی به رنگ خدا" طراحی کند؟ برنامۀ درسی  هایپرداز معتقد به الهنظریه

به رنگ خدا مورد توجه کسانی است که رنــگ خــدا را بــاالترین و زیبــاترین رنــگ هســتی 

هــای مختلــف در توان از رنگمیدانند و مایل هستند که همین رنگ همه جا را فراگیرد. می

برنامۀ درسی سخن گفت. رنگ جامعه، رنگ فرد، رنگ هنر، رنگ تعّصــبات نــژادی، رنــگ 

ها مخالفان و موافقانی دارند که به نوبه خود باعث حرکت هر یک از اینها و غیره. دیسیپلین

رز های فکری در مطالعات برنامۀ درسی شده اســت. همــه ایــن طــعلمی و پیدایش چالش

  های بشری، برای یافتن حقیقت قابل احترام هستند.عنوان تالشفکرها و رویکردها به

باشند. سخن بر سر این است که کودک به عنوان قابل تبعیت نمی تنهاییکدام بهولی هیچ

و با سرمایۀ فطری مختلف با کدام برنامه تربیتی باید پرورش پیدا کند؟ آیا بنده بالقوه خداوند

 توانند نقشــۀ راه بدهنــد؟اند مینشناخته بعدی هستند و سرشت کودک راکه یک هاییطرح

های مختلف نیست؛ بلکه به معنای این اســت این سخن هرگز به معنای قدرنشناسی نظریه

بــه را  هاکه ما هم موقعیت خود را به خوبی بشناسیم و هممختصات اندیشــه ســایر دیــدگاه
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تــوانیم اتخــاذ به طریــق ثــواب مــیمعرفت دست یافتیم، درستی درک کنیم .وقتی به این دو 

درسی صبغه الهی به خــود نگیرنــد و از تالطــم چنــد های برنامهکه تصمیم بکنیم. تا زمانی

دفاع از یــک های تربیتی عملی نخواهد شد. البته رنگی عبور نکنند، نیل به اهداف و آرمان

ای فرهنگی و اقلیمی در کشور نیست. توجهی به تفاوتهرنگ ان هم رنگ خدایی به معنای بی

همه اذعان داریم که تنوع فرهنگی وجود دارد. ولی باید مراقب باشیم کــه در دام پلورالیســم 

فرهنگی گرفتار نشویم. قاطبه مردم ایران مسلمان هستند و "برنامه درسی تسلیم در برابر حق" 

بیتی خــود قــرار دهــد. اگــر شایستگی دارد. کودکان و نوجوانان چنین ملتی را تحت چتر تر

توان ســخن گفــت. ها میاز انواع ستم پیوندد.میتردید ستم تربیتی به وقوع چنین نباشد بی

ازه ستم تربیتــی اندهها بیک از سیستمسیستم سیاسی، سیستم اقتصادی و غیره. لکن هیچ

طل را از شکند و ایستادگی در مقابل باستم تربیتی استواری شخصیت را میشکننده نیست. 

 پرور" یــا "برنامــه درســی محصــور در تمــایالت و غرایــز"گیرد. برنامه درسی "منفعلفرد می

ــق بخشــند و عنوان "سفرۀ سفیر پرور" و فطرتند عدالت تربیتی بهتواچگونه می پرور را تحقّ

"سفرای فرهنگی و اخالقی" پرورش دهند؟ هر یک از کودکان یک سفیر هستند که از فطرت 

م تقدیم می کنندسفر می طور که سفیر یک کشــور نمایند. همانو استوار نامه خود را به معلّ

کند تا به رسمیت شناخته شود، ترین مقام کشور مقصد تقدیم میاستوار نامه خود را به عالی

م تسلیم میکودک نیز در حقیقت دستور نامه تربیتی را  کنــد تــا شــاگرد را بــا ســرمایه به معلّ

اش به رسمیت آموز را با سرشت الهیدانش که معلمسمیت بشناسد. تا زمانیاش به رفطری

جانبه او حریص نخواهد بود. اکنون این پرسش اصــلی بررســی نشناسد، برای پرورش همه

هایی دارد؟ طراحــان و مجریــان چگونــه "برنامه درسی به رنگ خدا" چه ویژگیشود که می

  را طراحی کنند واجرای آن را هدایت نمایند؟ای هنام فردی باید باشندتا قادر باشند چنین بر

اسماءالحسنی انتخــاب شــده های برنامه درسی الهام از در این مقاله برای تعیین ویژگی

هایی دارد که هر یک صفتی از صــفات پروردگــار را در بــر دارد. انســان است. خداوند اسم

ز خلقت از خــدای متعــال آموخــت و عنوان خلیفه خداوند در زمین، این اسماء را در آغابه

در مســیر های خالفت الهی بایــد خــود را کرامت پیدا کرد. هر فردی برای کسب شایستگی

ت یافتن اسماء الهی قرار دهد و در حد وسع، اثر بپذیرد. اثرپــذیری هــر قــدر بــاالتر و  فعلیّ
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ءالحسنی ذکر شود. بر این اساس تعدادی از اسمابیشتر باشد، شایستگی جانشینی افزون می

  گردد.و برنامه درسی همسو با آن معرفی میشود می

  پرورش ایمان
کند و انان را به آرامش ناشی از برنامۀ درسی به رنگ خدا شاگردان را مؤمن به خدا تربیت می

کند. "امان" نامی برای خداوند متعال است اعتبار اینکه همــه بنــدگانش را در ایمان وارد می

دهنــد، بایــد چنــین عوامل تربیت که شاگرد را تحت تأثیر قرار میکند. میآرامش خود وارد 

خصلتی داشته باشند تا بتوانند به ایمان یادگیرنده نسبت به خداوند بیفزایند و باعث امــن و 

دســت آرامش او شوند. باید تصدیق نمود که این رسالت مهم برنامه درسی بــه ســهولت بــه

جامعه دینی راهی جز این قابل تصور نیســت. . ولی در یک طلبدآید و لوازم زیادی مینمی

  تربیتی است. کار سخت است ولی انجام آن یک ضرورت

  مراقبت از شاگرد
اب" نامی برای خداوند متعال است. به اعتبار اینکه خداوند "مراقبت" بسیاری از بندگانش  "اوّ

ها را داشته باشد. این مســئولیت برنامــه درســی برنامه درسی نیز باید همین ویژگیکند. می

ق پیدا می قی بگــذارد. بــدون های ماندگاری در وجود یادگیرنده باوختهامهکند کوقتی تحقّ

یت  تردید وقتی شاگردان چیزهایی دریافت کنند که "کنترل درونی" و "انضباط" را در آنان تقو

اصلی انســان در لحظــات حســاس  کند، در حقیقت به مراقبت از او پرداخته است. حافظ

دست آمــده ها ممکن است به طرق گوناگون بههای اوست. این آموختهزندگی، نوع آموخته

کننــده بــر روی ها برنامه درسی است کــه در دنیــای معاصــر نقــش تعیــینباشد. یکی از آن

  شاگردان دارد.

  برهان محوري
د. برهان اسم خدای متعالی اســت. یخته به "برهان" باشمآ هبرنامه درسی وقتی زنده است ک

هر چیزی برای ماندن و نفوذ در محیط پیرامون خود و عمق بخشیدن به معــارف خــود، بــه 
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باالتر از خدا نیست. خدا برهان است زیرا که ای هحجت و دلیل قوی محتاج است. هیچ قو

ادگیرنده حجت همه چیز است. برنامه درسی هم قرار است ماندگاری باالیی داشته باشد و ی

م، تّصــور و  حجت قوی را از آن بگیرد. برنامه درسی در صورت برهانی بودن و پرهیز از توهّ

های وقتی برنامه درســی بــا اســتداللای داشته باشد. تواند چنین ویژگیحدس و گمان نمی

دهد و خیلی بعید است محکم درآمیخت و استحکام پیدا کرد، افراد را مستحکم پرورش می

  برهانی باشد ولی خدایی نباشد. که فردی 

  بسط وجودي
هــا جریــان دلیل اینکه خدای تعالی در همه جــا و همــه زمان"باسط" اسم خداوند است. به

بــا همــه اجــزا و توان برنامه درسی باسط طراحــی کــرد کــه در وجــود فــرد دارد. چگونه می

ی فاص له نگیــرد؟ "برنامــه عناصرش بسط داشته باشد و در هیچ مکان و زمانی از وجود متربّ

توان مطــرح کــرد و بــار معنــایی هــر کــدام را درسی متّصل" و "برنامه درسی منفصل" را می

ای است که آثار آن جزء وجود شاگرد شــده اســت و برنامه درسی متّصل برنامه توضیح داد.

بــل کنــد. در مقاو با او زندگی میکند زند، با او رفتار میوحدت یافته است. با او حرف می

برنامه درسی منفصل برنامه درسی میرا و ناپایدار است که عمــر اموختــه هــایش تــا جلســه 

م آزمون و امتحان است. پس از انجام ارزشیابی شود. از وجود یاد گیرنده منفک میهای معلّ

  بوده بلکه الصاقی بوده استدر حقیقت چنین برنامه درسی، پیوند نخورده 

  جمال و زیبایی
عــالم از  هــایرای خداوند است. زیرا که او زیبای مطلق است و همه زیبایی"جمیل" نامی ب

اوست. انسان نیز طوری خلق شده است که تمایل بــه جمــال و زیبــایی دارد. ایــن ویژگــی 

فرصت فطری بسیار باارزشی است که در صورت فعلیت یافتن، بینش و نگرشــی زیبــابین و 

آور ه همه عناصر و اجزای حیات بــرای او بهجــتنحوی ککند. بهبالنده در انسان ایجاد می

گرایی را در شاگردان ای است که خودش زیباست و زیباییبرنامه درسی زیبا برنامهشود. می

  نماید.تقویت می
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  هااجابت خواسته
جیُب الدعواٌت در دعاها می دهی. ها پاسخ می" یعنی خدایی که به درخواست خوانیم: "یا مُ

 کنندگان است. برنامه درسی بــه رنــگه بخشندۀ درخواسِت درخواستخداوند پاسخ دهند

هاست. نیازهای اصلی عاطفی، شناختی و عملی که بــه خدا نیز پاسخ دهنده به درخواست

های سرشت الهی انســان کنند، همه جلوهطرق مختلف در شاگردان، بروز و ظهور پیدا می

احــان می ظاهرنحوی است که در هر گروه سنی به طریقی و به شوند. شایسته است کــه طرّ

گاهی داشته باشند و به آن ی آ ها پاسخ گویند. برخی در قالــب برنامه درسی به نیازهای متربّ

مفاهیم و سایر عناصر برنامه و برخی دیگر از طریق عوامل محیطــی تأثیرگــذار، پاســخ داده 

زهای شاگردان، نقش زیادی عنوان نهاد تأثیرگذار در تامین نیاشود. بدون شک خانواده بهمی

  توانند داشته باشند.می

  رویکرد حکیمانه
دهــد و بنــدگان خــود را "از خداوند حکیم کارهایش را با حکمت و تدبیر مطلق انجام مــی

هــا و کسانی کــه کفــر ورزیدنــد وســر پرســت آن آوردسوی روشنایی بیرون میبه هاتاریکی

  ).٢٥٧: "(بقرهآورندها بیرون میسوی تاریکیبهباشد، آنان را از روشنایی طاغوت می

طور نســبی زند باید حکیمانه باشد. حکیمانه بودن انسان بــهانسان هر چه از او سر می 

طور مطلق است. برنامه درسی از جمله کارهایی است که است و حکیمانه بودن خداوند به

شود. این سند تربیت تدوین می ها به قصد تربیت کودکان، نوجوانان و جواناناز سوی انسان

باید با حکمت درآمیزد و شاگردان را حکیمانه پرورش بدهد. ممکن است این ســؤال را بــه 

است؟ در این ارتباط چند نکتــه ای هذهن متبادر کند که برنامه درسی حکیمانه چگونه برنام

شد. کسانی که قابل طرح است. یکی اینکه فرآیند طراحی و تدوین برنامه درسی حکیمانه با

گاهی تمام و پرهیز از حدس و گمان و وهم و خیال، به این کــار کنند طراحی می به علم و آ

دهندۀ هدف شکلهای زمینهعنوان مثال موقع تدوین اهداف، همه عوامل و اقدام نمایند. به

، به این کار هم اقدام نمایند. صورت مقابل ایــن شــیوۀ اقــدامرا بررسی کنند و با خردورزی 

ت های غیرعلمی انجام پذیرد. لذا یک وجه عمل صوری و مقطعی است که به تعجیل و با نیّ
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شود. وجه دیگر این است کــه مجموعــه برنامه درسی حکیمانه به نحوه تدوین آن مرتبط می

های تولید یا پیشنهاد شده، حکیمانه باشد. برهان خالص یکی از تصمیمات و محتوا و روش

ی واژه ح کمت است. محتوای برنامه باید آمیختــه بــه برهــان خــالص باشــد تــا معانی جدّ

شاگردان با یادگیری آن، رفتار برهانی داشته باشند و در مواجهه با امــور زنــدگی، بــا دلیــل و 

  برهان عمل کنند. 

  رویکرد حلیمانه
شوند، مانعه الجمع نیستند، بلکه مکّمل یکدیگر هســتند و برنامــه رویکردهایی که ذکر می

بخشند. خداوند حلیم است به این دلیــل کــه در کارهــایش از نــا را اعتبار وقوت می سیدر

کنــد. از جملــه در مجــازات و روی برگردانــدن از گنهکــاران و قطــع جــوانمردی دوری مــی

کنند و از آشکار کردن عیــب کســانی کــه او را دوســت از کسانی که شکر نمیهایش نعمت

   دهند.انجام می و آنچه که افراد ناداندارند نمی

ها و توان از برنامه درسی حلیم سخن گفت؟ معتقدم پاسخ مثبت است. فرصــتآیا می

شود، ظرفیت این را دارد کــه حلــم در آن دمیــده شــود. شرایطی که برای یادگیری آفریده می

م می تواند ایفا کند. معلم حلیم باشد هم درس حلم را بیشترین نقش را در این خصوص معلّ

شــاگردان بــه علــل  کنــد.های بهتر برای رشد آنان ایجاد میدهد و هم زمینهگردان میبه شا

مختلف ممکن است نواقصی در رفتار داشته باشد. چنانچه در برابر نواقص آنان، عصبانیت، 

ای ظــاهر شــود، بلکــه مشــکالت تــازهخشونت و ترشرویی باشد، نه تنها چیــزی حــل نمی

از دست داده است، چــه دلیل اختالل خانوادگی تعادل خود را آموزانی که بهگردد. دانشمی

م می ؟ از ایــن نــوع تواند مشکالت را کاهش دهدچیزی و چه جایی جز برنامه درسی و معلّ

های برخاسته از واقعیت فــراوان هســتند کــه فضــای حلیمانــه و برنامــه درســی صــبور مثال

  طلبد.می

  بخشحی و حیات
گردد و احیــایش وسیله آن همه درجاتش استوار میاشد که بهبحیات هر چیزی باطن آن می
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گــردد، او در آن پس در تمام درجاتی کــه بــاطنش در او ایجــاد مــی باشد.ایجاد باطنش می

ها مرده گردد، او در آن درجهباشد و در تمام درجاتی که باطنش ایجاد نمیها حّی میدرجه

اش از اینکه باطنی غیر از ذاتش نیازیخاطر بیباشد. پس حّی نام خداوند متعال است بهمی

ها باطنی یکســان در توان برای همه برنامهبرای او باشد. باطن برنامه درسی چیست؟ آیا می

ممکــن نظر گرفت؟ اگر چنین چیزی معقول و صحیح است، آن باطن یکسان کدام است؟ 

برنامه درسی منظور شود. های متفاوتی برای است مطابق فلسفه و نظام ارزشی متبوع، باطن

ای از اسالم، وقتی زنده است که شــاگردان را بــه مرتبــهبرنامه درسی مبتنی بر فلسفه تربیتی 

ای بتواند یادگیرنده را باطن برنامه درسی محیی بودن آن است. اگر برنامهحیات طیبه برساند. 

ای قتــی چنــین برنامــهبخشد، برنامه حّی است. و حّی و زنده نگه دارد و فطرت او را فعلیت

  کند.هایش حرکت میسوی اهداف و آرمانو به شودتدریج زندگی بالنده میتحقق یافت، به

  احاطه و خبرگی
ها احاطه بر آن و کسب خبرگی در دلیل پیچیدگی و چند الیه بودن شخصیت انسانهرچند به

توان افــزایش داد. "برنامــه درســی ؛ ولی حد خبرگی را میهمه جوانب رفتاری ممکن نیست

آموز تــا حــدود زیــادی بــاخبر است که در موضوعات مرتبط با حیات دانشای خبیر" برنامه

ای کنــد. چنــین برنامــهخبــر تهیــه مــیخبر، برنامــه درســی بیاست. طراح برنامه درسی بی

رد. خبــر از گذارد. این چه خبری است که این همــه اهمیــت داخبر باقی مییادگیرنده را بی

هــا و تهدیــدها، خبــر از خبــر از فرصــتهای زندگی، خود، خبر از پیرامون، خبر از مهارت

گذشته، خبر از آینده و صدها خبر دیگری که هر کدام به ضــلعی از اضــالع زنــدگی انســان 

  کند.ارتباط پیدا می

نیــز  خداوند خبیر است به این خاطر که به تمام موضوعات احاطه دارد. برنامــه درســی

لی دانشترین وسیله تحوعنوان مهمبه آموز باید خبرگی داشته باشد تا به خبرگی یادگیرنده ◌ّ

بیفزاید. جهت این خبرگی قرب الهی است. زیــرا کــه اصــل خبرهــای مهــم زنــدگی دســت 

  خداوند است.
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  خلّاقیت و ابداع
ش، مرتبه بــه "خالق" اسم دیگر خداوند متعال است. خلق همان نازل کردن هر چیز به مراتب

حسُن الخــالقین اســت. باشدمرتبه می ؛ با به فعلیت رساندن تمام مراتبی که دارد. خداوند اَ

آفریند و هر لحظه در حال آفرینش است و هر زمان یعنی بهترین آفرینندگان. اوست که می

هــای جدیــد را بــرای شــاگرد فــراهم شود. برنامه درسی فرصت وظرفیت خلــقجهان نو می

درسی مطلوب، ظرفیت و قابلیت های ارزشیابی یک برنامه اصوالً یکی از شاخصکند. می

های باالیی دارد و تفکر او سرمایه عنوان "انسان" تواناییآن در آفرینندگی است. یادگیرنده به

بسیار غنی و قوی وجود اوست. از طریق برنامه است که باید تفکر خــالق تقویــت شــود و 

  دائمی تلقی گردد. های نو، راهبردخلق راه

  ذکر و یادآوري
اش در روز اول پیمانی منعقد شده است و آن این است که بنده جز خدا بین خداوند و بنده

دلیل تسلط دنیا بر رفتار لکن این پیمان به معبود دیگری را نپرستد و شیطان را پرستش نکند.

که عقدی و عهــدی بــا خــدا کند و فراموش می گیردها، مورد غفلت قرار میو اعمال انسان

آیــد و آنــان را از صــراط مســتقیم دور شیطان مرتباً سراغ بنــدگان خــدا مــیدارد. مخصوصاً 

ر طور تکــوینیطور تشریعی و از طریق فطرت بهسازد. خداوند در قرآن کریم بهمی ، متــذکّ

امه به یاد شود که انسان به خود آید و دچار فراموشی پیمان نشود. برنامه درسی ذاکر، برنمی

مــان،  آورنده است. هر یک از دروس در صورت تمایل و عالقه طراحان برنامه درسی و معلّ

ها ظرفیت این را دارند که ذاکر باشند و شاگردان را به رو به وجه خدا تربیت کنند. یکی از راه

آن است که هر یک از ابعاد و اضالع عام هستی که در موضوعات گوناگون تــدریس توزیــع 

  عنوان آیات الهی معرفی شود نه پدیدۀ صرف و منقطع از ماوراء طبیعت.ه است، بهشد

  رشادت و مقاومت
دلیل عدم امکان خروجش از استقامت و اعمال دائمی در "رشید" اسم خدای متعال است. به

های راه حق آنان را از استقامت شوند و سختیها معموالً در راه حق لرزان میراه حق. انسان
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گردد. تعداد ظاهری باطل بر حق می دارد و گاهی عین صفت باعث پیروزیرشادت بازمیو 

آنانی که رشادت حقیقی داشته باشند و صحنه را خالی نکنند، زیاد نیست. تعلیم و تربیت و 

شوند. یکی اینکه خود برنامه درسی از دو جهت به اسم "رشید" مرتبط می های درسیبرنامه

نی ارکان وعناصرش امیخته به استقامت و پایداری و محکم طراحی شود باید رشید باشد یع

آمــوزان را بــا روحیــۀ و روح تمام برنامه درســی را رشــادت تشــکیل دهــد. دوم اینکــه دانش

ــق  استقامت و ایستادگی بار آورد. البته اگر ویژگی نخست تحقق یافت، ویژگی دوم نیز محقّ

هــای اســتوار داشــته د نیازمند افرادی هستیم که گامگردد. ما در نظام تعلیم و تربیت خومی

  باشند و سست عنصر و متزلزل نباشند.

  صدق و راستی
 و حقیقت صدق (راستی و درستی) عبارت است از راستی و درستی هر چیزی؛ پس راستی

درستی ناطق در خبر دادن صحیح و حقیقتی است و صداقت خبر دربردارنده حقیقــت او و 

دق" اسمی از اسامی خداوند است، به جهت اینکه خداوند به حقیقت و واقعیت است. "صا

با حقیقت ای است که اهداف و محتوای آن برنامه دهد. "برنامه درسی صادق"راستی خبر می

یابد که مبانی برنامــه درســی بــه "صــدق" و راستی همراه باشد. این ویژگی زمانی تحقق می

به طرز صحیح معرفی کند؟  تواندسان را کدام منبع میعنوان مثال حقیقت اناستوار باشد. به

های وحیانی جای استناد به ویژگیبه جز آن قدرتی که انسان را خلق کرده است؟ چنانچه به

انسان، به ادعاهای دیگران تکیه کردیم، از حقیقت دور شدیم. در حقیقت منبع راستین است 

نماید. در سایر مبناها نیز همین را تضمین میکه دانش راستین و نهایتاً برنامه درسی راستین 

شناســی، شناســی، ارزشهایی کــه در خصــوص معرفتفرماست. قضــاوتوضعیت حکم

، ممکن است حقیقی باشد و ممکن است غیرحقیقی آوریمشناسی و غیره به عمل میهستی

بع حقیقتاً تر است. کدام منها همسوتر باشد، حقیقیباشد. اصوالً هر شناختی که با واقعیت

فلسفه اسالمی را به عنوان مبانی تربیــت نماست؟ یکی از جاهایی که لزوم پرداختن به واقع

پاسخ به همین پرسش است. منبع واقع نما کــدام اســت؟ جــز  دهد،می برنامه درسی نشان

خداوند؟ اگر عقلی که به عنوان پیامبر درونی به انسان اعطا شده است، منبعی معتبر است، 
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وبخش دیگر نقل اســت کــه اعتبــار  کند، بخشی از دین استچیزی را که عقل تأیید میهر 

باید در الگوهایی که نمایی در برنامه درسی را باالیی در معرفت شناسی دارد. وجه دیگر واقع

دلیل عــدم ها بهبریم، جستجو کرد. گاهی برنامهکار میها بهبرای نیازسنجی و تدوین برنامه

طالعات وثیق، نامعتبر و غیرصادق است. اطالعات ناقص، برنامه درســی نــاقص ابتناء بر ا

  دهد.کند و اطالعات ناصحیح نیز، برنامه درسی ناصحیح شکل میایجاد می

  فصل حق و باطل
فصل به معنای حائل بین دو چیز و جدایی بین حق و باطل است. خداوند فاصل است چرا 

ن دربارۀ حق و باطل امور در زندگی قضاوت کرد. چه تواکه فقط با معیارهای خداوندی می

سخن  کدام محتوا حق است و کدام محتوا باطل؟ کدامچیزی حق است و چه چیزی باطل؟ 

م طور کلی جز خداوند چیزی و کسی فاصل و فارق باطل؟ به سخن او کدام و است حق معلّ

"حق و  ای که ایینهرنامهتوان سخن گفت. باز برنامه درسی فاصل میباشد. حق و باطل نمی

دهد و آنان را طوری پــرورش های آن، شاگردان را به سوی حق سوق میباطل" است. آموزه

  لت است.گرا" باشند. نقطه مقابل این برنامه بطاکه در زندگی "حقدهد می

آمــوزان القــا کنــد کــه تنهــا راه کســب فرض کنید برنامه درسی این پیام غلط را به دانش

ربه و آزمایش است. چنانچه این پیام در وجود یادگیرنــده درونــی شــود، تفکــر معرفت، تج

یستی در او استحکام می یابد و با تردید این گونه فردی آمادگی الزم برای پیمــودن راه پوزیتو

برنامــه اش بر نگرشی باطل متکی است. کمال و قرب الهی را نخواهد داشت. چون اندیشه

ســاحتی بعــدی و تــکآمــوز و یــا دانشــجو را تــکرید که دانشدرسی دیگری را به ذهن بیاو

جانبه حق است. آیا همه بعدی باطل است و رشد همهبارآورد. تردید نباید کرد که رشد یک

هایی گرا هستند؟ چه بسیارند برنامــهبه این معنایی که شرح داده شد، حقهای درسی برنامه

  کنند.ز حق تربیت میگاه باطلند و افراد گریزان اکه "سفیر" اردو

  کرامت و بزرگواري
های خداوند است به این معنی که نسبت به بندگانش با بخشش و کرم و کرامت از جمله نام
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ترین مخلــوق اوســت، بــا ویژگــی کند و انسان را هم که زیباترین و کاملبزرگی برخورد می

به نحوی باشد که کرامت  کرامت آفریده است. انسان کرامت ذاتی دارد و تعلیم و تربیت باید

کماالت معنوی برســد. عــالوه بــر انســان ســایر تر اکتسابی نیز کسب کند و به مراتب عالی

سولٌ مخلوقات نیز با همین صفت نامیده می ریٌم، فرشته کریم؛ رَ ٌک کَ لِ ریٌم،  شوند. مثل: مَ کَ

ریٌم، رزق کریم؛ ِکتاٌب  زقٌ کَ ر فرستاده کریم؛ رِ ریٌم، کتاب کریم و قُ ریٌم، قرآن کریم. آنٌ کَ   کَ

های تربیتــی برنامه درسی که به ضــرورت توان وصف کرد.برنامه درسی کریمانه هم می

رســاند. نقطــه آموزان یاری میانسان کریم طراحی شده و به پرورش کرامت در وجود دانش

پرور باشد و صفات نازیبا را در کرامت، لئامت است. ممکن است برنامه درسی لئیممقابل 

یت کند. در اهمیت برنامه درسی کریمانه همین بس که اگر کرامت تقویت شود، راه  فرد تقو

شود و اگر لئامت تقویت شود، راه برای کســب رفتارهــای برای کسب کماالت دیگر باز می

قاعدتاً تحلیلی از کرامت تکوینی انسان باید به عمل آید و بر پایه  گردد.زشت و نازیبا باز می

  بینی شود.برای تقویت کرامت اکتسابی پیشآن قواعدی 

  بنديجمع
ر و عمــل اســت کــه جملــه آنسازی برای اسالمی هــا از برنامه درسی، طرق مختلفی قابل تصــوّ

گیری از این طریق آن است که انسان . منطق قوی برای بهرهاز اسماء الهی استگیری طریق الهام

قرآن جانشین خداوند در زمین است. شرط جانشینی آن است که صفات مطلق  هایمطابق آموزه

مباحث  طور نسبی در وجود جانشین او نیز، بروز و ظهور پیدا کند. آنچه که درو ذاتی خداوند به

ی نام برده می شود، در این مقاله طریق الهام گرفتن از اسماء الحسنی انتخــاب عرفانی از آن تجلّ

عا این نیست که همه اسماء الهــی و بــا عمــق مفهــومی الزم مــورد بررســی قــرار گردید. هرگز اد

های اند. بلکه هدف ان بوده که مدخلی برای ورود به این بحث بسیار مهم باز شود و در گامگرفته

بعدی سایر پژوهشگران این حوزه و خود نگارنده زوایای دیگر بحث را مورد کاوش قرار دهنــد و 

ی تولید دانش دینی در برنامۀ درسی تنظیم کنند. آنچه که در این مقاله مورد نظر تری براراه روشن

دهی ارزشی و اعتقــادی بــوده کــه تــا حــدودی بوده تأملی در برخی اسماء و دریافتی برای جهت

  تحقق یافت. در این تأمل مفاهیم جدیدی به شرح زیر نمایان شد:
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  برنامۀ درسی خبیر             مجیب درسی برنامۀ                   برنامۀ درسی امان

اب ق             فاصل درسی برنامۀ               برنامۀ درسی اوّ   برنامۀ درسی خالّ

  برنامۀ درسی ذاکر             حکیم درسی برنامۀ              برنامۀ درسی مبرهن

  برنامۀ درسی رشید              کریم درسی برنامۀ               برنامۀ درسی باسط

  برنامۀ درسی صادق               حّی  درسی برنامۀ                برنامۀ درسی زیبا

ها به برنامه درسی ممکن است این پرسش به ذهن متبادر شود که با چه با مالحظۀ این ویژگی

محتمــل بــا استداللی اسماء الهی در کنار واژه برنامه درسی قرار گرفته است؟ پاسخ این پرسش 

آید. غرض این اســت کــه دست میبندی طرح شد، بهمطالعه محتوای مقاله و آنچه که در جمع

درسی یک وسیله تربیت آدمی است. ایــن وســیله بنابــه سرشــت و مــاهیتی کــه بــر خــود  برنامه

تواند داشته باشد. اگــر قــرار باشــد برنامــه گیرد، آثار و پیامدهای متفاوت و شاید متضادی میمی

سی در جهت و تأثیر کلی خود شاگردان را به قرب الهی نزدیــک کنــد و شایســتگی جانشــینی در

ها پرورش دهد، باید به رنگ خدا باشد. باید از اسماء الهی الهام بگیرد و صفاتی را خدا را در آن

در خود جا دهد تا در این تأثیرگذاری، توفیق الهی را کسب کند. هر قدر برنامه درســی در پیونــد 

  ود با این نامهای پاک شایستگی کسب کند، معتبرتر خواهد بود.خ

  نقشه مفهومی برنامۀ درسی به رنگ خدا

  

                     

  

  

  

  

  

  

  





  

  

  

  

  

تربیت و یادگیري هاي مصادیق برنامه درسی مغفول در حوزه
علوم تجربی مندرج در سند برنامه درسی ملی ریاضیات و 

  جمهوري اسالمی ایران
  

 مرجان میرشمشیری
  دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

  چکیده
های تربیت و یادگیری ریاضیات و علوم مندرج پژوهش حاضر با هدف بررسی مصادیق برنامه درسی مغفول در حوزه

این سند انجام پذیرفت. بدین منظور سند برنامه ی های پایهشایستگیهای در سند برنامه درسی ملی بر اساس مولفه

کیفی سندکاوی ی درسی ملی از بین اسناد مختلف نظام آموزش و پرورش به روش هدفمند انتخاب گردیده و به شیوه

نج و پــ» خود، خدا، خلق و خلقت«ی بر اساس چهار عرصهبندی مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت. نتایج طبقه

تربیت و ی های یاد شده، نشان داد که در حوزهمرتبط با هر یک از عرصه» تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق«عنصر 

خدا، عناصر تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق؛ در ی خود، عنصر اخالق؛ در عرصهی یادگیری ریاضی در عرصه

صر علم و اخالق دارای هیچگونه مصادیقی از خلقت، عنای خلق، عناصر ایمان و اخالق؛ و در عرصهی عرصه

ها تربیت و یادگیری علوم نیز یافتهی . در حوزهاندهبرنامه درسی مغفول قرار گرفتی های پایه نبوده و در حوزهشایستگی

خلقت، ی خلق، عناصر تعقل، ایمان و اخالق؛ و در عرصهی خود، عنصر ایمان؛ در عرصهی نشان داد که در عرصه

تربیت و یادگیری علوم تجربی، در ی برنامه درسی مغفول قرار گرفته است. همچنین در حوزهی ایمان در حوزه عنصر

های پایه نیز مغفول در بخش شایستگی تربیت و یادگیری علوم، بلکهی خلق، عنصر تعقل نه تنها در حوزهی عرصه

  واقع گردیده است.

ت و یــادگیری ریاضــی، حــوزه تربیــت و یــادگیری علــوم، برنامه درســی ملــی، حــوزه تربیــ کلید واژگان:

  پایههای شایستگی
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  مقدمه
ریزی کالن برنامه درسی و چارچوب نظام برنامــهی برنامه درسی ملی سندی است که نقشه

 درسی کشور را به منظور تحقق اهداف آمــوزش جمهــوری اســالمی ایــران تعیــین و تبیــین

ملــی بــه عنــوان راهنمــای هــر گونــه ای هبرنامــ]. هدف این سند آن اســت کــه ۱نماید [می

درسی قرار گیرد های درسی تنظیم شود و در اختیار برنامه ریزان و مجریان برنامهریزی برنامه

از نظر رعایت اهداف و استانداردها و انتظــارات فــراهم شــود ها هماهنگی برنامهی تا زمینه

]که ۱تربیت و یادگیری را تعریف نموده [ی درسی ملی یازده حوزهی ]. در این راستا برنامه۲[

مختلف این سند، مــورد های آنان است. حوزهی ریاضی و علوم تجربی از جملههای حوزه

]. چشــم انــداز ایــن ۳،۴،۵،۶مطالعه و بررسی پژوهشگران مختلفــی قــرار گرفتــه اســت [

. انــدهقــرار دادمحققان در تبیین سند مذکور متفاوت بوده و وجوه متفاوت آن را مــورد نظــر 

تربیت و یادگیری علــوم و ریاضــی را های پژوهش حاضر بر آن است که وجوه مغفول حوزه

  مورد توجه قرار دهد.

درســی محســوب ریزی برنامــهی برنامه درسی پوچ یا مغفول یکی از مفاهیم اساســی رشــته

گاه واالی هنــر در شود که توجه کافی به آن مبذول نگردیده است. آیزنر با تاکید خاص بر جایمی

داند که بــه تمــام قالبهــا و ] الزم می۸] و لزوم ایجاد تعادل در این برنامه[۷برنامه درسی رسمی [

درسی پوچ دعوت آشکاری ریزی های سوادآموزی در برنامه درسی توجه شود. مفهوم برنامهگونه

گزینش ی که در سایهاست به توجه دقیق و عمیق به مواد و موضوعهای درسی یا فرایندهای ذهنی 

و تصمیم برنامه ریز ان درسی از دستور کار نظام آموزشــی حــذف شــده؛ لــذا دانــش آمــوزان از 

شود کــه . اهمیت این مفهوم از آنجا ناشی میاندههای مرتبط با آنها محروم گردیدآموختن تجربه

برنامه  گذارد.یمحرومیت حاصل از آن بر جریان رشد دانش آموزان اثری تعیین کننده بر جای م

ریزان درسی باید به طور مستمر خود را با پرسشهایی از این دست مواجه ببینند که آیا آنچه حذف 

ها و ابقاء شده، اهمیت و اولویت کمتری نسبت به آنچه ابقا شده است دارد؟ آیا برای حذف شده

فرهنگــی، اجتمــاعی،  ها دلیل و توجیه کافی وجود دارد؟ آیا برنامه درسی با شــرایط متحــولشده

  ].۹اقتصادی، سیاسی و زمان سازگار است؟ [

 انــدهپژوهشگران مختلفــی برنامــه درســی مغفــول را مــورد مطالعــه و بررســی قــرار داد
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گــردد، در می ]. آنچه که از دستور کار نظام آموزش و پرورش رسمی خارج۱۰،۱۱،۱۲،۱۳[

سند ملی برنامه درســی نیــز قابــل  گیرد. این غفلت درونمی حوزه برنامه درسی مغفول قرار

و اهــداف ایــن ســند بایســتی بــا هــم ها باشد. عناصر، اجــزاء، مولفــهمی بررسی و پیگیری

برنامه درسی مغفول قرار گیرد. یکی از اجــزای ی هماهنگ و همخوان بوده و خارج از حوزه

ایر سند برنامه درسی ملی شایستگیهای پایه اســت کــه در قســمت پیشــگفتار ســند و در ســ

تربیت و یادگیری بــر های ]. از آنجا که تدوین حوزه۱بخشها مورد تاکید فراوان بوده است [

پایه از سوی دانش آموزان انجام پذیرفته است و همچین با توجه های مبنای کسب شایستگی

] عملکرد دانش آمــوزان ایرانــی در دروس ۱۴به آن که مطابق نتایج آزمون بین المللی تیمز [

و علوم در مقایسه با بسیاری از کشورها در سطح مورد انتظار نبوده است؛ پژوهش  ریاضیات

تربیت و یادگیری ریاضیات و علوم تجربی را در ســند برنامــه های حاضر وجوه مغفول حوزه

مورد نظر در این سند مــورد بررســی و ی پایههای شایستگیهای درسی ملی بر مبنای مولفه

  دهد.می واکاوی قرار

  پژوهش روش
در پژوهش حاضر، سند برنامه درسی ملی ایران به روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی 

بــات می قرار گیرد. تحلیل محتوای کیفی، روش شناسی مناسبی برای بررسی اســناد و مکتو

نظــام وار بنــدی محتوایی از طریــق مقولههای ]. این روش برای تفسیر ذهنی داده۱۵است [

شــده اســت. بــدین لحــاظ، در پــژوهش گذاری های شناسایی شده و کدیا الگوها مضمون

خــود، خــدا، «های در ارتباط با عرصــه» تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق«حاضر عناصر 

های تربیــت و یــادگیری ریاضــیات و علــوم بــر مبنــای مولفــهی در دو حوزه» خلق و خلقت

گیرد تــا وجــوه می ورد بررسی قرارموجود در سند برنامه درسی ملی می پایههای شایستگی

تربیــت و یــادگیری، زیــر ی مغفول آن مشخص گردد. شایان ذکــر اســت کــه در هــر حــوزه

کلی در ســازماندهی محتــوا بــه های ضرورت و کارکرد، قلمرو و جهت گیریهای مجموعه

  گیرد.می عنوان واحد تحلیل، مورد بررسی قرار
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  یافته ها
یاضیاتی صریح و مغفول در حوزه. مصادیق برنامه درسی ۱جدول    تربیت و یادگیری ر

یح و مغفول  عنصر  عرصه   مصادیق صر

  خود

  تعقل

کسب قدرت تجزیه و انتزاع/پیش بینی وضعیتهای ممکــن مادی/اســتدالل، 
تفکر نقاد و استقالل منطقی(تعمیم دادن، پیش بینی، فرضیه سازی، حدسیه 

ل فضــایی، الگوهــای سازی)/تفکر تجسمی یا دیداری/تفکر خالق(استدال
  تجسمی).

  کسب شهود ریاضی  ایمان

  علم

درک مفـــاهیم ریاضـــی اعـــداد و محاســـبات عـــددی، جبـــر و نمـــایش 
آمــار و هــا، و تابع ها)، هندسه و انــدازه گیری،دادهها نمادین(الگوها، رابطه

احتمال/آشنایی با فراینــدهای ریاضــی نظیــر حــل مساله/آشــنایی بــا مــدل 
اتصال و پیوندهای موضوعی و مفهومی ریاضی/آشنایی بــا سازی/آشنایی با 

فناوری در ریاضیات/آشنایی با چگونگی رخ دادن مفاهیم جدید/آشنایی بــا 
  نحوه نامگذاری مفاهیم جدید/آشنایی با نحوه کارکردن با مفاهیم ریاضی

  عمل

آزمودن حدسیه ها/توضیح دادن و تبیین جوابها/تایید و تصدیق کردن جوابها، 
های کردن، مقایسه کردن، به کارگیری الگوها/حل کــردن مســئلهبندی دسته

غیرمعمول/تولید مساله در قالب داستانی و بافت واقعی و تخیلی/خواندن و 
ــمیم ــی، تص ــتن ریاض ــت گیری نوش ــین زدن و دق ــازی، تخم ــمیم س و تص

یافتن/کسب مهارت در فرایندهای ریاضی نظیر حل مساله/کسب مهارت در 
کســب مهــارت در اتصــال و پیونــدهای موضــوعی و مفهــومی /مدل سازی

هــای ریاضی/کاربرد فناوری در ریاضــیات/حل مشــکالت زنــدگی در حوزه
مختلف/کنترل وضعیتهای ممکن مادی/حــل مســائل روزمــره و انتزاعی/بــه 
کارگیری استراتژیهای حل مساله/ساختن مفاهیم ریاضی/کارکردن با و تعمیم 

  دادن مفاهیم ریاضی
  

  _  القاخ

  خدا

 _  تعقل
 _  ایمان
 _  علم
 _  عمل

 _  اخالق
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  خلق

  اقتصادی-پیش بینی وضعیتهای اجتماعی  تعقل
  _  ایمان

  علم
آشــنایی بــا خــدمات دانشــمندان ایرانی/آشــنایی بــا خــدمات ریاضــیدانان 

  ایرانی/آشنایی با نقش دانشمندان و ریاضیدانان ایرانی در تاریخ ریاضی

  عمل
ریاضی: فرهنگی و ارتباطی/ توصیف دقیق موقعیتهای پیچیده/ کنترل گفتمان 

  اجتماعی -وضعیتهای اقتصادی
  _  اخالق

  خلقت

  پیش بینی وضعیتهای طبیعی  تعقل
  درک شهودی پیرامون  ایمان
  _  علم

  عمل

پیرامــونی/کنترل وضــعیتهای های ساختن تئوریهــای جامعــه دربــاره پدیــده
تجزیــه و تحلیــل محــیط پیرامونی/مشــاهده و طبیعی/مشاهده و توصیف و 

تجزیه و تحلیل مفاهیم ریاضی در محیط پیرامونی/ به دست آوردن تعبیرهای 
در رابطــه بــا ســازی گوناگون برای مفاهیم ریاضی در محــیط پیرامونی/مدل

  پدیده ها

  _  اخالق

 
ی تربیت و یــادگیری ریاضــی در عرصــهی شود، در حوزهطور که مشاهده می همان

خدا، عناصر تعقل، ایمان، علم، عمــل و اخــالق؛ در ی خود، عنصر اخالق؛ در عرصه

خلقت عناصر علم و اخالق دارای ی خلق، عناصر ایمان و اخالق؛ و در عرصهی عرصه

برنامــه ی های پایه نبوده است و این عناصــر در حــوزههیچگونه مصادیقی از شایستگی

های زیر وجود این مصادیق را در بخش شایستگیگیرند. جدول درسی مغفول قرار می

  دهد.پایه نشان می

  

یاضیات ی های پایه مغفول واقع شده در حوزه. مصادیق شایستگی۲جدول    تربیت و یادگیری ر

  های پایهمصادیق آشکار شایستگی  عنصر  عرصه

  اخالق  خود

قی رعایت تقوای الهی در تمام شئون زندگی فردی/متعهد به ارزشهای اخال
صدق، حیا، شجاعت، خویشتن داری، رضا، قناعت/ داشتن روحیه تــالش 

  مستمر/ارزش قائل شدن برای کار/ علم آموزی/ یادگیری مادام العمر
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  خدا

  تعقل
تدبر در صفات، افعال و آیات خداوند متعال به عنوان خالق هستی/ تدبر در 

 آنهای نظام خلقت و شگفتی

  ایمان
توحید، نبوت، معاد، امامت، عــدل، عــالم غیــب و حیــات ایمان آگاهانه به 

جاودانه/ باور به ربوبیت و حضور حکیمانه همراه با لطف و رحمت خــالق 
 یکتا در عرصه هستی، ایمان به قرآن/ ایمان به هویت الهی انسان

 شناخت حق تعالی، صفات، افعال و آیات الهی  علم

  عمل
گاهانه و مومنانه و واجبات و ترک محرمات/ دینی و انجام های وزهامهعمل ب آ

 ایرانی-به کارگیری آداب و مهارتها و سبک زندگی اسالمی
 ارزش قائل شدن برای معاش حالل  اخالق

  خلق

  ایمان
ایمان به انبیاء الهی/ باور به مکتب جامع اسالم/ ایمــان بــه کرامــت انســان/ 

  ایمان به توانمندیهای جمعی انسان

  اخالق

تقوای الهی در تمام شــئون زنــدگی اجتماعی/متعهــد بــه ارزشــهای رعایت 
اخالقی احسان و رافت، حسن خلق، قدرشناسی، عــدالت، نــوع دوســتی، 
تکریم والدین و معلم/ تقدم بخشیدن منافع ملی بر گروهی و منافع جمعــی 

  بر فردی

  خلقت

  علم
چگونگی  روابط، رویدادها و قوانین جهان آفرینش وها، علم نسبت به پدیده

  برقراری ارتباط انسان با آنها و بهره برداری بهینه از آنها

  اخالق
متعهد به ارزشهای اخالقی قدرشناسی/ ارزشمند دانستن عالم/ ارزش قائل 
شدن برای مخلوقات هستی و محیط زیست/ التزام بــه اصــول و ارزشــهای 

  اخالقی در استفاده از علوم و فناوریهای نوین

ی های خود، در عنصر اخــالق؛ عرصــهشود، مصادیق عرصهمشاهده میگونه که  همان

خلــق، در عناصــر ایمــان و ی خدا، در عناصر تعقل، ایمان، علم، عمــل و اخــالق؛ عرصــه

خلقت در عناصر علم و اخالق دارای مصادیقی تعیــین شــده در بخــش ی اخالق؛ و عرصه

ری ریاضــیات مــورد غفلــت قــرار تربیت و یادگیی های پایه بوده است و در حوزهشایستگی

تربیت و یادگیری ی گرفته است. جدول زیر مصادیق برنامه درسی صریح و مغفول در حوزه

  دهد.علوم تجربی را نشان می
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بیی . مصادیق برنامه درسی صریح و مغفول در حوزه۳جدول   تربیت و یادگیری علوم تجر

یح و مغفول  عنصر  عرصه   مصادیق صر

  خود

  تعقل
علمی فناورانه/تفســیر های و فرآوردهها بصیرت و بینش نسبت به یافتهیجاد 

یافته ها/پیش بینی/کسب مهارتهای پیچیده تفکر/پرورش انــواع تفکــر/ژرف 
  اندیشی/یادگیری معنادار/پرورش انسان متفکر و خالق

  _  ایمان

  علم

 مــوادی برخورداری از سواد علمی فناورانه در بعد شخصی و فردی/مطالعه
علــوم در زنــدگی روزانه/شــناخت مفــاهیم و دانــش ی فرآوری شده/مطالعه

علمی/شــناخت فراینـــدهای علمی/شـــناخت روش علـــم آموزی/کســـب 
  ناظر به علم و فناوری/کسب علم مفید، سودمند و هدفدارهای نگرش

  عمل

علوم تجربی/ایفای نقش ی در عرصهها رشد و ارتقاء توانمندیها و شایستگی
های ارتقاء سطح زندگی فردی/بازکشف و کشف رمزو و راز الیــهسازنده در 

مادی هستی/کسب مهارتهای فرایندی مشاهده، جمع آوری اطالعات، اندازه 
گیــری، فرضــیه و مــدل ســازی/طراحی تحقیق/تلفیــق نظــر و عمل/انتقــال 

علمی و زندگی های دانش/خودیادگیری/ایجاد ارتباط بین آموزههای فرآورده
  ساختن محتوا با کاربردهای احتمالی واقعی/مرتبط

  

  پرورش انسان مسئولیت پذیر  اخالق

  خدا

 تعمیق نگرش توحیدی  تعقل
 تعالی نگرش توحیدی  ایمان
 فهم عظمت خلقت  علم
 تعالی جویی  عمل

 تعظیم خالق متعال  اخالق

  خلق

  -  تعقل
  -  ایمان
  ایران و اسالممطالعه علوم در اجتماع/ مطالعه تاریخ علم در   علم

  عمل
برخورداری از سواد علمی فناورانه در بعد اجتماعی/ ایفای نقش سازنده در 

  ارتقاء سطح زندگی خانوادگی، ملی و جهانی
  -  اخالق

  خلقت
  ایجاد بصیرت و بینش عمیق نسبت به درک دنیای اطراف  تعقل
  -  ایمان
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  علم
ــه درک  ــتیابی ب ــت/آموختن از خلقت/دس ــناخت طبیع ــه ش غایتمند/مطالع

فرایندهای حیاتی و موجودات، زمین و پیرامون آن/مطالعه تغییــرات مــاده و 
  انرژی و طبیعت/نگرش علمی به محیط زیست

  استفاده از طبیعت/آباد کردن خلقت  عمل

  استفاده مسئوالنه از طبیعت به مثابه بخشی از خلقت الهی/تکریم خلقت  اخالق

خلــق، ی خــود، عنصــر ایمــان؛ در عرصــهی در عرصــه شود،می همانگونه که مشاهده

خلقت، عنصــر ایمــان مــورد نظــر نبــوده و در ی عناصر تعقل، ایمان و اخالق؛ و در عرصه

برنامه درسی مغفول قرار گرفته است. جدول زیر وجود ایــن مصــادیق را در بخــش ی حوزه

  دهد.می پایه نشانهای شایستگی

  

  تربیت و یادگیری علوم ی مغفول واقع شده در حوزهی پایههای . مصادیق شایستگی۴جدول

  های پایهمصادیق آشکار شایستگی  عنصر  عرصه
  ایمان به توانمندیهای فردی  ایمان  خود

  خلق

 -  تعقل

  ایمان
یت الهی انسان/ ایمان به کرامت انسان/ ایمان بــه توانمنــدیهای  ایمان به هو

 جامعیت مکتب اسالم و نظامات آنجمعی/ ایمان به انبیاء الهی/ باور به 

  اخالق

رعایت تقوی الهی در شئون زندگی اجتماعی/ متعهد به ارزشهای اخالقــی 
احسان، رافت، حسن خلق، قدرشناسی، عدالت، نوع دوستی/ تکریم والدین 
و معلم در شئون اجتماعی/ تقدم منافع ملی بر منافع گروهی و تقدم منــافع 

 جمعی بر منافع فردی

  ایمان  خلقت
ایمان به ارزشمندی، هدفمندی و قانمندی خلقت و باور به زیباییهای جهان 
آفرینش به عنوان مظاهر فعــل و جمــال خداونــد/ ارزش قائــل شــدن بــرای 

  مخلوقات هستی و محیط زیست

خلــق، عناصــر ایمــان و ی خود، عنصر ایمان؛ عرصهی شود که برای عرصهمی مشاهده

پایه تعریــف و های عنصر ایمان؛ مصادیقی در بخش شایستگیخلقت، ی اخالق؛ و عرصه

تربیت و یادگیری علوم تجربی مورد نظر قرار نگرفته و در ی تعیین گردیده که در بخش حوزه

خلــق، عنصــر تعقــل نــه تنهــا در ی برنامه درسی مغفول قرار گرفته است. در عرصهی حوزه

پایه نیز مغفــول واقــع های خش شایستگیتربیت و یادگیری علوم تجربی، بلکه در بی حوزه

  گردیده است.
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  گیريبحث و نتیجه
تربیت و یادگیری ریاضیات و علوم موجود در سند برنامه درسی ملی را ی مطالعه حاضر دو حوزه

های پایه این سند مورد بررسی قرار داد. نتایج حاکی از آن بــود کــه های شایستگیبر مبنای مولفه

خدا، عناصــر ی خود، عنصر اخالق؛ در عرصهی یادگیری ریاضی در عرصهتربیت و ی در حوزه

ی خلق، عناصــر ایمــان و اخــالق؛ و در عرصــهی تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق؛ در عرصه

های پایه نبوده اســت و ایــن خلقت عناصر علم و اخالق دارای هیچگونه مصادیقی از شایستگی

های قرار گرفته است. این در حــالی اســت کــه در مولفــهبرنامه درسی مغفول ی عناصر در حوزه

خدا، در عناصــر ی های خود، در عنصر اخالق؛ عرصههای پایه مصادیقی برای عرصهشایستگی

خلقت ی خلق، در عناصر ایمان و اخالق؛ و عرصهی تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق؛ عرصه

تربیــت و یــادگیری ریاضــی مــورد ی ر حوزها دامهدر عناصر علم و اخالق تعیین و تعریف گردید

غفلت قرار گرفته است. چگونه ممکن است دانش آموزی مفاهیم ریاضی را کسب کند، کــاربرد 

آنها در زندگی روزمره را دریابد اما هیچ علمی نسبت بــه جهــان خلقــت نداشــته باشــد؟ دانــش 

ابطه با خــود، در رابطــه بــا آموزی که ریاضی را خوب فرا گرفته است اما از ملزومات اخالق در ر

توانــد از خدا، در رابطه با خلق و در رابطه با خلقت هیچ آگــاهی و شــناختی نــدارد، چگونــه می

  های خود بهره برداری مطلوب کند؟ آموخته

ی خود، عنصر ایمان؛ در عرصــهی ها در درس علوم تجربی نیز نشان داد که در عرصهبررسی

خلقت، عنصر ایمــان مــورد نظــر نبــوده و در ی ق؛ و در عرصهخلق، عناصر تعقل، ایمان و اخال

خود، عنصــر ی برنامه درسی مغفول قرار گرفته است. این در حالی است که برای عرصهی حوزه

خلقت، عنصــر ایمــان؛ مصــادیقی در ی خلق، عناصر ایمان و اخالق؛ و عرصهی ایمان؛ عرصه

تربیــت و یــادگیری علــوم ی ه در بخش حوزههای پایه تعریف و تعیین گردیده کبخش شایستگی

نگــران ی برنامه درسی مغفول قرار گرفته اســت. نتیجــهی تجربی مورد نظر قرار نگرفته و در حوزه

خلق، عنصر تعقل نه ی تربیت و یادگیری علوم تجربی، در عرصهی آن است که در حوزهتر کننده

نادیــده گرفتــه شــده اســت، بلکــه در بخــش تربیــت و یــادگیری علــوم تجربــی ی تنها در حــوزه

درسی علوم مبنای رشــد تکنولوژیــک ی های پایه نیز مغفول واقع گردیده است. برنامهشایستگی

یک جامعه است. فرد یا دانش آموزی که درس علوم را خوب فراگرفته است و به اهمیــت کــاربرد 
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آزارد، چگونه فرد یا لق خدا را میاز آن، خَ گیری تکنولوژی در زندگی بشر واقف است، اما با بهره

] بیان داشت که اصل تعادل، اصلی حیاتی ۸توان هم گام با آیزنر [دانش آموزی خواهد بود؟ می

درســی بایســتی پــرورش انســان ی رود. هدف هر برنامههای درسی به شمار میدر تدوین برنامه

پرورش اخالق متناســب، نــه  متعادل و متوازن باشد. گسترش و رشد تکنولوژی در جامعه بدون

ی دارد. پژوهشــگران حــوزهشود، بلکه آن را از تحول اصــیل بــاز مــینمی تنها باعث رشد جامعه

. در واقع، بررسی برنامه اندههای درسی هشدار دادتعلیم و تربیت در ارتباط با وجوه مغفول برنامه

برنامه درســی بــه تامــل و  درسی پوچ معطوف به جلب توجه دست اندرکاران و تصمیم گیرندگان

درســی صــریح ی های برنامــهی و از حوزهآموزش آنچه هست که از دستور نظام ی اندیشه درباره

بخشی از مشکل وجود مصادیق برنامه درسی مغفول در سند برنامه درسی  ].۹حذف شده است[

ســت. درســی اریزی ملی برآیند تمرکز شــدید ســاختاری در نظــام آمــوزش و پــرورش و برنامــه

درسی ملی را از دو منظر تمرکززدایی یا آزادسازی برنامه درســی و ی ] سند برنامه۶مهرمحمدی [

تلفیق مورد بررسی قرار داده است. امید است با حرکت تدریجی و محتاطانه به سوی عدم تمرکز 

بــر درسی مغفول کاسته شــده و ی صاحبنظران بومی تعلیم و تربیت، از مصادیق برنامهی و مداقه

تحت عنــوان برنامــه درســی ای هدرسی رسمی افزوده گردد. اگر قرار است پدیدی هاغنای برنامه

های گذشته شکل تجــویزی ملی داشته باشیم و این سند برنامه درسی ملی همچنان که طی دهه

]. ۱۶داشته، همان شکل تجویزی را برای ما تثبیت بکند، این چــه برنامــه درســی ملــی اســت؟[

های مختلف رآیند عدم باور عمیق دست اندکاران تربیتی به رعایت تعادل در بخشبخش دیگر ب

گــردد. ایجــاد اغتشــاش در ایــن ســند می که موجبای هباشد، به گونیک برنامه درسی ملی می

درسی ملی، به جای هم پوشــی دو قلمــرو ی ها نشان داده است که تدوین کنندگان برنامهبررسی

]. بنابراین الزم اســت تعــادل و ۱۷[انده، به آشفتگی آنها مبادرت ورزیددرسیی آموزش و برنامه

درسی ملی رعایت گردد. امید است پــژوهش حاضــر ی های برنامهتوازن در تمامی زیرمجموعه

  گامی هر چند کوچک در راستای حل این مشکل، برداشته باشد.
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درسی ها، رویکردها و چشم اندازها: کتاب برنامه درسی؛ نظرگاه
درسی در ریزي دانشگاهی و نقش آن در تکوین رشته برنامه

  ایران
  

  زهرا نیک نام

  دانشگاه خوارزمی

  چکیده
برنامــه درســی؛ نظرگاههــا، «این نوشتار به بررسی یکی از آثار تاثیر گذار استاد دکتر مهرمحمدی، کتــاب 

ن کتاب با توجه به مقطع زمانی اختصاص دارد. به منظور بررسی و ارزیابی ای» رویکردها و چشم اندازها

درسی در ایران و شخصیت اصلی بنیانگذار آن، دکتــر ریزی رشته برنامهگیری پدید آمدن این اثر، به شکل

علی شریعتمداری و تاثیرگذاریهای ایشان پرداخته شده است. از آنجائی که کتاب مذکور، یک کتاب درسی 

به نقش کتابهای درسی دانشگاهی در نضج گــرفتن و دانشگاهی است، بخش دیگر این نوشتار اختصاص 

دانشگاهی دارد. نوشتار با مروری بر کتابهای آقای دکتر مهرمحمدی، بــه بررســی کتــاب های تثبیت رشته

کادمیای رشته طی سه دهه حیات فکری آن پــردازد. بــا می مذکور در بافت فرهنگی و اجتماعی حاکم بر آ

و نقد کتاب ارائه ها تحلیل و ارزیابی از این تغییرات با برشمردن ویژگیسه گانه کتاب، های بررسی ویراست

یشمند صاحبنظر، آقای دکترمهرمحمدی بر گــردن اندهشده است. این نوشتار به پاس حق بزرگ استادی ک

  شود. امید که مقبول نظر ایشان واقع گردد.می اینجانب دارند به ایشان تقدیم

  

  درسی در ایران، کتاب درسی دانشگاهی.ریزی ، برنامه: دکتر مهرمحمدیکلمات کلیدی
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  مقدمه
در » برنامه درسی؛ نظرگاهها، رویکردها و چشــم انــدازها«قریب به سه دهه از حیات کتاب 

گذرد. اولین مواجهه مثبت من با رشته برنامه درسی، به ســال می اجتماع برنامه درسی ایران

اواخر دوران دانشجویی کارشناسی ارشــد میــان گردد. می باز و آشنایی با این کتاب ۱۳۸۳

درسی مردد بودم. چندین متن و کتاب ریزی ادامه تحصیل در فلسفه تعلیم و تربیت یا برنامه

درسی خوانده بودم، اما هیچکدام مرا جذب نکرده بودنــد. عمــدتا ریزی درسی رشته برنامه

ننده بــا مطالعــه آنهــا بــه قــول متونی بودند با انبوهی از تعاریف و الگوهای مختلف که خوا

دید اما جنگل را نه. من نیاز به رویکرد و چشم اندازی الهام می معروف تعداد زیادی درخت

به من ها بخش برای فهم برنامه درسی و نه حجم زیادی از فنون و تکنیک داشتم. این کتاب

 ده بودم، مدرســه،توان اندیشیدن نسبت به مسائل و موضوعات تربیتی و دنیایی که از آن آم

گشودند و چراغی در مسیر بــودن و نمی دادند. بر روی دیدگان من معلم، چشم اندازینمی

  کردند.نمی شدن تربیتی ام روشن

، »برنامه درسی؛ نظرگاهها، رویکردها و چشم انــدازها«با کتاب  امهاما در اولین مواجه 

و مباحــث اصــلی آن را نشــانم  کتاب به جانم نشست و موضوع مهم آنکه نقشه قلمرو رشته

تواند مرا تا حدودی از سردرگمی و گیجی در آورد. ســر می کردم این کتابمی داد. احساس

ذوق آمده بودم. متن کتاب برایم کمی دشوار و دیرخوان بود، اما استداللی و تحلیلی بــودن 

ریزی برنامــهتوالی منطقی و ساختار کتاب حس خوب و مثبتــی نســبت بــه رشــته ها، مقاله

توانســتم می داد کــه بــا آن بهتــرمی درسی در من بوجود آورده بود. کتاب زاویه دیدی به من

  مدرسه و کالس درس و فعالیتهای یاددهی یادگیری خود را ببینم و بفهمم.

درسی ریزی تا پیش از آن تصور بسیار نازلی نسبت به رشته داشتم. تخصص رشته برنامه 

ریزی تــدریس و برنامــه هــایو فنــون و تکنیک» نوشتن طــرح درس« را چیزی کمی بیش از

دوره کارشناسی علوم تربیتی نبود. چنــدین ســال  دانستم. تقصیری نداشتم. رشته من درمی

کی بــا علــوم تربیتــی آشــنا شــده بــودم. اندهبودم، به این واسطها معلم فیزیک در دبیرستان

بواسطه تدریس و معلمی برایم ایجاد شده  کوششهایم برای فهم سئواالت جدی و چالشی که

بود منجر به عالقمندی به تحصیل در رشته فلسفه تعلیم و تربیت شــد. امــا در اواخــر دوره 
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عملــی مدرســه و هــای کارشناسی ارشد احساس دوری فلسفه تعلــیم و تربیــت از واقعیات

مــان اولــین درســی. در هریزی خوانــد؛ رشــته برنامــهمی کالس مرا به سوی قلمروی جدید

آشنایی ام با این کتاب استاد دکتر مهرمحمدی، چشم اندازی نســبت بــه رشــته و حســی از 

پویایی و پیچیدگی کنش تربیتی در به من بوجود آمد. این آشنائیت مرا بــه دنیــای پرکشــش، 

پیچیده و سیال برنامه درسی وارد کرد. تلقی محدود و صرفا فنی و تکنیکی از برنامه درسی را 

نســبت بــه رخــدادهای آموزشــی و  ١زدود و تا حدودی قدرت خیال ورزی مفهــومی در من

تربیتی به من داد. کتاب عالمی جدید در پیش رویم ترسیم کرد و اینگونه پای در های پدیده

  این رشته پای گذاشتم.

رویکردها و چشم ها، برنامه درسی؛ نظرگاهاین نوشتار به بررسی کتاب درسی دانشگاهی 

پــردازد. از اینــرو در ابتــداء بــه ســالهای می در بافت زمانی تدوین آن در کشــورمان اندازها

کتابهــای درســی دانشــگاهی و هــای پردازیم. به دنبال آن به ویژگیمی آغازین تاسیس رشته

ین و تحول رشته پرداخته شده است. سپس به ارائه  مهم های برخی ویژگینقش آنها در تکو

  ن پرداخته شده است.کتاب و به دنبال آن نقد آ

  درسی در ایران ریزي سالهاي آغازین تکوین رشته برنامه
هجری شمسی  ۶۰در دوره ارشد و دکتری در ایران به دهه  ٢درسیریزی تاسیس رشته برنامه

گــردد. مرحــوم شــریعتمداری در دکتر علی شریعتمداری در این باره بــاز مــیهای و پیگیری

علمی و عملی شان بعد از انقــالب اســالمی در کشــورمان، قریب به سه دهه و نیم فعالیت 

و از جمله در دانشگاه محــل خــدمت شــان، تربیــت معلــم ها عالوه بر تدریس در دانشگاه

(خوارزمی فعلی) و مدیریت موسسه تحقیقات تربیتی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 

بــه علــوم تربیتــی نقــش  و تعلقات خاطرشــانگیری نیز بود. ایشان به لحاظ جایگاه تصمیم

                                                   
1. Conceptual imagination 

یب شده رشته در وزارت علوم، از در . 2  اســتفاده» برنامه ریــزی درســی«این نوشتار بر اساس عنوان تصو
شود. عنوان رشته از چالش ها و موضوعات مورد اختالف در میان صاحبنظران رشته است کــه در ایــن می

  نوشتار به آن ورود نمی کنیم.
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  . اندهدرسی داشتریزی مهمی در ایجاد رشته برنامه

ریزی و نظرات دکتر شــریعتمداری دربــاره برنامــهها دکتر نعمت الله موسی پور، اندیشه

داند. ایشان بر این نظرســت می درسی را در آثار مکتوب پیش از انقالب ایشان قابل ردیابی

توان در می راریزی برنامههای ای تاریخ مشخص) که دیدگاهکه اولین کتاب چاپ شده (و دار

 ۱۳۴۳مرحوم شریعتمداری، چاپ شده در سال  »جامعه و تعلیم و تربیت«آن یافت، کتاب 

  گوید:می است. ایشان در این خصوص

ریزی پیشتر چند کتاب به صورت دست نویس یا بدون ذکر تــاریخ در خصــوص برنامــه

ین کتابی که تاریخ مشخص دارد، کتاب مرحوم شریعتمداری در درسی وجود داشت. اما اول

تربیتی و در آن بطور مفصل های است. در این کتاب فصلی هست درباره برنامه ۱۳۴۳سال 

توان گفت این کتاب پیشتاز بوده می درسی بحث شده است. از این جهتهای درباره برنامه

ریزی ظهیر، کتاب اصــول اساســی برنامــه است. بعدها و بعد از انقالب آقای دکتر تقی پور

درسی و آموزش رالف تایلر را ترجمه کرد که مورد استقبال قرار گرفــت (دکتــر موســی پــور، 

  ). ۲۱/۱۱/۹۶یشه سازان، اندهجلسه گفتگو با دکتر مهرمحمدی در مجموع

دکتر شریعتمداری عالوه بر نقش تاسیسی رشته، در چگونگی اجراء و عملی شدن آن در 

شگاه تربیت معلم و بعدا در دانشگاه تربیت مدرس تاثیرگذاری بالمنازع داشت. دانشگاه دان

تربیت معلم، دانشگاه محل خدمت دکتر شریعتمداری، اولین مجری پــذیرش دانشــجو در 

درسی در ایران بوده است. دکتــر موســی ریزی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته برنامه

  کنند: می ایتپور آن دوران را اینگونه رو

یان کارشناسی ارشد بودیم که رسما از طریق کنکور سراســری در  ما اولین دوره دانشجو

پذیرفته شدیم. جمع ما شامل من، آقــای  ۱۳۶۷این رشته در دانشگاه تربیت معلم در بهمن 

دکتر علی عسگری، خانم دکتر عباسی، آقای دکتر سرمدی، آقای جعفری ثانی بود که بعــدا 

ورس وزارت علوم شدیم. البته پیش از ما در دو دوره با قــرار داد فیمــابین ســازمان عمده ما ب

از نیروهای آموزش و پرورش ای هآموزشی با دانشگاه تربیت معلم، عدریزی پژوهش و برنامه

درسی، بدون شرکت در کنکور سراسری در این رشته به ریزی در دوره کارشناسی ارشد برنامه

  تحصیل پرداخته بودند. 
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یــا پــیش  درسی در ایرانریزی ارائه شده اولین فارغ التحصیالن رشته برنامههای روایت

دکتــر شــریعتمداری بــر فضــای های کسوتان رشته حــاکی از تســلط و تاثیرگــذاری اندیشــه

  دانشگاهی رشته در آن زمان دارد:

های موقع در میان استادان، مرحوم دکتر شریعتمداری و مرحوم دکتر اسراری در دورهآن  

درسی است و بقیه ریزی کردند که گویی رشته شان برنامهمی رفتارای هارشد و دکتری به گون

درســی خوانــده ریزی کردند. مرحوم آقای دکتر تابان با آنکــه برنامــهنمی چنین موقعیتی پیدا

کرد و ما حتی تا زمان فارغ التحصیلی اصال نمی چ درسی در این خصوص ارائهبودند، اما هی

درسی بوده است (دکتر موسی پور در جلسه گفتگــو بــا ریزی نفهمیدم که رشته ایشان برنامه

  ).۲۱/۱۱/۹۶یشه ورزان، اندهدکتر مهرمحمدی، مجموع

جــاد رشــته استاد دکتر مهرمحمــدی هــم نقــش دکتــر شــریعتمداری را در تاســیس و ای 

داند. این موضوع در پیشــنهاد انجمــن مطالعــات برنامــه می درسی تعیین کنندهریزی برنامه

دکتــر شــریعتمداری بــه عنــوان پــدر رشــته «گذاری درسی در زمان مدیریت ایشان برای نام

از ســوی برخــی گــذاری شود. البتــه ایــن ناممی به خوبی دیده» درسی در ایرانریزی برنامه

شته با طرح اینکه زمینه تخصصی فعالیتهای دکتر شریعتمداری فلسفه تعلیم و صاحبنظران ر

رسد با می درسی بوده است، به چالش کشیده شده است. اما به نظرریزی تربیت و نه برنامه

توجه به اشتراکات بسیار زیاد میان این دو رشته به ویژه در سرفصلهای مصوب اولین برنامــه 

شمسی) چنین استداللی قابل دفاع نباشد. بر اساس برنامــه  ۱۳۶۶درسی دوره دکتری آنها (

رســاله دکتــری بــا یکــدیگر هــای این دو رشته، تنها در دو درس و جهتگیری ۱۳۶۶مصوب 

  و در بقیه موارد عناوین درسی آنها مشترک بوده است. اندهمتفاوت بود

ی شــان را در دکتر مهرمحمدی، از پیشکسوتان برجسته رشته، که تحصیالت دانشــگاه 

، آشنائی شان با رشته و نیــز اولــین ارتباطــات کاریشــان در رشــته اندهخارج از ایران گذراند

  داند:درسی را مرهون دکتر شریعتمداری میریزی برنامه

از آمریکــا بــه ایــران آمــده  ۱۳۶۰ من با مدرک فوق لیسانس تکنولوژی آموزشی در سال

مختلفــی در وزارت علــوم از جملــه در دفتــر های مسئولیتاولیه انقالب های بودم. در سال

، ۶۳نظارت و سنجش وزارت علوم برعهده داشتم. تا آنکه بورس تحصــیلی ام در ســالهای 
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تصویب شد و قرار شد بروم برای ادامه تحصیل. آماده ادامه تحصیل در مقطــع دکتــری  ۶۲

ین خصوص مشورت کــردم. دانستم با بورس تحصیلی ام چه کنم. خیلی در انمی شدم. اما

موثرترین مشورتی که دریافت کردم با آقای دکتر شریعتمداری بود. ایشان موکدا به من گفت 

تئوریــک های برنامه درسی بخوان! و وقتی از ایشان توضیح خواستم ایشان مرا به دشــواری

نــیم؟ در دانیم در دوره متوسطه چــه بایــد بکنمی حوزه برنامه درسی برد. به من گفت مثال ما

 دوره متوسطه قضیه از نظر مبانی نظری روشن نیســت. آیــا دوره متوســطه بایــد دوره پایــانی

terminal ادگی برای دانشگاهامهباشد؟ یا باید دور  prepatory  باشد؟ آیا دوره متوسطه باید

من  از این گونه مناقشات را برایای هرا برای جذب در بازار کار آماده کرد؟ ایشان شمها بچه

مطرح کرد و توضیحات ایشان خیلی برای من معنی دار بود. فکر کرم وقتی برای شخصیتی 

متــولی علــوم ترین مثل دکتر شریعتمداری که عضو شورای انقالب فرهنگی است و اصــلی

تربیتی در ایران، اینها مطرح است برای من کم تجربه باید مهم باشد. عزمم را جزم کردم که 

م. بنایراین نقش آقای دکتر شریعتمداری در هدایت من به سمت برنامــه برنامه درسی بخوان

  درسی بسیار تعیین کننده بود.

با اتمام دوره دکتری از آمریکا به ایران بازگشتم، این دقیقا همان  ۶۶بعالوه وقتی در سال  

ب درسی، به دلیل حضور ایشان در شورای عالی انقالریزی سالی بود که دوره دکتری برنامه

فرهنگی، در کشور تصویب شده بود و این خیلی اتفاق بزرگ و معناداری برای من بود. کما 

اینکه ما دوستانی داشتیم همزمان با من از آمریکا بازگشته بودند و رشته تکنولوژی آموزشی 

دیگر، اما شرایط و بستر برایشان محیا نبود و مسیر توسعه علمــی های خوانده بودند یا رشته

ت تاثیر این بود که مجال الزم برای عرض اندام علمی پیدا نکردند. من این مجال را شان تح

پیدا کردم و این جزء اتفاقات کامال قصد نشده و خارج ازکنترل من بود و بستری که محیا شد 

دانستم به لحاظ علمی چه سرنوشتی در انتظار من نمی برای فعالیتهای من. اگر این نبود من

  بود.

درســی بــرای ریزی ن هم هدایت آقای دکتر شریعتمداری در انتخاب رشته برنامــهبنابرای

تحصیل برای من همیشه خیلی یادآوریش خوشایند است و هم اینکه به واسطه وجود ایشان 

علوم تربیتی و تعلق خاطر ایشــان بــه برنامــه های و سیاستگذاریها در صحنه تصمیم گیری
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درســی هــم ریزی شته فلسفه تعلیم و تربیت، رشته برنامهدرسی ما شاهد بودیم که در کنار ر

دیگر علوم تربیتی این امکان فراهم های و گرایشها شکل گرفت و خب برای خیلی از رشته

نشد. لذا ایــن رخــداد خیلــی تعیــین کننــده شــد بــرای مــن (گفتگــو بــا دکترمهرمحمــدی، 

  ).۲۱/۱۱/۹۶یشه ورزان،اندهمجموع

اخذ مدرک دکتری و بازگشت به ایران در کسوت هیئت علمــی آقای دکتر مهرمحمدی با 

ــت ــوم فعالی ــی در وزارت عل ــدریس در می پژوهش ــق الت ــه صــورت ح ــان ب ــد و همزم کنن

مختلف از جمله دانشگاه شاهد، شهید بهشتی تدریس در دوره کارشناســی را های دانشگاه

ریزی وسســه برنامــهکنند. در همان ابتدای فعالیــت در وزارت علــوم، مســئولیت ممی دنبال

شود. استاد می آموزش عالی فعلی) به ایشان سپردهریزی آموزشی (موسسه پژوهش و برنامه

کننــد زمینــه می بینند، از اینرو تالشنمی ارتباطی میان این مسئولیت و رشته تحصیلی شان

ریزی هپذیرش به عنوان هیئت علمی آموزشی برایشان فراهم شود. اولین ارتباط با رشته برنام

شــود. در ایــن می درسی در ایران یکی دو سال بعد از مراجعه شان به کشور برایشان فــراهم

ایشان به صورت غیر موظف مسئولیت گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت  ۷۶سالها و تا سال 

درســی ریزی گیرند و به این طریق زمینه تدریس در دوره دکتری برنامــهمی مدرس را برعهده

به صورت هیئت  ۷۶شود. تا آنکه نهایتا و به تعبیر ایشان خیلی دیر در سال می فراهمبرایشان 

شوند. با انتقال استاد به دانشگاه می علمی رسمی آموزشی به دانشگاه تربیت مدرس منتقل

تربیت مدرس و فراهم آمدن فرصتی برای تمرکز ایشان بر دانشــجویان دکتــری و رشــته، بــه 

می ایشان، چه در تربیت دانشجویان دکتــری و چــه در آثــار علمــی تدریج برون دادهای عل

  مکتوب، موجب استحکام و تثبیت رشته در کشورمان شد.

  چاپ شده از استاد دکتر مهرمحمدي هاي کتاب
دکتر مهرمحمدی با اخذ مدرک دکتری و بازگشت به کشور چاپ کتاب و سایر آثار علمی را 

بهای منتشر شده از ایشان، اولین کتابشان، دو سال پس گیرند. به استناد مجموعه کتامی پی

شود. با نگاه به این کتابها، موضــوعات مــورد می چاپ ۱۳۶۸از مراجعت به کشور در سال 

شود. یاددهی یادگیری، پژوهش و روش شناسی در برنامه می عالقه و دغدغه ایشان مشخص
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و برنامه درســی، مطالعــات  موزشآ هدرسی و آموزش، آموزش هنر و نگاه زیبایی شناسانه ب

و موضوعاتی اند که ها برنامه درسی، آموزشگری در آموزش عالی حوزههای تطبیقی، نظریه

  کتابهای استاد به آنها اختصاص دارد.

یی بازتاب نیازهای علمی کشور در قلمرو آموزش و برنامــه درســی در   این کتابها از سو

ند و از سوی دیگر معرف نوع نگاه و تفسیر استاد از سالهای آغازین تولد رشته در ایران هست

رشته و دستور کارهای اصلی آن است. بــرای نمونــه بــه طــور آشــکار در ترجمــه دو کتــاب 

جهتگیری استاد در فاصله گــرفتن » برنامه درسیهای فرهنگ«و » برنامه درسیهای نظریه«

. تــالش بــرای تبیــین مشــخص اســت» مطالعات برنامه درسی«به » درسیریزی برنامه«از 

نظری رشته و جایگــاه ایــن مباحــث در قلمــرو برنامــه درســی از وجــوه بــارز های خاستگاه

رسد گروه تعلیم و تربیــت دانشــگاه تربیــت می علمی استاد است. البته به نظرهای فعالیت

مدرس، محل خدمت استاد، نیز در این موضوع اثر داشته است. در این گروه به مدت حدود 

ریزی علوم تربیتی، صرفا دو رشته فلسفه تعلیم و تربیت و برنامههای ه، از میان گرایشسه ده

گرفت و تنها در سالهای اخیــر تکنولــوژی آموزشــی در آن نیــز در ســطح می درسی دانشجو

  شود.می دکتری ارائه

عناوین کتابهایی که آقای دکتر مهرمحمــدی تــاکنون، بــه صــورت انفــرادی یــا بــا همکــاری 

، در ذیل آمده است. این کتابهای در قالب ترجمه کامل یک کتــاب؛ اندهدیگران، به چاپ رساند

تالیف به صورت مشترک و تالیف به صورت انفرادی هستند. برخی از  انتخاب، ترجمه و تالیف؛

. اندهاین کتابها در چاپ جدید با تجدید نظرهای اساسی و به صورت ویراست جدید عرضه شد

بــاز های برنامه درسی؛ برنامه درسی: نظرگاهها، رویکردهــا و چشــم انــدازها و رهنگسه کتاب ف

های جدیدشان ی از جمله این کتابهای استاد هستند که در چاپریادگی یاددهی ندیفرا ی درشیاند

  :های جدیدی از آنها به بازار نشر ارائه شده استویراست

انتشارات تهران: رجمه به فارسي، ان. ال. گیج، ت). ١٣٦٨( مباني علمي هنر تدریس .١

  مدرسه

بررسي تطبیقي ابعاد اساسي نظام آموزش و پرورش آلمان و مقایسه آن با جمهوري   . ٢

  پژوهشکدة تعلیم و تربیت).١٣٧۵اسالمي ایران(
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  پژوهشکده تعلیم و تربیت ).١٣٧٨جستارهایي در پژوهش در آموزش و پرورش(  . ٣

 تهــران: ).١٣٧٩و١٣٨٧(معلــم  تربیــت و یــادگیري –بازاندیشــي فرآینــد یــاددهي   . ۴

 مدرسه انتشارات
 تهــران: جــي، پــي، میلــر، ترجمــه بــه فارســي،).١٣٧٩(برنامه درســيهاي نظریه  . ۵

 انتشارات سمت
 ). تهران:1396و1387، 1380برنامه درسی؛ نظرگاهها، رویکردها و چشم اندازها (  . ۶

 انتشارات سمت
 انتشارات سمت تهران:).١٣٨٢( زبان تخصصي براي رشته برنامه ریزي درسي  . ۷
 ). انتشارات مدرسه١٣٨٣( .آموزش عمومي هنر: چیستي، چرایي و چگونگي  . ۸
انتشــارات  . تهــران:)١٣٨٧) ( راستاری(سر و یمطالعات برنامه درس یروش شناس  . ۹

 سمت
و زیرچاپ). پامال بولــوتین جــوزف، ترجمــه بــه  ١٣٨٩برنامه درسی(های فرهنگ  .۱۰

 سمتانتشارات  فارسی، تهران:
انتشارات دانشــگاه  . تهران:)١٣٩٢(جستارهای نظرورزانه در قلمرو تعلیم و تربیت  .۱۱

 تربیت مدرس
تهران: انتشارات دانشگاه تربیــت  ).١٣٩٢(درآمدی بر آموزشگری در آموزش عالی .۱۲

 مدرس با مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 تهران: انتشارات سمت). ١٣٩٥برنامه درسی و آمورش هنر در آموزش و پرورش ( .۱۳

 کتابهاي درسی دانشگاهی و تکوین و تحول رشته ها

خواهیم به طور می دانشگاهی ایشان ١استاد، به کتاب درسیهای از آنجائی که از میان کتاب

کتاب درسی دانشــگاهی و کــارکرد های مبسوط بپردازیم. در این بخش ابتدا کمی به ویژگی

  پردازیم.می آنها

                                                   
1. textbooks 
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ین رشــتهانتشار کتابها اقــدام و عملــی ها، ی درسی دانشگاهی، در سالهای آغازین تکــو

البتــه  آیــد.می دانشگاهی به حسابای همهمی در تثبیت آن قلمرو دانشی به عنوان یک رشت

کنــد. امــا نقــش می آنهــا نقــش بــازیگیری و شــکلها عوامل مختلفی در استحکام رشــته

دانشگاهی بــی بــدیل اســت. ایــن های رشتهدرسی دانشگاهی در استمرار و قوام های کتاب

ها، رشــتهگیری موضوع تا به آنجا اهمیت دارد که یکی از مبناهای تعیین زمان تولد و شــکل

شود. برای نمونه بنا به روایتــی تولــد رشــته می مرتبط دانستههای تاریخ نگارش اولین کتاب

 ۱۹۱۸ بابیــت بــه ســالبر حسب چاپ اولین کتاب در این حوزه توســط  درسیریزی برنامه

  برمی گردد. 

اولین کتابهای درسی دانشگاهی نقش مهمی در شکل دهی بــه توســعه آتــی رشــته نیــز  

دانشــگاهی بــه عنــوان های برعهده دارند. زیرا این کتابها در ســالهای اولیــه تاســیس رشــته

رســیم شوند و به واسطه تعریف رشته و تمی راهنمای سایر استادان برای آموزش بکار گرفته

قلمرو و حدود و ثغور آن برای دانشجویان و مخاطبان شان چشم انداز مشترکی در اجتماع 

  کنند. می آورند و دستور کارها و موضوعات اصلی رشته را تعیینمی علمی رشته بوجود

دانشگاهی قائل اســت: الــف. کــارکرد هویــت های فاضلی سه کارکرد عمده برای رشته

کارکرد نظم آفرینی و انتظام بخشی و ج. کارکرد ســاماندهی بــه  آفرینی و تمایر بخشی، ب.

درسی دانشــگاهی، بــا کــارکرد های ). در این میان کتاب۱۰۹روابط گفتمانی(فاضلی، ص 

یت آفرینی و تمایز بخشی به رشته به دلیل آنکه در فرایند آموزش و یــاددهی یــادگیری ها هو

جــین بــودگی بیشــتری دارد. کتابهــای درســی گیرند، همراه شدگی و عمی مورد استفاده قرار

دانشگاهی مباحث و مفاهیم اصلی که دانشجویان و تازه واردان بایــد بــه آن وقــوف داشــته 

 اصلی مد نظر رشته را صورتبندی کنند را مشخصهای باشند و بر آن اساس مسائل و سئوال

 ه کنشگران رشته اعطاکند. از اینرو کتابهای درسی دانشگاهی زبان و زاویه دید مشترک بمی

دیگــر متمــایز شــوند و هویــت های شود آنها از سایر کنشــگران رشــتهمی کند و موجبمی

  مستقلی بیابند.ای هرشت

دانشــگاهی (ســاماندهی بــه های کتابهای درسی دانشگاهی، همسو با کارکرد سوم رشته

گذار و مطرح در رشته کند. زیرا با ارائه اسامی و اشخاص تاثیر می روابط گفتمانی) نیز عمل
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 اندهمرسوم و مهم رشته که افراد مبدع یا مقوم رشته بدان پرداختهای و فعالیتهای آنها، سنت

 و دستور کارهای رشته را شکلها منطق گفتگو درباره پدیدهها کند. این سنتمی را مشخص

عمده مطرح در  دهد و افراد درون رشته ملزم به پیروی از آن هستند. برای مثال سه سنتمی

برنامه درسی، الف. دیدگاه فنی و تکنیکی، ب. دیدگاه عملی و ج. دیدگاه نومفهوم گرایانه به 

ترتیب با نام تایلر، شواب و پاینار دستمایه گفتگوها و سئوال و جوابهایی است که هر کنشگر 

گاهی داشته باشد.ریزی رشته برنامه   درسی باید به آن آ

 به راحتی مــورد پــذیرش و اقبــال اجتمــاع دانشــگاهی قــرار هر کتاب درسی دانشگاهی

و کارکردهای اصلی کتاب درسی باشند تا بــه تــدریج در ها گیرد. آنها باید واجد ویژگینمی

میان استادان و دانشجویان جا باز کنند و کاربردهای آموزشی بیابند. به منظور برخورداری از 

حث و موضوعات اصلی رشــته را بــه خــوبی کاربردهای آموزشی یک کتاب درسی باید مبا

نشان دهد، برای استاد به منظور استفاده در تدریس و آموزش مناسب باشــد و حســاس بــه 

یان و مخاطبان با مطالب باشد.   نیازها و چگونگی درگیری دانشجو

هــای کتابها، البته به تدریج و با گذشت زمان و در مراحل بعدی تحول و رشــد رشــته

یابند. در این مرحله و بــا اســتقرار کامــل رشــته، کتابهــای می وتی در رشتهدرسی نقش متفا

نوظهــور های و عرصــههــا و دستاوردهای جدید، پویاییها درسی در صورتی که جهتگیری

رشته را بازتاب ندهند، خود تبدیل به مانعی در راه رشد رشــته شــوند. پدیــده ســالخوردگی 

شود و می رشته تشدیدهای ر پویا و به دور از توسعهبا کتابهای درسی دانشگاهی غیها رشته

عمال در این حالت کتاب درسی کارکرد مخرب و ضد نقش مثبتی کــه در ســالهای آغــازین 

  کند.می بازی اندهرشته داشت

  نظرگاهها، رویکردها و چشم اندازها کتاب برنامه درسی؛
نظرگاههــا، رویکردهــا و برنامــه درســی؛ های استاد مهرمحمدی، کتاب در میان کتاب

، به عنوان کتاب درسی دانشگاهی مورد استفاده و استقبال اجتماع علمی چشم اندازها

رشته قرار گرفته است. این کتاب در کمتر از ســه دهــه بــه چــاپ هشــتم رســیده و ســه 

یراست این  سال بعد از  ٤کتاب حدود ویراست جدید از آن عرضه شده است. اولین و
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نشگاه تربیت مدرس به عنوان هیئت علمی آموزشی تمام وقت به زیور ورود ایشان به دا

  طبع آراسته شده است. 

(بــه روایــت پیشــگفتار ۱۳۸۰و  ۱۳۸۷، ۱۳۹۶سه ویراست کتاب به ترتیب در سالهای 

فصــل و  ۳۵. ویراست سوم کتاب، در هشت بخــش و اندهاولین ویراست کتاب) چاپ شد

  لی کتاب عبارتند از:اصهای صفحه تنظیم شده است. بخش ۶۴۴

  بخش یکم. تعریف و حدود و ثغور برنامه درسی؛ 

  بخش دوم. تاریخ برنامه درسی؛ 

  در برنامه درسی؛ها بخش سوم. نظریه 

  بخش چهارم. رویکردهای اساسی برنامه درسی؛ 

  بخش پنجم. طراحی برنامه درسی؛ 

  درسی؛ریزی بخش ششم. فرایند برنامه

  اجرای برنامه درسی؛ بخش هفتم. تغییر، بهبود و

  بخش هشتم. ارزشیابی در قلمر برنامه درسی.

قریب به سه دهه حیات علمــی اش،  نقد و بررسی این کتاب و ارزیابی تغییرات آن طی

شود مفید است. می برای فهم برنامه درسی آنگونه که در ایران درک، صورتبندی، اجرا و عمل

دلیــل تغییــرات ویرایســت ســوم نســبت بــه استاد در پیشگفتار ویراست ســوم ایــن کتــاب، 

یایی رشته و تعهد اخالقی نســبت بــه اعتمــاد جامعــه های ویرایش قبلی را پاسخگویی به پو

  .اندهمخاطبان ذکر کرد

بررسی این کتاب و تغییرات آن، از چندین جهت اهمیت دارد. نخســت نقشــه مباحــث 

تــه رشــته برنامــه درســی دارای دهد. البمی اصلی رشته را از دید صاحب نظری ایرانی نشان

و عملی بودنش در ای همرزهای صلب و مشخص نیست. این رشته به دلیل ماهیت بین رشت

تربیتــی، فرهنگــی اجتمــاعی، های بافت کشورهای مختلف و با توجه به سئواالت و دغدغه

 مختلفی تجسم و ظهور یافته است. بعالوه فهم تغییــراتهای سیاسی اقتصادی آنها به گونه

یی بــر فهــم تــاریخی رشــته در ایــران و توســعه نظــری در دانشــگاهمی کتاب های تواند پرتو

  کشورمان بیفکند. 
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درســی و ریزی همانطوری که در خصوص تاسیس رشته در کشورمان گفته شــد، برنامــه

فلسفه تعلیم و تربیت دو همزاد دانشگاهی بعد از انقالب درکشورمان هستند کــه صــرفا در 

رســد مواجهــه می . در چنین شرایطی به نظراندهدرسی با یکدیگر متفاوت بودواحد  ۴حد 

استاد در پاسخ به نیازهای دانشجویانی که بعضا مطالبه فلسفی و نظری داشتند یا در فضای 

هجری شمسی گرایش تربیت اســالمی پــر رنــگ تــری را  ۶۰فکری فرهنگی اجتماعی دهه 

درسی اثر داشته است. چهار بخــش اول ریزی رنامهایرانی بگیری کردند، در شکلمی دنبال

.نظریــه ۳.تاریخ برنامه درسی، ۲. تعریف و حدود و ثغور برنامه درسی، ۱کتاب (مشتمل بر

یت رشته ۴در برنامه درسی و  . رویکردهای اساسی برنامه درسی) اختصاص به چیستی و هو

توان در دسته مباحث نظری می دارد. البته بخش چهارم کتاب (طراحی برنامه درسی) را نیز

حجــم کتــاب) را بــه خــود  %۶۰صفحه (حدود  ۳۹۰قرار داد که با این احتساب قریب به 

آید این است که آیا این حجم باالی مباحث می دهد. سئوالی که در اینجا پیشمی اختصاص

یتی ریش از جنس مباحث مورد اقبال نومفهوم گرایــان در غــرب بــه ای همرتبط با مباحث هو

مباحث مفهومی و نظری است؟ یا اساسا در پاسخ به دغدغه بومی کــردن برنامــه درســی و 

  آموزش در ایران و به ویژه اسالمی کردن؟ 

گــاهی مــا نســبت بــه پاســخ آن اهمیــت فهــم  این پرسش مساله مهمــی اســت و خودآ

  کند. می تاثیرگذاری متقابل بافت و زمینه بر دانش برنامه درسی را چند برابر

  رویکردها و چشم اندازهاها، مهم کتاب برنامه درسی؛ نظرگاههاي ویژگیبرخی 
. این ویژگی، به کتاب در میان به نگارش در آمده است» ١ریدر«این کتاب در ژانر  - ۱

ایرانی رشته برنامه درسی موجود در بازار نشر تشخص ریزی سایر کتابهای درسی 

از مقاالت تالیفی/ترجمه ی اهخاصی داده است. این ژانر کتاب (ریدر)، مجموع

از رســاله دکتــری ای های، فصلی از یک کتاب، گزارشی از یک پژوهش یا گزیــد

ایشان را در بر می گیرد. ایــن مجموعــه بــر اســاس ذهنیــت و هدایت شده توسط 

                                                   
1. reader 
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کهای مد نظر استاد انتخاب و سازماندهی شده است. در این کتــاب اســتاد  مال

در سطح تحصیالت  مندانعالقهبرای مطالعه ی اهمنبع دانشی پای اندهسعی داشت

بی از قلمرو رشته در ابعــاد نظــری، عملــی و  تکمیلی فراهم آورند که معرف خو

بــا ویژگــی و  بی  انتخاب این ژانر تناسب بسیار خــو پژوهش برنامه درسی باشد. 

 ماهیت برنامه درسی دارد و نشان از درک عمیق استاد نسبت به رشته دارد. 
توان به کتاب ریدر مطالعات برنامه درســی، از آثار مشابه این ژانر کتاب می 

) اشــاره کــرد. ایــن 2013,2017,۲۰۰۹,1997,2004( ١اثــر فلینــدرز و ثورنتــون

یمی یسندگان سازماندهی کتاب شان را بر اساس نظمی تقو . به اندهتنظیم کرد ٢نو

تــا دوران میانــه،  این نحو کــه کتــاب در چهــار بخــش از گذشــته برنامــه درســی

برنامه درسی و نهایتا بخشی با عنوان یک قــرن پــس از گرایی های نومفهومنظریه

  اندیشه برنامه درسی به نگارش در آورده است.

های متفاوت و بعضا رقیب از گذشــته و حــال رشــته در در کنار هم آمدن دیدگاه - ۲

انسجام در کتاب ر ژانر ریدر، این . پدید آوردن کتاب دعین برخورداری از نظم و 

ها و نظرات بعضا رقیب و متفاوت مزیت بارز را به کتاب داده است که به دیدگاه

موجود در برنامه درسی پرداخته شود، همزمان با آنکه بــه خواننــده نظــم فکــری 

بی نیز می های برجســته در نــزد ها و تفــاوت دیــدگاهدهد. پرداختن به منازعهخو

کتاب آشکار است. این موضوع موجب شده است صاحب نظران برنامه درسی در 

های قدر و اساسی پیشروی زندگی یشی و میل به تقلیل پرسشاندهخواننده از ساد

های واحد و مشابه فاصله گیرد. برای نمونه بخش چهارم کتاب آموزشی به پاسخ

برت، آیزنر، میلر، ژوزف و اســکایر تعــدد دیــدگاه ۵با  های مقاله متفاوت از شو

یکردهــای ی مطرح در برنامه درسی و مفهوم پردازیاساس های مختلفی که از رو

یر کشیده می  شود. برنامه درسی شده است را به تصو

                                                   
1. Flinders & Thornton 
2. chronological 
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یسندگان ایرانی.تناسب با نیازهای مخاطب ایرانی و اهتمام به مقاله  - ۳  هایی از نو

این کتاب محصول اوائل دهه  هجری شمسی و زمانی است که  ۸۰ویراست اول 

گذشت. در این سالها به اقتضاء سال از تاسیس رشته در ایران می ۱۵دود تنها ح

ایرانــی، کتــاب ترکیبــی از  بسیار جوان بودن رشته و تناسب با نیازهای مخاطــب 

ها، رسد در انتخاب و سازماندهی مقالهمقاالت تالیفی و ترجمه است. به نظر می

میان آثار کالسیک، مهم  چندین مالک مد نظر استاد بوده است: الف. انتخاب از

های مختلف کتاب به منظــور یا نوآورانه رشته. ب. انتخاب و سازماندهی بخش

های از مباحث اساسی و مهم رشته، ج. انتخاب از میان آثار چهرهای هترسیم نقش

هــای ایرانــی بین المللی شاخص رشته، د. مقاالت تالیفی استاد یــا ســایر چهره

 برنامه درسی. 
یراست%۴۱فصل ( ۳۶فصل از  ۱۵اول،  در ویراست فصــل  ۱۴دوم،  )، در و

) کتــاب %۳۴فصــل ( ۳۵فصل از  ۱۲) و در ویراست سوم، %۴۲فصل ( ۳۳از 

  .های خارجی رشته استتالیفی و مابقی ترجمه متون و مقاله

. از های مختلف در کتابمشارکت جمع نسبتا زیادی از استادان رشته از دانشگاه - ۴

ایویژگی ن کتاب آن است که در ترجمه یا تالیف مقاالت ایــن کتــاب، های بارز 

از استادان عمدتا رشته برنامه درسی از اقصا نقاط کشور، غالبا ریزی جمع زیادی 

با توجه به عالئق تخصصی شان در آن مشارکت دارند. این ویژگی موجب شــده 

یســندگان خــارجی آنهــا، شــبکه  از است خواننده عالوه بر محتوای مقاالت و نو

های مجاور را نیز بشناسد. این مطلب عالوه بر صاحب نظران ایرانی رشته یا رشته

های مختلف را افزایش داده است به آنکه برد و درجه نفوذ این کتاب در دانشگاه

دلیل گرد هم آوردن این جمع در یک کتاب در هویت بخشی به اجتمــاع علمــی 

نفر از  ۲۰م این کتاب، در مجموع رشته در ایران موثر بوده است. در ویراست سو

های مختلف (دانشگاه تربیت مــدرس، دانشــگاه اصــفهان، موسسات و دانشگاه

دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه عالمــه طباطبــائی، دانشــگاه 

کردستان، دانشگاه مشهد، دانشگاه تبریز، دانشگاه همدان، دانشگاه خــوارزمی، 
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 ام حسین، فردوسی مشهد) نقش دارند.امهدانشگادانشگاه شهید رجائی، 
یایی و روزآمدی ویراست - ۵ ،کتاب طی سه ویراست خود در های مختلف کتابپو

گذرد، تغییرات قابل توجهی داشته قریب به سی سالی که از حیات فکری اش می

های نسبتا قدیمی حذف و برخی مطالــب و مباحــث جدیــد بــه آن است. بخش

. تاملی بر ۱ل جدید کتاب در ویراست سوم عبارتست از: افزوده شده است. فصو

های آیزنــر (نوشــته دکتــر مقوله تدوین و تولید برنامه درسی با تاکید بــر اندیشــه

های دیسیپلینی برنامه درسی و تعیین جایگاه آن در . تبیین قابلیت۲مهرمحمدی)،

مدی) تاریخ های علمی (ترجمه دکتر شریفیان و دکتر مهرمحدیسیپلینبندی طبقه

.نظریه پردازی در برنامــه ۳درسی در ایران (نوشته دکتر موسی پور)، ریزی برنامه

های برنامــه . ایــدئولوژی۴درسی و کاربردهای عملی آن (ترجمه دکتر قادری)، 

. برنامه درسی بــه عنــولن ۵درسی از دیدگاه اسکایرو (ترجمه فیروز محمودی)، 

ظرورزی درباره برنامه درسی دبیرستان یک محصول (نوشته دکتر مهرمحمدی)، ن

های دانشــی (ترجمــه . تلفیق برنامه درسی و رشته۶(نوشته دکتر مهرمحمدی)، 

. ۸. چهار آر؛ بدیلی برای منطق تایلر (ترجمه دکتر نیک نــام)، ۷دکتر خاکباز)، 

غلبه بر بحران در نظریه برنامه درسی: یک رویکرد دانش بنیان (ترجمه دکتــر آل 

. فرا رسیدن عصر اصالحات گسترده مقیاس (ترجمه دکتر عابدی)، ۹حسینی)، 

. اجــرای سیاســت برنامــه درســی: چگونــه ۱۰فشار مثبت (ترجمه دکتر نوری)، 

دهنــد (ترجمــه مدارس به سیاست نرم دولت در اصالح برنامه درسی پاســخ می

. ۱۲. فهم پژوهش در برنامه درسی (ترجمه دکتر مهرمحمدی)، ۱۱دکتر کرمی)، 

ژوهش مردم نگارانه در برنامه درسی: در جستجوی فهــم فرهنگــی رخــدادهای پ

. پژوهش برنامه درســی در چهــارچوب ۱۳برنامه درسی (نوشته دکتر نیک نام) و 

 دیدگاه عملی (ترجمه دکتر مهرمحمدی و دکتر آل حسینی).
توزیع مقاالت افزوده و کاسته شده در ویراست سوم در مقایسه با ویراست دوم در جدول 

  یک آمده است. 
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  : تغییرات ویراست سوم در مقایسه با ویراست دوم کتاب۱جدول

  های افزوده شدهمقاله  های کتاببخش  ردیف
های حذف مقاله

  شده
تعریف و حدود و ثغور برنامــه   ۱

  درسی
۲  ۲  

  ۱  ۱  برنامه درسیتاریخ   ۲
  ۰  ۱  نظریه پردازی در برنامه درسی  ۳
رویکردهای اساسی در برنامــه   ۴

  درسی
۲  ۰  

  ۲  ۵  طراحی برنامه درسی  ۵
  ۲  ۰  درسیریزی فرایند برنامه  ۶
تغییر، بهبــود و اجــرای برنامــه   ۷

  درسی
۳  ۲  

  ۲  ۰  ارزشیابی در برنامه درسی  ۸
  ۱  ۳  پژوهش در برنامه درسی  ۹

  ۱۲  ۱۷  مجموع

 
پنج و هفت کتاب، طراحی های دهد که بیشترین تغییرات در بخشمی جدول یک نشان

رسد یک دلیــل می برنامه درسی و تغییر، بهبود و اجرای برنامه درسی رخ داده است. به نظر

این موضوع به درگیری عملی و ذهنی استاد با این دو مبحث مربوط باشد. استاد در کسوت 

درســی های بــا ضــرورت بــازنگری برنامــه ۹۴تــا ۹۱ن، در ســالهای رئیس دانشگاه فرهنگیا

پیشین این دانشگاه، چگونگی اجرای این های . به دنبال تغییر برنامهاندهروبه رو بود دانشگاه

آن به لحاظ ذهنی و عملی استاد را به خود مشغول داشته بود. البتــه های و دشواریها برنامه

داشت که بحث تغییر و اجرا در دنیا از جمله مباحث مطرح  این موضوع را نباید از ذهن دور

 و مورد تاکید در سالهای اخیر نیز بوده است.

  برخی نقدهاي وارد بر کتاب
بر حسب تجربه تدریسم از برخی فصول این کتاب (برای دروس طراحــی و تــدوین  -
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یان کارشناســی   ارشــد،برنامه درسی و تغییر و اجرای برنامه درســی) بــرای دانشــجو

یان به ویژه در سال اول کمی سنگین اســت. می یم کتاب برای این دانشجو توانم بگو

ادبیات و ترجمه فصول کتاب برای آنان دشوار و غیر روان است. البته بــه تــدریج در 

یان ارتباط بهتری با کتاب برقرارهای ترم   کنند. می پایانی، دانشجو

راست قبلی تغییر زیادی داشــته اســت، علیرغم آنکه ویراست سوم کتاب نسبت به وی -

 است. این تغییر در جلد و ظاهر کتاب منعکس نشده
در عنوان کتاب، از چندین واژه مترادف (نظرگاه، رویکرد و چشم انداز) بدون آنکه در  -

کتاب تمایز و تفکیکی میان آنها صورت گرفته باشد، استفاده شده است. دلیل آوردن 

 ی خواننده مبهم است.این واژگان در کنار هم برا
درسی، به مباحث عمده و مهم مطرح در ایــن ریزی بخش ششم کتاب، فرایند برنامه -

خصــوص پوشــش نــداده اســت. بــرای مثــال هــیچ بحثــی در خصــوص الگوهــای 

مختلــف در ایــن خصــوص در ایــن بخــش نیامــده های درسی و پارادایمریزی برنامه

 است. 
بر ارزشیابی، سنجش دانش آموزان را هــم  تواند عالوهمی عنوان بخش هشتم کتاب، -

رسد ادبیات مربوط به این بخش در این کتاب و بطور کلی در می در بر بگیرد. به نظر

 اجتماع رشته چندان مورد توجه نبوده است.
توانــد ابعــاد می پردازد،می مطالب اول هر بخش کتاب، که به معرفی فصول مربوطه -

کند. در این صورت خوانش انتقادی مطالب به خوانندگان تحلیلی و ارزیابانه هم پیدا 

 شود.می آموخته

 سخن پایانی

سالی که از زمان تاسیس رشته در ایران با ایجاد دوره دکتــری و کارشناســی  ۳۰در قریب به 

گذرد، کتابها و متون درسی متعددی تاکنون چاپ شده اســت. امــا بــه زعــم می ارشد رشته

، جایگاه ویــژه و رویکردها و چشم اندازهاها، امه درسی؛ نظرگاهبرناینجانب همچنان کتاب 

یایی این کتاب طی سه ویراست و حساس بودن به  منحصر بفرد خود را حفظ کرده است. پو



 171 □ ...ها، رویکردها و چشم اندازها: کتاب درسی دانشگاهی و نقش آن دربرنامه درسی؛ نظرگاه

درس دانشــگاهی تضــمین کــرده هــای دستاوردهای نظری جدید رشته نفوذ آن را در کالس

حکام رشته به ویژه در سالهای اولیه است. این کتاب بدون تردید نقش مهمی در تثبیت و است

 درسی در فقر متون درسی مناسب برای دانشجویان به ســرریزی حیات خود که رشته برنامه

بی می برد، داشته است. ویژگی ژانر ریدر کتاب موجب شده است، پدیدآورنــده آن بــه خــو

ای همجموعــبتواند به نیازهای علمی رشته در پدید آوردن یک کتاب درسی پاسخ بگویــد و 

  متناسب با بافت اجتماع دانشگاهی علوم تربیتی و برنامه درسی در ایران تدوین کند.

یت بخشی به رشته برنامه درسی در ایران مــوثر بــوده ریزی بدون تردید این کتاب در هو

است و متاثر از اقتضائات فرهنگی کشور که در تاسیس و ایجاد رشته در اوایل انقــالب نیــز 

  است، صبغه و رنگ ایرانی قابل توجهی دارد.نمود داشته 

درسی، به دلیــل ریزی با گذشت زمان و قوت و استحکام یافتن بیش از پیش رشته برنامه

درسی دانشگاهی در این حوزه بــه های تراکم دانش و تجربه رشته ای، نقش و اهمیت کتاب

امه درسی در بافــت ایرانــی و مطالبی از دانش برنها کند و کتابهایی که ایدهمی تدریج تغییر

  پدیدآورند به تدریج اثرگذاری بیشتری در پیشبرد رشته خواهند داشت.
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  بخش دوم

  درباره استاد....هایی یاداشت





  

  

  

  

  

  داشتنی است؟چرا مهرمحمدي دوست
 

  نژادحسین حسینی

  ماهنامه انشا و نویسندگی

 
 باشگشا میتو همچو باد بهاری گره       است کار جهان چو غنچه گرچه فروبستگی
دارد. غــور در های اجرایی و عملی اســتاد نظــر کنم، به جنبهآنچه در این یادداشت بیان می

کــه از عهــدۀ ایــن قلــم  دیگــری اســت ایشان، خــود وادیهای علمی ها و تجربهعمق یافته

بــه پژوهشــکدة  ٧٩-٨٠وقتی در سال  سپارم.آید و آن را به کارشناسان این عرصه میبرنمی

کردند که مدیر قبلــی پژوهشــکده تعلیم و تربیت رفتم، مدام از خصایص فردی صحبت می

گفتم که کاش فرصت این مجالست کردند. با خود میبوده و همه از آن دوره به نیکی یاد می

یافتم. خوشبختانه توفیق پیدا کردم در فصلنامة تعلیم و تربیت مشغول کــار شــدم کــه را می

گونه برجــا جا پی بردم که چرا و چگونه است که نام نیک اینسردبیر آن بودند. در آن ایشان

ماند. لذا اگر از من بپرسند چند نفر را که خیلی دوست داری، نام ببر؛ بدون شک دکتــر می

مهرمحمدی جزو نفرات اول لیستم خواهد بود. شاید اگر از شما هم همین سؤال را بپرسند، 

ررنگ خواهد بود.گزینۀ مهرمحمدی   پُ
هر استاد بر دل  ها چیست؟ با خودم خلوت کردم. بارها با خودم اندیشیدم راز نشستن مِ

ذهنم را زیر و رو کردم. چند دلیل پیدا کردم. شاید شما با من همراه باشید و چند دلیل دیگر 

 هم به آن اضافه کنید.
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 ورزي. محبت و عشق1

اش. در جلســه و زند. آن هــم از نــوع حقیقــیمیمهرمحمدی مهربان است. همیشه لبخند 

تــر اســت. انگــار تر یا کمشود فهمید مهرش به چه کسی بیشنشست و برخاست با او نمی

آفریده شده تا عشق بورزد؛ آن هم بر موافق و مخالف یکسان. همین مهربانی است کــه آدم 

گــر کــه مــدام بــه خواهد زمان همنشینی با او طوالنی شود و برخالف جلســات دیدلش می

  خواهی زمان کند شود.کنی که بگذرد، در جلسه با او میساعت نگاه می

 دارند و من همهمه کس دوست می              رفیق مهربان و یار همدم           

 طبعی. شوخ2

ــت. در کمشــوخ ــانی اس ــد مهرب ــهطبعی، فرزن ــر جلس ــت و از ای میت ــور داش ــوان حض ت

ها را به طبعی، یخ روابط خشک را آب و آدمایشان لذت نبرد. شوخموقع های بهطبعیشوخ

بــرد. ســر میکنــد در چــه شــرایط کــاری دشــواری بهکند. فــرد فرامــوش میهم نزدیک می

 دار آن است.ای بزرگ است که مهرمحمدی، سرمایهسرمایه

 . اعتمادورزي3

یند بــه پسندند و میمیها این را نشود به همه اعتماد کند. بعضیاش موجب میمهربانی گو

ورزد. خط و تر اعتماد کرد. اما او به انسانی که مخاطبش است، اعتماد میخودی باید بیش

شود. هرچند در معاشرت با او به ویــژه در دانشــگاه فرهنگیــان، اعتمادی نمیربط، مانع بی

تمــاد در گونه که باید پاســخگوی اعتمــاد ایشــان نبودنــد، امــا بــرای گســترش اعای آنعده

 ای که عضوش بود، هزینه داد و بر آن ایستاد.جامعه

 . نگاه برابر4

نگرد. کنی از موضع باال به تو میاحساس نمیدر مواجهه با ایشان، با آن همه دانش علمی، 

بار گــذرت توانی دانشجوی کالسش باشی، دوست یا همکارش باشی یا کسی که یکتو می

کنی با فــرد ها، نه در ظاهر و نه در بیان، احساس نمیبه مجلس او افتاده باشد؛ در همۀ این



 177 □ است؟ یداشتندوست يچرا مهرمحمد

ت مواجه هستی. یا با فردی که از منظر استادی، خود را چند پله باالتر از تو متفاوت از خود

  نشان دهد. در یک کالم، نگاه برابر دارد.

  نـرازی یافتــرفـــع نیست ممکن ســــتواضبی

 چوگان کشیدن مشکل استسوی خود این گوی بی

 . گوش شنوا5

کنی عجله دارد. این حساس نمیهای تو است. ازنی، سراپا گوش حرفوقتی با او حرف می

چرخــد، کتــاب همراه نمیکند که زودتر کالمت را تمام کنی و بروی. در تلفنپا و آن پا نمی

کند. مشفقانه شنونده است. این ویژگی در روزگار ناشنوایی، بســیار ارزشــمند زیر و رو نمی

 است.
 جانور فربه شود از حلق و نوش      فربه شود از راه گوش آدمی

 . عملگرایی6

خواهد. خودت را بــه کند و از خودت پیشنهاد میشنود، سبک سنگین میها را که میحرف

دهد. حــاال حل هم پیدا کنی. بعد زمان اجرا میکشاند که از میان مشکالت، راهچالش می

ایستی که کار را به سامان کشی یا میاین تو هستی که به خاطر مشکالت اجرایی، پا پس می

  انی.برس

 وگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم          به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

 . مدارا7

هــای تنــد و گــاهی و حرفگیــری شود مسئول باشی و در اجتماع دانشجویان قرارتر میکم

آنان را بشنوی و همه را با صعۀ صدر تحمل کنی و هیچ مشــکلی بــرای احترامی توهین و بی

مان خــالی نیست؛ چیزی است که جایش در جامعــهجاد نکنی. این ویژگی کمی گوینده ای

 است.
 که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند            اند به زربدین رواق زبرجد نوشته
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 . حمایتگري8

ها، اعتماد هم به همه داشته باشد و گوشش باز باشد وقتی فردی مهربان باشد و عاشق انسان

های نو است. هر کدام از گرا هم باشد، قدم بعدی حمایت از ایدهها و عملبرای شنیدن ایده

های معنوی استاد، همــواره ایم. حمایتکنندة این حمایت بودهما به نحوی شاهد و دریافت

 خواند. چیزی که سخت به آن نیازمندیم. ا به اقدام و نترسیدن از مصائب فرا میفرد را ر

 . ثبات راه9

گذرد، بســیاری از افــراد، موقعیــت و پســت خــود را در این چند دهه که از عمر انقالب می

نردبان ترقی خویش قرار دادند و با تشخیص جهت باد، نان را به نرخ روز از بازار ارتباطات 

ند و شد آنچه شاهدش هستیم. مهرمحمدی از نمد مدرک و مسئولیت بــرای خــود تهیه کرد

ها و باورهایش اصرار ورزید. چیزی که در این اوضاع و احوال کاله ترقی نساخت. بر داشته

 سخت بدان نیازمندیم.
 جامۀ کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم          ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم

 . دینداري 10

شد از این مسیر نیز در جهت منافع شخصی حرکت کرد، ایشــان درست در شرایطی که می

گاه وسیلۀ فخر و به در کردن حریف باورهای دینی و قلبی خود را برای خود حفظ کرد و هیچ

 های اعضای خانوادۀ خود استفاده نکرد.از میدان نکرد. حتی از رشادت
 تا تو را خود ز میان با که عنایت باشد          زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز

شده را در خود داشته باشند، البته برخی از استادان ما ممکن است یک یا چند مورد گفته

شد، باز هــم از جا داشته باشند. اگر حمل بر مداهنه نمیام که همه را یکتر دیدهاما من کم

مهرمحمدی عزیز، طول عمــری بــاعزت را آرزو شمردم. برای های ممتاز ایشان برمیویژگی

 که خصایص این استاد، راهنمای عمل ما دوستدارانش باشد.داریم و امید آن



  

  

  

  

  

  محمود مهرِ محمدي؛ معلم فکورِ تحلیل و نه تجلیل
  

  محمدرضا حشمتي

  سردبیر مجله رشد معلم

  

نامــة با دکتر محمود مهرمحمدي آشنا شدم. زماني که در حــال انجــام پایان ۱۳۸۲از سال 

گرمي اه تربیت مدرس مرا بــهکه دانشجوي او نبودم، در دانشگکارشناسي ارشد بودم، با این

تکلف و اش در دلم نشست؛ چه بيپذیرفت و قول همکاري داد. از همان روز مهرِ محمدي

  پذیرد. مهر بان کسي را که سؤالي دارد مي

هــا ورزان کــه یکــي از آنمناسبت تولیــد مجموعــه کتــاب اندیشــهدر یك سال گذشته به

دن از ایشان براي من بیش از پیش مهیا شد. وگو و شنیاختصاص به ایشان دارد، فرصت گفت

سال گذشته پس از فراغت از مدیریت دانشگاه فرهنگیان و بازنشسته شدن رسمي و اداري و 

س و کالم نه علمي از دانشگاه تربیت مدرس، در اتاقي که مدت ها در آن کار کرده بود و با نفَ

یان انرژي داده بود، براي نشست ریزي کردیم ط با این کتاب برنامههاي مرتبخود به دانشجو

ها و عملکردهاي ایشان را واکاوي و بررسي نماییم. عمومــاً شــرط تا در چهار محور اندیشه

کننده تحلیــل اولیة ایشان در جلسات این بود که تمجید و تجلیل نباشد و دوســتان شــرکت

کرد و بــه تغییر ميایشان شدند، چهره کنند. هرگاه دوستان ناخواسته وارد فضاي تجلیل مي

شدند، ها و عملکرد ایشان تحلیل، بررسي یا نقد ميیشهاندهدادند اما هرگادوستان تذکر مي

نکاتي را » ثبت در تاریخ«پذیرفتند و براي سپردند و نکاتي را ميبا دقت و صبوري گوش مي

  دادند. کرد، تذکر ميکه به وضوح بیشتر بحث کمك مي
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اش را توفیق یار من شدتا بیشتر حضورش را درك کنم و اندیشهدر این مدت یك سال که 

ها و کند. تأمل در اندیشــهبشنوم، از او بسیار آموختم. او را معلمي دیدم که همیشه تأمل مي

اي است که او خواستار رسیدن معلمان بــه آن اســت: تأمل در عملکرد. و این همان مرحله

  ». معلم فکور«

اش، مصداق معلم فکور اســت. بارهــا در جلســاتي کــه ريمهرمحمدي با تأني و صبو

هاي تــوجهي بــه بعضــي از جنبــهها، بيکاري در بعضــي از زمینــهها، کمداشتیم، به اشتباه

ید: هاي علمي و اجرایي اعتراف کرده است و صادقانه ميفعالیت اشتباه من این بود که «گو

  » در مدرسه کار نکردم.

محمــوِد «کنــد؛ نوادگي افــراد بــار معنــایي الزم را پیــدا ميگاهي چه زیبا نام و نــام خــا

ستوده شده که با مهر و محبت محمدي (ص) عجین اســت. در واقــع اگــر »: مهرمحمدي

شخصــیت وي را » وجــه انســاني«بخواهیم دربارة محمــود مهرمحمــدي ســخن بگــوییم، 

زیرا نویسنده بودن ایم. صورت در حق او اجحاف کردهتوانیم نادیده بگیریم چون در ایننمي

نیافتني گر شدن، اگرچه دشوار و نیازمند تالش و همت فراوان اســت، امــا دســتو پژوهش

انســاني «و » انسان بــودن«آور شد؛ اما گري نامتوان با تالش و کوشش پژوهشنیست و مي

شــود. بــراي مــن کــه اســتاد عزیــز را از نزدیــك دشوار است و به راحتي میسر نمي» زیستن

ترین ویژگي اوست که هر سم، این وجه انساني او که مانند نامش ستوده است، مهمشنامي

ها و تألیفاتش رنگ و کند. این وجه اوست که به کارهاي علمي، پژوهشانساني را جذب مي

داشتي دهد و او را از هر نوع بزرگاش برکت ميتأثیرگذاري، به نامش ماندگاري و به زندگي

ا مهرمحمدي انسان بــه معنــي واقعــي کلمــه اســت و انســان، محبــوب کند؛ زیرنیاز ميبي

    خداست.

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  ؟مهرمحمدي را چگونه شناختم
  

  زهرا رحیمی

  دانشگاه عالمه طباطبائی

 
از اولین بارها فقط حسرتش یادم هست؛ دانشــجوي کارشناســي ارشــد بــودم و او فقــط بــا 

   !کرده بود »با کالسش«داشت و همین هم بیشتر » کالس«دکتريدانشجوهاي 

آمــوزش و پــرورش و بــا تمــام لــذتي کــه  ۀفلســف ۀمن از ریاضي پریده بودم روي شــاخ

 ۀگفتنــد رشــتمــيود... ریاضیات امانم را بریده ببرای فلسفیدن به من بخشیده بود، دلتنگي 

ه شاید اقلیم ریاضــي هــم، جــایي نــه قدر باز کریزي درسي مرزهاي بازتري دارد، آنبرنامه

دکتری  یهمین کافی بود که خاطرخواه .اش باشدخانهچندان دور، همسایه و چه بسا که هم

 ریزی درسی را در سر بپرورانم...برنامه
دکتري  ۀاش را آنجا فهمیدم که نتایج مصاحباست. پدري »پدر برنامه درسي« گفتندمي

شناسي آمده بود، یکي از ریاضي، یکي از دانشگاه آزاد ها از زیستیکي از همکالسي ؛آمد

هــاي نه متفاوت بودن سابقه، کدام ما راهم خورده بود! هیچها بهمعادله ۀهم.. .بود و دیگري

 -ی و نــه حتــی مقالــۀ علمــینه نوع دانشگاه قبلــ، مان از آرزوهایمان بازداشته بودتحصیلي

 پژوهشی داشتن و نداشتنمان! 
هاي درسي از زوایاي رشته ۀبرنام ۀکردن به حیطرمحمدي معتقد است نگاهگفتند مهمي

هــاي قــراردادي معادلــه ۀگسترد و او فارغ از هممختلف تحصیلي، مرزهاي این رشته را مي

 .اندیشداش ميفرزندخوانده بالندگیمرسوم، فقط به پویایي و 
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کــرد، ســرزنش هــم انگــار بلــد نبــود، نــه بــا نظیر بود. اخم نميهاي درسش بيکالس

یق« ي بود که همیشه در اولویت ما بود!! اما نمي! »تشر«میانه داشت، نه با  »تشو دانم چه سرّ

خواندیم و براي هر مقاله، یك صفحه (نه انگلیسي را مي ۀبراي هر هفته بین سه تا پنج مقال

بیست و چهار ساعت قبــل از (!)  نوننوشتیم و طبق قاانتقادي مي ۀکمتر و نه بیشتر!) چکید

او هم همان شب، همه را پرینــت د!! آمکردیم و جیکمان هم در نميکالس برایش ایمیل مي

نویس سبز همیشگي، نکته بــه نکتــه رویــش با همان روان ،خواندخط ميبهخط ،گرفتمي

 کرد، نیمۀداد. وقت کالس را نصف ميگذاشت و فردا اول جلسه تحویلمان ميیادداشت مي

بت ارائ گرفتیم! تمــام گفت و ما جان ميکندیم و نیمۀ دوم او ميجان ميما ما بود و  ۀاول نو

شــد خــودش چنــدین قدر که معلوممان مينیرفت... اها و غرغرها یادمان مينخوابيشب

قدر که بــا نیهاي کالس فکر کرده و برایش برنامه ریخته! اتك لحظهبرابر ما به مدیریت تك

قدر که بزرگ بود ینچید! اهایش را کنار هم ميترینها رفیق بود و همیشه قشنگدنیاي کلمه

 !کرداي نميو خودش را قاطي هیچ بازي کودکانه
داند که رهاتر مهرمحمدي را هر که از نزدیك دیده باشد و نصیبي به او رسیده باشد، مي

ود که شاگردش بوده باشي و اسمش که شنمي .اي را دنبال کندهاست که حاشیهاز این حرف

غیــابش از او  شود که درآید لبریز از احترام نشوي و به احترامش تمام قد نایستي... نميمي

! حاال هم که جمعی تلخ بشنوي و دلت مچاله نشود و با تمام دلت نخواهي که کاري بکني

تن/ حیف استاد به من یاد قدر استاد نکو دانس« در تالشند که قدرش را نکو بدارند و مصداق 

دانــی انگشــت شود که بشنوی و نخواهی البالی خیل مریدانی کــه مــینمینباشند، » نداد

صــدا هــم کــه شــده شوی، یک جوری خودت را جا ندهی و بیکدامشان نمیکوچک هیچ

شمار هاي بيسلطان قلب تردیدبی ارادتت را البالی خیل صدای مشتاقانش فریاد نزنی. او

  ...بالنداش تا ابد ميني است که به شاگرديشاگردا



  

  

  

  

  

  ماند؟می چرا مهر محمدي جاودانه
  

  عباس صدری 

  آیسسکو در ایرانای همدیر دفتر منطق

  

در ابتدا از برگزارکنندگان مراسم بزرگداشت و تجلیل از خدمات علمی و تخصصــی اســتاد 

کنم. این مراسم را ادای دکتر محمود مهرمحمدی قدردانی و تشکر میگرانقدر جناب آقای 

  ایم. ها در محضرش به نوعی تلمذ کردهدانم که سالدین به شخصیتی می

گردد که من و ایشان در کنگره برمی ۱۳۶۹اولین آشنایی من با دکتر مهرمحمدی به سال 

حضور یافتیم. سخنران کلیدی این که سازمان اپید برگزارکننده آن بود » ۲۱آموزش در قرن «

بود که » آموزش در قرن بیست و یکم«مولف کتاب » راجا ری سینگ«کنگره استادی به نام 

مسئولیت سازماندهی همایش را نیز بر عهده داشتند. در این کنگره، مقرر شده بود که نقدی 

دی دست به قلــم بر سخنان این استاد برجسته ایراد شود. به خاطر دارم آقای دکتر مهرمحم

شد و مطالبی را ارائه نمودند که بسیار مورد توجه حاضرین قرار گرفت. بعد از نقد آقای دکتر 

مهرمحمدی، آقای راجا ری سینگ به من گفتند آقــای دکتــر مهرمحمــدی یکــی از نوابــغ و 

سرآمدهای حوزه تعلیم و تربیت است و آینده بسیار درخشانی در این حوزه خواهند داشت و 

کــنم. بینی آقای راجا ری ســینگ را احســاس مــیروز، پس از گذشت چندین تحقق پیشام

ای که در خارج از کشور با ایشان همراه بودیم متوجه شدم کــه در همچنین در چندین برنامه

المللی، دکتر مهرمحمدی به عنوان یک مرجع علمی در حــوزه تعلــیم و تربیــت مجامع بین

ت که جملگی بر آنند. بدون تردید کسانی که از نزدیــک بــا شود و این قولی اسشناخته می
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اند بر این باورند که دکتر مهرمحمدی با وجود برخورداری ایشان همراهی و همکاری داشته

از چنین ظرفیتی، هیچ ادعایی نداشت. آنچنان روحیــه کــار مشــارکتی و جمعــی در وجــود 

هــای علمــی و وص در زمینــهایشان نهادینه شده که همراهــی و همکــاری بــا ایشــان بخصــ

هــای تخصصی فرصت بسیار مغتنمی است. خدای بزرگ را شاکرم که اینجانب طــی ســال

ام که عــالوه بــر تلمــذ از محضــر ایشــان، از نعمــت گذشته برخوردار از چنین فرصتی بوده

   دوستی امین و مورد اعتماد برخوردار باشم.

وقفه، امروز او یکی از مفــاخر یهای بها مجاهدت علمی و تالشاز طرفی پس از سال

برجسته و تاثیرگذار در عرصه تعلیم و تربیت در نظام جمهــوری اســالمی ایــران اســت کــه 

اش در همــه شــئون کــاری ایشــان بــه عنــوان همواره اعتالی کشور و دلبستگی به ســرزمین

بردی ها، تدوین بسیاری از اسناد راهرویکردی غالب نمایان است. نمونه برجسته این تالش

و استراتژیک نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران است؛ اسنادی که نه تنها راهنمای 

های آتی و مندی نسلتردید مرجع بهره نظام تعلیم و تربیت در عصر کنونی است، بلکه بدون

فرزندان ما از دانش این انسان شایسته خواهد بود. همکاری با ایشان در تدوین سند تحول 

شان در پرداختن چندوجهینظیر بود که نگاهای بیین آموزش و پرورش برای من تجربهبنیاد

های دانشــی مــورد عمــل در نظــام تعلــیم و به مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، نگاه به حوزه

تربیت و شناخت موقعیت و اقتضائات گوناگون نظام تعلیم و تربیت برای مــن بســیار قابــل 

ی سبک مدیریتی ایشان در سند تحول بنیادین، همانا آمیختگی تفکر هاتامل بود. از زیبایی

پــذیری بــود. تبیــین جایگــاه مندی و مهندسی همــراه بــا انعطــافمنطقی و ریاضی با قاعده

مطالعات نظری به ویژه فلسفه تعلیم و تربیت اســالمی، نگــاه اســتراتژیکی و گشــتالتی بــه 

فیــق نتــایج حاصــل از مطالعــات نظــری و مسائل، و تحلیــل و تبیــین آنــان و در نهایــت تل

مداخالت آنان، در تدوین سند تحول راهبردی یک تجربه کامًال جدید است که آیندگان باید 

  به ابعاد مختلف آن بپردازند.

بدون تردید، یکی از دالیل مهم این وسعت نگاه در برخورد بــا مســائل حــوزه تعلــیم و 

اند. های مختلف مطالعاتی قائلداوم در حوزهتربیت، اهمیتی است که ایشان برای پژوهش م

» پژوهشگاه تعلیم و تربیت«از آثار پربرکت حضور ایشان در دستگاه تعلیم و تربیت، ایجاد 
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اند و است که طی سالیان گذشته، پژوهشگران بزرگی در این پژوهشگاه مشغول فعالیت بوده

ســازی و تــوان ظرفیــتان را میآثار بزرگی بر جای مانده است. بعد دیگری از مدیریت ایش

ها در دوره مدیریت ایشان در دانشگاه فرهنگیان نیز مشــاهده کــرد؛ نتیجــه ایجاد زیرساخت

های بعد بــر همگــان اقدامات ایشان در پژوهشگاه تعلیم و تربیت و دانشگاه فرهنگیان سال

ی و بــاالتر، گرایورزی توام با آزاداندیشی و اخالق همراه با اصولمشخص خواهد شد. دین

برانگیــز هــای رشــکزیستن از دیگر ویژگیآمادگی ایشان برای پرداختن هزینه برای اخالقی

  ایشان است. 

انــد بــر های تحصیالت تکمیلی را با آقای دکتر مهرمحمدی گذراندهکسانی که در دوره

و  این باورند که دکتر مهرمحمدی استادی برجسته و صاحب سبک در ارائه مباحث علمــی

خصصی توام با نظمی منطقی و پاسخگو به مســائل برخاســته از اقتضــائات کــالس درس ت

هایی با درک موقعیت و پاســخگو بــه مســائل روز تعلــیم و است. او همواره به تربیت انسان

ساله اینجانــب بــا دکتــر مهرمحمــدی،  ۳۰رغم دوستی داند. علیتربیت خود را متعهد می

یان ایشان او را دوست دارند و من ایــن بودند که چهگاه به من نگفته ایشان هیچ قدر دانشجو

  های گذشته دریافتم. امر را طی سال

این امر به ویژه در حوزه مطالعات برنامه درسی که تخصص ایشان است، نمــود بســیار 

توان ایشان را به عنوان استادی مرجع در حوزه مطالعات روزه میامهزیادی دارد؛ به طوری ک

ها کتاب و مقاله های ایشان طی سالیان متمادی، دهدرسی معرفی کرد. حاصل تالش برنامه

روزه مــورد اســتناد امهمنتشرشده در معتبرترین نشریات علمی خــارجی و داخلــی اســت کــ

ادعــا بــودن رغــم بــیپژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت و مطالعات برنامه درسی است. علی

ن برای اساتید این حوزه، باید ایشان را پدر برنامه درسی ایران ایشان، و احترام بسیار زیاد ایشا

  نام نهاد. 

هــا از در پایان از خداوند منان برای ایشان آرزوی سالمتی دارم و امیدوارم بتوانیم ســال

  مند شویم.وجود پربرکت این استاد برجسته بهره





  

  

  

  

  

روش پژوهش و منش پژوهشگري: مهرمحمدي در آینه روش 
  شناسی پژوهش علوم تربیتی

  

  ابراهیم طالئی

  دانشگاه تربیت مدرس

  

اولین باری که با دکتر محمود مهرمحمدی برخورد داشتم او را در قامت مدیر طرح پژوهشی 

نفره اش در اتاقی در خیابان نواب  ٧-٥مقابل تیم تحقیقی دیدم که در جلوی وایت برد و در 

مختلف طــرح "فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات های در حال تشریح بخش ١٣٨٢در سال 

آموزشــی و ریزی (فاوا) در آموزش و پرورش" بود. این طرح توسط سازمان پژوهش و برنامه

مــن هــم در آن زمــان، بــرای مرحوم مهندس عالقه مندان به ایشان سفارش داده شده بود و 

مدت کوتاهی، مدیر دفتر فاوا سازمان پژوهش بودم و این اتصال از آنجا حاصل شد. اما در 

تحقیقــاتی دیگــر، از جملــه ســند هــای همین طرح و در همان چند جلسه و سپس در طرح

روش شناسی تحقیق، گروه ویــژه های دکتری دانشجویان، کالسهای تحول بنیادین، رساله

های "روش شناسی پژوهش تربیتی" انجمن مطالعات برنامه درسی، جلسات دفاع، راهنمایی

را  یی"ها توان به جرات و با اطمینان "سهممی، تحقیقی ایشانهای و فعالیتها مشترک رساله

عملی های برای ایشان در توسعه گفتمان علمی روش شناسی تحقیق تربیتی و همچنین اقدام

ها مورد از این سهم ١٠هش در دو سطح دانشگاه و مدرسه قائل شد. در زیر برای توسعه پژو

  شمرم:می و خدمات را بر

تــوان جــزو پیشــروان و پایــه می حرکت از جزمیت به کثرت روشی: مهرمحمدی را )۱
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تحقیــق های گذاران سنت شکنی روش شناختی در ایران دانست که تخته بند روش

را در هــم شکســت و جســورانه وارد ها هکمی و ســنت غالــب در مقــاالت و رســال

تحقیق غیر متعارف، شــامل های به اصطالح غیر متعارف شد. این روشهای روش

آشناتر به ذهن محققان امروزی همچون پدیدار شناسی و گراندد تئوری و های روش

غریب تری همچون روش خبرگی و پــژوهش روایــی اســت. در های همچنین روش

هــای که از این دست روشهایی و دانشجویان شان پژوهش آثار منتشر شده ایشان

خورد کــه بتــوان گفــت ایشــان می به چشمای هازاندهکمتر متعارف، استفاده شده ب

. این رویکرد ایشان را در فصلنامه اندهتحقیق را بکار گرفتهای تقریبا بیشتر این روش

ایــن فصــلنامه  تــوان دیــد بطوریکــه بــرای اولــین بــارمی تحت سردبیری شان هــم

کیــرد و می همچون سنتز پژوهی را بعنوان روش تحقیق مقبــول در نظــرهایی روش

رســاند. در حالیکــه اکثــر مجــالت علمــی و می از این روش بــه چــاپهایی مقاله

دهند و آنها را جــزو مقــاالت بــه اصــطالح نمی تنها پژوهشی یا هنوز به این روش

 کنند.می وان استثنا با آن برخوردکنند و یا اینکه به عنمی مروری تلقی
تحقیــق کیفــی: ســوی دیگــر ایــن دامــن زدن بــه هــای احساس خطر دربــاره روش )۲

 غیر متعارف کیفی سوی خطرناکی است کــه دامــن مهرمحمــدی را هــمهای روش

کیفی بی کیفیت است کــه در آن همــه چیــز های تواند بگیرد و آن تولید پژوهشمی

به بهانه کیفی بــودن و عاملیــت محقــق، قابــل ای هرواست و هر تفسیری و هر نتیج

و ها پذیرش است. مهرمحمدی نگــران ایــن شــلختگی روشــی اســت و در نوشــته

یسم روشی افول کــرده ولــی ورطــه می بیم این راها سخنرانی دهد که گرچه پوزیتیو

در کمین است که در آن سنگ روی سنگ بند نگردد و گرایی هولناکی به نام نسبیت

حقیقت" نام -شبه علم تشخیص داده نشود. خصوصا در عصری که آنرا "فرا از علم

که حقیقت براحتی را  اندهمجازی این توان و قدرت را پیدا کردهای و شبکه اندهنهاد

 به سادگی به مردم قالب کنند و سپس به آن ارجاع هم بدهند.  قلب کنند و آنرا
وش تحقیق را صرفا ابزاری برای اصالت روش و نه تنها طریقیت آن: مهرمحمدی ر )۳

داند و برای آن اصالت و عاملیت قایل است. به تعبیر نمی پاسخ به سواالت تحقیق
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تواند زاینده سوژه تحقیق باشد. تمثیل این همانند فردی می دیگر روش تحقیق خود

است که در جعبه آچارش تعداد متکثری از ابزار و وسایل داشته باشد و خــود ایــن 

ایشان را برای انجام کاری جدید رهنمون کند تا اینکه منتظر بماند تا کاری به ا هابزار

او ارجاع داده شود و سپس او دنبال آچار همان کار بگــردد. روش تحقیــق، محقــق 

ویژه برای نگریستن به جهان و ای ههر روشی همچون زبان انسان، دریچ، ساز است

متکثــری بلدنــد یعنــی هــای روش کنــد. کســانی کــهمی واقعیاتش برای مــا فــراهم

بیشتری برای نگاه به عالم برایشان باز است. این یادآور نظریــه معــروف های دریچه

 را دارای چنــین ویژگــیهــا سپیر و ورف در جامعه شناسی زبان است که آنهــا زبان

بعنــوان یــک پدیــده  –و افراد عادی به پدیده "بــرف"  دانند و معتقدند اسکیموهامی

واژه  ٥گرند. در زبان اســکیموها حــدود نمی یکسان -ونی در عالم واقعطبیعی بیر

برای انواع برف وجود دارد (برف ریز، برف درشت، برف همراه بــاد و ...) و کــودک 

هــا بــه برف -یعنــی دریچــه زبــان –اسکیمو با یادگیری این واژگان از همان دریچــه 

ما یک دریچه برای دیدن عــالم  نامیم و زبانمی نگرد. اما من و شما همه را برفمی

متکثــر تحقیــق هــم همینطــور اســت. های واقع فراهم نموده است. در بحث روش

 کمــی بــه واقعیــتهــای مهرمحمدی معتقد است محققی که تنها از دریچــه روش

 گزیند و این دامنهمی محدودی از علوم تربیتی را برای تحقیق برهای نگرد، سوژهمی

و مولــدتر گــردد تر تحقیــق کیفــی، گســتردههــای بــه روشتواند با مسلح شدن می

 نیز بشود.ای همیان رشتهای بطوریکه وارد حوزه
توان از مهرمحمدی پیدا کرد که همکار نداشته باشد. تحقیق تیمی: کمتر پژوهشی را می ) ۴

خــورد، عمده تحقیقات ایشان خصوصا آنهایی که در پهنه سیاســتگذاری بــه چشــم می

ها هســتند) اســت. مانی از متخصصان (که معموال پیشــروان رشــتهمتشکل از رنگین ک

هایی است که برخی محققان به همین خــاطر از آن مدیریت تیم تحقیق خود از چالش

–کنند. در اینجا مــنش مشــارکت جویانــه و پژوهشــگری دموکراتیــک او شانه خالی می

توانسته بر این چالش کــار گروهــی غلبــه  - بهمراه قاطعیت در ایستادن بر تصمیم نهایی

کند. این منش بعالوه تسلط محتــوایی او و همچنــین تــوان تجزیــه و تحلیــل منطقــی و 
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ریاضی وار او (که شاید ریشه در رشته دبیرستانی او و پیشینه صــنعتی او در کارشناســی 

م آورد تــا دارد) توانسته گروهی از محققان حتی با آرا متفاوت و گهگاه متناقض را گرد ه

تحقیــق گروهــی بــه ســامان برســد و ابعــاد فلســفی، اجتمــاعی، فرهنگــی، آموزشــی، 

 روانشناختی و ....موضوع تحقیق کند و کاو تخصصی گردد. 
بودن تحقیقات: مهرمحمدی در کارنامه تحقیقی خــود ای هو چند رشتای هبین رشت )۵

ست کــه کلیــات را در دارد تا بتوان ایشان را جزو محققانی دانای هکارهای بین رشت

تحقیق علوم تربیتی ماهیتا های کند. مسالهنمی کنارتوجه به جزئیات و جوانب، فدا

اند. متخصصــان رشــته برنامــه درســی هــم در تکــاپوی ای هچند وجهی و بین رشت

دهنــد کــه بــه می ماهیت و هستی این رشته، گاهی تعریف حداکثری از رشته ارایــه

در هایی گردد. حتی یادم هست نشســتمی لوم تربیتیناچار وارد وجوه دیگری از ع

انجمن مطالعات برنامه درسی درباره حدود و ثغور رشته و همپوشــانی آن بــا ســایر 

مثــل تکنولــوژی آموزشــی و فلســفه تعلــیم و تربیــت بــه راه افتــاده بــود. هــا گرایش

کــرده و بــه همــین می مهرمحمدی در مواجهه با مسائل تربیتی، چند وجهــی نگــاه

  .اندهخاطر تولیدات و آثارش اکثرا بین رشت
توجه ویژه به تئوری: مهرمحمدی مشهور و گهگاه متهم به تئوری زدگی است. اتهام  )۶

 و واقعیات مدرسه و معلمی و کــالس درس به این معنا که او را دور از صحنه عمل

وش پندارند. شاید در برخی ابعاد این نقد وارد باشــد امــا در بعــد پــژوهش و رمی

پــژوهش، مهرمحمــدی لنــز تئوریــک را بعنــوان نــوری بــر مشــکالت و وضــعیات 

تاباند و از همین لنز است کــه بــه اصــطالح ســهم می ناخوشایند آموزش و پرورش

) خــویش را در توســعه نظــری و عملــی آن   contribution(کانتریبیوشــن  علمــی

"گره نظری" در نماید. مهرمحمدی مهارت خاصی در ایجاد می موضوع به خوبی ادا

مواجــه کنــد و همــین مند خود با وضعیت مسالههای خواننده دارد تا او را در نوشته

است نوشته او را تا به آخر بخواند تا شاهد گــره مند مهارت است که خواننده عالقه

گشایی او را با "خالقیت نظری" ویژه اش باشد. بعد دیگــر توجــه مهرمحمــدی بــه 

اخیر وی در بخش "نظرورزی" است. به این معنا که های حوزه نظر و نظریه، تالش
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کند و سپس از تحلیل میبندی بیند، آنها را خوب دستهمی راها و عینیتها مصداق

رقیب و سپس ورز های ارایه نظر و دیدگاه، و تجمیع آنها، به سمت ذهنیتی کردن آنها

 ه ذهنیــات (کند. ایــن مســیر حرکــت از عینیــات بــمی دادن نظر مرجحش حرکت

theorize .مستلزم تسلط موضوعی و محتوایی در کنار تسلط روشی است ( 
)، behaviorرفتار ( نه تنها در الیه مهرمحمدی منش پژوهشگری: "بودن" پژوهشی: )۷

) هم پژوهشی عمل کــرده. زیســت being) بلکه در الیه "بودن" (beliefsو اعتقاد (

نمایــد. از می کرده و کــنش او را راهبــریپژوهشی دارد. این بودن در وجودش النه 

گــردد. می عــادی و طبیعــی، هــاییچنین بودنی، ساطع شدن چنان رفتارها و کنش

پ، الگوی فرهنگــی ( ) cultural modelمهرمحمدی بقول جاستین پاول و مایک زَ

مورد نیاز در تحقیقات تربیتی است که الزم است بال دوم برای بال الگوی شناختی 

)cognitive modelفراتــر از علــم صــوری ( ) در تحقیق باشد تا تحقیق راformal 

scienceآنرا وارد گستره جهان شمول تری کند.  ) پرواز دهد و 
ــال  )۸ ــی و مهرمحمــدی: کتــابی در س ــی پژوهش ــای  ٢٠١٨حکمران ــری کتابه در س

کسفورد به چاپ رسیده است که درآن تحوالت نهادی و  مطالعات تطبیقی دانشگاه آ

 پژوهشی در حوزه تعلیم و تربیت در اروپا را ظرف چند دهه گذشته بررسی نهادهای

) در اروپــا research governanceنماید. خصوصا اینکه "حکمرانــی پژوهــی" (می

چگونه توسعه یافته و چه تاثیری بر پژوهش در قلمرو علــوم تربیتــی داشــته اســت. 

تربیتی در ایران و  حکمرانی پژوهشگیری تحلیل من است که مهرمحمدی در شکل

پژوهشی" (نهاده به های همچنین در ایجاد "نهادهای پژوهشی" و مهمتر از آن "نهاده

از  طبق فرهنگ فارسی عمید) اسمش قابل حذف نیست.ها و ودیعهها معنی سپرده

روزی) در آموزش و پرورش گرفته تا امهایجاد دفتر مطالعات و تحقیقات (پژوهشگا

مه درسی، پژوهشکده تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان همه انجمن مطالعات برنا

دستاوردها و کیراث پژوهشــی ها، نشان از وجود پژوهشی ایشان دارد. یکی از نهاده

وی همان "معلم پژوهنده" است که بذرش خوب کاشته شد ولی اجرای مسابقه وار 

یــاد رفتــه اســت ری صوری مبدل کرده و سیرتش از امهآن طی سالیان اخیر آنرا از ب
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(موارد مشابه این امر در آمــوزش و پــرورش کــم نیســت، هماننــد درس پژوهــی و 

 وضعیت ناگوار فعلی آن و ...)
) بــرای مــا مــردم contextقدرت زبان: بقول نظریه پردازان تحولی، زبــان بســتری ( )۹

 ایجاد کرده که از طریق این بستر (لنز) است که واقعیات جهان برای ما نمــود پیــدا

کنند و نه اینکــه آن طــور هســتند کــه هســتند. می کند. واقعیات بر ما نمود پیدامی

بنابراین نمود آنها برای افراد مختلف، متفاوت اســت. زبــان مهرمحمــدی در بیــان 

است؛ زبانی است بــه  تحقیقی اش و در تحلیل و استداللش، زبانی غنیهای یافته

ی منتخب و مقتصد. در ایــن بــین شدت استعاری، دارای چندین الیه معنا و واژگان

جوید و هم زبان و اصطالحات عربی و می هم از غنای استعاری زبان فارسی مدد

یش در های آورد تا خلق معنا کند. غنای زبانی نوشتهمی انگلیسی را به استخدام خو

تحقیقی او خود بخشی از روش تحقیق است که پژوهشگر اگر بر ایــن قطعــه آخــر 

نباشد، اگر هم فرایندی خوب را طی کرده باشد به برآیندی چشم خط تولید، مسلط 

نــاقص و نــامطلوب محصــولش، اصــل بندی یابد و بســتهنمی و گوش پسند دست

 دهد. می محصول را به فنا
نــوع دیگــری را بــرای هــا، انواع هوشهای هوش پژوهشی: اگر بتوان به دسته بندی )۱۰

اســت. ایــن هــوش شــامل چنــین پژوهشگران، اضافه نمود همانا هوش پژوهشــی 

و تجزیه مسایل کالن به مسایل قابل سازی است: الف) تحلیل، سادههایی قسمت

و در عین حال از دست ندادن کلیت موضــوع؛ ب) مــدیریت مــردم تر فهم و جزئی

(هم تیم تحقیق، حمایت کننده مالی، بهره بردار، ذینفعان مستقیم و غیــر مســتقیم) 

ــر خــوان و تســلط gritخت هســتگی (ج) تاب آوری و صبر د) س ) و پشــتکار؛ ه) پُ

توان نمونه فردی دانست که از هوش پژوهشی بــاالیی می محتوایی. مهرمحمدی را

 برخوردار است و توانسته این ابعاد هوش را در درون خود ایجاد و توسعه دهد.
 بسرآخر از خداوند متعال برای ایشان طول و عرض عمر همراه ســالمتی و توفیــق طلــ

کنم و به همکار بودن با ایشان در دانشگاه تربیت تربیت مدرس که نوعی دیگر از توسعه می

  . بالممی می زند، را برای انسان رقم ای هحرف



 
 
 
 
 

  مربی عامل؛ مهر محمدي به روایت خودش
  

  علیرضا عصاره  

  دانشگاه شهید رجایی

  

استاد مطالعات برنامه درسی دارای شخصیتی جامع االطراف اســت کــه دکتر مهر محمدی 

یی بــاال و برخــورداری از هــای هر کــدام از ابعــاد شخصــیتی وی بــه لحــاظ ظرفیت الگــو

باشد، امــا می و تجارب ارزشمند نیازمند پردازش و مستندسازی برای آیندگانها مطلوبیت

ابعاد تجارب زیسته استاد در نقش مربی پرداخته نگارنده قصد دارد در این نوشتار به یکی از 

  و با استفاده از روش خودروایتی ایفای چنین نقشی را از ایشان بازنمایی نماید.

سئوال در کسوت معلمی (در جمع صمیمی دانشچویان واساتید علوم  ۱۵استاد با طرح 

بــه بــازخوانی  )و اینکه چگونه معلمی هستم۹۶تربیتی دانشگاه تربیت مدرس دردهم دیماه 

  خویش پرداخته است. تجربیات

  دانستم؟می آیا من یادگیرندگی را شرط یاددهنده گی -1
 یاد دهی هم بســتهی استاد مهرمحمدی معتقد است هرگاه پرونده یادگیری بسته شد پرونده

 کند که همچون دکارت که میگوید من شکمی شود. او آنقدر یادگیری را با اهمیت تلقیمی

ی گوید در این زمینه نمــرهمی گیرم پس هستم. ویمی پس هستم اعتقاد دارد من یادکنم می

دهم. نگارنده در مواجهه با بســیاری از شــاگردان می قابل قبولی به عنوان یک مربی به خود

یــادگیری در خصــوص ی منجر به یادگیری و عالقمندی آنها بــه ادامــه استاد ویژگی تدریس
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ورد تأیید قرار داده و نظر جملگی آنها رابر ایجاد شوق یادگیری موضوعات تدریس شده را م

کید قرار   دهم.می درمحضراستاد را مورد تأ

  ؟امهآیا من نقدپذیر بود-2
علمیه ســنت نقــدوجود دارد ایــن ســنت در های مهرمحمدی معتقد است هرچند در حوزه

ری مربیان آغاز شــود نقد باید از نقدپذیسازی دانشگاه ضعیف و خیلی نقص دارد و فرهنگ

دهد اما خیل شاگردان وی کالسش را می متوسطی هر چند استاد در نقد پذیری به خود نمره

شناسند و وی را مظهر تربیت منتقد آموزشی و خبره می به عنوان کالس آموزش نقد و نقادی

دانند. مهر محمــدی خــود مــروج نقــد اســت و تــرویج ســنت نقــددر می گی به بیان آیزنر

دانــد، و خــود در تــرویج ســنت می گذارد بلکه الزم و ضروریمی را نه تنها ارجها شگاهدان

کالسداری مقاالت انتقادی را روش تدریس قرار داده است و بنابراین خود مربــی عامــل در 

  باشد.می سنت نقد و نقدپذیری

  ؟امهآیا من در معلمی کردن انعطاف پذیر بود-3
جایی کــه پــای اصــول و باورهــایم در میــان بــوده اســت، دکتر مهرمحمدی معتقد است تا 

، مــثًال در تکــالیف پایــان تــرم و در امهنقدپذیر بــودها ولی در تاکتیک امهانعطاف پذیر نبود

یی با های واولویتها سیالبس مورد توجه دانشجویان، انعطاف پذیر بوده و سعی در همسو

  .امهآنها داشت

یان  دکتر مهرمحمدی در خصوص انعطاف پــذیری وی در نگارنده در گفتگو با دانشجو

بــه دلیــل قــوت و عمــق  اندهرسید که همچنانکه خود ایشان بیان نمودبندی معلمی به جمع

علمی مباحــث تــدریس شــده، معمــوالً ی پژوهشی و تسلط الزم بر حوزهی دانش و پیشینه

افتــاده اســت کــه  مواضع علمی ایشان از قاطعیت الزم برخوردار بوده است و کمتــر اتفــاق

های نظرات ایشان دستخوش تغییر یا تزلزل گردد. البته دکتر مهرمحمدی در خصوص نظریه

در متوسط گرایی و خاصگرایی علمی مدرنیته و پست مدرنیسم و نظرورزیهایی همچون عام

یان اندهو تالش نمود اندهشرایط میانه را برگزید ه تا با انعطاف الزم راهی مقتضی و آشتی جو
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پســت های را برگزینند تا هم از مزایای دوران مدرنیته بهره گیرنــد و هــم از ســاختار شــکنی

برد، فاصله بگیرند و این خود نشان از نقد می علمی را زیر سئوالهای مدرنیسم که مرجعیت

احتمالی لجــام های علمی پوزیتویسمی از یکسو و جدال با تفریطهای و فاصله از جزمیت

  علمی پست مدرنیستی از سوی دیگر بوده است.های مرجعیتی تار شکنانهگسیخته و ساخ

  دادم؟می آیا من به دانشجویانم فرصت اظهار وجود-4
 زنم و کمتر گوشمی استاد پاسخ به این سئوال را در قالب سئوال تمثیلی " آیا من زیاد حرف

انشــجویان را دارم " و "آیا من شهوت حرف زدن و ولع بــرای انتقــال مطالــب بــه د دهم "می

کالسداری و سبک مواجهه با مسائل یــادگیری را کــه ی نماید و در این میان شیوهمی مطرح

سالها تدریس ایشان است را برمی شــمارند کــه معمــوالً تقــدم اظهــار وجــود بــه ی تجربه

 انتقادی به موضــوع تــدریسی نوشتن مقالهی دانشجویان در سبک مدیریت کالس به شیوه

دانشجو برای نقد موضوع یادگیری باید خبره ای هسند در انجام که در انجام چنین شیوشنامی

گی و تسلط الزم برای موضوع را کسب نماید تا بتواند به نقــادی بپــردازد و در بســتر نقــادی 

  خویش با موضوع را روایت نماید.ی بتواند اظهار وجود نموده، تجارب زیسته

  ؟امهلذت بخش تالش کردي دگیري به یک نتیجهیاي آیا براي تبدیل تجربه-5
لــذت بخــش یــادگیری ی دکتر مهرمحمدی در پاسخ، لذت بخش بودن را عمدتاً بــه نتیجــه

ولی بــرای نتیجــه  امهداند و معتقد است در انجام تدریس به مقدمات پای بند بودمی مرتبط

بخش بودن تدریس بدون هیچ استثنایی برای آن تالش نموده است، او خوشرویی و حســن 

شناســد و اســتفاده از تجــارب می یادگیری لــذت بخــشی سلوک در کالس را شرط تجربه

  داند.می لذت بخش را از تأثیرات مؤثر آنی زیبایشناختی در نتیجه

از دانشجویان، جذابیت، محتوای غنی، بیان رســا و انجام شده های نگارنده در بررسی

ی تبــدیل تجربــههای از هنر زیباشناختی را از شیوهگیری فرآیند منجر به نتیجه همراه با بهره

  لذت بخش استادمی داند.ی یادگیری به یک نتیجه
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؟ یا نتایج امهآیا براي افکار و تجارب و نتایج دانشجویانم احترام قائل بود -6
  ؟امهو استمثار آکادمیک انجام داد امهنها را بنام خودم ثبت و ضبط نمودکار آ

یان برای افکار و اندیشه عای دانشجویان احتــرام  استاد همواره در کالسداری و کار دانشجو

و تجارب آنها ارج گذاشــته اســت. در اصــل روش کالســداری ها قائل بوده است و بر یافته

وی آنها آغاز شده است و مباحث درسی دستخوش آغــازگری استاد با مقاالت انتقادی از س

خبره گی و منتقد آموزشی بودن با الهام ازآیزنر صــورت های دانشجویان با استفاده از روش

استاد در کالسداری مدیون و مرهون تجارب تعاملی و های گرفته است و به همین دلیل یافته

انبــه دانشــجویان در کــالس بــوده اســت، انتقادات آموزشی نه تنها دو جانبه بلکــه چنــد ج

  تدریس در برنامه درسی انتظار دارد. های درس و روشهای حاصلی که آیزنر از کالس

 به نام دیگرانی مشخص و تمام شدههای بنابراین اگر این امربه معنای ثبت و ضبط یافته

ت امــا چنانچــه استاد باشد، منصفانه باید گفت استاد هرگز به چنین حریمی وارد نشده اس

تعامالت و داد و ستدهای مباحثه ایی و انتقادی در کالس موجد نظرات و نتــایجی گردیــده 

باشد،که ایشان از ان در مقاالت ونظرات بهره برده باشد این امر محتمل و بیــان و ترجمــان 

  باشد.می درسهای گفتار خود ایشان از کالس

س حاصل شده است نچه در کالآگذاري آیا در نشر و به اشتراك-7
  ؟امهبودوفادار

من ناشی از طرح و ی دکتر مهرمحمدی خود اعتقاد دارد که بسیاری از مقاالت تک نفره

گذاری تعامل مباحث موضوعی در کالسداری درس بوده است و فرصت نوشتن و به اشتراک

یان بوده و بیان کادمیــکمی مطالبم عمیقاً مرهون دانشجو باشــد مــن  دارد اگر این استثمار آ

و استنتاج علمــی و دســت گیری تسلیم هستم، ولی نگارنده معتقد است که استاد در نتیجه

یابی به حقیقــت و مباحــث و نظــرات موضــوعی از کــالس درس در تعــامالت ومباحثــات 

را همچنانکه ها کالسداری خود بادانشجویان به نتایج دست یافته است واین یافتههای رویه

  ت مایه نشر وبیان نظرات قرارداده استخود بیان میدارددس
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، اندهکه حتی موضوع ثابتی داشتهایی کالسي آیا ازنوآوري در اداره-8
تکراري در پرداختن به آن موضوع عادات هاي ؟ و در درسامهبرخورداربود

  ؟امهثابتی داشت
چیزهایی  امهو همواره تالش نمود امهاستاد در پاسخ معتقدند که هیچ وقت تابع سیالبس نبود

گرفتم تا کالسها متکی بر می (نو)داشته باشم و معموالً از یادگیری معکوس در کالسها بهره

نهایی حاصــل تضــارب بندی جمع تکثر نظرات و مطالب متنوع و متفاوت انتقادی باشد اما

  آرای گوناگون و استنتاج از مطالب ونظرات ارائه شده در کالس بوده است.

و رویه مراد و ها اندیشه گرایش به نقدي پداگوژیک من، روحیه هايآیا رویه -9
  مریدي را در دانشجویان رواج داده است؟

دهم آنرا شاگرد پروری بنانم به می مراد و مریدی را که من ترجیحی استاد مهرمحمدی رویه

است  آیزنر میشناسد و معتقدهای میزان برخورداری کالس از نقد توسعی برخاسته از اندیشه

درسم در من قوت بیشــتری پیــدا کــرد و های که آیزنر و نقد توسعی مورد توجه او در کالس

ــی او( ــورات آموزش ــی تص ــای کالس ــد در کاره ــایی ش )، Educational imaginationمبن

ما با ایزنر نقد آگاهانه تری شد.... و مریدپروری (شاگرد پروری) با تربیت شاگردان ی مواجه

است باید بزگ داشته شود وی همچنانکه در سوگ  نیل به نو اندیشی مانبه نقد توسعی که ه

شمسی آورده است، جهان تعلیم و تربیت نه تنها سوگوار چنین اندیشمندی ۹۲آیزنر در سال 

 او که یک مصداق احترام برانگیز تعلیم وتربیت زمانــه اســتهای است بلکه سوگوار اندشه

ان ما و محققان و پژوهشگران ما همچون آیزنر باید کند که دانشجویمی باشد. وی آرزومی

خویش باشند و شــاگردانی را پــرورش دهنــد کــه بــر میــراث علمــی ی منتقد توسعی زمانه

از خالقیــت و ای هوفرهنگی و اجتماعی جامعه بیفزایند و نه با تکرار و تقلیــد کــه هــیچ بهــر

  فکری دیگران باشند. وبدون زایش تکراریهای یشهاندهمصرف کنند نواندیشی ندارد
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که بدون اعتنا به زبان کالس پاسخگوي نیازهاي  امهآیا تالش کرد-10
دانشجویانم باشم و با حسن استفاده از فضاي کالس مجازي، کالس را مبتنی بر 

  نیازهایش پاسخگو باشم؟
استاد مهرمحمدی در کالس درس به پرسش گری و پاسخگویی مبتنی بر فعالبت و جستجو 

تکلیفی را مبتنی بر یادگیری معکوس های باشد و تمامی داد و ستدمی دانشجویان شهرهگری 

وبا استفاده از فضای مجازی بهره میگیرد. نیازهای مبتنی بر پرسشــگری را مقــدم بــر شــکل 

هــای داند و در فرایند کالســداری و ارجاعــات علمــی و نظــر ورزیمی رسمی کالس درس

خویش را ی بومی و ملی جامعههای پرسشگران و خواسته جستاری خویش همواره نیازهای

  دارد.می هماهنگ با نگاه فراخ علمی و بین الملی مطمح نظر

به نیازهاي متنوع دانشجویی پاسخ  امهآیا در مقام استاد راهنما توانست-11
  دهم؟

یان حتــی در مــوارد  او معتقد است دادن اعتماد به نفس خصوصــاً در مواقــع نیــاز دانشــجو

دانم. در تــأمین مــی انصراف ادامه کار و راهنمایی بــه رویکردهــای دیگــر را موفقیــت خــود

بــه  امهو تــالش کــرد امهنیازهای عاطفی معموالً بــا چنــین پــیش فرضــی کــار را دنبــال کــرد

دانشجویانی که با ی کنم همهمی دانشجویانم جرئت ورزی و اعتماد به نفس بدهم و تصور

  خویش یافته باشند.ی را عالقمند به حسن کار در رساله من اندهمن رساله داشت

آنها را عهده دار بوده است بــه ی نگارنده با اغلب دانشجویانی که استاد راهنمایی رساله

رسیده است که آنها عالوه بر احساس غــرور و خودبــاوری در راهنمــایی بــا بندی این جمع

های شــیوهترین قت مناســب از مناســبمسئولیت استاد همواره با امکان فرصت ارتباط و و

راهنمایی برخورد دار و با حسن خلق و برخورداری از آرامش روانی و اعتماد بــه نفــس کــار 

یش را دنبال نمودی رساله   .اندهخو
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و اهمیت  امهآیا در بسط مسائل علمی در بعد بین الملی جهد الزم را داشت-12
  اهمیت الزم برایم برخوردار بوده است؟ پیوند و ارتباط افکار به بعد بین الملی از

شاید کمتر کسی در ایجاد ارتباط با صاحب نظران و مربیــان بــین المللــی علــوم تربیتــی و 

آنان چه از نظر نشر وترجمه های درسی و بسترسازی برای شناسایی آراء و اندیشهریزی برنامه

پژوهشی -حاظ مقاالت علمیمکتوب و چه به لهای آثار آنان و چه از طریق تألیف و نوشته

و  (SIG)علمیهای و چه از طریق انجام پروژه دانشنامه ایرانی برنامه درسی و تشکیل سیگ

های استاد مهرمحمدی در این امر تأثیرگذاری نمــوده باشــد و انصــافاً داشــتهی ازهانده....ب

بصــورت خــاص درســی ریزی برنامهی علمی و تاریخی رشته علوم تربیتی بطور عام و رشته

باشد و اینها دالیل جهد الزم ایشــان در بســط می مدیون و مرهون تالشهای این مربی عامل

  باشد.می مسائل علمی در بعد بین الملی

آیا در معرفی دانشجویان به مجامع بین الملی و توسعه کارهاي آنها نقش -13
  ؟امهآفرین بود

کمتر کسی باشد که قبل از  اندهاله داشتشاید در بین دانشجویانی که با دکتر مهرمحمدی رس

دفاع به فرصت مطالعه تحصیالتی نرفته باشد و یا در کارش برای رســاله از ارتباطــات بــین 

المللی و افرادی که در زمینه موضوع مطالعاتی کاردر عرصه بین المللی کرده باشــند، بهــره 

له انتقادی در خصوص موضــوع نگرفته باشد. اصوالً کار کالسداری استاد که معموالً به مقا

گیرد و ایشان در معرفی موضوعی می پردازد در بستر مطالعات بین المللی صورتمی درسی

و ایجاد ارتباط به مجامع بین المللی و حتی در تشکیل روابط بین الملل در انجمــن علمــی 

 یعلمی و نیزدعوت از صاحب نظران موضوعهای مطالعات برنامه درسی و تشکیل همایش

  اهتمامی خاص وویژه داشته است . در قلمرو جهانی همواره

کار مفیدي براي دانشجویانم انجام داده  امهآیا در مواقع بحرانی توانست-14
  باشم و زیست چند وجهی و در عین حال یکپارچگی با آنها داشته باشم؟

بــا ای هکپاراستاد خود معتقد است که تالش وافری برای ارتباط چندوجهی و در عین حال ی
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دانشجویان داشته است و سعی نموده است در مواقع مورد نیاز اعتمــاد بــه نفــس و جرئــت 

اجتماعی،و....)بــه دانشــجویان ، ورزی را در زندگی در شکل چند وجهی (عــاطفی،علمی

ــتاد در  ــگرف اس ــأثیرات ش ــده ت ــاور نگارن ــه ب ــه ب ــد و البت ــرار ده ــود ق ــت خ ــه هم وجه

شکل ازطیف وسیعی از اصحاب اندیشه دربعد ملی تا بــین قلمروشاگردپروری که اکنون مت

المللی را شامل میگرددواز استادیاری تا استاد تمامی کرسیهای دانشگاهی برنامه درســی را 

  باشد.می در سراسر دانشگاههای داخلی وحتی خارجی شامل میگردد موید همین نکته

یا سبب ریختن قبح و آ امهآیا از تظاهر به همه چیز دانستن پرهیز داشت-15
  ؟امهندانستن شد

ید:می استاد   دهم؟می باشد آنرا مورد اقدام قرارمی آیا اگر سئوالی در ذهن دانشجو گو

اســت. تر او اعتقاد دارد سئوال محوری غایت تربیت برای رانــدن فــرد بــه تفکــر عمیــق

محوری مطرح  .....متأسفانه از سئوال محوری خبری نیست ......بلکه (امروزه بیشتر)پاسخ

 بــه (یــافتن) بیشــترکمک میکننــد، است. .... به جای اینکه کمک کنندبه زایش سئوال در ما

  سیستم است. ....متأسفانه پاسخ محوری مطلوب. پاسخ سئوال ما

  تواند تحمل کند.نمی استاد برتر از خودش را، استاد معتقداست تنها یک استاد ناتوان

سیره عملی و هم در وجه نظری تالش نموده است قبح نگارنده معتقد است استاد هم در 

مجامع علمی و فرهنگی را بریزد و به جای آن ندانستن را زمینه و مبنــای ســوال  در ندانستن

وپژوهشگری برای دانستن قرار داده و نهادینه نماید و همواره از آنانی که تظاهر به همه چیــز 

یان را از پــرداختن بــه های نمایند به عنوان ارزشمی دانستن غیراکادمیک یاد کند و دانشجو

ابتدابه سئوال محوری رهنمون ساخته وسپس به حــل مســیله ویــافتن  محوری صرف پاسخ

  پاسخ سوال تشویق نماید.

***  
نظریــه ، چند وجهی استادی با اخالق، او براستی شخصیتی جامع االطراف، معلمی هنرور

هبرگونه ومرادی است که مریدان منتقد توسعی پرورده مدیری ر، پردازی واقع بین وعمل گرا

  است ودرحقیقت مربی عامل زمانه ماست



  

  

  

  

  

  و پرورش ایران  آموزش هدکترمهرمحمدي، الگوي توسع
 

  عبداللهی حسین  

  دانشگاه عالمه طباطبائی

  

زمــانی کــه دانشــجوی  ١٣٧٠گردد بــه اوایــل دهــه سابقه آشنائی من با دکتر مهر محمدی بر می

آموزشــی ریزی کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی و بورســیه ســازمان پــژوهش و برنامــه

 ٢٠از آن زمان تا کنون بیش از وزارت آموزش و پرورش بودم و از شهرستان به تهران انتقال یافتم. 

سال سپری شده است و این مدت برای آشنایی دور و نزدیک با دکتــر مهرمحمــدی زمــان کمــی 

نیست. در طول دوران نسبتاً طوالنی شناخت از دکتر مهر محمدی، معموالً مشــاهده گــر ســبک 

ود. با توجه به عالقه و که اداره آن برعهده ایشان ب امههایی بودمدیریت و رهبری ایشان در سازمان

مــدیریت  - دقت شخصی خود به سبک رهبری و رفتار ســازمانی و نیــز رشــته تحصــیلی خــودم 

» مهر محمدانه« توانم بگویم که از سبک رهبری خاصی برخوردار بود و آن سبک می - آموزشی

دار است. به عنوان نمونه در دورانی که رئــیس پژوهشــکده تعلــیم و تربیــت بــود هیچگــاه از اقتــ

سازمانی خویش در رفتار با همکاران استفاده نکرد. دیدن دکتر برای همکاران به سهولت صورت 

های سپرده شده به تــک تــک کارکنــان بــود. از اهــداف گرفت و در عین حال پیگیر ماموریتمی

دیگر ترکیب خاصی از روابط انسانی و رسمیت در ســازمان را بــه ای هسازمانی غافل نبود. به گفت

گرفت. غالباً شوخ طبع، شاد و مثبــت انــدیش بــود. آنچــه درکتابهــا در خصــوص مثبــت ر میکا

کردنــد. شخصــیت باثبــاتی داشــت و هــوش شد ایشان در عمل رعایــت میاندیشی توصیه می

کــرد. اهــل افــراط و تفــریط هیجانی اش قابل تحسین بود. در همه حال روحیه خود را حفظ می
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 شد. نمی رد اما تسلیم آنهاکنبود. او مشکالت را درک می
قرار داشت امــا همــواره ای هبا اینکه سمت اداری داشت و از لحاظ علمی در جایگاه شایست  

متواضع بــود و متعــادل. ســمت اداری همچــون ریاســت مرکــز تحقیقــات ســازمان پــژوهش و 

دانشــگاه  - سرپرســتی - آموزشــی، ریاســت پژوهشــکده تعلــیم و تربیــت، ریاســت ریزی برنامه

رهنگیان، منش او را دگرگون نساخت با همه مهربان و خوش رفتار بود. حد خود و حد دیگران را ف

کرد. با همه رفتاری محترمانه و حساب شده داشت. هیچگاه عصــبانیت دانست و رعایت میمی

او را ندیدم. تصور کنید این همه کمبود، ناهماهنگی، چالش و ... اما درعین حال حفظ روحیه و 

های بر خویشتن، جای بسی تامل است. روابط عمومی اش خود یک الگو بود. این ویژگیتسلط 

مثبت موجب شده بود که همکاران، عموماً وی را دوست داشته باشند و در قلب خود جایی برای 

ایشان اختصاص دهند. در انتخاب همکاران دقت نظــر داشــت و البتــه ســلیقه شخصــی اش را 

کرد و در صورت بــروز مشــکل از هــر نــوع ی همکاران را رصد میداد. وضعیت شغلدخالت می

کرد. مــدیری دســت پــاک بــود. از نمی کرد. در عین حال کسی را وابسته به خودنمی یاری دریغ

 کرد. منابع مالی به نحو احسن استفاده می
واقعاً متخصص و درعــین حــال کارامــد، مجــرب و ای هتالش برای گردآوری و ایجاد شبک  

ر پــژوهش در آمــوزش و پــرورش و نیــز امهمتعهد از اساتید و کارشناسان برای اهتمام ورزیدن بــ

تربیت معلــم حقیقتــاً ســتودنی اســت. بــه هنگــام تأســیس پژوهشــکده تعلــیم و تربیــت تقریبــاً 

های علوم تربیتی را زیر چتر پژوهشکده کنار هم جمع کرد و اجتماع متنوعی از تخصصها بهترین

ماهنگی در راستای اهداف پژوهشی بوجود آورد. جــوّ ســازمانی پژوهشــکده بســیار را در عین ه

شــد. نمی صمیمیانه و غیر رسمی بود اما رسالت و مأموریت رسمی پژوهشکده هیچگاه فراموش

هــای نگاهی به کارنامــه عملکــرد آن دوره نشــان از انجــام خــدماتی مانــدگار در تــاریخ پژوهش

یی در آن دوره چاپ و منتشر شد که هم کنون مرجــع پژوهشــگران آموزشی در کشور دارد. کتابها

 حوزه تعلیم و تربیت است.
 اگر چه غالباً هم دارای پست و مسئولیت اداری( مدیریتی) بود امــا وظیفــه تــدریس را رهــا  

شــناختیم. بســیار فهمیــدیم و میکرد مهرمحمدی واقعــی را بهتــر میکرد. وقتی تدریس مینمی

شد و بدون اغراق شناگر ماهر ایــن بحــر بــود. لمانه وارد دریای وسیع تدریس میهنرمندانه و عا
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های به جا و سنجیده و نظم فکــری در گفتــارش بــر هوشــیاران هویــدا بــود. مهــر استفاده از واژه

محمدی هم مدیری الیق بود و هم استادی استاد! که استادیش در تدریس مشهودتر از مــدیریت 

و تدریس! هــم ســخنران مــاهری بــود کــه بــر  آموزش هلیل عالقه وافر او بسازمان بود. شاید به د

حــوزه تخصصــی خــود از  پژوهشــی - گذاشت و هم در نوشتن مطالب علمیمخاطب تاثیر می

مهارت کافی برخوردار بود. جمع این دو با هم در یک فرد مهم است. احاطــه ایشــان برمســائل 

ستمی، نه تنها بر شکل و ساختار بلکه بر محتوا نیز و پرورش به شکل نظامدار یا سی آموزش هحوز

نوشته هایش در قالب کتاب، مقاله و گاهی یادداشتهای کوتاه مسائل اصلی  همزمان مشهود بود.

نظام آموزش و پرورش را در بر داشت. سبک خاصی در نوشتن داشت. هوشمندانه نقــد خــود را 

 رنجاند. داشت بدون اینکه مخاطب را بنوشت و اظهار میمی
که داشت آنگونه که شایستگی داشت به وی میــدان داده ای هعلیرغم توان مدیریتی فوق العاد

های آمــوزش و توانست وزیری توانمند و اثــر گــذار بــرای وزارتخانــهنشد. ایشان بدون تردید می

باشــد امــا هرگــز نشــد. چــرا؟ سیاســت زدگــی و شــاید  پرورش ویا علوم، تحقیقــات و فنــاروی

بهره ورانه از توانمندی این استاد خستگی گیری کشور و ملت ایران را از بهره، مخربرایی گجناح

که نشد از ظرفیت کامل این منبع ارزشمند انسانی برای مدیریت ای هناپذیر محروم ساخت. بگون

بخش آموزش کشور به طورتمام و کمال استفاده برد. و این مصداق آشکار ضعف مدیریت منابع 

 و فرهیختگان در کشور است.انسانی 
دکتر مهر محمدی به واسطه افراد متنفذ در سطح وزارت آموزش و پرورش توانســت تــا حــد 

ها به خوبی اســتفاده بود و از فرصت های خود را عملی سازد. او فرصت شناسقابل توجهی ایده

وب و ممکن است مطلوب ایشان حاصل نشده باشد اما درخیز بــه ســمت مطلــ کرد. اگر چهمی

تالش در راستای آن چیزی کم نگذاشت. آموزش و پرورش در چند دهه گذشته به طور مرتب در 

هــای دکتــر مهرمحمــدی بــرای تالطم بود ولی این تالطم نتوانست عاملی بــرای کــاهش تالش

دید اما همچنــان پژوهشی خود برای آموزش و پرورش باشد. بی مهری می –پیشبرد نقشه علمی 

 مهرمحمدی بود.
کــه ایــن نهــاد  یــابیمبا نگاهی به وضعیت آموزش و پرورش کشور در چند دهه اخیر در می  

منطقی، با ثبات و جا افتاده برخوردار باشــد عرصــه ای هو تاثیر گذار بیش از آنکه از روی راهبردی
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 کنــارها، رفتنها، قرار داشتند. آمدنگیری سالیق افراد یا جناحی بوده که در رأس سطوح تصمیم

ها و ... بدون اینکه توجیه منطقی ومبتنی بر دانش مدیریت داشته باشد، کشتی آموزش و گذاشتن

پرورش را با تالطم مواجــه ســاخت. هنــوز هــم آمــوزش و پــرورش نتوانســته اســت تشــکلی از 

ها کنار هم گــردآورد و ها و تفاوت دیدگاهتنوع تخصصرغم علی صاحنظران حوزه علوم تربیتی را

ســازد. مند های این تشکل بطور نظامدار بهرهها و توانمندیبستر ساز توسعه را از دیدگاهاین نهاد 

اگر چه افراد، هر یک از جایگاه، اعتبار و ارزش خاصی برخوردارند اما نظام آموزش و پــرورش، 

مدیریت و توسعه آن نباید بسیار وابسته به اشخاص باشد. فرایند مدیریت ایــن نهــاد راهبــردی و 

عه آن باید شکلی نظامدار به خود بگیرد و فارغ از آمدن و رفــتن اشــخاص، مســیر اصــلی و توس

اصیل آن تدوام یابد. دکتر مهرمحمدی در این راستا بسیار تالش کرد اما تــالش وی محــدود بــه 

 آنهم در دوران کوتاه و بریده از هم منحصر و محدود شد. بحشی از ارکان نظام آموزشی
کرد با تدریس، سخنرانی، عملکردی مدیریتی خود و نیز همواره تالش میدکتر مهرمحمدی 

نوشته هایش بین وضعیت موجود آموزش و پرورش و پیشرفت و تحوالت حوزه علوم تربیتــی در 

های اصیل جامعه ایرانــی، ها و ارزشسطح جهان نوعی پیوند برقرار سازد. ضمن توجه به دغدغه

های پژوهشــی و نیــز کــرده و بــا توجــه بــه یافتــه ســایینقــاط ضــعف آمــوزش و پــرورش را شنا

 دستاوردهای دانش نظری در سطح جهان به اعتالی آموزش و پرورش ایران کمک کند.
به طور خالصه با توجه به شناخت خود، کارکردهای اساسی دکتر مهرمحمدی را برای ثبــت 

 :در تاریخ در چند مورد برمی شمارم
موزش و پــرورش عمــومی کشــور بــا تأســیس و مــدیریت نهادینه کردن پژوهش در نظام آ . ۱

پژوهشکده تعلیم و تربیت و نیــز تقویــت شــورای پــژوهش اســتانها. همچنــین برگــزاری 

با هدف اشاعه و تحکیم پــژوهش در  های ساالنه شورای تحقیقات سراسر کشورهمایش

 ساختار آموزش و پرورش ایران.
ربیت جوانان در راستای فهم عمیــق و ها و موسسات آموزش عالی و تتدریس در دانشگاه . ۲

یادگیری با کیفیت در حــوزه کــالن علــوم تربیتــی و بــه طــور مشــخص حــوزه مطالعــات 

 خود بود. درسی که مصداق تکثیر از نوعریزی برنامه
پذیرش مسئولیت دانشگاه فرهنگیان و سرو سامان دادن به وضعیت شکل نایافته این نهاد   . ۳
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 آمــوزش نظام  به عنوان یکی از نهادهای اساسی رورشوپ آموزش حساس و با اهمیت در

و تربیت معلم که رکن اساسی نظــام آموزشــی اســت. همچنــین  و پرورش عمومی کشور

اهتمام در برگزاری همایش ملی تربیت معلــم در منــاطق مختلــف کشــور و تــالش بــرای 

رای جلب توجه همگان به مقوله تربیت معلم در نظام آمــوزش و پــرورش و نیــز تــالش بــ

های علوم تربیتی بــه ها به ویژه دانشکدهایجاد پیوند بین دانشگاه فرهنگیان و سایر دانشگاه

 ر تربیت معلم در نظام آموزش و پرورش عمومی.امهمنظور غنا بخشیدن ب
و پرورش  آموزش هدرسی در حوزریزی و پرورش عمومی و برنامه آموزش هاهتمام جدی ب . ۴

و  آمــوزش هدکتــر مهــر محمــدی بــ. ایهحرف –ورش فنی عمومی و تا حدی آموزش و پر

بی واقــف بــود. همــت و تــالش خــود را  پرورش عمومی به عنوان بستر ساز توسعه به خو

و پــرورش  آمــوزش هوقف این نوع از آموزش کرد. ایشان بــه معنــی واقعــی کلمــه دغدغــ

، برنامه درسیدرسی یا مطالعات ریزی داشت. با توجه به رشته تحصیلی خود یعنی برنامه

هرگز از حوزه تخصصی خــود خــارج نشــد. حاصــل تمرکــز و تــداوم پــژوهش در حــوزه 

هــای درسی موجب شد امروزه حوزه مطالعات برنامــه درســی از ســایر حوزهریزی برنامه

 علوم تربیتی پیشی بگیرد. 

 !از مهرمحمدي درس بگیریم

تــوانیم اموزیم؟ چگونــه میتــوانیم بیــاز شناخت اندیشــه و رفتــار دکتــر مهــر محمــدی چــه می

همانندهای دکتر مهر محمدی را بشناسیم، حمایت کنیم و تربیت کنیم. او قدر و جایگاه خــود را 

کرد. به ما نشان داد که خستگی ناپذیر است و برای خدمت شناخته بود و متناسب با آن رفتار می

ی بود که در تالطم روزگار به نظام آموزشی کشور باید خستگی ناپذیر بود. دکتر مهر محمدی کس

نه چندان مطلوب ایران، نگذاشت گرد ناامیدی بر اندیشه و تالش او بنشیند. او عمًال اثر خــود را 

بر عرصه گیتی و برای کشور و نظام آموزشی برجای گذاشت. تردید ندارم کســی کــه هــم اکنــون 

درخشان، مانــدگار ای هنامش بر سر زبانهاست در آسمان تعلیم و تربیت کشور نیز همچون ستار

 خواهد ماند. 
به واسطه موقعیت سازمانی و مــدیریتی ای اســت کــه  هستند کسانی که احترام ظاهری شان
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فرهنگی و دانشگاهی دارد به خاطر موقعیــت  اما احترامی که دکتر مهر محمدی در جامعه دارند.

دارد. خــودش بــود و اداری اش نبوده است. او خصلتهای ذاتی و اکتسابی مخصوص به خــود را 

مورد احترام جامعه علمی کشور است. اگر چه جامعه ما در قدیس کــردن انســانهای » خود«این 

معمولی در طول تاریخ سابقه دارد اما باید توجه داشت که نه قدیس پروری کنیم و نه نســبت بــه 

دند بی جامعه انسانی به ویژه کشورمان کر اعتالی گوهرهای درخشانی که عمر خویش را صرف

 تفاوت باشیم.
برگزاری مراسمی برای نکوداشت انسانهای فرهیخته همچون دکتر مهرمحمدی که عمر پربار 

و پرروش کردند اگرچه بسیار ارزشمند و بجا است امــا فرصــتی  آموزش هخود را مصروف توسع

نیز هست برای تأمل در باب وضعیت آمــوزش و پــرورش در ایــران. آمــوزش و پــرورش نیازمنــد 

هــای سیاســی، نباشت خردجمعی متخصصان متعهد درحوزه علــوم تربیتــی و نیــز ســایر بخشا

است تا جایگاه از دست رفته خود را بازیابد. در ایــن راســتا هــم تالشــهای  اقتصادی و اجتماعی

 هباید بر جنبه نهــادی دســتگا فردی کسانی همچون دکتر مهر محمدی باید قدر دانسته شود و هم

یش از پیش اهتمام ورزیده شود. اصالح ساختار آموزش و پــرورش ضــروری و پرورش ب آموزش

دهنــد. است اما ساختار مطلوب را نیز صاحبنظران و فرهیختگانی چون مهرمحمدی شــکل می

قدر شناسی از دکتر مهر محمدی قدر شناسی از انسانهای خــود ســاخته و تالشــگر در راســتای 

ا به چنین انسانهایی به شدت نیازمند بوده، هست و و پرورش ایران است. کشور م آموزش هتوسع

 خواهد بود. 
توانست، انجام داد، انجام دادنی! به بــاور بنــده، دکتــر و اما دکتر مهرمحمدی کاری را که می

و پــرورش. در نتیجــه  آمــوزش همهرمحمدی برای مــا یــک الگــو اســت؛یک الگــو بــرای توســع

علیم و تربیت در ایران است. کشــورما بــرای طــی بزرگداشت ایشان خود خدمتی به کشور و به ت

ها و ها نیاز وافر دارد. اینکــه از اندیشــه، مــنش، آثــار و نوشــتهکردن مسیر توسعه به مهرمحمدی

توان آموخــت عملکرد دکتر مهرمحمدی در طول سالیان پربار خدمتش چه درسها و تجاربی می

های مهمی هستند که باید عمًال اینها پرسش قابل تأمل است. ما چه کرده ایم؟ ما چه باید بکنیم؟

  به آنها پاسخی قانع کننده بدهیم. 



  

  

  

  

  

 استادي از جنس مهر و محمد
  

  مجید علی عسگری

  دانشگاه خوارزمی

 
بندها بعضی  عجیب خو

 .نشیندمیافتی روحت جانی دوباره میگیرد و بی اراده لبخند به لبانت می یادشان که
 .را کم میبینی و حتی اگر نبینی باز با تو هستندها بعضی
 آنکه دیگر نمیروندتر آیند و عجیبمی عجیبها بعضی

 میمانند؛
 ...لبخندشان
 ...تصویرشان
 ...صدایشان

 ...حرفهایشان
 .تو میمانی و یاد و آرزوی دیدار دوباره آنها

 ...عجب خوبندها بعضی
 .کنممی محمدی صحبتدارم در مورد مجید مهر 

 .کار سختی است به خصوص برای من که احترام خاصی برای ایشون قائل هستم
ماه من بزرگتر هستم ولی مــن  ۹است. تو شناسنامه  ۳۷من متولد اردیبهشت و او بهمن 

 .همواره او را مراد و استاد خود میدانم
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 جالبتر اینکه هر دو مجیدیم او در خانه و من در شناسنامه
 ...کنم و صدالبته در یک اشل کوچکترمی ته من خودم رو همواره با دکتر مقایسهالب

برای اولین بار در کالس متون تخصصی دانشگاه تربیت معلم دیدمش که هنوز هم شور  

که با عشق و عالقــه خاصــی ای هو نشاط و جدیت خاص کالس رو به یاد دارم و از دو مقال

 کنممی هبرای ترجمه انتخاب کردیم استفاد
 .یادش بخیر در مورد تقابل آموزش در ژاپن و آمریکا بود

  

واقعیت این که نوشتن برام خیلی سخته یکی دو ماهه که این مســئولیت رو قبــول کــردم 

 کنم در موردکدام یک از ابعاد وجودی دکتر بنویسممی دارم فکر
 اخالق
 اعتقاد

 تدریس
 ارتباط
 تعهد

 تخصص
 دقت نظر

 .... مدیریت و
خصوصیت یک معلم خــوب رو برشــمردم  ۲۰خالصه درد سرتون ندم، برای این کار اومدم 

 واقعی ۲۰، ۲۰ ودشکه او را مصداق شایسته اونها یافتم:هر ویژیگی یک نمره جمعش می
گویم برنامه درسی یک فرآیند است و می البته من یک تفسیر از واژه برنامه درسی دارم که

ــر بگــویم  ــه وبایــد در مــورد دکت ــدی همــه جانب  کــه او روح برنامــه درســی اســت و فرآین

 .االطرافجامع
شناخت جامعه و مســائل آن،  .است جانبه همه شناخت یک دکتر شناخت: شناخت .۱

شناخت علم و درس شناخت از دانشجو و شناخت واقعی از امور که به جرات میتوان 

 .لقب عالم را به او داد
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احترام به مخاطب، به  .بینندمی رام را همه جانبهاحترام: ایشان استادی هستند که احت . ۲

همکاران، به دوستان، به محیط زیست، به افکار و عقاید دیگران و احترام بــه خــود و 

نگرش محترمانه ایشان به دانشجو صمیمیت خاصی را در روابط متقابــل  دانش خود

 .روز ما شاهد آن هستیمامهآورد کمی استاد و دانشجو فراهم
در این زمینه میتوان از ارتباط عمیق با دانشجویان، جامعه و موضــوع دانــش  ارتباط: . ۳

های او با جامعه و فرهنگ جامعه خود نیز ارتباط دلنشینی دارد. دغدغــه .خود نام برد

ایشان میبینیم نشانی از های خنرانیسهمیشگی ایشان نسبت به تربیت درونی که در 

در جامعه از دیگر خصوصیات بارز ایشان ی سازتالش برای فرهنگ. این ارتباط است

تالش برای حفظ میراث فرهنگی تنها مشغله ذهنی او نیست، بلکه ایشــان بــه  .است

اصالح و رشد فرهنگ توجه خاص دارد. توانایی خاص او در ارتباط با افراد مختلف و 

 .سالئق گوناگون زبانزد خاص وعام است

 مهربانی و دلسوزي

کــه ای هایــن خصوصــیت زیبــا را در ایشــان مشــاهده کــردم، بــه گونــ بارها از دور و نزدیک

دانشجویان به راحتی مشکالت خود را با ایشان در میان گذاشته و از احساس لطف ایشــان 

مهربانی با دانشجویان، نزدیکان و همکاران و دلسوزیهای خاص ایشــان  .اندهبرخوردار شد

 نقطــه مــن نظر به که است داده او به یعیوس دید، در مورد نقش تربیت اصیل در رشد فردی

 .است او موفقیت در عطفی

 حساسیت

 نسبت به مسائل روز جامعه دارنــد و خــود را در برابــر آن مســئولای هایشان حساسیت ویژ

حساسیت ایشان در مورد دانشجویان  .داند. نسبت به مشکالت جامعه بی تفاوت نیستندمی

 .خود بسیار ستودنی است
 کههایی واژه تک تک برابر در حتی یا و در برابر موضوع تدریس خود حساسیت خاصی

 .دارند برندمی بکار خودهای نوشته در
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   تعصب:

 بــه معتقد و دارد ستودنی تعصبی جامعه مسائل حل در تربیت اساسی نقش مورد در ایشان

اینکــه تعصــب دارنــد بــه  .کنــیم شــروع خــود درون از بایــد را تربیت. است درونی تربیت

 .اصالحات فقط از باال به پایین نیست، بلکه باید اصالحات را از خود شروع کنیم

 اعتقاد: 

اعتقاد راسخ ایشان به جوانان و اهمیت دادن به خواستهای آنها به نظر من موضوع قابل تاملی 

است که از ویژگیهای خاص ایشان محسوب میشود. اعتقاد به هم افزائی در کارهای گروهی 

 جلب مشارکت دانشجویان در یادگیریو 

 عشق و ایمان: 

ایمان به توانمندی و قدرت دانشجویان و عشق به تدریس، الگویی عملی بــرای هــر معلــم 

 عاشق است که از دیگر ویژگیهای برجسته این استاد بی نظیر است

 صبر و بردباري: 

عه خــود همــواره از خصوصیات یک معلم خوب صبر و بردباری است. ایشان در برابر جام

صبور بوده و مشکالت متفاوت را با صــبر و بردبــاری تحمــل کــرده و امیــد بــه اصــالحات 

آموزشی و البته تالش و کوشش فراوان برای رسیدن به جامعه پویا و تالشگر را سرلوحه کار 

 .خود قرار داده است
 

 احساس مسئولیت: 

 .داندمی عت، تفکر و ... مسئولدکتر خود را در برابر جامعه، دانشجو، محیط زیست، طبی
داند به دانشجو شیوه زندگی بیاموزد. این مسئولیت را که مشعل راه نسل او خود را مسئول می

  کند و انگیزه کافی برای رشد در دانشجویان ایجاد نمایدجامعه باشد برای خود حفظ می جوان
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 عالقه به تدریس: 

توانــایی ت. شان است که الزمه معلمی اســعشق و عالقه به تدریس از خصوصیات ویژه ای

ایشان در ایجاد عالقه در دانشجویان ستودنی است. تدریس خوب و موثر در ســایه عالقــه 

شرائط هم پیشنهاد تدریس در ترین در سخت .مشترک استاد و دانشجو است که کارایی دارد

 .دکنمی را قبولها نقاط دور کشور را پذیرفته و برای گسترش دانش سختی

 ایجاد انگیزه: 

بی فراهم  هم سنگ را .کندمی دکتر بمب انگیزه و تحریک است. همزبانی و همدلی را بخو

 آورد.می بحرکت

 روحیه همکاري: 

خصوص اگر احساس کند وجودش در همکــاری ه با دیگران است. ب: اده همکاریامههموار

اجتماعی تفاوتی برایش  دانشجو، همکاران دانشگاهی، نهادهای مختلفت. موثر و الزم اس

 .ندارد

 قدرت بیان: 

 خوش صحبتی و بیان شیوا از دیگر خصوصیات موثر ایشان است که در تفهیم مطالــب بــه

کند ارتباط با مخاطبین خود را حفظ کند می کند. در گفتار خود سعیمی دانشجویان کمک

 .و تفاوتهای فردی مخاطبین را در نظر بگیرد

  :آراستگی ظاهر

ر ویژگیهای یک معلم خوب آراستگی ظاهر است. به نظر من که شاهد رفتار و مــنش از دیگ

یان شــنیدنیای هدکتر بودم ایشان به این مسئله هم توجه ویژ تر دارند. البته از زبان دانشــجو

گذراند الگوی مناسبی از پاکیزگی و می است. استادی که ساعتها وقت خود را با دانشجویان

 .ری استآراستگی و نظم ظاه
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  لذت یادگیري:

وق یاددهی و یادگیری وقتی در دانشجو ایجاد میشود که استاد خود را هــم در ایــن منظــر ش

بی نیز هست  او سعی .ببیند. دکتر در عین حال که یاددهنده خوبی است یادگیرنده بسیار خو

 .کند لذت یادگیری را همانطور که خود درک کرده به دانشجویان بدهدمی

 نوآوري: خالقیت و 

از روشهای مرسوم دکتر در تدریس اجازه دادن به دانشجویان بــرای تفکــر در مــورد مســائل 

کند. فرصت یادگیری مشــارکتی و می جدید و نوآورانه در کالس استقبالهای است. از ایده

خالقیت و نوآوری برنامه مغفول نظام آموزشی است که دکتر بــه آن . دهدمی خلق را به آنها

 .نیستند بی توجه

 عدالت: 

عدالت آموزشی از دیگر مسائلی است که من در گفتار و رفتار ایشــان شــاهد بــودم. وقتــی 

کند افق دید ایشان را در مورد مناطق محروم، جنسیت، می ایشان از برابری آموزشی صحبت

کند عدالت آموزشی را می وقتی از آموزش برای همه صحبت. کنممی نژاد و قومیت احساس

 .بینممی رفتار و کردار ایشاندر 

  دانش معلمی:  19
یا از کودکی در ایشان بوجود آمده اس تما خانواده . حهنر معلمی از خصوصیاتی است که گو

که ایشان در آن تحصیل کرده و دانشگاهی که ای هفرهنگی ایشان در آن نقش داشته و مدرس

 .دانش معلمی را در آن آموخته در این ویژگی سهیم است

   :شناسی دانش روان 20
معلمی عالوه بر دانش تدریس و محتوا دانــش روانشناســی هــم میخواهــد. علــم شــناخت 

دانشجو، ایجاد انگیزه، ارتباط موثر، خالقیت، نیاز، لذت یادگیری و مسائل بسیاری کــه در 
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 .حوصله این مجال نیست
 آری

 ،آب دریا را اگر نتوان کشید
 بهر رفع تشنگی باید چشید

امر اینکه، مطالبی را که در نکوداشت استاد فرزانــه دکتــر مهرمحمــدی نوشــتم واقعیت 

 .بیشتر آمال و آرزوهای خودم بود که در ایشان یافتم
 ،کشور داشته باشیم آموزش هید روزی که صدها مهرمحمدی در جامعه فرسودامهب

 ،ردهمیشه با این سوال مواجه هستم که با این همه مشکالت در جامعه چه باید ک
یم باید هزاران مهرمحمدی داشته باشیم تا بتوان کاری کرد  .میگو

 
 وآخر دعوانا

 از برادر شهید حمید مهرمحمدیای هدلنوشت
 ها،ای مهدی(عج) عزیز فرمانده جبهه 

 ای یاور رزمندگان اسالم،
 به یاریمان بشتاب،

 و در آخرین لحظات چشمانم را به جمالت منور فرما
 هنگام شهادتم، مهدی(عج) حاضر باشد، خواهم دراز خدا می

مهدی جان(عج) در لحظه شهادت سرمان را بردار و در آغوش بگذار که ما جز دامان تو 

 .پناهی نداریم
 شهید احمد(حمید) مهرمحمدی

  

  





  

  

  

  

  

  دکتر مهر محمدي و تربیت معلم
  

  اصغر فانی علی 

  دانشگاه تربیت مدرس، وزیر اسبق وزارت آموزش و پرورش

  مقدمه 
ی رســد و در ایــن دورهمی ۱۳۶۷سابقه آشنایی اینجانب با آقای دکتر مهر محمدی به ســال 

ساله، صداقت، شفافیت، تعهد، دیانت، تخصص، پیگیری و سماجت در کــار، ارتقــاء  ۳۰

یت پذیرفته شده را شاهد بودم. در ایــن یادداشــت کیفیت در کار و مداومت در ایفای مسئول

به ویژگیهای شخصیتی و علمی استاد، سبک مدیریت و اقــدامات تاسیســی آقــای ای هاشار

  دکتر مهرمحمدی در حوزه تربیت نیروی انسانی خواهد شد.

  ویژگیهاي شخصیتی و علمی 
 چنــد مــورد آن اشــارهاستاد مهر محمدی از ویژگیهای ممتازی برخوردار هستند که ذیًال بــه 

  شود:می

انسانیت و بزرگ منشی، صداقت، شفافیت و روراستی از مشخصات بارز استاد بوده  .۱

یان و همکــاران بــوده ، و نتیجه آن ایجاد اعتماد متقابل بین ایشان و کارکنان دانشــجو

است. خوش رویی، مبادی آداب بودن در تعامالت با انسانها ( مادون و مــافوق ) از 

 صیتی جاذب و اثرگذار ساخته است .ایشان شخ
ورزد و خود را متعهد بــه می استاد به ایران و اسالم عشق: وطن دوستی در کنار تدین . ۲
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نســبت بــه تعلــیم و تربیــت و ارتقــاء آن . دانــدمی دفاع از ایرانیت و اسالمیت نظــام

 برد.می متعصب بوده و از هرگونه پلشتی و ریا رنج
 به شدت به تعهداتی که پذیرفته پایبند است .: پایبند به قول و قرار و نظم . ۳
 معتقد به یادگیری مادام العمر بوده و از هــر فرصــتی بــرای یــادگیری اســتفاده: دانش . ۴

انگیخت و این بعد علمی در می مرجعیت علمی استاد تحسین اطرافیان را بر. کندمی

بیت و مقبولیت را برای ایشان به   ارمغان آورده است .کنار ابعاد معنوی ایشان محبو

  ویژگیهاي مدیریتی :
عالوه بر ویژگیهای علمی و شخصیتی الزم اســت بــه برخــی از ویژگیهــای مــدیریتی اســتاد 

  پرداخته شود :

ایشان دارای دید استراتژیک بوده و عنصری کمال گراست : ایهنگاه راهبردی و برنام .۱

 و لذا به سادگی از کارش و برنامه هایش رضایت ندارد .
یابی از برنامه هاار  . ۲ . در مقام اجرا نیاز به بازخوردگیری و ارزیــابی داردای ه: هر برنامز

ایشان معاونین خود را در دانشگاه فرهنگیان موظف کرده بود کــه ذیــل برنامــه کــالن 

دانشگاه و در حیطه وظایف خود برنامه عملیاتی تدوین کرده و سپس ارزیابی از میزان 

ند حتی برای تقویت این امر معاونت ارزیابی را در ساختار تحقق اهداف را داشته باش

 سازمانی دانشگاه فرهنگیان پیش بینی کردند .
یت مشــارکتی . ۳ : اســتفاده از عقــول دیگــران و عــدم اصــرار بــر دیــدگاه خــود از مدیر

 ویژگیهای دیگر ایشان است .
های ه: در امور مدیریتی سماجت و اصرار برای به نتیجه رسیدن از مشخصپی گیری . ۴

 ایشان است .
ایشان هم معتقد به کار درست و هم درستی کار است و در این : اثربخشی و کارایی . ۵

 امور اصرار دارد .
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 در تربیت و بهسازي نیروي انسانی آموزش و پرورش:ها نو آوري

، سرپرست دانشگاه فرهنگیان استعفا کرد و من که سرپرست وزارتخانه بودم ۹۲در شهریور 

ای مهرمحمدی خواستم که مسئولیت دانشگاه را عهده دار شوند و ایشان با کمال از جناب آق

ایشــان در بــدو مســئولیت بــا . ادامــه یافــت ۹۶بزرگواری پذیرفتند و این مسئولیت تا ســال 

کمبودها و مشکالت با ارائه طرحهــا و رغم علی و مشکالتی مواجه بود و توانستها چالش

ا برطرف و کارهــای تاسیســی فراوانــی را بــه مرحلــه اجــرا بخشی از مشکالت رهایی برنامه

  درآوردند :

 تربیت معلم :هاي چالش. 1

یک تربیت معلم – ۱/۱ ما در کشور یکصد سال کار اجرایی و عملی تربیت : فقر تئور

. اما یکصد صفحه مباحث نظری درباره تربیت معلم فراهم نشده استایم. همعلم انجام داد

دانشــگاه فرهنگیــان . بوده که تربیت معلم یک امر بدیهی و روشن استاین ها تصور خیلی

عمــل تربیــت معلــم اگــر مبتنــی بــر مبــانی نظــری و ، کــارش فقــط تربیــت معلــم نیســت

که دانشگاهی به ای هقطعاً تربیت معلم در دور، پژوهشی و مطالعاتی نباشدهای زیرساخت

سال  ۱۰۰نسبت به ، اق بهتری برای آناتف، ور را تمشیت کندامهنام فرهنگیان تاسیس شده ک

 . گذشته نخواهد افتاد
نهاد تازه تاسیس دانشگاه فرهنگیان : دانشگاه فرهنگیان شأن دانشگاهی نداشت – ۲/۱

هیات . هیچ شان دانشگاهی نداشت، که از اجتماع مراکز تربیت معلم سابق تشکیل شده بود

آموزشــی و های برنامــه، ریتکنولوژیــک و فنــاوهای فضــای مناســب زیــر ســاخت، علمی

در بازدیدهایی که نگارنــده . زیادی داشتی دانشگاهی فاصلههای با شاخص، استانداردها

از دانشجویان به دفعات شنیده بودم که اینجا دانشگاه ، از واحدهای دانشگاه فرهنگیان داشتم

  نیست بلکه یک مدرسه بزرگ است .

دانشــجویان در دانشــگاه فرهنگیــان خیلــی از ســرانه ســرانه : کمبود منابع مــالی – ۳/۱

  بود.تر پایینها دانشگاه

کــه دکتــر مهرمحمــدی  ۹۲در ســال : نامناســب بــودن نســبت نیــروی انســانی – ۴/۱
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واحد  ۱۰۰فقط چهار عضو هیات علمی برای قریب به ، مسئولیت دانشگاه را به عهده گرفت

که نسبت تعداد هیات علمی به کارکنــان  دانشگاه مشغول به کار بودند و این در حالی است

. بــود ۶/۲به  ۱است در دانشگاه فرهنگیان  ۱به  ۱ کشورهای غیر هیات علمی که در دانشگاه

در حالی که با احتساب ، است ۱به  ۲۰کشور های نسبت تعداد دانشجو به استاد در دانشگاه

  است . ۱به  ۹۰مدرسین تربیت معلم بعنوان هیات علمی این نسبت 

 اقدامات تاسیسی:. 2

  اقدامات زیر طراحی یا به مرحله اجرا درآمد :، هابرای مواجهه با چالش

بیت معلم – ۱/۲ یت دانش در تر به کمک دانشگاه صنعتی شــریف مــدلی بــرای : مدیر

مدیریت دانش در تربیت معلــم طراحــی شــد کــه متاســفانه آقــای مهــر محمــدی فرصــت 

  . آنرا پیدا نکردسازی پیاده

واحــد  ۱۰۰دانشگاه در سطح کشــور قریــب بــه : تمرکز زدایی و تفویض اختیار – ۲/۲

شد.این سازمان پهن می این واحدها به طور متمرکز از سازمان مرکزی ادارهی داشت که همه

نقطه کاهش  ۳۲نقطه اتصال به  ۱۰۰پیکر به شدت ناکارآمد بود. با طراحی مدیریت استانی 

  به مدیریت استانی تفویض شد .، راتیافته و بسیاری از اختیا

یت کارورزی و مدارس وابسته – ۳/۲ در تشــکیالت دانشــگاه مــدیریتی تحــت : مدیر

کارگاه و آزمایشگاه ، عنوان کارورزی و مدارس وابسته پیش بینی شد .در واقع مدارس وابسته

آیند در جهت غنای بیشتر فر، تربیت معلم است که از طریق اجرای آزمایشی طرحهای خود

البته مدارس وابسته مورد موافقت هیات امنا دانشگاه قرار . تربیت نیروری انسانی اقدام کند

معلمان داشــته ای هنگرفت اما کارورزی به مرحله اجرا درآمد و تاثیر فراوانی در تربیت حرف

  است .

تعطیلی به ها : گروه هماهنگی تربیت معلم بعد از سالبرنامه درسی تربیت معلم – ۴/۲

رشته دانشگاه در سه طبقــه  ۱۶همت دکتر مهرمحمدی فعال شد و مدلی برای برنامه درسی 

CK (دانش تخصصی ) ،GK  (دانش عمومی ) وPK  (دانش پداگوژی ) با رعایــت اســاس

واحد به تصویب رساند و این مصوبه را به تایید نهایی  ۱۵۰نامه دانشگاه فرهنگیان در سقف 
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تربیت معلم برای نخستین بار از ، بدینوسیله. وزارت علوم رساندیمریزی هشورای عالی برنام

  یک چارچوب و سند برنامه درسی ملی برای تربیِت معلم برخوردار شد .

ای هپیشنهاد ارزشیابی پایــانی از صــالحیت حرفــ: ایهسنجش صالحیت حرف - ۵/۲

یان عالوه بــر دانشجو معلمان توسط آقای مهر محمدی مطرح شد که به موجب آن  دانشجو

کسب مدرک دانشگاهی موظف باشند در یک آزمون جامع صالحیت معلمی شرکت کرده و 

معلمی دریافت کنند و این گواهی شرط استخدام در آموزش و پرورش در ی گواهینامه حرفه

این ایده به تصویب شورای عالی آمــوزش و پــرورش رســید امــا . کنار مدرک لیسانس باشد

  . آن حل نشده و باید دنبال شودمسائل حقوقی 

در ســنوات قبــل بــه دلیــل گــزینش خــاص و مصــاحبه : آغــاز دوره از مهــر مــاه – ۶/۲

اختصاصی قبول شدگان مرحله اول آزمون و زمان بر بودن آن آغاز دوره تربیت معلم از بهمن 

ند و شدمی دانشجو معلمان در بهمن ماه فارغ التحصیل، سال دوره ۴ماه بود که پس از طی 

برای رفع ایــن نقیصــه تــالش شــد فرآینــد . تا اول مهر سال بعد عمًال مشغول به کار نبودند

مصاحبه و گزینش سرعت گرفته بطوری که حداکثر تا آخر مهر ماه ترم جدیدالورودها آغاز 

شود و برای پذیرفته شدگان سالهای گذشته با پــیش بینــی تــرم تابســتانی بتــوان زمــان فــارغ 

ز بهمن ماه به پایان شهریور منتقل نمود تا در ساماندهی نیروی انسانی بتــوان التحصیلی را ا

  از فارغ التحصیالن استفاده کرد .

های به منظور تمهید زیــر ســاخت: تاسیس پژوهشکده مطالعات تربیت معلم - ۷/۲

پژوهشکده مطالعات تربیت معلم در تهران ایجاد ، نظری و کار پژوهشی بیشتر و تولید دانش

  . شد

بــا هــدف : تاسیس پژوهشکده تعلیم و تربیت اسالمی و مطالعــات اســالمی – ۸/۲

مجوز تاسیس پژوهشکده مطالعات تربیت معلم ، تولید دانش تعلیم و تربیت اسالمی در قم

و تعلیم و تربیت اسالمی از هیات امناء اخذ شد ولی باید از شورای گســترش وزارت علــوم 

  مجوز فعالیت گرفته شود .

بیت معلم یونسکو – ۹/۲ ایــن . یونسکو یک برنامه به نــام یــونی تــویین دارد: کرسی تر

یــک ، برنامه برای این است که به یک دانشــگاه در یــک حــوزه خــاص کــه برجســتگی دارد
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دهد که با دانشگاههای کل جهان ارتباط برقرار کند و بتواند در آن حــوزه یــک می ماموریت

دکتر مهرمحمدی در حوزه تربیت معلم موفق شد . د کندو تحرکات علمی ایجاسازی شبکه

کرسی تربیت معلم با تم " معلم به مثابه یادگیرنده مادام العمر " را رسماً به نــام  ۹۳در سال 

ایــن . دانشگاه فرهنگیان بگیرد و این کرسی تاسیس شده و در حال حاضر هم فعــال اســت

تا کنون یونسکو بــه . طح جهان استمجوز یک نوع ایفای نقش در حوزه تربیت معلم در س

  به هرکدام با تم خاص مجوز داده است .، کرسی تربیت معلم در سطح جهان ۱۷

بزرگتــرین چــالش مــدیریت دانشــگاه : تامین نیروی انسانی آموزشی دانشگاه – ۱۰/۲

اقدامات زیر توسط آقای ، تعیین تکلیف مدرسین و تامین نیروی انسانی آموزشی دانشگاه بود

  مهرمحمدی صورت گرفت : دکتر

نفر مدرس دانشگاه خواهان این بودنــد  ۷۰۰حدود : تعیین تکلیف مدرسین – ۱/۱۰/۲

بدون هیچ قیــد و شــرطی ، به دانشگاه فرهنگیان تبدیل شده، که حاال که مراکز تربیت معلم

ی بــه یــک رده، در آمــوزش عــالی نیســتای هاحکام آنها از " مدرسی " که رده شناخته شــد

  امی شناخته شده یعنی هیات علمی تبدیل شود.استخد

وزارت علوم با این قضیه موافق نبود و این موضوع با آئین نامه اســتخدامی وزارت علــوم 

از هیــات امنــاء ای همصــوب، با طرح موضوع در هیات امناء با تالشهای فراوان. سازگار نبود

، سال خدمت ۱۰اخذ تعهد  تواند تحت شرایطی بامی دانشگاه، گرفته شد که به موجب آن

به نیز در اجرا به مشکل برخورد . احکام هیات علمی برای ایشان صادر کند که البته این مصو

با امضاء وزیــر وقــت آمــوزش  باالخره با پیگیری آقای دکتر مهرمحمدی دستورالعملی. کرد

از  به هرحال. امکان تبدیل وضعیت مدرسین به هیات علمی طی شرایطی فراهم شد، عالی

  نفر حکم هیات علمی دریافت کردند . ۲۳۰، نفر مدرس ۷۰۰

نفر از  ۵۰۰حدود : جذب کارکنان دارای مدرک دکتری آموزش و پرورش - ۲/۱۰/۲

کارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش بعنوان مدرس بــه دانشــگاه فرهنگیــان مــامور بــه 

  اه منتقل شدند .به دانشگ Ph.Dخدمت شده و یکصد و شصت نفر از دارندگان مدرک 

دارندگان مدرک دکتری در یــک رشــته خــاص مــثًال : برنامه فرصت پژوهشی – ۳/۱۰/۲

فرصت پژوهشی یا پست داک به تصویب رسید به . لزوماً استاد موفقی نخواهند بود، ریاضی
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به ی خــودش باشــد و بایــد آن را در آموزشــ هکار پژوهشی هر فرد در حوز، موجب این مصو

ی در قالب پســت داک و آموزش هدر واقع باید یک رسال. انجام دهد، نشگاهحین کار و در دا

  زیر نظر یک استاد حاذق علوم تربیتی بنویسد و گواهی آموزش پژوهی بگیرد .

در ساختار ســازمانی دانشــگاه در ســتاد : تاسیس واحد بهسازی منابع انسانی – ۱۱/۲

در . ونت تحصیالت تکمیلی دیده شدمرکز بهسازی منابع انسانی را در تشکیالت معا، مرکز

  ازی شد .اندهعین حال دوره کارشناسی ارشد برای معلمان لیسانسیه شاغل را

در دوران مسئولیت آقای دکتــر مهرمحمــدی : اجتماعی –فرهنگی های فعالیت -۱۲/۲

ســاله  ۴ور فرهنگی و اجتماعی صورت گرفت بقسمی کــه در ایــن دوره امهبای هعنایت ویژ

ذیًال به برخی از ، دهدمی رشد را نشان %۴۰۰هنگی و اجتماعی دانشگاه بیش از بودجه فر

  پردازیم :می این حوزههای فعالیت

در این دوره براساس سند تحول آمــوزش و : انتخابی و اختیاریهای فعالیت – ۱/۱۲/۲

 پرورش، دانشجویان براساس عالیق خود نسبت به اخذ واحدها اختیاری و انتخــابی اقــدام

  کردند .می

اجتماعی در ســتاد و ، با تشکیل شورای فرهنگی: اجتماعی –منشور فرهنگی  – ۲/۱۲/۲

یــت های عــدالت و آزاد اندیشــی سیاســت، عقالنیــت، استانها بر اساس چهار اصــل معنو

یب شورای مزبــور رســید و  –اجتماعی در قالب منشور فرهنگی  –فرهنگی  اجتماعی به تصو

  اجرایی شد .

، براساس سند تحول، در این دوره: اجتماعی –فرهنگی های وسعه فعالیتت – ۳/۱۲/۲

ساحت اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی، زیبا شناختی،  ۶اجتماعی به  –فرهنگی های فعالیت

  تربیت بدنی و علمی تسری پیدا کرد .

و ها برای رشد و شــکوفایی اســتعداد: هاو انجمنها حمایت واقعی از کانون - ۴/۱۲/۲

یت شدند. ها و انجمنها و تفکرها و کانونها اد زمینه برای ابراز افکار، انواع تشکلایج   تقو

ــنواره – ۵/۱۲/۲ ــترش جش ــجویان: هاگس ــق دانش ــتعدادها و عالی ــه اس ــه ب ــا توج ، ب

  برابر شده است). ۶ها متنوع در دانشگاه شکل گرفت( فعالیتهای جشنواره

اجتماعی با نهاد رهبری در  –در بخش فرهنگی : ارتباط نزدیک با نهاد رهبری – ۶/۱۲/۲
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  دانشگاه رابطه نزدیک داشته و هم افزایی شکل گرفته است. 

: برای اولین بار منتخبی از فارغ التحصیالن دانشــگاه در سوگند نامه معلمی – ۷/۱۲/۲

را  -مصوب شورای عالی آموزش و پــرورش  –محضر مقام معظم رهبری سوگندنامه معلمی 

  کرده و به زیارت امام رضا (علیه السالم ) مشرف شدند.قرائت 

 سند راهبردي دانشگاه:. 3

در دوره مسئولیت آقای دکتر مهر محمدی برای اولین بار سند راهبردی دانشــگاه فرهنگیــان  

تربیت های در این سند تنوع در روش. جلسه هیات امناء به تصویب رسید ۱۰تدوین و طی 

 ه عبارتند از: معام گنجانده شده است ک
  های ساله با اولویت تربیت معلم ابتدایی و دوره اول متوسطه بخصوص رشته ۴دوره

 تلفیقی مثل تربیت معلم علوم 
  از طریق آزمون پذیرش ها سایر داشگاههای که از لیسانسیه -)  ۲۸ساله ( ماده  ۱دوره

 آمــوزش دادهظــرف یــک ســال در دانشــگاه فرهنگیــان ای هحرفــهای شده و آموزش

 شود.می
  از طریــق آزمــون ها سایر دانشگاههای از لیسانسیه –ساله ( کارشناسی ارشد ) ۲دوره

سال با مدرک کارشناسی ارشد به استخدام آموزش و  ۲پذیرش شده و داوطلبان طی 

 آموزش ریاضی و ...، شیمی آموزش هرشت: مثًال . آیندمی پرورش در
  دوره کارشناسی پــذیرش  ۴در پایان ترم ها دانشگاهکه دانشجویان سایر  ۲+  ۲روش

در دانشــگاه فرهنگیــان در  PKو  GKها شده و دو ســال آخــر را بــا گذرانــدن واحــد

مورد نیاز آموزش و پرورش فارغ التحصیل شده و بــه اســتخدام آمــوزش و های رشته

 آیند.می پرورش در
مبــانی گــذاری خالقیــت و پایهدوره نوآوری و ، )۹۲-۹۶: دوره چهارساله (جمع بندی

اصولی در دانشگاه فرهنگیان بوده که به همت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر مهرمحمــدی 

  شکل گرفت.



  

  

  

  

  

 دمحمود مهر محمدي استادي به غایت استا
  

  مصطفی قادری

  دانشگاه عالمه طباطبائی

 
شناسم. می مانی که دانشجوی ارشد برنامه درسی بودممهر محمدی را از بیست سال پیش ز

جزو نسل اول استادان ایرانی است که وارد قلمرو برنامه درســی شــد و زود درخشــید. دیــر 

استاد مهر محمدی ی مطالعات برنامه درسی در ایران با نام و خاطرهی زمانی است که رشته

ســتاد دانشــگاه نمونــه را در طــول و استانداردهای یــک اها در هم آمیخته است. او خصلت

حفظ کرده اســت. در روزگــاری کــه روز بــه روز از ایــن ای هچندین سال کار و فعالیت حرف

آورند و برخی قبای می در را استادی ادای برخی یا شوندمیتر نایاب استادان، بالفعل دست

کمال رســانده استادی به تنشان گشاد است، مهر محمدی شان و رسالت استادی خود را به 

است. او نه تنها به لحاظ علمی بلکه در شاگرد پروی، آزاد اندیشی، مشــارکت اجتمــاعی و 

عدالت طلبی نیز از خود مجاهدت نشان داده است. خوش کالم و خوش صحبت است، به 

یدنمی ناراحت و دلزده هرگز او گوید و از صراحتمی صراحت سخن  علمی مسایل در. شو

بی راهنمای و گر هدایت درسی نامهبری حوزه ویژه به  از وقتی یکبار وقت چند هر. است خو

  .کندمی یاد تو از و زندمی صدایت شویمی دور او توجهی دایره
که  امهاما از طریق دانشجویانش دریافت امهدانشجو بودن در محضر او را نداشتی تجربه

شیرینی است. مریدان زیادی دارد و بی همتا و ی دانشجوی استاد مهر محمدی بودن تجربه

کنند. یقین دارم که راز استادی استاد مهر محمدی این می حتی منتقدانش از او به نیکی یاد
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  .کند و قبل از هر چیز یک انسان استمی است که درد دیگران را احساس
ش ما، استاد بودن خود را ممکن است فراموی او بر خالف بسیاری از همکاران علم زده

 .کرده باشد ولی انسان بودن خویش را هرگز



  

  

  

  

  

هاي استاد دکتر وغش و شریف؛ مروري بر ویژگیغلاخالقی، بی
  محمود مهرمحمدي

   

  مرتضی مجدفر

  آموزشیریزی سازمان پژوهش وبرنامه

1.  
ساله بودم. در یکی از مناطق آموزشی تهران، بــا  ۳۳ -۳۲بود و من جوانکی  ۷۰اوایل دهۀ 

مان بــا گروه همدلی از جوانان جویای نام، کادر آموزشی اداره را شکل داده بودیم و کارهای

، در میان مناطق تهران گل کرده بود. در این جمع مــن معــاون آموزشــی اندک سر و صدایی

حضورم در این سمت تا پایان همان دهه ادامه یافت. به دلیل کارهای آموزشی اداره بودم که 

دادیم، تقریباً تمامی اعضا و مسئوالن آموزشی اداره، نزد مسئوالن اداره متعددی که انجام می

کل و وزارتخانه ارج و قرب یافته بودیم و حتی به طور ویژه به برخی جلسات کشــوری هــم 

  شدیم. دعوت می

ها به دالیل متعدد از جمله: پوشش بسیار مرتب، نظیف و مسئوالنی که آن سال از جمله

های نو نزد ما محبوبیت فراوانی داشت، استاد دکتر وری عالمانه و حرفآراسته بودن، سخن

وتربیــت ها در سمت رئــیس وقــت پژوهشــکدۀ تعلیمبود که آن سال محمود مهرمحمدی

ری که ما از وی نزد خودمان تصور کرده بودیم، فعالیت داشت. ولی برخی خصوصیات دیگ

های مورد تصور ما، زیــادی شد. از جملۀ این ویژگیمان با ایشان میمانع از برقراری ارتباط

  مان نفوذناپذیر بودنشان بود.جدی بودن دکتر مهرمحمدی، شق و رق راه رفتن وی و به گمان
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وپرورش در اردوگــاه ات آموزش، اجالس کشوری رؤسای مناطق و ادار۷۳تابستان سال 

منظریۀ تهران تشکیل شده بود و منطقۀ ما جزو معدود اداراتی بود که عالوه بر رئیس، تمامی 

هــایی کــه کادر آموزشی اداره هم به اجالس دعوت شده بودند. طبق معمول چنــین اجالس

قرار بــود دکتــر بازار سخنرانی مقامات و مسئوالن گرم است، بعد از نماز و ناهار آن روز هم 

  مان سخنرانی کند.وتربیت برایمهرمحمدی، در مقام رئیس وقت پژوهشکدۀ تعلیم

استراحت بعد از ناهار، تیم ما را به محوطۀ سبز اردوگاه کشانده بود و از هر دری سخن 

های آموزشی ادارۀ کــل شــهر تهــران هــم حاضــر های گروهمان بر و بچهگفتیم. در جمعمی

روی دکتــر ارتبــاط بــا ســخنان پــیشبــارۀ پــژوهش معلمــان بــود کــه بیبودند. صــحبت در

ها بعــد مــن شــیوۀ مواجهــۀ او بــا که تازه سال –مهرمحمدی نبود. یکی از دوستان ادارۀ کل 

کردیم واقعاً متوجــه مــاجرا در کمال سادگی و آن طور که ما فکر می -مسایل را متوجه شدم

  » ق فرق داره؟!ها! راستی پژوهش با تحقیبچه«نیست، گفت:

های آموزشی ادارۀ کل ، مسئول وقت گروهعلیرضا خورشیدیما همگی خندیدیم، ولی 

  »ام!آره که فرق داره... من خودم از دکتر مهرمحمدی شنیده«گفت:

طرح همین نکته کافی بود تا بحث در بگیرد. گروهی از موافقــان و مخالفــان تشــکیل و 

تصادفاً دقایقی بعد دکتر را همراه با دو سه نفر که پیاده قرار شد از دکتر مهرمحمدی بپرسیم. 

از قسمت جنوب اردوگاه به طرف سالن گردهمایی در حرکت بودند، دیدیم. طبیعی بود کــه 

دنبال گرفتن تأییدیه یا رد فرضیۀ مطرح شده، از سوی ایشان باشیم. بــا عجلــه و چهــار پــنج 

ها ؤالش را همان طور که دکتر داشت پلهنفری خودمان را به ایشان رساندیم و خورشیدی س

  »آقای دکتر! پژوهش با تحقیق فرق داره؟!« رفت، مطرح کرد:را باال می

استاد مثل همیشه، محکم و با بیانی جدی و در میان سر و صــدای محوطــۀ اردوگــاه و  

ادامه و به راهش » خیر!« پرندگانی که همه جا را با آواز خود به تسخیر درآورده بودند، گفت:

داد.خورشیدی که جزو موافقان ماجرا و البته از طنازان قهار آموزشکاران آن دوره بود و اعتقاد 

و آن » دیدید! دکتر گفت فرق دارند، خیلــی!«داشت که این دو واژه با هم فرق دارند، گفت:

دانستم آیا اجازه دارم در این یادداشت نامش هاست ندیدمش و چون نمیکه سال -دوست 

های متعدد متوجه ام و البته بعدها و در موقعیتبیاورم یا نه، از ذکر نامش صرف نظر کردهرا 
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برانگیز جلوه دادن مسایل ساده و بدیهی، روشی است از ســوی او شدم که این شیوۀ پرسش

ولــی » مغلطه نکن... دکتــر گفــت خیــر!« برآشفت و گفت: –وگو برای ایجاد موقعیت گفت

کتر مهرمحمدی، آن چنان با اقتدار و البته در میان سر و صــدا جــواب واقعیت این بود که د

یم. » خیلی«توانستیم با اندکی تسامح، آن واژه را داده بود که می   هم بشنو

هــا ســخنرانی، اثــر ها برای ما بیش از دهدکتر مهرمحمدی، سال» خیلی«یا » خیر«این 

هــای پــژوهش در دربــارۀ ویژگی شــانپژوهشی، مقاله و کتاب ایشان و حتی مقالــۀ معروف

ها به ای از آن در همایش مذکور بین حاضران توزیع شد و تا مدتوپرورش که نسخهآموزش

سال بعد آموز بود. چندینوتربیت کاربرد داشت، درسمثابه مانیفست پژوهش در نهاد تعلیم

تواند پاسخ می» خیر«و هم » خیلی«هم «که این خاطره را برای ایشان تعریف کردم، گفت:

ها پیش برایتان پیش آمده بود. مهم آن است که پرسش را از چه همان پرسشی باشد که سال

شناسی، انــواع تحقیــق یــا پــژوهش، از نگــاه شناسی، ریشهای مطرح کرده باشید: واژهزاویه

ای و آمــوز و پــژوهش مدرســهای، از معبر دید دانشمعلمان پژوهشگر یا پژوهشگران حرفه

  یزهای دیگر.خیلی چ

2.  
یند برای شناخت بیشتر و بهتر آدممی سفر شــد و در ها کار کرد یا همها یا باید با آنگو

ها برای من رخ داده است. تبختر، شق و رق راه ارتباط با دکتر مهرمحمدی، هر دوی این

در  هایی کــهرفتن، غیر قابل نفوذ تلقی شدن و جدیت همیشگی دکتر برای من در سال

ی آموزشی خدمت کردم، شکست و فردی به شدت شوخ، ریزسازمان پژوهش و برنامه

قابل نفوذ، رفیق و صمیمی از ایشان برایم ترسیم شــد. صــمیمت ایشــان در دیــدارهای 

که از » سالم بر حضرِت فالنی«کاری و ذکر نام افراد و از جمله من، با اطالق پیشوند 

شــود و متعاقــب آن ذکــر دو ســه به زبان جاری میچندین متر آن سوتر از محل دیدار 

صفت انگیزانندۀ کاری از مخاطبی کــه بــا او در تبــادل ســخن و اطالعــات اســت، از 

ا بــا شــارژ  هایی است که بارها از سوی دکتر نصیب من هم شدهویژگی اســت و روزهــ

  ام. روحی حاصل از این انگیزش، پر و بال جدیدی یافته
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ری، هنگامی که ایشــان مســئول تــدوین ســند تحــول بنیــادین های کاعالوه بر همراهی

وپرورش و کار در شرف رسیدن به مرحلۀ نهــایی خــود بــود، در مقــام عضــو کمیتــۀ آموزش

، در چنــدین ســفر و ســمینار حیدر تورانیآموزش و ترویج سند تحول و به سرپرستی دکتر 

ر مهرمحمــدی بــرایم رخ جدیــدی از دکتــکاری با ایشان همراه شدم، و بــیش از پــیش نــیم

هــای کوچــک آشکارتر شد. هنرمندی عجیب دکتر مهرمحمدی، در شکار و رصــد قابلیت

ها به دیگران است، به طوری که اگر با خودشیفتگی خودت را رها کنی و افراد و جار زدن آن

چــون و چــرای دکتــر کــار خــودش را ای داری، تبلیــغ بیباورت بشود که واقعاً قالیت ویــژه

دانم کنم که الاقل خودم میدر این مورد به دو مورد کوچک اشاره و خدا را شکر میکند. می

  ام.ای انجام ندادهکار ویژه

ــادین  ــول بنی ــند تح ــورد س ــدیریت مدرســه، در م ــد م ــۀ رش ــرای انتشــار در مجل ب

وگویی سه نفره ترتیب دادیــم بــا محوریــت دکتــر مهرمحمــدی و بــا وپرورش، گفتآموزش

وگو چیزی نزدیک به سه ساعت طول کشید و در مورد سند و و من. گفت حضور دکتر تورانی

وگو، ده نکتۀ کلیدی وظایف مدیران مدارس، از هر دری سخنی گفته شد. من در حین گفت

طرح شده را استخراج کردم و روی کاغذی نوشــتم و در آخــر بــرای ایشــان و دکتــر تــورانی 

تعریف کرد و بــا بشاشــیت آن را ســتود کــه  خواندم. دکتر مهرمحمدی، آن قدر از این کارم

ام کپی بگیرم. از آن زمان تاکنون که زده شدم. در آخر کار هم ایستاد تا از روی نوشتهخجالت

سنجی، ریزبینی بار آن کار مرا با ذکر نکته ۱۵گذرد، ایشان بیش از سال می ۱۵شاید بیش از 

  ام کرده است.و دقت وافر ستوده و خجالت زده

گردد که قرار بود با محوریت علمی دکتر مهرمحمدی و دوم به اجرای طرحی برمی مورد

دکتر تورانی و توسط من و چنــد از نفــر از همکــارانم در تعــدادی از مــدارس انجــام گیــرد. 

وگوهای علمی اولیه انجام پذیرفت و به مراحل اجرایی نزدیــک شــدیم. در مذاکرات و گفت

نی در حال ارائه تذکراتی دربــارة جزئیــات کــار بــود، دکتــر یکی از جلسات، وقتی دکتر تورا

دار بشــه، دکتر جان! وقتی پذیرفتیم مجدفر اجرای این پژوهش را عهده« مهرمحمدی گفت:

  »راحت باش و با آسودگی اجازه بده کاره پیش بره...

شــد، ولــی بــا درست است که این جمالت در مورد خاصی و دربارۀ من به کار برده می
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ام، همگی این ویژگی انگیزانندگی وشنیدهایی که با دانشجویان و همکاران استاد داشتهگفت

  اند.او را دیده و بارها از موهبتش برخوردار شده

3.  
های ها و شاخصوجوی ویژگی، پژوهشی را انجام دادم که در جست۹۱و  ۹۰های در سال

 ۵۳مطالعــۀ عمیقــی در مــورد  موفقیت در مدارس اسالمی بود. طبق این پــژوهش کیفــی،

های انگیز و زیباییمدرسۀ اسالمی کشور انجام دادم. از طریق این پژوهش به دنیای اعجاب

های تأثیرگذاری آشنا شدم که معلمــانی تربیتی برخی مدارس خاص هم وارد و با شخصیت

رسۀ علوی و به تمام معنا کامل و راهبرانی تأثیرگذار بودند. یکی از این مجموعه مدارس، مد

باسچیانعلییاد عالمه بدیل بینانگذار آن مرحوم زندهشخصیت تربیتی بی بــود.  اصغر کر

آموختگــان التحصیالن دیندار، عالم و عاملی آشنا کرد که دانشاین تحقیق مرا با خیل فارغ

این مدرسه بودند. مکتوبات، اسناد، وخاطرات به جای مانده از عالمه، معلمان، مربیــان و 

های دور و نزدیک مدرسه، آن چنان تأثیرگذار بود که با خود عهد کردم التحصیالن سالرغفا

هم در میــان گذاشــتم کــه از ایــن  محمدمهدی کرباسچیانو با پسر ارشد مرحوم عالمه، 

پس، در هر مناسبتی که مقتضی باشد، از تربیت اثــربخش ایــن مدرســه و شــخص عالمــه 

های مقتضی و دکتر مهرمحمدی، یکی از ز آن مناسبتخواهم نوشت و این یادداشت یکی ا

آموختگان علوی است. عالوه بر خــوانش خــاطرۀ دکتــر مهرمحمــدی از تأثیرگــذاری دانش

وصــایای «عالمه در تربیت ایشان و چگونگی ادامۀ تحصیل در خــارج از کشــور در کتــاب 

است کرد، چنــد برخو، باید با دکتر مهرمحمدی، زیست، نشست»استاد عالمه کرباسچیان

روز را در یک جا بــه ســر بــرد، در جلســات متعــدد کــاری بــا او همکــاری کــرد و در شبانه

وغش، شریف غلانسان اخالقی، بی های متعدد او را آزمود تا بتوان پی برد که با چهموقعیت

و در یک کالم مسلمانی روبرو هستید. برخی درصدد برآمدند او را به واســطۀ تحصــیل در 

وتربیت کشــور کشور و صرفاً با ظاهربینی محض، از خدمتگزاری به جامعۀ تعلیم خارج از

دور سازند، غافل از آن که محمود، اگر چه خود از طرح آن ابا دارد، متصف به خانوادۀ شهدا 

ای مــذهبی و ای مسلمان و معتقد از مدارس اسالمی اســت کــه در خــانوادهآموختهو دانش
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های ویژه ای را در کالستوان اجزای تربیت چنین خانوادهحتی می تربیت نشو و نما یافته که

کنم کــه بــا اســتادانی چــون دکتــر محمــود تدریس کرد. از این که در روزگاری زنــدگی مــی

بالم و امیدوارم در مقام یکی از شاگردان نفس هستم، بر خود میعصر و هممهرمحمدی هم

   اخالق و معرفت وی باشم.چین دانش، غیرمستقیم ایشان، همواره خوشه



  

  

  

  

 
 گبزرهاي آدم

  

  صغری ملکی

  دانشگاه فرهنگیان

  

ینــد کســی کــه یــک معلــم خــوب اســت الزامــا مــدیر خــوبیها میبعضــی توانــد نمی گو

 شــد نخواهــد خــوبی معلــم ضــرورتا خــوب معلــم دانشجو یک گویندمی باشد....برخی

 جــا همــه پــذیر مســئولیت و شناس وظیفه، متعهد فرد یک دارم اعتقاد من اما.....ها بعضی

 حتــی یــا جو باشد یا وقتی که معلــم شــوددانش که زمانی چه است پذیر مسئولیت و متعهد

 غیــر مــدرس یــک راســتش مــن..... شود وزیر حتی یا و سرپرست، رییس، مدیر که زمانی

 من یا و ندارند ساعت مراکز یا هم گاهی و گیرممی هاییساعتها ترم بعضی هستم موظف

 دانشگاه در یا و  تم ونیس فرهنگیان دانشگاه علمی هیات من....  دارم برنمی را کالسی خودم

 دو یــا یکها ترم برخی که هستم غیرموظف مدرس یک تنها من... ندارم جایگاهی و پست

 را محمــدی مهــر دکتــر آقــای مــدیریت من اوصاف این با هستم، دانشگاه این میهمان روز

 شاگردی سال یک کنممی فکر.... شناسممی خوب را ایشان معلمی اما شناسمنمی چندان

بی برای شناخت ایشان باشــد ....مــا در دانشــگاه .... چهــار نفــر بــودیم  ایشان فرصت خو

شغل تمام با ایشان ...چهار دانشجوی دکتری که پا علت به هم را ما کالس داشتند کهای همَ  نو

تا این رشــته در مقطــع .. بودند پذیرفته دانشگاه این در درسیریزی برنامه دکتری رشته بودن

دکتری این دانشگاه کمی جان بگیرد ....از دانش علمی ایشان که بگذریم که دیگر با توجه به 

آثارشان بر کسی پوشیده نیست روش و منش معلمی ایشان واقعا منحصر به فرد بود ...هیچ 
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ساعته شان زنگ موبایل شان را  ۴تا ۳در طول هر جلسه  نداشتند ...هیچ وقتروزی تاخیر 

ساعت وقت کالس یک  ۲این درحالی بود که برخی اساتید مدعی از  .... در کالس نشنیدیم

تلفنی شان بودند ...هیچ وقت در کالس جــز دقــایقی کــه های ساعت و نیم مشغول گفتگو

نشســتند نمی نوشند و گلویی تازه کننــد روی صــندلیریختیم که بمی برایشان قهوه یا چایی

 ما را بدون تکلیفای هساعت متوالی ...هیچ گاه بدون برنامه نبودند ...هیچ هفت ۳حتی در 

تمام لحظات کالس ......  دادندمی گذاشتند .....تکالیف هفتگی ما را هر هفته بازخوردنمی

 شخصیت کلیت..... آموختندمی انرژی و تعهد تمام با حوصلگی بی به دور از خستگی و یا

ان ....اجــازه بدهیــد هایشــ صــحبت به برسد چه بود آموزنده ما برای خودش شانای هحرف

هم کالســی ) ۴بود... هفته معلم ....ما ( ۹۳اردیبهشت  :خاطره کوچکی از ایشان نقل کنم

دارم و بــا یــک تصمیم گرفتیم برای استاد عزیزمان هدیه بیاوریم خب من اساسا گل دوست 

دسته گل وارد کالس شدم ...خانم شیخ االسالمی(هم کالسی ام ) یــک بســته کــادو شــده 

یا کتاب...با اشاره به دوستم گفتم: این کــادو چــی هســت  آورده بودند و دو نفر دیگر هم گو

دیــدم ....گفــت می کردی مــننمی گفت یک بلوز هستش و ....با ناراحتی گفتم کاش کادو

توانم باز کنم و....خالصه آنروز جشن کوچکی گرفتیم و کادوها نمی دو کردمملکی دیگه کا

را تقدیم کردیم ....هفته بعد ما باز با آقای دکتر مهرمحمدی کالس داشــتیم تــا ایشــان وارد 

کالس شدند خانم شیخ االسالمی با آرنج به دست من زدند و آرام گفتنــد: (ملکــی ملکــی 

...) اصال محال بود از عمد ایــن لبــاس رو نپوشــیده باشــند استاد همون بلوز رو پوشیدند..

..محال بود از روی اخالق و ایجاد فرصت بک درس اخالقی این حرکــت را انجــام نــداده 

 هفتــه طــول در خــب... بــودم دیده تلویزیون در را ایشان هفته طول در مرتب من.... باشند

، رهبری با دیدار، داشتند شلوغی تههف مسلما داشتند کهای هحرفهای مشغله واسطه به معلم

باعث نشده بود این حرکت ها مشغله این تمام اما.... مختلفهای مراسم در شرکت و بازدید

 تربیتی را نسبت به ما فراموش کنند ...برای من که این رفتارشان کلی درس تربیتی و اخالقی

 ایشــان ماننــد تــوانمنمی همای هذر اما کنمنمی فراموش گاه هیچ درسی.... داشت همراه به

 ... شوم
 (مثال تنها نسبت به کوچک ظاهر بههای مسئولیت در من به شدت اعتقاد دارم کسی که
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رفتار کنــد در ای همتعهد و مسئولیت پذیر و با اخالق و منش حرف(دانشجوی شهرستانی  ۴

آقــای دکتــر کنــد ...بــی شــک مــدیریت می تمام کارها و مسئولیت هایشان متعهدانه رفتــار

 جامعه و مملکت کاش مهرمحمدی هم مانند معلمی شان متعهدانه و اخالق مدارنه است

  .... ر اینگونه افراد را بداندقد ما





  

  

  

  

  

  چرا دکتر مهرمحمدي؟
 

  مهدی نوید ادهم

  شورای عالی آموزش و پرورش

  

وپرورش، فرصت مغتنمی بــرای بنــده بــود تــا همکــاری سند تحول بنیادین آموزش تدوین  

محمدی داشــته باشــم واز ایــن مصــاحبت ومجالســت نزدیک ومستمر با دکتر محمود مهر

پرورش بنــده وعالی آمــوزشوبراســاس رأی شــورای ۱۳۸۳مند شوم. در نیمه دوم ســال بهره

پرورش انتخاب شــدم. اولــین مســئولیتم بــرای وعنوان مدیر طرح تدوین سندملی آموزشبه

گاهانه این طرح  انجام این کار سترگ وخطیر، تعیین مجری طرح بود تا بتواند هوشمندانه و آ

های فــراوان، بــه دو ها ومشورتسرنوشت ساز را به سرانجام مقصود برساند پس از بررسی

ایان مرتضی حاجی (وزیــر ای با حضور آقگزینه رسیدیم وبرای تعیین تکلیف قطعی، جلسه

(رئیس وقت ســازمان پــژوهش و  مندانعالقه، مرحوم مهندس جعفرپرورش)ووقت آموزش

مشاور طرح در ارودگاه شهیدباهنر تهران تشکیل شد، دراین جلســه ریزی آموزشی) و برنامه

گاه ودر زیردرختان سرسبز و سربه فلــک کشــیده برگــزار که درکنار ساختمان (عمارت) اردو

عنوان مجری طــرح شده بود بعداز بحث وگفتگو فراوان، جناب دکترمحمود مهرمحمدی به

  انتخاب شدند. تدوین سند ملی آموزش و پرورش

 ۵۵۰خوشبختانه این انتخاب با استقبال خوب جامعه علمی کشور مواجه شد و بیش از

ایشان به میدان  محوریتنظران، و کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت با نفر از استادان، صاحب

پرورش وبزرگترین عملیات پژوهشی در تاریخ آموزش«آمدند تا با همکاری و همفکری هم، 
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علــت انتخــاب دکتــر  ١قبــل و بعــد از انقــالب اســالمی ) را بــه انجــام رســانند.» ( کشــور

و » مقبولیــت«وپرورش کشور، مهرمحمدی برای انجام بزرگترین عملیات پژوهشی آموزش

باالی او بود که انتخاب کنندگان و همراهان را متقاعد کرد تا این افتخار بزرگ » یتمشروع«

نام او ثبــت شــود. برخــی از دالیــل ایــن انتخــاب و بعضــی از وپرورش بهدر تاریخ آموزش

ام، های نظری و عملی که در مدت همکاری با ایشان از نزدیک مشاهده و لمس کردهویژگی

  عبارتند از:

 نوادگیاصالت خا -1

ای اصیل و متدین در تهران بدنیا آمد.پــدر و مــادر او درجامعــه دکترمهرمحمدی درخانواده

های شریف، بزرگ، مومن و متخلق به اخالق اسالمی انسان محلی و در بین اقوام و فامیل به

مشهور بودند. بنده با شهیدحمید مهرمحمدی درجلسات قرآن آشنا بودم و از آن طریــق بــا 

هــای اســالمی و مهرمحمدی آشنایی وارادت پیدا کــرده بــودم. وفــاداری بــه ارزشخانواده 

به موازین اخالقی، از این خانواده چهره جذاب واصــیل ســاخته بــود و بندی انقالبی و پای

علی (ع) اسالم درنامه به مالــک اشــتر مقبولیت اجتماعی آنان را باال برده بود. به تعبیر امام

ْم أَ  هُ خَّ ِمنْ وَ تَ ِ◌ْســَالمِ وَ ــي االْ مِ فِ ــدَ قَ الْ َحِة، وَ الِ اِت الصَّ وتَ یُ بُ لِ الْ هْ اِء، ِمْن أَ َحیَ الْ ِة وَ بَ ْجرِ التَّ لَ  هْ

ِة، مَ دِّ قَ ُمتَ های شایســته کارگزاران دولتی را از میان مردمی بــا تجربــه و باحیــا و از خانــدان الْ

  ٢برگزین که درمسلمانی، سابقه درخشانی دارند.

  صصیمشروعیت علمی وتخ - 2 
، تالش مستمر ومعتبر علمی و پژوهشی، انتشارمقاالت وکتب متعدد درحوزه تعلیم وتربیت 

پردازی در المللــی، نظریــههای علمــی درصــحنه ملــی و بینها ونشستشرکت درکنفرانس

ها ریزی درسی، تدریس دردانشگاهدرحوزه برنامهویژهپرورش وبهوهای مختلف آموزشزمینه

                                                   
  ۳۲۳نفیسی، عبدالحسین، روش شناسی و فرایند تدوین سند ملی آموزش و پرورش، صفحه  .١
  ۵۳نامه  -نهج البالغه .٢
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پژوهشــی و تربیــت شــاگردان توانمنــد و پژوهشــگر، تاســیس و مــدیریت و مراکز علمی و 

ای علمی و ممتاز و برتــر ســاخته اســت پژوهشگاه تعلیم و تربیت... همه و همه از او چهره

ریزی درســی کشــور قلمــداد روزه در زمره چند شخصیت برتــر حــوزه برنامــهامهای کگونهبه

های معتبــر ا را از منظر پژوهشی و با شاخههشدند. تفکر و سلوک علمی داشتن و پدیدهمی

  های فکری و رفتاری دکترمهرمحمدی است.، از ویژگی، تجزیه و تحلیل کردنآن

  مدیریت ورهبري انسانی -3
منظور نیل به هــدف های فردی و گروهی بهمدیریت، فرایندی است که به وسیله آن کوشش

اری در دیگران و ایجــاد شــور و اشــتیاق شود و رهبری، توانایی تاثیرگذمشترک هماهنگ می

هــای علمــی و ویژه پروژههای بــزرگ، بــهبرای تحقق اهداف است. مدیریت و راهبری پروژه

جــزء بــا ، پژوهشی در آموزش وپرورش، که با مشکالت متعدد مالی و اعتباری روبرواست

یرنیســت. پذ» مدیریت روابط انسانی، و راهبــری، آموزشــی، امکــان«مندی از ظرفیت بهره

آمیز وصــمیمی بــا همکــاران، الزمــه موفقیــت برقراری ارتباط سالم، احترام برانگیز، محبت

ها بــه خــوبی در دکترمهرمحمــدی وجــود وپرورش است که این ویژگیدرمدیریت آموزش

هــای ) مدیران برای انجام موفق برنامهR.KaTzداشته ونهادینه شده است. به اعتقاد کاتس (

هارت نیازمند هستند کــه دکترمهرمحمــدی بــا هوشــمندی وتوانمنــدی خویش به سه نوع م

)، Technical skilsهــای فنــی (یعنــی: مهــارت، خویش از ظرفیت ایــن ســه نــوع مهــارت

بــه ١)conceptual skillsهــای ادارکــی () و مهــارتMuman skillsهــای انســانی (مهارت

ادین، توانسته بود جمع بزرگی کرده است و در فرایند تدوین سند تحول بنیخوبی استفاده می

هــای مختلــف را بــا اهــداف ایــن پــروژه ها وحوزهازصاحب نظران ومتخصصــان در رشــته

عمل دانش آنان برای تدوین این طرح استفاده الزم را به هماهنگ همراه نماید واز تجربیات و

ا برای انجام آورد. او سعی داشت با الهام بخشی، برانگیختن شوق و اشتیاق انسانی، افراد ر

های ساز همراه سازد ودرنقش رهبر طرح با نفوذ در قلب دیگــران زمینــهاین پروژه سرنوشت

                                                   
1 . Robert.I.katzi.skills ofan Effective Adminstrator Harvard Business Reivew. 1974 
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هــای برداری قرار دهد. سخت کوشــی و پرکــاری از ویژگیانسانی را ارتقاء داده و مورد بهره

مدیران موفق است که بخوبی در رفتار مجری طــرح قابــل مشــاهده بــوده اســت. اســتفاده 

از ظرفیت زمان، برگزاری جلسات تدوین سند در روزهای تعطیل واعیاد و وفیات، حداکثری 

گیری مستمر امور حتی تا پاسی از شب، تجربیاتی است که همه دست انــدرکاران ســند پی

  اند.تحول با مجری محترمطرح از آن برخـوردار شده

استفاده دن و کرهای مدیریت و رهبری دکترمهرمحمدی، فراجناحی عملاز دیگر ویژگی

که توانست افراد مختلف با سالیق  های علمی و پژوهشی کشور بوده استظرفیت از تمام و

پــذیری، گوناگون را گردهم آورده و با مشارکت همگانی، این طرح به انجام برســد. انعطاف

های مجری محترم طرح بوده اســت. هرچنــد صبوری، مهارت گفتگو، نقدپذیری از ویژگی

های راهبــردی و اســتراتژیک اســت و تــدوین چنــین بنیــادین ازجــنس برنامــهســند تحــول 

طلبید لیکن به دلیل شوق یــادگیری مجــری هایی، توانایی و مهارت خاص خود را میبرنامه

نظران های راهبردی و مشارکت صاحبطرح و وجود مشاور مجرب و توانمند درحوزه برنامه

ار مجری، این کاستی مرتفع گردید وسند تحول ریزی استراتژیک در کنو متخصصان برنامه

راهبــردی تــدوین و ریزی با تلفیق دانش تخصصی حوزه تعلیم وتربیت ومهارت فنی برنامــه

  تولید شد.

  پرورشوآموزش هشناخت وعشق ب -4
، نیازمــد شــناخت علمــی و عمیــق از تمــام پرورشوتدوین برنامه راهبــردی بــرای آمــوزش

ها و تهدیدهای ن نظام آموزشی و نیز شناخت عوامل محیطی و فرصتهای پیدا و پنهامولفه

های علمی معتبر و روا ها و دادهمحور و مبتنی بر یافتهباشد. این شناخت باید پژوهشآن می

ها در دکتر مهرمحمدی وجود داشت. تفکــر علمــی و سیســتمی مجــری باشد و این ویژگی

وژه پژوهشی سفارش داده شود تا سند بر مبنای پر ۷۰طرح سبب شد تا در فرایندکار بیش از 

اطالعات دقیق و متقن تدوین شود و این مهم یکی از دالیل طوالنی شــدن طــرح، بــیش از 

پرورش و وباشد او بــاور داشــت بــرای ایجــاد مصــونیت در آمــوزشهای اولیه میبینیپیش

های تــاریخی، همیای بــا آن و مقابلــه بــا بــدفهای سیاســی و ســلیقهگیری از مواجهــهپیش
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  ١باشد.پرورش نیازمند برنامه بلندمدت و راهبردی میوآموزش

  مشروعیت اخالقی -5
دور از رفتارهــای رعایت آداب و موازین اخالقی جزء شاکله شخصیتی او قرار دارد و بــه

نشــاط او  رویی وکنــد. گشــادهتصنعی و بدون ظاهرسازی، فضائل اخالقــی را رعایــت می

خواند. از دروغ و غیبت و تحقیر دیگران به شدت گریزان شادابی و نشاط فرا میدیگران را به 

زده های رایج دست نمــیاست. حتی در برابر مخالفان و منتقدان سند تحول، به بداخالقی

داد. است و با صبوری و شکیبایی، نقد مخالفان و معترضان را بررســی کــرده و پاســخ مــی

د که در پاسخ به چرایی همکاری بــا تــدوین ســند ملــی پذیری او سبب شروحیه مسئولیت

پرورش و وشوق و احساس ضرورت پاسخ دادن به یکی از نیازهای اساسی آموزش«بگوید: 

  ٢»کنم.کشور بود که این مسئولیت پذیرفتم و به آن افتخار می

  سالمت اقتصادي -6
طرح، با انگیزه باالی  ویژه مجریپرورش، بهواندرکاران تدوین سندملی آموزشتمامی دست

اند آنان به پیشرفت و اعتالی ایران اسالمی فرهنگی و اعتقادی در این طرح مشارکت داشته

پرورش در فرایند توسعه و تعالی کشور باور داشتند، لذا به واندیشیدند و به نقش آموزشمی

یــک  بــه عنــوان -عنوان یک رسالت ملی در این طرح مشارکت داشته و چشمداشت مــالی

اندو مجری طرح نیز از این قاعده مستثنی نبــوده اســت. بــه همــین نداشته -پروژه پژوهشی

های مشابه، با حداقل هزینه انجام شده است. به دلیل، این طرح بزرگ، نسبت به سایر پروژه

  گفته خود او:

کید کــنم و توجــه آینــدگان را بــه ایــن قضــیه جلــب کــنم « دوست دارم روی این معنا تأ

وارد همکاری و تعامل شدند به کمترینبها از حیث مادی به  که با ما در مقام پژوهشگرکسانی

                                                   
 پرورش، پیشگفتار مجری طرح.نفیسی، عبدالحسین، روش شناسی و تدوین فرایند سند ملی آموزش و  .١
  ۳۲۴همان، صفحه  .٢
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های معنوی و احساس نیاز ملی بود که خود را درگیر مطالعــات این کار تن دادند و با انگیزه

منشــی محققــان خــود و برخــورد جویی را بــه خــاطر ایــن بزرگکردند. لذا ما نهایت صرفه

  ۶»های مرتبط با سند ملی آموزش و پرورش به عمل آوردیم.ام پژوهشغیرمادی آنها در انج
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INTRODUCTION 

Religious education is usually taken to be different from moral education partly 

because the latter, rather than the former, is considered to have more affinities 

with reason and rationality. A further gap is usually held within the realm of 

religious education between theoretical thought and practice. I will try to bridge 

these gaps and consider the poles concerned in close relationship to each other. 

In this article, I will not refer to a particular religion as far as religious education 

is concerned. Notwithstanding, I can say that the concept of religion associated 

with God has been in the back of my mind. In what follows, I will challenge first 

by the assumed segregation between morality and religion in relation to 

education. Then, I will put forward an idea of convergent moral and religious 

education (CMRE) in order to bridge the gaps between moral and religious 

education, on the one hand, and the gaps within the realm of religious education 
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on the other.  

SEGREGATED MORAL AND RELIGIOUS EDUCATION 

In the realm of moral and religious education, some have tried to separate them 

and put emphasis on moral education, while in regard to religious education, 

they have adopted an eliminative or restrictive approach. I will concentrate in 

what follows on Paul Hirst who is well-known in his restrictive view on 

religious education in comparison to moral education. 

Even though Hirst segregates morality and religion, he considers a place for 

religion in what he calls 'forms of knowledge'. So far as morality is concerned, 

his position has changed from time to time and finally held that morality can be 

considered as a branch of curriculum because moral rules are rationally 

defendable. However, in the case of religion he first considered it as a form of 

knowledge but later on doubted in this regard claiming that there is not any clear 

criterion to decide about religious statements which thereby remain 

controversial. In the final analysis, he holds that religion can be included in 

curriculum but as "education about religion" not as "religious education" (Hirst 

1974) where the former deals with knowledge about religion and the latter with 

cultivating faith in pupils.   

Hirst's view can be challenged on a number of grounds. Firstly, exclusion of 

religious statements from the realm of knowledge solely because they are 

controversial is not convincing as the same characteristic has been evident in 

philosophy since Plato, while it is still a considerable branch of knowledge. 

However, Hirst might say that we can in principle decide on philosophical 

statements by means of rational discussion whereas this is not the case in 
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religious statements. This is not surely correct with regard to all religious 

statements because some of them, like what is being said about God, the other 

world and so on, can in principle, even though not in practice, be decided by 

means of rational discussion. Nevertheless, there are some religious statements 

whose truth cannot be determined unless by appealing to what is said in the 

relevant scriptures and this shows one of peculiarities of truth criterion in 

religious statements. 

This peculiarity has led some to hold that the notion of truth in religion is 

fundamentally different from those of other realms. Phillips, for instance, with 

an affinity to Wittgenstein has stated that truth in religious statements is 

expressive rather than assertorial where the latter refers to facts whereas the 

former, even in an assertorial form, has only expressive function (Phillips 1970, 

1993). When, for instance, it is said that "God helps the faithful", this statement 

should not be taken at its face value being assertorial; rather it should be 

understood as expressing hope. Accordingly, Phillips holds that religious 

education deals with the development of religious experience based on 

expressive characteristics of rituals.  

Hirst, however, does not accept that truth can have different meanings in 

different realms; rather, he holds that truth has everywhere an assertorial 

characteristic. But, as far as religious statements are concerned, he believes that 

there is no clear criterion or consensus for determining their truth (Hirst 1970). 

Hirst's view on the sameness of the meaning of truth in different realms is 

sound. This is because, one might ask: Why can we call different types of truth, 

like expressive and assertorial ones, as truth? If this is not really a misnomer, 

then there must be something in common among the different types of truth. At 
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least, to put it in Wittgenstein's terminology, we can say that there must be a 

family resemblance (Wittgenstein 1978, § 67) among the different types of truth. 

Accordingly, while different types of truth do not have exactly the same 

characteristics through and through, there are no unbridgeable gaps among them 

either but they have some resemblances like the resemblance among siblings. 

However, as mentioned above, Hirst's claim on the exclusion of religious 

statements from the class of knowledge statements merely on the ground that 

they are controversial does not seem convincing. It is not, of course, deniable 

that expressive function is involved in religious statements but the point is that 

they cannot necessarily be reduced to this type of statements.  

BRIDGING THE GAPS   

In this section, I will defend the idea of convergent moral and religious 

education (CMRE). Separating morality and religion in terms of rationality has 

led to two types of gap in education; one between moral and religious education 

and the other within the realm of religious education. The first type is held 

between moral education involving rationality and religious education which is 

taken to be based on mere obedience. The second type can be observed in the 

distinction suggested between "education about religion" and "religious 

education" where the former deals with knowledge about religion and the latter 

is limited to practicing religious rituals. I will deal with these two kinds of gap in 

what follows. 

In the first gap, it is presupposed that moral education involves rationality 

due to moral rational principles whereas religious education does not involve 

rationality because it is based on rituals. It is not deniable that there has been a 
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long tradition of contrasting the reason and the faith being the basis for 

contrasting moral and religious education. However, there has been a capable 

rival view that sees religion compatible with reason. This view was taken, 

among others, by Plato in the ancient Greece, Mu'tazilism in Islamic theology in 

the eighth century (748), and Kant in the modern era. Plato held that the gods 

love what is pious because it is pious; rather than being pious because the gods 

love it (Plato 1981). The former provides a rational basis for the gods' 

commands because it says that the gods do what is good in itself so that it can 

also be recognized by the reason. The same position was held by Mu'tazilites. 

They argued that from among the good and bad deeds, the former, rather than 

the latter, is what God wills and commands. (Wolfson 1976, ch. 1) Kant also 

holds that religion should be based on the morality being rational according to 

him, rather than the other way round. In this way, religion in a particular version 

is compatible with the reason (Kant 1996). 

According to CMRE, religious and moral education can be convergent 

because both of them are rational or compatible with rationality. Thus, CMRE 

requires that religious beliefs are presented in a way to show more affinity with 

moral principles, as religious rituals should be expressed in a way to have a 

rationale. Let me mention two cases in point; one on religious beliefs and the 

other on religious rituals. As for the former, I refer to Redden and Ryan's (1951) 

attempt to introduce Catholic interpretation of moral laws as embracing 

universal principles. They were two philosophers of education at Fordham 

University who were trying to provide an inter-cultural understanding of religion 

and religious education at the inter-cultural period of 1940-1960 in the United 

States. Redden and Ryan state:  
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Democracy is founded on the fundamental principles of Christian democracy 

[which] are expressed in the Declaration of Independence and the Constitution 

of the United States and may be reduced to the following five: (1) recognition is 

given to God's existence and His eternal law, (2) all men are equal in the eyes of 

the Creator and before the law, (3) the inalienable rights of the individual have 

their origin in God (4) freedom and authority come from God and are governed 

by His law and (5) government exists to preserve and protect, for each 

individual, the rights endowed on him by His creator. (Redden and Ryan 1951, 

cited in Elias 2008, 432) 

 My intention here is not to discuss the soundness of the above-mentioned 

passage but merely to state that it is a good attempt in itself to introduce 

religious beliefs in terms of rational and moral principles because this paves the 

ground for religions and religious educations to approach each other in the 

context of rationality and citizenship. Rationality, of course, should not be 

understood in terms of a restrict generality or universality. Instead, rationality 

can be grasped in terms of a hierarchy with some universal principles at the top 

and more local characteristics at the lower levels.  

In CMRE, religious education should be understood in a more general way 

to approach morality and, on the other hand, moral education should be 

understood in a more local way to approach religion. In other words, this 

convergence requires that, as far as religion approaches morality, religious 

education incorporates rationality into it, and that, as far as morality approaches 

religion, moral education is made locally relevant. Thus, as far as religious 

education is concerned, religious beliefs and rituals should be supported and 

edified by rational justifications. On the other hand, moral education cannot be 
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limited to some few general principles but rather should be detailed and 

accommodated by local and cultural requirements. 

 Now, I come back to the second gap namely the gap between education 

about religion and religious education. Holding this kind of gap, Hirst states that 

religious education should be confined to providing an understanding of religion 

instead of aiming at cultivating faith in pupils through conducting rituals. 

According to him, participation in religious rituals can be acceptable only as far 

as it takes a part in providing an understanding of religion rather than seeking a 

way to establish faith in pupils (Hirst 1974). 

Hirst's position in this regard has led to some criticisms. Crittenden, for 

instance, holds that Hirst's clear-cut distinction between rational reflection on 

moral and religious practices, on the one hand, and having commitment or faith 

towards them, on the other hand, is not tenable. According to Crittenden, we 

first practically participate in religious, as well as moral and political, practices 

and then become able to contemplate on them in terms of rationality (Crittenden 

1993, 142). 

Given that Hirst admits participation in religious rituals as a background for 

understanding religion, is Crittenden's critique still relevant? I think this critique 

can have some force if we interpret the debate in terms of distinction between a 

real and an 'as if' faith. While Crittenden intends a real faith, Hirst, in admitting 

participation in religious rituals, seems to talk about an 'as if' faith. In other 

words, according to Hirst, the person accomplishes the same behavior that 

faithful peoples accomplish, without having a sincere belief as they do, only in 

order to understand religious beliefs. On the other hand, Crittenden's point is that 

understanding or rational reflection on religious practices should be preceded by 
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participation in these practices accomplished in a real manner without the 

involvement of rational reflection or its precursor which is taken to be an 'as if' 

faith.   

It is noteworthy that in his more recent writings, Hirst has criticized his own 

position on the segregation of rational element and practice in different areas 

including religion: "I still consider the propositional elements in moral, religious 

and aesthetic understanding to be central to the proper characterisation of these 

areas, though I now take a different view as to how those elements are best 

construed. The main error in my position was seeing theoretical knowledge as 

the logical foundation for the development of sound practical knowledge and 

rational personal development." (Hirst 1993, 196-197) He even goes further by 

emphasizing a comprehensive conception of education: "Of course I now 

consider practical knowledge to be more fundamental than theoretical 

knowledge, the former being basic to any clear grasp of the proper significance 

of the latter. But my argument now is not merely for the priority of practical 

knowledge in education, but rather for the specific, substantive, virtues, skills, 

dispositions and relationships that that involves." (Hirst 1993, 197) 

One might naturally conclude that Hirst's new view, being generalized to 

religious education, would indicate that he no longer thinks that religious 

education should be limited to 'education about religion', and that it should 

include 'religious education' or cultivating faith in the first place. What 

strengthens this hunch is that Hirst not only holds that practical knowledge of 

religion is "basic to any clear grasp" of theoretical knowledge of religion but 

also takes practical knowledge in religion to include "the specific, substantive, 

virtues, skills, dispositions and relationships that that involves". This concept of 
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practical knowledge seems to be too far from an 'as if' faith.  

However, it is not quite clear that Hirst has taken a religious practical 

knowledge to involve a religious faith because practical knowledge is at bottom 

a kind of 'knowledge' even though a knowledge in terms of practice. At any rate, 

having the wide breath that Hirst admits, the practical knowledge would include 

what religious people mean by faith. In fact, the practical knowledge involving 

"the specific, substantive, virtues" is rich enough to include a religious faith.  

Now, regarding the priority Hirst gives to practice of religion in a rich sense, 

he will face an irony. Addressing this irony, Winch (1998) claims that where 

Hirst looks for a rational reflection on religion as the final step, the prior 

religious practice turns into a hindrance to the required reflection. Winch holds 

that children's anticipation in religious practical activities would lead to a kind of 

obedience that will not match Hirst's expectation of critical rationality he thinks 

education should lead to. Referring to Hirst's view, Winch says: "The problem 

with this view should by now be apparent: the practice of religion involves 

submission to religious authority, that is, obedience of an unconditional nature 

and this is hardly likely to engender any critical reflection on the practice itself, 

but, rather, commitment to it and its truth claims." (Winch 1998, 154)   

Winch holds that religious education needs to begin with participation in 

religious practices because without an experience of religiosity it would not be 

possible to talk about religious matters in terms of rationality and, in other 

words, 'education about religion' does not make sense without 'religious 

education'. In this regard, Winch considers religious education comparable to 

music education and other expressive experiences and maintains that as a decent 

music education involves singing, playing or composing, a decent religious 



 مهر ادمانی □ 252

education would involve participation in religious practices rather than being 

limited to mere elucidation. (Winch 1998, 156) 

As far as Winch's view indicates that religious experience is part and parcel 

of religious education, it is reasonable and acceptable. However, his view can be 

challenged on two fronts. Firstly, his emphasis on practical aspect of religious 

education, considered as a necessary and ineliminable condition of 

understanding religion altogether, seems exaggerative. If so, then only those 

people who have been reared as religious would be religious. In other words, it 

would not be possible for a pagan to turn to a religion and become a religious 

person which is plainly false. Even though practice provides an understanding, it 

is not sensible to restrict or reduce all kinds of understanding to practical 

understanding (1). In fact, there is a dynamic dialectic among different kinds of 

understanding from all sides without one kind being a precondition for other 

kinds in a fixed manner. Let's take Winch's favorite example of music. There are 

at least three kinds of understanding music: practical, theoretical, and intuitive. 

The first kind is understood only by a person who plays music which is really a 

unique understanding; the second is understood merely by means of theory and 

it cannot be denied that this is a certain kind of understanding in its turn; and the 

third is understood by most of people who know neither practice nor theory of 

music. Now, the dialectical relationship among these three kinds of 

understanding indicates that any one of them can call the other two and 

strengthen and being strengthened by them without being a necessary condition 

for them. Likewise, in the realm of religious understanding, it is quite sensible to 

suppose that a pagan who has never practiced a religion be persuaded in terms 

of theoretical understanding and only then gain practical understanding by 
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conducting rituals.  

Secondly, Winch holds that unconditional obedience before religious 

authority prevents religious education from being critical toward religious 

practices. One should ask what is meant by unconditional obedience before 

religious authority. It can be useful here to adopt Peters' differentiation between 

being 'in authority' and 'an authority' and put the question in its terms. Being in 

authority refers to a formal authority in which the person might lack proper 

characteristics, whereas being an authority presupposes decent contents required 

for a person as an expert who is accepted by other experts (Peters 1967). Now, 

the question is whether Winch means by authority being 'in authority' or 'an 

authority'. If he refers to the latter, then obedience in this case is congruent with 

rationality because it is like the obedience to an expert; and if he means the 

former, then why should such a blind obedience be considered as a part of 

religious education? In so far as religious education is ‘education’, rather than 

indoctrination, it cannot be in congruence with blind obedience.  

From what has been said so far, it should have become clear that not only is 

not there a necessary divergence between moral and religious education but also 

there can be a convergence between them. This convergence can lead to some 

other desirable convergences. For instance, one of the positive consequences of 

CMRE can be a convergence among different cultures because religion is an 

essential aspect of culture and takes the main part in sever inter-cultural conflicts 

within and among some countries. At the present, different religions provide 

different types of religious education that might seem incommensurable to each 

other. However, if religious educations incorporate rationality into them as far as 

possible, then more and more similarities will appear among them. This, in turn, 
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will provide a background for mutual understanding.  

  CONCLUSION 

Religious education has faced gaps both outside and inside its territory. The 

outside gap refers to the segregation of religious and moral education and the 

inside gap can be seen in the split sought between education about religion and 

religious education. However, a convergence is needed between morality and 

religion as well as moral and religious education. 

As far as the convergence between moral and religious education is 

concerned, I have argued that the latter needs to be rational no less than the 

former. Thus, it will not be helpful to hold that merely morality is compatible 

with rationality. Neither is it defensible to seek incommensurability between the 

meaning of truth in religion and other areas of thought by taking the latter 

assertorial and the former expressive.  

 The importance that is being recently given to the practice in different 

realms of education including moral and religious education is understandable 

because this tendency is, in fact, a reaction to preceding theory-oriented views. 

However, it is not reasonable to converse the direction and this time talk about 

the necessary precedence of practice. What is more convincing is to take a 

dialectical relationship among different kinds of moral and religious 

understanding including practical, theoretical, and intuitive understanding. 

Accordingly, there is not any unilateral relationship among different dimensions 

of moral and religious understanding. Instead, any dimension calls for other 

dimensions to enrich them and to be enriched, in turn, by them. Thus, for 

instance, in religious education, given the expressive dimension of religious 
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experience, it will not be convincing to deprive religious education of the rich 

source of practice, even though practice is not the necessary condition for 

understanding religion. On the other hand, the involvement of obedience in 

religious practice does not necessarily prevent a person from taking a theoretical 

and rational stance toward religion given that the religious authority can be 

prevented from falling into the trap of formality.  

 Endnotes  

The importance of practice for understanding has also claimed in the 

realm of morality. It is noteworthy to refer here to a controversy on 

Aristotle, namely the greatest philosopher in defending habits in morality. 

Aristotle in Nicomachean Ethics says that the good students of politics are 

those who have been brought up in good habits (Aristotle 2002: I.4. 

1095b3-6). Thus, according to him, people like Trasimachos who has not 

gained good moral habits are unable to understand arguments about values. 

Irwin (1978) holds that this is not Aristotle's final view because he has 

stated in some other cases that people "do many things contrary to their 

habits and their nature, because of reason, if they are persuaded that it is 

better to do otherwise" (Aristotle 1988, VIII 1332b6-8). On the other hand, 

Kraut believes that Aristotle's statement is conditional as to if they are 

persuaded, they will do contrary to their habits, but "Aristotle would not 

have bothered to formulate this conditional if he had thought that its 

antecedent were never true" (Kraut 1998, 272). Accordingly, Kraut 

concludes that "Aristotle's lectures, then, are not addressed to all rational 

agents, because it takes more than rationality to assess ethical 
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arguments…they are addressed to those who are not only rational but also 

ethical, because only they have perceived the facts by which ethical 

arguments are tested." (Kraut 1998, 289) Then, Kraut generalizes this 

conclusion to the rest of practical philosophy. 

However, it seems that Kraut's interpretation is a bit exaggerative and 

Irwin is right, because Aristotle takes it as a fact that some people "do many 

things contrary to their habits" and then considers its possibility in a 

conditional in relation to their being persuaded. After all, is not this a fact 

that some people do many things contrary to their habits by changing their 

way of life? I conclude from the discussion about the first limitation that 

practical moral and religious education, being very influential and 

important, is not necessary for further moral and religious developments.  

 

(1) Contrary to their rivals, called Ash'arites, Mu'tazilites did not believe that 

if God, for instance, had commanded us, instead of telling the truth, to lie, 

then lying would have been good. This is because, according to them, 

lying per se is bad and will lead to destructive consequences (Wolfson 

1976, ch. 1). 
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