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 سخن سردبير

 اولويت اول من پژوهش است
 مصاحبه با خانم دکتر نيک صفت رئيس پژوهشگاه مطالعات 

آموزش و پرورش
 پژوهش های دانش آموزی (بايد ها و الزامات )

 آغاز سال تحصيلی جديد و ضرورت دستيابی به مدارس اثر بخش
 تاملی در نتايج و يافته های ارزشيابی از اجرای آزمايشی طرح 

ارزشيابی توصيفی
 نگاهی به برنامه ها و مأموريت های فراروی پژوهشگاه

 سال تحصيلی جديد با نگاهی ديگر به مدرسه
 مشاوره خانواده ايرانی

 گفتگو با ناصر طرحانی نژاد
 آزادی انتخاب

 معرفی گروه پژوهشی برنامه ريزی درسی و روش های تدريس
 اضطراب والدين يا استرس دانش آموز در پايه اول

 مدرسه در سال های دور
 اخبار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

کار آمدی يا نا کار آمدی بوروکراسی در نظام آموزش و پرورش 
 تعليم و تربيت از ديدگاه عالمه محمد تقی جعفری

 معرفی کتاب
 با فشار دادن زنگ، تعهدمان آغاز می شود

 -

 سخن سردبير
 گزارش سفر دکتر هاجر تحريری نيک صفت

 تحول و نوسازي در آموزش و پرورش و مقاصد آن
 مناسبت پژوهش،  آينده پژوهی و نوآوری
 مباني نظري نوآوري در آموزش و پرورش 

 نوآوري در نظام آموزش وپرورش متناسب با دستاوردهاي پژوهشي
 معرفی کتاب

 گفت وگو با سونيا زارع، کارشناس مسئول تحقيقات
 معرفي گروه ارزشيابي آموزشي

 تحول ونوآوری ازنگاه رؤساي آموزش وپرورش: اولويت ها
 رويكرد  فرهنگي به نوآوري
 آموزش و پرورش و نوآوری

 اخبار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
 نوآوري و اصول آن

 اشاعه  نوآوري آموزشي
 خّالقيت و نوآوری 

 كتاب شناسي نوآوري و شكوفايي
 ابزارهاي نو براي پژوهش و نوآوری، نسل جديد ديسک ها
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 سخن سردبير
 گفت وگو با دکترهاجر نيک صفت، دکتر محمود مهرمحمدی 

 گزارش هفته پژوهش
 پژوهش کالس درس

 گفت وگو با دکتر محمديان، دکتر رضا ساکی، سيد مهدی امينی  
معاون پرورشی و تربيت بدنی

 آسيب شناسی طرح معلم پژوهنده
 من دغدغه دارم، پس پژوهشگرم

 گفت وگو با محمدعلی جواهری کاشانی 
 آموزش بدون پژوهش، توقف در يادگيری است!

 ضرورت تجديد نظر شورای عالی آموزش وپرورش
 گفت وگو بادکتر رييسی، معاون عمرانی وزير و رييس سازمان نوسازی

 گسترش پژوهش در آموزش وپرورش
 گفت وگو با دکتر مجد فر و  دکتر متين  

 من پژوهش می کنم، پس هستم!
 گفت وگو با حجت االسالم  والمسلمين قاسمی خطير
 نگاهی به حوزه پژوهش سازمان نهضت سوادآموزی

 گفت وگو با دکتر جمالی، دکتر حميد ملکی، امين جعفری و داوودپور
 جايگاه و روند عملکرد دانش آموزان ايران در مطالعه تيمز

 برگزيدگان هفته پژوهش
 درس پژوهی، الگوی ژاپنی برای رشد حرفه ای معلمان

 گفت وگو با سيد خسرو صادق موسوی (رييس پژوهشکده)
 جامعه  اطالعاتی از ديدگاه دانيل بل(دکتر احمدعليزاده)

 آموزش وپرورش موثر درمدارس (دکتر نويدی)

 سرمقاله
 پژوهش در آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران

  انقالب اسالمي و تربيت اسالمي
 روند پژوهش پس از انقالب و جايگاه انديشه های بنيادی

 سير تحول پژوهش در آموزش و پرورش
 تحوالت سي ساله آموزش و پرورش

 گزارش های غير واقعی، مانع گسترش اقدام پژوهی   
 طرد صفر بر مبناي تحول در مديريت بر آموزش

 فرازها و فرودهای پژوهش آموزشی پس از انقالب اسالمی
 اهم فعاليت هاي پژوهشگاه از سال ۱۳۷۴ تاكنون

 گروه پژوهشي، اختالالت يادگيري و اختالالت رفتاري در 
پژوهشکده استثنايی

 عدالت آموزشی، آموزش دختران و پسران 
  بيم ها واميدها

،خبر ش مو ، هش ماهنامهپژ
ما ۱۳۸۷-قيمت۱۰۰۰توما ۱۰۵ـ  شما

 سخن سردبير
 يک صدو پنجاه و هفتمين سالگرد تأسيس دارالفنون 

 ازعباس ميرزا تا اميركبير  
 آموزه هايي برگرفته از روند پيدايش و گسترش مدارس جديد در 

دوره  قاجار 
 فعاليت هايي كه تا كنون در دارالفنون انجام شده 

  تأثير فكري و اجتماعي مدرسه  عالي دارالفنون  در فرهنگ ايران 
 دارالفنون و اشاعه  علوم و فنون جديد در ايران

 آموزش و پرورش ايران بعد از ۱۵۸ سال  
 معرفي پژوهشکده اوليا و مربيان (خانواده)

 دارالفنون و كتاب هاي آموزشي تاريخ   
 گفت وگو با دکترآذرنوش آذرتاش  

 دارالفنون در سير كاربري خود 
 معرفی کتاب 
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پژوهش نامه آموزشی
ماه نامه پژوهشی، آموزشی

شماره ۱۱۰   خرداد ماه ۱۳۸۸ 

صاحب امتياز: وزارت آموزش و پرورش

مديرمسئول: دکترهاجر تحريری نيک صفت
سردبير: دکتر عبدالحميد رضوی

هيات تحريريه: دکتر عبدالحميد رضوی
دکتر رضا ساکی

دکتر محمدمهدی شريعت زاده
 سيد خسرو صادق موسوی

دکتر کيومرث فالحی، دکتر حيدر قمری
دکتر فرهاد کريمی، دکتر نعمت اهللا متين

دکترالهه محمد اسماعيل
دکتر شمسی نامی  
  فتح اهللا توحيدلو

مدير داخلی: فتح اهللا توحيدلو
همکاران: مينا محمدزاده، الهه پيراينده

 ويراستار: سيده زيبا بهروز

تلفن و دورنگار: ۸۸۹۶۲۶۷۸
آدرس: تهران، بلوارکشاورز، خيابان وصال شيرازی

 کوچه شهيدحجت دوست، پالک ۵۶ 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

کدپستی: ۱۴۱۶۶-۱۴۵۳۵

پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش
www.rie.ir

 پست الکترونيک پژوهشگاه
Info@rie.ir

 پست الکترونيک برنامه معلم پژوهنده
moallem@rie.ir

 پست الکترونيک فصلنامه تعليم وتربيت
faslnameh@rie.ir

 پست الکترونيک پژوهشنامه آموزشی
pajoheshnameh@rie.ir

آدرس های اينترنتی
 و پست الکترونيك پژوهشگاه 

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

آنچه در اين شماره می خوانيد:

سخن سردبير
طرحي براي فلسفه تعليم و تربيت اسالمي

 درآمدی بر  فرهنگ آموزش در ژاپن
پير معارف و پدرمدرسه جديد

زندگي نامه علي اكبر مزين الدوله نطنزي 
گفتگو با بيژن پروان كارشناس مسئول تحقيقات استان خراسان شمالي  

صالحيت ها و ويژگي هاي معلم با رويكرد تربيتي و اخالقي 
نكوداشت كيامنشانه استاد عليرضا كيامنش 

نخستين همايش بررسي چالش هاي فراروي ارزشيابي توصيفي 
مراسم تجليل از برگزيدگان جشنواره هاي الگوي تدريس برتر در استان قزوين 

معرفي گروه پژوهشي معلوليت هاي حسي – حركتي  
سومين همايش ساالنه ستاد همكاري هاي  حوزه هاي علميه و آموزش و پرورش  

پاسخ دهيد، جايزه دريافت كنيد 
تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش ايران

لذت و فرح در قرآن كريم  
بررسي تطبيقي نظام آموزشي حوزه هاي علميه و آموزش و پرورش

چشم انداز همكاري هاي آموزش و پرورش و حوزه هاي علميه
معرفي كتاب 
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طرحی برای
فلسفة تعليم و تربيت اسالمی

t UI

دکتر سعيد بهشتی
خارج  حـوزوی  تحصيـالت 
فلسفه و فقه و اصول، دارای 
درجه دکتری در فلسفه تعليم 
و تربيت، دانشيار مديرگروه 
فلسفه تعليم و تربيت اسالمی 
در دانشگاه عالمه طباطبايی، 
مترجم ۶ کتاب در زمينه های 
فلسـفه آمـوزش و پـرورش و تعليم و تربيـت، مولف 
کتاب هايی در زمينه آيين خردورزی و تأمالت فلسفی 

Email:beheshti@atu.ac.ir .در تعليم و تربيت
بيش از چهار دهه از آموزش فلسفة تعليم و تربيت در 
ــگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ايران، و تأسيس و  دانش
راه اندازی دوره های تخصصی کارشناسی ارشد و دکترای 
رشتة فلسفة تعليم و تربيت می گذرد. در سال های اخير، 
هنوز در اين زمينه مسائل و مشکالت مهمی وجود دارد 

که نيازمند رسيدگی و تجديد نظر اساسی است.
مهم ترين مسأله در اين حوزة تخصصی، مسأله فقدان 
تناسب و ناکارآمدی محتواست. متون آموزشی اين رشته 
ــور ما، با وجود امکان بهره گيری از ميراث غنی و  در کش
پربار فلسفة اسالمی- ايرانی، به طور کلی ترجمة منابع 
ــتادان و مدرسان درس فلسفة  ــياری از اس غربی اند، بس
تعليم و تربيت، به دليل پيمودن اين مسير در تحصيالت 
ــناخت عميق ،  ــو، و عدم ش ــگاهی خود از يک س دانش
کارشناسانه و تخصصی مبانی فلسفة اسالمی -ايرانی از 
ــوی ديگر، همان روند را می پيمايند، و مثل اسالف و  س
پيشينيان عمل می کنند، و معلوم است که «حکم االمثال 

فيما يجوز و فيما اليجوز واحد»
به اعتقاد ما راه برون رفت از اين بن بست و اين «دور 
مّصرح»، بازگشت به ذخاير و منابع بکر و بديع فرهنگی 
خودمان است. انجام تحقيقات منظم و روشمند به منظور 
ــفة اسالمی۱و عناصر و  برقراری پيوند ميان مبانی فلس
مؤلفه های اساسی در قلمرو تعليم و تربيت، يعنی هدف ها، 
ــا، (که درجمع بندی نهايی، در قالب  برنامه ها، و روش ه
ــه مؤلفه شکل می گيرند۲)  اصول تربيتی ناظر بر اين س
و در نتيجه، تأسيس دانشی نوين به نام «فلسفة تعليم 
ــالمی» با وجود سختی ها و موانع پيش رو،  و تربيت اس
وظيفة اصحاب انديشمند ودلسوز اين حوزة معرفتی است 

که «الميسور اليسقط بالمعسور.»
در اين مجال اندک، نمی توانيم «طابق النعل بالنعل»، 
به تبيين و معرفی ديدگاه های خاص خود در باب «فلسفة 
تعليم و تربيت اسالمی» بپردازيم، در عين حال و ضمن 
پرهيز از «ايجاز مخل» به چند نکته اساسی در اين زمينه 

اشاره می کنيم:
ــطح از مفهوم  ــه س ــور کلی، می توان در س ۱- به ط
ــفة تعليم و تربيت اسالمی سخن گفت:  ياماهيت فلس
«سطح پيش استنتاجی»، «سطح استنتاجی» و «سطح 

پس استنتاجی.»
ــطح پيش  ــالمی در س ــم و تربيت اس ــفة تعلي فلس
استنتاجی، چيزی جز بازيافت، گردآوری، تنظيم و تدوين 
ــوفان اسالمی- اعم از متقدمان و  ديدگاه هايی که فيلس
متأخران- در باب تعليم و تربيت مطرح کرده اند، نيست. 
فلسفة تعليم و تربيت اسالمی در اين سطح، مالزمه ای با 
خلق و ابداع ندارد، جز در حد بازگفتی تازه و هنرمندانه از 
آنچه قبًال خلق کرده است. فسلفة تعليم و تربيت اسالمی 
ــی دارد و ناظر به  ــطح، گوهر و هويتی تاريخ در اين س
ارائة مجدد و تأليف امروزين ديدگاه های تربيتی فيلسوفان 

اسالمی است.
فلسفة تعليم و تربيت اسالمی در سطح استنتاجی، 
کوشش منظم، منطقی و ضابطه مند فيلسوف تعليم و 
تربيت برای کشف و استنتاج ديدگاه تربيتی فيلسوفان 

اسالمی است.
ــرانجام، فلسفة تعليم و تربيت اسالمی در سطح  و س
پس استنتاجی، يعنی خلق و ابداع مبانی فلسفی نوين 
اسالمی از يک سو، و خلق و ابداع انديشه ها و ديدگاه های 

تربيتی متناسب با آن ها از سوی ديگر.
۲- فلسفة تعليم و تربيت اسالمی با دو رويکرد قابل 
تأمل و بررسی است: فلسفه تعليم و تربيت، که متّصف 
ــالمی» است و «فلسفة» مضاف به تعليم  به صفت «اس
ــرد دوم،  تخصصی تر و به يک  ــالمی. رويک و تربيت اس
ــفی تر يعنی استداللی تر و تعقلی تر از رويکرد  معنا، فلس

اول است.
اين دو رويکرد، با اين دو عبارت انگليسی، به خوبی از 

يکديگر تفکيک می شوند:
Islamic philosophy of education -۱
Philosophy of Islamic education -۲
و رويکرد برگزيدة ما ، همين رويکرد دوم است.

۳-فلسفة تعليم و تربيت اسالمی، مطابق رويکرد دوم، 
philoso-) ــفی يا فلسفه های مضاف يکی از علوم فلس

ــا روش تعقلی ، يا برهانی و  ــت که ب phies of…) اس
ــتداللی، به تحليل و تبيين و اثبات مبادی تصوری  اس
ــالمی می پردازد. به ديگر  و تصديقی تعليم و تربيت اس
سخن، در اين قلمرو معرفتی، از ادله ای بحث می شود که 
واسطه در اثبات محمول ها برای موضع ها در گزاره های 
ــالمی اند و به عبارت جامع تر، فلسفة  تعليم و تربيت اس
تعليم و تربيت اسالمی، تحليل و تبيين عقالنی و برهانی 

مبانی فلسفی تعليم و تربيت اسالمی است.
۴-پژوهش در فلسفه تعليم و تربيت اسالمی، مطابق 
رويکرد دوم، از دو طريق امکان پذير است: طريق لّمی و 

طريق اّنی.
پژوهش لّمی از مبانی فلسفة اسالمی آغاز و به تعليم 
ــترد. پژوهش نام برده در  و تربيت اسالمی دامن می گس
سه سطح طولی پيش گفته، يعنی «پيش استنتاجی»، 
ــا «بازيافت»  ــتنتاجی» ي ــس اس ــتنتاجی» و «پ «اس

سخن سردبير
ــت  ــه در پيش روس ــه ک ــر پژوهش نام ــماره حاض ش
ــريه به عنوان ارگان  ــماره است. اين نش يک صد و دهمين ش
آموزشی پژوهشي و خبري پژوهشگاه همواره سعی داشته با 
انتشار اخبار و رويدادهائی که سبقة پژوهشی دارند خوانندگان 
را از آنچه که می گذرد مطلع نمايد. البته در بيشتر شماره های 
ــتن از ظرفيت های علمی و  ــده با ياری جس ــعی ش آن س
ــی اعضاء محترم هيات علمی شاغل در پژوهشگاه  پژوهش
ــی و آموزشی و صاحب نظران  وديگر مراکز علمی و پژوهش
حوزه تعليم وتربيت استفاده نمايد و به انعکاس نظرات ايشان 
در مورد موضوعات مرتبط با تعليم وتربيت بپردازند. اعضاء 
محترم هيات تحريريه پژوهش نامه نيز در جلساتی که برگزار 
شد همواره ياری رسان سردبير و مدير داخلی نشريه بوده اند. 
در شماره قبل بخشی از مطالب ارائه شده در سومين همايش 
ــتاد همکاری های حوزه های علميه و آموزش و  ــاالنه س س
پرورش به چاپ رسيد. در اين شماره نيز بخش نهائی مقاله 
با عنوان طرحی برای فلسفه تعليم وتربيت اسالمی، به چاپ 
ــت. همچنين گزارش اين همايش که با حضور  رسيده اس
اساتيد و مديران حوزه علميه قم و با حضور مقام عالی وزارت 
ــت، و در يکی از مقاالت به نقد  ــده است، آمده اس برگزار ش
ــندی که اخيراً تحت عنوان رهنامه نظام تربيت  اجمالی س
رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ايران توسط گروهی از 
اعضاء ستاد تحول بنيادين تهيه شده، پرداخته شده است . 
قطعًا با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری نظام تعليم 
ــن می تواند از  ــور با بهره مندی از تحول بنيادي وتربيت کش
ــليقه ای در حوزه های مختلف پرهيز  روزمرگی و اقدامات س
کند. هدف اصلی تحول بنيادين را براساس سند تحول بايد 
ــاله پنجم و برنامه تحقق  ــا افق کوتاه مدت، برنامه پنج س ب
ــرورش دنبال کرد.  ــران ۱۴۰۴در آموزش و پ ــم انداز اي چش
گزارش ديگری که توسط يکی ديگر از کارشناسان محترم 
پژوهشگاه پس از سفری که که به ژاپن داشته اند تهيه شده 
ــزارش از منظر پژوهش های  ــه خواهيد کرد. اين گ مالحظ
ــط  تطبيقی قابل توجه خواهد بود. در خردادماه جاری توس
گروه ارزشيابی آموزشی، به منظور توضيح و تبيين مطالعات 
ــده در زمينه ارزشيابی توصيفی نخستين همايش  انجام ش
ــيابی توصيفی رابا حضور  ــی چالش های فراروی ارزش بررس
اساتيد محترم و اعضاء هيات علمی برگزار نمود. در بخشی 
ــی از آنچه که در اين همايش  ــماره گزارش مفصل از اين ش
ــت مالحظه می کنيد. در اينجا به نمايندگی از اعضاء  گذش
ــريه از کليه صاحب نظران حوزه  محترم هيات تحريريه نش
تعليم و تربيت، کارشناس مسئوالن و کارشناسان تحقيقات 
ــی کماکان  ــتان ها و عالقه مندان به پژوهش های آموزش اس
ــاالت و گزارش هائی که با  ــال مق دعوت می نمايد تا با ارس
مأموريت نشريه قرابت دارند، ما را در هرچه پربار تر کردن آن 
ياری رسانند. اين مقاالت و گزارش ها می توانند موضوعاتی از 
قبيل، نيروی انسانی،  رابطه اولياء و مربيان، بهداشت روانی، 
امور تربيتی، آموزش های فنی و حرفه ای، ارزشيابی آموزشی، 
مطالعات زنان، انديشه های حضرت امام خمينی (ره)، اقتصاد 
آموزش و پرورش، کرسی های نظريه پردازی،  نقد و مناظره 

و... را در برگيرد.    
                                دكتر عبدالحميد رضوي 
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ــت. اما  ــاف» و «خلق» قابل تصور و تحقق اس «استکش
ــت که با رويکرد ثبوتی و نه  ــی اس پژوهش اّنی پژوهش
ــم و گزاره های موجود و محقق تعليم و  اثباتی از مفاهي
ــروع می کند و می کوشد تا با جست  تربيت اسالمی ش
ــفة اسالمی، بنيان  و جو در البه الی متون و منابع فلس

فلسفی مطابق با آنها را بازيابی، کشف، و يا خلق نمايد.
ــز وجود دارد که  در اين زمينه، نکته های ديگری ني
ــط آنها مجالی بيشتر می طلبد و  ــرح و بس معرفی و ش

پرداختن به آنها مناسب اين حال و مقام نيست.
ــزم خود را  ــبحان، ع ــده، به لطف پروردگار س نگارن
ــرايط خاص زمانی که با  ــت تا در اين ش جزم کرده اس
پيام راه گشای رهبر بصير و فرزانة انقالب، آهنگ نهضت 
توليد علم و جنبش نرم افزاری در فضای جامعة اسالمی 
ــتادان و فرهيختگان  ــده است و اس ما طنين افکن ش
ــک دريافته اند که تنها پيروی  متعهد اين مرز و بوم ني
چشم و گوش بسته از فرهنگ و انديشه و دانش غربيان، 
ــرانجامی جز انحطاط و سرخوردگی و عقب ماندگی  س
ــيس و  ــدارد، تمام تالش و توان خويش را در راه تأس ن

پی ريزی دانش نوين «فلسفة تعليم و تربيت اسالمی» به 
کاراندازد و در اين راه پرمشقت، البته نيازمند امدادهای 
ــأنه- و راهنمايی  ملکی و ملکوتی حضرت حق- جل ش
ــتا،  ــت. در اين راس ــاد اصحاب علم و معرفت اس و ارش
ــو، تحقيقات دامنه داری را  ــال پيش به اين س از  دو س
برای نظريه پردازی در «فلسفة تعليم و تربيت اسالمی، 
براساس حکمت صدرايی» آغاز نموده است که نتايج آنها 

را به تدريج ارائه خواهد کرد.
ــر لزوم در  ــی، افزون ب ــيس چنين دانش توليد و تأس
اختيار داشتن روش شناسی پژوهشی مناسب و کارآمد، 
مستلزم آگاهی عميق و جامع از مبانی فلسفة اسالمی 
ــت، و پای نهادن در وادی پرفراز و نشيب و راه پرپيچ  اس
و خم فلسفة اسالمی، جز با زانوی تلمذ زدن و استخوان 
شاگردی نرم کردن در محضر استادان و راهنمايان مجرب 

و کارآزمودة اين طريق، قرين توفيق نخواهد شد.
به کوی عشق منه بی دليل راه قدم 

 که من به خويش نمودم صد اهتمام و نشد
ــيده اند تا  ــانی در سال های اخير کوش هر چند کس

ــفة تعليم و تربيت را بر فلسفة اسالمی پی افکنند،  فلس
ــن عدم احاطة بر  ــا بزرگ ترين نقطه ضعف آنها همي ام
هزاران هزار نکته و لطيفة آشکار و پنهان و بلکه پنهان تر 
ازموی در فلسفة اسالمی است. اين احاطه و اشراف جز 
با صبر و تحمل و اندک اندک آموختن و پرهيز از عجله 
و شتابزدگی و تدريس و تلمذ در محضر استادان خبره 
و شايسته حاصل نمی شود. درست به همين دليل است 
که فيلسوف کم نظير و نامدار ايرانی، جناب شيخ الرئيس 
ــينا در پايان آخرين نمط کتاب وزين االشارات و  ابن س
التنبيهات ذيل عنوان «خاتمه و وصيه» شروط مورد نظر 

خويش برای فلسفه آموزی را برمی شمارد:۳
همان گونه که مالحظه می شود، فيلسوف جليل القدر 
ما، عالوه بر شروطی مانند تيزهوشی، پاک سيرتی، سيرة 
ــه حق نظر کردن،  ــتقيم و منظم، با صدق و صفا ب مس
عدم پيروی از وسوسه، و خودداری از آموزش فلسفه به 
ــرايط که برای فلسفه آموزی برمی شمرد، از  افراد فاقد ش

«آموختن تدريجی» نيز سخن می گويد.
مطالعة چندين و چند کتاب در فلسفة اسالمی، و اتکا 
و استناد به منابع دست دوم و سوم، آن هم بدون فراگيری 
ــش حکمی و برهانی در  ــه گام و تدريجی اين دان گام ب
محضر کارشناسان و فرهيختگان خبرة اين فن، و سپس 
داعيه دار اين پهنة پهناور شدن و شتابزده و بی محابا در 
اين وادی پرفراز و نشيب تاختن، حاصلی جز فروغلتيدن 
در دام توهم و خيال و پندار و يا دست کم، گرفتار آمدن 
ــی، و فضل نمايی  ــطحی نگری، پراکنده گوي در ورطة س

نخواهد داشت: «کسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء»
۱ - به نظر نگارنده، فراتر از مبانی سه گانة معروف 
فلسفی، يعنی وجود شناسی، معرفت و ارزش شناسی 
در منابع فلسفة تعليم و تربيت غرب فلسفة اسالمی، 
حاوی چهارمبنای ديگر نيز هست: خداشناسی، جهان 
ــی روان شناسی فلسفی (انسان شناسی) و معاد  شناس
شناسی. اينجانب در مقاله ای با عنوان: «مبانی معرفت 
ــناختی تعليم و تربيت اسالمی، با تأکيد بر حکمت  ش
متعالية صدرايی» که در فصلنامة روان شناسی و علوم 
تربيتی دانشگاه عالمه طباطبايی (شماره ۳. بهار ۸۵) به 
چاپ رسيده، به تفصيل در باب مبانی معرفت شناختی 
ــخن گفته، آنها را در قالب هفت  ــالمی س ــفة اس فلس
ــت مفهومی يا تصوری شناخت»،  مبنا يعنی«بهداش
«بداهت مصداقی ياتصديقی شناخت»، «قوا يا ابزارهای 
شناخت»، «اقسام شناخت»، «تجرد شناخت»، «مراتب 
شناخت»،  و «ابداعی بودن شناخت» معرفی و تحليل 

کرده ام
۲ -  به اعتقاد ما، اصول تعليم و تربيت ، عبارت اند از: 
«مفاهيم يا گزاره های کلی انشايی که معيار و راهنمای 
اعمال تربيتی اند» برای آشنايی بيشتر، رجوع کنيد به  
جزوة درسی اينجانب، باعنوان: «تعليم  تربيت اسالمی» 
(تحليل و واکاوی مؤلفه های تعليم و تربيت اسالمی، با 
ــی ارشد و  رويکرد رابطه مدار)، ويژة دوره های کارشناس
ــی و علوم تربيتی دانشگاه  ــکدة روان شناس دکترا. دانش

عالمه طباطبايی فروردين ماه ۸۶.
ــين بن عبداهللا،  ــيخ ابی علی حس ۳ - ابن سينا،الش
ــارات و التنبيهات، ج ۳ نشرالبالغه قم: ۱۳۷۵، ص  االش

.۴۱۹
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درآمدی بر  فرهنگ آموزش در ژاپن

ــناس پژوهشگاه آموزش  دکترابوالفضل بختياري/ كارش
(پژوهشــكده  ــرورش  پ و 
ــواده))  ــان (خان ــاء و مربي اولي

ab146222@yahoo.com

  اشاره
 در دهه هاي اخير دستاوردها 
ــگرف ژاپن  و پيشرفت هاي ش
ــرت  ــرت و حس ــب حي موج
جهانيان شده است، به طوري كه بسياري از پژوهشگران راز 
موفقيت و توفيق ژاپني ها را در فرهنگ آموزش و پرورش آن 
جستجو مي كنند. در اين نوشتار نگارنده طي چندين سال 
به مطالعه و مشاهده سرزمين آفتاب تابان (ژاپن) پرداخته، 
درس هايي از فرهنگ آموزش و مدارس ژاپني ها را به صورت 

خالصه تقديم مي نمايد.
  مقدمه 

پژوهش هاي انجام شده در خصوص فرهنگ آموزش و 
فرهنگ مدارس ژاپني، اعجاب جهانيان را برانگيخته است. 
به طوري كه در چندين آزمون بين المللي (TIMSS تيمز)، 
ــورهاي برتر جهان بوده  ــوزش و پرورش ژاپن جزو كش آم
است، همچنين مطالعات تطبيقي آموزش و پرورش نشان 
مي دهد كه آموزش و پرورش عمومي به ويژه دوره ابتدايي از 
كيفيت بسيار بااليي برخوردار است (سركارآراني، ۱۳۸۴). 
«اَزرا ووگل» (استاد دانشگاه هاروارد) كه حدود ۲۰ سال در 
آنجا به مطالعه مشغول بوده مي نويسد: من از موفقيت هاي 
ــده بودم، از خودم  ــگفت زده ش ژاپن طي دو دهه اخير ش
مي پرسيدم چرا ژاپن، بي آنكه منابع طبيعي داشته باشد، تا 
اين حد در حل مشكالتي كه براي جامعه آمريكا ناگشوده 
مانده موفق بوده است؟! اما به راستي راز موفقيت ژاپن در 

ــده تا بسياري از آگاهان،  ــت و كدام ويژگي باعث ش چيس
قرن بيست و يكم را قرن ژاپن بدانند و آن را كشور شماره 

۱ بشناسند؟.
ووگل (استاد دانشگاه هاروارد)، معتقد است نوسازي ژاپن 
از اواسط قرن نوزدهم (يعني عصر امپراتوري «مي جي» در 
سال ۱۸۶۸) آغاز شده و از اين زمان ژاپني ها به طور جدي 
ــدند و از تركيب و تلفيق عناصر  ــنا ش با فرهنگ غرب آش
فرهنگي خود، فرهنگ نوين ژاپن را ساختند. روش ژاپني ها 
ــيارانه و آگاهانه بود (ووگل  ــن تركيب فرهنگي، هش در اي
۱۹۷۹، ترجمه خوارزمي و اسدي ۱۳۷۱). ژاپني ها تمدن و 
ــن در آميختند و كهن  ــگ كهن خود را با دانش نوي فرهن
ــيار اثربخش بود  را دور نينداختند. حاصل اين آميزش بس
و فرهنگ ژاپن شكوفا شد. همچنين ويژگي هايی همچون 
پشتكار، صبر و حوصله، انضباط دروني، حساسيت و احترام 
به ديگران، تأكيد بر كارگروهي (تيمي) در موفقيت آنها سهم 
ــته، ولي «ووگل» معتقد است: پيشرفت هاي ژاپني ها  داش
بيشتر دستاوردهاي ساختارهاي سازماني، سياستگذاري و 
ــت آنهاست. شايد بتوان گفت «مديريت  برنامه ريزي درس
ژاپني» كه زبانزد جهانيان است در اين توفيق سهم بسزايي 

داشته است. 
ــن را به نظام  ــگران علل توفيق ژاپ ــياري از پژوهش بس
ــرمايه گذاري زياد  آموزش و پرورش كارآ و با كيفيت، و س
ــاني، سختكوشي و وفاداري افراد به  روي پرورش منابع انس
سازمان هايي كه در آن كار مي كنند، احساس تعهد در جهت 
رشد و پيشرفت، فداكاري و آمادگي براي اصالح نارسايي ها و 
اشتباهات خود، سازماندهي و مديريت بسيار خوب و كارساز  
نسبت می دهند (هرمن كان). همچنين برخی انديشمندان 
ــاني  می گويند: مردم ژاپن به آموزش و پروردن منابع انس

خود بسيار توجه و تأكيد دارند (طوسي، ۱۳۸۴)، برخي ديگر 
ــگران جهش ژاپن را ناشي از ويژگي هاي فرهنگي  پژوهش
ــندگان توانايي هاي  خاص ژاپني ها مي دانند و برخي نويس

ژاپني ها را براي «كار گروهي» كليد موفقيت آنها مي دانند.
   نظام آموزشي ابتدايي در ژاپن 

مدارس ابتدايي در ژاپن بسيار جالب و ديدني هستند، 
ــاختار و نظام آموزش ابتدايی ژاپن به پرورش شخصيت  س
کودک در اين دوره بسيار توجه دارند. فضای فيزيکی مدارس 
ابتدايی بسيار مجهز و درخور توجه است، به طوری که اكثر 
ــتخر دارند و فضاهاي فيزيكي  مدارس ابتدايي در ژاپن اس

بسيار تميز و با طراوت هستند. اما چرا مدارس ابتدايي؟
اكثر پژوهشگران آموزش و پرورش ژاپن، مدارس ابتدايي 
ــب و جاذب توصيف  ــرزنده، بزرگ، جال ــيار س ژاپن را بس

كرده اند، براي مثال «كومينگر» مي گويد:
ــوزش و پرورش ژاپن  ــبد آم مدارس ابتدايي، گل سرس
ــه با اياالت متحده آمريكا، سهم  ــتند. ژاپن در مقايس هس
ــتري از توليد ناخالص ملي خود را در مقاطع ۱۲ سال  بيش
تحصيلي (ابتدايي تا دبيرستان) و مقدار كم تري از آن را در 

آموزش دانشگاهي خويش، هزينه مي كند.  
در طول بيش از يكصد سال، رهبران و دولتمردان ژاپني 
به دوره آموزش ابتدايي به عنوان محوري سرنوشت ساز در 
توسعه ملي، نظر داشتند، چنانكه آري نوري، موري (معمار 

مدرنيزاسيون ژاپن) در سال ۱۸۸۵ مي نويسد:
۹۹ درصد دانش آموزان دوره ابتدايي در ژاپن در مدارس 
ــت خود درس مي خوانند در  ابتدايي دولتي، در محل اقام
ــت و فرزندان تمام  اين دوره تحصيالت، آموزش رايگان اس
ساكنان محل، اجازه ثبت نام دارند (لوييس ترجمه افشين 

منش و ايلبگي طاهر ،۱۳۸۵،۵). 
ــد دانش آموزان، كالس دوازدهم را با  در ژاپن ۹۰ درص
ــبت در آمريكا ۷۳  ــت سر مي گذراند (اين نس موفقيت پش
ــت) [رولن و بيورك ۱۹۹۸،  درصد و در اروپا ۵۰ درصد اس

ترجمه رعيتي دماوندي،۱۳-۱۳۸۳] 
  ويژگي هاي فرهنگ مدارس در ژاپن 

ــت ژاپن به آموزش و  ــيار زياد مردم و دول ۱ – اهميت بس
پرورش (دولت ژاپن بيشترين سهم از توليد ناخالص ملي را 

صرف دوره هاي آموزش پيش دبستاني و ابتدايي مي كند)
ــد بر كارگروهي (تيمي)- (ووگل ۱۹۷۹، لوييس  ۲ – تأكي

۱۹۹۵، سركارآراني ۱۳۸۱، بختياري ۱۳۸۷)
ــاز آميز  ــازي اعج ــري نوس ــري و نوپذي ــاف فك ۳ – انعط

ژاپن(ووگل ۱۹۷۹)
۴ – نظام آموزشي كارآمد – كيفيت باالي آموزش (هرمان 

كان)
۵ – پشتكار، صبر و حوصله، انضباط دروني

۶ – احترام به ديگران 
۷ – روح همكاري دسته جمعي

۸ – انضباط و شوق به كار 
۹ – ثبات

۱۰ – شوق يادگيري

به ژاپن بايد به مثابه آيينه نگاه كرد و نه يك راهكار۱ 
براي شناخت سرزمين خود،بايدسرزمين ديگري را شناخت۲

در مدارس ژاپن، آموزش قلب ها و 
انديشه های بچه ها مد نظر است
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برنامه درسي ملي در بردارنده راهكارهايي براي فعاليتهاي 
غيردرسي دانش آموزان مي باشد (برنامه  نظافت مدرسه) از 
ــرايداري وجود ندارد، پاكيزه  آنجا كه در مدارس ژاپني، س
ــتن كالس ها، راهروها يا سرويس هاي بهداشتي و  نگه داش

زمين هاي بازي بر عهده دانش آموزان است.
ــاهده از مدارس ژاپن پرداخته،  نگارنده که خود به مش
ــتانی را در  ــياری از دانش آموزان ابتدايی و پيش دبس بس
حال نظافت کالس و مدرسه ديده است. در يکی از مدارس 
ابتدايی در کيوتو و يک مرکز پيش دبستانی در توکيو شاهد 

دستمال کشيدن بچه ها در راهرو و کالس بوده است.
به زعم برخی پژوهشگران (لوئيس، سرکار آرانی، دوای و 
ديگران) در مدارس ژاپن آموزش قلب ها و انديشه ها بچه هاي 
مدنظر است. پژوهش لوئيس (۱۹۹۵)، نشانگر تجلی فرهنگ 
ژاپنی در فرآيند آموزش و يادگيری در مدارس ژاپن است، و 
در مدارس ژاپن به صورت حيرت انگيزی آموزش و يادگيری 
ــود و آموزش  ــناريوهای فرهنگی مديريت می ش در قالب س
ــت و مبتنی بر  ــرورش ژاپن تا حدود زيادی فرهنگی اس و پ

فرهنگ ژاپنی است. 
آموزش و پرورش ژاپن با همه محاسني كه می تواند برای 
ما آموزنده باشد و تجارب موفقي را در اختيار ما قرار دهد، 
درس گرفت ولی در دهه های اخير با مشکالتی مواجه بوده 
که منجر به تفکر و تعقل صاحب نظران علوم تربيتی ژاپنی 
شده است، ازجمله Bullying (اذيت و آزار بچه ها)، کاهش 
ــتن عالقه برای ادامه  انگيزه دانش آموزان برای درس، نداش
تحصيل (پرفسور نقی زاده)، عدم توجه به فرديت [در ژاپن 
ــود- در نتيجه  ــيار توجه می ش به کار گروهی و تيمی بس
ــته های فردی کمتر مورد توجه است] موجب  فرد و خواس

مشکالتی شده است، که درخور توجه است.
ــن (در دوره  ــدارس ژاپ ــاي فرهنگي م ــي مهم فض ويژگ
ابتدايي) سرزندگي، شلوغي، شادابي، شادي و جار و جنجال 
ــت. معلمان ژاپني بر خالف همكاران خود درساير  كالس اس
كشورها تالشي براي سكوت و ساكت و بي حركت نگه داشتن 
دانش آموزان خود نمي كنند. از آنجا كه دانش آموز مجاز است 
با بغل دستي خود صحبت كند براي تراشيدن مدادش از جا 
بلند شود يا پرده ها را بكشد. اين قبيل كارها، اختالل در نظم 
كالس بشمار نمي رود. بنابراين نظم و انضباط تحميلي نيست 

و در نتيجه كالس ها نيز شلوغ و پر جار و جنجال است و اين 
امر از نظر معلمان، بي اشكال است.

پي نويس 
 بخشي از نوشتار حاضر، حاصل مشاهده، مصاحبه وحضور 
ــاعدت پژوهشگاه  ــت كه با مس نگارنده در مدارس ژاپن اس
مطالعات آموزش و پرورش، سفارت ژاپن در ايران و ايران در 
ژاپن، استاداني همچون دكتر سركارآراني، دكتر خرازي، دكتر 
عراقچي، دكتر گواهي، استاد صافي ، پرفسور محمد نقی زاده، 
ــور اوکاموتو(Okamoto)، کوياما (koyama)خانم  پرفس

موريتا (Morita) انجام شده است
 منابع:

- سركار آراني، محمدرضا. فرهنگ آموزش در ژاپن. تهران : 
روزنگار،۱۳۸۱

- ماتسوشيتا، كونوسوكه. مشت آهنين در دستكش مخملي: 
ــت و رهبري، ترجمه محمدعلي  ــي ديگر مديري ۱۰۱ ويژگ

طوسي. تهران: سخن، ۱۳۷۷
ــل. درس هايي از ژاپن. خبرنامه انجمن  - بختياري، ابوالفض

دوستي ايران و ژاپن، سال هفتم شماره ۱۶، تيره، ۱۳۸۶
- طوسي، محمدعلي. درسنامه فرهنگ سازماني: دوره دكتري 

مديريت آموزشي. تهران: واحد علوم و تحقيقات،  ۱۳۸۴
ــه ها. ترجمه ح.  ــس، كاترين. آموزش قلب ها و انديش - لويي
ــاز و كار، چاپ  ــين منش و ش. ايلبگي طاهر. تهران: س افش

چهارم ۱۳۸۵، ۱۹۹۵
- گواهي، عبدالرحيم. شينتوييزم. تهران: علم، ۱۳۸۶

ــوگا، ماتسودا. آموزش به مثابه فرهنگ.  - دوای، لوئيس، س
ــران :  ــی زو و موريتا. ته ــی م ــی، ش ــرکار آران ــه س ترجم

تربيت،۱۳۸۸  
- Monbusho, Education in Japan, Tokyo: 

1995

- Monbukagakusho , Minstry of 

Education,culture sport,science and 

technology,Tokyo: 2008

پی نوشت ها:
۱.  مري وايت ۱۹۸۷به نقل از لوئيس ۱۹۹۵ ترجمه افشين 

منش و ايلبگي طاهر ۱۳۸۵
۲. لوئيس ۱۹۸۵ترجمه افشين منش و ايلبگي طاهر ۱۳۸۵

۱۱ – اخالق كار و تالش
۱۲ – در زمينه مديريت، ژاپني ها به رهبري جمعي گرايش 

دارند
۱۳ – تأكيد بر جنبة كاربردي آموزش 

۱۴ – شيوه آموزش عملگرا، تأكيد بر آزمايش و پژوهش
۱۵ – دانش آموزان در كارهاي مدرسه مشاركت فعال دارند 

(تعاون، همراهي گروهي)
۱۶ – مدرسه در ژاپن محل زندگي دانش آموزان است

ــاد به نفس»  ــعي در باالبردن «اعتم ــدارس س ۱۷- در م
فراگيران(دانش آموزان) است 

ــد روحيه  ــد خالقيت و رش ۱۸ – مدارس ژاپني براي رش
كارگروهي تالش مي كنند

۱۹ – بازي هاي آزاد در مدارس مورد توجه است
۲۰ – مدارس ژاپني  بچه ها را براي زندگي در جامعه تربيت 

مي كند
۲۱ – پرورش حس اعتماد به نفس

۲۲ – شكوفايي خالقيت 
۲۳ – مشاركت و درگيركردن بچه ها به صورت عملي     

۲۴ – پرورش حس مسئوليت پذيري
۲۵ – تأكيد بر رفاقت بين دانش آموزان به جاي رقابت 

۲۶ – تأكيد بر دوستي و همكاري بين بچه ها
۲۷- همكاري در نظافت مدرسه 

۲۸- همكاري بسيار نزديك خانواده (اولياء) با مدرسه 
۲۹- تأكيد بر دوستي و رفاقت در مدارس (لوييس ۱۹۸۵)

۳۰- توجه به خودفرماني يا خودمديريتي (لوييس)
۳۱-تأکيد  بررشد اجتماعی(بنجامين ۱۹۹۷)،سهم زيادی 
ــد اجتماعي  ــوزش در ژاپن به زندگي اجتماعي و رش از آم

مي پردازد 
۳۲- ايجاد فرصت هاي مساوي براي همگان 

۳۳ –آموزش (پرورش) تمامي كودكان با يك روش
ــم در نقش هادي و  ــتبد (معل ۳۴- معلمان مربي اند نه مس

راهنما)
۳۵- در مدارس ژاپن تفريح و شادي ضروري است

ــادي دانش آموزان را وارد به  ــدارس با تفريح و ش ۳۶- در م
مشاركت و همكاري مي كنند

۳۷- در ژاپن كالس ها به گروه هاي كوچك تقسيم مي شود
۳۸- ژاپني ها كوشيده اند شادي و لذت را به فرايند يادگيري 

بياميزند
۳۹- در كالس هاي درسي ژاپن تعارض و دشمنی بين معلم 

و شاگرد وجود ندارد
۴۰- هيچ دانش آموزي در ابتدايي مردود نمي شود – هيچ 
ــود  ــاركت در فعاليت ها منع نمي ش ــش آموزي از مش دان

(بنجامين ۱۹۹۷).
ژاپني ها اعتقاد دارند تجربه ها، تأثير بلند مدت در رشد  

دارد لذا براي پرورش افراد تجارب مهم هستند.

ژاپني ها تمدن و فرهنگ كهن خود 
را با دانش نوين در آميختند و كهن 
را دور نينداختند. حاصل اين آميزش 
بسيار اثربخش بود و فرهنگ ژاپن 
شكوفا شد
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پير معارف و پدرمدرسه جديد
فتح اهللا توحيدلو

ــدی تبريزی روز  ــن فرزند آخوند مال مه ميرزاحس
جمعه ۵ رمضان۱۲۶۷ قمری(ميالدی۱۸۵۱) در تبريز 
ــه مکتب خانه های آن زمان  ــالگی ب به دنيا آمد، از ۵ س
ــوزوی بهره گرفت  ــال از دانش ح رفت و مدت ۱۶ س
(۵ سال مکتب خانه تعليمات ابتدايی و ۱۱ سال دانش 
ــهرهای  عربی، ادبيات و فقه) و پس از آن در يکی از ش

تبريز پيش نماز شد.
ميرزا حسن در اثر مطالعه روزنامه های حبل المتين، 
ــر و ثريا به دانش جديد و مدارس جديد عالقه مند  اخت
شد، وی در کتاب خود به نام«کفايه التعليم» می نويسد:

روزنامه ثريا بسی تاريکی ها را برايم روشن کرد.
ــرده بودکه بايد تغيير در  وی با همه وجود حس ک
شيوه تعليم و تربيت به وجود آيد، بر آن شد تا به مصر يا 
به بيروت سفر کند و در دارالمعلمين يکی از اين دو شهر 
با اصول آموزش و پرورش نوآشنا شود. در سال ۱۲۹۸ 
قمری به دارالمعلمين بيروت وارد شد و به مدت ۲ سال 

اصول تعليم و تربيت را فرا گرفت و از معلمی که الفبای 
فرانسه را به شيوه تازه ای درس می داد اصول تعليم الفبا 
را ياد گرفت و پس از تطبيق آن با اصول الفبای فارسی 
ــه راه را برای يادگيری  ــيوه نويی را به وجود آورد ک ش

خواندن و نوشتن بی سوادان ساده می کرد.
رشديه در سال ۱۳۰۰ قمری برای تأسيس مدرسه 
ــفر از  ــران آمد، در راه س ــوی اي ــد از بيروت به س جدي
مدارسی که در اسالمبول با شيوه جديد کار می کردند 
ــنديد، اما ايران را به  ــيوه کار آنان را پس ديدن کرد، ش
سبب اوضاع اجتماعی آشفته ای که داشت برای اين کار 

مناسب نديد، به ناچار به ايروان رفت و نخستين مدرسه  
رشديه را برای مسلمانان آنجا به وجود آورد.

ــال داير بود، رشديه  ــه به مدت چهار س اين مدرس
ــکيل چنين  ــا در تش ــتفاده از تجارب روس ه ــا اس ب
ــه هايی روز به روز به رونق مدرسه خود بيفزود، تا  مدرس
اين که ناصرالدين شاه در بازگشت از سفر فرنگ، مدرسه 
ــاه ايران خواست که به او اجازه  را ديد، رشديه از پادش
تأسيس  مدرسه ای در ايران داده شود، اّما اين خواهش 
ــه وی را نيز منحل و اثاثيه  ــد و مدرس وی برآورده نش
ــم توقيف گرديد. چندی بعد با ياری بعضی از  آن ه
مصلحان به ايران آمد و در تبريز کار خود را آغاز کرد. 
ــادات شهر دستور داد  اّما در روز امتحان رئيس الس
مدرسه را ببندند و حکم تکفير رشديه صادر شد و 

وی مهدورالدم اعالم گرديد.
ــبانه از تبريز به مشهد  ــديه ناچار ش رش
گريخت،۶ ماه بعد که رئيس السادات وفات 
ــد و در محّله بازار،  ــه تبريز آم ــت دوباره ب ياف
مدرسه را ايجاد کرد. اين بار نيز مدرسه را غارت و 
مدير آن را تهديد به قتل کردند. باز هم رشديه از راه 
روسيه  به مشهد رفت و چند ماه بعد باز به تبريز 
آمد و در محّله چرنداب، مدرسه ای را داير کرد، در 
اين زمان تعداد شاگردان به ۳۷۰ نفر رسيدند، باز 
هم مکتب داران که از اين کار ناراضی بودند به پدر 
ــديه اخطار دادند تا مدرسه را ببندد و مدرسه  رش
ــد. حکم تکفير دادند، رشديه باز به  بسته ش
ــاه  مجدداً  ــهد گريخت و پس از ۶ م مش
به تبريز آمد و در محّله نوبر، مدرسه ای 

ايجاد کرد.
به طور کّلی بسياری از متشرعان با 
مدرسه رشديه  مخالف بودند زيرا آنان 
برنامه درسی مدارس را نمی پسنديدند، 
با اين همه عده ای از مجتهدان علم و 
فرهنگ دوست از وی حمايت کردند، 
مانند حاج ميرزا جوادآقای مجتهد 
ــادی نجم آبادی و  ــاج ميرزاه و ح
بسياری از شخصيت های اجتماعی 

ديگر مانند امير نظام و امين الدوله وی را حمايت کردند 
ولی دشمنی عين الدوله با رشديه باعث شد که وی را به 
کالت تبعيد کنند. اين دشمنان ( اتابک و عين الدوله) 
ــديه را به حال خود بگذارند الفبا  معتقد بودند اگر رش
را تغيير خواهد داد، روزنامه نويس هم که شده است و 
گناه روزنامه نويسی کمتر از گناه  مدرسه تاسيس کردن 
نيست. بعضی اوقات هم در خانه و مدرسه بعضی ها را 
دور خود جمع می کند و به بهانه اين فعاليت ها بود که 

وی را به کالت خراسان تبعيد کردند.
رشديه پس از ۹ سال که آزادی خواهان قدرت يافتند 
و فرمان مشروطيت صادر شد به شهر باز گشت  و کار 

خود را ادامه داد
نوآوری های رشديه را می توان اين گونه خالصه 

کرد:
۱-دگرگونی در شيوه آموزشی

زيرا تا قبل از رشديه يکی از کارهای سخت، آموزش 
خواندن و نوشتن بود. شمس الدين رشديه فرزند وی که 
ــال به امر آموزش مشغول بود از قول پدرش  خود ۵ س

می نويسد:
روزی از پدر شادروانم  شنيدم که می فرمود:«خدمت 
بزرگ من تاسيس مدرسه در ايران نيست، اگر من اين 
کار را نمی کردم، دير يا زود ديگری اين کار را می کرد، 
خدمت ذی قيمت من ايجاد الفبای صوتی است که راه 
آموزش را سهل و آسان کرده است و نوآموزان بی گناه 
را از آن کوره راه ها و عذاب ها خالص کرده است. با اين 
اصول که کودن ترين اطفال در ۶۰ روز نوشتن و خواندن 

را می آموزند.»
۲-نکته ديگر اين که رشديه در آن توجه نمود

ــرا تا پيش از آن  ــب دانش آموزان بود،زي درک مطل
اطفال مطالب را طوطی وار حفظ می کردند و همچنين 
دگرگونی در محتوای کتاب های درسی بود.،اين مطالب 

از دو نظر قابل توجه است:
الف-سادگی نسبی مطالب

ب-پرداختن به مسائل سياسی و اجتماعی
۳-تنظيم برنامه درسی نيز از ابتکارات وی می باشد

ــاعت درس،درسی مخصوص را پيش  او برای هر س
بينی کرده بود.

۴- امتحان(ارزشيابی تحصيلی)
امتحان «ارزشيابی تحصيلی» و از همه مهمتر تنظيم 
نظام نامه برای مدرسه بود که نشان می دهد مدرسه از 

نظم خاّصی بايد بر خوردار باشد.
به هر حال اين پير معارف و پدر مدرسه جديد هنگامی 
ــود، اتوبوس به طرف او  ــتاده ب که در صف اتوبوس ايس
می آيد، وی در جوی آب می افتد و ران او می شکند، قلم 
پايش خرد می شود ودر اثر همين بيماری جهان هستی 

را بدرود می گويد. يادش گرامی باد.

حاج ميرزا حسن رشديه( ۱۳۶۳-۱۲۶۷ قمری) و (۱۹۴۴-۱۸۵۱ ميالدی)
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شهرام تقی زاده انصاری۱ / محقق و نويسنده
مقدمه

دورة  ــادگار  ي ــز  نطن ــهر  ش
ساسانيان است و آثار آتشکده ای 
ــی مثل مقبره  از آن دوره و بناهاي
ــيخ عبدالصمد و مسجد جامع  ش
ــت. نطنز  هنوز محفوظ مانده اس
كه از دوران قديم، از شهرهای آباد 
نواحی مرکزی ايران بوده، به دليل همسايگی با دو شهر بزرگ و 
ــان دوران شکوفايی و عظمت آنها بر اين  تاريخی اصفهان و کاش
شهر تأثير بسزايی داشته است. از سوی ديگر، موقعيت طبيعی 
ــيار کرده  ــاعدت بس و خوش آب و هوای نطنز به آبادانی آن مس
ــت، ولی متاسفانه، نبود تاريخ مدون و از ميان رفتن اکثر آثار  اس
ــی کامل تاريخ آن را مشکل نموده است. با وجود  تاريخی، بررس
اين، در ميان کتب و رساالت و جزوات قديمی، زندگی نامه های 
ــزی (قرن  ــل بديع الزمان اديب  نطن ــمندان و اديبايی مث دانش
پنجم ه . ق)، محمدبن احمدنطنزی (محدث)، خواجه اميربيک، 
ميرابوالمعالی نطنزی، معين الدين نطنزی، محمودبن هدايت اله 
ــزی، اوجی  ــيخ نورالدين عبدالصمد نطن ــترای نطنزی، ش افوش
نطنزی، به چشم می خورند که در طول تاريخ به تعليم و تربيت و 

پرورش مردم همت گماشته اند.
از جمله نخبه هايی که به خصوص در حوزه هنری در تاريخ و 
فرهنگ نطنز به فراموشی سپرده شده اند، علی اکبر مزين الدوله 

نطنزی است که در اين فرصت کوتاه به معرفی او می پردازيم.
علی اکبر مزين الدوله نطنزی در ۱۲۶۳ هجری قمری در نطنز، 
ــن دوازده سالگی جزء اولين شاگردانی گشت  متولد شد. در س
ــت فرخ خان  ــاه قاجار بنا به درخواس ــه در زمان ناصرالدين ش ک
امين الدوله برای تحصيل به اروپا عازم شدند و به پاريس رفتند. 
ــطه و عالی، وارد مدرسه هنرهای  او پس از گذراندن دوره متوس
ــت. او در نقاشی،  ــد و موفق به اخذ ديپلم گش زيبای پاريس ش
مجسمه سازی، موسيقی، تئاتر و نمايش نامه نويسی، تنها ايرانی 
مطلع بود، و به اين دليل نيز در تمام دوران تحصيل شاگرد اول 
شد. وی، پس از اتمام تحصيالت به منظور تکميل هنر نقاشی در 
 (Enger) فرانسه ماند و در نزد عالی ترين  نقاش فرانسه به نام انگر

به آموختن و تکميل نقاشی پرداخت. 
او به محض مراجعت به ايران و معرفی به حضور ناصرالدين شاه، 
از طرف ايشان، به علت عالقه مفرطی که به آموزش زبان فرانسه و 
فن نقاشی داشت، به معلمی مخصوص انتخاب شد و ضمنًا مأمور 
تدريس زبان فرانسه، موسيقی با نت و نقاشی با اصول صحيح در 

دارالفنون شد.۲ 
ــان  ــد: «ميرزاعلی اکبرخ ــاره او می نويس ــک درب کمال المل

مزين الدوله که به فرنگستان رفته بود، معلم من حساب می شد. 
ــخص آن هم در زمان كوتاه احدی به من حق تعليم  جز اين ش
ندارد. خودم به زحمت هر چه می دانم آموخته ام او طبع صنعتی 
نداشت ولی مايه مدرسه ای داشت»۳. مصورالملک و نيرالملک نيز 

از شاگردان مزين الدوله هستند.
ــد : «می توان  ــداد در کتاب رجال ايران می نويس مهدی بام
ــروژن  (Leperugin)  و  ــک را تا حدودی با لوپ او و کمال المل
ــت به ايران، به تدريس  ــه کرد» . او پس از مراجع رافائل مقايس
ــی پرداخت و در مدرسه دارالفنون نيز زبان  زبان فرانسه و نقاش
ــيقی با «نت» تدريس می کرد. او مؤسس واقعی  فرانسه و موس
تئاتر در ايران بود و به دستور ناصرالدين شاه، تاالری برای نمايش 
ــبک تماشاخانه های اروپا بنا کرد  در محل فعلی دارالفنون به س
و نمايشنامه «ميزانتروپ»  (Mesanthrope) از آثار مولير را 
ــت. او نمايشنامه هايی را که می بايست  در آنجا به نمايش گذاش
نمايش داده شود، ترجمه و تدوين می کرد. ناصرالدين  شاه نيز در 
شب های نمايش تئاتر شخصًا در محل مخصوص حاضر می شد و 
به تماشای تئاتر می پرداخت و ضمنًا  به تئاترهای اخالقی عالقه 
بسيار داشت و از هر گونه کمک و مساعدت و تشويق کارکنان در 

اين مورد فرو گذار نمی کرد. 
ــيقی و زبان فرانسه  ــال به تدريس نقاشی، موس او پنجاه س
ــتغال داشت و کتاب هايی نيز در زمينه نقاشی و زبان فرانسه  اش

نوشت. 
مزين الدوله مترجم دروس نظری لومر فرانسوی بود. وي در 
ــال ۱۲۴۸ شمسی معاون اول گارد و به عنوان رئيس موزيک  س
نظام استخدام شد و معلم موسيقی دارالفنون نيز بود و سازهای 

بادی، پيانو، وسلفژ را تدريس می کرد. 
ــتور ناصرالدين شاه،  وی مأمور ترجمه کتاب لغت  بنا به دس
ــی  ــه به فارس ديامانت (diamant) پنجاه هزار لغتی از فرانس
ــال کوشش و زحمت آن را به پايان رساند،  ــد و بعد از سی س ش
ولی به خاطر فقر مالی در ايران به چاپ نرسيد و در فرانسه به نام 
ــيد. او به قدری به ادبيات و زبان فرانسه  مزين اللغه  به چاپ رس

ــره المعارف  ــلط بود که به او «داي مس
متحرک»  می گفتند.  به او در يکی از 
سفرهايش به فرانسه، پيشنهاد شد که 
در آنجا اقامت گزيند و مشغول تدريس 
ــود، ولی وی به علت عشق و عالقه  ش
شديد به ميهن، اين پيشنهاد را قبول 
ــه جلد کتاب با متن ساده  نکرد . او س
ــه نوشته بود که آن ها را  به زبان فرانس
در دارالفنون تدريس می کرد. همچنين 
در موسيقی نيز، کتابی برای اولين بار 
ــاه در  ــت. ناصرالدين ش با «نت» نوش
ــری با درجه  ــال ۱۳۱۵ هجری قم س
سرتيپ اولی به او لقب «مزين الدوله» 
 داد و در سال ۱۲۲۸ هجری قمری، به 
«نقاش باشی» معروف شد. او بر حسب 
ــتور مظفرالدين شاه چند سفر به  دس
ــتر وقت  اروپا کرد و در مراجعت، بيش
ــه می کرد. وی تا  خود را صرف لغتنام
اواخر سلطنت احمدشاه استاد نقاشی در دربار قاجار و شاهزادگان 
ــت کالس  ويژه شاه و برادرش محمدحسن ميرزا  بود و به رياس
ــد و در تمام دوران سلطنت احمدشاه،  معلم  وليعهد برگزيده ش
زبان فرانسه و ژنرال آجودان شاه بود. در اوايل سلطنت احمدشاه 
نيز، يک سال رياست مدرسه علميه در خيابان شاه آباد (جمهوری 
فعلی) را به عهده  گرفت. مرحوم «معيرالممالک» دوست نزديک 

او می نويسد:۴ 
ــرد: روزی، در يکی از تاالرهای  «مزين الدوله برايم حکايت ک
ــکوه شرکت داشتم که  ــای» در ضيافتی با ش بزرگ قصر «ورس
خبر جنگ پروس و فرانسه اعالن شد و در ميان غوغای جشن، 
غوغای ديگری برخاست و بساط سرور و شادی را در هم ريخت. 
مزين الدوله با آنکه شبيه سازی را خوب می دانست، ولی توجهی 
ــت، و دورنما و گل سازی را ترجيح می داد. چند پرده  به آن نداش
ــده از آثار او در عمارت پارک اتابک به ديوار آويزان بود که  برگزي

زندگی نامه علی اکبر مزين الدوله  نطنزی، 
استاد نقاشی،  موسيقی  و زبان فرانسه 

استاد دارالفنون
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من از نگاه کردن به آن ها بسيار لذت می بردم. من او را يک بار، 
هنگام نقاشی از مهمانان مظفرالدين شاه ديدم. او بسيار سريع و 
با سليقه کار می کرد و قلم های محکم و استواری داشت. پرده ای 
را که او می خواست تمام کند، يکبار نزد پدرش ديدم، ولی هرگز 

تمام شده آن را نديدم».
ــصت سانتيمتر  ــلطنه در ش  يکی از آثار او، نيم تنه شعاع الس
است که با سياه قلم کار شده است. شعاع السلطنه در اين عکس، 
ــت و نشان ها و مدال های مختلفی به  لباس رسمی پوشيده اس
ــت که از  ــينه اش آويخته بود. کار ديگر او،  تعمير تابلويی اس س
روی يکی از آثار رافائل در موزه واتيکان کپی شده بود و در دست 
ميرزا علی اصغرخان اتابک صدراعظم بود و در هنگام جنگ ميان 

دولتيان و ستارخان و مجاهدانش صدمه ديده بود . 
ــل از آثار و فعاليت های هنری و تدريس او، متن  در تجلي
ــط زيبای عمادالکتاب  ــی فرمان امپرطوری روس با خ فارس
محمدحسين سيفی قزوينی چنين است : «به خواست خداوند، 
ما نيکالی دوم، امپراطور مقتدر کل روسيه و پادشاه لهستان و 
شاهزاده کبير فنالند و .... آقای ناظم کالس اعليحضرت پادشاه 
ــران، مزين الدوله، محض بروز مرحمت مخصوص خودمان  اي
ــما به موجب حکم ۲۴ ژوئن، ۱۹۱۴ يک قطعه  نسبت به ش
نشان مقدس استانيسالس به انضمام حمايل مخصوص آن 
ــان، حکم کرديم که اين مدال  ــه اول، موافق اين فرم از درج
ــال ۱۳۱۹ هـ . ق که  ــب پيکر خود نماييد». وی در س را زي
شعاع السلطنه حاکم فارس شد، به سمت معاونت او به شيراز 

رفت»۵. 
ــد مقبره ای برای حافظ احداث  او در دوره خدمتش موفق ش
کند که در کتيبه آن، اشعار ذيل از دانشمند شاعر معروف ميرزا 
محمد نصيرحسينی شيرازی (فرصت الدوله) مشاهده می شود: 

به عهد خسرو عادل مظفرالدين شاه  
به امــرزاده آزاده اش مـلـک مــنصــور 

خـردپــژوه مـهندس مزين الدولـه  
بريخت طرح و بداد اين اساس را دستور 
بد راز هزار و سه صد نوزده فزون کاورد  
شـعـاع السلطنه اين طرفه بقعه را ظهور 

ــوض بلند ارگ  ــداث عمارتی بر روی ح ــر او، اح ــدام ديگ اق
کريمخانی و تزئين طرفين ساختمان کريمخان زند با اشعار حافظ 
است . او پس از دو سال خدمت در شيراز به تهران مراجعت کرد 
و تدريس حشمت الدوله پسر شعاع السلطنه و ديگر شاهزادگان 
ــوم مظفرالدين شاه به اروپا  ــفر س دربار را به عهده گرفت. در س
ــال  ۱۳۲۳ هجری قمری، وی جزء ملتزمين رکاب شاه و  در س
سرپرست شاهزادگان بود. عبداهللا مستوفی پس از ذکر شرحی 
ــيه، به  ــاهزادگان در ضيافت تزار روس درباره تحصيل و رفتار ش
افتخار مظفرالدين شاه می نويسد: (اينها هم به خاطر زحمات ميراز 

علی اکبرخان مزين الدوله می باشد). 
ــين افضل الملک تاريخ نويس معروف،  مرحوم غالمحس
او را چنين معرفی می کند: « ميزاعلی اکبرخان نقاشباشی، 
ــوده و در فنون و  ــمندان اين عصر ب ــرتيپ اول از دانش س
ــه و فن نقاشی، از  کماالت خارجه به خصوص زبان فرانس
استادان است. ايشان در اين اوقات حسب المقرر به خدمت 
نواب مستطاب اشرف واال، شاهزاده معلم ، شعاع السلطنه 
مشغول هستند و در آن اداره از اکابر قوم و صناديد رجال 
ــاگردان ماهر از تعاليم او از مدرسه  ــند. والحق، ش می باش
ــخصی محترم و  ــون دولتی بيرون آمدند. الحق ش دارالفن

وجودی مغتنم هستند». 

ــاه (۱۳۲۴  ــلطنت مظفرالدين ش ــه، در دوران س مزين الدول
ــاه  ــداری محمدعليش ــوص در دوره زمام - ۱۳۱۳ه.ق ) به خص
(۱۳۲۷ - ۱۳۲۴ ه.ق) به دليل نارضايتی از اوضاع، کمتر به دربار 
می رفت و فقط سرپرستی ملک منصور ميرزا شعاع السلطنه (پسر 

مظفرالدين شاه) و تدريس به او را پذيرفت. 
ــه، نصيحت نامه ای  ــود به زبان فرانس ــه با خط خ مزين الدول
ــت: «هر روز از عمر  ــته و چنين گفته اس ــاه نوش برای احمدش
ــد  و متوجه  ــخ زندگی خود بداني ــد ورقی از تاري ــود را مانن خ
باشيد که ناشايستگی ای برای آيندگان در آن ثبت نشده باشد. 

مانگ اسو(Meng Eseu)گفته است:
«مرد نيکوکار، هرگز در دنيا فراموش نمی شود و عمر جاودان 

دارد.»
ــال ۱۳۴۵ ه.ق با وجود  ــاه در س ــاری احمدش ــس از برکن پ
ــتادن  ــدن او به دربار و دوبار فرس ــاه به آم ــار عالقه رضا ش اظه
ــين خان تيمورتاش و معزز الملک وزير دربار به منزل  عبدالحس
ــل خدمات طوالنی اش ، حاضر به قبول  مزين الدوله، وی به دلي
ــد و گفت: « حاال نوبت فرزندان من است که  ــت جديد نش پس

مشغول خدمت شوند». 
تابلوهای نقاشی مزين الدوله که در کاخ گلستان قرار دارند، 
عبارت اند از : تمثال حضرت محمد (ص)، دورنمای يک روستا، 
ــاه، عکس چند زارع، هندوانه برش خورده،  نيم تنه ناصرالدين ش
عکس ميرزاعلی اکبر خان و حوض، تصوير چهار کشيش در حال 

مطالعه، عکس ساحل، دريا و آسمان. 
نشان های درجه اول آن زمان از سالطين از جمله نشان درجه 
ــه از ناپلئون سوم وصليب  اول لژيون دونور و برگ خرمای فرانس
آبی  از ويلهم امپراطور آلمان و نشان ويکتوريا از پادشاه انگلستان و 
نشان درجه اول علمی از فرانسوا ژوزف پادشاه اطريش به وی اعطا 
گرديد.  او از همسر اولش، صاحب سه فرزند شد: نظام الدين خان 
- تحصيل کرده فرانسه که به درجه سرتيپی رسيد- و دو دختر 
ــرش، با خواهر  به نام های عاليه و مليحه. وی پس از فوت همس
ــال ۱۲۹۸ ه.ق  ــه نام طوبی (دختر محمدعلی از تجار) در س او ب
ــد به نام های: توران،  ازدواج کرد که از او صاحب هفت فرزند ش
 حسين خان (سرهنگ و رياست ژاندارمری آذربايجان) ، فاطمه 
(فخر ايران) ، آذر، مظفرخان (سرتيپ) و ناصرخان و منصورخان 

(فرمانده دانشکده افسری و دانشگاه جنگ که با درجه سرلشگری 
بازنشسته شد). 

اشعار ذيل از محمود هدايت، برسنگ آرامگاه وی نوشته شده 
است :

آسمـان جـالل و عـلم و هـنر  
کان فضل و کمال و فخر و تبار 

علـی اکـبرمـزيــن الـدولــه 
زيــب دربـــار دوره قــاجــار 

در طريقت سپهر سير و سلوک  
در حقـيـقـت مـظاهـر االنـوار 

فـکـر و رأی زريـن او مـی بـود  
در همـه عمـر کاشـف االسـرار 

ای دريـغـا که ايـن سپـهر کمال
در دل خـاک تيـره يـافت قرار! 

  آثار :
۱- اولين کتاب موسيقی نظری جديد به نام تعريف علم موسيقی  

از نوشته های موسيو لومر فرانسوی را به فارسی ترجمه کرد. 
۲- تاليف کتاب صرف افعال 

۳- ترجمه طبيب اجباری اثر مولير که بعداً آن را اجرا کرد. 
۴- لغتنامه مزين اللغه 

۵- لغت 
۶- افعال زبان فرانسه 

۷- مکالمه 
ــت و  ــور خود باقی گذاش ــروت معنوی بزرگی برای کش او ث
اکثر رجال و دانشمندان در کالس او تحصيل نموده و از تعاليم 
اين مرد بزرگ بهره مند شدند. باالخره اين فرهيخته هنرمند و 
ــمند نطنزی پس از نيم قرن خدمت به فرهنگ و تعليم و  دانش
ـ. ق) بر اثر سکته  تربيت ايران در سال ۱۳۱۲ شمسی (۱۳۵۲ ه
قلبی در تهران، دار فانی را وداع گفت و در آرامگاه خانوادگی خود 

در گورستان ابن بابويه به خاک سپرده شد. 
منابع :

- دائره المعارف مصاحب، ج ۲، انتشارات اميرکبير، ۱۳۵۹.
- احوال و آثار نقاشان قديم ايران و برخی از مشاهير نگارگر هند و 

عثمانی، محمدعلی کريم زاده تبريزی ، مستوفی، ۱۳۷۶.
- مقاله «علی اکبرخان نقاش باشی (مزين الدوله نطنزی)،» علی 

آذری، مجله پيام نوين، سال ۵ شماره ۱۲ سال ۱۳۴۲، 
ــين اعظم واقعی، ج ۱ و ۲، ،  - ميراث فرهنگی نطنز، سيد حس

۱۳۸۱ و ۱۳۸۴. 
ــی، تصحيح منوچهر  ــا،  مرتضی مدرس گيالن ــم الحکم - معج

صدوقی سها، مؤسسه حکمت و فلسفه، ۱۳۸۴. 
- دارالفنون، مهدی اشراقی، پژوهشکده تعليم و تربيت.

ــين نوابی، انجمن آثار و  ــار آفرينان زير نظر دکتر عبدالحس - آث
مفاخر فرهنگی، ج ۵ ، ۱۳۸۰. 

- يادنامه کمال الملک، به کوشش داراب بهنام شباهنگ و علی 
دهباشی، چکامه ۱۳۶۶.

ــی و هنرمندان ايرانی، عبدالرفيع حقيقت،  - تاريخ هنرهای مل
.۱۳۶۹

پی نوشت:
۱. محقق و نويسنده

۲ . مقاله «علي اكبر خان نقاش باشي»
۳ . يادنامه کمال الملک، ص ۱۸

۱- احوال و آثار نقاشان قديم ايران و برخی از مشاهير نگارگر هند 
و عثمانی، محمدعلی کريم زاده تبريزی ، ص ۴۸۷



خرداد ۱۳۸۸. شماره ۱۱۰

۱۱

uÖË XHÖ’

 متن حاضر مصاحبه ای است که با آقای بيژن پروان 
کارشـناس مسـئول تحقيقات سـازمان آموزش و 
پرورش استان خراسان شمالی انجام شده است، اميد 
است در هر شماره بتوانيم از نظرات ديگر از همکاران 

پژوهشی خود در ساير استان ها بهره مند شويم.

 چه انتظاری ازپژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش داريد؟
 با تشکر از دست اندرکاران ماهنامه وزين پژوهش نامه آموزشي، 
به جهت فراهم ساختن زمينه انعکاس فعاليت هاي اين کارشناسي، 
ــانم که پژوهشگاه بهتر است تعامل بيشتري با  به عرض می رس
استان ها داشته باشد و در طول سال در صورت امکان نشست ها 
و گردهمايي هاي بيشتري بر پا نمايد از قبيل دوره هاي پژوهشي 
ــگاه مطالعات وزارت براي كليه افرادي كه در  ــوي پژوهش از س
ــي هاي تحقيقات استانها مشغول فعاليت می باشند تا  كارشناس
استان ها از تجربيات يكديگر بهتر استفاده کنند. مشکل اعتبار 
ــالغ به موقع اين  ــت و اب ــده اس پژوهش هنوز کامًال مرتفع نش
ــگران  ــتور کار قرار گيرد. عضويت پژوهش اعتبارات بايد در دس
ــتفاده از آن به صورت  ــگاه و اس ــتان ها در کتابخانه پژوهش اس
الکترنيکی اقدام مناسبی خواهد بود. هر از گاهی شايسته است 
كه مجموعه کارشناسي تحقيقات استان ها در يکی از استان ها 

برای انتقال تجربيات نشست هاي مشترکی داشته باشند.   
 مشکل شما در بخش پژوهش چيست؟

ــاری بودن  ــتان و اعتب ــيس بودن اس ــا عنايت به تازه تأس ب
بخش هايی از سازمان كه در اماكن استيجاری مستقر شده اند، و 
محدوديت فضای فيزيکی، کارشناسي تحقيقات که در يک اتاق 
۵×۳ قرار گرفته است، به رغم آمادگی همکاران محترم کارشناس 
برای ارائه خدمات به پژوهشگران، اين امکان از آن ها گرفته شده 
است. عدم ابالغ به موقع اعتبارات پژوهشی مشکل مهمی است 

که اغلب کارشناسي هاي تحقيقات استان ها با آن مواجه بوده اند. 
ــي به  ــي و عدم دسترس ــود منابع و امكانات منابع پژوهش كمب
كتابخانه مجهز و سالن مطالعه ، سايت رايانه جهت ارائه خدمات 
ــي به محققان و پژوهشگران از ديگر مشكالت و مسائل  پژوهش

پژوهشي اين استان است.
  آيا نحوة انتخاب معلم پژوهنده مورد پذيرش شما هست؟ 

چنانچه راهكار بهتري داريد ارائه فرماييد؟
ــن) افراد را طبق امتيازات  اگر بتوان به طور موضوعی (عناوي
ــگاه رتبه بندي نمود و به افراد  ذی نفع  ــبه داوری پژوهش مکتس
ــوی  ــوم از س ــب رتبه  اول و دوم، يا س تأييديه ای مبنی بر کس
ــگاه ارائه داد تا در ارزشيابی مورد استفاده قرار گيرد، اين  پژوهش

مشکل در مرحلة استانی نيز وجود دارد.
   تـا چه حـد اقدام پژوهی معلم پژوهنده در اسـتان 
شما توانسته اسـت روحيه پژوهشگری را بين معلمان و 
دانش آموزان گسترش دهد؟ ضمنًا موانع پيشروی توسعه 

اقدام پژوهی و معلم پژوهنده چيست؟
از سال ۸۵  اين جريان در استان ما سير نزولی را طی کرده 
ــت که از آن ميان به  و اين امر حاصل چندين علت مهم اس
سه مورد اشاره می کنم. الف) کاهش شديد برگزاری دوره های 
ــتان. ب)کاهش اعتبارات  ــت اقدام پژوهی در اس ضمن خدم
ــکالت مربوط به اين بخش. ج)عدم تناسب  ــی و مش پژوهش
اعتبارات مربوط به طرح های پژوهشی با فعاليت های مربوط 

به اقدام پژوهی.
   تا چه حد در أخذ تصميمات و رفع مشکالت سازمان 

از يافته های پژوهشی استان خود بهرمند شده ايد؟
رئيس محترم سازمان عنايت ويژه ای به اين مسأله دارند و در 
ــات شورای تحقيقات مکرراً  تاکيد می کنند که حوزه های  جلس
ــتی از ابتدا تا انتهای انجام  پژوهش نظارت داشته  ذی نفع بايس

ــند و در پايان نيز از يافته ها استفاده بهينه نمايند. مجريان  باش
ــای گروه،  ــات معاونين، رؤس برای ارائه يافته های خود در جلس
کارشناس مسئوالن و کارشناسان يافته های خود را بيان کنند. 
ما کليه طرح های خاتمه يافته در استان را تبديل به نمايه کرديم 
و آن را در اختيار حوزه های ذی نفع قرار داديم. در چندين جلسه 
کميته کاربست مجريان در اجتماعات مناسبی حاضر شدند. به 
طور مثال يکی از مجريان در جمع دبيران و کارشناسان تربيت 
بدنی يافته های طرح خود را  تحت عنوان بررسی وضعيت درس 
تربيت بدنی و راهکارهای تنوع فعاليت های ورزشي را در مدارس 

متوسطه استان خراسان شمالی بيان نموده اند.
 نحوه انتخاب پيشنهاد پژوهشی در استان شما چگونه است؟ 
همانند غالب استانها ابتدا نيازسنجی از معاونت ها و مديريت ها 
ــازمان صورت می گيرد. طی فرم امتيازبندی در شورای  و دوائر س
ــتخراج  ــوند و پس از اس ــات الويت ها امتيازبندی می ش تحقيق
الويت های مهم تر از طريق پوستر و سايت سازمان فراخوان عمومی 
اعالم می شود. پس از دريافت پيشنهادهای پژوهشی(پروپزال ها) 
ــگاه کميته تخصصی شامل شش نفر در  طبق طرح های پژوهش
رشته های مختلف پروپوزالها را امتيازبندی می نمايند، در حالی که 
بخشی از اطالعات پيشنهاد دهندگان پوشيده و محرمانه می ماند.

  تا چه حد نشريات و کتب منتشر شده از سوی پژوهشگاه 
مورد مطالعه عالقه مندان و معلمان اسـتان شـما قـرار گرفته 

است؟ 
ما برای تقويت کتاب خانه شورای تحقيقات صد ها کتاب 
از کتب منتشر شده پژوهشگاه خريداری نموده ايم و مجالتی 
از آن را برای کتابخانه کميته پژوهشی مناطق مختلف استان 
ارسال نموده ايم. همچنين ۵۰ دوره از فصلنامه تعليم و تربيت 
را به طور ساالنه مشترک شده ايم که آن را نه تنها به کميته 
ــيون، بلکه به مراکز  ــورا و کميس پژوهش مناطق، اعضای ش
تربيت معلم نيز ارسال می کنيم. پژوهش نامة آموزشی را نيز 

که مجدداً چاپ آن آغاز شده قصد داريم مشترک شويم.
  مهم ترين موفقيت ها و دستاورد های کارشناسی تحقيقات 

استان شما چيست؟
ــرای  ــب ب ــا، فقدان فضای مناس ــم تمامی محدويت ه به رغ
کارشناسی، محدوديت اعتبارات پژوهشی در دو سال گذشته ۲ 
رتبه برترکشوري دراقدام پژوهی داشته ايم و در سال گذشته نيز 
در بررسی طرح های پژوهشی يکی از همکاران به عنوان نفر دوم 
در طرح های برتر کشوري دست يافت. ما در سال گذشته موفق 
شديم برای اولين بار در استان طرح انتخاب کتب برتر فرهنگيان 

استان را به اجرا درآوريم.
  برای ارتقاي فعاليت های  پژوهشی چه اقداماتی بايد صورت بگيرد؟

ــتی يک فرايند منسجم و برنامه ريزی شده  اين اقدام بايس
ــای درونی  ــی خودجوش و با انگيزه ه ــد. پژوهش فعاليت باش
اعتقادی  است. قرون سوم تا پنجم هجری اوج گسترش علمي 
مسلمانان به ويژه ايرانيان بوده است و دانشمندان  مختلفی به 
جهان معرفی کرده ايم. در حال حاضر پژوهش بايستی متولی 
ــد. اعتبارات الزم به موقع و به  مشخصي در کشور داشته باش
اندازه برسد. استانداردهای مناسبی برای فعاليت های پژوهشی 
تعريف شود. سرانه هايي در زمينه مقاله نويسی، تأليف کتاب، 
تأمين منابع پژوهشي وکتابخانه و دسترسی به رايانه و اينترنت 
ــود و همچون جزاير پراکنده، هر نهاد و سازمان  پيش بينی ش
ــد. به دوره های ضمن  ــور جداگانه برای خود فعاليت نکن به ط
خدمت و کارگاه های آموزشی پژوهشی اهميت ويژه داده شود 

و به راحتی از کنار آن نگذريم.

گفت وگو با بيژن پروان کارشناس مسئول تحقيقات سازمان آموزش وپرورش استان خراسان شمالی

از مشکالت: 
عدم دسترسی به کتابخانه مجهز و سايت رايانه
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صالحيت  ها و ويژگی های معلم با رويکرد تربيتی و اخالقی
مهدی تجليل/ کارشناس برنامه ريزی آموزش منابع 

انسانی و کارشناس ارشد علوم قرآن و حديث
 چکيده:

نوشتار حاضر، صالحيت معلمی  را از منظر شناختی، 
ــی، مهارتی، علمی ، روانی، اجتماعی و اخالقی مورد  عاطف
ــاخص های  ــتانداردهای ملی و ش ــی قرار داده و اس بررس
ــم قرآن و حديث را در زمينة  قابليت های معلم تبيين  مه

می  نمايد.
 کليد واژه  ها

صالحيت های معلمی ، استانداردها، سنجش صالحيت، 
نوآوری، نوآوری آموزشی

 مقدمه:
نهاد آموزش و پرورش به موجب نياز دائمی  نسل های 
ــری به آموزش و پرورش در همه جوامع به وجود آمده  بش
و با قبول و تصديق ضرورت آن، تثبيت و دوام يافته است. 
ــاختار نهاد آموزش و پرورش در قالب نظام آموزشی و  س
ــمار با افراد آموزش ديده و حرفه ای معين  مؤسسات بی ش

می  باشد که خود تابع مقررات و هنجارهای خاص است.
ــت  معلم در ميان کارکنان آموزش و پرورش فردی اس
ــت،  ــاير کارکنان متفاوت اس ــخصيتی با س که از نظر ش
ــوزش، تربيت روحی و اخالقی  ــرا او عالوه بر وظيفه آم زي
دانش آموزان را که مشتمل بر اصالح درون و تهذيب نفس 
ــته و آن ها را مکمل يکديگر می  داند.  است، به عهده داش
باتوجه به اين نکته قابليت ها و صالحيت های معلم مطرح 
ــی پيرامون صالحيت های معلمی   می  شود. طرح و بررس

موضوع اين مقاله است که ازنظر می  گذرد.
 صالحيت معلمی 

«صالحيت» در لغت به عنوان شايستگی مناسب برای 
هدف درخور و سزاوار آمده است و در حالتی نيز به آمادگی 
ــدن به حرفه ای خاص گفته می  شود.  کافی برای وارد ش
ــئوليتی  ــی که در انجام کار  و مس به عبارت ديگر به کس
که به عهده اش نهاده شده، قابليت و توانايی داشته باشد، 

می  گويند دارای صالحيت و خبرگی است. (ملکی ، ۱۰)
صالحيت معلم از راه معرفت حاصل می  شود. پيوستگی 
و ارتباط ها، سرچشمه معرفت غايی را مشخص می  نمايد. 
ــکار  گزينه عقل نمی  تواند حقيقت غايی را برای خود آش

سازد، و تعيين کند که کدام آموزش را بکار برد.
وقتی از قابليت ها و صالحيت های يک معلم سخن به 
ميان می  آيد، منظور «مجموعه شناخت ها ، گرايش ها 
ــب آن ها می  تواند در  ــت که او با کس و مهارت هايی اس

جريان تعليم و تربيت به پرورش جسمی ، عقلی، عاطفی، 
اجتماعی و معنوی فراگيران کمک نمايد». (همان ، ۱۱)

نکته ای که در اين زمينه قابل توجه است نقش عمده 
ــرورش در  ــوزش و پ ــزان آم برنامه ري
ــتانداردها و صالحيت های  تدوين اس
ــه  ــت ک ــم اس ــار از معل ــورد انتظ م

می  تواند در تقويت و سنجش 
ــی   ــای معلم صالحيت ه
ــده و مبنای  مؤثر واقع ش

طراحی نظام تعليم و تربيت قرار گيرد.۱۱
  انواع صالحيت های معلمی :

 الف - صالحيت های شناختی.۲ اين نوع از صالحيت ها به 
مجموعه ای از آگاهی ها و مهارت های ذهنی گفته می  شود 
که معلم را در شناخت و تحليل مسائل و موضوعات آموزش 

و پرورش بهره مند می  سازد.  (همان ، ۱۴)
ب - صالحيت های عاطفی.۳  به مجموعه گرايش های معلم 
نسبت به موضوعات مرتبط با تعليم و تربيت گفته می  شود. 

(همان،  ۱۵)
ج - صالحيت های مهارتی۴. به مجموعه اي از شايستگی ها 
و صالحيت ها که بيان گر توانايی های علمی  معلم در فرآيند 
ــود. (همان، همان  ياددهی- يادگيری است گفته می  ش
ــت، صالحيت تدريس نيز  ــه) به اين نوع از صالحي صفح
می گويند. به طوری که روشن است هر قدر آگاهی معلم 
از اهداف، محتوا و روش های برنامه درسی بيشتر و جامع تر 
ــد و از صالحيت علمی  و آموزشی الزم برای تدريس  باش
ــيدن به اهداف  ــد، امکان رس درس مربوط برخوردار باش

آموزشی بيشتر می  شود.
ــه ای از آگاهی ها و  ــی .۵  مجموع ــای علم د- صالحيت ه
مهارت هاست که معلم در زمينه مفاهيم اساسی، اصول و 
قوانين رشته علمی  مربوط به خود کسب می  نمايد. (همان، 

صص ۴۹ تا ۵۰)
ــناخت ها  ح – صالحيت های روانی.۶ به مجموعه ای از ش
ــبت به عاليق و نيازهای فراگير اطالق مي شود كه با  نس
روش های تدريس و عوامل يادگيری که معلم را در شناخت 
و تحليل مسائل آموزش و پرورش متبحر می  سازد. ( همان، 

صص ۲۳ تا ۲۶ )

ــه مجموعه ای از آگاهی ها  و- صالحيت های اجتماعی.۷ ب
نسبت به جامعه، فرهنگ، نيازها و مسائل اجتماعی گفته  
ــتقيم در اهداف  ــود. که به طور مستقيم و غيرمس مي ش
ــر می  گذارند.  ــی و عملکرد معلم تأثي ــای تربيت و روش ه

(همان،۳۳)
ــه ای از ارزش های  ز – صالحيت های اخالقی. به مجموع
اصيل اخالقی و تربيتی اسالم گفته می  شود که معلم را در 
ــی و پيروی از آن ها ملتزم می  نمايد و او را در آموزش  تأس
تعاليم و الگوهای عملی اسالم به دانش آموزان و گسترش 
اخالق فردی و منش اجتماعی ياری می  کند. (همان ،۵۱)

  استانداردهای ملی در تعيين صالحيت های 
تدريس

احراز مدرک تحصيلی باالتر. يکی از مواردی که به ۱ 
عنوان شاخص دانش شغلی باالتر معلمان محسوب 
می  شود، مدرک تحصيلی است و علی القاعده معلمان که 
موفق به طی دوره های تکميلی می  شوند و مدرک تحصيلی 
متناسب دريافت می  دارند از دانش شغلی بيشتری نسبت 

به ساير معلمان با مدرک پايين تر برخوردارند.

دوره های آموزشـی کوتاه مدت مهارتی و شغلی.  ۲ 
برگزاری دوره های آموزش متناسب با رشته تدريس 
و پست مورد تصدی فراگيران، در نحوه تصميم گيری، ارائه 
مطالب درسی و بهبود سطح حرفه ای آن ها مؤثر است. يک 
ــغلی  معلم توانمند و با صالحيت، بايد تفکر حرفه ای و ش
ــد. بدين معنی که همواره در انديشه بهبود  ــته باش داش
شيوه های تدريس خود و موفقيت و پيشرفت دانش آموزان 

خود باشد.

ــن آزمون ۳  آزمـون جامـع سـنجش صالحيت. اي
ــيوه نامه ها و آئين نامه های  که می  تواند مطابق ش
مربوط به روش  هايی چون مشاهده عملکردی، 
ــود.  ــی و ... برگزار ش ــه، آزمون کتب مصاحب
ــته  ــا و توانايی های معلم را در رش قابليت ه

تدريس خود می  سنجد.

الگوهـای اخالقـی و رفتـاری. معلم ۴ 
ــازنده اخالق و تجلی رفتارهاست.  س
ــرت آفريد و  ــان را در لوح فط ــد انس خداون
ــوح قرار داد.  معلم را نقش نگارين اين ل
پيامبران، آموزگاران نخستين بوده اند 
و کرسی معلمی  به مسند پيامبری 
نام گرفته است. اگر حضرت موسی 
ــرد و عصای  ــا می  ک ــد بيض (ع) ي
شگفت آفرين در دست داشت، اگر 
ــد (ص) کاخ جهل و  ــرت محم حض
عصيانگری را با اخگری سوزنده، بنيان کن 
ساخت، رمزی از تعليم و رسالتی معلم وار و 
اکسير علم داشت. شخصيت معلم، عامل مهمی  
در تدريس به شمار می  رود و آن مجموعه رفتارهايی 
است که واکنش مطلوب يا نامطلوب دانش آموزان و 
مربيان را بر می  انگيزاند. هر معلم يا مدرس بايد در 
کسب رفتارهای قابل تحسين کوشش نموده و 
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معلم سازنده اخالق و تجلی 
رفتارهاست. خداوند انسان را در 
لوح فطرت آفريد و معلم را نقش 
نگارين اين لوح قرار داد.

 پيامبران، آموزگاران نخستين 
بوده اند و کرسی معلمی  به مسند 
پيامبری نام گرفته است.

مجازی را فراهم آورد تا آثار آن در دانش آموزان مشاهده 
گردد. شاخص  های مهم معلم شايسته از ديدگاه قرآن و 
ــاس و بنيادی است که قوام و پايداری دين و  حديث اس
آيين بر روی آن استوار شده است. جامعه بشری از طريق 
ــرمايه  های  آموزش و پرورش می  تواند از به هدر رفتن س
ــده دار  ــی که می  خواهد عه علمی  پيش گيری کند. کس
ــد مراتب صالحيت و  ــت باي منصب تعليم گردد، نخس
شايستگی خويش را برای احراز چنين مقامی  فراهم آورد، 
ــتگی در تمام مظاهر و سکنات وجود او  و بايد اين شايس
ــد و استادان صالح و برگزيده نيز صالحيت و  پديدار باش
ــتگی او را تأييد و گواهی کنند. پروردگار متعال با  شايس
نخستين نعمت خويش بر آدم ابوالبشر منت نهاده و در 
نخستين سوره ای که بر پيامبرش حضرت ختمی  مرتبت 
ــتاد، ارزش نعمت علم و  محمد مصطفی (ص) فرو فرس

دانش را بازگو فرموده است. (علق، ۱ الی ۴)
ــی را از نظر  ــاخص  های قرآنی و رواي در اين بخش ش

می گذرانيم:

مسـئوليت پذيری و بيم از خدا. خداوند در قرآن ۱ 
مسأله پذيرش حق و مالزمت و همبستگی با آن را 
بر اساس تذکر، خوديابی و خدايابی انسان قرار داده و تذکر 

را بر پايه بيم از خود مبتنی ساخته است.
«ما اَنَزلنا اَِليَک القرآَن لَِتشقی اِّالَتذِکره لَِمن َيخشی» (طه 

(۲/
 قرآن را بر تو نازل نکرديم تا به رنج افتی ، جز اين که 

برای هر که می ترسد، پندی باشد.
ر َمن َيخشی» (اعلی،۱۰) کََّ «َسُيذُّ

آن کس که ترسد، به زودی عبرت گيرد.
«اِنََّما َيخَشی اهللاُّ ِمن ِعباِدِه اُلَعلماءُ» (فاطر، ۲۸)

از بندگان خدا تنها دانايان اند که از او می  ترسند.
و باالخره : «َلَعلََّک باِخُع َنفَسَک ... » (شعرا، ۳)

شايد جان خود را تباه سازی...

حقيقت جويی و محبـت. خداوند از علم بارور به ۲ 
ــت و حکمت را نيز  ــت» تعبير فرموده اس «حکم
سرشار از شکوه و عظمت و برکت معرفی کرده است. چنان 

که می  فرمايد:
«َو َمن ُيوِت الِحکَمه َفَقد اُوِتَی َخيراً کثيراً» (بقره، ۲۶۹)

و به هر کس حکمت داده شود، به يقين خيری فراوان 
داده شده است.

حسـن خلق و فروتنی. معلم بايد خوش خو بوده ۳ 
ــاگردان  ــع اختيار کند و رفق و مدارا با ش و تواض
ــش قراردهد. پيامبر اکرم (ص) در اين  را نصب العين خوي

زمينه  می  فرمايد:

«.... َو َعَليَک ِبَمحاِسِن ُاََالخالِق َفُارَکبها...» (طوسی،  ۸۲)
بر تو باد اخالق نيکو، پس آن را به کار بند.

و ۴  ــدف  ه ــح  تصحي علـم.  نورزيـدن از  دريـغ 
جهت گيری  های سنجيده و خداپسند برای افراد 
ــت و معلم همواره بايد حافظ سرمايه  های  امر مهمی  اس
علمی  و ذخاير دانش و فرهنگی دينی باشد. از امام  صادق 
(ع) نقل شده است که فرمود: عيسی بن مريم در حال ايراد 

خطابه بنی اسرائيل چنين گفت:
اَل بِِالِحکَمه َفَتظلُموها َو الَتمَنُعوها اَهَلها  ثُوا الُجهَّ «الُتَحدَّ

َفَتِظُلموُهم»  (کلينی، ۵۱)
 از تعليم علم و حکمت به افراد صالح و شايسته دريغ 

نورزيد، زيرا اگر چنين کنيد به آنان ستم  نموده ايد.
پانوشت:

ــی معلمان در  ــنجش صالحيت های علم ۱. موضوع س
ــعه اقتصادی،  ــد ح ماده ۵۲ قانون برنامه چهارم توس بن
اجتماعی و فرهنگی تصريح و به موجب آن «دسترسی 
ــی و گسترش دانش، مهارت  به فرصت های برابر آموزش
ــانی» تضمين شده  ــرمايه های انس و ارتقاء بهره وری س
است. از جمله اقداماتی که در اين راستا انجام شده است، 
تدوين آيين نامه اجرايی، سنجش صالحيت های علمی 
و رتبه بندی معلمان و ارتقاي سطح آموزشی آنان است 
که جهت تصويب نهايی به مراجع قانونی ذی ربط ارسال 

شده است.
2- Cognitive competencies 
3-Affective competencies 
4- Professional Competencies   
5-Scientific competencies
6-Psychological competencies
7- Social competencies

منابع:
 ۱- قرآن کريم

۲- کلينی، محمد بن يعقوب، الکافی، ترجمه و شرح سيد 
جواد مصطفوی، ج ۱، دفتر نشر فرهنگ اهل بيت.

۳- ملکی، حسن، صالحيت  های حرفه ای معلمی ، تهران، 
انتشارات مدرسه، ۱۳۸۰.

۴- حجتی، سيدمحمد باقر، آداب تعليم و تعلم در اسالم، 
دفتر نشر فرهنگ اسالمی ، ۱۳۵۹.

ــادر، فرآيند آموزش در  ــين زاده، داود و برزگر، ن ۵- حس
ــاوه  ــالمی ، واحد س ــگاه آزاد اس ــازمان  ها، تهران، دانش س

.۱۳۸۲
۶- صفوی، امان اله، کليات روش  ها و فنون تدريس، تهران، 

انتشارات معاصر، ۱۳۷۰.
ــران، اميرکبير،  ــی، ته ــن، محمد، فرهنگ فارس ۷- معي

.۱۳۷۱
۸- آريان پور، عباس، فرهنگ فشرده فارسی به انگليسی، 

تهران، امی رکبير، ۱۳۸۴.
ــکام، تهران،  ــن، تهذيب االح ــی، محمدبن حس ۹- طوس

دارالکتب اسالمی ه، ۱۳۶۴ هـ . ش.
۱۰- رابينز، استيفن، مبانی رفتار سازمانی، ترجمه دکتر 
قاسم کبيری، مرکز انتشارات علمی  دانشگاه آزاد اسالمی ، 

چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹.
۱۱- پيرخايفی، عليرضا، پرورش خالقيت، تهران، کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۷۹.

کاستی های خود را در اين زمينه  مرتفع نمايد.

شرکت در مجامع علمی  و گردهم آيی های آموزشی.  ۵ 
يک معلم با توجه به رشتة تدريس و رشته تحصيلی 
خود بايد در سمينارها و انجمن های علمی  حضور يافته و با 

ارائه مقاالت علمی  پژوهشی مشارکت فعال داشته باشد.
معلمان موفق و عالقمند همواره بر اساس يافته های علمی  
رشته تحصيلی و فرآيند تدريس به توليد و ارائه محتواها و 
مقاالت پژوهشی می  پردازند و از اين رهگذر، هم به افزايش 
اطالعات و دانش مخاطبان می  افزايند و هم به داشتن آثار 

ماندگار علمی  دست می  يازند. 

ــی از عوامل و ۶  ــز يک ــن موضوع ني سـابقه کار. اي
شاخص های مؤثر می  باشد و معلمانی که در رشته 
تدريس خود سابقه خدمت بيشتری دارند از شايستگی و 

پختگی بهينه ای برخورداند.

اسـتفاده از نوآوری آمـوزش در تدريس. نوآوری ۷ 
ــرفت های  به دگرگونی های عمده در زمينه پيش
درسی، تکنولوژيک و ... با ارائه تازه ترين مفاهيم مديريتی 
ــيوه های آن اطالق می  شود. به عبارتی ديگر نوآوری  يا ش
عبارت است از عملی و کاربردی ساختن افکار و انديشه های 
ــيوه های  ــو، برآمده از خالقيت که در آن اطالعات به ش ن

گوناگون عرضه می  شود. (استيفن رابينز ۵۲۹)
معلم  می  تواند با ارائه انديشه ها و روش های نو در آموزش، 
ــش از پيش فزونی  ــری بين دانش آموزان را بي امر يادگي

بخشد.

پـرورش خالقيـت در دانش آمـوزان. خالقيت ۸ 
ــزی تازه و منحصر به  به معنی خلق کردن چي
ــب و مفيد موجب حل  ــت که به گونه ای مناس فرد اس
ــؤال يا نياز علمی ، صنعتی و اجتماعی  ــأله، س يک مس
می  شود. (پير خايفی، صص ۴۰ تا ۴۵) پرورش خالقيت 
ــک روش خاص برای همه دانش آموزان  تنها با کاربرد ي
امکان پذير نيست بلکه بايد به روش های گوناگون توجه 
ــت، روش هايی که يک معلم می  تواند بدان منظور  داش
ــتعداد آن به کار برد. فرآيند يادگيری  ــکوفايی اس و ش
ــی  ــب معلومات از کتاب های درس صرفٌا به معنای کس
نمی  تواند در ايجاد تفکر خالق تأثيرگذار باشد، بلکه يک 
معلم با تشويق و تقويت عقايد و رفتارهای غير معمول 
دانش آموزان می  تواند افکار خالق و جديد در آن ها بوجود 
آورد. حمايت و برخورد صحيح با آن ها دو عامل ضروری 
برای نيرو بخشيدن به انگيزه های مثبت و ايجاد محيطی 
مناسب برای رشد خالقيت آنان است. برای آموزش تفکر 
خالق معلم بايد با مسائل گوناگون درگير شود و با انديشه 
و تمرکز خود و کمک به موقع مسئوالن ذی ربط زمينة 

مساعدی برای رشد خالقيت فراهم کند. 

مهارت در فناوری اطالعات و ارتباطات.  استفاده از ۹ 
امکانات ارتباط از راه دور به صورت online در امر 
تدريس توسط معلمان می  تواند دانش آموزان و دانشجويان 
را به استفاده از رايانه وآموزش های مجازی تشويق و ترغيب 
نمايد تا بتوانند تکاليف درسی، پژوهش ها و پروژه های خود 

را از آن طريق انجام دهند.
ــاره نمود،  ــل مهمی  که در اين بين بايد به آن اش عام
ــانی است که وزارت  موضوع آموزش معلمان و منابع انس
ــرای آموزش  ــد تمهيدات الزم ب ــوزش و پرورش باي آم
ــترده دبيران و معلمان کشور در زمينة  آموزش های  گس
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مهدی اکبری/ دبير اجرايی نکوداشت ياد استاد و کارشناس 
ارشد تحقيقات آموزشی دانشگاه تربيت معلم تهران

«اينجا ايران است، سرزمين يکتاپرستان بت ناپرست، سرزمين 
صلح و دفاع، سرزمين صدها هزار آرش جان در کمان، سرزمين 
ــق های جاودانه، سرزمين مجنون،  مدفن ضحاک؛ سرزمين عش
فرهاد؛ سرزمين انجمن شاعران جاويدان: سعدی، مولوی، فردوسی، 
نيما....؛ ديار انديشمندان عدد و درد، خوارزمی، ابن سينا، سهروردی؛ 
سرزمين دانايان بی ادعا، شريعتی، حسابی، سرزمين پيشگاه بلند 
مهدی موعود(عج)، ساحل صلح خليج فارس، سرزمين پادشاهان 
گچ وتخته؛ سرزمين دانشگاه تربيت انديشمندان معلم، سرزمين 

نقيب زاده، مهرمحمدی، دالور، و کيامنش ها.....» (م.ا).
ــک جامعه نقش های  ــول حيات اجتماعی، مردمان ي در تح
متفاوتی را بر عهده دارند و اندازه اثرگذاری آنها نيز متفاوت است. 
در ميان ايفاگران نقش، گاه کسانی را می توان يافت که در عرصه و 
زمان حضور خود، آثاری برجسته برجای می گذارند و به مثابه قلة 
بلندی خود را آشکار می کنند گرچه اين گونه اشخاص به شماره 
اندک اند، اما به لحاظ آثار خردمندی خود به شماره نمی گنجند. 

دکتر کيامنش از جمله اين افراد است. 
او که در دزفول متولد شد، در سطوح مختلف نظام آموزشی 
ــی تحصيلی در  ــس از طی مدارج عال ــت پرداخت و پ ــه فعالي ب
کسوت يک متخصص ارزشيابی آموزشی و آمار و روش تحقيق و 
برنامه درسی رخ نماياند و آثاری از خويش برجای گذاشت. ايشان 
طی نيم قرن فعاليت خود در نقش يک معلم، ارزشياب و پژوهشگر 
متخصص، به آموزش، اجرای طرح های ارزشيابی و پژوهشی اقدام 
کرده، در تربيت نيروی انسانی مشارکت ورزيده، به انتقال و توليد 
دانش همت گماشته، در ايجاد ساختارهای ارزشيابی و پژوهشهای 
آموزشی نقش ايفا کرده و به نقد ارزشيابی و پژوهش های آموزشی 
در ايران پرداخته است.  همه اين فعاليت ها حکايت از آن دارند که 
دکتر کيامنش با اعتقاد به الگوهای کّمی  ارزشيابی و پژوهش های 
آموزشی، از آنها در ارزشيابی ها و پژوهش های مختلف، حتی در 
سطح ملی، بهره گرفته و با آنکه در سال های اخير از لحاظ نظری 
از الگوهای کيفی ارزشيابی و پژوهش های آموزشی دفاع نموده، اما 

مشِی عملی او همچنان از الگوهای کمی  بهره می برد.
ــال (خردادماه۸۷) زحمت و مشقت،    باالخره پس از يک س
ــت  ــی را که در طرح اوليه نکوداش ــتيم همان برنامه زمان توانس
ــم رأس  ــده بود، با کمی تغيير، به اجرا درآوريم. مراس طراحی ش
ساعت ۱۶:۱۲در قديمی ترين تاالر ايران در دانشگاه تربيت معلم 
(تاالر هفده شهريور) با اجرای سرود ملی و قرائت سوره قلم توسط 
يکی از قاريان ممتاز کشور از دانشکده تربيت بدنی، آقای باقری، 

آغاز شد. ابتدا مجری برنامه نکوداشت، دکتر محمود مهرمحمدی، 
ــريح برنامه زمانی نکوداشت از دکتر پروين کديور، معاونت  با تش
ــگاه تربيت معلم، تقاضا نمود تا در غياب رياست  پژوهشی دانش
دانشگاه سخناني ايراد نمايند . سپس دکتر مجيد علی عسگری، 
دبير علمی نکوداشت، در مورد استاد و فرايند برگزاری نکوداشت و  
نقش گروه صحبت نمود. سخنران بعدی دکتر نجفی وزير اسبق 
ــتاد  در پيوند  آموزش و پرورش بود که در مورد افکار و نقش اس
ــگاه و آموزش و پرورش نكاتي را عنوان نمودند. پس از آن  دانش
ــجوی  نوبت به ارائة مقالة علمی دکتر نعمت اهللا موسی پور(دانش
ــتاد) با عنوان «عالم عامل» رسيدکه آثار ارزشيابی استاد را به  اس
ــيم نمود که عالقمندان به ارزشيابی آموزشی را  چند دوره تقس
تحت تأثير قرار داد و تحسين همة آن هايی را که در سالن بودند 
برانگيخت. اکنون ديگر سالن هيچ جايی برای مهمان ها نداشت 

چون رفته رفته همه صندلی ها پر شده بودند.
ــم مهمان ها  ــروع مراس برطبق عادت جامعه علمی بعد از ش
اضافه می شدند. بنابرين بسياری از مهمان ها به طور ايستاده برنامه 
ــاره می کردند. دکتر ناجی، عضو هيئت علمی گروه فيزيک  را نظ
ــيقی، قطعه ای از آهنگ های  ــگاه و از استادان بنام در موس دانش
سنتی منطقه جنوب را  نواختند که به مدت زيادی مورد تشويق 
حضار قرار گرفتند و با دستان هنرمند و با زبان ساز و دف با مراسم 

همنوايی نمودند.
پس از اجرای آنان نوبت به سخنرانی دکتر ولی اهللا فرزاد رسيد 
که با گاليه از کم کاری بنده، در مورد تيمز و پرلز و دستاوردهای 
شرکت در اين مطالعه بين المللی که محصول کار دکتر کيامنش 
بود يافته های اخير اين مطالعه را بيان نمودند و بعد از سخنرانی 
دکتر فرزاد، نوبت به دکتر حسين نژاد همکار قديمی استاد، رسيد 
ــجويان، گروه اجرايی نکوداشت، «مرام  که به نمايندگی از دانش
ــتاد را بيان نمود که مورد تشويق فراوان  نامة» دانشجويان با اس
ــپس آقای دکتر علی دالور در مورد استاد و  حضار قرار گرفت. س
آثار وی در زمينة آمار و روش تحقيق و خاطرات روزهای جوانی 

خود با استاد گفت. 
ــور دکتر علی  ــک اتفاق خوب ديگر حض ي
ــريعتمداری بود. پس از آن نوبت به پخش  ش
ــتاد» که توسط خانم  ــتند «ياد اس فيلم مس
ــجويان استاد)  ــمی و گروه اجرايی (دانش هاش
ــده بود رسيد، و بعد آقای  تهيه وکارگردانی ش
ــد که به روی جايگاه  دکتر کيامنش دعوت ش
بيايد. وي از همه آنهايی که به کيامنش شدن 
استاد کيامنش کمک نمودند، تقدير نمود و در 

آخر برنامه، جايگاه از جمعيت زيادی که برای اعطای لوح و هديه 
آمده بودند مملو گشت به طوری که کنترل برنامه سخت شده بود، 
اما عکس هايی که با استاد می گرفتند نيز خاطرات خوبی به جاي 
گذاشت. دکتر کيامنش تا دو ساعت بعد از مراسم روی جايگاه ماند 
تا با همه آنهايی که از دور و نزديک برای نکوداشت او آمده بودند، 

عکس يادگاری بگيرد. 
   و جزو آخرين افرادی بود که از تاالر خارج شد.

  اکنون که کار ما به پايان رسيده ،اين پايان را شروعی برای يک 
سرآغاز بزرگ می دانيم، بايد از آنهايی که هم دوره استادکيامنش 
بودند استادان، همکاران، دانشجويان که برای اين نکوداشت زحمت 
کشيدند تشکر نمود. دکتر محمود مهرمحمدی که از بزرگان تعليم 
و تربيت است با کمال فروتنی، مجری نکوداشت بود که لحظات 
ــخنان  ــرای حضار رقم زده بود و صحبتها و س ــی را ب لذت بخش
صميميانه اش روشنی بخش «تواضع عالمانه» وی بود. دکتر نجفی 
به رغم مشغلة شغلی شان در مراسم شرکت و سخنرانی نمودند؛ 
همچنين كمكهاي دکترعلی  عسگری  ،دبير علمی نکوداشت، و 
دکتر محمدخانی و همکارانشان آقايان شعبانی، صادقی، خاکباز، 
جعفری و... را پاس مي داريم، و از دکتر پروين کديور، دکتر ولی اهللا 
فرزاد برای حضور و سخنرانی شان سپاسگزاريم و دست بوس دکتر 
موسی پور و دکتر حسين نژاد هستيم و برای پيشنهاداتی که برای 
برگزاری هرچه بهتر اين نکوداشت داده بودند ممنون ايم، و از دکتر 
ناجی دوست داشتنی و دوستانشان که با کمال تواضع به اجرای 
موسيقی زنده پرداختند  و کلمات را در قالب نت های ساز «بسان 
معلم برای يک معلم» نواخت، و  آقای امير طاهريان مسئول تاالر 
ــهريور دانشگاه تربيت معلم تهران و همکاران وی به خاطر  ۱۷ش

تالشهای زيادشان ممنون و سپاسگزاريم. 
  در خاتمه از کميته اجرايی نکوداشت که زحمات زيادی را در 
طی اين يکسال برای برنامه ريزی و برگزاری اين مراسم کيامنشانه 
متحمل شدند، و در مراسم بنا بر ميل خودشان نامی از آنها نبرده 
ــگزاريم. زحمات طاقت فرسای گروه  ــده بود، ممنون و سپاس ش
اجرايی نکوداشت که متشکل از دانشجويان قديمی وجديد استاد 
بود در روزهای آفتابی، بارانی و برفی موجب کمال امتنان است و 

آن  را «محصول تعليم و تربيت کيامنش» می دانيم.
ــد  ــی ارش گروه اجرايی خانم ها: منصوره مهدوی (کارشناس
تحقيقات آموزشی) ،  مريم صفرخانی (کارشناسی ارشد تحقيقات 

آموزشی)، سمانه اقدسی (کارشناسی ارشد مديريت آموزشی)
ــنجش و  ــجويی دکتری س ــعود کبيری (دانش آقايـان: مس
آموزش)، دکتر سعيد صفايی موحد (دکتری برنامه درسی)، کيوان 
فردايی بنام(کارشناسی ارشد تحقيقات آموزشی)، مهدی اکبری 
(کارشناسی ارشد تحقيقات آموزشی) و از معاونين دانشگاه تربيت 
معلم دکتر محمودنيا  و دکتر حبيبی و روابط عمومی و حراست 
ــگاه نيز برای همکاريشان ممنون ايم. اميدواريم سلسله اين  دانش
ــتادان ادامه داشته باشد، به اميد روزی که  ــت ها برای اس نکوداش
ــپاس را به زغم خود نثار همه آنهايی  كنيم  اين حس تقدير و س
که در حوزه علم خدمت نمودند، از جمله نثار 
ــی که با اهداء  ــی و آموزش همه مراکز پژوهش
ــی از زحمات استاد را  لوح تقدير و هدايا بخش
قدردانی نمودند، از پژوهشگاه مطالعات آموزش 
و پرورش نيز سپاسگزاريم، شايد برگزاری اين 
ــگاه های  ــت های بی منت» در دانش «نکوداش
ايران زمين برای معلمان  سرزمين مان به يک 
«فرمول» برای نگاهداری از تمدن و علم تبديل 

شود.

نکوداشت  
کيامنشانه  استادعليرضاکيامنش
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از سنجش اهداف و ابزارهای مناسب تا تحکيم روش ها و پيشبرد اصالحات
ــات علمی پژوهشــگاه/  ــرج خوش خلق، عضو هي اي

گزارش گر و مجری سمينار
ــي چالش هاي فراروي ارزشيابي  ــت علمي«بررس اولين نشس
ــنبه ۸۸/۳/۲۵ ، با قرائت  ــاعت ۹ صبح روز دوش توصيفي»، در س
قرآن و نواختن سرود جمهوري اسالمي ايران، در سالن اجتماعات 
ــد. در اين نشست  ــگاه مطالعات آموزش و پرورش آغاز ش پژوهش
علمي، سركار خانم دكتر تحريري نيك صفت ، رياست پژوهشگاه، 
آقايان دكتر كيامنش، دكترمهرمحمدي، دكتر شريفي از استادان 
دانشگاه، شكوهي معاون دفتر ابتدايي وزارت متبوع، دكتر حسني 
معاون مؤسسة پژوهشي نوآوري هاي آموزشي و ايرج خوش خلق 
مديرگروه ارزشيابي پژوهشگاه شركت داشتند. در ابتداي نشست 
ــت  آقاي خوش خلق، مدير ميزگرد علمي، اعضا را از اهداف نشس
آگاه كردند و گفتند: در برنامه  نشست علمي ابتدا وضعيت موجود 
ــكوهي و دكتر  ــط آقايان ش ــيابي توصيفي در مدارس توس ارزش
ــپس با كمك  استادان دانشگاه و  ــني تشريح خواهد شد. س حس
مشاركت حضار گرامي  وضعيت مطلوب اين نوع ارزشيابي و سپس 
چالش هاي برخاسته از آن مورد بحث قرار خواهد گرفت. در ادامه  
ــركار خانم دكتر نيك صفت، رياست پژوهشگاه، اعضاي  جلسه س
ميزگرد و حضار را از نتايج ارزشيابي هاي ۵ ساله پژوهشگاه در مورد 

پيامدها و نحوه  اجراي ارزشيابي توصيفي در مدارس آگاه كرد. 
سركار خانم دكتر نيك صفت با ذكر تاريخچه اي از آغاز اجراي 
ــيابي توصيفي گفت:«طرح ارزشيابي توصيفي در  آزمايشي ارزش
سال ۱۳۸۱ با سفارش شوراي عالي آموزش و پرورش توسط دفتر 
امتحانات معاونت آموزش عمومي وقت تهيه و تدوين شد. شوراي 
ــرح مذكور از  ــرورش پس از تصويب كليات ط ــي آموزش و پ عال
معاونت آموزش عمومي خواست تا اين طرح را به صورت آزمايشي 
در برخي از مناطق آموزشي كشور اجرا كند. اين شورا در مصوبه 
ــگاه مطالعات آموزش و پرورش مأموريت داد تا با  خود به پژوهش
توجه به اهداف و انتظارات شوراي عالي كارآمدي و كارايي برنامه  
ــيابي قرار داده و با جمع آوري و  ارزشيابي توصيفي را مورد ارزش

ارسال اطالعات شورا را در تصميم سازي ياري كند. 

نتايج ارزشيابي هاي به عمل آمده توسط پژوهشگاه در سال هاي 
ــيدن به اهداف و  ــان داد كه اين طرح هنوز در رس ۸۴-۱۳۸۲ نش
ــوراي عالي ناموفق است. اهم نتايج در اين سال ها به  انتظارات ش

اين شرح است: 
ــه در آن پس از  ــخص به طوري ك ــدان مباني نظري مش ۱ـ فق
مشخص كردن يك يا تركيبي از چند نظريه   يادگيري، ارزشيابي 

توصيفي براساس تعريفي كه از يادگيري مي شود معرفي گردد.
۲ـ ناهماهنگي و ناسازگاري بين اهداف طرح با اصول آن به سبب 

نبودن الگو و يا مباني نظري منسجم و مستند.
ــراي تغير مقياس  ــب ب ــرايط مناس ۳ـ ناكامي در فراهم آوردن ش

كمي به كيفي (نقص در كارنامه). 
۴ـ ناكامي در فراهم آوردن شرايط مناسب براي ارائة بازخوردهاي 

فرايندي در طول يادگيري مفاهيم درسي به دانش آموزان. 
نتايج ارزشيابي جهت اصالح برنامه  ارزشيابي توصيفي به شوراي 
ــاس آن اصالحات الزم انجام گيرد. اين  عالي منعكس شد تا براس
طرح در سال هاي ۸۵- ۱۳۸۴ مجدداً مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج 
ارزشيابي ها تا اندازه اي نشان دهنده  پيشرفت نسبي در تحقق اهداف 
ــرح است: ۱) اضطراب  ــوراي عالي بود. برخي از نتايج به اين ش ش
امتحان دانش آموزان مشمول طرح به طور چشمگيري كاهش يافت 
ــت آموخته هاي دانش آموزان  ۲) بين پيشرفت تحصيلي و كاربس
مشمول در مقايسه با دانش آموزان غيرمشمول تفاوتي وجود نداشت 
ــت. ــده اس ۳) براي بازخوردهاي فرايندي هنوز الگويي فراهم نش

۴) هنوز از ابزارهايي چون پوشه كار و آزمون هاي عملكردي به طور 
ــود. به طور كلي طرح ارزشيابي توصيفي به  ناقص استفاده مي ش
داليل فقدان مباني نظري و فلسفي منسجم درباره  ماهيت يادگيري، 
عدم كارايي آموزش هاي مورد نياز براي اجراي روش هاي ياددهي- 
يادگيري، فقدان الگويي براي فراهم آوردن بازخوردهاي فرآيندي 
به دانش آموزان، عدم برنامه ريزي براي تغيير نگرش دانش آموزان، 
والدين و معلمان نسبت به يادگيري، فقدان يك الگوي مدون براي 
تربيت نيروي انساني متخصص، عدم پيش بيني امكانات و تجهيزات 
آموزشي هنوز در تحقق اهداف كميسيون معين شوراي عالي ناموفق 

ــت. شوراي عالي آموزش و پرورش پس از استماع گزارش،  بوده اس
ــي ارزشيابي توصيفي را جهت اصالح موارد فوق دو  اجراي آزمايش
ــال ديگر تمديد كرد. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در  س
ــال تحصيلي ۸۷-۱۳۸۶ مجدداً برنامه ارزشيابي توصيفي را با  س
ــوراي عالي مورد ارزيابي قرار  توجه به اهداف كميسيون معين ش
ــرفت قابل توجه طرح در رسيدن به  ــان دهنده  پيش داد. نتايج نش
اهداف شوراي عالي بود. به اين معنا كه با اجراي آزمايشي ارزشيابي 
توصيفي نه تنها اضطراب امتحان دانش آموزان مشمول در مقايسه 
با غيرمشمول كاهش يافته بود بلكه پيشرفت تحصيلي و كاربست 
ــدازه اي برتر بود. در  ــاي آنان نيز در برخي از دروس تا ان آموخته ه
ــدارس و خانه رضايت كاملي  ــاط با تغيير نگرش نيز اولياي م ارتب
ــبت به طرح اعالم كردند. اما هنوز مفهوم ارزشيابي توصيفي با  نس
توجه به فقدان مباني نظري و فلسفي در ميان اولياي مدارس و خانه 
مبهم بود. معلمان هنوز قادر به تشخيص تفاوت مفهوم ارزشيابي 
توصيفي با ديگر انواع ارزشيابي ها يعني تكويني و تراكمي نبودند. 
اين موضوع سبب شده بود كه استفاده از ابزارهاي  پيش بيني شده 
براي جمع آوري اطالعات نيز نامناسب باشد. اگرچه پوشه كار نسبت 
به گذشته پيشرفت داشته است ولي هنوز از خودسنجي در محتواي 
آن خبري نيست. آزمون هاي عملكردي در اجرا به آزمون هاي مداد 
ــت. مدارس هنوز از امكانات متناسب با  ـ كاغذي تبديل شده اس
ــيابي توصيفي برخوردار نيستند و كالس ها به صورت سنتي  ارزش
ــوراي عالي آموزش و پرورش در نهايت  ــود. اعضاي ش اداره مي ش
ــري طرح  ارزشيابي  ــتماع گزارش پژوهشگاه مجوز تس پس از اس
ــوم ابتدايي براساس افزايش  توصيفي را در كليه پايه هاي اول تا س

پلكاني تصويب كرد».
ــكوهي  ــاي خوش خلق از جناب آقاي ش ــه  آق در ادامه جلس
ــخنان خود حضار را در جريان اجراي  ــت كردند تا با س درخواس
ارزشيابي توصيفي در مدارس قرار دهند. جناب آقاي شكوهي در 
ــخنان خود با ذكر تاريخچه  تصويب طرح توسط شوراي عالي  س
اعالم داشتند با توجه به   نتايج ارزشيابي هاي به عمل آمده توسط 
پژوهشگاه، اين طرح به رغم كاستي ها به اهداف خود رسيده است 

نخستين همايش بررسي چالش هاي فراروي ارزشيابي توصيفي
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ــت تا بعد  ــتر در بعد اجرايي اس و اگر موانعي نيز وجود دارد بيش
ــان در ادامه گفتند: «در حال حاضر  نظري، علمي و اعتباري. ايش
بين شيوه هاي سنجش ارزشيابي با تغييرات به وجود آمده درساير 
ــي يك عدم هماهنگي وجود دارد.«آقاي  مؤلفه هاي نظام آموزش
شكوهي ادامه دادند» عنوان  ارزشيابی توصيفی تنها يک اسم است 
ــند و عده ای  ــت عده ای موافق آن باش كه در اين ميان ممکن اس
مخالف. به هرحال در جامعه  ما اسامی بسيار  است که شايد گويای 
ــاس و ماهيت مسّمي نباشد، و بنا بر ضرورت ها و نيازها توليد  اس
 شود. مهم اين است که ما براساس اين اسم خواستيم که ديدگاه ها 
و مسائل مان را مطرح بکنيم و يک بازنگری و بازانديشی و به طور 
ديگر ديدن و عمل کردن داشته باشيم. ممکن است شما بگوييد که 
اين اسم مناسب نيست و اسم ديگری را مطرح بکنيد که ما به ديده 
منت آن را می پذيريم و اصًال هم اصراری بر ادامه اين اسم نداريم. 
عزيزانی به ما گفته اند شايد: ارزشيابی کيفی- توصيفی بهتر باشد و 
ما از آن زمان که اين مطرح شده است همان را بكار برديم. برداشت 
ــيابی کيفی- توصيفی اين است که ارزشيابی توصيفی  ما از ارزش
ــيابی تحصيلی و تربيتی است که از طريق آن  رويکردی در ارزش
اطالعات الزم و معتبر برای شناخت دقيق و همه جانبه فراگيران 
در ابعاد مختلف يادگيری شناختی، عاطفی و مهارتی با استفاده از 
ابزارها و روش های مناسب مانند پوشه کار، آزمون ها، مشاهدات و 
غيره در طول فرايند يادگيری، ياددهی به دست می آيد تا براساس 
ــه يادگيری، فضای عاطفی و روانی مطلوب تري  آن برای کمک ب

برای دانش آموزان و اوليای آن ها فراهم بيايد». 
ايشان در ادامه گفتند: « ما معلمــان مان را در ارتباط با شيوه های 
ــيابی  ــم. ابزارهايی که معلم بايد در ارزش ــيابی تعليم داده اي ارزش
کيفی - توصيفی هم در توليد، هم در استفاده، هم در جمع بندی 
و تجزيه و تحليل و تفسير آن مورد استفاده قرار بدهد را پيش بينی 
کرديم که همه اين دوره ها و ابزارها را به معلمان آموزش داده ايم. 
اما به دليل محدوديت هايی که در آموزش و پرورش موجود است، 
ــع و يقين موفق نبوديم.  ــق اهداف کامل مان به طور قط در تحق
معلمين ما، حتی آن هايی که آموزش هم ديده اند در بخش هايی 
از اين ارزشيابی با محدوديت هايی مواجه بودند. من اين را عرض 
ــه و هم استادان  ــان عزيز حاضر در جلس می کنم تا هم کارشناس
گرانقدر که هميشه ما را راهنمايی فرموده اند باز راهنمايی بفرمايند 
تا مشوق ما در رفع نواقص و پيشبرد اصالحات و تحكيم روشهاي 
درست باشند  و در  بهتر شدن آن ما را ياری کنند تا نهايتًا آنچه 
ــه حاصل مي شود کمکی باشد برای ما تا راهکارهای  از اين جلس
ــی را در عرصه عمل وارد طرحمان بکنيم و  عملی و اجرايي خوب
ــيب هايی را هم که خانم دکتر نيک صفت به بخشی  درضمن آس
ــان اشاره کردند، مورد توجه قرار بدهيم. ما  از آن در صحبت هايش
ــما بايد انجام  به معلمان آموزش  مي دهيم که اولين کاری که ش
ــت که اهداف درسي موضوعات را براساس جدولی  بدهيد اين اس
ــده و معلمان تصحيح کرده اند، ليست بکنيد. برای  كه ترسيم ش
ــنجش هر کدام از اين اهداف، ابزار مناسب آن را قبل از شروع  س
فرايند يادگيری - ياددهی پيش بينی می کنيم. اين هدف به کمک 
اين روش و ابزار قابل سنجش است. ممکن است بعضی از هدفها به 
كمك چند ابزار قابل سنجش و ارزشيابی باشد. اين ابزار چه ابزاری 
هستند؟ ما گفتيم آزمون ها به قوت خودشان باقی هستند و اصًال 
ــما حق استفاده از آزمون ها را نداريد، اما گفتيم که  نگفتيم که ش
آزمون ها را برای اهدافی استفاده بکنيد که متناسب با ويژگی های 
آزمون ها هستند، يعني از آن ها براي سنجش سطوح يادگيری که 
احتماًال نياز به فرايندهای پيچيده يا فعاليت های عملی و مهارتی 
ــتفاده كنيد. ما به معلم  می گوييم که زمان امتحان را به  ندارد اس

ــنجش استفاده کن. ما  دانش آموز اعالم نکن، اما از آزمون برای س
اين آزمون ها را طراحی کرديم و دانش آموزی که مشغول يادگيری 
ــت به مرحله ای می رسد که بايد اين آزمون را ارائه دهد که در  اس
طی آن بايد دانش آموزان فعاليتی را انجام بدهند که به اين آزمون 
پاسخ بدهند. بعد از پاسخ دادن دانش آموزان به آزمون شما سؤاالت 
ــدی و تجزيه و تحليل و  ــع آوری می کنيد و فرايند جمع بن را جم
ــود. بعد می گويم که چگونه بايد  تفسير آن اطالعات  طی مي ش
ثبت و ارزشيابی شود. ما فرايند توليد آزمون عملکردی را توضيح 
و آموزش می دهيم. البته منابع و دانش ما در اين زمينه به خاطر 
ــه آقای دکتر  ــت. ما از فعاليت هايی ک ــود منابع محدود اس کمب
ــا شريفی در زمينه معرفی آزمون های  کيامنش و آقای دکتر پاش
عملکردی انجام داده اند، به اندازه وسع خودمان مورد استفاده قرار 
داده ايم. اما اعتقاد ما اين است که جا افتادن آزمون های عملکردی 
در آموزش و پرورش نياز به زمان طوالنی دارد و من فکر می کنم 
خود ما هم مهارت بااليی در توليد اين ابزار نداريم. اما به اندازه ای 
ــتفاده  که درک و فهم کرديم و به اندازه ای که می توانيم از آن اس
ــتفاده کردن هر چند اگر به  ــت که اس می کنيم. اعتقاد ما اين اس
طور کامل نباشد، بهتر از اين است که اصًال نباشد. پوشه کار يکی 
ديگر از ابزار جمع آوري معلمين ماست که فرايند توليد پوشه کار، 
فرايند سازمان دهی پوشه کار، مديريت آن و شيوه های ارزشيابی 
پوشه کار، کامًال توضيح داده می شود و نتايج استفاده از نتايج آن و 
قضاوت کلی توسط معلم درمورد دانش آموز و مشاهداتی که معلم 
ــياهه رفتار و موقعيت و درجه بندی انجام  از دانش آموز توسط س

هر تغييری که بخواهد در انگاره مطلوب 
ما از تربيت و فلسفه ما در تربيت يا در 
ابعاد يادگيری خصوصاً دانش آموزان 
ايجاد و تعقيب بشود، اگر ما به ازايی در 
نظام ارزشيابی داشته باشد يا در اين 
نظام (به نام ارزشيابی از آموخته های 
دانش آموزان) بازآفرينی شده باشد 
يا در نظام ارزشيابی از آموخته های 
دانش آموزان قابل رديابی باشد، می توان 
به تحقق آن ها اميدوار بود

می دهد، اندازه گيری می شود. همه اين ها هم در دوره های آموزشی 
به معلم آموزش داده می شود و فرم هايی به صورت پيشنهادی به 
آن ها ارائه می شود و آن ها هم از آن فرم ها استفاده می کنند». ايشان 
ــواي كارنامه توصيفي گفتند: «گزارش  ــاره به محت در ادامه با اش
پيشرفت تحصيلی ما متناسب با آن اهدافي است که آن چهار ُبعد 
يادگيری را که مبتنی بر چهار ُبعد شخصيتی دانش آموزان است در 
برمی گيرد. يک ُبعد عقالنی- شناختی است که ما به کمک عملکرد 
درسی دانش آموز آن را مورد سنجش قرار می دهيم و نتايج آن را 
در گزارش پيشرفت تحصيلي قيد مي كنيم. اين اهداف و انتظارات 
ــی  ــی  و موضوعات درس منطبق با اهداف و انتظارات برنامه درس
است كه دفتر برنامه ريزی کتب درسی ارائه داده است و معلم ما 
تحقق اين اهداف را در طول تحصيل و در طول فرايند يادگيری- 
ــنجش و ارزشيابی قرار می دهد و  ياددهی رصد می کند و مورد س
نتايج آن را اين جا ثبت می کند. بخش ديگر آن مربوط می شود به 
بحث ويژگی های عمومی، مثل ويژگی های جسمانی، ويژگی های 

اجتماعی و ويژگی های عاطفی.
ــتحضار داريد که آموزش و پرورش  ــما بهتر از من اس همه ش
ــيابی اين افکار داشته  حداقل در جامعه ما چالش جدی در ارزش
است. البته در تمام دنيا مطالبی که استادان تنظيم کرده اند ديده ام. 
ــيابی حوزه شناختی، به مراتب  ــنجش و ارزش به دليل اين که س
ساده تر از حوزه عاطفی و اجتماعی است و به دليل اين که بيشتر 
در اين زمينه در سطح دنيا کار شده است و ابزارهای معتبرتری در 
اين رابطه توليد شده است، امروزه آموزش و پرورش ما در اين باره 
ــت در حال حاضر، آقای  ــکل نيست. ممکن اس خيلی دچار مش
ــنجش آموزش و پرورش، که اين جا  ناصری، مدير کل محترم س
حضور دارند به اين نكته اشاره نمايند که توليد يک آزمون مطابق با  
استانداردهايی که بتواند اهداف حوزه شناختی را در سطوح مختلف 
تحت پوشش قرار بدهد، به سختي امكان پذير است. اعتقاد من اين 
ــت که ما در اين زمينه هم کاستی هايی را داريم و معلمين ما  اس
هنوز در آن زمينه هم نياز به کسب مهارت دارند، اما شما بهتر از 
من می دانيد که ما در اين زمينه مدام دچار چالش بوديم که چه 
مقدار امکان سنجش ابعاد عاطفی با اين ابزارهايی که ما در اختيار 
ــم، وجود دارد. در مورد ابعاد اجتماعی و ابعاد مهارتی، عملی  داري
و ابعاد ديگر به معلمين گفتيم که مدنظر قرار بدهند و گويه های 
ــا و در آموزش ها اعالم کرديم، اما به  ــی اين امر را در راهنم اساس
دليل اين که دارای ابعاد پيچيده ای است، نتوانستيم به طور کامل 
در کارنامه بياوريم. جمله آخر بنده اين است که ما به معلمان کمک 
کرديم که بتوانند با استفاده از ابزارهای مختلف، از زوايای مختلف، 
دانش آموزی را که يک سال تحصيلی در اختيار دارد و با او زندگی 
می کند و او را از جهات مختلفی می شناسد بسنجد، و اين ها فقط 
ــت که بتواند عملکرد دانش آموزش را مستند بکند،  برای اين اس
ــؤال کرد كه اين قضاوتی که در مورد  ــی احيانًا از او س و اگر کس
دانش آموز خود انجام  دادی به چه استنادی است، اين استنادات 

را ارائه بدهد». 
در ادامه جلسه، آقاي دكترحسني، معاون موسسة پژوهشي و 
نوآوري هاي آموزشي، در ارتباط با ارزشيابي توصيفي مطالبي ارائه 
كردند. ايشان با نقد برخي از نتايج ارزشيابي به عمل آمده توسط 
پژوهشگاه گفتند:  «خانم دكتر نيک صفت لطف کردند و گزارشی 
ارائه دادند، اما بنده عرض می کنم که ميزان اين ارزشيابی و روندي 
كه در فرايند پيشرفت سير ارزشيابی توصيفی در نظام آموزشی ما 
ــتي نبوده، به دو دليـل، يكي اين كه نوسانات  بوده يک روند درس
ــرفت  ــت نبــوده و ديگر اين كه جريــان پيش مديــريتی درس
واقع بينانه نبوده است. من با ديدگاه های خودم می توانم ساعت ها 
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از طرح ارزشيابي توصيفي دفاع بکنم. البته من خاطراتم را نوشته ام 
ــتان پيچيده تر از اين بوده  که به دفتر تقديم مي كنم. ببينيد داس
است که ما در دو مرحله و چهار آزمون آن را طراحی کنيم و آزمون 
اضطراب امتحان را برای بچه هايی که در امتحانات زيادي شركت 
نكرده اند اجرا كنيم. چون انسان دارای شرايط کنترل شده يادگيری 
است، ما به معلمان گفتيم که اصًال شرايط کنترل شده يادگيری 
نداشته باشيد. آن وقت با ايجاد اضطراب امتحان آيا مي توان گفت 
که کارمان درست است؟ نتيجه اين ماجرا به نفع من درست است 
اما منطقش غلط است. من اشتباهم را می پذيرم که با آقای دکتر 
احمدی ۲۵ هدف برای يک طرح نوشتيم و اين را نمی دانستيم که 
فردا اين وبال گردن ما می شود و در نتايح ارزشيابي ها گفته مي شود 
که شما نتوانستيد عمق يادگيری را مطرح کنيد. عمق يادگيری 
ــه حوزه کار ما برنمی گردد. ما می خواهيم فاکتوری را، که به نام  ب
ارزشيابی می شناسيم و در ميزان يادگيری تأثير دارد، تقويت کنيم. 
شواهد در تمام دنيا نشان داده است که ارزشيابي تا ۲۰ تا ۳۰ درصد 
در بهبود يادگيری تأثير داشته است. ما می خواهيم جو حاکم بر 

يادگيری را تغيير دهيم. بقيه عناصر در دست ما نبوده است. 
ايشان در ادامه صحبت خود به تاريخچه  شروع تدوين ارزشيابي 
ــيب هايي كه در اجرا و نهادينه  كردن با آن  توصيفي و فراز و نش
ــدند پرداختند. ايشان سپس در ارتباط با مراحل تدوين  مواجه ش
طرح گفتند: «بحث ما با آقای خوش خلق اين بود که ايشان فکر 
می کرد ما برای تعميم طرح مي ريزيم. من به ايشان گفتم که ما 
طرح را توليد و بومی سازی می کنيم، چون ايده ای در جهان به نام 
ارزشيابی برای يادگيری به وجود آمده است، اما در ايران در رابطه 
ــت. ما ۵ سال است که در  با آن هيچ تجربه ای صورت نگرفته اس
حال آماده سازی طرح هستيم. نقدها وارد است زيرا مبانی نظری و 
رويکرد روانشناختی آن مشخص نشده است. اما در دنيا اين حرف 
هست. اگر در دنيا نگاه کنيد خواهيد ديد که معلمين اين کارها را 
انجام می دهند. اما با سيستم درسی ما بومی سازی وجود نداشت. 
ما می خواستيم ۵ سال توليد کنيم، اما ايشان گزارشات شان را آخر 
ــورای عالی ارائه می دادند و به من كه مجري بودم و نياز به  به ش
جهت دهي داشتم كمكي نمي كرد. من اصًال ادبياتی برای عملکرد 

معلم نداشتم و تيم ارزشياب بايد با من تعامل می کرد. 
ــان گفتند که شما  من آقای خوش خلق را دعوت کردم و ايش
ــاص ببريد و فکر مرا منحرف  ــه ای خ می خواهيد من را به مدرس
کنيد و در نتيجه گيری من اخالل ايجاد کنيد. اين طرز فکر ايشان 
بود که البته درست فکر می کرد چون در فضای ارزشيابی کارش 
درست بود. اما من به عنوان مجری احتياج به تعامل مدام داشتم و 
به ناچار با بدنه و معلمــان تعامل داشتم و از معلــم ها هم بازخورد 
می گــرفتم و طرح را  به روز می کردم. آقای خوش خلق می دانند 
ــته است. من به شما عرض می کنم  که اين طرح مدام ادامه داش
ــردم تا به االن، ايده و تفکراتم  ــروع ک که بنده که از زمان صفر ش
ــد. اين تغيير هم در ذهن بنده، هم معلمان  ۱۸۰ درجه عوض ش
ــان ايجاد می شود، برای اين که ما مدلی برای کار  و هم کارشناس
ــتيم و هيچ کس هم برای اين که به ما مدل بدهد  خودمان نداش

کاری نمی کرد».
ــنهاد پژوهشگاه  ــخنان خود در ارتباط با پيش وي در ادامه س
ــيابي توصيفي در مدارس  ــورد اجراي برخي از عناصر ارزش در م
ــگاه مي گويد بياييم به جای اين که الگوی  گفتند: «اينكه پژوهش
ــيابی توصيفی را اجرا بکنيم فقط پوشه کار و کارنامه  کامل ارزش
توصيفي داشته باشيم، جاي تأمل دارد. سؤال اين است که آقای 
خوش خلق و تيم ارزش ياب، ارزش يابی يعنی اين؟ اگر بناست که 
ارزش يابی در يک نظام عوض بشود از همان ابتدا تا به انتهای آن 

ــود. اصًال پوشه کار از نظر شما چيست؟ از نظر من  بايد عوض بش
پوشه کار ابزاری  است برای ساماندهی اطالعاتي كه دانش آموز به 
ــاس آن معلم و دانش آموز را  ــت تا بتوان بر اس معلم ارائه کرده اس
تجزيه و تحليل و بررسی و تصحيح کرد. بعد هم کارنامه بازخورد 
پايانی است. اصًال روح ارزشيابی کيفی- توصيفی، فرايندی بودنش 
ــويه بين معلم و شاگرد است که خيلی از  ــت که جريان دو س اس
ــود. معلم پيوسته کمک می کند که اين  اطالعات آن ثبت نمی ش
فرايند را با بازخوردهای تشريحی، طبيعی، تکميلی تقويت کند و 
اين بازخوردها را اگر فراموش کند هيچ چيز از ارزشيابی توصيفي 
باقی نمی ماند. ما چطور به خودمان اجازه می دهيم که فقط بگوييم  
پوشه کار و کارنامه توصيفی، و در ادامه آن بگوييم اين ارزشيابی 
توصيفی است که در واقع اين طور نيست. اين حتی الشه ارزشيابی 
توصيفی هم نيست. آقايان برای بازديد سر کالس می روند و اول 
درخواست پوشه کار می کنند. در حالی که بايد يک ساعت تعامل 
اين معلم با دانش آموزان را بر سر کالس ببينند که آيا اين تعامل 
فرايندی و بازخوردهای ترميمی، تکميلی و تشريحی پيوسته وجود 
دارد يا خير. دانش آموز بايد سفر و هم سفر يادگيری اش را که همان 
ــت به خوبی پيش ببرد و ما بايد به دنبال اين باشيم. ما  معلم اس
اين تصور را به معلمان منعکس می کنيم و فکر هم می کنيم اين 
ــت که می تواند تحول کيفی در کالس ما ايجاد بکند.  موضوع اس

کالس ما محتاج تغيير نگاه يادگيری و نگاه به ارزشيابی است. اگر 
دوباره به دام کارنامه و پوشه کار بيفتيم، قضيه همان طوری که بود 
باقی می ماند و هيچ چيز هم عوض نخواهد شد. از شما می خواهم 
فرصت ديگری به من بدهيد که بنده يکی از چالش های کليدی 
را برای شما باز کنم. از اين که مقداری صحبت هايم طوالنی شد 

عذرخواهی می کنم».
پس از صحبت هاي آقاي دكتر حسني آقاي خوش خلق مدير 
جلسه توضيحاتي درباره  نكات مطرح شده بيان كرد. ايشان گفتند 
«به رغم اينكه شوراي عالي آموزش و پرورش از پژوهشگاه خواسته 
بود تا به ارزشيابي بيروني ميزان تحقق اهداف ارزشيابي توصيفي 
اقدام كنند و نتيجه را فقط به شورا منعكس كنند، اما تيم ارزياب 
پژوهشگاه برخالف صحبت هاي آقاي دكترحسني جلسات متعددي 
ــه پيشرو در تشكيل  را با مجريان برگزار كردند و اين تيم هميش
جلسات بودند . آقاي شكوهي شاهد هستند. در اين جلسات عمدتًا 
ــفي و نظري مطرح مي شد. اما اعضاي  موضوع فقدان مباني فلس
تيم مجري ارزشيابي توصيفي بويژه آقايان دكتر احمدي و حسني 
شديداً با طرح آن مخالف بودند و متعقد بودند طرح اين موضوعات 
در عمل، اجراي طرح را به تأخير مي اندازد. بنابراين ما با مجريان 
طرح جلسات متعدد داشتيم ولي آنان نسبت به تغييرات مقاومت 
مي كردند. در ارتباط با اجراي آزمايشي طرح و موضوع بومي سازي 
نيز بايد عرض كنم كه اصوًال يك برنامه  جديد بايد دو مرحله  توليد 
و تجويز را طي كند. طرح ارزشيابي توصيفي مراحل توليد را طي 
ــوراي عالي براي مرحله  تجويز مجوز گرفته بود.  نكرده بود و از ش
اين موضوع طرح ارزشيابي توصيفي را با چالش هاي جدي همچون 

نبود ساختار و انسجام برنامه مواجه كرده بود. در اين ميان مجريان 
طرح حتي يكبار هم از شوراي عالي درخواست فرصت براي توليد 
ــوراي عالي در حال حاضر موضوع تهيه  برنامه نكردند. البته در ش
دستورالعملي را كه در آن برنامه ها قبل از مرحله  تجويز، بايد مرحله  
ــي مي شود. اينك به سمت هدف جلسه  توليد را طي كند بررس
يعني بررسي چالش هاي فراروي ارزشيابي توصيفي بازمي گرديم و 
از آقاي دكتر مهرمحمدي مي پرسيم كه به نظر شما در يك برنامه 
درسي ملي جايگاه ارزشيابي توصيفي چيست؟ و مباني نظري و يا 

انگاره ها چه نقشي در روشنگري اين طرح دارد؟ 
جناب آقاي دكتر مهرمحمدي با طرح بحث خود با عنوان تبيين 
ــيابي از آموخته هاي دانش آموزان  انگار يه  حداكثري از نظام ارزش
ــيابی از  در نظام تعليم و تربيت گفتند: «به گمان من نظام ارزش
آموخته های دانش آموزان نقطه عزيمت اصالحات آموزشی است 
ــت که من برای تبيين آن به دنبال عنوان  و اين همان چيزی اس
ــيابی از آموخته های  ــنجش و ارزش ــگارة حداکثری از نظام س ان
دانش آموزان می گردم. نقطه عزيمت اصالحات آموزشی هم کانون 
اصلی اصالحات است. البته نمی دانم شما تا چه اندازه می توانيد با 
ــت موافق باشيد. منظور من اين است که اصالح نظام  اين برداش
سنجش و ارزشيابی حتی قبل از اصالح برنامه های درسی و حتی 
ــی باشد.  قبل از اصالح تربيت معلم بايد مورد اهتمام نظام آموزش
من حتی می خواهم ادعا کنم که ما اگر تغيير و تحول الزم در نظام 
سنجش از آموخته های دانش آموزان را به وجود آورديم، شايد اين 
ــی  تغيير و تحوالت ما را از هر بُعد يا وجه ديگــر از نظام آموزش
بی نياز بکند يا در هر نظام ديگرش تغيير و تحول مستقل ديگری 
را ايجاد بکند. چرا که به زعم من می توانيم ارزشيابی را لوکوموتيو 
حقيقی اصالحات و تغييــرات آموزشی قلمداد بکنيم که به ســاير 
ــرايت می کند و آن ها را به دنبال خودش  اجزا و زيرنظام ها هم س

می کشد. 
  توضيح بيشتر اين که هر انگارة مطلوبی از تربيت يا هر تغييری 
ــاد ناظر بر يادگيری دانش آموزان، مثل اهداف يادگيری که  در ابع
بايد در نظام تعقيب بشود، يا برنامه های درسی که بايد تغييراتی در 
آن ها صورت بگيرد که برنامه های درسی طبق شناخت هايی که ما 

از آنها داريم، مهم ترين انعکاس اهداف يادگيری است. 
خالصه اين که هر تغييری بخواهد در انگاره مطلوب ما از تربيت 
ــفه ما در تربيت يا در ابعاد يادگيری خصوصًا دانش آموزان  و فلس
ايجاد و تعقيب بشود، اگر ما به ازايی در نظام ارزشيابی داشته باشد يا 
در اين نظام (به نام ارزشيابی از آموخته های دانش آموزان) بازآفرينی 
ــده باشد يا در نظام ارزشيابی از آموخته های دانش آموزان قابل  ش
ــد، می توان به تحقق آن ها اميدوار بود. اما در غير اين  رديابی باش
صورت، نمی تـوان نسبت به عمليــاتی شدن آن انگــاره مطلوب، 
ــان  ــای مورد نظر يا تعليم و تربيت مطلوب يا انس آن يادگيری ه
مطلوبی که ما می خواهيم به عنوان خروجی نظام آموزشی آن را 
مطرح بکنيم و مطرح می کنيم اميدوار بود و به احتمال قوی تر، 
انگاره ها و تصورات ما از انسان مطلوب و خروجی نظام آموزشی و 
شايستگی هايی که بايد در آن تبلور و تحقق پيدا کرده باشد در حد 

يک ايده و امر خواستنی، اما دست نيافتنی،  باقی می ماند».
ــان در ادامه بحث خود گفتند: « مجموعه ای از انگاره ها،  ايش
ارزش ها، اصول و اهداف نظام تربيتي قابل دفاع يا مطلوب، در نظام 
ــنجش از آموخته ها بازتاب پيدا کرده و الجرم به شکل صريح،  س
ــا به عنوان  ــود، ي ــی يا پنهان به دانش آموزان منتقل می ش ضمن
ــاير خرده نظام ها، تالش هايی را که در چارچوب آن  لوکوموتيو س
زيرنظام های ديگر انجام می شود می تواند به دنبال خودش بکشد 
و به سمت تالش هايی سوق بدهد که در قالب زيرنظام های حوزه 

در هر سنجشی اگر بازخورد نباشد 
سنجش نيست. در هر سنجشی اگر 
ارزشيابی مستمر نباشد، ارزشيابي و 
سنجش نيست. کالس درس يعنی 
ارزشيابی مستمر و بازخورد
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تعليم و تربيت معلم و زيرنظام های ديگری و امثال و ذلک اتفاق 
ــه در اين جا قابل طرح  ــؤالي ك می افتد، می تواند جهت بدهد. س
است اين است كه چه مجموعه ای از اهداف، اصول، انگاره ها، نظام 
تربيتی قابل دفاع و مطلوب در نظام سنجش آموخته ها بازتاب دارد 

و الجرم ما می توانيم به محقق شدن آنها اميدوار باشيم؟ 
ــتم كه  بايد ببينيم اين ارزش ها يا ارزش های  من معتقد هس
ــت و اجماع  مهمی كه برای نظام تعليم و تربيتی ما با اهميت اس
ــا را دنبال می کنيم  ــود دارد و ما آن ه ــبي در مورد آن ها وج نس
ــود يا خير؟ آن  ــيابی توصيفی پيدا می ش رد پايش در نظام ارزش
ــود به نفع نظام ارزشيابی توصيفی و اگر  مقــداری که پيدا می ش
ــؤالی است به اين مضمون که آيا  ــود در واقع عالمت س يافت نش
در نظام ارزشيابی توصيفی نبايد بازنگريی صورت بگيرد به شکلی 
ــخگوی اهداف معطل مانده تعليم و تربيت باشد؟ من به  که پاس
ــاره می کنم مثل پرورش ابعاد مختلف وجودی  موضوعاتی هم اش
انسان  كه به يک ميزان حائز اهميت است اما رشد تک ُبعدی قابل 
ــؤال اين که جايگاه اين انگاره و آموزه و گزاره در  ــت. س دفاع نيس
صورتي که يک گزاره مطلوب تعليم و تربيتی تلقی شود کجاست؟ 
دوستان توضيحاتی می دهند و می فرمايند که ما از طريق اين نظام 
ــاد عقالنی، عاطفی، اجتماعی،  ــيابی، همين که توجه به ابع ارزش
جسمانی و امثالهم می کنيم، خود در برگيرنده همين معناست و 
آيا چنين چيزی هست که بسيار خوب، اما اگر کم و کسری وجود 
دارد، خود اين می تواند مبنايی باشد برای ترميم و بازنگری {تأكيد 
مي كنم} بايد گزاره، انگاره يا ارزش مطلوب انسان در نظام تعليم 
و تربيت ما در حضور متربيان و خروجی هايش تجلی بکند. انسان 
بايد در قبال رشد خودش احساس مسئوليت بکند. اين انگاره بايد 
در ارزشيابی به ويژه پوشه کار و امثالهم انعکاس پيدا  کند. اگر هست 
که بسيار خوب، اما اگر نيست اين سؤال به قوت خودش باقی است 
ــر وجود انگاره و مباني نظري  ــخنان خود ب وي در جمع بندي س
ــيابي توصيفي و شيوه  تجلي و انعكاس اين انگاره ها  مقدم بر ارزش
در فرايند ارزشيابي به عنوان مالك مورد قبول بودن اصالحات در 

نظام سنجش تأكيد كردند. 
ــه آقاي دكتر كيامنش بود. ايشان تهيه  سخنران بعدي جلس
ــنجش و پژوهش هاي مرتبط با آن  ــيوه هاي نوين س و اجراي ش
ــداد كردند. همچنين درادامه  را به عنوان يك فعاليت مثبت قلم
ــنجش و آموزش گفتند:  ــخنان خود در ارتباط با رابطه  بين س س
«همان طوری که دوستان فرمودند بين اين دو رابطه هست، شکی 
ــت. اما اين که اگر سنجش را تغيير بدهيم همه چيز تغيير  نيس
ــت. من قبول دارم که در نظام  ــک اس می کند برای من جای ش
آموزشی ما و بسياری از کشورها که شبيه ما هستند، اين سنجش 
ــی خط  ــت که به من به عنوان معلم، دانش آموز و کتاب درس اس
ــوزش بدهيم، چه  ــد و به ما می گويد که چه چيزی را آم می ده
چيزی را ياد بگيريم تا در امتحان موفق باشيم. االن موضوع کنکور 
ما جای خود دارد و به تبع آن کالس های غيرانتفاعی و تيزهوشان و 
غيره تشكيل مي شود. فکر کنم بعد از اين هر بچه ای که به دنيا آمد 
قرصی به او بدهيم و بگوييم که اين را بخور که فردا امتحان داری. 
به اين ترتيب ما بايد تنها چيزهايی را بخوانيم که فردا می خواهيم 
امتحان آن را پس بدهيم. در زمانی که امتحان تعيين کننده همه 
ــت، طبيعی است که معلم عاقل کسی است که چيزی  چيز ماس
را درس بدهد که دانش آموزان نمره عالي بدست آورند.  نويسنده 
کتاب های کمک درسی و آموزشی چيزی را می نويسد که بعداً در 

امتحان به کار دانش آموز می آيد. 
شاگرد و خانواده دانا هم آن گروهی هستند که می گويند برو 
ــته باش، و گروهی  همين را بخوان به هيچ چيز ديگر کاری نداش

ــتند که اگر قرار است سنجش تعيين کننده آموزش  معتقد هس
ــنجش چيزهايی را مورد پرسش قرار بدهيم که  باشد بايد در س
ــت، يعنی اگر قرار است انتظار داشته باشيم بچه  مورد انتظار ماس
درک و فهم و تجزيه و تحليل و تفکر داشته باشد بايد سؤاالت را 
در زمينه تجزيه و تحليل و تفکر مطرح کنيم تا آن هايی که آموزش 
می دهند مجبور بشوند تفکر را بسنجند. به نظر من از راه تغيير در 
سنجش می توان آموزش را مقداری تغيير داد. نکته ديگر در مورد 
ارزشيابی توصيفی اين است که ارزشيابی توصيفی خوب است يا 
بد، مبانی نظری دارد يا خير، امکان پذير هست يا خير، چيزی است 
که دوستان مسئول آن از اول مهرماه موظف به اجرای آن هستند 

و تا زمانی هم که پروژه با شکست کامل مواجه نشود ادامه خواهد 
ــکوهی، ما به طرح هايی که مطرح  ــت. به قول آقای دکتر ش داش
می کنيم آن قدر دل می بنديم و عاشقش می شويم که اگر هزاران 
عيب و نقص هم در موردشان به ما نشان بدهند زير بار نمی رويم. 
فقط زمانی کوتاه می آييم که طبل رسوايی آن طرح برسر هر کوی 
و بام زده شود. اما اميدوارم در مورد اين طرح چنين چيزی صورت 
نگيرد. فرض کنيم که طرحی داريم که دوستان می خواهند انجام 
ــم زياد کاری ندارم اما  ــراغ اسم آن، من با اس بدهند، می رويم س
ــت که اسمی  برای آن بگذارم اسمش را ديوان ساالری  اگر قرار اس
سنجش می گذارم. من جمله ای را كه آقاي شكوهي معاون دفتر 
ابتدايي در تعريف ارزشيابي توصيفي فرمودند را  می خوانم يک تکه 
ــم بعد ببينيد که چه از آب در می آيد. لطفًا به آن  آن را نمی خوان
ــيابی توصيفي از طريق روش های مستمر  توجه کنيد. « در ارزش
ــتند برای شناخت دقيق و همه جانبه  اطالعات الزم، معتبر و مس
فراگيران در ابعاد مختلف يادگيری با استفاده از ابزارها مثل پوشه کار 
ــت می آيد تا براساس  و آزمون ها در طول فرايند يادگيری به دس
آن ها بازخوردهای مورد نياز برای کمک به يادگيری بهتر در فضای 
روانی- عاطفی مطلوب تر مخصوصًا برای دانش آموزان  و اوليا فراهم 
گردد». اين تعريف چه نوع از ارزشيابی است؟ دوستان می گويند 
ــم آن را هرنوع ارزشيابی بگذاريم.  توصيفی، من می گويم اصًال اس
آيا فرقی می کند؟ می خواهم بگويم که شما می خواهيد کاری به 
ــنجش انجام بدهيد، (فرقی نمی کند که اسم آن را کيفی،  نام س
کمی يا بروکراسی و امثالهم بگذاريد) اما آنچه مهم است اين است 
که بازده های مطلوبش را در نظام آموزشی نشان دهد. دعوا نبايد 
برسر کلمه باشد اين مهم نيست که توصيفی باشد يا کيفی. ضمن 
اين که من گفته بودم جايی مفهومي به نام ارزشيابی کيفی نديده ام. 
اگر بگوييم که ارزشيابی انجام شده استفاده از ابزارهای مورد نياز 
است اين حرف زياد قابل قبول نيست چون در هر شيوه سنجش 
ــد. نکته مهم تغيير در شيوه قضاوت ماست. اگر  بايد اين طور باش
در گذشته با ابزارهای مختلفی اطالعاتی را جمع آوری می کرديم، 
مجــاز نيستيم که بگوييم در نظــام ما معلم از يک شيوه استفاده 
می کرد. ممکن است معلم از شيوه های مختلفی استفاده بکند که 

عمده آن امتحان است. اگر بگوييم که شيوه ها را گسترش داده و 
متنوع می کنيم، نهايتًا تغييری که به وجود می آيد اين است که ما 
قبــًال با کميت قضاوت می کرديم و امروز می خواهيم شيوه قضاوت 
را تغيير بدهيم. اگر می خواهيم باز به سراغ  نحوه سنجش برويم، 
بحث بازخورد، ارزشيابی مستمر، ارزشيابی کيفی و توصيفی شما 
ــی اگر بازخورد نباشد سنجش نيست.  نخواهد بود. در هر سنجش
در هر سنجشی اگر ارزشيابی مستمر نباشد، ارزشيابي و سنجش 
نيست. کالس درس يعنی ارزشيابی مستمر و بازخورد. تنها تفاوت 
طرح اين است که در زمان امتحان به بچه ها نمی گوييد که امتحان 
هست. اما چرا به بچه ها نمی گوييد که امتحان هست؟ بعضي اوقات 
ما در حالت عادی می خواهيم بچه ها را بسنجيم اما گاهی انتظار 
ــم که دانش آموز خودش را آماده بکند. کاری نکنيم که مثل  داري
طرح دکتر مهران وقتی بچه های ما به کالس پنجم رسيدند ببينيم 
که هيچ چيز ياد نگرفتند. اين که از بچه ها چهار جمله بپرسيم و 
ببينيم که جواب دادند بگوييم خوب است، درست نيست. آيا واقعًا 
اين بچه خوب می تواند جواب بدهد، خوب می تواند بنويسد؟ اين ها 
چيزهايی است که نظام آموزشی ما اگر بخواهد با اين فقر موجود 
ارزشيابی توصيفی پيش برود، اگر از اين بچه که به کالس پنجم 
ــيده است يک ارزشيابی جدي انجام بدهيم يک نتيجه بسيار  رس

بد می گيريم.»
ايشان در بخش ديگري از سخنان خود گفتند: «به آن چيزی 
که از مِن معلم می خواهيد نگاه کنيد. يک لحظه بنشينيد و قضاوت 
کنيد که اين چيزی که شما از معلم می خواهيد را آيا معلم می تواند 
ــما می خواهيد اين است که بچه ها  انجام بدهد؟ عملکردی که ش
ــنوند، به خوبی سخن بگويند، به درستی بخوانند و  به خوبی بش
به درستی بنويسند. اين نمی شود که جلوی يک گزينه به خوبی 
گوش می دهد عالمت زد، زيرا در يک تعامل مستمر معلم اين قدر 
بايد با دانش آموز ارتباط داشته باشد تا واقعًا ببيند که به چه ميزانی 
گوش می دهند. اين که به خوبی سخن می گويد، بايد چندين بار 
فرصت سخن گفتن به او بدهند تا بعد به خودشان اجازه بدهند که 
ميزان خوب بودن سخن اين دانش آموز را بسنجند. به خوبی و روان 
ــد را نمی توان با يک يا دو جمله فهميد در ضمن اين که  می خوان
بايد به مسائل جسمی  و عاطفی، رياضی و علوم و مسائل مختلف 
و امثالهم هم پرداخت. کاری نکنيد که مِن معلم يا اين کار را رها 
کنم و دنبال کار ديگری بروم يا اين که بگويم اگر اين طور دوست 
داريد من هم چشم بسته عالمت می زنم. من می گويم که اگر قرار 
است ارزشيابی توصيفی يا هر ارزشيابی ديگری صورت بگيرد هدف 
اصلی بايد بهبود و ارتقای يادگيری دانش آموز باشد. ُبعد شناختی 
که راحت ترين کار است، اما در ُبعد شخصيتی يا عاطفی بايد بگويم 
که اگر من می خواهم در ُبعد مسائل عاطفی، شخصيتی، اخالقی و 
نگرشی بچه ها يک قضاوت نسبتًا سطحی هم داشته باشم کجا بايد 
اين ها را بفهمم؟ در آزمايشگاه، کارگاه، محيط ورزش، گردش های 
علمی، در جريان کارهای گروهی بايد اين ها را بفهمم و آيا ما اين 
ــه شما آيا اجازه انجام کارگروهی را به  موضوعات را داريم؟ مدرس
معلم شما می دهد؟ مدرسه و سازمان آموزشی شما کارگاهی فراهم 
کرده است که ببينيم دانش آموزان با هم کار می کنند يا خير؟ آيا 
از اموال عمومی که بخشی برای مدرسه است حفاظت و نگهداری 
می کند؟ آيا مسئوليت هايش را به حد بهينه انجام می دهد يا خير؟ 
شما کجا می توانيد اين ها را ببينيد و اين طور می شود که مِن معلم 
ــن کاری را ندارم به يک کار  ــون فضا و امکانات الزم برای چني چ
صوری برمی گردم. بين اين که ما در رابطه با يک مفهوم و يک عمل 
ــفانه در گرفتن  خوب کار کنيم خيلی تفاوت وجود دارد. ما متأس
پوسته و توجه کردن به پوسته ماهر هستيم. می گوييم ارزشيــابی 

دانش آموز زمانی احساس مسئوليت 
می کند که در دادن بازخورد به 
خودش و ديگران، در خودسنجی و 
ديگرسنجی مشارکت داشته باشد. 
ما بايد در ياددهي و ارزشيابي، مکتب 
ساختن گرايی و روانشناسی فرهنگی 
اجتماعی را مورد توجه قرار بدهيم
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ــويم چيــزی به اين مضمون  توصيــفی اما وقتی وارد آن می ش
نمی بينيم. اگر می گويم که نظام آموزشی ما بايد ويژگی های الزم را 

برای يک تحول داشته باشد بايد آن تحول را انجام بدهيم.
سخنران بعدي نشست آقاي دكترشريفي بودند ايشان گفتند: 
ــد از بنده به عنوان يک  «در همان زمان که اين برنامه آغاز می ش
ــد تا در خدمت دوستان باشم و در آن جا هم من  عضو دعوت ش
ــخن من در  گفتم که بايد قدم به قدم و گام به گام جلو رفت. س
ارتباط با مطالبی که آقای شکوهی، معاون دفتر ابتدايي، گفتند  و 
آقای دکتر کيامنش هم به حق به آن اشاره کردند مي باشد. اگر يک 
معلم با تمام گرفتاری های روانی، مالی، مادی، اجتماعی، خانوادگی، 
شغلی و امثالهم که روبه روست با تعداد بسيار زيادی دانش آموز و 
ــايد کمترين امکانات را داشته باشد، با  در کالس کوچکی که ش
دانش آموزانی که هر کدام شخصيت های فردی جداگانه ای دارند 
مواجه شود و بعد ما از آن معلم انتظار داشته باشيم که هر ماه يا 
ــی از کارهای کمی  و توصيفی در مورد  ــاه يک بار فرم مفصل دو م
ــتی و صداقت و  تک تک دانش آموزان ارائه بدهد که در آن به درس
صحت در مورد همه دانش آموزان هم قضاوت داشته باشد. اين کار 
درستی نيست. من قصد انتقاد از عزيزان را ندارم اما به هرحال اين 
مسئله را هم قبول دارم که هر کجا که می خواهيد نظام آموزش 
ــيابی و سنجش تان را اصالح  و پرورش را اصالح کنيد نظام ارزش
کنيد. ما بايد به نظام ارزشيابی و سنجش مان اهميت بدهيم. اما 
اين که بگوييم ما درحال تبديل نظام ارزشيابی به کيفی يا توصيفی 
هستيم، من با آقای دکتر کيامنش موافق هستم که ما ارزشيابی 
آموزشي داريم و نه ارزشيابی به معناي کيفی و توصيفی. مراد ما 
از توصيفی اين بود که به والدين گزارش ندهيم که فرزند شما در 
ــت و بايد  امال نمره ۱۲ گرفته يا اين که در اين درس ضعيف اس
پيشرفت کند. اين ها برای اين که از نقاط قوت و ضعف دانش آموز 
ــت. بهتر اين است که ما ويژگی های  آگاهی پيدا کنند کافی نيس
رفتاری، روانی، شناختی و يادگيری دانش آموز را براساس اهداف 
آموزشی به بحث بگذاريم. مثًال به دانش آموز بگوييم که تو به حدی 
رسيده ای که می توانی چهار عمل اصلی را به درستی انجام بدهی، 
ــن چهار عمل اصلی حل  ــائلی را كه با اي اما هنوز نمی توانی مس
ــود تشريح و حل کنی. محور بحث توصيفی، مباحثه است  می ش
ــوز بداند که در چه  ــت که والدين و خود دانش آم ــم اين اس و مه
سطح علمی قرار دارد. يکی از روانشناسان می گويد بايد دانش آموز 
به سه سؤال جواب بدهد. اول اين است که بپرسيد کجا می رود؟ 
دوم بپرسيد که االن کجا هستی؟ يعنی پيش نيازها و آن چيزهايی 
ــوم اين که  ــد قبل از آموختن درس بداند و س ــه دانش آموز باي ک
چگونه می خواهد به اهدافش برسد؟ که همان راهبردها و روش ها 
و فراشناخت است. برای اين که ما به اين سه سؤال جواب بدهيم 
و سنجشی را بر مبنای اين سه سؤال استوار کنيم بايد طبق نظر 
آقای شکوهی اين طور عمل کنيم، که دانش آموز بايد بداند که از 
او چه می پرسيم. دانش آموز بايد در طرح سؤال شرکت کند. آقای 
دکتر مهرمحمدی اشاره به مسئوليت دانش آموز کردند. دانش آموز 
زمانی احساس مسئوليت می کند که در دادن بازخورد به خودش 
و ديگران، در خودسنجی و ديگرسنجی مشارکت داشته باشد. ما 
ــيابي مکتب ساختن گرايی و روانشناسی  بايد در ياددهي و ارزش
فرهنگی اجتماعی را مورد توجه قرار بدهيم. دانش آموز در اجتماع 
ياد می گيرد. يعنی وقتی شما به دانش آموز کار عملی می دهيد و 
به طور مشترک و با تعامل در کار با هم کار می کنند بخش مهمی 
 از يادگيری شان از آن جا حاصل می شود و بخش ديگر دانش شان 
را خودشان می سازند. اين برخالف چيزی است که در گذشته فکر 
می کرديم معلم انتقال دهنده يادگيری است و دانش آموز گيرنده 

آن مطالب و محفوظات است. امروز ما می گوييم که دانش آموز خود 
ــازنده دانش خودش است. دانش آموز خودش طرح های ذهنی  س
ــد را می گيرد بر مبنای ترکيب  ــک مقدار اطالعات جدي دارد و ي
اين ها با يکديگر، دانش جديدی را می سازد. اين دانش جديد هم 
ــتلزم درک و فهم و مستلزم  ــتلزم تفکر خالق و انتقادی، مس مس
فعاليت بامعنا و ارتباط دادن مطالب درسی با واقعيت های زندگی 
است که دانش آموز با آن ها روبه روست. ضمن تأکيد بر فرمايشات 
دوستان عزيز آقايان مهرمحمدی و کيامنش، عقيده ام بر اين است 
که ما بهتر است که از مسائل بسيار بزرگ شروع کنيم، از مسائل 
ــروع کنيم و به ارزشيابی و سنجش توجه کنيم و به  کوچک تر ش
معلمان آموزش بدهيم. روش ما در ارزيابي طرح ارزيابي توصيفي 
ــي ميدانی بود. ما دو روش آزمايش داريم يکی  يك روش آزمايش
ــت که همه چيز در آن براساس  روش آزمايشي آزمايشگاهی اس
معيارهای خاص خودش کنترل می شود و ديگری آزمايش ميدانی 
ــت که در شرايط طبيعی صورت می گيرد. يعنی کالس، معلم  اس
و دانش آموز همين است که هست اما سعی ما بر اين است که با 
ــاهداتی آن متغيرهای مزاحم و ناخواسته را کنترل  روش ها و مش
ــم داريم که نمی توانيم به طور کامل  کنيم، اما اطمينان کامل ه
کنترل کنيم. يعنی در اين تحقيق امکان وجود درصدی خطا هم 
ــت. به نظر من اشکال عمده در ارزشيابي توصيفي اجرای آن  هس
است. اشکال کار در اين است که معلمان ما به حد کافی آموزش 
نديده اند. اشکال کار در اين است که ما بار سنگينی را بر دوش معلم 

گذاشته ايم بدون اين که به او امکاناتی بدهيم و از او می خواهيم که 
مسئوليت های زيادی را انجام بدهد که اين در واقع شدنی نيست. 
ــنهاد من اين است که ما برنامه را دنبال کنيم اما از  بنابراين پيش
ــزار الزم را به کار ببرند.  براي همين  معلم ها نخواهيم که همه اب
ــت كه در گزارش پژوهشگاه هم به آن اشاره شده است. آقای  اس
دکتر کيامنش درست گفتند که ما می توانيم بگوييم انواع ابزار های 
مختلف براي سنجش ويژگی های عاطفی، شخصيتی، اجتماعی، 
اخالقی، معنوی داريم. می توانيم به معلمان آموزش بدهيم که اين 
ــازند. ما بايد شرايط را بهتر کنيم،  ابزارهای مختلف را چگونه بس
ــی معلمان را باال ببريم، برای معلمان کارگاه های  کيفيت آموزش
واقعی تشکيل بدهيم اما اين نکته را هم بگويم که تکليف نانوشته 

هيچ ايرادی ندارد. ما بايد از جايی شروع کنيم. اين کار بايد شروع 
می شد منتهی در قالبی كوچك تر و با امکانات بيشتر. در آن صورت 
ما اميدواريم در سال های آينده شاهد وضعيت بهتری در ارزشيابی 
و در يادگيری دانش آموزان باشيم. بدانيم که ارزشيابی و سنجش 
چيزی جز در خدمت يادگيری نيست. ارزشيابی چيزی نيست که 
جدای از يادگيری باشد. کار برنامه ريزی درسی، نوشتن کتاب های 
درسی، تربيت معلم و فرآيند يادگيري و ارزشيابی همه در ارتباط 
ــتند و بايد به صورت يکپارچه صورت بگيرند. هر وقت  با هم هس
ــان ديگر برای  ــم اين ابعاد را جدا کنيم و اهداف را به کس بخواهي
تعيين کردن بدهيم، کتاب را افراد ديگری بنويسند، روش تدريس 
ــند که خبر از اين اهداف ندارند، آموزش  را کسان ديگری بنويس
ــی بدهند که خبر از هيچ ندارند و گيرنده های اين پيام  را معلمان
هم  دانش آموزانی باشند با مشخصه های فرهنگی متفاوت که باعث 

مشکالتی خواهد شد».
ــي را در مورد  ــركت كنندگان نيز نكات ــت، ش در ادامه نشس

ارزشيابي توصيفي مطرح كردند كه به آن ها اشاره مي شود. 
پرسشگر اول: باتشکر ازاستادان ومديران محترم جلسه نکاتی 

را الزم می دانم خدمت عزيزان عرض کنم:
ــتحضارداريد، امتحانات از مهمترين قوانين نظام آموزشی  اس
ــت، دانش آموز در فرايند تحصيل و از طريق امتحان، با قانون  اس
آشنا شده  و به مهارت های زندگی اجتماعی اش در آينده می افزايد. 
می دانيم، محيط جامعه، بويژه بعداز تمام شدن تحصيالت، فضايی 
ــوز واقعيت های  ــی بوده وهرچه قدر دانش آم کامًال جدی و واقع
ــد، مواجهه بهتری با جامعه خواهد  ــتری را تجربه کرده باش بيش
ــتی به تدريج  ــت، اما قانون پذيری و مواجهه با واقعيت بايس داش
ــد، عبور ازآن  ــيب ماليم تر باش صورت گيرد، و هر چه قدر اين ش
راحت تر صورت خواهدگرفت، لذا هر قدر درنظام آموزشی با کودک 
مماشات شده و مواجهه با واقعيت ها و قوانين جدی، ديرتر انجام 
شود، کار سخت تر می شود، به عنوان مثال شرايط حاکم بر فضای 
ــت که با امتحانات،  ــی آن،  ناشی از تسامحی اس کنکور و حواش
ــايد بتوان آسيب های  در آموزش و پرورش صورت می گيرد، و ش
اجتماعی ناشی از عدم تمکين در قبال قوانين جاری جامعه،  و عدم 
تحمل قوانين توسط مردم را، نيز حاکی از عدم تمرين قانون پذيری 

در دوران آموزشی دانست.
نکته دوم، لزوم توليد اطالعات در همه سيستم  هاست، بايستی 
ــده و مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار  ــتری توليد ش اعدادبيش
گيرند. جوامع توسعه يافته اطالعات بيشتری توليد می کنند، ليکن 
بايستی توجه داشت که از اعداد وکميت ها درست استفاده شود، 
ــتی در  ــود. امتحانات بايس ــتفاده از آن گرفته ش يا جلوی سوء اس
مقياس های دقيق تر و به طور مداوم (چندين نوبت درسال) انجام 
ــود، و همچنين  نبايستی خانواده، معلم، مدير و نظام آموزشی  ش
ــتفاده نمايند. نمره نبايد بر عليه دانش آموز و معلم به  از آن بد اس
ــود،  توليد آمار و تجزيه و تحليل آن بايستی توسط  کارگرفته ش
ــتادی آموزش و پرورش برنامه ريزی شود،  همان گونه که  دفاتر س
ــتی قوانين زيادی وجود داشته ولی از اجرای بد و  درجامعه بايس

تبعيض گونه آن جلوگيری شود.
ــا،  به منظور  ــتناد به برخی پژوهش ه نکته سـوم اينکه: اس
ــت،  ــی،  قابل قبول نيس ــرات بزرگ ــه چنين تغيي ــت زدن ب دس
(متأسفانه برخی پژوهش ها را نمی توان تحقيق تلقی نمود، چنين 
پژوهش هايی در شرايط نوپای پژوهش، بيشتر آزمون وخطا بوده و 
به قصد انتفاع انجام می گيرد، و نظارت قابل قبولی هم ندارد) برای 
ايجاد تغييرات بزرگ، می بايست به فراتحليل های جدی تر پرداخت، 

و شواهد و قرائن کافی برای ايجاد تغيير داشت.

بديهي است انواع ارزشيابي ها چون 
تكويني و تراكمي، فرايندي و مستمر 
با يكديگر وجه مشترك و تفاوت هايي 
دارند. اينكه هنوز معلمان قادر نيستند 
و نمي توانند بين ارزشيابي  توصيفي 
و ديگر ارزشيابي ها تمايزي قايل 
شوند به دليل فقدان مباني نظري و 
فلسفي است كه متأسفانه در ارزشيابي 
توصيفي به آن پرداخته نشده است.
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تعطيل امتحانات و ارزيابی آموزشی را به به به و چه چه، آفرين 
و خيلی خوب و ... تبديل کردن کار راحتی است از قديم می گفتند، 
اگر معلم نمره بدهد، دانش آموز راضی، مدير راضی،  خانواده راِضی 
و استغفراهللا خدا هم راضی است! يادمان باشد اگر مقاومتی در قبال 
اجرای طرح ارزشيابی توصيفی  نشده، احتماًال  مربوط به همين 
ــئوالن نظام آموزشی را سخت تر  رضايت هاست، که تنها کار مس
ــود، چه  خواهد کرد، همه ما ديده ايم وقتی امتحان تعطيل می ش
ــاوری اطالعات، امکان  ــترش فن ــی داريم! به تازگی و با گس حال
ــيعی از نمرات دانش آموزان بوجود آمده،  ايجاد بانک اطالعات وس
ــتی از نمرات در دوره های ابتدايی  ولی هنوز تجزيه و تحليل درس
و راهنمايی تحصيلی انجام نشده است. گزارش های آماری قبلی 
صرفًا به مقايسه قبولين و مردودين می پرداخت و کيفيت نمرات را 
در نظر نداشت، می دانيم که طبقه بندی نمرات به دوگروه «رد» 
و«قبول» بيشترين  آسيب را به داده ها وارد نموده،  و امکان ارزيابی 
ــت خطی  کيفی را کم می کند. چرا که فاصله نمرات صفر تا بيس
نيست، به طور مثال ارتقاي نمره ۱۹ به ۲۰،  مشابه فاصله ۱۴ تا ۱۵ 
يا ۴ تا ۵ نمی باشد!  جداً جای تحليلی از نمرات در نظام آموزشی 
خالی است،  تجزيه و تحليل مداوم نمرات، بستر برنامه ريزی توسعه 
را در آموزش و پرورش فراهم نموده، امکان  برون رفت از بحران های 

آموزش  وپرورش را امکان پذير می نمايد.
ــاد» به تعبيری روز  و نکتـه آخر اينکـه يادمان نرود که «مع
ــاب و امتحان هم هست، روزی که به ذره ذره اعمال خوب و  حس
بد رسيدگی خواهد شد، و حتی از آن به روزی سخت و عظيم هم،  
ياد می شود، و همه ما عالوه بر آماده شدن برای زندگی اجتماعی، 
به انتظار آن روز هم هستيم، لذا نمی توان دغدغه و اضطراب ها ی 
ــا اگر امتحانات  مرتبط با امتحانات را،  منفی تلقی نمود. چه بس
ــرای مواجهه با امتحان  ــود،  آمادگی بهتری ب به عدالت برگزار ش

آخرت هم  فراهم خواهد نمود. 
پرسشـگر دوم: «علت ايجاد اين برنامه و تحقيق چه چيزی 

بوده است؟
 دومين مطلب اين که اگر مشکل و مسئله ای بود، عزيزان ما چه 
تالشی کردند که اين مشکالت حل بشود؟ مطلب سوم اين که ما 
متأسفانه هميشه در نمودارهايمان يا همه هستيم و يا هيچ. يعنی 
برای بچه هايی که در پايين يا باالي نمودارها قرار می گيرند هيچ 
فکری نمی شود. جمله آخر من اين است که ما پوسته اين ارزشيابی 
را عوض کرده ايم. يعنی تا ديروز زير ديکته دانش آموز می نوشتيم 
ــم نياز به تالش دارد. اوليا که به من  ۱۸ از ۲۰ اما امروز می نويس
مراجعه می کنند می پرسند اين يعنی چی؟ می گويم اين همان ۱۸ 
خودمان است. تقاضای من اين است که اگر قرار است در مورد همه 
کارها تحقيقی انجام شود، به آن هايی که در حوزه اجرا هستند هم 
توجهی بفرماييد. معلمينی که در کالس های چهل نفری با کمترين 
امکانات مجبور هستند فرم های شما را پر کنند و در نهايت به اوليا 
كه مثل شما دکتر و مهندس هستند پاسخ بگويند. آيا بچه های آن 

به دانشگاه می روند يا خير؟ در اين رابطه چه بايد بكنند؟» 
پرسشـگر سوم: من فکر می کنم آسيب شناسی اين طرح در 
ــت. اينکه وقتی ما قدرت اجرا داريم  راهکارها يک چيز مهمي اس
دغدغه الگو، مدل و نظريه نداريم، به اين معناست كه قدرت دست 
ــت و خودم اجرا می کنم. البته اين تنها مختص اين طرح  من اس
ــی و.... در هر زمينه ای در  نيست، همه طرح های صنعتی، آموزش
ــور انجام می شود. آدمی که قدرت دارد و  مي تواند،  آن را  اين کش
ــرا می کند  و کاری به زمينه های نظری قضيه ندارد، نظر بنده  اج
اين است که از قدرت های بزرگتر بخواهند، بدون کار نظری جدی 

هيچ کاری شروع نشود.»

پرسشـگر چهارم:  در ابتدای اين جلسه نتايج پژوهش هايی 
ــيار جالب بود اينکه  اکثر معلمان   ــد که برای بنده بس مطرح ش
تمايزی بين ارزشيابی توصيفی، کيفی و فرآيندی و مستمر قائل 
ــؤال بنده از مجريان طرح اين است كه اگر امکان دارد  نبودند، س

وجه مميزی اين ارزشيابی ها را مطرح بفرماييد؟
ــب اينکه وظيفه نظارت بر حسن   پرسشـگر پنجم: «بر حس
ــورای  عالی به عهده ماست، سه سال است که  اجرای مصوبات ش
ــال ۸۵ درگير اين ماجرا هستيم. به نظر می رسد نتايجی که  از س
سرکار خانم دکتر نيک صفت به عنوان نتيجه ارزشيابی فرمودند، 
مطالبی بود که بيشتر در سال ۸۵ ديده شده است. به نظر می آيد 
يکی از اشکاالت به کارهای ارزشيابی و پژوهشی که بايد کاربست 
ــد و به کارگرفته شود اين است که نتايج زمانی بيرون  داشته باش
می آيد که، کار  انجام شده و پرسشنامه ها رفته و برگشته و نتايج 
با امروز تفاوت پيدا خواهد کرد، يعنی نکاتی که در نتايج ارزشيابی 
مطرح شد  مسائلی بود که ما هم در بازديد های استانی سال ۸۵ 
ــاهده کرده بوديم و در سال ۸۷ خيلی متفاوت بود ما در طی  مش
اين سه سال استان ها را بازديد کرديم و در هر استان سه منطقه 
(محروم- نيمه محروم- برخودار) را مشاهده کرديم و در هر منطقه 
چند تا مدرسه در جلسات  با معلمان مجری بحث و گفتگو کرديم 
و در جلسات مدرسان استان شرکت کرده و بحث و گفتگو کرديم 
ــديم، هر کاری در ابتدا مشکل است و  و نظرات مديران را جويا ش
ــايد يکی از مشکالت کشور ما راه بنداز و جا بنداز است، يعنی  ش
ــود، قاعدتًا در اجرا با مشکالتی  قبل از اينکه پيش نيازها فراهم ش
روبه رو خواهد شد، البته ادعا نداريم که همه مشکالت مرتفع شده 
ــکل داريم. بنده  بلکه ما امروز هنوز با تعليم معلمان خودمان مش
ــدم که ۴۰ دانش آموز داشت در اروميه  ــال ۸۶  وارد کالسی ش س
و معلم حتی يک ساعت آموزش نديده بود، و از تجربه معلم های 
ــن موضوع را به دفتر و معاونت  ــتفاده می کرد و اي همکار خود اس
مربوط منعکس کرديم و هنوز هم اين مشکالت هست. ولی خيلی 
از معلمان عالقه و انگيزه بااليي نسبت به اجراي اين طرح داشتند. 
بعضی از معلمين راه حل های خوبی برای خودشان تهيه كردند. 
ــت که تعــامل معلمان به  نکته خوبی که من پيدا کردم اين اس
خــاطر بهتر اجرا کردن طــرح خيلی بيشتر شده بود . ما می بينيم 
که گروه هايی در مدارس از معلم های مجری تشکيل شده است که 
ــت که ما می توانيم  تبادل فکری می کنند. اين ها نکات مثبتی اس
ــی، در منطقه اروميه   ــوزی در کالس اول ابتداي ببينيم. دانش آم
ــختی صحبت می کند  ــای آذری زبان و کرد زبان که به س بچه ه
توانسته بود بعد از سه ماه بدون اين که خجالت بکشد بلند شود و 
پوشه کارش را توضيح  دهد. عرض من اين نيست که االن معلمين 
ما از همه ابزارهای موجود استفاده می کنند. هنوز عمده ترين ابزار 
ما پوشه کار و آزمون مدادـ  كاغذي است، اما به هرحال قدم های 
خوبی در اين زمينه برداشته شده است. اين که دانش آموز ما بتواند 
بدون خجالت و بااعتماد به نفس باال در کالس صحبت بکند خيلی 

مهم است. اين ها فوايد اين طرح است. 

ــيد به جمع  ــته نباش پرسشـگر ششـم : ضمن عرض خس
ــفند ماه تا االن که  ــتم بگويم که معلمی  می  گفت از اس می خواس
ارديبهشت ماه است خيلی پيشرفت کردند. ضمن اين که اولين 
ــه اول اجرا می کردند و  ــان بود که طرح توصيفی را برای پاي بارش
با سختی هايی هم مواجه بودند، اما آخر سر گفتند که فهميديم 
ــی رود و از  ــم در روال خودش پيش م ــام می دهي ــه انج کاری ک
پيشرفت هايشان تعريف می کردند. ضمن اين که مشکالت زيادی 
که با آن مواجه بودند را مطرح می کردند، اما بر اين عقيده هم بودند 
که طرح بايد از سال های قبل انجام می شد. يعنی ۵ نفر از کسانی 
که با آن ها مصاحبه کردم اين را گفتند که هر تغييري مشکالتی 
نيز به دنبال دارد. يکی از معلمين هم گفت که هر تغييري باعث 
ايجاد مقاومت می شود و همان مقاومت هم باعث ايجاد چالش شده 

است و آن مقاومت باعث حرکت و انگيزه معلمين شده است“. 
در ادامه  نشست، آقاي خوش خلق با توجه به محدوديت زماني 
ــخ گفت: «من از بعضی دوستان تعجب  ــؤاالت پاس به برخي از س
می کنم که چه طور نتيجه ارزشيابي به  عمل آمده توسط پژوهشگاه 
را  منفی ارزيابی می کنند در حالی که همه نتايج اعم از پيشرفت 
تحصيلی، ايجاد عالقه، کاهش اضطراب و امثالهم مثبت بوده است. 
ــتيم که چالش ها را برطرف  ــت به دنبال اين هس ما در اين نشس
کرده و راه حلی برای آن ها پيدا کنيم. بحث اين نيست که طرح 
ــت يا بد. هدف ما از طرح چالش ها  ــيابي توصيفي خوب اس ارزش
ــرح را نهادينه کنيم». آقاي  ــت که بتوانيم ط و حل آن ها اين اس
خوش خلق درادامه صحبت هاي خود گفتند: «بديهي است انواع 
ارزشيابي ها چون تكويني و تراكمي، فرايندي و مستمر با يكديگر 
وجه مشترك و تفاوت هايي دارند. اينكه هنوز معلمان قادر نيستند 
ــيابي  توصيفي و ديگر ارزشيابي ها تمايزي  و نمي توانند بين ارزش
قايل شوند به دليل فقدان مباني نظري و فلسفي است كه متأسفانه 
ــده است. به نظر بنده  ــيابي توصيفي به آن پرداخته نش در ارزش
مشكالت اجرايي به وجود آمده در اين طرح بيشتر به سبب عدم 
پيش بيني هاي الزم توسط مجريان در اجراي آزمايشي مي باشد كه 
اگر ارزشيابي توصيفي مراحل توليد را سپري مي كرد، احتماًال اين 

مشكالت كمتر بود.» 
آقاي دكتر حسني در ادامه  جلسه ۵ دقيقه فرصت خواستند 
ــب ارائه  ــخ مناس ــؤاالت و نكات مخاطبان پاس تا در ارتباط با س
ــان در اين ارتباط گفتند: «آقاي مرادي مقدم چرا ما  دهند. ايش
ــت. اين فکر اشتباه  فکر می کنيم که نمره نمونه اقتدار معلم اس
ــال  ــاهد دارم. بچه ها در اين ۵ س ــت من برای آن دليل و ش اس
افت انگيزه پيدا نکرده اند، در نگرش اسالمی  ارزشيابی فرآيندی 
است، خودسنجی بيشتر بر زندگی مومنانه حاکم است. مؤمنان 
بايد خودسنج واقعی باشند. در محيط های کنترل شده استرس 
ــت. در خصوص سؤال يكي از  برای دانش آموز به وجود آمده اس
ــري  اجرا شده  حضار مبني بر اين طرح کلی و به صورت سراس
ــه آقای نويد هم عرض کردم که با اين  بنده هم مخالفم. بنده ب
ــری  مخالف هستم و برای اجرای اين طرح  شکل اجرای سراس
الگو دادم و الگوی ما هم تقاضامحور بودن و اشاعه انديشه ها در 
نظام آموزشی ابتدايی است. اما به اين حرف ما گوش داده نشد و 
مالحظات خاصی مطرح بود که الگوی پلکانی استفاده شود، اما 
امسال به گفته دوستان تقاضا محور  و داوطلبانه بود. خانم دکتر 
تحريری نيک صفت، جناب آقای خوش خلق، من هم قبول دارم 
ما يك تئوری يا مدل نظري برای ارزشيابی نداريم، اما بهتر است 
يک مدل نظری و عملی برای ارزشيابی داشته باشيم و ترکيبی 
کار کنيم و الگوها را کنار هم بگذاريم که يک الگوی واحد بشود، 
اما سازگار و قابل اجرا. ما هم در بحث های نظری وجود اين مدل 

 ارزشيابی چيزی نيست که جدای از 
يادگيری باشد. کار برنامه ريزی درسی، 
نوشتن کتاب های درسی، تربيت معلم 
و فرآيند يادگيري و ارزشيابی همه در 
ارتباط با هم هستند و بايد به صورت 
يکپارچه صورت بگيرند.
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ــه کار و بازخورد  ــت پوش را قبول کرديم. مدل نظری ما اين اس
بخشی از ارزشيابی توصيفی ماست. ما اين را به معلم می دهيم 
و می گوييم شما پوشه کار داشته باش و بازخوردت هم توصيفی 
باشد.در پايان سال می خواهم در خصوص ارتقاي پايه يا تکرار پايه 
تصميم گيری کنم، بايد چه کار کنم؟  ما بايد در اين مدل برای 
تصميم گيری تکرار پايه الگو داشته باشيم و به معلم بگوييم که 
چطور بايد تصميم بگيرد. بايد تمام اجزای يک مدل طراحی شود 
ــكوهي  و بخش صرفًا کاری را انجام نمي دهد». در ادامه آقاي ش
در ارتباط با سؤاالت حضار مطالبي را بيان كردند. ايشان گفتند: 
«از همه عزيزانی که نظر دادند تشکر می کنم. من به نوبه خودم 
هميشه مديون راهنمايی های اين عزيزان هستم. فکر می کنم بايد 
بيشتر با هم بنشينيم و گفتگو کنيم. ما موارد دقيق تری هم داريم 
ــما بکاهد و دغدغه های شما را کاهش  که از اين نگرانی های ش
ــما احساس  ــت و همه ش بدهد. وجود اين دغدغه ها طبيعی اس
مسئوليت می کنيد. زيرا که ما بايد کاری کنيم که کمترين آسيب 
ــد. ما با شما هم عقيده  ــی و دانش آموزان ما برس به نظام آموزش
ــما در طرف ديگر گود  ــتيم، زيرا که ما يک طرف گود و ش هس
نيستيد. همه بايد با همفکری و همکاری هم طرح را اجرا کنيم. 
موارد زيادی مطرح شد که ما پاسخ های اين ها را داريم. خود بنده 
ــت کردم و در معرض نظرخواهی  ــی ۱۶ چالش را يادداش ۱۵ ال
ــائلی را  ــرم قرار دادم. خود ما هم خيلی از مس ــتادان محت از اس
ــما مطرح کرديد می دانيم. ما امسال ان شاءا... ۳۰ ساعت  که ش
ــت برای مقاطع مربوطه پبش بيني کرديم.  آموزش ضمن خدم
ــود  ــوزش تربيت مدرس داريم که اوايل تيرماه اجرا می ش ما آم
ــاءا... معلمينی که امسال مشمول اين  و تا پايان مرداد ماه ان ش
ــرکالس ها می روند.  طرح قرار بگيرند همگی با آموزش کامل س
ــان که در  من صميمانه از خانم دکتر نيک صفت و همکاران ش
اجرای اين نشست علمي زحمت کشيدند تشکر می کنم». سپس 
آقاي دكتر مهرمحمدي در ارتباط ما با جايگاه علمي پژوهشگاه در 
نظام تعليم و تربيت و مشاركت ارزيابان و مجريان به نكاتي اشاره 
كردند: «به نظر بنده پژوهشگاه جايگاه خود را از جمله به عنوان 
يک داور علمی  و بی طرف در ارتباط با اين سياست ها و برنامه ها 
به عنوان ناظر بيروني پيدا کرده است  و بايد اين جايگاه تقويت 
ــگاه به عنوان نهاد پژوهشی  و حفظ گردد. جايگاه داوری پژوهش
مادر  در تشکيالت آموزش و پرورش بايستی در اين زمينه ها  هم 
ــه، اين داور بی طرف و دارای  محفوظ باقی بماند. نکته آخر اينک
ــت  صالحيت و کيفيت الزم بايد کاری بکند که مجريان و دس
اندرکاران، رضايت خاطرآنها را به لحاظ علمی  تأمين كند و تامين 
اين اطمينان خاطر جز از طريق تعامل بين پژوهشگر و مجری 
ــت که در يک نگاه کامًال عالمانه،  ــود، درست  اس حاصل نمی ش
بهتر است پژوهشگر با مجری  هيچ تعاملی نداشته باشد، اما در 
پژوهش هايی از اين دست که نتيجه آن می خواهد يک تصميم 

باشد، اين تعامل گريزناپذير است و بايد براي تعامل فكر كرد». 
ــه علمي ضمن تشكر از  در پايان آقاي خوش خلق مدير جلس
ــه گفتند: «هدف اين  ــاركت مخاطبان  در اين جلس حضور و مش
ــری مواردی هست که ما را که  ــت هم همين است. يک س نشس
دست اندرکاران اجراي طرح ارزشيابي توصيفي هستيم به مبارزه 
می طلبد. چالش کردن يعنی به مبارزه طلبيدن. هدف ما اين است 
ــود اين را هم بگويم که اين  ــن بش که اين چالش ها مطرح و روش
نشست اولين نشست است، اما آخرين نشست هم نخواهد بود. ان 
شاءا... در نشست بعدی پس از جمع بندي چالش هاي مطرح شده 
ــتادان دعوت خواهيم کرد که به اين جا تشريف  از دوستان و اس

بياورند و بحث را تا يافتن راه حل هاي اساسي دنبال خواهيم کرد.

ــگاه  خانم دکتر تحريری نيک صفت رئيس پژوهش
ــم تجليل از  ــرورش در مراس ــوزش و پ ــات آم مطالع
ــنواره های الگوی تدريس برتر در ۱۰  برگزيدگان جش
ــالن کوثر آموزش و پرورش  ــته که در س ــال گذش س
شهرستان قزوين در ارديبهشت ماه سال جاری برگزار 
ــد، در جمع معلمين و محققين آن استان شرکت  ش
ــم  ــخنرانی پرداختند. در اين مراس نموده و به ايراد س
ايشان ضمن عرض تبريک روز معلم به همه معلمان 
کشور به ويژه حاضرين، توفيق ادامه راه استاد ارجمند 
عالمه مرتضی مطهری و خرسندي ايشان را از درگاه 
ــتند:  ــدند، و در ادامه اظهار داش ــتار ش خداوند خواس
ــاکر و سپاسگزارم که مرا معلم خلق کرد  خداوند را ش
ــريفه  «علم االنسان  ــاس مصداق آيه ش چرا که براس
مالم يعلم» خداوند تبارک و تعالی معلمي بزرگ است. 
آرزوی ما اين است که لفظ دانش آموز را تغيير داده و 
کلمه مناسب تری جايگزين آن كنيم تا اين القاء را از 
ذهن بيرون كنيم که فرد در مدرسه بايد فقط بياموزد، 

نمره بگيرد و از يک پايه به پايه ديگر برود.
رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش اضافه 
ــا دانش آموزان ما به وقار  ــد. اما در اين صورت آي کردن
آراسته می شوند و قدردان زحمات معلم خود هستند؟

ــوزش و پرورش  ــاره به لزوم تحول در آم وی با اش
ــی در آموزش و  ــت تحول ــح کردند: اگر قرار اس تصري
پرورش صورت گيرد بايد نوع نگاه و توجه به معلم ويژه 
باشد و از جايگاه مناسب برخوردار گردد. البته اين توجه 
تنها در بحث مادی نيست چرا که برای معلم منزلت از 

معيشت مهمتر است.
ــتند:  ــر تحريری نيک صفت اذعان داش خانم دكت
ــت. وي نبايد  اقتدار معلم در حفظ منزلت او مؤثر اس
ــد پس برای ارتقای معلمان  از دانش آموز پايين تر باش
ــه گام هايی در اين  ــد اقداماتی صورت بگيرد، البت باي
ــت و برای نمونه کسانی که  ــته شده اس زمينه برداش

مراسم تجليل از برگزيدگان جشنواره هاي الگوي تدريس برتر در استان قزوين

آرزوی ما اين است که لفظ دانش آموز
 را تغيير دهيم

ــی  ــوند با مدرک کارشناس جذب تربيت معلم می ش
فارغ التحصيل می شوند.

ــه قرار گيرد  ــه بايد مورد توج ــر مواردی ک از ديگ
آموزش های ضمن خدمت است که بر روش های نوين 
تدريس کمک می کند. نيز  برای ارتقای منزلت معلم 

نياز به فضا و تجهيزات مناسب است.
خانم دكتر تحريری نيک صفت با اشاره به آسيب های 
موجود در آموزش و پرورش بيان داشتند: تربيت معلم 
ــت که بايد مورد توجه قرار  يکی از مسائل مهمی اس
ــراغ  ــيم و به س گيرد و بايد به اين تربيت عمق بخش

واحدهايی برويم که سبب تعميق اين تربيت شود.
ــت و بايد  ــب نيس ــيوه فعلی جذب معلم مناس ش
ــوزش و پرورش  ــود تا بهترين ها جذب آم بازنگری ش
شوند. همچنين در بحث نگهداشت معلم نيز بايد توجه 
جدی داشته باشيم چرا که مشاهده می شود معلمی که 
مدرکش از ليسانس بيشتر می شود به دنبال اين است 

که سريع از آموزش و پرورش خارج شود.
رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ادامه 
ــاهد بوديم که  ۱۰۰هزار نفر در آموزش و  دادند: ما ش
پرورش به صورت پيش از موعد بازنشسته شدند و يکی 
از داليل بازنشستگی اين افراد تحصيالت ديپلم و کمتر 
از ديپلم بود که متأسفانه اکثر آنها نه تنها ديپلم و زير 
ديپلم نبودند بلکه تحصيالت بااليی داشتند از اين رو 

بايد نگهداشت معلم مورد توجه قرار گيرد.
وی افزود: ما اگر می خواهيم شاهد تحول در آموزش 
و پرورش باشيم بايد کار  ويژه ای برای معلمان صورت 
ــر توجه شود چرا که معلم  گيرد و به نيازهای اين قش
برای اينکه بتواند هنرمندی خود را نشان دهد بايد مورد 

توجه قرار گيرد.
اميدواريم همه کمک کنند تا به آرزوی مقام معظم 
رهبری که آرزوی ما نيز هست جامه عمل بپوشانيم و 

شاهد تحول در آموزش و پرورش باشيم.



خرداد ۱۳۸۸. شماره ۱۱۰

۲۲
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 گروه پژوهشی معلوليت های حسی - حرکتی
سيده طاهره سيدی، کارشناس پژوهشکده استثنايی

ــتثنايی، اولين نهاد پژوهش در  پژوهشکده کودکان اس
زمينه کودکان استثنايی در کشور است، که فعاليت خود 
را بر اساس موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی 
به عنوان مؤسسه پژوهشی وابسته به سازمان آموزش و 
پرورش استثنايی آغاز نمود. اين مؤسسه در سال ۱۳۸۳ 
ــازمان جدا شد و به عنوان يکی از پژوهشکده های  از س
زيرمجموعه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به کار 
خود ادامه داد . اغلب پروژه های تبليغاتی اين پژوهشکده 
برخاسته از مسائل و مشکالت جاری آموزش و پرورش 
ــياري  ــت که از ديدگاه کاربردی از اهميت بس ويژه اس
ــتای نيل به اهداف و حل مسائل و  برخوردارند. در راس
مشکالت دانش آموزان با مشکالت حسی و حرکتی در 
پژوهشکده کودکان استثنايی گروه پژوهشی تحت عنوان 

گروه پژوهشی حسی-حرکتی تشکيل شد .
  اعضاي گروه 

-   اصغر مينايی، دانشجوی دکترا و عضو هيأت علمی 
ــی ارشد کار درمانی و عضو  - مژگان فرهبد، کارشناس

هيأت علمی 
- سيده طاهره سيدی،کارشناسی ارشد روان شناسی و 

کارشناس گروه 
معلوليت های مرتبط با گروه پژوهشی حسی- حرکتی

- کودکان و دانش آموزان ناشنوا و نيمه شنوا 
- کودکان و دانش آموزان نابينا و نيمه بينا 

- کودکان و دانش آموزان با مشکالت جسمی – حرکتی
  اهداف اصلی گروه 

ــاختار  ــازی س  - پژوهش هايی در ارتباط با متناسب س
ــای حرکتی  ــاس ويژگی ه ــر اس ــدارس ب ــی م فيزيک

دانش آموزان دارای مشکالت حرکتی
- تدوين استانداردهای آموزشی 

- انطباق و هنجاريابی آزمون های تشخيصی به منظور 
جايگزينی اين دانش آموزان 

ــهای نوين و کارآمد متناسب با ويژگی های  -  ارائه روش
هر گروه به منظور دستيابی به يافته های جديد در زمينه  
تعامالت فردی و برقراری ارتباط بهينه و مؤثر با والدين 

و همساالن 
  اولويت های پژوهشی گروه 

- تدوين و بررسی تأثير بسته استانداردها، شاخص ها و 
ــواد آموزی برای کودکان  تکاليف در حيطه ارتباط و س

آسيب ديده شنوايی ۳-۰ سال 
- تدوين برنامه آموزش گفتارخوانی و الفبای گويا برای 

کودکان آسيب ديده شنوايی
ــوزان  ــوزش تلفيقی دانش آم ــه آم ــيابی برنام - ارزش

آسيب ديده شنوايی
ــوزان  ــوزش تلفيقی دانش آم ــه آم ــيابی برنام - ارزش

آسيب ديده بينايی
- بررسی وضعيت اشتغال فارغ التحصيالن ناشنوا، نابينا 

و جسمی- حرکتی 
ــرای گروه  ــوزش تلفيقی و خاص ب ــه نظام آم - مقايس

دانش آموزان نابينا
ــيوع فلج مغزی و  - مطالعه مروری يا فراتحليلی درباره ش

عوامل ايجاد کننده آن 
- ارزيابی شناسايی و جايگزينی کودکان جسمی- حرکتی 

ــوزان معلول  ــيابی برنامه آموزش تلفيقی دانش آم - ارزش
جسمی- حرکتی 

- مشکالت کالس های چندپايه در گروه جسمی- حرکتی
ــمی-  ــکالت عاطفی- هيجانی کودکان معلول جس - مش

حرکتی
ــمی-  ــه گروه جس ــای چندپاي ــتانداردهای کالس ه - اس

حرکتی
ــی کودکان با  ــتانداردهای ويژه فضای آموزش - تدوين اس
ــنوا، نابينا،  نيازهای ويژه (به تفکيک گروه های مختلف ناش

جسمی- حرکتی) 
  نحوه فعاليت

ــب انجام  ــروه در قال ــاي گ ــی اعض ــای پژوهش فعاليت ه
ــی، تهيه مقاله، ترجمه يا  ــن گزارش پژوهش پژوهش،تدوي
تأليف کتاب، بررسی اولويت های پژوهشی، تنظيم کارگاه های 
پژوهشی صورت می گيرد. طرح های پژوهشی پس از طراحی 
ــی در گروه برای تصويب به شورای پژوهشی  اوليه و بررس
پژوهشکده فرستاده می شود. شورای پژوهشی متشکل از 
رياست پژوهشکده، معاونت پژوهشکده، مديران هر سه گروه 
پژوهشی، و چند تن از استادان دانشگاه های مختلف تهران 
ــد. پس از تأييد در شورای پژوهشی مراحل الزم را  می باش
تا عقد قرارداد طی می کند. در مورد فعاليت های ترجمه و 

تأليف کتاب نيز مراحل مذکور طی می شود. 
  فعاليت های به پايان رسيده گروه در سال 

 ۱۳۸۶- ۱۳۸۷
مقاله: 

- «بررسی تغييرناپذيری ساختار عاملی، سؤالهای سندرمی، 
ــنجی آخنباخ»، اصغر مينايی، فصلنامه  پرسشنامه خودس

پژوهش در حيطه کودکان استثنايی، ۱۳۸۶.
-«تأثير مداخالت کاردرمانی بر مهارت های بينايی- حرکتی 
ــودکان دارای اختالل ويژه يادگيری در مقطع ابتدايی»،  ک
ــتم /شماره دوم/  ــی توانبخشی، دوره هش فصلنامه پژوهش
تابستان ۸۶، بتول ماندنی، دکتر سازمند،مژگان فرهبد، دکتر 

کريملو،ماشاءاهللا ماندنی 
-«رابطه تحليل فضايی با دست نويسی در دانش آموزان کم 
توان ذهنی شهر ری »، فصلنامه پژوهشی توانبخشی، دوره 
هشتم /شماره دوم /تابستان ۸۶ ، فاطمه هداوندخانی، دکتر 

بهرامی، فاطمه بهنيا، مژگان فرهبد،دکتر صالحی 
ــی دانش آموزان کم توان ذهنی :  ــت نويس - «ارزيابی دس
معرفی يک ابزار»، فصلنامه پژوهشی توانبخشی، دوره هشتم 
/شماره سوم /پاييز ۸۶، فاطمه هداوندخانی، دکتر بهرامی، 

فاطمه بهنيا، مژگان فرهبد، دکتر صالحی
- «تأثير مداخالت کاردرمانی بر يکپارچگی بينايی- حرکتی 
کودکان دارای اختالل ويژه يادگيری»، فصلنامه پژوهش در 
حيطه کودکان استثنايی، سال هفتم /شماره ۴ /زمستان ۸۶  
ــازمند، مژگان فرهبد، دکتر کريملو،  بتول ماندنی، دکتر س

ماشااهللا ماندنی 
-«الگوی قلم در دانش آموزان کم توان ذهنی»، فصلنامه 
پژوهش در حيطه کودکان استثنايی، سال هشتم /شماره 
ــار ۸۷ ، فاطمه هداوند خانی، دکتر بهرامی، فاطمه  ۱ به

بهنيا، مژگان فرهبد، دکتر صالحی
- «ارتباط دست نويسی با حس حرکت در دانش آموزان 
ــی»، فصلنامه پژوهش در حيطه کودکان  کم توان ذهن
استثنايی،۱۳۸۶ فاطمه هداوندخانی، دکتر هادی بهرامی، 

فاطمه بهنيا، :  مژگان فرهبد، دکتر مسعود صالحی. 
-«نظام آموزش فراگير». سيده طاهره سيدی: ارائه شده 
در نشست علمی يک روزه پژوهشکده کودکان استثنايی 
ــده در ويژه نامه همايش يک روزه پژوهشکده  و چاپ ش

کودکان  استثنايی ؛ ۱۳۸۶ 
ــون غيرکالمی هوش  ــی آزم ــاق و هنجارياب «انطب
 :SON-R ــنايدر- اومان برای کودکان ۷ - ۵ /۲ سال اس
يک  مطالعه مقدماتی»، اصغر مينايی،  ۱۳۸۶، فصلنامه 

پژوهشی درحيطه کودکان استثنايی
 مقاله و طرح های در دست اقدام ۱۳۸۸-

۱۳۸۷
 مقاله

- «بررسی ساختار عاملی مقياس رفتار انطباقی بزرگساالن 
(ABS-RC):۲  يک تحليل ثانويه». فصلنامه پژوهش در 

حيطه کودکان استثنايی، اصغر مينايی
طرح

- «بررسی شيوع اختالالت هيجانی رفتاری در کودکان 
آسيب ديده جسمی- حرکتی» اصغر مينايی. 

- «مطالعه تطبيقی نظام های آموزش و پرورش استثنايی 
در ايران و کشورهای ديگر،تدوين استانداردهای فضای 

آموزشی»، مژگان فرهبد. 
-«ارزشيابی طرح آزمايشی نظام آموزش تلفيقی- فراگير»  

سيده طاهره سيدی (در حال بررسی)
- «تدوين بررسی  تأثير بسته استانداردها ؛شاخص ها، و 
تکاليف در حيطه های مختلف رشد از ۳-۰ سال»،  سيده 

طاهره سيدی. 
کتاب های در دست داوری           

 ترجمه
- گرافيک برای کودکان نابينا، مير محمد ميرنسب 

تأليف
- اهداف و شاخص های پيش دبستانی در حيطه تندرستی 

جسمانی، سالمت و رشد حرکتی، مژگان فرهبد.
 گزارش ها

SON- انطباق و هنجاريابی آزمون هوش غيرکالمی» -
R»، اصغر مينايی. 

- «طرح ملی ارزيابی آمادگی تحصيلی کودکان عادی و 
کم توان ذهنی در بدو ورود به دبستان در حيطه زبان و 

سوادآموزی و برقراری ارتباط» ناصر اکبرلو. 
  -«طرح ملی ارزيابی آمادگی تحصيلی کودکان عادی و 
کم توان ذهنی در بدو ورود به دبستان در حيطه تندرستی 

جسمانی، سالمت و رشد حرکتی»، مژگان فرهبد.
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ــوزش و پرورش و  ــومين همايش همكاري هاي وزارت آم س
حوزه هاي علميه با حضور استادان، آيت اهللا مقتدايي و همچنين 
دكتر علي احمدي و مديران محترم حوزه هاي علميه بسياري از 
ــاي آموزش و پرورش  استان ها و شهرستان ها،  فرهنگيان رؤس
استان ها و معاونان و كارشناس مسئوالن و همكاران كميته هاي 
ستادي استاني، در ۲۴ ارديبهشت ماه سال جاری تشكيل شد. 
عنوان «همايش بررسي راهكارهاي نو، قالب هاي جديد، روش هاي 
ــان امروز در عرصه  ــب براي مخاطب ابتكاري و محتواهاي مناس
ــت  ــت  و به دس تربيت و تعالي ديني و اجتماعي و اخالقي» اس

آوردن اولويت ها كه در اين مسير بايد بيشتر به آن پرداخت.
ــالم ذوعلم دبير ستاد همكاري حوزه و آموزش  حجة االس
ــي، كه امروز صبح  ــرورش بيان كردند: در كارگاه تخصص و پ
ــئولين بخش هاي مختلف حوزه و آموزش و  ــد، مس برگزار ش
پرورش حضور داشتند. تجربه هاي گرانقدري كه در اين سال ها 
ــت آمده و ابتكاراتي كه در بعضي از استان ها ارائه شده  به دس
مطرح شد. سه كارگاه تخصصي پژوهش و توليد مواد و رسانه ها 
كارگاه تخصصي پرورشي و تبليغ و كارگاه تخصصي آموزش 
ــاني و همچنين نمايشگاهي در بين اين همايش  و نيروي انس
ــده كه امروز صبح با حضور حضرت آيت اله مقتدايي  برگزار ش
ــي از تالش ها كه در سطوح مختلف انجام  افتتاح شد و بخش
گرفته گزارش گرديد، و به نظر مي رسد كه اين همكاري ها بايد 
ــريع و فوري و كوتاه مدت گرچه  عميق بوده و فعاليت هاي س
ضروري است، ولي كافي نيست. مي بايست در دوره ١٢ ساله اي 
ــند، برنامه ها،  ــوزان در آموزش و پرورش مي باش ــه دانش آم ك
جهت گيري ها و اهداف و محتواي درسي تربيتي و روش هايي 
كه در اين فرايند طي مي شود با تأمل بررسي شود و از آموزه ها 
و ارزش هاي اسالمي  بيش از گذشته استفاده كنيم و براي آن 

تحول بنياديني كه مقام معظم رهبري مطرح كردند بسترسازي 
ــبت به آنچه  ــم تا در اين جهت به اهداف متعالي تري نس كني
امروز دست يافته ايم ، دست يابيم. بايد تفكر حوزوي و حضور 
حوزويان و فرهيختگان  در اليه هاي مختلف آموزش و پرورش و 
دستگاه گسترده تعليم و تربيت كشور از حاشيه به سمت متن 
حركت كند و در جايگاه هاي تأثيرگذار بتواند بيش از گذشته 
ــته باشد و در اين راستا نياز داريم به  تأثيرگذاري تربيتي داش
ــي ظرفيت سازي در حوزه هاي علميه كه حقيقتًا  مقولة اساس
ــطوح مختلف و جامعة روحانيت  حوزه هاي علميه بايد در س
ــالت تبليغي و تربيتي كه بر عهده دارد  ــور در صحت رس كش
براي پاسخ به نسل مستعد و آماده براي تربيت، توانمندي هاي 
بيشتري را فراهم بكند و ظرفيت هاي بيشتري را از قوه به فعل 
برساند و بتواند در عرصه تعليم و تربيت رسمي كشور بيش از 

گذشته اثرگذار باشد.
ــن ترتيب بايد اين حركت كه امروز در متن آموزش و  بدي
پرورش با دغدغه و تعّهد و رسالت شناسي دوستان و همكاران 
فرهنگي ما تحقق يافته نهادينه شود و استمرار پيدا كند. تلقي 
ــت كه توانمندي ها و زمينه ها و ظرفيت هايي  همه ما اين اس
كه در دو دستگاه عظيم وجود دارد به گونه اي سامان يافته و 
ــجم به هم پيوند بخورد و با رعايت همه اصول حاكم بر  منس
همكاري ها  به تأييد هر دو مجموعه رسيده بتواند در خدمت 
تربيت نسل آينده قرار بگيرد و قطعًا وضعيت تربيتي اخالقي 
جامعه آينده ما از آنچه امروز هست بسيار بهتر خواهد بود. از 
ــي فرهنگي  اين رو آن را به عنوان يك مصداق براي مهندس
ــاختارها تلقي مي كنيم و  ــور در عرصه برنامه ريزي و س كش
اميدواريم بتوانيم به اهدافي كه براي آن طراحي شده نزديك تر 

شويم.

آيت ا... مقتدايي 
مدير حوزه علميه قم، نيز در اين همايش چنين گفتند:

ــالمي  ايران ما شاهد  ــكوهمند اس بعد از پيروزي انقالب ش
بركاتي بوديم. حضرت امام (رضي اهللا عنه ) با آن ديد واقع بين  
يك نظام الهي براساس وحي و قرآن و روايات سنت پيغمبر و 
روايات اهل بيت و عقل برپا نمود. يكي از بركات اين نظام ايجاد 
ارتباط بين حوزه و دانشگاه، بين حوزه و آموزش و پرورش بود. 
در رژيم قبل، بين آموزش و پرورش حوزه و دستگاه هاي دولتي 
و حوزه ارتباطي نبود. سياست گذاري هاي كالن سه قوه اركان 
يك نظام هستند. سياست گذاري ها و هماهنگي ها با ولي فقيه 
است، با مرجع تقليد است. واقعًا بايد شكر كرد كه ما در چنين 
ــه همكاري بين  ــرار گرفتيم. افتخار مي كنيم ك ــام الهي ق نظ
ــگاه وجود دارد. چند سالي است كه تفاهم نامه اي  حوزه و دانش
ــت با قوت و قدرت بيشتري دنبال  ــده كه مي بايس تنظيم ش
ــت كه نونهاالن  كشور ما در  ــود. آموزش و پرورش جايي اس ش
حدود ١٢ سال آنجا به تحصيل مي پردازند، و آنان آينده سازان 
ــور خواهند بود كه آينده كشور به دست آنهاست. لذا  اين كش
سرمايه گذاري روي اين جوان ها و نوجوان ها هستند كه بجاست 
ــت تربيت كند، مدرسيني  و اولين نيروهايي كه حوزه الزم اس
ــتند كه در آموزش و پرورش با ارزش هاي اسالمي تربيت  هس
شده، تا در آموزش و پرورش بتوانند در جهت رشد و شكوفايي 
دانش آموزان در مدارس بكوشند. هم خودشان مي توانند مدرس 
واقع بشوند هم مي توانند تربيت مربي بكنند و هم مي توانند در 
تدوين كتاب هايي كه تدريس مي شود شركت كنند اشكاالت 
انحرافي در اين كتاب ها بوجود نيايد و تدوين كتاب ها بر اساس 
موازين اسالمي  باشد. بچه اي كه اين كتاب را بخواند در ذهنش 
ــالمي مي تواند براي او  نقش مي بندد. داستان هاي ديني و اس

‘—«eÖ

تالش جمعی به منظور بسترسازی برای رسيدن به اهداف متعالی 
سومين همايش ساالنه ستاد همكاري هاي حوزه هاي علميه و آموزش و پرورش
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علوم انساني دانشگاه ها تنگهُ احد 
است اگر اسالم اين كرسي را فتح 
كرد، شكست ما بعداً به پيروزي تبديل 
مي شود. اگر فتح نكند پيروزي ها 
موقت است. اين حركتي كه شما 
كرديد، اعتماد متقابل بين آموزش و 
پرورش و حوزه، اين  را به عنوان يك 
نقطه شروع نگاه كنيد

آموزنده باشد و روش زندگي صحيح را به او تعليم دهد. بنابراين 
مي  شود در اقسام مختلف همكاري كرد. مبلغيني مي تواند اعزام 
كند در دبستان ها و دبيرستان ها نماز به پا بكند. اقامه جماعت 
كنند. در كالس فرصت هايي كه در يك چنين  سخنراني هايي 

به وجود مي آيد تبليغ كنند. 
  پيشنهاد داده شده كه مدارسي را به حوزه وابسته كنند و 
اداره اش را بگذارند به عهده بعضي از افراد متعّهد متدّين حوزوي 
و طالب. اين ها نمونه اي از همكاري هاست و در همين نمايشگاه 
ــهري اقدامات  ــان داده كه موفق بوده. قبًال حاج آقا بوش هم نش
ــتري در حال ادامه  ــتند. االن با قدرت بيش مفيد و مؤثري داش
است. انشاا... با برنامه ريزي صحيحي كه مستند قانوني هم داشته 
ــد مستندي كه شوراي انقالب، مجمع تشخيص يا شوراي  باش
عالي حوزه  هم صحه بگذارند. بحمداهللا آقاي دكتر علي احمدي 
ــق و عالقه  در جلسه اي كه داشتيم حضور  وزير محترم با عش
پيدا كردند. قرار شد كه آن تفاهم نامه قبلي به صورت منظم تر 
برنامه ريزي شده به امضا برسد. ما از ايشان  و روحيه انقالبي  و 

ايمان و تعهدي كه دارند تشكر مي كنيم.
همچنين آقاي علي احمدي، وزير آموزش و پرورش در 

اين همايش اظهار كردند:
ــدا كرديم كه، با  ــق را در آموزش و پرورش پي ــا اين توفي م
همكاري علماي حوزه، و استادان دانشگاه ها، ستاد تحول بنيادين 
ــتاورد اين تحول  ــكيل دهيم و دس در آموزش و پرورش را تش
بنيادين حداقل در مقام نظر و  به صورت مكتوب، در روز شنبه 
و يكشنبه در يك همايش ملي، در اردوگاه شهيد باهنر تهران، 
مورد نقد و ارزيابي فرهيختگان و صاحب نظران قرار بگيرد. اين 
توفيق حاصل شده كه فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي  كه 
مبتني بر مباني هستي شناسي، معرفت شناسي، ارزش شناسي، 
دين شناسي، همچنين مبتني بر روابط اربعه بين انسان و نظام 
ــتي، خلقت و جامعه است احساس بشود و  هستي، خالق هس
ــاس  اصول و اهداف نظام تربيت تدوين گردد. همچنين بر اس
ــي حاكم بر جامعةمان و  ــازگار با نظام ارزش نظريه هايي كه س
ــفه آموزش و پرورش  ــتند بتوانيم فلس آموزه هاي وحياني هس
ــه در كارهاي نظري و  ــمي  و عمومي  را تدوين كنيم. گرچ رس
بنيادين هميشه كار مي تواند ادامه پيدا كند، ما نسخه اي شايد 

هفتاد درصدي را توانستيم تا اين مرحله فراهم كنيم و در ادامه 
دكترين مباني نظري و فلسفه تربيت اسالمي  براي تصميم گيري 
در حوزه هاي تعليم و تربيت را تدوين كرديم و به دنبال آن سند 
ــت  ــي آموزش و پرورش را مبتني بر آن نظام فكري در دس مل

طراحي داريم.
 يكي از زيرنظام هايي كه در آموزش و پرورش خود ديده ايم  
زيرنظام تعامل حوزه و آموزش و پرورش است. همين طور زير 

نظام كامل آموزش و پرورش و دانشگاه، زيرنظام آموزش و پرورش 
و رسانه هاي ملي و زيرنظام آموزش و پرورش و فني حرفه اي و 
ساير بخش هاي دولت را داريم. در اين زيرنظام با تعامل گسترده 
و همكاري متعدد،  براي تربيت نيروي انساني، دانشگاه فرهنگيان 
ــر در ١١٥ مركز  ــتيم. در حال حاض را در حال پايه گذاري هس
تربيت معلم و ١٦٤ آموزشكده فني و چند دانشكده و نيز دانشگاه 
شهيد رجايي، فضالي حوزه مي توانند در تدوين برنامه هاي تعليم 
و تربيتي مراكز تربيت معلم ما و نيز در تأمين نيروي انساني مورد 
نياز دانشگاه بزرگ فرهنگيان و مراكز تربيت معلم به ما كمك 
ــئول فعاليت هاي  بكنند. چه به عنوان مدرس چه به عنوان مس
فرهنگي و پرورشي و چه به عنوان مشاوره و پيش نماز و مبلغ در 

حوزه تأليف كتاب هاي درسي.
ــت اجراي آزمايشي و نمونه اي به صورت مرحله اي  مي بايس
انجام شود. اعتباربخشي ها صورت بگيرد تا بتوانيم در جهت رفع 
نقايصي كه در نظام آموزش و پرورش ما وجود دارد و مبتني بر 
نظام فكري حاكم بر جامعه مان طراحي نشده و به روز نيست از 
ــويم و مدرسه كنكور تبديل به مدرسه  حافظه محوري دور ش
زندگي شود. فرزندان خودمان را براي زندگي فردي خانوادگي 
ــه در پيش رو داريم  ــي و همچنين حضور در دنيايي ك اجتماع
آماده بكنيم. اين تالش ها الحمداهللا به مراحل خوبي رسيده و در 
تداوم راه هم به همكاري فرزانگان و فرهيختگان نيازمند هستيم. 
اين يكي از ثمرات اين همكاري هاست كه به صورت پروژه هاي 
ــورت گرفته.  ــي ص ــترك كارشناس تحقيقاتي و گروه هاي مش
حوزه هاي ديگري كه حضرت آيت ا... مقتدايي هم مورد عنايت 
قرار دادند و اشاره شد خيلي گسترده است. بيست هزار ظرفيت 
خيلي برجستة دانشگاهي را براي يك ميليون و چهارصد هزار 
ــگاه  نفر دانش آموز و دانش آموخته اي كه متقاضي ورود به دانش
هستند در نظر گرفته ايم كه موجب استرس و فشارهاي رواني 
ــياري در آنان شده است. انشاءا... اين هم مورد بازنگري قرار  بس

خواهد گرفت.
 پس بنابراين رويكرد تربيتي ما مي تواند مدرسه زندگي باشد. 
ــته  ــوزش و پرورش باب همكاري ديگري مي توانيم داش در آم
باشيم براي پاسخگويي به شبهات و سؤاالتي كه وجود دارد. براي 
ــت ايام اهللا و مناسبت هاي  اقامه نماز جماعت، براي گرامي داش
ديني و مذهبي و سياسي روز كه فضالي حوزه مي توانند براي ما 

دستاوردهاي خيلي خوبي داشته باشند.
الحمدهللا در اين چند سالي كه بين حوزه و آموزش و پرورش 
ــي خوبي تربيت  ــده، نيروهاي خيل به صورت نظام مند كار ش
ــتند. ما در  ــده اند و اين ها االن هم در حال كمك كردن هس ش
ــه هزار نفر طلبه داريم  آموزش و پرورش هم آماري قريب به س
كه استخدامي  ما هستند و مي توانند نقش آفرين باشند. مربيان 
پرورشي به صورت خاص بايد روي شكوفايي استعدادهاي برتر 
دانش آموزان كار بكنند، كسي كه در حوزه ادبيات  و هنر، خالقيت، 
نوآوري، پژوهش و كارآفريني مهارت ويژه دارد، استعداد برتري 
دارد. مربي پرورشي ما بايد برود آن استعداد را شناسايي بكند و 
در مراكز مكّمل مدرسه و تشكل هاي دانش آموزي اين استعدادها 
ــاند و تقويت بكند. چرا هنرمندان از مدارس ما  را به ظهور برس
ــا بيرون نيايند؟  ــا و فضال از مدارس م ــوند؟ چرا اُدب تربيت نش
ــكار حرفه اي در همان دوره مدرسه شخصيتش  چرا يك ورزش
ــتعدادش به ظهور نرسد؟ اين ها كارهايي  شناسايي نشود و اس
ــت كه در قالب كانون پرورشي و فكري كودكان و نوجوانان،  اس
كانون هاي فرهنگي و تربيتي، مهد قرآن ها و كانون هاي قرآني 
ــاوره اي، پژوهش سراها و مراكز  كانون هاي فرهنگي، مراكز مش

خالقيت و نوآوري كارآفريني بايد شكل بدهيم تا اين استعدادها 
ــد و اين فرزندان ما براي زندگي سعادت مند فردي  به ثمر برس
اجتماعي  آماده بشوند. به ياري حق با تالش هايي كه در چند 
سال گذشته در كشور صورت گرفته ما به شرايطي رسيديم كه 
ظرفيت دانشگاهاي ما براي پذيرش دانشجويان بيش از تعداد 
ــه  ــت. پس بنابراين مدرس دانش متقاضي ورود به دانشگاه هاس

كنكور مي تواند به مدرسه زندگي تبديل شود.
ــگاه ها براي ١٣  ــال رقابت براي ورود به دانش ــروز در ح   ام
رشته فرهيخته اي هستيم كه بتوانند به شكوفايي استعدادهاي 
فرزندانمان، كودكان و نوجوانان و جوانان مان كمك كنند. چه در 
ُبعد تربيت ديني و اخالقي، چه در ُبعد تربيت علمي  و آموزشي، 
ــي  ــه در ُبعد تربيت اختصاصي و حرفه اي كه تربيت سياس چ
ــت و فضال و علما آمادگي  ــاحت  اس و اخالقي پاره اي از اين س
ــتري مي توانند داشته باشند.  در آموزش و پرورش  بالفعل بيش
رويكردمان به مسائل پرورشي هم در حال تغيير و تحول است. 
ــكوفايي استعدادها، شكل دهي به شخصيت  ما معتقديم كه ش
مربيان، هويت اجتماعي دانش آموزان، به دست معلمين توانمند، 
امكان پذير است. فقط مربي  تربيتي و پرورشي به مفهوم مصطلح  
دست اندركار آن نيست بلكه كتاب هاي اين رشته به دست تواناي 
فضال و علماي حوزه با همكاري خود معلمين آموزش و پرورش 
در حال تدوين است. االن مدارس قابل توجهي در حوزه معارف 
ــازمان تبليغات  ــالمي داريم كه هم اكنون هم با همكاري س اس
اسالمي ، مدرسه عالي شهيد مطهري، اوقاف و حوزه در جريان 
است. اين جريان مي تواند تسري پيدا كند. هم در رشته معارف 
ــته ها، چرا ما نتوانيم مدارس رشته رياضي  ــاير رش و هم در س
فيزيك و علوم تجربي و برنامه هاي تربيتي در آن داشته باشيم 
و دانش آموختگان آن، بنا به تمايل، مستقيمًا بيايند وارد حوزه 
ــگاه شوند، در هر زمينه اي از فقه و اصول گرفته  علميه يا دانش
تا تبليغ تحصيل بكنند. علوم سياسي بخوانند يا علوم پزشكي 
بخوانند مهندسي بخوانند، علوم پايه بخوانند، هر رشته اي را كه 
عالقه مند بودند انتخاب بكنند. ولي فضاي مشترك را مي توانيم 
ــوزه آموزش و پرورش ايجاد كنيم. ما در  در تعامل في مابين ح
حوزه پرورشي باز نيازمند افراد فرزانه و صالح هستيم. اين كار به 
خوبي توسط آقاي ذوعلم و جناب آقاي دكتر محمديان و ساير 
عزيزاني كه از حوزه و آموزش و پرورش و دانشگاه با هم همكاري 
مي كنند در دست تدوين است و زمينه تدوين صدها اثر درسي 
ــي، توليد محتواهاي مختلفي كه براي  آموزشي، كمك  آموزش
نظام تعليم و تربيت رسمي  و عمومي  مورد نياز است، زمينه ساز 
خواهد بود. لذا انديشمندان حوزه و دانشگاه و آموزش و پرورش 

در اين باب مي توانند تعامل خيلي خوبي داشته باشند.
ــده مي تواند مورد  ــه چارچوب كلي حاصل ش تا اين مرحل
ــتفاده قرار گيرد: در باب نظام تأمين نيروي انساني و تربيت  اس
ــرورش، در باب  ــاب اقتصاد آموزش و پ ــه اي معلمين در ب حرف
سيستم ارزشيابي و سنجش استعداد و ميزان پيشرفت و اطالع 
ــان، در باب دوره هاي مختلف تحصيلي، نظام خالقيت و  متربي
نوآوري و كارآفريني، آموزش هاي فني و حرفه اي، نظام پرورشي، 
ــي و نظام حقوقي و امثال آن كه بخشي به جريان  نظام آموزش

افتاده و بخشي به جريان خواهد افتاد.
ــم خود تدوين برنامه  ــت اقدام داري  كار ديگري كه در دس
راهبردي آموزش و پرورش در راستاي چشم انداز ايران ١٤٠٤ با 
افق ١٧ ساله است كه بخشهايي از آن تدوين شده، بخش هايي 
هم در جريان است، به دنبال اين هستيم كه به آن چشم اندازهاي 
ــه و فرهنگ حاكم بر  ــي كه براي متربي، مربي و مدرس مطلوب
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ــم انداز مطلوب،  ــت، چش محيط تعليم و تربيت مورد قبول اس
راهبردها و راهكاري اساسي را قراردهيم و برنامه هاي عملياتي را 
با افق بلندمدت و كوتاه مدت براي پياده سازي آن تدوين كنيم. 
در همين مقطع زماني هم بخشي از دستاوردهاي برنامه مان را 
براي تدوين برنامه پنجم توسعه كشور در حوزه تعليم و تربيت 
به آموزش و پرورش تقديم كرديم. در تدوين سياست هاي بخش 
فرهنگ و آموزش و پرورش هم بخشي از پيشنهادات خودمان را 

در اختيار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار داديم و مورد توجه 
و عنايت قرار گرفته است. در ادامه اين راه برنامه تخصصي كه در 
حوزه هاي مختلف آموزش و پرورش مورد نياز هست در دست 
طراحي و تدوين است. يكي از آن برنامه ها كه مي تواند در آينده 
باب همكاري بين حوزه هاي علميه و آموزش و پرورش را بسيار 
ــترش بدهد، برنامه درسي ملي است. برنامه  تقويت كند و گس
ــي ملي ما مبني بر نيازهايي است كه متربيان در چرخه  درس
عمر خودشان دارند و در نظر گرفتن نيازهاي حال و آينده كشور 
براي دستيابي به آن ويژگي هايي كه مقام معظم رهبري درباب 
دانش آموختگان آموزش و پرورش از ُبعد  ايما ني، اخالقي، انقالبي 

بودن، توانايي هاي حرفه اي و علمي تأكيد كرده اند.
 اميدوارم كه با روندي كه در آموزش و پرورش پيش گرفته ايم 
بخشي از همكاران از طريق بازنشستگي پيش از موعد، داوطلبانه 
ــد و از طرفي ديگر به  ــمي  بيرون برون ــوزش و پرورش رس از آم
پيشكسوتان فرهنگيان مجوزي بدهيم براي مدارس غيردولتي 
ــود و هم از تجارب مفيد تعليم و تربيتي اين  تا هم بار دولت بش
ــود. همان طوري كه حضرت آيت ا...   ــتفاده ش پيشكسوتان اس
مقتدايي فرمودند ما تفاهم نامه قبلي مان را هم تجديد مي كنيم 
و هم استمرار مي بخشيم و از جناب آقاي ذوعلم و تمام همكاران 
ــتاد  ــال در س آموزش و پرورش و عزيزان حوزه كه اين چند س
ــا را ياري كردند تقدير و  ــكاري حوزه و آموزش و پرورش م هم
تشكر مي كنيم، اميد كه بستر يك حركت مستمر و عميق را براي 

رشد و شكوفايي فرزنداني متدين تر و ارزشي تر  فراهم نماييم.
در ادامه جناب آقاي حائري شيرازي ايراد فرمودند:

برنامه اي بين حوزه و آموزش و پرورش برقرار شده و نقطه 
شروعي است كه هم انشا ا... براي حوزه نتايج خوبي داشته باشد 
هم براي آموزش و پرورش. نتيجه براي حوزه اين است كه اين 
ــود و به اجرا درآيد.  محصوالت حوزه از حالت تجريد خارج بش
امام راحل مي فرمود: متأسفانه حوزه هاي ما تجريدي هستند. 
يك وقت بود دخالت در سياست به عنوان يك اشتباه در حوزه ها 
ــور روحانيت به  ــد. امام راحل اين بحث را در منش تلقي مي ش
تفصيل شرح داده و علت تحول حوزه را هم مسأله خون در نيمه 
خرداد مي داند كه خون به داد ما رسيد. علت احتياط دخالت در 
سياست را هم همين تجربة شكست دخالت در سياست ذكر 

مي كند. نه به معناي اينكه سياست از ديانت جداست، بيش تر 
از باب اين كه آيا مردم ما آمادگي و استعداد پذيرش اين امر را 
ــلمًا بزرگان و قدماي ما شأنشان اّجل  است از  دارند يا نه و مس
اينكه ترديدي برايشان حاصل شود كه سياست و ديانت قابل 

تفكيك باشد. 
امام راحل راهكار اين جريان و مشكل را  چنين بيان كرد: 
ــت، مسلط بر ابعاد آن نمي شويم،  دخالت نمي كنيم در سياس
ــرايط گاهي ما را مجبور مي كند به يك دخالت انفعالي كه  ش
نتيجه اش شكست است.  مثل كسي كه پشت فرمان ماشين 
ــيند، به خاطر يكي دو بار خطي كه روي اتومبيل خودش  بنش
ــدم نتيجه خوبي  ــران افتاده بگويد من هر وقت وارد ش و ديگ
نگرفتم. به او مي گويند چه؟ مي گويند آنقدر تمرين كند كه در 
جاهاي شلوغ هم رانندگي كند و خطي روي ماشين خودش و 
ديگران نيندازد. امام حوزه را وارد اين كار كرد. نتيجه چه شد؟ 
ــده و كانونش اينجاست،  اين تحول بزرگي كه در عالم پيدا ش
ــه مرحوم آيت ا...  ــت وگرن به خاطر اين نوآوري امام راحل اس
العظمي بروجردي به اندازه اي فكرش روشن بود كه حاضر بودند 
با همه احتياطاتي كه در مصرف وجوهات دارند، به يك ُملِحد 
ــات بدهند، حرف هاي الحادي را در حوزه بزنند تا حوزه  وجوه
مجبور به تحقيق براي پاسخ به او باشد. ناقل اين مطلب آيت ا... 
شرعي است. گاهي اين مطلب جاي بررسي دارد. بايد سند ذكر 
ــود كه عين عبارت دريافت شود. ايشان تحول در حوزه را تا  ش

اين همه پيش بردند.
ــويق آيت ا...  ــاني و ديگران به تش همين آيت ا... امامي كاش
العظمي بروجردي دروس جديد شروع به دريافت كردند كه در 
هم خودشان و هم در درس، تحولي ايجاد گرديد. در عين حالي 
ــال طول كشيده بود، در  ــان ١٢ الي ١٤ س كه بحث نماز ايش
ــال آخر بحث قضا را شروع كرد كه بحث حكومتي است  و  س
ــان مي داد كه حوزه دارد وارد مسأله حكومت مي شود.  اين نش
اين برنامه تعاملي كه آغاز شده يعني آنچه را حوزوي ها يافتند 
ــؤاالتي كه  بيايند در آموزش و پرورش تعليم دهند و ضمنًا س
ــت را در حوزه جواب دهند، امر  در آموزش و پرورش مطرح اس

مباركي است.
مسأله حوزه اين است كه نهادي مي خواهد وحي الهي را به 
علم بشري وصل كند. علم بشري اين است كه آبائكم و ابنائكم 
ــي. كتابي به نام جمهور منسوب  ال َتْدرُون اَّيهم اَقَرَب َلُكم َنفس
است به افالطون، در اين كتاب نسبت معرفت توحيدي باالست. 
اما خوب در اجرائيات ببينيد چگونه فكر مي كند. در اين كتاب 

اشتراك زنان را مطرح مي كند. اشتراك اوالد را مطرح مي كند. 
همان چيزهايي را كمونيست ها مطرح كردند. اينها با ذهن مجرد 
فكر كردند و به اين مسائل رسيدند. اينكه ما منتظر باشيم نور 
هدايتي از ناحيه علم و دانش بشري براي روشن شدن تكليف 

انسان مشخص شود انتظار بي جايي است.
ــير  ــين، عنوان كردم كه تعليمات و تفس در جامعه مدرس
ــيرهاي  ــي را بايد حوزه به مردم آموزش دهد. اين تفس سياس
سياسي مباني ايدئولوژيك ندارند بايد آن روز جامعه مدرسين 
ــيي است كه اسالم  ــاني كرس افكار خود را بيان كند. علوم انس
ــالم كرسي علوم انساني را در عالم  بايد آن را فتح كند. اگر اس
فتح كرد و علوم را توليد كرد و بر اين مباني تعريف انسان را  از 
ديدگاه وحي عرضه كرد، تمام شكست ها و نارسايي ها برطرف 

خواهد شد.
علوم انساني دانشگاه ها تنگهُ احد است اگر اسالم اين كرسي 
را فتح كرد شكست ما بعداً به پيروزي تبديل مي شود. اگر فتح 
نكند پيروزي ها موقت است. اين حركتي كه شما كرديد، اعتماد 
متقابل بين آموزش و پرورش و حوزه، اين  را به عنوان يك نقطه 
شروع نگاه كنيد. محصول اين كار الزمه اش اين نيست كه حوزه 
پلي شود براي كساني كه در آن درس بخوانند بعد بروند مدير يا 
معلم شوند، يا حوزه پلي شود براي اينكه در حوزه درس بخوانند 
و بعداً به دانشگاه بروند. في نفسه كار خوبي است. اما اصل و مهم 
اين است كه اين كار زمينه ساز نهضت توليد علم و جنبش نرم 
افزاري شود، اين نهضت توليد علم هم به تحقيقات حوزوي و 

هم تجربيات دانشگاهي و اجرايي  نياز دارد.
ــت. ما  به امر الهي كلمه غيرعلمي لقب دادن بي حيايي اس
گرفتار اين مشكل هستيم. بيم از اصطكاك با علم، توهم است. 
به عزيزان حوزه يادآوري مي كنم كه كليد مشكالت اقتصادي 
دردست شماست. آنچه انبياء آوردند حل مشكل اخالق، اقتصاد 

و سياست است.
آنچه در دست شما حوزويان است باالتر از آن چيزي است 
كه در دست ديگران است. وي افزود آنچه از دانشگاه گرفته ايم  
كه امتحان باشد خوب است، اّما  بايد آنچه داشته ايم  را تكميل 
كنيم  تا فشار بر حوزه نيايد و آنچه آنها داشته اند سيره ما شود.

آنچه در دانشگاه است به حوزه بيايد و رنگ و بوي حوزوي 
و بومي بگيرد. خوبي هاي دانشگاه را بر حوزه افزودن خوب است 
اما بايد به آنچه خودمان داريم توجه شود. مطلقًا در علوم انساني 
ــته به غرب باشيم اگر علوم انساني آنها را ما مصرف  نبايد وابس

كنيم، عواقب آنها در اعتقادات ما منفي خواهند بود.

پاسخ دهيد، جايزه دريافت کنيد
پژوهش نامه در نظر دارد هرماه،  به منظور افزايش آگاهي و نيز ايجاد انگيزه و عالقه و همچنين ترغيب گام نهادن به 
سمت تحقيق و جستجو، سؤاالتي را در زمينة پژوهش مطرح نمايد و به سه نفر از كساني كه پاسخ درست مي دهند به 

قيد قرعه جوايزي اعطا نمايد. لطفا پاسخ سواالت را به آدرس اينترنتی pajoheshnameh@rie.ir ارسال نماييد.
 اين جوايز عبارت اند از: 

۱- سه نسخه از توليدات پژوهشگاه(كتاب- مجله...)
۲- امتياز يك سال آبونمان فصلنامه پژوهشگاه

فرصت پاسخ  تا آخر آبان ماه است.
 سوالهاي پژوهشی:

پژوهشگری در طول اعتبار بخشی ابزارهای سنجش متوجه شد ضريب پايايی درونی يکی از ابزارهای پژوهش زياد 
ولی جهت آن منفی است.

الف) در چه شرايطی ضريب پايايی يک ابزار سنجش منفی می شود؟
ب) سطح معناداری ضريب پايايی با چه روش های آماری تعيين می شود؟

اين توفيق حاصل شده كه فلسفه 
تربيت در جمهوري اسالمي  كه مبتني بر 
مباني هستي شناسي، معرفت شناسي، 
ارزش شناسي، دين شناسي، همچنين 
مبتني بر روابط اربعه بين انسان و نظام 
هستي، خالق هستي، خلقت و جامعه 
است احساس بشود و اصول و اهداف 
نظام تربيت تدوين گردد
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گذری و نظری به تدوين رهنامه نظام تربيت رسمی  و عمومی  جمهوری اسالمی  ايران و 

مجيد ثقفی/  کارشناس کنترل پروژه ها در پژوهشگاه 
مطالعات آموزش و پرورش/

saghafi@rie.ir
ــم و تربيت  ــفه تعلي فلس
ــد و  ــور نمادی از رش هر کش
شکوفايی همه جانبه آن کشور 
ــی عرصه های علمی ،  در تمام
صنعتی ، اقتصادی، اجتماعی، 
ــت، چرا كه همه اين عرصه ها به  ــی اس فرهنگی و سياس
ناچار از مسير تعليم و تربيت عبور می کنند و از  آن متأثر 
می  شوند. در کشور ما هم تدوين کنندگان فلسفه و رهنامه 
نظام تعليم و تربيت که بنا به فرموده مقام معظم رهبری 
دست به اين اقدام خطير زده اند و با توجه به اين مقوله مهم 
و ارزشمند در اين راه گام برداشته اند، کاری در خور تقدير 
انجام داده اند که ۳۰ سال پس از پيروزی انقالب اسالمی  
ــتاورد ۳۰ ساله نظام تعليم و تربيت چه  تحقق يافت. دس
بوده است که ما اآلن به فکر تدوين فلسفه جديد افتاده ايم 
و آيا فلسفه تربيت دينی که باالترين فلسفه پس از پيروزی 
ــی ما هم از آن مشتق شده  ــت و قانون اساس انقالب اس
جوابگوی نظام تعليم و تربيت، يا به  قول تدوين کنندگان، 
نظام تربيت رسمی  و عمومی  جمهوری اسالمی  نبوده که 
ما اکنون به فکر ايجاد تحول و تدوين اين فلسفه يا رهنامه 
افتاده ايم و آيا اکنون که ما به فکر تدوين فلسفه همه جانبه 
ــمی  و عمومی  کشور افتاده ايم  و رهنامه نظام تربيت رس

می  دانيم که واقعًا به سمت مقصد مي رويم؟!
ــه، بومی  بودن و  ــی که مبنا در تدوين رهنام از آنجاي
ــالمی  بودن فلسفه است (تربيت دينی ، ملی و بومی )  اس
ــدگان آن تنظيم  ــوی تدوين کنن ــه ای که از س در رهنام
ــای واژه مرکب آن  ــده، در به کار بردن واژه تربيت به ج ش
به مبانی نظری غربی اشاره شد –Education- به نظرم 
اين توضيح متناقض و اضافی است و اينکه عنوان تربيت 
ــمی  و عمومی  که تدوين کنندگان مطرح کرده اند از  رس
واژه Formal General education أخذ شده، پس 
ــالمی  بودن آن جای سؤال است که در  مبنای بومی  و اس
اين صورت در تمام مراحل سياست گذاری و تدوين،  ناچار 
ــرايط اين جريان بر نظام تربيتی کشورمان  به پذيرش ش
ــالمی   ــتيم که بهتر بوده از يک کليد واژه بومی  و اس هس

استفاده شود.
  واژه تعليم و بکاربردن آن در واقع مخاطب ما را به ما 
می  شناساند (متعلم). تربيت واژه بسيار کلی است و شامل 
ــان و حيوان  ــود يعنی به غير از انس خيلی چيزها می  ش
حتی درمورد نباتات هم می تواند به کار رود، اما به کاربردن 
واژه مرکب (تعليم و تربيت) يا آموزش و پرورش در واقع 
ــم ما قرار  ــب اصلی (دانش آموز) را در جلوی چش مخاط

می دهد.
ــت: عدم توانايی  ــی از اين رهنامه آمده اس   در بخش

پاسخگويی نظام تربيتی به نيازهای فردی و اجتماعی متربيان 
موجب تدوين اين فلسفه شده است. سؤال اين  است؛ آيا در 
ــيابی شده است که به اين  رهنامه، نظام تربيتی فعلی ارزش
ــت يافتيم و اينکه نظام تربيتی جديد چه  نتيجه گيری دس
مزيت هايی دارد؟ مزيت اين نظام در مقايسه با نظام های قبلی 

بهتر بود در قسمتی از رهنامه ديده شود. 
ــی بايست اذعان نمود  ــيب شناس در بخش تحليل و آس
که همه نظريات تجربی و کاربردی در مورد تربيت خارج از 
نظام اسالمی  ناکارآمد نيست بلکه حاصل تالش دانشمندان 
ــت و برخی با آزمايش و خطا به آن دست  و تجربيات آنهاس
ــط  ــث مربوط به يادگيری که توس ــد، باالخص مباح يافتن
ــده اند و مبنای  ــوم، برونر و گانيه پايه ريزی ش ثراندايک، بل
نظام های آموزشی و يادگيری در دنيا بوده اند که می تواند مؤثر 
ــته و چه در آينده و ما نمی  توانيم بدون  ــد، چه در گذش باش
انجام پژوهش های جديد آنها را رد کنيم. برای تغيير و تدوين 
ــت فلسفه تربيت رسمی   رهنامه يا دکترين جديد می  بايس
ــد. استادان  ــفه اسالمی  استوار باش و عمومی  برمبنای فلس
ــته ای کار به تنهايی  تعليم و تربيت به  دليل ماهيت بين رش
نمی  توانند آن  را تنظيم کنند. بلکه اساتيد برجسته و طراز اول 
دانشگاه های کشور و نيز علمای دينی و حوزه های علميه که 
با مبانی اسالمی  آشنايی بيشتری دارند می  بايست در تدوين 
فلسفه و رهنامه جديد همکاری جدی داشته باشند، با توجه 
به اينکه دفتر همکاری های حوزه علميه و آموزش و پرورش 

نيز می بايست بر آن نظارت داشته باشد.
در مقاله ای که توسط آقای دکتر سيد کاظم اکرمی  وزير 
ــهيد رجايی در مجله  ــبق آموزش و پرورش در دولت ش اس
پژوهش نامه آموزشی پژوهشگاه (شماره ۱۰۶ و ۱۰۷) چاپ  
ــد به ذکر تاريخچه ای از اقدامات شورای انقالب فرهنگی  ش
برای تحول بنيادين در آموزش و پرورش بعد از انقالب اشاره 
ــوم خرداد ۵۹  ــان اذعان کردند که در بيست و س شد. ايش
ــکيل ستاد انقالب فرهنگی از سوی حضرت امام  پس از تش
خميني (ره)، شورای مستقل تغيير بنيادی نظام شکل يافت. 
ــائل آموزش و پرورش  شورا پس از فهرست بندی کليه مس
کميته هايی برای مطالعه مسائل و تدوين طرح های مناسب 
جهت حل آنها تعيين کرد که برخی از آنها عبارت بودند از : 

کميته بررسی مبانی و فلسفه تعليم و تربيت – کميته تعيين 
ــی نظام های  اهداف، کميته مقاطع تحصيلی و کميته بررس

آموزشی جهان.
پيشتازان تغيير بنيادی نظام يعنی شهيدان بهشتی، رجايی و 
باهنر با جمعی ديگر بر اين باور بودند که با تأسی از قانون اساسی 
جمهوری اسالمی  برای تعليم و تربيت می بايست قانونی براساس 
اهداف، مبانی، اصول، مقاطع، مراحل، امکانات، ارزشيابی و همه 
ــائل ديگر آموزش و پرورش تنظيم شود. در پاييز سال ۶۳   مس
(دوره وزارت جناب آقای دکتر اکرمی ) تقاضايی به شورای انقالب 
فرهنگی درمورد تشکيل شورای تغيير بنيادی در نظام آموزش 
ــد که ضمن تأييد شورای تغيير بنيادی نظام  و پرورش داده ش
آموزش و پرورش اولين بحث خود را تحت عنوان «مبانی تعليم 
ــته تحرير درآورد و در قسمت بعدی  و تربيت اسالمی » به رش
ــالمی  (اهداف اعتقادی، اخالقی،  اهداف کلی تعليم  و تربيت اس
علمی  و آموزشی، فرهنگی و هنری، اجتماعی، نظامی  و سياسی، 
ــتی) را در حد مناسبی تشريح کرد و در بخش  اقتصادی ، زيس
ــوم اصول حاکم بر نظام آموزش و پرورش را مطرح نمود که  س

شامل ۷۶ بخش می شد و به مباحث اساسی پرداخت.
ــده برخی  ــط تيم جديد تدوين ش در رهنامه ای که توس
ــتاوردهای گذشته ناديده گرفته شد از ابتدا همه اين  از دس
راه های پيموده شده دوباره طی شد، اين طرح نتيجه گيری 

ندارد و در پايان به ارزشيابی خود نپرداخته است.
ــد که آموزش و پرورش  ــاره ش ــی از رهنامه اش در بخش
مسئوليت تربيت را به تنهايی ندارد بلکه فقط متولی آن است، 
ــت و نهادهای مدنی به صراحت  ــا به نقش خانواده، دوس ام
ــت آموزش و پرورش نقش همه آنها  نپرداخته بلکه در نهاي
را به تنهايی ايفا می نمايد يا اينکه وظايف و اختيارات آنها به 

روشنی تبيين نشده اند.
در بخش ساختار نظام تربيت رسمی  و عمومی  «دوره های 
تربيت در نظام تربيت رسمی  و عمومی  و اصول حاکم بر آن» 
با توجه به نقش بنيادين خانواده، مداخله بهنگام اين ساختار 

در اين مرحله از تربيت ناديده گرفته شده است.
در بخش اصول حاکم بر دوره ها توجه به تفاوت های فردی 
بحث جديدی نيست. توجه به تفاوت های فردی در مکاتب 
يادگيری و تربيتی دنيا از اهميت زيادی برخوردار است، سؤال 
اين است که برنامه مداخله ای ما به  عنوان يک نظام تربيتی 

در اين مسأله چيست؟
در بعد بومی  کردن نظام تربيت رسمی  و عمومی ، بيشتر 
مباحث ناقض اين بعد می باشد. با توجه به نقش سازمان های 
استانی و ادارات مناطق، آيا سازمان های استانی فقط وظيفه 
ــده از سوی وزارت و سازمان های  اجرای برنامه های تهيه ش
وابسته را به عهده دارند و آيا نقش آنها در تدوين برنامه ها با 
نگاه مجدد به اهداف اصلی رهنامه (بومی / اسالمی ) باتوجه به 
شرايط اقليمی  و بومی  و ظرفيت های موجود در هر منطقه 

نمی بايست پررنگ تر ديده شود.
ــاختار اداره کل استان ها به  باتوجه به اين که در تغيير س

تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش ايران
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ــازمان، يکی از بحث ها و داليل مهم اين تغيير، توجه  س
ــرايط محيطی، ظرفيت ها و ويژگی های  به ويژگی ها، ش
اقليمی  و بومی  در جهت تدوين سياست ها و برنامه ها بوده، 
اين امر در تدوين رهنامه ناديده گرفته شد و فقط وظيفه 
اجرايی به عهده آن گذاشته شد. ثانيا، استفاده و بهره گيری 
از پتانسيل علمی  و تجربيات علمی  و عملی استان ها در 

تدوين برنامه ها نيز  مشاهده نمی شود. 
ــا و تدوين  ــم برنامه ه ــه در تنظي ــر اين ک نکته ديگ
ــت های حاکم بر دوره ها نيازسنجی صورت نگرفته  سياس
ــت. نيازسنجی از سوی معلمان، کارشناسان باالخص  اس
والدين و دانش آموزان (متربيان) که محور اصلی هستند، 
امروزه در بحث تدوين برنامه های آموزشی و تربيتی دنيا از 

اهميت و جايگاه ويژه ای برخوردار است. 
در بخش زيرنظام پژوهش و ارزشيابی، پاراگراف دوم با 
اول انسجام ندارد. در پاراگراف اول موضوع مأموريت گرايی 
اصل موضوع است ولی در پاراگراف بعدی، توليد و اشاعه 
دانش، محور کار قرار گرفته است. اين دو موضوع با آنکه 
به هم وابسته هستند ولی دو ديدگاه متفاوت به تحقيقات 

(مخصوصًا در نظريات سنتی) اشاره می کنند. 
ــه در آن بخش ارائه  ــش رويکرد، توضيحاتی ک در بخ
شده مربوط به پژوهش ها در سطوح متفاوت نظام آموزشی 
ــايد با اصطالح چند سطحی قرابت بيشتری  است که ش
داشته باشد، درصورتی که کثرت گرايی روشی، به مواردی 
از قبيل مطالب چندروشی که از روش های مختلف برای 
رسيدن به هدف استفاده می  کند اشاره داردکه نمونه کامل 

آن در روش های تحقيق آميخته متجلی شده است. 
در بخش مأموريت گرايی، اين نظر کامًال محل ترديد 
است، زيرا ديدگاه پراگماتيسمی  را در حوزه پژوهش مطرح 
می کند که الزامًا نمی  تواند در همه احوال صادق باشد، زيرا 
استفاده های متعدد و فراوانی را از پژوهش می  توان انتظار 
ــمت باز کرد  ــت. در عوض می  توان بابی در اين قس داش
ــرار داد. البته در  ــای ديگر پژوهش را در آن ق و کارکرده
ــيابی تنها براساس نياز کاربر است که مطالعه شکل  ارزش
می گيرد و هيچ راه و روش ديگری نيز وجود ندارد، ولی در 
پژوهش کارکردهای ديگری که برخی از آنها در قبل اشاره 

شد نيز مطرح هستند.
ــرات  ــی از نظ ــه مخلوط ــوع، رهنام من حيث المجم
ــوم تربيتی،  ــم و تربيت، عل ــای تعلي ــمندان و علم دانش
ــب و  ــه مکات ــوده و از هم ــره ب ــی و غي برنامه ريزان درس
ــفه های موجود در نظام های آموزش و يادگيری دنيا  فلس
تقريبًا استفاده شده که برخی از آنها در کشورهای ديگر 
اجرا می شود. اما کوششی در خور توجه و تحسين  انگيز 
است اميد است با به بحث گذاشتن آن در مجامع مختلف 
علمی و اجرايی زمينه تحقق منويات امام خمينی (ره) و 

رهبر معظم انقالب را فراهم آورد.
منابع:

- سيمپرديو، فيليپ؛ تجزيه و تحليل نظام ها؛ ترجمه رضا 
محسنی، تهران: سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۴.

ــت های ارتباطی  ــوی سياس ــی؛ به س ــان، اِی. آر. ل - ج
ــرو جهانداری، تهران: انتشارات  واقع بينانه؛ ترجمه خس

پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ايران،۱۳۷۸.

محمد رضا تمسکی
 چکيده:

ــي در مقابل الم يا ناخوشي، در روان شناسي  لذت به معناي خوش
ــت.۱ لذت ادراک حالي ماليم و خوشايند  ــاني اس يکي ازکيفيات نفس
ــت، مانند ادراک مزه شيريني به وسيله حس چشايي و ادراک نور  اس
ــرور، در مقابل حزن  ــم۲؛ اما فرح به معناي شادي و س به وسيله چش
مي باشد. چهار نوع اقسام لذت در قرآن مطرح شده اند که عبارت اند از: 
ــي، لذت خيالي، لذت وهمي و لذت عقلي۳ و اين دو فرضيه  لذت حس

تأييد مي شود که: 
-غايت هستي از ديدگاه قرآن رسيدن به کمال و خير بوده و برخالف 
ــان لذتگرا به هيچ عنوان خوشباشي غايت  ــم و روان شناس اپيکوريس

هستي نيست و
- اما برخالف نظر پاک دينان افراطي، با وجود لذت و کاميابی(غيرحرام) 
در خلوت زندگی است که مي توان در امرار معاش و مراوده با دوستان 
صميمي و حتي مناجات با خداوند موفق بود. کليدواژه ها: تحليل محتوا، 

لذت ، فرح ، قرآن کريم
 زمينه:

ــنت لذت گرا در سرتاسر تاريخ فلسفه و روان شناسي طرفداراني  س
ــوف يوناني قرن چهارم قبل از  ــته است و به آريستيپوس۴ فيلس داش
ــنت به کوشش پديدآورندگان  ميالد برمي گردد. در حال حاضر اين س
مجله هايي مانند سالمت، پايه هاي روان شناسي لذتگرا۵-که توسط دينر 
ــوارتز۶ويرايش يافته است-تجلي پيدا مي کند. شادماني و زندگي  و ش
ــب «لذت جويي و پرهيز از درد» و در  خوب در رويکرد لذتگرا برحس
ــتيابي به حداکثر توان بالقوه فرد»  ــعادتگرا۷ برحسب «دس رويکرد س
تعريف مي شود. اين سنت در بسياري از مذاهب و جنبش هاي روحاني 
مورد توجه قرار گرفته است و اساس ديدگاه ارسطوست که مي گويد: 
ــادماني حقيقي از ارضاي اميال حاصل نمي شود. به اين ترتيب در  ش
حالي که دنبال کردن لذت از طريق ارضاي نيازها و اميال ممکن است 
ــالمت بينجامد، اما هميشه اين طور نيست و در  بعضي وقت ها به س
ــت مانع سالمت باشد. اخيراً  برخي موارد دنبال کردن لذت ممکن اس
ــود.(رايف،۱۹۸۹؛رايف و  ــنت در اثر کارول رايف نمايان مي ش اين س
کآيز،۱۹۹۵) ۸ مطالعات فلسفی و جامعه شناسانه نيز نشان می دهد که 
«منفعت گرايي مطلق»۹ و سرخوشي و لذت گرايي يا خوشباشي۱۰، انسان 
را تا حد دندانه هاي ناآگاه ماشين درآورده و روح و جان آن ها را نه تنها 
از ارزش انداخته، بلکه مورد انکار نيز قرار مي دهد. يکي از نتايج ويرانگر 
ــان اعم از زن و مرد،متالشي شدن خانواده و  اين گونه سير درباره انس
ــات و عواطف عالي انساني بوده است.۱۱ از اين رو انسان  نابودي احساس
ــت تا از افراط در پاک ديني  ــدت نيازمند سنگ محکي اس امروز به ش
ــادي و لذت) به دامن بي بندوباري و  (مخالفت و مقاومت در مقابل ش
بالعکس نيفتد که اين دو يکديگر را باز توليد می کنند و از آن جا که 
سنگ محکی برتر و مطمئن تر از قرآن کريم يافت نمی شود، اين مطالعه 

با روش تحليل محتوا از اين کتاب بزرگ الهی استمداد جسته است.
 روش:

در تحليل محتوا برخالف روش سنتی، نمی توان تنها به کليد واژه و 
مترادف های آن بسنده نمود؛ بلکه الزم است تمامی متن و يا نمونه ای از 
آن -که قابل تعميم به کل متن باشد-انتخاب و مورد بررسی قرارگيرد. 
در مقاله حاضر نيز قرآن به طور کامل و بدون نمونه گيری مورد توجه 

قرار گرفته و پاسخ سؤاالت و فرضيه های تحقيق از آن استخراج گرديده 
است.

 خالصه نتايج:
در اينجا چون تنها خالصه ای از مقاله قابل عرضه می باشد، بنابراين 
به خالصه نتايج بسنده می شود، ارائه نتايج کامل به عالقمندان به زمان 

انتشار اصل مقاله موکول خواهد شد:
ــه با لذت سه آيه در قرآن وجود دارد، برای مثال: در آنجا  هم ريش
ــوق و لذت،  ــم ها را ش ــت و چش هر چه نفوس را بر آن ميل و اشتهاس
ــد و... ۱۲ اما با توجه به معني و کلمات مترادف ،واژه هاي فرح،  مهيا باش
مرح، تمتع، حبور، سرور و...نيز در قرآن وجود دارد. فرح (ضدحزن) در 
قرآن به معناي سرور مي باشد، اما در قول ديگر فرح به معناي مطلق 
ــت و کلمه مرح به طوري که گفته اند به معناي«براي  ــحالي اس خوش
باطل زياد خوشحالي کردن» است، يعنی اگر به حدي شدت يافت که 
عقل را سبک نموده و آثار سبکي عقل در افعال و گفته ها و نشست و 
برخاستش و مخصوصًا در راه رفتنش نمودار شد، چنين فرحي ، فرح 

به باطل است۱۳. 
از سؤاالت تحقيق دستيابی به مالک هاي لذت حرام بوده است که 
عبارت اند از: فحشاء (عمل زشت)، اسراف، بي سابقه بودن عمل در جهان 
ــتي عمل خود  (نيازکاذب؛ غيرطبيعی و غيرضروری) و بصيرت به زش
ــتن. (همچون هم جنس بازی)۱۴و ۱۵؛ اما مصاديق بارز لذت و آنچه  داش
ــت ، عبارت اند از: زن ها ،  براي مردم صنوف مختلف زيبا و دلفريب اس
فرزندان ، هميان هاي زر و سيم، اسب هاي نشاندار نيکو، چهارپايان، مزارع 
و امالک۱۶؛در ذيل آيه شريفه فوق حديثی وارد شده که نشان می دهد 
ــاس) چه در دنيا و چه در آخرت لذت بخش ترين  برای مردم عادی (ن
ــی با همسر است.۱۷  از جمله مسائل مطرح  لذت ها، لذت رابطه جنس
ــی، اسراف و تعدی و از حد گذراندن است. برای  پيرامون لذت و خوش
مثال خداوند کسانی را که به همسر خود بسنده نکرده و در پی لذات 
محرم چون رابطه جنسی با محارم می باشند در مقابل اراده خداوند و 
ــباز می خواند۱۸. از اين رو، آنچه در عرفان اسالمی و در  تابع مردم هوس
کالم علمای اخالق تأکيد می شود، نفس کشی و رهبانيت نيست، بلکه 
ــازی و مقاومت در مقابل غلبه شهوات لجام گسيخته است۱۹ و  خودس
البته بايد دانست که شهوت در اصل اشتياق نفس به چيزي است که 
مي خواهد و در دنيا دوگونه است: صادق و کاذب. شهوت صادق عبارت 
ــود، چون شهوت خوردن  ــت از آنچه بدون آن امور بدن مختل ش اس
ــنگي، و شهوت کاذب چيزي است که امور بدن بدون آن  هنگام گرس
ــود۲۰ و اين شهوت کاذب و لجام گسيخته و غيرضروری  مختل نمي ش
ــان را از  ــت که آدم های عاقل در صدد مهارش برمی آيند، زيرا انس اس
ــردن راه او (عبادت)بازمی دارد  ــتی يعنی ياد خدا و هموار ک غايت هس
ــود، منظور همين  ــا صحبت از اهل دنيا و مذمت آن ها می ش و هرکج
اسراف و از حد گذراندن لذت و شادی است: «اهل دنيا زياد می خورند و 
می خندند و می خوابند و زياد خشمگين می شوند»۲۱ و البته انسان های 
عاقل می دانند افراط در هر کاری (و همچنين تفريط) از جهل است و 
ــيمانی و بعضًا دور ماندن از  پيامد اين گونه لذت های گذرا اندوه و پش
مسير کمال می باشد. بنابراين هيچگاه لذت بردن و خنده و شادی تقبيح 
نشده، اما ازياده روی و پيامدهای روحی و روانی آن است که نهی شده 
است ۲۲ و البته بحث مفصلی که نيازمند بررسی است و در يک مقاله 
نمی گنجد، رابطه بين مراتب انسانی و لذت و شادی است. در اصطالح 

لذت و فرح در قرآن کريم
سه  خالصه مقاله مربوط به سومين همايش ساالنه ستاد همكاري هاي حوزه هاي علميه و 

آموزش و پرورش  (باپوزش از نويسندگان محترم به دليل تاخير در درج مقاالتشان)



خرداد ۱۳۸۸. شماره ۱۱۰
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ــان، از ناس و آدم و بشر و انسان شروع شده و  قرآنی مراتب کمال انس
پس از طی مقامات اسالم و بعد ايمان و سپس تقوا به يقين می انجامد 
و کم و کيف لذت ها در نزد انسان ها با مراتب مختلف، تفاوت می کند؛ 
تنها برای مثال آورده می شود که پرهيز از چشم چرانی و پرهيز از زنا و 
دوستی با نامحرم از انسان های مؤمن برمی آيد و اين مهم را مسئولين 
جوامع اسالمی  بايد دريابند که با اکثريت مردمی که در حد ناس و يا 
حداکثر مسلمان اند و به مقام ايمان نرسيده اند، چگونه بايد رفتار کرد: 
«اي رسول ما مردان مؤمن را بگو تا چشم ها (از نگاه ناروا ) بپوشند و 
ــم و جان) آن ها  ــان را محفوظ دارند که اين بر پاکيزگي (جس اندامش
ــت»۲۳. يا اين  ــت و البته خدا به هر چه کنيد ، کامًال آگاه اس اصلح اس
ــيطان و وساوس او بدان ها نمی رسد:  افراد باتقوا هستند که دست ش
«چون اهل تقوا را از شيطان وسوسه و خيالي به دل فرا رسد ، همان 
ــدا را به ياد آرند و همان لحظه بصيرت و بينايي پيدا کنند»۲۴  دم خ
از ديگر مباحثی که در پيرامون لذت و شادی به صورتی چالش انگيز 
مطرح شده ، ندای دردمندی و دردآشنايي سردادن و مبتذل خواندن 
لذت جويي است؛ اينان خوشی و لذت جويي را در حد بی خيالی و غفلت 
دانسته و درد و غم را خواهان هستند که خود بر دو دسته اند: رويکرد 
ــی اصًال با سياق کالم  رهبانيت  و پاک دينی افراطی که چنين نگرش
ــازگاری ندارد؛ اما پيام  الهی و احاديث معصومين -عليهم السالم-س
برخی ديگر جای تأمل فراوان دارد. برای مثال شخص دردمندی چون 
ــهيد شريعتی چنين با خدای خود مناجات می کند: «خدايا مرا به  ش
ــبختی مکشان و اضطراب های بزرگ و غم های  ابتذال آرامش و خوش

ارجمند و حيرت های عظيم عطا کن!» و باباطاهر می سرايد:
غمم غم بی و غمخوار دلم غم/ غمم هم مونس و هم يار وهمدم
غمم  نهله که مو  تنها نشينم / مريزاد ، بارک اهللا، مرحبــــا غم!

ــده قرآن بگذاريم:  ــت همچنان قضاوت را بر عه بنابراين الزم اس
ــد دايره روابط  ــالف نگرش لذت گرايانی چون اپيکور که معتقدن برخ
خود را در حد دوستان صميمی  محدود ساخته و وارد عرصه سياسی 
ــت، بلکه  ــويد -که نه تنها لذت بخش نيس و تنش های اجتماعی نش
ــياق کالم الهی از جمله شواهد  موجب رنج و زحمت خواهد بود- س
زير نشان دهنده آن است که تکامل انسان با رنج و زحمت توأم بوده و 
بر صبر در مصيبت ها و معصيت ها و عبادت در راه خدا توصيه و تأکيد 
ــت: «و نبايد در کار دشمنان کاهلي و سستي کنيد که اگر  ــده اس ش
ــت شما رنج  ــما از آنان به رنج و زحمت مي افتيد ، آن ها نيز از دس ش
ــند، با اين فرق که شما به لطف خدا اميدواريد و آن ها اميدي  مي کش
ندارند و خدا دانا و حکيم است. شاهد مهم تر آن که انسان های برتر خود 
ــختی می اندازند، تا ديگران در آسايش و راحتی باشند  را در رنج و س
و اين با خودخواهی و منفعت طلبی و لذتگرايي قابل توجيه نيست:«يا 
ــه وجوههم ، کثير حياء و …  ــد انَّ اهل الخير و اهل االخرة رقيق احم

الناس منهم في راحة انفسهم منهم في تعب …»۲۵ 
  بحث:

هم اينک در جهانی به سر می بريم که از طرفی درد و رنج و فشار 
ــر امروز وارد کرده و از طرف ديگر  ــی به جان بش روانی را چون ويروس
به او مسکن و آرامش بخش و مواد مخدر و لذايذ آنی حسی و خيالی 
و وهمی تجويز می کند. اينک ماده شيميايي“کراک“ ده برابر بيش از 
ترياک توليد لذت وهمی می کند و لذات خيالی از طريق چت روم های 
نوشتاری و صوتی و تصويری و بلوتوث ها و امواج ماهواره ای دلخوشی 
ــايد مايه تحمل وضع موجود شده اند! در کشورمان  و مايه غفلت و ش
نيز لذايذ معنوی در برابر لذايذ حسی و خيالی و وهمی رنگ باخته و 
مرز حالل و حرام و مشروع و غيرمشروع مشتبه شده  است. از اين رو 
ــان های دردآشنا و سعادت گرا ضروری است تا در اين دوران  برای انس
فتنه خيز دست به دامن قرآن شوند و از خدای لذت آفرين و شادی بخش 
مددگيرند تا بين هوسبازی و عشق ورزی فرق بگذارند و رويکردهای 

لذتگرا و سعادتگرا و پاک دينان افراطی مخالف شادی و مردم بی بندوبار 
ــراط و تفريط برهانند. اين مقاله  ــد علمی نموده و قومی را از اف را نق
چنين رسالتی را بر دوش دارد. در اصل مقاله لذايذ حسی و خيالی و 
وهمی و عقلی در قرآن برشمرده شده و به تفکيک آمده اند و اين مهم 
با روش «تحليل محتوا»صورت گرفته و بنابراين جامع و مانع خواهد 
بود. بجز پاسخ به سؤاالت، فرضيه های تحقيق هر دو تأييد شدند،يعنی 
ــتی بدون شک رسيدن به کمال  با استمداد از لذت و  اوًال غايت هس
شادی است ؛ديگر اين که تأکيد قرآن بر نفس کشی و رهبانيت نيست، 
بلکه خودسازی و مقاومت در مقابل غلبه شهوات لجام گسيخته است. 
ــان ،از ناس و آدم و بشر  و باالخره در اصطالح قرآنی مراتب کمال انس
و انسان شروع شده و پس از طی مقامات اسالم و بعد ايمان و سپس 
تقوا به يقين می انجامد و کم و کيف لذت ها در نزد انسان ها چه در دنيا 

و چه در آخرت با مراتب مختلف،تفاوت می کند. 
منابع:

- قرآن کريم
ــي مثبت،حسن پاشا شريفي،جعفرنجفي زند،باقر  -کار آالن. روان شناس

ثنايي،تهران:سخن،۱۳۸۵
- گفتگوي روژه گارودي با عالمه محمد تقي جعفري (۱۳۵۶_ تهران )، 

لذت گرايي در اسالم ، شخصيت زن در اسالم ؛ سايت اخبار شيعه 
- طباطبايي، سيدمحمدحسين. ترجمه تفسير الميزان، سيد محمد باقر 

موسوی(cd جامع التفاسير)
- cd جامع االحاديث

با تشکر از تمامی کسانی که ايجاد اين اثر حاصل زحمات آن هاست.
پی نوشت:   

ــيد محمد نحوی ، فرهنگ وام واژه های عربی در فارسی (دخيل) ،  ۱. س
تهران : انتشارات اسالمی ، ۱۳۸۶،ص ۳۶۵ 

۲ . خليل جّر ، فرهنگ الروس ، ترجمه سيد حميد طبيبيان ، جلد دوم ، 
تهران : انتشارات اميرکبير ، چاپ پنجم ، ۱۳۷۳ ، ص ۱۷۶۶

ــارات و التنبيهات خواجه نصيرالدين طوسي،  ــرح االش ــينا. ش ۳. ابن س
حسن حسن زاده آملي،  گردآورنده و مصحح صادق زاده، مطبوعات ديني، 

.۱۳۸۲
4 - Aristippus
5 - Well-Being :The Foundations of Hedonic 

Psychology
6 - Schwart
7 - Eudaimonic

۸ - آالن کار. روان شناسي مثبت، حسن پاشا شريفي، جعفرنجفي زند، 
باقر ثنايي، تهران: سخن، ۱۳۸۵،ص۹۴

9 - utilitarianism
۱۰  - به تعبير مترجم قرآن مرحومه طاهره صفارزاده

ــا عالمه محمد تقي جعفري  ــوي روژه گارودي ب ــاس از: گفتگ ۱۱ -اقتب
(۱۳۵۶_ تهران )، لذت گرايي در اسالم ، شخصيت زن در اسالم؛ سايت 

اخبار شيعه 
۱۲- صافات : ۴۶ / ۲ ۸۱       

۱۳- ترجمه تفسير الميزان ، جلد ۱۷ ، ص ۵۳۳۳
۱۴. اعراف 
۱۵.  اعراف

۱۶. نمل : ۵۴_۵۷ 
۱۷. آل عمران : ۱۴ء

۱۸.  نساء : ۲۷
۱۹. نور:۳۳

۲۰ بحاراالنوار ، ج ۷۴ ، ص ۳۳ باب مواعظ اهللا عزوجل 
۲۱ همان،ج ۷۴ ، ص ۷۴ باب ما اوحي به رسول اهللا (ص)

۲۲ کافی ، ج ۵ ، ص ۳۲۱ ، باب حب النسا
۲۳ نور: ۳۰                 

۲۴ - اعراف : ۲۰۱
۲۵. نساء : ۱۰۴

دكتركيومرث فالحي
ــروه  ــأت علمي  گ عضوهي
ــاني  مديريت و نيروي انس
پژوهشكده تعليم و تربيت

چكيده:
ــات تطبيقي      در مطالع
تعليم و تربيت، تا حد امكان 
ــي كه به نحوي  تمامي عوامل
در تشكيل نظام آموزش و پرورش يا رويدادهاي تربيتي 
ــي و تجزيه و تحليل قرار  ــند، مورد بررس مؤثر مي باش
مي گيرند. در برخي از مطالعات تطبيقي، بر نقش مذهب 
در توسعه و ايجاد مراكز عمومي تعليم و تربيت در سطح 

دکتر حسين ديبا
ــروه تربيت پژوهشــگاه فرهنگ و انديشــه  گ

اسالمی 
نظام های حکومتی منقسم به دو گروه سکوالر و 
غيرسکوالر در تحقق خارجی و عينی هستند که در 
اين ميان نظام های غيرسکوالر در قالب دينی، ملتزم 
ــه از آموزه های دينی  به اثرپذيری نظام اداره جامع
می باشند و بی هيچ ترديدی نظام جمهوری اسالمی 
ايران عينی ترين مصداق حکومت های نوع دوم است.

بررسي تطبيقي نظام 
آموزشي حوزه هاي علميه
و آموزش و پرورش

 به منظور بررسي راهكارهاي تعامل و  همكاري 
ميان اين دو نظام آموزشي

چشم انداز همکاری های 
آموزش و پرورش و 
حوزه های علميه



خرداد ۱۳۸۸. شماره ۱۱۰

۲۹

ôUI  ÁbOJÇ

ــكيالت عريض و طويلي دارد و هزينه هاي  متمركز و تش
ــاله در بودجه دولت منظور مي شود و هميشه  آن همه س
ــكل كمبود بودجه و منابع روبه رو بوده است.  هم با مش
تعداد طلبه ها  به نسبت دانش آموزان بسيار كمتر است 
ــي آنان اغلب از طريق درآمد اوقاف  و هزينه هاي تحصيل
ــهم امام)  يا وجوهات در اختيار مراجع تقليد( به ويژه س

تأمين مي گردد.
شيوه تحصيل حوزه های علميه ميراث دوران گذشته 
ــود. در نظام  ــت و با انجام تغييراتی هنوز اعمال می ش اس
ــا تحصيل به آموزاندن  ــی حوزه، طالب همزمان ب آموزش
ــين اشتغال دارند. ايشان همچنين عالوه  کتاب های پيش
ــت درس استادان، به مباحثه با ديگر  بر شرکت در نشس
طالب در موضوعات درسی می پردازند. يکی از عناصر مهم 
تحصيل در حوزه که بدون آن فرايند آموزش نيمه تمام و 
ناقص است، «مرور و تکرار» آموخته هاست. در نظام سنتي 
ــت  ــخص اند، اما  دس حوزه، هرچند منابع و كتاب ها مش
مدرس و متعلم براي انتخاب زمان و مكان و منبع درسي 
ــت. درنظام آموزش و پرورش رسمي  برنامه درسي  باز اس
ــود.  ــيله وزارتخانه ديكته مي ش و منابع آن از باال و به وس
ــوز» تربيت مي كند، حوزه  ــوزش و پرورش، «دانش آم آم
علميه «طلبه» مي پروراند، علم آموزي در سيستم سنتي 
ــده در  ــناخته ش ــوزه ، به كلي متفاوت از روش هاي ش ح
ــم و متعلم در نظام   ــت. رابطه معل ــوزش و پرورش اس آم
ــنتي حوزوي يك رابطه مريد و مرادي است.  آموزشي س
معلم الگوي شاگرد است و طلبه در سيما و رفتار او آينده 
ــده جاي پاي  ــاگرد مي خواهد در آين خود را مي بيند، ش

ــتاد بگذارد. در آموزش و پرورش معلم لزومًا الگوي  اس
دانش آموز نيست، او معلمش را خودش انتخاب نمي كند 
ــايد نخواهد شغل او را در آينده ادامه دهد. يكي از  و ش
ويژگي هاي بارز حوزه هاي علميه تكيه اين نظام آموزشي 
ــت، در نظام آموزش  بر يادگيري اخالق علم آموزي اس
حوزه «مدرس» به خاطر همسويي درس ها با هم،  نقش 
ــي  را يكجا ايفا مي كند. در حالي كه در  تربيتي و تعليم
نظام آموزش و پرورش به خاطر حجم و تفاوت درس ها 
ــاخته  ــرايط زماني اين كار عمًال از عهده معلم س و ش

نيست.
اين مقاله در پي آن است تا با بررسي تطبيقي وضعيت 
موجود هر دو نظام آموزشي، زمينه هايي را براي همكاري 
اين دو شيوه تعليمي  بازيابد. بدين منظور بررسي و پاسخ 

به پرسش هاي زير ضروري به نظر مي رسد:
ــي در  ــام آموزش ــف دو نظ ــوت و ضع ــاط ق ۱. نق
سازمان دهي، بودجه بندي، گزينش معلم و متعلم، منابع 

درسي، ارزيابي و... كدام اند؟
ــا مي توان مدارس آموزش و پرورش را حوزوي  ۲. آي

كرد؟
ــدارس جديد  ــيوه م ۳. اگر حوزه هاي علميه به ش
( آموزش و پرورش) اداره شوند، چه تغييري در آنها رخ 

مي دهد؟
ــا چه حد امكان تعامل ميان دو نظام حوزه هاي  ۴. ت

علميه و آموزش و پرورش وجود دارد؟
كليد واژه ها:  نظام آموزشي، حوزه، آموزش و پرورش، 

دانش آموز، طلبه.

است که اين نياز باری گران بر دوش حوزه های علميه 
می گذارد .

ــی و تبيين چگونگی برآورد کردن اين  برای بررس
نياز مهم و اساسی بايد نقاط قوت و ضعف حرکت در 
ــير پر پيچ وخم دقيقًا شناسايی شود و ضمن  اين مس
ــايی شده  بهره گيری از توانمندی ها و قوت های شناس
در جهت برطرف ساختن مشکالت و نقاط ضعف اقدام 
ــت  ــاس در اين مقاله تالش بر آن اس نمود. بر اين اس
که ضمن تبيين در شاخص فوق الذکر نسبت به ارائه 
راهکارهای مؤثر برای بهبود شرايط موجود پيشنهادات 

الزم تبيين گردد .
ناگفته پيداست که تجربه سه دهه اداره جامعه بر 
اساس مبانی حکومت دينی خود اندوخته ای غنی برای 
تبيين بايسته های فراروست، اما بايد توجه داشت که 
به رغم مجاهدت ها و تالش های فراوان در اين عرصه که 
ــت و از آنجا  خود ثمرات گران قدری را فراهم آورده اس
که پيش از پيروزی انقالب به جهت غيرمترقبه بودن 
مشکالت و فراز و نشيب های فراوان، فرصت کافی برای 
ارائه يک الگوی مناسب جهت برآورده ساختن نيازهای 
ــم نگرديد،  ــط حوزه های علميه فراه پيش گفته توس

ــت که با بازخوانی شرح اقدامات  اينک زمان آن اس
و فعاليتهای گذشته و بايسته ها و نبايسته های آنها 
و تحليل شرايط موجود به مهندسی اقتضائات اين 
ــرايط و تعامل همت گماشت و چنانکه پيش از  ش
اين اشاره رفت، تبيين اين چارچوب بدون استقراء 
ــت. الزم  ــل نقاط قوت و ضعف ممکن نيس و تحلي
ــت که زمينه های اين همکاری از سوی  به ذکر اس
ــازی  ــوزه می تواند در انجام پژوهش ها و آماده س ح
متون و تأمين و آموزش نيروی انسانی برای آموزش 
و پرورش تحقق يابد. از سوی ديگر حوزه نيز می تواند 
از تجربيات انبوه و مفيد صاحب نظران عرصه آموزش 
و پرورش جهت ارتقای سطح آموزش های حوزوی 
ــوزش بهره گيرد.  به لحاظ فنون و تکنيک های آم
ــی بهره گيری از فنون و  امروزه در هر مرکز آموزش
تکنيک های جديد آموزشی يک ضرورت است که 
متخصصين اين امر در آموزش و پرورش می توانند 
بدنه آموزشی حوزه های علميه را در اين جهت ياری 
رسانند. در اين مقاله به تفکيک فهرستی از اين نقاط 
ــده  قوت وضعف به همراه تحليل های الزم ارائه ش

است. 

ــده است  جهان و ارتقاي معنويات جامعه تأكيد فراوان ش
ــمندان حوزه دانش تعليم  و اين مقوله مورد توجه انديش
و تربيت تطبيقي قرار گرفته است. آنان در مطالعات خود 
كوشيده اند به تبيين چگونگي ارتباط بين مذهب و آموزش 

و پرورش در گذشته و حال بپردازند. 
ــه» و «آموزش  ــي «حوزه هاي علمي دو نظام آموزش
ــاوت دارند. اين  ــرورش» در هدف ها و مأموريت ها تف و پ
ــكيالت، وظايف، بودجه بندي،  تفاوت ها در ساختار، تش
روش ها، شيوه گزينش مدرس و شاگرد، منابع (كتاب هاي) 
درسي و... نظام نمايان مي گردد و بر اين اساس هريك راه 
خود را مي روند. هدف وزارت آموزش و پرورش ، آموزش 
ــت و وظيفه دارد متعلمان را به گونه اي  عمومي كشوراس
تربيت كند كه پس از گذراندن دوره هاي دبستان(ابتدايي)، 
راهنمايي و دبيرستان(متوسطه) جذب بازار كار يا دانشگاه 
شوند. هدف حوزه هاي علميه پرورش روحاني( سخنور، 
امام مسجد، محقق و مبلغ در امر دين) است و در نتيجه 
ــته ودر قالب هاي  ــه آموزش هاي تخصصي در يك رش ب
ــها در سه دوره مقدماتي،  گوناگون مي پردازد. اين آموزش
سطح و خارج صورت مي گيرد. در دوره مقدماتي به گونه 
معمول درس هاي عمومي گذرانده مي شود. مي توان اين 
ــي    (آموزش و  ــه دوره هاي آموزش عموم دوره را همپاي
ــت. يكي از ويژگي هاي حوزه هاي علميه  پرورش) دانس
ــيعه در طول تاريخ، استقالل آنها و عدم وابستگي به  ش
ــوي  ــت و به طور معمول بودجه آنها از س دولت بوده اس
مردم و از محل  وجوهات ديني تأمين  مي شده است، در 
حالي كه آموزش و پرورش يك نهاد دولتي است، ساختار 

ــکل گيری خود با قاطعيت تز توانايی  که از ابتدای ش
ــرح و بر آن در عرصه  ــط دين را مط اداره جامعه توس
ــرده است، که البته چنين امری  نظر و عمل پای فش
خود نتيجه نظريه ای خاص تر در انديشة سياسی اسالم؛ 

يعنی شيوه حکومت بر اساس واليت فقيه می باشد.
ــت که  ــيار طبيعی و بديهی اس ــاس بس بر اين اس
ــاس مبانی و  ــتم های اداره چنين نظامی بر اس سيس
ــريعت اسالمی شکل گيرد و تحقق اين مهم  اصول ش
قطعًا بدون تنقيح و تبيين دقيق ديدگاه ها و راهکارهای 
اسالم در چگونگی اداره و راهبری جامعه در عرصه های 
ــور نمی باشد و از آنجا که اصلی ترين  مختلف آن ميس
ــران حوزه های علميه  ــالم در اي ــه ای اس پايگاه انديش
است، همه نگاه ها در يافتن اين ديدگاهها و راهکارها 
ــت و در اين ميان  به اين پايگاه معطوف و متوجه اس
نظام آموزش و پرورش در هدايت و راه يابی خود نيازی 
ــديد نياز از آن  مضاعف به معارف دينی دارد. اين تش
ــت که اين نظام عالوه بر نياز ساير دستگاه ها در  روس
شيوه مديريت و اجرا و پياده سازی بر اساس آموزه های 
ــل توجهی از  ــه و پااليش بخش قاب ــالمی در تهي اس
محتوای آموزشی و پرورشی خود نيازمند تعاليم دين 



خرداد ۱۳۸۸. شماره ۱۱۰
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ــناس پژوهشي پژوهشگاه  احمد رمضاني واسوكاليي/كارش
مطالعات آموزش و پرورش 

نامدار، مظفر. (۱۳۸۷). مجموعه 
مقاالت كنگره ملي علوم انساني. ۹ 
جلد. تهران: پژوهشگاه علوم انساني 
و مطالعات فرهنگي،۲۲-۲۴ اسفند 
ــك فراهم آوردن  ماه ۱۳۸۵. بي ش
ــخگوي همه  ــه اي كه پاس مجموع
نگراني هاي حوزه علوم انساني باشد تنها در سايه هم انديشي و خرد 
جمعي متخصصان امكان پذير است. دور از انتظار نبود كه نخستين 
ــگاه علوم انساني و  ــتا با راهبري پژوهش گام اثربخش در اين راس
ــته شود و در نتيجه محفلي آراسته شود  مطالعات فرهنگي برداش
براي تفكر در مورد انسان و انسانيت. برگزاري نخستين كنگره ملي 
علوم انساني در ۲۲-۲۴ اسفند ماه ۱۳۸۵ فراخواني بود براي توجه 
به اهميت و جايگاه ويژه علوم انساني. مجموعه مقاالت كنگره ملي 
علوم انساني نيز نمايشگر همان شكوهي است كه شاهد آن بوديم. 
نميتوان ادعا كرد كه همه مسائل و راه حلها در اين مجموعه آمده 
است، اما به جرأت مي توان گفت طرحي است سترگ براي آنها كه 
اهل انديشه اند.  مجموعه مقاالت كنگره ملي علوم انساني به اهتمام 
دكتر مظفر نامدار (دبير كنگره) در ۹ جلد تقديم پژوهشگران حوزه 

ــت كه به اختصار به معرفي  ــاني شده اس علوم انس
مطالب هر مجلد پرداخته مي شود.

ــي كلياتي است در زمينه وضعيت  جلد اول بررس
علوم انساني در ايران معاصر و عالوه بر بر شمردن 
اهميت، جايگاه و منزلت و نگرش متخصصان علوم 
ــاي فرهنگي و  ــاني در ارتق ــر، نقش علوم انس ديگ
اجتماعي و جنبش نرم افزاري، ارتباط علوم انساني با 
مباحثي مانند رسالت انسان، روش شناسي، تحليل 
گفتمان، علم خوب، رفتار استنادي، روايي معرفت 

علم، هرمنوتيك نيز تشريح مي شود.
ــت وضعيت علوم انسـاني در ايران معاصر  جلد دّوم، دفتر نخس
است كه نگاهي است به آموزش علوم انساني و شاخه هاي آن در 
ــورهاي جهان و ايران،  ــي نظام آموزش عالي كش ايران و به بررس
ــته هاي علوم انساني،  ــي رش نقش كارآموزي در برنامه هاي درس
كيفيت آموزشي دوره هاي دكتري، جايگاه كشورهاي جهان سوم 
در انتشار توليدات علمي، جايگاه برخي از رشته هاي علوم انساني 
در نظام رده بندي كتابخانه، وضعيت متون درسي و كمك درسي 
ــي، عربي و زبان هاي باستاني در دانشگاه هاي  زبان و ادبيات فارس
ايران، جايگاه نقد ادبي، بررسي كتاب هاي فارسي دوره راهنمايي 
ــتان، وضعيت رشته هاي زبانشناسي و آموزش زبان هاي  و دبيرس
ــي در ايران،  خارجي در ايران، جايگاه دانش آموختگان زبانشناس
آموزش، نقش و جايگاه زبان عربي ، هماهنگي دستور زبان عربي و 

دستور زبان فارسي در فرآيند برنامه ريزي درسي مي پردازد. 
ــاني و شاخه هاي آن در  جلد سـوم با نگاهي به آموزش علوم انس
ــي وضعيت علوم انساني و شـاخه هاي آن در ايران  ايران به بررس
مي پردازد. ضمن توصيف متون درسي و كمك درسي رشته هايي 
مانند تاريخ، باستان شناسي، هنر، جغرافيا،  اقتصاد،  روان شناسي، 
علوم اجتماعي، علوم تربيتي، علوم سياسي، فقه و حقوق، فلسفه 
ــان و عرفان و مديريت، وضعيت و جايگاه برخي از آنها  و كالم، ادي

نيز تبيين مي شود.

ــاني بومي-ديني مطرح  جلد چهـارم مباحث مربوط به علوم انس
مي شود كه عبارت اند از:  

- علوم انساني اسالمي؛ ضرورت ها، مبادي و نظريه پردازي
ــتراتژيك بومي سازي علوم انساني در  - ضرورت هاي بنيادي و  اس

جمهوري اسالمي ايران 
ــازي: انتقادها و  ــا بومي س ــاني-اجتماعي از بحران ت ــوم انس - عل

راهكارها 
- تعامالت دو سويه اسالمي كردن دانشگاه ها و تقويت علوم انساني 

- مالحظاتي نقادانه درباره دو مفهوم علم ديني و علم بومي 
- مشكل «علم و دين» از كجا ناشي مي شود؟

- «اجتهاد» به مثابه فرايند كشف و توليد علوم انساني اسالمي 
- علوم انساني ديني 

- چالش ها و پرسش هاي انسان شناسي ايراني 
- ضرورت تكوين پارادايم در ايجاد علم اقتصاد بومي

- روش نظريه پردازي علم اقتصاد اسالمي 
ــاني از ديدگاه  ــواي علوم انس ــرش به ماهيت و محت ــاوت نگ - تف
ــتناد به حكمت الهي در جمهوري اسالمي  مادي گرايي غرب و اس

ايران (با تأكيد بر علم اقتصاد)
- ضرورت چالش هاي اساسي در بومي سازي روان شناسي در كشور 

اسالمي ايران 

- چارچوب جامعه شناسي ديني و سؤاالتي درباره آن 
- امكان بومي سازي علوم انساني و رشته هاي آن با تأكيد بر علوم 

سياسي (چالشها و راهكارها) 
- گامي به سوي تحول در الگوي توليد علوم تربيتي: بررسي انتقادي 

الگوي تباين معرفتي با تعاليم ديني 
- ديدگاه برنامه درسي فطري-معنوي« مبتني بر فلسفه تعليم و 

تربيت اسالمي»
- بومي سازي؛ رويكردي فرهنگي به بومي سازي الگوهاي مديريت

- مديريت منابع انساني در حكومت اسالمي 
- بررسي مضامين اسالمي و شرقي در آثار نويسندگان بزرگ روسيه 

(بررسي موردي آثار الكساندر پوشكين، لف تالستوي و ايوان بونين)
جلد پنجم ؛  آسيب شناسي علوم انساني در ايران با توجه به موانع 
ــاختاري. و موانع نظام آموزشي و پژوهشي به ترتيب  فرهنگي و س
در جلد پنجم و ششم مطرح مي شود. آسيب شناسي علوم انساني 
و كاربرد روش هاي تجربي در آن، راهكارهاي غلبه بر آن، رويكردي 
سخت افزاري و نرم افزاري به آسيب شناسي علوم انساني، راه دشوار و 
بحران متدولوژيك علوم انساني، آسيب شناسي از منظر عدم تطابق 
ــد، ارتباط نظام آموزشي متوسطه با  ــاختار، موانع رش محتوا و س
آموزش عالي، علوم انساني در بستر نگرش هاي فرهنگي ايستايي 
ــاني به  و پويايي، جايگاه ويرايش فني و ترجمه، توليدات علوم انس

زبان بين المللي، تبيين جامعه شناختي موانع توسعه، عدم گرايش 
ــتفاده اعضاي هيات علمي علوم انساني از پايگاه هاي  جوانان، اس
اطالعاتي و تبيين رابطه آموزش عالي و فرهنگ از جمله موضوعاتي 

هستند كه تشريح شده اند.
جلد ششم 

با نگاهي بر موانع نظام آموزشي و پژوهشي و مشكالت پارهاي 
ــاني در ايران  ــته هاي تحصيلي به آسيب شناسي علوم انس از رش
ــش رو در انجام پژوهش (موانع  ــود. چالش هاي پي پرداخته مي ش
ساختاري پژوهشي) در حوزه علوم انساني، ارزشيابي فرايند آموزش، 
ــانه هاي تحصيالت تكميلي در توليد علم، لزوم هدايت  نقش رس
استعدادهاي تحصيلي به حوزه علوم انساني، تحليل محتواي موردي 
كتاب،  وضعيت آموزش و پژوهش در دانشگاه ها و مشكالت پيش رو، 
تحليل شناسايي نقاط انحراف در فرايند آموزش رشته هاي مديريت، 
ــكاف هاي كيفيت خدمات آموزشي در رشته مديريت صنعتي،  ش
آسيب شناسي علم جغرافيا در ايران، آموزش حقوق، علم اقتصاد، 
ــي و ضرورت بازبيني  ــوم اجتماعي، مديريت، برنامه ريزي درس عل
انتقادي دروس كارشناسي حقوق و كارشناسي علوم سياسي، نقدي 
بر كتب زبان انگليسي براي مقاصد خاص، آسيب شناسي سر فصل، 
متون و منابع آموزشي درس تفسير قرآن كريم، گرايش علوم قرآن 
و حديث ،نقش حقوق در پيشرفت علوم، نياز به فلسفه خردگرايي 
مينوي و علمي، روش هاي پژوهش در روان شناسي 
ــناختي در ايران و  و علوم تربيتي ، موانع جامعه ش

راهكارهاي ارتقاي آن از مباحث مطرح شده است.
ــاني  جلد هفتم؛ راهبردهايي براي ارتقاي علوم انس
در كشور پيشنهاد مي شود. ضرورت توجه به تفكر 
نظام گرا، تفكر خالق، تفكر انتقادي، اهميت روش 
ــي، رعايت حقوق و تكاليف  تحقيق و روش شناس
ــش كار آفريني،  ــوزش و پژوه ــراد، آم ــل اف متقاب
راهكارهاي ارتقاي علوم انساني، آموزش فلسفه به 
كودكان، پژوهشي در زمينه آموزش تفكر، چارچوب 
ــجويان علوم انساني،  مفهومي براي پرورش تفكر انتقادي در دانش
مدل مفهومي نقش فناوري كامپيوتر و اينترنت در ترويج و تشويق 

تفكر در جلد هفتم آمده است.
ــي براي ارتقاي  ــاالت به ارائه راهكارهاي جلد هشـتم مجموعه مق
ــور مي پردازد. ضمن تبيين نقش نهادهاي  ــاني در كش علوم انس
ــي، حوزه هاي  ــگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهش ــور، دانش كش
ــي، انجمن هاي علمي، نقش مطالعات  علميه، كتابخانه هاي عموم
ميان رشته اي در ارتقاي علوم انساني مباحثي از قبيل نقشه جامعه 
علمي كشور، آموزش عالي و راه هاي ارتقا، تحول و كيفيت بخشي 
به آن و افزايش انگيزش دانشجويان به پژوهش و مطالعه در علوم 
انساني، جايگاه رشته ادبيات، تغيير و تحول در برنامه درسي آموزش 
و پرورش، ساختار و محتواي دروس علوم اقتصادي در آموزش عالي، 
مسائل و راهكارهاي آموزش و يادگيري بهتر زبان هاي خارجي، زبان 
ــته هاي الهيات وعلوم  و ادبيات عربي، و ارائه راهكارهايي براي رش
سياسي، ارائه مدل SWOT براي ارتقاي علوم انساني مطرح شده 

است.
ــت از  ــه مجموعه اي اس ــاالت كنگره ك جلـد نهـم  مجموعه مق
مصاحبه ها، سخنراني ها، پرسش و پاسخ ها و پيام هاست با عنوان 
ــاني: وضعيت امروز چشم انداز فردا به زودي در دسترس  علوم انس

پژوهشگران قرار مي گيرد. 

معرفي کتاب مجموعه مقاالت كنگره ملي علوم انساني 
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