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 سخنسردبير
يا تربيت پرورش و آموزش حوزة در ضروري  تجديد نظرهاي

نوجواني كودكيتا تحوليبيانترسيمياز  سير
 نگاهيديگر به افتتحصيلي

محمدهادی صفدری با  گفتو گو
و توسعه رشد عامل  نيروی انسانی

سال در معلمان اقدامپژوهی طرح برنامه يازدهمين از  گزارشی
تحصيلي۱۳۸۶-۸۷

آقاي دكتر عبدالحميدرضوي با  مصاحبه
ايران  در پرورش و نظام آموزش تغيير روند بررسي تحليلي  

انساني نيروي و مديريت گروه پژوهشی: گروه  معرفی
رقابت بدون مدرسه کتاب:  معرفی

عمل اصول تا  از
نظريهمفهوميتبيينكنندهیكاربست  چارچوبنردباندانش:

پژوهش
کتاب  معرفی

�������������������������
����������� � ��������
�������������

�������������������������
������������ � ��������
�������������

نور  کالم
 سخنسردبير

انديشمنداندينی گفتوگو با با  گفتوگو
موسوی  محمد سيد آيت اهللا االسالم احمد احمدی، حجت

حجتاالسالم محمدرضا احمدبهشتی، دکتر آيتا... بجنوردی،
آيت اهللاسيدمحمدخامنهای جمشيدی،

حجتاالسالمدکترعبدالحسينخسرو پناه
زارعان دکترمحمد  جواد حجت االسالم علیذوعلم، حجتاالسالم

تربيت انديشمندانتعليم و  گفتوگو با
دکترهاجرتحريرینيک صفت، دکترسيدکاظماکرمی،

دکترمحسنايمانی،دکترعزيزا...تاجيکاسماعيلی،
عادل، دکترغالمعلیحداد سبحانی، استاد رضا

دکتربهراممحسنپور

 چكيده مقاالت
دکترمحمدآرمند، دکترصغریابراهيمیقوام، دکترقدسیاحقر،

مهدياحمدپور، مرتضیپورموسی، / صغریابراهيمیقوام
پريچهرداودی، دکترسعيد بهشتی، علیهمت بناری، شهينايروانی،

دكترمعصومهصمدي، دکترحسيندهقان، دکترمحمدحسنی،
کبيری، غالمرضا دکترنعمتالهمتين، شعبانی، زهرا

محمدحسين کفراشی/ علیسعيدی
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 سخنسردبير
تربيتاسالمي تعليمو  طرحيبرايفلسفه

ژاپن در آموزش فرهنگ بر  درآمدی
جديد پدرمدرسه و معارف  پير

نطنزي مزينالدوله  زندگينامهعلياكبر
بيژن پروانكارشناس مسئولتحقيقات استانخراسان با  گفتگو

شمالي
اخالقي تربيتيو رويكرد با ويژگيهايمعلم و  صالحيت ها

 نكوداشت كيامنشانهاستادعليرضا كيامنش
 نخستينهمايشبررسيچالش هايفرارويارزشيابيتوصيفي

در  مراسمتجليلاز برگزيدگانجشنواره هايالگوي تدريسبرتر
استانقزوين

پژوهشيمعلوليت هايحسي–حركتي  معرفيگروه
و  سومينهمايشساالنهستادهمكاريهاي حوزههايعلميه

و پرورش آموزش
دريافتكنيد جايزه  پاسخدهيد،

ايران پرورش و آموزش نظام در بنيادين  تحول
كريم قرآن در فرح و  لذت

و پرورش آموزش و علميه حوزههاي آموزشي نظام  بررسي تطبيقي
علميه حوزه هاي و پرورش و آموزش همكاري هاي  چشمانداز

 معرفي كتاب
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 سخنسردبير
تربيتمعاصر نظامهايتعليمو  افقهايجديددر

پرورش و مطالعات آموزش پژوهشگاه جديد در  انتصابات
 كژتابيهايذهني

ما نياز امروز و اخالقي فضيلت ديگران، از  مراقبت
زبان آموزش و دوم زبان  يادگيري

كارشناسمسئولتحقيقاتاستان ايالم  گفتگو با
توصيفي در تعريف ارزشيابي نادرست و  درست

و پرورش آموزش شناسي جامعه پژوهشي  معرفي گروه
نويسندگي و  انشا

آموزان دانش  نيازهاي
مجازي فضاي در آموزشي تعامالت و  آموزش الكترونيكي

تفاهمنامههمكاريعلمي-پژوهشي  انعقاد
دريافت كنيد جايزه  پاسخ دهيد،
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 سرمقاله
اسالمي ايران جمهوري پرورش و آموزش در  پژوهش

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

پرورش و آموزش در پژوهش تحول  سير
پرورش و آموزش سيساله  تحوالت

واقعی، مانع گسترشاقدامپژوهی  گزارشهایغير
آموزش بر مديريت در تحول مبناي بر صفر  طرد

اسالمی انقالب از پس آموزشی پژوهش فرودهای و  فرازها
تاكنون سال۱۳۷۴ از پژوهشگاه فعاليتهاي  اهم

در رفتاري اختالالت و يادگيري اختالالت پژوهشي،  گروه
پژوهشکده استثنايی

پسران و دختران آموزش آموزشی،  عدالت
 بيمها واميدها
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پژوهش نامه آموزشی
ماه نامه پژوهشی، آموزشی 

شماره ۱۱۲   مرداد 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 

هم انديشي مطالعات آموزش و پرورش با هيأت حمايت از كرسي ها 

چيستي و چگونگي كرسي هاي نظريه پردازي

نظريه پردازي براي آموزش و پرورش 

فهم موقعيت چالش برانگيز پژوهش 

مفاهيم اساسي كرسي هاي نظريه پردازي در تعليم و تربيت

از نظريه تا قانون 

ويژگي هاي نظريه پردازي در حوزه پژوهشي علوم دين و معارف اسالمی

فرهودي معلمي پرتالش 

گفت و گو با كارشناس مسؤل تحقيقات استان قم

نقش و كاركردهاي عدد در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

معرفي گروه پژوهشي

نظريه پردازی در تعليم و تربيت و موانع آن

معرفي كتاب
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 ايران عزيز ما در دوره هايی از تاريخ 
يکی از مراکز فرآوری معرفت و علم 
در علوم مختلف بوده است، از جمله 
علوم انسانی و معارف اسالمی. اما 
متأسفانه به داليل مختلف ناچار به 
ايستايی گرديد برای همين بود که 
ضرورت ايجاد چنين هيأتی بيش از 
پيش احساس شد
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نظريه پردازی، نقد و مناظره ويژه علوم انسانی و معارف 

اسالمی تصويب شد. 

ــم و آن دقت توجه  ــاره می كن به نكته ای ديگر اش

ــت، واقعًا حق  ــئله اس مقام معظم رهبری به اين مس

ــب را ادا کرده اند. برای همين هم من فرازهايی  مطل

ــان را انتخاب کردم. نکاتی که مطرح  از جمالت ايش

فرمودند و ضرورت آنها برای اين هيأت بيش از پيش 

احساس می شود اين است که اوًال بدانيم اين تالش ها 

ــت در درازمدت نتيجه بدهد که حتمًا هم  ممکن اس

همين طور است. البته نه به اين صورت كه هفته  ای يك 

نظريه توليد شود كه بسيار بعيد است. مسلمًا تعداد 

ــور بتوانند در طول عمرشان  افرادی که در يک کش

ــيار محدود است. اين ايده  نظريه ای توليد کنند بس

ــدن و ثمردادن ممکن است مدت ها طول  تا عملی ش

ــد و شتاب زده عمل كرد.  بكشد، اما نبايد مأيوس ش

ــتر همكاران و  ــنايی بيش امروز اين کارگاه برای آش

ايجاد زمينه و عالقه در آنان برگزار شده است. مسئله 

نظريه پردازی امری قابل آموزش به ديگران نيست، و 

هرگز چنين چيزی معنا ندارد. بلكه تالشی است در 

مسير خالقيت كه می بايست فكورانه و عالی از آن گذر 

كرد تا انقالب روزبه روز مستحكم تر از هميشه گردد، 

انقالب ما اقتدار ملی ماست و بايد به اين مسئله توجه 

داشت، بعد معظم ٌ له فرمودند که از افراط و تفريط بايد 

حذر كرد. راه ترقی نه در تحجر و جمود است و نه در 

خودباختگی و تقليد، بلکه در نشاط اجتهادی توليد 

فکر علمی و دينی است و بعد به نکته ای اشاره كردند 

ــت، اگر  ــاداری به اصول، اخالق و منطق اس و آن وف

نخبگان ما نقطة تعادل ميان هرج و مرج و ديکتاتوری 

را بتوانند شناسايی بکنند، دوران جديد آغاز می شود. 

ــد از آزادی و از مناظره گريخت و نقد و  بنابراين نباي

انتقاد را به کاالی قاچاق يا امری تشريفاتی بدل کرد، 

نبايد به جای مناظره به مجادله پرداخت يا مجبور به 

مدارا شد و نبايد به جای آزادی به سمت بی مسئوليتی 

ــالق و منطق همه  ــق آزادی و اخ ــد، چراکه ح لغزي

ــود، و اين آغاز روند خالقيت   يک جا و با هم ادا می ش

علمی و تفکر است. در واقع ايشان به اين نکته اشاره 

می فرمايند که دو حّد افراط و تفريط وجود دارد، يکی 

که هرچه دلمان خواست بگوييم، و انتظار هم داشته 

باشيم که حمايت بشويم. ديگر اينكه، مدارا کنيم، و 

به مصلحت انديشی روی بياوريم. نقطه تعادل ميان 

اين دو اين است كه، بايد حرف زد، بايد نظر داد، بايد 

ــتفاده کرد، منتها با رعايت اخالق و  از حق آزادی اس

منطق و در واقع اين هيأت سعی دارد به همه کسانی 

ــوند، حتی از سوی مراجع  که می خواهند حمايت ش

قضايی، كمك كند تا بتوانند نظريه بدهند حتی اگر به 

تأييد نرسد. اين همه نظريه در دنيا ارائه می شود مگر 

ما با همه آنها موافق هستيم؟ صرفًا يک نظريه هستند، 

يک پلکان پايين تر نقد و مناظره است. فرهنگ نقد در 

جامعه فعلی ما چندان جايی ندارد. خيلی از افرادی که 

ادعای آن را دارند، همين که از خودشان انتقاد کنيد، 

فوراً برآشفته می شوند، يعنی هنوز ايده نقد نهادينه 

نشده است. يک استاد دانشگاه چقدر اجازه می دهد 

که دانشجويانش سخنش را به نقد بکشند؟ يک استاد 

دانشگاه يا يک نويسنده، چقدر ظرفيت انتقادپذيری 

دارد و همينطور يک مسئول در اجتماع، اين فرهنگ 

ــود، از نظريه پردازی گرفته تا نقد و  بايد، نهادينه بش

مناظره و آزادانديشی؛ يعنی اين که فرد بتواند آنچه را 

انديشيده است به راحتی مطرح کند، اما در فضايی که 

مخاطبان به آن آشنايی داشته باشند و بتوانند پاسخ 

ــًال الفبای آن را هم  ــب را بدهند، نه اين که اص مناس

ــد و نتوانند حرف طرف مقابل را حتی بفهمند.  ندانن

کمترينش شايد اينجا نوآوری هاست، که الحمد... ما 

در کشورمان کم نداريم. پيشرفت ما در علوم تجربی 

ــال های اخير چشمگير بوده است،  به خصوص در س

اما اين ترقی به همان اندازه که در علوم تجربی پديد 

آمده در علوم انسانی و معارف اسالمی اتفاق نيفتاده، 

و ضروری است که انشاء... بيش از پيش به اين مسئله 

ــود. اين هيأت دارای بيست عضو است، که  توجه ش

ــای مراکز علمی پژوهشی و  ــامل عالی ترين رؤس ش

ــت که از سوی  ــته اس ــوران برجس چند نفر از دانش

شورای عالی انتخاب شده اند. به فضل خدا پژوهشگاه 

ــی وزارت آموزش و پرورش هم  مطالعات به نمايندگ

عضو حقوقی اين هيأت است و محل استقرارش نيز در 

همان جاست. پژوهشگاه مركزی است كه به اين امر 

اختصاص داده اند و اعضای علمی بسيار خوب دارد. 

ــان  ــدا صاحبان فکر و ايده، کارشناس ــه فضل خ ب

ــيار ارزشمند و پرسنل بسيار فهيم دارد  پژوهنده بس

ــته به دستگاهی هستيم. ما  منتها ما کميته ای وابس

ــان كاری انجام دهيم. ما نماينده  نيامده ايم تا خودم

آموزش و پرورش ايم، يعنی عالوه بر اين که پژوهشگاه 

ــازی  ــه می تواند قدم برمی دارد و زمينه س تا جايی ک

می كند، همه سازمان ها جايشان اينجاست. وظيفه ما 

در اصل ايجاد موقعيت مناسب است. همه کارکنان، 

ــام تعليم و  ــت اندرکاران نظ همه معلمين، همه دس

ــور، نقش و جايگاه خاص خود را دارند تا  تربيت کش

حد امكان بتوانند به رسالت خود عمل نمايند، که از 

قبل هم همين انتظار می رفت و انتظار غيرواقع بينانه ای 

هم نيست، چراكه توليد نظريه امر ساده ای نيست، به 

فضل پروردگار کميته ای هم ايجاد شده و اخيراً وزير 

آموزش و پرورش برای حقير اين ابالغ را صادر فرمودند 

که در اين راستا انجام وظيفه کنم، و دفتر نظريه پردازان 

ــاور خوب جوانمان در حال  جوان هم با مجاهدت مش

ــت و هدف ما از ايجاد آن دفتر اين است  راه اندازی اس

که بتوانيم حس پرسش گری را در نوجوانان و جوانان 

خودمان زنده كنيم، چراكه می دانيم هرگز نظريه ای 

ايجاد نمی شود، نقدی مطرح نمی گردد، و مناظره ای به 

وجود نمی آيد مگر اين که ابتدا از پرسش و پرسش گری 

آغاز کنيم، که من اميدوارم اين فرهنگ رواج يابد. 
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ــگاه مطالعات  ــخ ۱۳۸۸/۵/۵ به دعوت پژوهش در تاري

ــه دارالفنون و با حضور  ــوزش و پرورش در محل مدرس آم

جمعي از اعضاء هيأت علمي و كارشناسان پژوهشگاه و آقاي 

دكتر محمدعلي نويدي سرپرست دبيرخانه هيأت حمايت 

از كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره و نوآوري نشست 

مشتركي برگزار گرديد. در اينجا متن سخنراني آقاي دكتر 

محمد علي نويدي را مالحظه مي كنيد.

ــی های نظريه پردازی در دو  چيستی و چگونگی کرس

مقوله مطرح می گردد: يكی بحث معرفتی و ديگری بحث 

درباره مكانيزم كرسی های نظريه پردازی.

ــاحت روزمرّّّگی و اداری  ــا گرد آمده ايم تا از س در اينج

ــويم و قدم در ساحت انديشه،  معمولی و اجرايی خارج ش

ــت که  ــم، فکر، نظريه،تعّمق و تأمل نهيم و طبيعی اس عل

ورود به اين عرصه عنصر عقالنی ويژه ای را می طلبد، و اين 

مهم کار فرهيختگان و انديشوران است. ورود به اين ساحت 

ــت. در زندگی روزمره کاری به  اصوًال کار جامعه علمی اس

مقوالتی همچون، نوآوری، خالقيت، نظريه پردازی، مناظره 

علمی نداريم، اما وقتی وارد حيطه انديشه ورزی، تفکر و علم 

ــری موضوعاتی مطرح خواهد شد. برای  می شويم، يک س

تعالی و رشد هر فرد، سازمان، کشور و هر ملتی می بايست 

ــی و بنيادی آن مد نظر قرار بگيرد. پس هدف  ارکان اساس

رهايی است و نيل به سوی تعالی با ديدگاه دينی و اسالمی 

و نزديك شدن به جوار حق است، قربتًا الی ا... است، و اين 

تعالی و ترقی محقق نمی شود مگر به شروطی، که يکی از 

ــور است، البته توليد  آن ها، همان بحث توليد علم در کش

ــعه هر دو. هر زمانی كه جامعه ای يا شخصی توليد  و توس

علم می کند، مقدمه كار آن با نظريه پردازی است كه محقق 

می شود. زمانی هم به توسعه علم همت می گمارد و آن را 

وسعت می بخشد. اين جاست که هم توليد علم برای کشور، 

فرد و برای هر سازمانی يا وزارت خانه ای مهم می شود وهم 

توسعه علم. اساس و پايه توانمندی و اقتدار همه جانبه کشور 

در گرو اقتدار علمی است، و اقتدار يا توانمندی علمی هم 

از رهگذر توانمندی در توسعه علم حاصل می شود. اين دو 

مقدمه به يک نتيجه ضروری منجر می شود و آن اين است 

که نظريه پردازی، مناظره و نقد علمی سرچشمه توليد علم 

و جنبش نرم افزاری است. در اصل کار علم شناسايی است. 

ــت، علم هم هست. علم و شناسايی  ــناخت اس آنجا که ش

قرين و همزادند. اكتشاف، مهار و کنترل کار علم است. 

ــيح، و حتی  در زمان های كهن، قبل و بعد از ميالد مس

ــالمی، اكتشاف علم و شناخت آن  در قرون اوليه تمدن اس

بيشتر مورد توجه بود، اما از نيمة دوم قرن ۱۹ به بعد، بحث 

کنترل و مهار علم و نقش آن در اين زمينه هم بيشتر مطرح 

شده است. علوم تجربی با اين ابزار توانسته پيشرفت های 

شگرفی را برای بشر به ارمغان بياورد. 

 پرسش اول ما اين است که توانمندی کشور ما در گرو 
چيست؟ پاسخ داديم در گرو توليد و توسعه علم است، كه 

آن هم از طريق نظريه پردازی امکان پذير است. 
 پرسـش بعـدی اين اسـت کـه، بنيان و سرچشـمه 
نظريه پردازی چيست و کجاست ؟ آيا نظريه پردازی اصل 

و اساس است؟ 
ــتی، يعنی ماهيت نظريه پردازی مدنظر  در اينجا چيس

است، نظريه پردازی يک طريق است، نوآوری يک راه است، 

نقد علمی يک شيوه است. پس بنابراين، اين نوع مقوالت از 

جنس متدلوژی اند، نه از جنس هدف. نظريه پردازی نسبت 

ذاتی با تفکر و ورود به اين ساحت دارد. خود تفکر چيست؟ 

ــت يا   ــه نظريه پردازی در تفکر اس بر اين عقيده ام که ريش

به عبارتی ديگر، سرچشمه نظريه پردازی تفکر است. اما خود 

تفکر چيست؟ تفکر نسبت ذاتی با حق و حقيقت دارد. هر 

کسی که بتواند چنين نسبتی بيابد وارد ساحت تفکر شده 

ــت. تن آدمی نمی تواند نسبتی با حق و حقيقت بيابد  اس

چراكه اين امر، به عهده جان آدمی گذاشته شده است. تفکر 

ــم بصيرت است، اگر چشم بصيرت ابن سينا  گشودن چش

ــد هرگز کتاب قانون و شفا را نمی نوشت.  ــوده نمی ش گش

اگر مالصدرا با حقيقت عالم نسبتی برقرار نمی کرد، هرگز 

حرکت جوهری را نمی توانست مطرح كند. در دنيای غرب 

نيز همينطور است، اگر انيشتين نسبتی با حق و حقيقت 

پيدا نمی کرد، هرگز نمی توانست نسبيت را و قوانين مربوط 

به نسبيت را کشف کند. تفکر سرچشمه خالقيت و خالقيت 

پيدايی و توليد يک انديشه و فکر جديد است. به هر حال 

با تفکر بن بست ها گشوده می شود و افق های نوين آشكار 

ــد. اين اساس  می گردد، و خالقيت به منصة ظهور می رس

کار است، و اين حقايق را می توان با تأمل در آثار متفکران 

ــالمی، يعنی از نيمه  خصوصًا در دوره فرهنگ و تمدن اس

دوم قرن دوم هجری تا قرن پنجم هجری دريافت. 

ــی و  ــت، بين نظريه پردازی و شناخت شناس بايد دانس

همچنين متدلوژی تفاوت هست. نظريه پردازی قطعًا بحث 

عميقی است و شايد به طور مثال در طول يک قرن چند 

مورد بيشتر اتفاق نيفتد، اما نقد علمی و نوآوری در سطوح 

بعدی قرار می گيرد. نظريه پردازی در خأل صورت نمی گيرد، 

ــتر از  ــت كه بيش يکی از آفات ما در حال حاضر همين اس

چهارصد سال است كه باعث شده تاكنون متفکر و فيلسوف 

ــی از داليل آن  ــد. يك بزرگ و نظريه پردازی به ظهور نرس

ــد كه تفکر در اين دوران بيشتر انتزاعی  می تواند اين باش

بوده است. تفکر ما بيشتر تصّوف عرفان زده بوده، نه عرفان 

اصيل اسالمی، بلكه عرفان تصّوف مآب شرقی. بحث سوم 

نظريه پردازی با پرسش های بنيادين جامعه و مسائل اساسی 

ــروكار دارد. آنجا که پرسش اساسی و بنيادين  اجتماع س

طرح نشود هرگز انتظار نظريه پردازی نبايد داشته باشيم. 

آنجايی که مسئله ای اساسی برای شخصی مطرح نگردد، و 

دغدغه جّدی برای انسان به وجود نيايد، هرگز نبايد انتظار 

ــبت  ــت. آن تحّول وجودی مقدمه نس تحول وجودی داش

ــت. در اين صورت  ــردن با آن حق و حقيقت اس برقرار ک

نوآوری راحت تر صورت می گيرد. يا به عبارت ديگر نوآوری 

ــرايط امکان  ــر می گردد، به تعبير دقيق تر ش امکان پذيرت

نوآوری برای انديشمندان ُمهيا می شود، چون هرچيزی يک 

ــرايط امکان می خواهد، اگر شرايط امکان در جامعه ای  ش

برای يک موضوعی ُمهيا نشود، هرگز آن امر تحقق نمی يابد. 

درک تاريخی از شرايط امکان، يکی از اساسی ترين اصول 

توليد علم است. 

مفهوم نظريه پردازی در شورای عالی انقالب فرهنگی و 

ــده است: توصيف،  همچنين وزارت علوم چنين تعريف ش

ــار پديده ها در  ــن، و پيش بينی عقالنی و علمی رفت تبيي

حوزه های گوناگون. 

 اما پرسش سوم اين است که: راهبردها، و رويکردهای 
نظريه پردازی، نوآوری و نقد و مناظره کدام اند؟ 

ــه نظريه پردازی  ــک رويکرد ب ــواب بايد گفت: ي در ج

ــت كه برای همه  ــتنتاج اس ــينی يا همان اس رويکرد پس

رشته ها می تواند مصداق داشته باشد، چه معارف اسالمی 

ــی و  ــوم تجربی و علوم مهندس ــی و چه عل ــوم دين و عل

ــتنتاج نظريه از پژوهش، به اين صورت است  کاربردی. اس

ــگری يا انديشمندی، تحقيق و پژوهشی را  به  كه پژوهش

سرانجام می رساند و براساس يافته های آن تحقيق، نظريه ای 

ــيوه خاص در آمپيريست ها،  ــتنتاج می کند. اين ش را اس

پوزيتويست ها و ابزارانگاران مشاهده می شود. علوم تجربی 

مغرب زمين بيشتر بر اين اساس استوار است.

ــينی است يعنی ابتدا نظريه ای خلق   راهبرد دوم پيش

ــک و آزمايش  ــرض مح ــد آن نظريه در مع ــود بع می ش

گذاشته می شود. اين رويكرد هم در ميان.رشيوناليست ها، 

ــت ها و ديگران رواج دارد. مثل گاليله يا نيوتون،  ايده آليس

ــتفاده کردند. مالصدرا بيشتر  البته اينها از هر دو روش اس

ــتور  ــت، هيوم و الك و پاس روش دوم را انتخاب کرده اس

ــينی را انتخاب کرده اند. آنچه در تاريخ  ــتر روش پس بيش

ــت که  ــومی اس تمدن و تاريخ علم جواب داده راهبرد س

راهبرد ترکيبی است، اين راهبرد را هم ابن سينا پيش گرفته 

چيستی و چگونگی کرسی های نظريه پردازی

نظريه پردازی اصوالً يک امر تدريجی و 
تکاملی است. نظريه پردازی يك باره و 
به طور جهشی هرگز محقق نمی شود،  
بلكه حاصل تحقيق صدها استاد است كه 
اكنون به دست شما رسيده و شما تحليل 
می کنيد، تا به تدريج به تكامل می رسد
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ــت بدانيد خواجه نصير و زکريای  است، جالب اس

ــتين نيز راهبرد سوم  رازی، گاليله، نيوتون و انيش

ــوم می گويد ما ضمن  را انتخاب کردند. راهبرد س

پژوهش بايد از تخّيل و عقل خالق خودمان بهره 

بگيريم. عقل ما قدرت خلق نظريات را دارد، تخيل 

ما خالق است. خيلی وقتها نقش تخيل فراموش 

ــود. اين همه فيلم می سازند و تمام جهان را  می ش

فيلم های تخيلی تسخير کرده اند. کسانی هستند 

ــل پی برده اند،  که به نقش و قدرت تخيل بی بدي

ــی می گويد: هم  ــل خالق. اين راهبرد ترکيب تخي

پژوهش به صورت عملی و عينی الزم است، چراكه، 

ــچ چيز جای آزمايش را نمی گيرد و هم عقل و  هي

ــت، بهره  علم، كه حاصل يا التقای بين دو بهره اس

تعبيری و بهره تجربی. تعبير همان نظريه است. نظر 

ــرمايه و بهره ای  نه به معنای نظريه پردازی بلكه س

که از عقل نشأت می گيرد نه از تجربه، و تجربه آن 

چيزی است که می توانيم در واقعيت آن را آزمايش 

کنيم. پس بنابراين علم حاصل دو بهره است، بهره 

نظری و بهره عملی يا به عبارت ديگر، بهره تعبيری 

و بهره تفسيری. به نظر می رسد رويکرد چهارمی 

هم می توانيم داشته باشيم. 

اما رويکرد چهارم چيست ؟ اين است که ما اگر 

همان رويکرد سوم را با جوهره دينی و جهت خدايی 

منظور کنيم علمی توليد می شود، که همان نقش 

ــت.  علم امروزی را دارد ولی جهت گيری اش خدامحور اس

اين آن چيزی است که ما در متفکرانی همچون ابن سينا 

مشاهده می كنيم. آنها خود را عبدالحقير می ناميدند. مثًال 

ــاخته اند، مثل دارالفنون معمار آن در آخر  اگر بنايی را س

ــته العبد الحقير و خودش را عبد خدا  کتيبه خودش نوش

ــت.اين فرق علم  ــت. اين فرق ما با غربيان اس دانسته اس

ــالمی و علم دينی، اگر مجاز باشيم اين تعبير را به کار  اس

ببريم، با علم غيردينی و سكوالر است، يعنی علم، آدمی را 

به ياد خالق و خدا بيندازد. به هر حال ما به عنوان مرکزی 

که مسئول مديريت و حمايت از کرسی های نظريه پردازی، 

ــردم، علی الخصوص با  ــتيم، با ملت و م نقد و مناظره هس

ــر و کار داريم. مناظره های ما سياسی  جامعه اهل علم س

ــت، بلكه علمی است و بر اساس منطق و  و مديريتی نيس

اخالق وروش علمی بايد اجرا شود.

ــت.  نظريه پردازی اصوًال يک امر تدريجی و تکاملی اس

ــز محقق  ــی هرگ ــردازی يك باره و به طور جهش نظريه پ

نمی شود،  بلكه حاصل تحقيق صدها استاد است كه اكنون 

ــت شما رسيده و شما تحليل می کنيد، تا به تدريج  به دس

ــت که نظريه پردازی  ــد. از اين جهت اس به تكامل می رس

جنبه تاريخی دارد، يعنی در طول تاريخ و به تدريج محقق 

می شود.

ــت كه زيست بوم  اما ويژگی دوم نظريه پردازی اين اس

ويژه ای بايد برای آن مهيا شود. زيست بوم ويژه يعنی چه؟ 

يعنی علم جايی رشد می کند که احساس کند وطن اوست. 

ــد خود  ــد نمی کند. هر دانه ای برای رش علم در غربت رش

يک زيست بوم ويژه ای می خواهد. مرغوب ترين دانه را اگر در 

زمين نامساعد بکاريد هرگز رشد نمی کند و سبز نمی شود. 

ــرق زمين  ــاس می کرد ايران و مش يک زمانی علم احس

وطنش است Homeless (بی خانه مانی) را نمی گويم بلكه  

Homeness(در خانه  بودن) را می گويم، همانجا که ده ها 

انديشمند متولد شدند و به وجود آمدند. اما بعد اندک اندک 

علم احساس کرد که غريب است. رفت و وطنش را در جای 

ــود، آنجايی  ديگری انتخاب کرد. علم آنجايی توليد می ش

می رود، آنجايی توسعه پيدا می کند که حتمًا احساس کند 

وطن اوست. اين بسيار مهم است.

اما چه کسی بايد اين زيست بوم را ايجاد کند ؟ غير از اين 

است كه حکومت و مديران و جامعه اهل علم و نخبگان اين 

وظيفه را به عهده دارند؟ آيا از بازرگانان و سوداگران انتظار 

می رود كه برای علم زيست بوم ايجاد کنند؟ آيا از کسانی 

که تنها نفع روزمرگی و کوتاهشان را مدنظر 

دارند چنين توقعی می شود داشت؟ هرگز! 

نظريه پردازی، نوآوری و نقد علمی نيازمند 

فضای مناسب و مديريت دانايی است. حتی 

همين بحث فعلی هم زمين و زمينه مناسب 

می خواهد و هم مديريت ويژه. علم را اگر به 

دست جاهالن و افراد غيرعلمی بدهيم آن 

را به غربت افكنده ايم و علم گريزان می شود.

علم مديريت ويژه و مديرانی دانا می طلبد و 

لذا اگر اين امر محقق شود، قطعًا زيست بوم 

ايجاد می گردد. نظريه پردازی خالقيت، نقد 

علمی و نوآوری، اوًال به صورت کامًال طبيعی، 

آزادانه و تدريجی صورت می گيرد، يعنی به 

ــا تزريق و تجويز  ــت و ب صورت فطری اس

امكان پذير نمی گردد. ثانيًا نيازمند زمينه و 

ــت. من چندين بار  فضا و مديريت ويژه اس

ــف آورده ام.  ــال را در جاهای مختل اين مث

ــتان اقتصاددان  ــم در جمع دوس اخيراً ه

عنوان نمودم آنها هم پرسش های بسياری 

مطرح  کردند و من آنجا هم گفتم...

آنجا که عقاب َپر بريزد 

ازپّشه الغری چه خيزد

ــؤال نکنيد يا اينکه انتظار  اين همه س

ــته  ــه آن ها را نداش ــه هم ــواب دادن ب ج

باشيد. به عنوان مثال چشمه نرگس را در نظر بگيريد كه 

چشمه ای بسيار گوارا و جوشان است و از قله توچال سرازير 

می شود. در صورتی كه آب چشمه نرگس خوب مديريت 

ــود می تواند حداقل آب بخشی از تهران را تأمين كند،  ش

اما متأسفانه آب اين چشمه بدون استفاده به محله دربند 

می ريزد و در مسير مغازه های آنجا به لجن تبديل می شود. 

نظريه پردازی، خالقيت و نوآوری همچون آن چشمه نرگس 

ــت از جان آدمی می جوشد و سطوح و مراتب مختلف  اس

ــی در سطح عالمه طباطبايی  نمايان  دارد. يک زمان كس

می شود و زمانی هم شخصی در سطح استاد شهيد مطهری 

ــد. معنی اين جمله اين است که راه بسته  به ظهور می رس

نيست، ما به عنوان ايرانی و شما بزرگواران به عنوان جامعه 

علمی و فرهيخته کشور و وزارت آموزش و پرورش، امکانات 

فراوان داريم، كه می بايست خوب مديريت شود، حمايت، 

زمينه سازی و هدايت. آن کسی می تواند از اين امکانات به 

درستی استفاده کند که درک تاريخی داشته باشد. بداند 

ــعه علم  ــا قرار گرفته و نقش او درتوليد علم و توس در کج

چيست. اين وظيفه شماست و كميتة دستگاهی بايد به آن 

جهت بدهد. اگر اين اتفاقات بيفتد علم بستر و زمينه الزم را 

فراهم می کند و در نتيجه جاری شده، همانند آب روان، در 

روح های پاك خاليق ساری می گردد. اصًال جنس علم پاک 

است. موالنا می گويد :

در خاليق روح های پاک هست

روح های تيره و گل ناک است   

نظريه پردازی خالقيت، نقد علمی و 
نوآوری، اوالً به صورت کامًال طبيعی، 
آزادانه و تدريجی صورت می گيرد، يعنی 
به صورت فطری است و با تزريق و 
تجويز امكان پذير نمی گردد. ثانياً نيازمند 
زمينه و فضا و مديريت ويژه است
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 بحر اظهار است اين خلق جهان

تا نماند گنج حکمت ها نهان

ــفه آفرينش است، در آموزش و پرورش  پرسش از فلس

گوهر های نهانی وجود دارد كه اگر آن مقدمات فراهم آيد 

قطعًا حاصل فراوانی نصيب کشور و وزارت آموزش و پرورش 

ــردد، خصوصًا اين که آموزش و پرورش اصل و پايه و  می گ

اساس است و متفکران و افراد خالق و نوآور را می تواند در 

خود پرورش دهد. اگر خدايی ناكرده جفايی در حق علوم 

دينی و معارف اسالمی و علوم انسانی - كه واقعًا در کشور 

ما مظلوم واقع شده - رخ بدهد، عامل آن آموزش و پرورش 

ــرايط ويژه تاريخی قرار گرفته ايم که  خواهد بود، ما در ش

ــور ما به توليد علم وابسته است و  توانمندی جامعه و کش

اين به نظرم مبدأ اساسی اش وزارت آموزش و پرورش است 

و همت بلند شما بزرگواران را می طلبد که نحوه مديريت 

و مکانيزم عمليش را در بخش دوم عرايضم خواهم گفت. 

در اينجا بعضی مباحث متنی و بعضی مباحث حاشيه ای را 

ــت که درباره  مطرح کرديم، اصل کار ما در مرحله بعد اس

ــن كه طرح نامه ها چند فرآيند دارد، هر  نظريه پردازی و اي

فرآيند چطور اتفاق می افتد و چگونه بايد مديريت شود، به 

گفتگو خواهيم نشست.

بحث علمی، بحث خوب و بد نيست، بلکه بحث توصيف 

و تبيين است. غرض اصلی از طرح بحث معرفتی کرسی های 

نظريه پردازی، ايجاد فضايی است که الحمد... اکنون وجود 

دارد. يعنی ما از يک فضای روزمّرگی خارج شويم و در يک 

فضای علمی به بحث در خصوص نظريه پردازی، نوآوری و 

نقد علمی و خالقيت و مقوالت فکری از اين دست بپردازيم. 

ــال هم از راه اندازی اين کرسی ها گذشته  اگرچه ۵ تا ۶ س

است، درهمين ابتدای جلسه ابهام وزارت آموزش و پرورش 

که يکی از ارکان تمهيد و توليد علم است، نشان می دهد 

که ما خيلی هم پيش نرفتيم و اين اولين جلسه است که 

ــگاه مطالعات آموزش و  به همت پژوهش

پرورش با حضور نورانی شما تشکيل شده 

است. 

فرمودند نظريه پردازی پايه تاريخی دارد 

اما حکومت و حاکميت چه نقشی و افراد 

ــی دارند، و بايد جايگاه معرفتی  چه نقش

ــتی است به  ــود. فرمايش درس تبيين ش

ــی از تجربه  تعبير ديگر جمع بندی خوب

ــته وعقبه معرفتی موضوع داشتند.  گذش

جنبه عقبه موضوع، هم از حيث جهانی و 

هم از حيث ملی و کشوری، کامًال شناخته 

شده و تعريف شده است. در دنيا و باالخص 

کشورهای توسعه يافته، بحث نظريه پردازی 

کامًال پيشرفت کرده و شناخته شده است. 

می توانيد در نظريه پردازی در کانادا، آمريکا، 

ــه و حتی در کشورهای  انگلستان، فرانس

همسايه خودمان جستجويی انجام دهيد. 

حتی اگر در نظريه پردازی ترکيه بخواهيد 

جستجويی انجام دهيد آنجا هم اين مقوله جدی گرفته شده 

است و حتی در پاکستان که از خيلی از جهات درواقع بايد 

سال ها طول بکشد تا به غافله ايران برسند، نيز اين بحث 

مطرح است. مثًال آن ها يک کميته ای دارند بيش از ۱۰۰۰ 

ــان يک نظريه و مقوله ای  نفر و وقتی بخواهند در کشورش

ــزاران نخبه علمی مطرح  ــاده کنند، ابتدا در جمع ه را پي

می کنند و نظر اجماعی خردمندان خود را جويا می شوند و 

بعد اقدام می کنند. بنابراين عقبه معرفتی کامًال جهانی دارد 

و از حيث تجربه گذشته هم واقعيت قضيه اين است که ما 

در کشور خودمان اين قضيه را قبًال داشتيم و اکنون نيز از 

افتخارات ماست چراكه فرهنگ و تمدن ما بر پايه های آن 

ــالم به تمدن قرون ۳ و ۴  ــت. ايران و اس دوران مبتنی اس

افتخارمی کند، تمدنی که در آن دوره باليده و روييده است. 

ــه شيوه ای که گفتيم کفايت  مطلب بعدی اين بود که س

ــيوه سوم نهفته است و  ــيوه چهارم در دل ش می کند و ش

ــتر اين را عرض کردم. متفکر امروزی  من برای تأکيد بيش

ــيمی داشته باشد اما  می تواند همان نقش آفرينی را در ش

نيتش را آشکار کند و هر زمانی اين نيت آشکار شد، يكی 

عبد خدا می شود و ديگری کلمه من من را می گويد. عبد 

ــتقالل  خدا فرقش با من غربی يعنی subjective که اس

و خود استقاللی دارد اين است که عبد خدا، خودش را در 

ذيل خدا و مخلوق خدا می داند، ولی من غربی برای خود 

استقالل غربی قائل است كه از يک حيث امر مثبتی است 

چراكه اعتماد به نفس ايجاد می كند. من عرضم اين بود که 

هر دو مبدا و معاد به خدا ختم می شود. چنان که در دروس 

ــی که به طلبه ها ياد می دهند همين  طلبگی اولين دروس

است كه رسول اهللا (ص) می فرمايند:

«اول العلم معرفت الَجّبار و آخره تفويض امر الی اهللا» اول 

علم معرفت حق است و آخر علم واگذاری امر و يا معرفت به 

حق است. تصوف هم که فرمودند راه گريزی بوده. من هم 

اعتقاد دارم که راه گريزی بوده اما راه ورود نبوده. راه گريز 

از وقايع گوناگونی مثل حملة مغول ها و تاتارها كه باعث شد 

در آن زمان انديشه تصوف غلبه پيدا كند. علم اگر به معنای 

علم عينی يعنی objective باشد نمی توانيم انتظار توليد 

علم را داشته باشيم و قصد ما آن علم نيست و اينجا در واقع 

قصدمان علم معارف و معرفت های مختلف در علوم انسانی 

و معارف دينی است، که پاسخگويی به سؤاالت و شبهات، 

بن بست شکن و به اصطالح طرح های نو است و بايد ببينيم 

که آيا تصوف می تواند بن بست شکنی کند، تصوف می تواند 

معارف جديدی را به جامعه عرضه کند. البته اين سؤال از 

نگاه تصوف همان طور است، ولی عرض مان اين است که آيا 

می شود جامعه را با تصوف اداره کرد؟ ممکن است بفرماييد 

که تصوف جان ها را می پروراند. وقتی جان آدمی پرورانده 

شد جهان آدمی پرورده می شود. 

چون كه درجان رفت، جان ديگر شود

جان كه ديگر شد، جهان ديگر شود

مولوی

ــه هر حال علم با تفکر معطوف به عقالنيت و تجربه   ب

پيش رفته و علوم انسانی هم از اين قاعده مستثنی نيست.

حداقل نگاه بنده همين است و ممکن است که فکر کنيد 

ــتباه می کنم، يك دليلش اين است که علم اصوًال  بنده اش

ــر اين که علم معطوف به  ــت و دليل ديگ حاصل عقل اس

ــائل جامعه است و در خأل شکل نمی گيرد و  جامعه و مس

تکّون پيدا نمی کند. ورود به ساحت حق و حقيقت نسبی 

است اما نسبت برقرار کردن با حق وحقيقِت هر مسئله ای 

و موضوعی يعنی تعمق و جّدی بودن و نسبت بسيط پيدا 

کردن. اگر روشمند است می تواند علم باشد. به دو گانگی 

ــم و جان اعتقادی ندارم، اما علم از جنس جان است.  جس

ــم مقدمه و تمهيد است و هر کس حسی را ندارد در  جس

همان حد علم آن حس را ندارد، «من فقد حسه فقد علمه». 

آدم نابينا علم بصری ندارد اما نسبت جسم 

ــت؟ عرض کردم  و جان با همديگر چيس

جسم حکم قالبی و کالبدی و مقدمه ای را 

دارد اما جان حيث جوهری و اساسی دارد، 

علم حاصل عقل و جان آدمی است. 

جان چه باشد باخبر از خير وشر

شاد با احسان و گريان از ضرر

مولوی

موالنا جان را با علم قرين دانسته. بيشتر 

ــا دانش مضمر و دانش مکتوب و  دانش م

ــت. دانش آشکار ما در مقايسه  مکنون اس

ــيار  ــيار بس با دانش مكتوب و مخفی بس

ــازوکارهايی  ــت. بايد راهکارها و س کم اس

ــود تا آن دانش مضمر به دانش  تمهيد ش

آشکار و مصّرح مبدل شود. زمينه ها بايد 

ــود و درباره مديريت در قسمت  ايجاد ش

ــرد. بايد موضوع  ــدی تأکيد خواهيم ک بع

ــود تا در آموزش و پرورش هم  مديريت ش
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شخصيت های خّالق و دانش آفرين رشد کنند، پژوهشگاه 

مطالعات آموزش و پرورش و اين کميته دستگاهی هم كه 

به همت خانم دکتر نيک صفت شکل گرفته قطعًا يکی از 

استراتژی ها و راهبردهای اساسی اش همين است. نسبت 

حق و حقيقت اول است، و من نگفتم مطلق و کلی است، 

نسبی است. به همين خاطر است که متفکران متعدد داريم. 

اما به هر حال اين نسبت بايد ايجاد شود و اگر ايجاد نشود ما 

در سطحی نگری می مانيم. آن نسبت وقتی برقرار می شود 

آدمی از سطحی نگری و روزمرگی خارج می شود و وارد يک 

ــاحتی می شود که پايدار و باثبات وعميق است و دراين  س

محيط است که علم توليدمی شود، هيچ آدم سطحی نگری 

ــان مراجعه  ــرده و نمی کند و اگر به خودت ــم توليد نک عل

ــطحی انديش هيچ وقت  کنيد دليلش را می يابيد. آدم س

آدم محققی نيست. نسبت حق و حقيقت و تفکر مراتبی 

ــت. يکی از  دارد و نظريه پردازی نيز مراتبی. ذو مراتب اس

ــان ابراز نکردند  ــاتيد فرمودند که نظريه دارند ولی ايش اس

ــت، يا اعتقاد ندارند که همطراز با نظريه  که اين نظريه اس

مالصدراست. ايشان می فرمايند که ۱۵ سال روی موضوعی 

کارکردند و نظريه ای هم دارند و ما هم از طريق پژوهشگاه 

ــتقبال می کنيم و امکاناتی  مطالعات آموزش و پرورش اس

ــتی  ــان را ارائه بدهند. دوس را فراهم می کنيم که نظريه ش

ــاره ای مناسب و به جايی داشتند که تعاريف مشخص  اش

شود و بايد با علم به مسائل علمی نگاه شود و از نگاه عرفان 

به عرفان نگاه شود و اين دقيق است. نظريه پرازی، نوآوری و 

نقد علمی در نظامنامه ای که در بسته ها درخدمتتان است 

تعريف شده است. در صفحه ۱۶ نظامنامه نظريه پردازی و 

ــده و در صفحه ۲۴ يا ۲۶ بحث های  نقد علمی تعريف ش

ديگر تعريف شده. بنابراين تعاريف مشخص است و من نگاه 

ــتم، اما از ويژگی  ذومراتب بودن غفلت نكردم. به  کلی داش

همين خاطر يکی از اساليدهايمان دربارة آن بود. 

ــته و ترويج  ــد که اين موضوع چقدر رونق داش فرمودن

شده و چه حمايت های ويژه ای صورت گرفته؟ اجازه بدهيد 

ــد که ما انواع حمايت ها  که اين ها جزء آن برنامه هايی باش

ــدود ۱۰ يا ۱۲ نوع داريم از نظريه پردازان و نوآوران و  درح

ــاليد  صاحبان نقد که در مرحله بعدی اين را به صورت اس

ــرورش چقدر  ــم داد. اين که در آموزش و پ ــان خواهي نش

سرمايه گذاری شود، بازهم همان مورد است، و يک بخش 

ــود که  آن به ما به عنوان مرکز نظريه پردازی مربوط می ش

ــر از آن به خود وزارت  ــن کنيم و اما مهمت بايد اينجا روش

ــود که با حکم آقای وزير،  آموزش و پرورش مربوط می ش

سرکار خانم دکتر نيک صفت مسئوليت اين کار را دارند و 

در اين بخش خودشان بيشتر توضيح می دهند.

باز تکرار شده بود که نظريه پردازی تبيين شود، اجماًال 

ــت تبيين  عرض می کنم در نظامنامه ای که خدمتتان اس

ــتم عرض  ــده و هم بنده درحدی که دراينجا می توانس ش

ــردم. به هرحال بين نظريه پردازی و نوآوری و نقد علمی  ک

و مناظره و کرسی های آزاداندشی، فرق است ۶ نوع کرسی 

ــم که به اصطالح بايد در  ــی ترويجی هم داري داريم. کرس

ــود. اجازه می خواهم که اين مراحل  جای خودش بحث ش

ــکوفايی فرهنگ و تمدن  ــان کنم. در دوره ش توليد را بي

ــه مرحله را پشت سر گذاشتيم. يک  ايرانی و اسالمی، س

ــاير ملل  ــود، درابتدا از آثار يونانی ها و س مرحله ترجمه ب

مانند هندی ها و ساير کشورها، با شکل گيری بيت الحکمه 

مأمون و با بکارگيری مترجمان مبرز كتاب ها را از جاهای 

ــف دنيا برای ترجمه آوردند. با حمايت مأمون، اوايل  مختل

ــی  و هارون الرشيد نهضت ترجمه راه اندازی شد. بعد  عباس

ــير راه افتاد و بعد توليد علم  ازنهضت ترجمه، نهضت تفس

ــم آن را دريابيم و بنابراين  ــود و ما درتاريخ علم می تواني ب

ــت. اما  ــر يک از اين مراحل توليد علم مغتنم و به جاس ه

ــه ترجمه می خواهيم  ــت که تا کی درمرحل بحث اين اس

بمانيم؟ تا کی در مرحله تفسير و بحث می خواهيم بمانيم. 

خانم دکتر هم فرمودند که از ابعاد مختلف بايد به موضوع 

ــازوکارهای الزم بايدملحوظ گردد  نگاه شود. بسترها و س

ــود و مبادی معرفتی  ــی های الزم انجام ش و آسيب شناس

ــی های  موضوع، قبل از به جريان افتادن خود مقوله کرس

ــخص شود كه کامًال درست است و يک  نظريه پردازی مش

متد علمی می باشد. به نظر من ايجاد و شکل گيری هيأت 

ــی های نظريه پردازی و دبيرخانه و کميته  حمايت از کرس

دستگاهی در راستای همين موضوع است، يعنی می خواهد 

ــازوکارها و بسترهای الزم را ايجاد کند و می خواهد  آن س

موضوع را ترويج و فرهنگ سازی کند، اينجا جمع نشديم تا 

بگوييم فردا شما ها ۱۰ نظريه در آموزش و پرورش بدهيد، 

خير اين طور نيست، بلکه می خواهيم بگوييم که اين جلسه 

از جنس جلسه روزمرگی نيست. بگوييم که علم توّجه ويژه 

و التفات ويژ ه ای می طلبد، وطن علم وطن ويژه ای است. به 

ــت. به آسيب شناسی هم توجه  نظر من آغاز يک راهی اس

شده و در يکی از پروژه های مطالعاتی كه يكی از بحث های 

مصوب سال ۸۸ است و اگر خانم دکتر کشاورز مايل باشند، 

مشارکت کنند و مدد برسانند تا ان شااهللا بهتر شود. 

درست فرمودند بايد زبان مشترکی ايجاد شود و تعامل و 

ارتباط بيشتری شكل گيرد. اما ايجاد ادبيات مشترک، اول 

کار است و آن تعاريفی که در نظامنامه و درآيين نامه ارتقای 

هيأت علمی است می تواند پايه اوليه آن باشد. درخصوص 

مراحل توليد نظريه هم از نوع توصيف و تبيين و يا سطح 

ديگر، در طرح نامه ها اشاره شده است. که مشخص می کند 

که آيا اين نظريه شما نظريه است و اگر نظريه است سابقه 

آن چه بوده و نوع طرح نامه ها نشان دهنده نوع نظريه است و 

مطلب ديگری که از قلم انداختم اين است که ما نظريه پرداز 

برجستته ای مثل شيخ اشراق داريم ولی نظريه پردازی او از 

جنس جهشی است يعنی اشراقی است وايشان منظورشان 

از رؤيا همان تفکر خّالق بود که بحث آن را کرديم يعنی در 

تخّيل خّالق ابتدا نظريه ای و طرحی پرورانده می شود و اگر 

ما تقّدم و تأّخر قائل شديم. گاهی جهشی است مثل شيخ 

ــراق و گاهی هم مانند بوعلی سينا تدريجی است و در  اش

بعضی اوقات هم مانند خود ابن سينا هم جهشی و تدريجی 

است. پايان نامه های درسی خالق هم موضوع خوبی است 

ــران خالق و فکور  ــداهللا در آموزش و پرورش مدي و الحم

ــرورش وجود دارد. در واقع بايد بگوييم بخش  آموزش و پ

اعظم نخبگان آموزش و پرورش شماها هستيد كه بايد در 

برنامه درسی تحول ايجاد کنيد، از بيرون هم بايد حمايت 

شود و اين هم وجود دارد که حتمًا بايد حمايت هايی صورت 

گيرد. اگر نظام علمی ما پژوهش محور نباشد هرگز توليد 

ــرد، و اين را بايد با قاطعيت گفت که  علم صورت نمی گي

ــوزش و پرورش اگر آموزش محور يعنی مبتنی بر  نظام آم

ــد، راه به جايی  ــلی به نسل ديگر باش انتقال دانش از نس

ــت بوم نظريه پردازی  ــؤالی هم در رابطه با زيس نمی برد. س

مطرح کردند، که آيا اين زيست بوم وجود دارد؟ يا بايد آن را 

طراحی نمود؟ اين زيست بوم يعنی همان وطن علم، يعنی 

آن زمينه مساعد برای نظريه پردازی، يعنی هنوز ما در اين 

ــيديم و به اين دليل علم  زمينه به نتيجه قابل قبولی نرس

غريب است و در ايجاد اين زيست بوم همه بايد کمک کنيم 

و اين امری تدريجی است و از راه اندازی خود نظريه پردازی 

مهم تر است. 

جلسات بعدی با دقت بيشتری به اين مسائل بپردازيم و 

اين آغاز راه است.که ممکن است کند و ناقص باشد اما بهتر 

از سکون است و ما اين را به فال نيک می گيريم. 

ــؤال برانگيز كه هم عملياتی است و هم  اين مباحث س

ــان می دهد. دراينجا  علمی، مكانيزم روش كار را به ما نش

راجع به تاريخچه و شكل گيری هيأت حمايت از كرسی های 

ــال ۱۳۸۱  نظريه پردازی توضيح مختصری می دهم. در س

ــد و در سال ۱۳۸۲با  تصويب قوانين  به اين امر اهتمام ش

مختلف اين كار پيگيری شده و رسميت پيدا كرد. سپس با 

تشكيل دبيرخانه به كار خود ادامه داد. در حال حاضر هيأت 

۲۲نفر عضو دارد كه آموزش و پرورش هم يكی از اعضای 

ــت و رئيس هيأت هم رئيس فرهنگستان  حقوقی آن اس

علوم اسالمی است. محل استقرار هيأت هم ابتدا در همان 

ــتان علوم ايران بود، پس از دو سال يعنی در ۸۴  فرهنگس

محل استقرار دبيرخانه هيأت از فرهنگستان علوم به مكان 

فعلی يعنی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی منتقل شد. 

بحث ما بحث تفكر و مسائل مشابه نيست، بحث عملياتی 

ــته ها در آن جا مصوب است.  ــت. سامانه علمی اين رش اس

شما اگر نظری داريد يا مايل ايد، می توانيد عضو يكی از اين 

حلقه ها باشيد. از اين ۲۴ رشته هر كدام يك حلقه علمی 

دارد، كه از اين تعداد، ۱۲تا تشكيل شده و در تالشيم كه 

آن را به ۱۸كرسی برسانيم. هر كرسی متشكل است از يك 

بحث علمی، بحث خوب و بد نيست، 
بلکه بحث توصيف و تبيين است

نظريه پردازی، نوآوری و نقد علمی 
نيازمند فضای مناسب و مديريت 
دانايی است
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رئيس كه استاد تمام است، يك مدير، يك كارشناس، و ۲۵ 

نفر از استادان كشور.

كرسی چه تعريفی دارد؟ كرسی پايگاه و مسند و محل 

صدور و بروز روش مند نظريه ها، نوآوری ها و نقدهای علمی 

است. 

ــت. صاحب نظريه در آن قرار  ــند اس ــی يك مس كرس

ــخص  می گيرد، و نظريه خودش را عرضه می كند. بعد ش

ديگری می آيد نظريه خودش را يا نوآوری خودش را عرضه 

می كند، واژه كرسی البته از حيث آكادميك پيشينه ای هزار 

ساله دارد و البته واژة قرآنی هم هست، اما اين جا منظور از 

كرسی آن پايگاه و مسندی است كه صاحب نظر در آن قرار 

می گيرد و نظريه خودش را عرضه می كند. 

كرسـی نظريه پردازی چيست؟ اين دقيقًا همان تعريفی 
ــت كه در آيين نامة ارتقای هيأت علمی و در نظام نامه  اس

ــی نظريه پردازی  ــت. كرس ــم به يك تعبيری آمده اس ه

ــتی است كه برای ارزيابی يك نظريه- نظريه با نظر  نشس

فرق می كند، همه می توانند نظر بدهند اما همه نمی توانند 

نظريه بدهند- نوآوری، نقد و مناظره در حوزة علوم انسانی 

ــأت حمايت از  ــر نظر دبيرخانة هي ــالمی زي و معارف اس

ــی ها و براساس ضوابط و قوانين مصوب شورای عالی  كرس

انقالب فرهنگی در مراكز علمی پژوهشی برگزار می گردد. 

می گويند مثًال آقای دكتر خسرو باقری در تئوری تعليم و 

تربيت كرسی برگزار كرد، يا آقای دكتر افروز در خصوص 

آموزش متوسطه كرسی برگزار كرد، البته كرسی آقای دكتر 

ــرو باقری تمام شده و امتياز هم آورده كه االن ايشان  خس

در فرصت مطالعاتی در انگلستان هستند ولی كرسی آقای 

دكتر افروز فقطيك جلسه برگزار شده. مالحظه می فرماييد 

كه اين نشست فرايندی است كه براساس ضوابط و قوانين 

ــود.  ــورای عالی انقالب فرهنگی محقق می ش مصوب ش

اعتباربخشی و رسميت بخشی به كرسی نظريه پردازی بر 

اساس آن نظام نامه ای است كه بين شما توزيع شده. 

آقـای دكتر فرمودند كه ۱۵ سـال اسـت كار می كنند و 
نظريه دارند.چه اقدامی بايد انجام دهند؟ ايشان بر اساس 
ــردازی يا نوآوری  ــی نظريه پ يك فرآيند به برگزاری كرس

ــايی  يا نقد علمی می توانند اقدام كنند. مرحله اول شناس

ــت،  و ايجاد ارتباط و تعامل با صاحب نظريه و نوآوری اس

از مسئوليتهای كميته دستگاهی كه شكل گرفته همين 

ــت كه بداند در آموزش و پرورش چه كسانی صاحب  اس

ــا آن صاحب نظران  ــتند، آنها را دعوت كند ي نظريه هس

خودشان مراجعه كنند و كميته دستگاهی اين ارتباط را 

برقرار می كند. كميته دستگاهی آموزش و پرورش همين 

يك ماه و نيم پيش برگزار شد. اخيراً وزير آموزش و پرورش 

ــت. آن كميته  حكم خانم دكتر نيك صفت را نيز داده اس

دستگاهی،۷نفر عضو دارد. تشكيل پرونده علمی طرح نامه، 

انواع و اقسام دارد، حداقل ۳ تای آنها مصوب است. ارزيابی 

ــط كميته دستگاهی و همكاری  و تكميل طرح نامه: توس

ــی می شود، ارزيابی اوليه صورت  دبيرخانه طرح نامه بررس

گرفته و تكميل می شود، معموًال اين برنامه ها نواقصی دارند. 

وقتی كه تكميل شد احراز شرايط می شود.

ــامانة  احراز شـرايط كجا صـورت می گيرد؟ در همان س
علمی كه توضيح داديم، آنجا مجمعی از استادان هستند. 

می بينند كه آيا قابليت نظريه دارد يا نه ؟آيا قابليت نوآوری 

دارد يا نه ؟آيا قابليت نقد علمی دارد يا نه؟ بعد از اين، احراز 

ــرايط صورت می گيرد در حلقة علمی يا كميته علمی.  ش

ــت که هنوز برخی  ذکر نام کميته علمی از آن جهت اس

ــكل نگرفته ولی كميته های علمی  از حلقه های علمی ش

داير شده است. برای احراز شرايط كميته داوران و ناقدان 

ــكيل می شود، حداقل ۳ داور و حداكثر ۵ داور،حداقل  تش

ــن را می گويند كميته داوران و  ۳ ناقد،حداكثر ۵ ناقد. اي

ناقدان. طرح نامة تشكيل شده پس از ارزيابی و احراز شرايط 

و تشكيل كميتة داوران، پيش كرسی برگزار می شود، يك 

ــندی قرار می دهند داوران در يك طرف می نشينند،  مس

ــانه هم در قاعده  ناقدان در طرف ديگر اصحاب علم و رس

ــينند و جلسه برگزار می شود. وقتی كه  اين مثلث می نش

پيش كرسی برگزار شد، امتيازدهی توسط شورای داوران 

آغاز می شود، اگر از ۱۰۰ امتياز۵۰ به باال آورد، آن كرسی 

ــه در جمع امتياز  ــورد قبول قرار می گيرد. مثًال چنانچ م

ــمول يك نوع حمايت است، اگر ۸۰ بياورد  ۶۰ بياورد مش

ــت. بعد از برگزاری كرسی،  ــمول حمايت  ديگری اس مش

كميته داوران جمع بندی می كنند و امتياز می دهند. امتياز 

بايد بيايد در همان هيأتی كه خانم دكتر توضيح دادند، كه 

قبل از اين هم به آن پرداختم، تا تصويب شود. تا به حال 

حدود  ۲۰۰طرح نامه از سراسر كشور به دبيرخانه رسيده 

ــی يا پيش كرسی برگزار  و از آن ۲۰۰عدد حدود ۴۵ كرس

ــده و از اين ۴۰ كرسی برگزار شده، ۶ عدد موفق بوده  ش

است يعنی نصاب باالتر از ۵۰ گرفته، هنوز برای تصويب 

ــم. بعد از اينكه هيأت تاييد كرد كه اين  به هيأت نبرده اي

ــخص صاحب نظريه است در فالن مقوله حمايت های  ش

ويژه به آن تعلق می گيرد. االن در سراسر كشور حدود ۱۸ 

كميته دستگاهی تشكيل شده، اين كميته های دستگاهی 

هم به فضل خدا اين طرف سال تشكيل شده اند، فقط يك 

ــال تشكيل شده است. در دانشگاه های  مورد آن طرف س

ــگاه مشهد، دانشگاه  ــور، دانشگاه تبريز، دانش معتبر كش

اصفهان، دانشگاه شيراز، دانشگاه های مختلف، اين كميته ها 

تشكيل شدند و بيش از ۲۰ عدد در دست اقدام داريم .

كميته های دسـتگاهی چـه كار می كننـد؟ كميته های 
ــتند كه اين نظريه ها ابتدا  دستگاهی مركز و محلی هس

ــتگاهی  ــان جا ورود پيدا می كنند كميته های دس در هم

ــزار كنند  ــی های ترويجی برگ ــان كرس می توانند خودش

بدون اينكه دبيرخانه يا آيين نامه های كميتة شورای عالی 

انقالب فرهنگی مورد توجه يا رعايت قرار بگيرد. آيين نامة 

ــی های ترويجی در اختيار كميته دستگاهی است.  كرس

كميتة كرسی های ترويجی امتيازدهی يا نمره دهی ندارند، 

ــازی برگزار شده اند ولی امتيازات  برای ترويج و فرهنگ س

ــورای داوران ندارند كه امتياز دهند، اما نقد  مالی دارند. ش

ــوند. پس يك بار ديگر اين مطلب را عرض می كنم،  می ش

در كرسی های ترويجی به عنوان مثال اگر عزيزی مدعی 

است كه يك نظريه دارد و نگران است كه داوران نظريه اش 

را براندازند، می تواند بگويد من می خواهم كرسی ترويجی 

ــخصی می آيد  ــوند و ش برگزار كنم، جمعی حاضر می ش

ــی ترويجی برگزار می كند، بدون حضور داوران، اما  كرس

ــود، همان گونه كه شما بخش اول صحبت های  نقد می ش

ــش كرديد، منتهی آنجا نقدهای  بنده را نقد كرديد، پرس

علمی مطرح می شود. ايشان هم اگر به اين نتيجه برسند 

ــخگوی نقد ناقدان می باشد، اين كرسی   كه شخصی پاس

ــت، حتی اگر امتياز داده نشود. مثل آمادگی  ترويجی اس

ــی يا كرسی علمی است، حاال كرسی  برای برگزاری كرس

ترويجی در مقابل كرسی علمی است، برگزاری كرسی های 

علمی بر اساس ضوابط دبيرخانه و تعامل كميته با مراكز 

ــی است. حاال اگر كرسی ترويجی نباشد،  علمی و پژوهش

ــم آنجا ديگر كميته  ــی علمی برگزار كني بخواهيم كرس

ــورای عالی  ــتگاهی در تعامل با دبيرخانه و ضوابط ش دس

ــی را برگزار می كند. اگر شخصی  انقالب فرهنگی، كرس

ــت، ولی عالقمند نيست از  مثًال در آموزش و پرورش اس

طريق كميته دستگاهی و وزارت آموزش و پرورش، كرسی 

ــته  ــت كه بازنشس ــتادی اس خودش را برگزار كند، يا اس

ــته، االن عالقه مند است كه  شده و كنج خانه خود نشس

ــد نظريه و تجربة خودش را عرضه كند، اين كجا بايد  بياي

مراجعه كند؟ من در چندين جا حتی جاهايی كه خواستند 

ــانه ای شوند، راجع به كرسی نظريه پردازی اين جمله  رس

را تأكيد كردم: كرسی های نظريه پردازی امكان و فرصتی 

ــتند برای صاحب نظران، نوآوران و ناقدان و صاحبان  هس

نقد انديشه در كشور. اين تعريف كرسی های نظريه پردازی 

ــت امكانی كه تابه حال نبوده و االن ايجاد شده. اين را  اس

مغتنم می شماريم. اگر يك استادی بخواهد مستقًال كرسی 

برگزار كند همة امكانات و مقدمات را دبيرخانة حمايت از 

كرسی ها آماده می كند. آخرين بحث بنده حمايت هاست. 

اگر وقت كنيم ۷-۸ حمايت را اينجا می گويم. از اسفند به 

ــيديم كه اينها به ۱۰-۱۲ تا  ــن طرف به اين نتيجه رس اي

هم می تواند برسد، اما همين ۸ تا را بحث می كنيم. اولين 

حمايت از سوی دبيرخانه حمايت از كرسی ها همانطور كه 

از نام آن پيداست، صدور سند مالكيت فكری برای صاحبان 

حمايت های حقوقی و قضايی هم 
يكی ديگر از انواع حمايت هاست كه 
دبيرخانه انجام می دهد و اعتباربخشی 
به نظريه هايی كه عرضه می شود 
درقالب كرسی ها و سند مالكيت 
فكری است كه برای آن صادر 
می شود و از طريق همان شورای عالی 
انقالب فرهنگی و دبيرخانه هيأت 
حمايت از كرسی ها صورت می گيرد
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كرسی های حائز رتبه موفقيت است. يعنی معلوم می شود 

ــخص اين نظريه را داده و اين هم سند  ــور اين ش در كش

ــت. حمايت ديگر معرفی رسمی به  مالكيت فكری آن اس

هيأت های مميزه دانشگاه ها يا مؤسسات پژوهشی جهت 

اعطای امتيازات قانونی است. حمايت بعدی معرفی رسمی 

به بنياد ملی نخبگان است. كسی كه كرسی موفق برگزار 

كند نخبه شناخته می شود و به بنياد ملی نخبگان معرفی 

می شود و ازحمايت های مادی و معنوی آنجا هم برخوردار 

ــت که هر  می گردد. كارخوبی كه صورت می گيرد اين اس

كرسی كه برگزار می شود، پس از احراز شرايط، بالفاصله 

كتاب كرسی برگزار می شود؛ يعنی آن مقاله يا نظريه ای كه 

آن  استاد دارد به همراه رزومه ايشان و داوران و ناقدانشان 

به صورت يك كتابچه چاپ می شود و بعد از اينكه كرسی را 

برگزار كرد، محتوا توليد می شود. يك كتاب ديگر هم چاپ 

می شود. ما درواقع هر كسی بتواند يك كرسی موفق برگزار 

كند، ۲تا اثر مكتوب از ايشان چاپ می شود، و در 

عرض حداكثر يك ماه اين كار را انجام می دهيم، 

انتشار نظريه در پايگاه اطالع رسانی هيأت و ساير 

پايگاه های اطالع رسانی كه با ما درارتباط هستند 

صورت می گيرد. به هر حال در دنيای ديجيتالی 

ــت.  امروز اين هم امر مغتنم و حمايت خوبی اس

در جشنوارة بين المللی فارابی، سال گذشته ۲ تا 

ــی كه ۶ تای آنها را عرض كردم  از صاحبان كرس

موفق بودند، معرفی شدند و آن ها هم يك نفرشان 

ــان را به عنوان كسی كه  را پذيرفتند و يك نفرش

صاحب كرسی موفق بوده و در سطح بين المللی 

ــود كه ربا را  ــتادی ب مطرح بود مطرح كردند. اس

نقد كرده بود و نظريه اش مورد قبول قرار گرفت. 

معرفی نامه ای رسمی به دانشگاه يا پژوهشگاه برای 

أخذ امتيازات آيين نامه ارتقای هيأت علمی ارسال 

ــترين امتياز  ــد. می دانيد كه وزارت علوم بيش ش

ــی ها داده  ارتقای هيأت علمی را به برگزاری كرس

ــت. كرسی حتی اگر موفق نشود ۸ امتياز دارد  اس

و اگر موفق بشود ۳۰ امتياز. اين در آيين نامه ارتقا 

پيشنهاد شده و االن استقبال دانشگاه های مختلف 

افزايش يافته چراكه از بهمن ۸۷ به بعد اين آيين نامه ابالغ 

شده است. 

ــور از  ــت. منظ ــی اس ــای علم ــس از آن حمايت ه پ

ــای تحقيقاتی و  ــای علمی يعنی در پژوهش ه حمايت ه

ــی ارائه داده. بعد از  علمی اولويت با كسی است كه كرس

آن حمايت های مادی و معنوی است. درباره حمايت های 

ــتگاهی يا از ما سؤال كنيد.  مادی می توانيد از كميته دس

ــی كه كرسی برگزار می كند، حقوق  به هر حال برای كس

مادی نسبتًا مناسبی را در نظر می گيرند، اگرچه در مقابل 

ارزش افزوده علمی اين شخص ناچيز است، ولی به هر حال 

حمايت ويژه ای می شود. حمايت های حقوقی و قضايی هم 

يكی ديگر از انواع حمايت هاست كه دبيرخانه انجام می دهد 

ــی به نظريه هايی كه عرضه می شود درقالب  و اعتباربخش

ــند مالكيت فكری است كه برای آن صادر  كرسی ها و س

ــود و از طريق همان شورای عالی انقالب فرهنگی و  می ش

دبيرخانه هيأت حمايت از كرسی ها صورت می گيرد. هر 

ــام و  كدام از اين حمايت هايی كه عرض كردم انواع و اقس

ــتادان مكرم وارد شدند و خودشان  مراتبی دارد. وقتی اس

ــی نقد برگزار كردند، كرسی نقد از نظر  ــی يا كرس كرس

ــم از نظر تمهيدی عرض می كنم  امتيازی عرض نمی كن

ــی كه واقعًا  ــت و كس ــی نظريه پردازی اس مقدم بر كرس

ــته باشد كه آن را نقد كنند چه طور  آمادگی اين را نداش

می تواند نظريه خودش را در معرض داوری قرار بدهد. فلذا 

ما بيشتر كرسی هايمان نقد بوده، نقد يك كتاب، نقد يك 

نظريه، نقد يك انديشه، نقد يك متفكر. اين ها نقد علمی 

ــط داوران و ناقدان مورد  هستند، منتها بايد آن نقد توس

ارزيابی قراربگيرد.

اگر پيشنهاد، تازه ای باشد كه در حد يك راه حل جديد 

ــود آن را می شود در قالب كرسی نوآوری برگزار  مطرح ش

ــوآوری به هر طرحی  ــی نوآوری يا نقد و ن ــرد. در كرس ك

گفته می شود كه راه جديد، شيوة جديد، كاالهای جديد 

ــدی از عناصر يك موضوع  ــد يا عنصر جدي و روش جدي

ــرق نظريه پردازی با  ــت. ف را مطرح كنند. اين نوآوری اس

ــت كه نظريه پردازی دارای مبانی است،  نو آوری اين جاس

دارای فرضيات است، دارای نتايج و قرائن و استدالل است 

اين نظريه پردازی است كسی كه معتقد است نظريه پرداز 

است بايد نظريه اش اين ويژگی را داشته باشد. اما نوآوری 

ــری مالصدرا،  ــت. فرض كنيد حركت جوه اين طور نيس

ــخصی پيدا شود كه در واقع تفسير نوينی از نظريه  اگر ش

جوهری مالصدرا داشته باشد يا استدالل جديدی داشته 

باشد، عالوه بر آن استدالل ها كه خود صاحب نظريه گفته 

ــت، نوآوری است. نوآوری درواقع تأسيس نيست بلكه  اس

عنصر جديد وارد كردن به موضوع است، بنابراين اگر كسی 

پيشنهاد نو يا شيوه نويی مثًال در تعليم و تربيت ارائه دهد 

نوآوری نموده است.

اما وقتی طرح شما می آيد در كميته دستگاهی،كميته 

ــتگاهی ابزاری كه دارد همان حلقه های علمی است  دس

ــتادان كه با آن ها در ارتباط است، آنجا طرح ارزيابی  يا اس

می شود اگر آن شرايط احراز شد به عنوان طرح نو و نوآوری 

كرسی برگزار می شود و يا به عبارت بهتر پيش كرسی برگزار 

ــود، البته بايد حاكميت زمينه سازی و فضاسازی و  می ش

ــازی الزم را قطعًا انجام دهد تا انتظار توليد علم  امكان س

ــيم. ما به ۲ نحوه كار انجام می دهيم:می رويم  داشته باش

ــمندان و صاحب نظران، ما بانكی به نام بانك  سراغ دانش

اطالعات صاحب نظران داريم. در آن بانك اطالعات ۳۰۰ 

نفر را برای امسال در نظر گرفتيم كه رزومة آ  ن ها تكميل 

و با آن ها مصاحبه شود و اطالعات الزم علمی در 

ــود پس يك راه اين است که ما  آنجا گنجانده ش

می رويم سراغ صاحب نظران دستمان را بسوی آنها 

برای همكاری دراز می كنيم. صاحب نظران قطعًا 

عكس العمل نشان می دهند و دست ما را خالی بر 

نمی گردانند. راه ديگر ايجاد فضای تفكر است. آن را 

در بخش دوم صحبتم كه كرسی های نظريه پردازی 

بود گفتم. دادن يك امكان، فرصتی است كه قبًال 

در كشور نداشتيم شما االن در آموزش و پرورش 

ــك جايی داريد كه اگر نظريه ای داريد می دانيد  ي

برويد سراغ چه كسی، كدام دستگاه، كدام مركز، 

قبًال اين را نداشتيم، اين يك واقعيت است، هيچ 

ــتيم، يك كار هم  ــس هم نمی تواند بگويد داش ك

ــده و دفاتری  ــت، يك مركزی ايجاد ش همين اس

ــده، در واقع دانشمندان و صاحب نظران  ايجاد ش

ــان را انجام  می توانند آنجا مراجعه كنند و كارش

ــان را عرضه كنند، اما اين  دهند، يا نظريه خودش

كه ما به سمت ديگری پيش برويم و ايجاد آمادگی 

ــت. گمان ما اين است  كه  كنيم بحث مهمی اس

با همين شيوه های فرهنگ سازی، ترويج و بسط 

اين فكر،  بخش اعظمی از اين آمادگی ايجاد می شود، اما 

ــت كه حاكميت بيايد  اگر منظور از ايجاد آمادگی اين اس

ــت صاحب نظران را  حمايت عملی از نخبگان كند و دس

ــود، و اصًال فلسفة وجودی هيأت  بگيرد اين بايد ايجاد ش

حمايت از كرسی ها همان است. اگر االن اين كار را تابه حال 

انجام نداديم يا كمتر انجام داديم بايد اين كار انجام شود. 

اطالع رسانی درخصوص كرسی ها كمتر صورت گرفته است 

ــی برگزار شده كه موفق ترين آن در حوزة  االن ۶ تا كرس

تعليم و تربيت بوده است. شما می توانيد هم از طريق سايت 

korsi.ir و هم از طريق كميته دستگاهی اطالعات را پيدا 

كنيد. درحقيقت خانم دكتر نيك صفت و همكارانشان را 

ــا و آن اطالعات الزم را كه مد  ــد و هم آن كتابچه ه ببيني

نظرتان است، بگيريد و هم از همكاران اطالع رسانی ما كه 
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ــه حضور دارند اطالعات بيشتری كسب كنيد و  در جلس

ــؤال كنيد، اما اين كه اطالع رسانی  بقيه اطالعات را هم س

ــت. در گرگان در برنامة  ما كافی نبوده، سخن بجايی اس

زنده ای صحبت می كردم، خبرنگار خودش هم آدم علمی 

ــی  ــنيده ايم كه بگويند كرس بود گفت كه ما تابه حال نش

ــی را می شناسيم که مثًال در  نظريه پردازی، ما فقط كرس

ــتند، و خوب درست هم می گفتند  زمستان ها می گذاش

ــش اول را ايفا  ــانی می تواند نق و توضيح داديم. اطالع رس

ــت كه مركزی كه به هر حال  كند و حتمًا اين انتظار اس

ــی های نظريه پردازی است اطالع رسانی شود.  مركز كرس

به هرحال اين حركت شروع شده و داريم سعی می كنيم 

جبران كنيم. كرسی جامعه شناسی كه آقای دكتر رفيع پور 

ــه بيشتر نيامدند، االن آقای  رئيس آن بود، كه يك جلس

دكتر پناهی، استاد تمام دانشگاه عالمه طباطبايی، رياست 

ــی حدود ۲۰نفر عضو دارد و  آن را بعهده دارند. اين كرس

احيانًا اگر دوستانی باشند كه تخصص جامعه شناسی داشته 

باشند از طريق خانم دكتر نيك صفت به ما معرفی شوند 

تا در آن حلقه ها و در آن سامانة علمی كه بحثش را كرديم 

حضور يابند و آن حلقه ها محور اصلی برای تأييد و تصويب 

و تشخيص قابليت علمی است و بسيار مهم است و بدون 

آن حلقه های علمی اين بحث كرسی ها به سرانجام نخواهد 

رسيد. نوآوری را هم كه اشاره كردم اينجا مورد حمايت و 

ــت، هم اگر استادی به صورت متفرق و شخصی  توجه اس

مراجعه كند و نظريه اش را عرضه كند، استقبال می كنيم 

ــد يعنی به صورت تيمی  و هم اگر آن نظرية جمعی باش

و مشاركتی نظريه ای را عرضه كنند، حمايت می كنيم و 

مدد می رسانيم.

ــورای عالی انقالب  ــی به هر حال انتخاب ش واژة كرس

ــت  فرهنگی بوده و واژة كامًال آكادميك و جا افتاده ای اس

بار علمی مثبتی دارد و واژة قرآنی هم است. دربارة حلقه 

علمی، حديثی داريم از پيامبر مكرم اسالم كه می فرمايند: 

ــويد نفوذ ناپذير،  همچون حلقة آهنين دور هم جمع بش

ــة دينی دارد، اّما كرسی هم بار  يعنی واژه حلقه هم ريش

ــك دارد، هم بار علمی و هم چنانچه عرض كردم  آكادمي

يك مسند است، يك پايگاه است، كه صاحب نظر شخصًا 

ــراد نظرية خودش می پردازد.  ــرار می گيرد و به اي در آن ق

جلسه كرسی برگزار می شود. كرسی مربوط به يك شخص 

نيست، مخصوص يك نفر نيست،خانم دكتر صحبت كردند 

بنده صحبت كردم بنده می نشينم يك استاد عزيزی هم 

ــخص ديگری می آيد  ــد صحبت می كند. باز هم ش می آي

ــيند و عليهذا. پس بنابراين يك تريبونی است كه  می نش

ــر در آنجا قرار می گيرد و نظريه اش را با قوانين  صاحب نظ

و قواعد مصوب عرضه می دارد. بحثی را مطرح كردند كه 

كامًال موافقم و وزارت خانه ها همه كرسی های مسأله محور 

دارند از جمله وزارت خانه های فّعال همين آموزش و پرورش 

است كه در اين چند ماهه شاهد بودم، اين دومين جلسه 

است، البته در سطح جمع اولين جلسه است. يك نشست 

هم در پژوهشگاه داشتيم و به جد پيگيری می كنند، تا به 

سرانجام برسد يا حداقل رونق پيدا كند، فرهنگش ساخته 

شود، آيندگان هم می آيند و ادامه می دهند. 

با اين مطلب موافقم كه مشكالت اهل تفكر بايد حل شود، 

 فقر نظريه پردازی از فقر متفكران و نظريه پردازان است، و 

چندان هم بی ربط نگفته ايم. فقير به معنای تنگدست مالی 

نيست پرسشگر محترمی می فرمايند، استادی كه مثًال در 

ــاعت بايد تدريس كند چه وقتی برای فكر و  هفته ۲۰ س

ــت. به هر حال جامعه و كشور  نظريه پردازی خواهد داش

ــوآوری و خالقيت رونق  ــر بخواهند در نظريه پردازی، ن اگ

پيدا كند و رواج يابد بايد به متفكران و صاحبان نظر توجه 

ويژه ای نمايد. مشكالت آنها را برطرف نمايد تا، دغدغه های 

ذهنی آنها كم گردد، دغدغه های معيشتی آنها كاسته شود 

شرايط و امكانات الزم در اختيارشان قرار بگيرد. در بعضی 

از كشورها استادانی هستند كه هيچ كاری ندارند مثًال در 

ــگاه های آلمان يك اتاقی قرار داده اند كه اين  يكی از دانش

اتاق خالی است، در اتاق هيچ كس نيست، اتاق برای كسی 

است كه نياز دارد فكری كند، احساس می كند بايد برود 

ــيند و فكر كند، می رود آنجا می نشيند  و يك جايی بنش

ــخن آخر اين كه آموزش و پرورش مبدأ  و فكر می كند. س

ايجاد پرسش و پرسشگری است. اگر پرسش های بنيادی 

ــد، هرگز انتظار پاسخ های بنيادی  در جامعه مطرح نباش

ــيم. نظريه از يك سؤال، از  يعنی نظريه، نبايد داشته باش

يك پرسش بنيادی برمی خيزد، اين را اعتقاد راسخ دارم، 

ــش اساسی فراگير شاملی كه سرتاسر  نظريه از يك پرس

وجود فرد را دربرمی گيرد ناشی می شود و از مسائل مبتالبه 

نيازهای جامعه نشأت می گيرد. آن موقع نظريات، مشكلی 

از مشكل ما را حل خواهند كرد. بنابراين، هم بايد نيازهای 

جامعه شناخته شود و هم پرسش های بنيادی مطرح شود، 

ــؤال كنم پرسش های بنيادی و نياز های  اما می خواهم س

ــی جامعه چه طور شناخته می شوند؟ اگر نيازهای  اساس

اساسی خودمان را بخواهيم بشناسيم بايد الجرم از ساحت 

روزمرگی خارج شويم. آدم هايی كه در روزمرگی خودشان 

غرق و مبتال شده اند، هرگز نمی توانند نيازها و پرسش های 

جامعه و درد اساسی جامعه را بشناسند، پس از شناخت 

ــود، پس ابتدا بايد  ــت كه راه درمان آشكار می ش درد اس

دردشناسی كرد، دردشناس واقعی چه كسی است؟ تجويز 

درست از تشخيص درست می آيد، آن طبيبی موفق است 

كه تشخيص درستی داشته باشد نه آن طبيبی كه تجويز 

بلند بااليی بنويسد. تشخيص درست الجرم از تفكر درست 

برمی خيزد. والسالم.

 كرسی های نظريه پردازی امكان و 
فرصتی هستند برای صاحب نظران، 
نوآوران و ناقدان و صاحبان نقد 
انديشه در كشور

دکترحسين  لطف آبادی،استاد دانشگاه شهيد بهشتی   
بفزای قامت خـرد و حکمـت 

مفـزای طـول پيـرهـن و پـهـنا

غّره مشو بدانچه همی گويـد 

بـهـمان بـن فـالن ز فـالن دانـا

کز ديده بر شنـوده گوا بـايد 

ورنـی همـينت رنـجه کـند سودا

چون و چرا ز عقـل پديد آيد  

بی عقل نيست چون و نه نيز ايرا

چون وچرا عدوی توست زيرا 

چـون و چـرا همـی کنـدت رسوا

ناصر خسرو

برای بنده افتخار بزرگی است كه در دارالفنون صحبت 

ــی از معدود بزرگ مردان وطن  می كنم، زيراكه جايگاه يك

ــگران  ــرورش ايران و معلمان و پژوهش ــرای آموزش و پ ب

پژوهشگاه مطالعات تعليم و تربيت می باشد.

ــه، بسيار مقدس و عزيز است، بخصوص كه  اين مدرس

ــت. ما يك  ــذار آن پايه ريز آموزش عالی ايران اس بنيان گ

بنيانگذار آموزش عمومی مدرن در ايران كهن داشتيم در 

۲۴۸۰ سال پيش از اين، و يك بنيان گذار آموزش عمومی 

ــديه،  ــدرن در ايران در ۱/۵ قرن پيش، به نام مرحوم رش م

ــد بزرگ بدانيم و نفر  ــام مقدس و بزرگ او را هم باي كه ن

ديگر شخص اميركبير است. اين سه شخصيت در آموزش 

ــيار  ــی و عالی ايران نظير ندارند. اين ها مردمان بس عموم

بزرگی بوده اند. چه كورش كه اولين مدارس جهان را برای 

كودكان و نوجوانان به نوشته فروغی، بنا كرد، چه مرحوم 

ــران را پايه گذاری كرد و چه  اميركبير كه آموزش عالی اي

مرحوم رشديه كه آموزش عمومی مدرن را بنيان گذاشت. 

ــان های بزرگی بودند، به خصوص اميركبير، كه  اين ها انس

ــته توجه بسيار است و صدافسوس كه از سوی يك  شايس

ــاه ۱۳ روز پس از داير شدن اين  نادان به نام ناصرالدين ش

مدرسه مقدس به قتل رسيد.

ــت و ما در شناخت  ــتی پر از پيچيدگی اس جهان هس

ــانی، با پيچيدگی های  ــتی، خاصه هستی انس جهان هس

مفهومی فراوان مواجه هستيم. 

ــه های نو و راهکارهای مؤثر برای  ــت يابی به انديش دس

ــًا از طريق پژوهش های  ــی و تربيتی اساس نوآوری آموزش

ــن پژوهش هايی  ــود و چني ــی حاصل می ش ــل علم اصي

ــت که بر نظريه های محکم علمی در  وقتی ثمربخش اس

ــی و معرفت شناسی استوار  هستی شناسی و انسان شناس

نظريه پردازی برای 
آموزش و پرورش
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باورهای تحميلی هستند که جرأت تغيير آن عادات و باورها 

را ندارند و گمان می کنند پرداختن به اين گونه مسائل کار 

ــوفان است. در جوامعی که مردم دچار عقب ماندگی  فيلس

تمدنی و آموزشی و پرورشی و زورگويی اجتماعی بيشتری 

هستند اين مشکل بسيار بزرگتر است. 

امروز عجايب هفتگانه به کلی متفاوت از گذشته است 

ــال پيش در ذهن  ــت که از چند هزار س و آن چيزی نيس

ــت. مثًال ديوار چين و اهرام مصر و باغ های  ــر بوده اس بش

ــکندريه و  معلق بابل و معبد آرتميس و فانوس دريايی اس

کلوسيوم و قصر تاج محل در مقايسه با کامپيوتر، اينترنت، 

رسانه های گروهی، دانش نجومی و فضايی، پزشکی مدرن، 

دانش روان شناسی،  و دانش جديد آموزش و پرورش جای 

مهمی ندارند. 

نوآوری و انديشه های جديد و تکنولوژی های پيشرفته 

ــت که مهمترين عجايب زمانة   و تعليم و تربيت جديد اس

ماست و ديگر جای آن نيست که دنبال مجسمه ها و قصرها 

و باغ ها و ساختمان های قديمی بگرديم. 

اين که بشر توانسته است خود را کشف کند و توانايی های 

ــد، مهمترين  ــود را بشناس ــز و روان خ ــيار عظيم مغ بس

دستاوردی است که در گذشته به صورت کلی به آن اشاره 

می شد، اما امروز به طور مشخص می دانيم که ما چه اهميت 

ــه  و جايگاهی داريم و همه چيز را بايد در خود و در انديش

خود و در نظريه های درست برای زندگی جستجو کنيم. 

ــابوری، در رباعی  ــام نيش ــزرگ، خي ــه حکيم ب انديش

ــگ ايرانی به ما  ــت که در فرهن ــخنی اس زير، زيباترين س

آموخته شده است. 

ماييم که اصل شادی و کان غميم

سرماية داديم و نهاد ستميم

پستيم و بلنديم و کماليم و کميم

آئينة زنگ خورده و جام جميم.

ــاگرد بی همتای آن حکيم  ــخن ش همچنين است س

بزرگ، حافظ شيرازی، که در غزل ۱۴۲ از ديوان بی همتای 

شعر و ادب آريايی خود فرمود: 

سال هـا دل طلـب جـام جـم از مـا می کرد  

آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا می کرد 

گوهری کز صدف کون و مـکان بيـرون بود 

طلب از گمشـدگان لب دريـا می كرد

مشکل خـويش بر پيـر مغـان بـردم دوش  

کو بـه تـأييد نظر، حـل معما می كرد

ديدمش خرم و خنـدان قـدح باده به دست  

ونـدر آن آينه صد گونه تماشا می كرد

گفتم اين جام جهان بين به تو کی داد حکيم 

گفت آن روز که اين گنبد مينا می کرد 

بـی دلـی در هـمـه احـوال خـدا با او بود  

او نمی ديـدش و از دور خدايـا می کرد 

اين همه شعبده خويش که می كرد اينجا  

سامری پيـش عصا و يد بيضا می كرد

گـفت آن يـار کز او گشـت سـر دار بلـند  

جرمش اين بود که اسرار هويدا می کرد

در سطح فلسفی، چنين نگرش انسانی و چنين اعتماد 

به نفسی است که بايد بنياد نظری انديشه و خرد و عمل 

ــد و در سطح علمی، بايد از نظريه هايی که در ورای  ما باش

هر انديشه و احساس و عمل آموزشی و پرورشی است آگاه 

ــای زير بنايی دانش  ــيم. مثًال بدون آگاهی از نظريه ه باش

ــی کودکان و نوجوانان و جوانان چگونه ممکن  روان شناس

است به کار آموزشی و پرورشی مطمئن و مؤثر بپردازيم. 

يک نظريه علمی عبارت است از يک ساختار تحليلی و 

مجموعة درهم تنيده ای از مفاهيم و اصول که برای تبيين 

يک مجموعه از اطالعات علمی مربوط به پديده های معين 

به منظور پيش بينی و کنترل نتايج تجربه های آينده به کار 

گرفته می شود.  نظريه بر مبنای دانش پيشين و نگرش و 

دريافت های نظريه پرداز صورت می گيرد و اگر چه حالتی 

انتزاعی و مفهومی دارد اما ارزش و اهميت آن در اين نيست 

ــده باشد، بلکه  که از يک نظريه يا باور کلی ديگر گرفته ش

ــاهداتی و تجربی است که نظريه را  تأييد دانش عينی مش

ارزشمند و مقبول می سازد. 

ــا کمک پژوهش علمی  ــان ديگر، نظريه را بايد ب به بي

ــاند و در جريان پژوهش های مداوم به اصالح  به اثبات رس

ــترش آن کوشيد. بنابراين، نظريه پردازی علمی کار  و گس

پژوهشگران دانش عينی و واقعی است نه کار مديران جامعه.  

با استفاده از اصول و قواعد برگرفته از دانش مشاهده ای و 

تجربی مبتنی بر نظريه های علمی است که می توانيم در 

ــت و  ــائل آموزش و پرورش به قضاوت درس هر يک از مس

عمل موفق بپردازيم.  مسلمًا در علوم انسانی، که در مقايسه 

با علوم طبيعی، پيچيدگی بيشتری دارند، نظريه های علمی 

نيز قطعيت آن علوم را ندارند و با تفاوت آراء در اين موارد 

رو به رو  هستيم، اما استفاده از اين نظريه ها و اصول و قوانين 

علمی مبتنی بر آنها تنها راهی است که بهتر از راه ديگری ما 

را به مقصود می رساند.  مثًال اگر بخواهيم نظريه ها و اصول 

ــی و تعليم و  و قوانين تربيتی برگرفته از دانش روان شناس

ــه از پژوهش علمی و مبتنی  ــد. دانش عينی برگرفت باش

ــانی و تربيتی اصيل است که بايد دست مايه  بر مبانی انس

نوآوری در تعليم و تربيت باشد. 

ــأله اساسی اين است که براساس کدام نظريه ها در  مس

انديشه و دانش به تعليم و تربيت می پردازيم و نظريه های 

بنيانی و دانش عينی ما از چه استحکام و انسجام و تماميتی 

برخوردار است؟ در اين ميان، تفاوت اساسی ما با ديگران در 

نوع انديشه ای است که داريم. به قول مولوی: 

از نظر گاه است ای مغز وجود

اختـالف عـاقل و گـبـر و جـهـود 

از يک انديشه که آيد در درون 

صد جهان گردد به يک دم سرنگون 

نظريه (يا تئوری) در دو زمينة اساسی مرتبط با يکديگر 

ــفه و زمينة دانش عينی. در  معنا پيدا می کند : زمينة فلس

ــًا با حکمت و خرد و تفکر منطقی و نقاد و  مورد اول اساس

ــتيم و در مورد دوم با دانش برگرفته از  خالق رو به رو هس

تجربه در علوم طبيعی و علوم انسانی. 

ــن و قواعد را  ــه اصول و قواني ــت ک با کمک نظريه اس

استخراج می کنيم و در مسائل گوناگون تصميم می گيريم. 

ــت باشد  ــه و دانش ما نادرس وقتی که بنياد نظری انديش

تصميم گيری و عمل ما نيز نادرست خواهد بود و به نتيجة 

مطلوب نخواهيم رسيد. 

نظريه راهنمای عمل است. 

وقتی که نظرية درستی راهنمای ما نباشد عقل عاميانه 

ــای معمول در محيط  ــش فردی ناپخته و قرارداده و بين

اجتماعی و فرهنگی و آموزشی را مبنای تصميم ها و رفتار 

خود قرار می دهيم. مشکل اساسی اين است که ما عموماًٌ در 

زندگی فردی و اجتماعی و فرهنگی و آموزشی و پرورشی از 

اهميت استحکام و انسجام اين دو زمينه غفلت می کنيم. 

ــراد تحصيل کرده و  ــياری از اف عامة مردم و حتی بس

ــه و نظريه پردازی دچار  ــان نيز، غالبًا در مقابل نظري معلم

ترس و ابهام و بی توجهی می شوند. آنان چنان دچار عادات و 
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نظريه (يا تئوری) در دو زمينة اساسی 
مرتبط با يکديگر معنا پيدا می کند 
: زمينة فلسفه و زمينة دانش عينی. 
در مورد اول اساساً با حکمت و خرد 
و تفکر منطقی و نقاد و خالق رو به رو 
هستيم و در مورد دوم با دانش 
برگرفته از تجربه در علوم طبيعی و 
علوم انسانی

تربيت را کنار بگذاريم به هر چه روی آوريم جز عامی گری 

چيزی نخواهد بود. از بين بردن عقب ماندگی های موجود 

ــم و تربيتی با اتکاء به نظريه های خردمندانه و علمی  تعلي

ــا آموزش و پرورش  ــول و قوانين دانش های مرتبط ب و اص

امکان پذير است. 

ــرورش ايران، اگر  ــری وجود ندارد. آموزش و پ راه ديگ

بخواهد مسائل و چالش های عظيمی را که درگير آنهاست 

ــاورد و کار  ــرد و دانش عينی روی بي ــل کند بايد به خ ح

ــاس دگرگون سازد. وصله پينه های جاری بر  خود را از اس

قبای مندرس آموزش و پرورش، شايسته قامت سر و گونة 

 کودکان و نوجوانان ايران نيست. 

ــفة  ما به نظريه پردازی های خردمندانه و علمی در فلس

ــرورش، در  ــرورش، در مديريت آموزش و پ ــوزش و پ آم

ــدارس، در برنامه ريزی  ــت در م ــوای تدريس و تربي محت

آموزشی و درسی مدارس، در روش تدريس و تربيت و ادارة 

ــی، و در ارزشيابی آموزشی و  کالس، در تکنولوژی آموزش

پرورشی نياز داريم. 

ــم و تربيت، چارچوب  ــردازی و نوآوری در تعلي نظريه پ

ــتقالل رأی  ــه و اس ــک نمی پذيرد. آزادی انديش ايدئولوژي

ــق در جزء جزء   ــردازان، و پژوهش های علمی دقي نظريه پ

مسائل آموزش و پرورش را می طلبد. 

چنين کار سترگی از انديشمندان فرهيخته و دانشمند و 

شجاع و با تجربه برمی آيد و الغير. 

ــی ما  ــرورش کنون ــوزش و پ ــکل آم ــن مش بزرگتري

چارچوب های ايدئولوژيک غيرعلمی، تظاهر به دانش و عمل 

ــاختار  ــکار و پنهان به آنچه بنياد علمی ندارد، و نيز س آش

سلطه گرانه فرادست - فرودست در انديشه و برنامه ريزی و 

عمل و ارزشيابی تدريس و تربيت است. 

تعليم و تربيت يک جريان پيچيدة اجتماعی و فرهنگی 

ــودکان و نوجوانان و  ــناخت دقيق ک ــت که بايد بر ش اس

جوانان و طبيعت آنان و حقوق انسانی و شهروندی و رشد 

و پيشرفت آنان مبتنی باشد.  در حالی که ارزش تئوری به 

پشتوانه های علمی و عينی آن است، در حال حاضر بيشتر 

تئوری های مورد استفاده در آموزش و پرورش پشتوانه های 

ــی و علمی و تجربی ندارد، بلکه ديدگاه ها و نظريات و  عين

مصالح گروه های معينی از جامعه است که هدايت کنندة 

ــت.  نظريه  پردازی  ــدة آموزش و پرورش اس جريان پيچي

تعليم و تربيت بايد آحاد جامعه و حقوق طبيعی خدادادی 

و انسانی و ملی و جهانی کودکان و نوجوانان در عصر حاضر 

ــرار دهد و هر نظريه ای که از باال  ــز توجه خود ق را در مرک

ــرورش به مرحلة عمل درمی آيد،  ــا پايين در آموزش و پ ت

ــتوانه های محکم علمی و پژوهشی داشته باشد.  بايد پش

ــی های ما نشان می دهد که اولين نياز اساسی دانش  بررس

آموزان ايرانی، درست  انديشيدن است. 

سؤال مهم اين است که آموزش و پرورش ايران، در حوزه 

برنامه ريزی درسی و نوآوری های آموزشی در فرايند تدريس 

ــی و يادگيری، تا چه اندازه به موضوع مهم  دروس و يادده

درست انديشيدن و دستيابی به دانش فراگير عينی توجه 

دارد و معلمان تا چه حدی به آموزش اين توانايی های مهم 

شناختی که الزمة زندگی در دنيای پيچيده کنونی است 

می پردازند و دانش آموزان نيز تا چه اندازه به اين توانايی های 

مهم دست می يابند. 

ــی نيز پيش روی ماست که چگونه  ــؤال اساس اين س

ــداف و محتوا و روش های  می توان به طراحی و تدوين اه

ــيدن و ارائة دانش فراگير عينی در  آموزش درست انديش

برنامه های درسی پرداخت؟

در واقع، ما بايد بتوانيم آثار علمی- پژوهشی ارزشمند در 

چهار مورد زير توليد کنيم تا اساسی ترين بنياد نوآوری در 

تعليم و تربيت دانش آموزان فراهم گردد:

مطالعه دقيق و علمی ميزان و کيفيت رشديافتگی ۱ 

شناختی دانش آموزان در نظام و نقشه های مفهومی 

ــان و در حيطه های گوناگون مربوط به طبيعت و  ذهن آن

ــانی و اجتماعی و  ــخ و زندگی انس ــت و تاري محيط زيس

ــطوح محلی و ملی و جهانی از نظر توانايی  فرهنگی در س

درست انديشيدن و تسلط بر دانش عينی؛ 

بررسی دقيق و علمی چگونگی آموزش تفکر درست ۲ 

و دستيابی به دانش عينی فراگير، يا فقدان آموزش 

ــی و درسی و توسط معلمان به  آن، در برنامه های آموزش

دانش آموزان ايران ؛ 

کشف محتوا و روش آموزش تفکر درست (چارچوب ۳ 

ــفه برای دانش آموزان دوره های  ساده آموزش فلس

گوناگون، آموزش استدالل منطقی، کاربرد درست قياس 

و استقراء، چون و چرا کردن، تأکيد بر نتايج پژوهش های 

علمی، تکيه بر شواهد عينی در استنباط ها،  ارتباط های علت 

و معلولی،  چارچوب های ساده احتماالت و استنباط، تکيه بر 

مفاهيم اوليه تئوری علم، استفاده از دانش معتبر و مطمئن 

ــناختی، آموزش تفکر  در قضاوت ها، آموزش خطاهای ش

تعمقی، و شناخت معيارهای ارزيابی نظريه ها،...) و آموزش 

ترکيبی و پويای انواع دانش های عينی در تعليم و تربيت 

کودکان و نوجوانان؛ و... 

ــوا و روش آموزش ۴  ــی وتدوين اهداف و محت طراح

تفکر درست و دانش های عينی فراگير در برنامه های 

آموزشی و درسی دانش آموزان. 

افزون بر آموزش درست انديشيدن و تجهيز دانش آموزان 

به دانش های فراگير عينی، ضروری است که پژوهش ها و 

ــی مجالت علوم تربيتی ايران در  مقاالت علمی - پژوهش

ــی ديگر، که چالش های اصلی تعليم و  چند موضوع اساس

تربيت است، متمرکز باشد. 

ــانی،  اهم اين چالش ها عبارت اند از: آموزش حقوق انس

ــی، مردم ساالری مبتنی بر  ــتيابی به آزادی های اساس دس

حقوق فردی و جمعی و انسانی، آموزش مهارت های مورد 

ــهروندی و  ــاز زندگی در عصر حاضر، خاصه آموزش ش ني

ــش اجتماعی، آموزش پرکيفيت زبان و ادب و فرهنگ  دان

ملی، آموزش استفادة درست از رسانه های گروهی و فناوری 

ــب دانش و آگاهی  ديجيتالی اطالعات و ارتباطات، و کس

و معرفت به حقايق طبيعی و انسانی. اين آموزش ها برای 

بهبود زندگی هر فرد و هر شهروند و برای تمام دانش آموزان 

کودک و نوجوان و جوان ايرانی ضرورت دارد. 

ــرورش به صورت  ــرن اخير،  آموزش و پ ــی دو ق در يک

ــخصی و جمعی و  ــش جدايی ناپذير از زندگی ش يک بخ

فرهنگی و شغلی مردم درآمده و به شکل های گوناگون (در 

آموزش همگانی،  آموزش تخصصی، آموزش شغلی و ضمن 

خدمت، و...) نمود يافته است.  در نيم قرن اخير نيز شاهد 

ــتيم که انواعی از تعليم و تربيت از طريق رسانه های  هس

ــه و کوچه وخيابان  ــی و مخابراتی در خانه و مدرس جمع

ــترده ای يافته و در سال های کنونی توانسته  نيز رواج گس

است چگونگی زندگی روان شناختی کودکان و نوجوانان و 

جوانان را، بخصوص از طريق تلويزيون و اينترنت و موبايل و 

سرگرمی های ويديويی، در اختيار خود گيرد. اين تحوالت 

ــد که دانش و  ــابقه و پردامنه و عميق ايجاب می کن بی س

پژوهش در تعليم و تربيت نيز راه های نوآورانة متناسب با 

زمانة کنونی را پيش روی خود بگشايد. 

ــوآوری و  ــت نظريه پردازی و ن ــن ترتيب، الزم اس به اي

ــت در ايران،  ــی و تعليم و تربي ــای روان شناس پژوهش ه

ــاز روانی-تربيتی و  ــورد ني ــای م ــن عرصه ه در مهمتري

اجتماعی–فرهنگی مردم، خاصه نيازها و مقتضيات زندگی 

ــطح  ــودک و نوجوان و جوان ايرانی در س دانش آموزان ک

ــود تا هم دانش  ملی و جهانی، طراحی و اجرا و تدوين ش

بنيادی و راهبردی و هم به ويژه،  دانش کاربردی الزم برای 

ــه ای مسائل و رفع دشواری های موجود را تأمين  حل ريش

نمايد. سال هاست که شاهد هستيم انديشه ها و برنامه های 

نظام يافته در اين امور اساسی تعليم و تربيت جدی گرفته 

ــود و انرژی و امکانات آموزشی و تربيتی ما بيشتر  نمی ش

صرف برنامه های سنتی می شود. به همه داليلی که گفته 

شد جا دارد نگاهی علمی و روشن بينانه به وضعيت موجود و 

افق آينده بيندازيم تا امکان نظری تحوالت مورد نياز فراهم 

آيد. آموزش و پرورش ايران به دانش و پژوهش های جديد 

ــجاعانه و رهايی بخش در  و به نوآوری های خردمندانه و ش

فلسفه و دانش و برنامه ها و روش ها و مديريت و عملکردهای 

خود نيازمند است تا بتواند چالش های عظيم فراروی خود را 

حل و رفع نمايد. 

در انتها از خانم دكتر نيك صفت كه اين فرصت را برايم 

فراهم كردند، تشكر می كنم.
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دکتر رضا ساکی، مشاور پژوهشگاه و عضو هيأت 
علمی پژوهشكده تعليم و 

تربيت

اشاره
ــالب  ــی انق ــورای عال ش

ــة ۵۳۱ و  فرهنگی در جلس

ــورخ ۹ و ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ و ۱۳۸۲/۱۱/۷  ۵۳۲ و ۵۳۳ م

ــی های نظريه پردازی  ــكيل هيأت حمايت از كرس تش

ــانی) را با هدف های  و مناظره (ويژه معارف و علوم انس

حمايت ويژه از مباحثات روشمند و قابل داوری و تبديل 

ــته و جمع بندی شده، زمينه سازی  آن به تجربة انباش

ــالمی در  ــرای نهضت توليد و عرضة نظرية اس ويژه ب

علوم انسانی، علمی كردن مجادالت و تخصصی كردن 

گفت وگوهای فرهنگی و ايجاد فرصت رسمی و علمی 

و قانونی برای عرضه ايده ها و نقد و كالبد شكافی آ  ن ها، 

ــان و امكان تبادل  ــه و بي ــازی آزادی انديش نهادينه س

آرای علمی با رعايت اخالق و منطق گفت وگو و قانون 

ــتن از تنش ها و بحران های فرهنگی و  ــی، كاس اساس

مهار غوغا ساالری، عوام زدگی و عوام فريبی در مباحث 

فرهنگی و دينی در سطح دانشگاه، تشويق نخبگان و 

ــور به ارائه نظريات پژوهشی و توليد  مراكز علمی كش

ــالمی به  ــانی با اتكا به مبانی اس ــه در علوم انس نظري

ــه ای و وارداتی و نيز  ــور خروج از جزم های ترجم منظ

ــری گری، پاسخگويی به نيازهای فكری و  تحجر و قش

معرفتی و اطالع رسانی در مسائل علمی و فرهنگی مورد 

توجه دانشگاهيان و شفاف سازی محل نزاع و ابهام در 

جبهه بندی های فكری و فرهنگی و جمع بندی علمی 

ــد فرهنگی جامعه تصويب  مباحث مهم به منظور رش

کرد. همچنين مقرر شد تا برای استفاده هر چه بيشتر 

از ظرفيت موجود  در کشور، هيأت، تشکيل کميته های 

دستگاهی را در دانشگاه ها و مراکزعلمی در دستور کار 

خود قرار دهد.

به همين مناسبت نيز پژوهشگاه مطالعات آموزش 

ــوی وزارت آموزش و  ــی از س ــه نمايندگ ــرورش ب و پ

ــخ ۳/۹ / ۸۸ با  ــتگاهی را در تاري ــرورش کميته دس پ

ــی های  ــن تفاهم نامه ای با هيأت حمايت از كرس تدوي

نظريه پردازی، نقد و مناظره راه اندازی نمود و مسئوليت 

کار در عرصه وزارت آموزش و پرورش را عمًال و با ابالغ 

رسمی بر عهده گرفت.  بدين ترتيب بسترهای سازمانی 

برای انجام کار در سطح وزارت آموزش و پرورش با اين 

ابتکار پژوهشگاه در حال شکل گيری است، اما با توجه 

به اين که نظريه پردازی صرفًا درقالب ساختار سازمانی 

پديد نمی آيد، در اين نوشتار نقد وضع موجود را به عنوان 

پيش بايسته ای برای فراهم ساختن زيست بوم مناسب 

ــورد بحث قرار  ــردازی در آموزش و پرورش م نظريه پ

می دهيم تا زمينه ای را برای گفت وگوهای هرچه بيشتر 

ــازد. پيداست برای رسيدن  پيرامون موضوع فراهم س

ــش های  ــرايط مورد نياز نظريه پردازی بايد کوش به ش

ــخت افزاری و هم نرم افزاری  وسيع تری هم از حيث س

صورت پذيرد.

۱ )ضرورت نظريه پردازی در آموزش و پرورش
ــوزش و پرورش فراگيرترين نهاد  در حال حاضر آم

ــد. اين نهاد بخش  ــمار می آي اجتماعی در جهان به ش

ــوان دانش آموز  ــور را به عن عمده ای از جمعيت هر کش

ــش خود دارد. بر اين تعداد، اوليای  و معلم تحت پوش

دانش آموزان و نيروهای ساير دستگاه های مرتبط را نيز 

بايد بيفزاييم. در چنين موقعيتی، آموزش و پرورش تنها 

ــا آن در ارتباط  ــت كه اكثر مردم به نوعی ب نهادی اس

ــند. با توجه به اين نيروی عظيم است كه نظام  می باش

آموزشی را زيربنايی ترين نهاد اجتماعی قلمداد نموده و 

با اتكا به اين نيروهاست كه آموزش و پرورش را منشأ 

بالقوه تحول جدی در ابعاد مختلف زندگی افراد و جامعه 

ــاس همين ويژگی هاست كه آموزش  می دانند و بر اس

و پرورش قابليت پی گيری سياست های مختلفی را در 

ابعاد كالن جامعه در خود حفظ كرده است و سرانجام بر 

پايه همين ويژگی هاست كه آموزش و پرورش را نقطه 

تالقی بيم ها و اميدها می دانند.

ــتره و اهميت، پيچيدگی حاكم بر  عالوه بر اين گس

فعاليت های آموزشی را نيز بايد در نظر داشت. آموزش و 

پرورش از ظريف ترين و پيچيده ترين فعاليت های بشری 

محسوب می شود. به اين ترتيب است كه اداره مطلوب 

ــيب های  ــاس را بايد از آس ــازمان عظيم و حس اين س

ــاختارهای  ــت و با اتکا بر س ــليقه ای محفوظ داش س

ــالمت و پويايی آن را  ــازی مانند پژوهش، س هشيار س

بيش از پيش تضمين ساخت. چنين امری نيز بيش از 

هر چيز نيازمند به توليد نظريه های راهنمای عمل در 

عرصة آموزش و پرورش است.

نظريه را منظومه ای از انگاره ها، اصول پذيرفته شده و 

دستور روشمند می دانند که بر پايه اطالعات يا دانشی 

ــت  قرار دارد و برای تحليل،پيش بينی و توضيح سرش

ــا رفتار مجموعه ای خاص ازپديده ها به وجود می آيد.  ي

کلمه تئوری(Theory)برگرفته از کلمه Theoاست 

ــل، يونانی و به معنای خدا، مفهومی فراگير  که در اص

ــوان گفت که نظريه،  ــت. با اين نگرش می ت و کلی اس

سنجه ای با گستره وسيع و مطمئن است که در شرايط 

مختلف به کمک افراد می آيد. راه يابی به چنين ساحتی 

به پژوهش های بسيار و ژرف انديشی درازمدت نياز دارد. 

نظريه بسان محکی است که همواره همراه پژوهش گر 

ــت را با  ــت و نادرس ــت و او را ياری می دهد تا درس اس

دليل و منطق از هم بازشناسد. کسی که سامان فکری 

سنجيده ای نداشته باشد، به نوعی از سردرگمی و بينش 

ــود، بنيان های فکری چنين افرادی  لرزان دچار می ش

نااستوار است. (پژوهش نامه ۱۳۸۲، شماره ۳)

  نظريه به عنوان يک چارچوب و راهنما برای درست 

انديشيدن، محصول کوشش های علمی پژوهشگران در 

حوزه های مختلف علمی است. نظريه، دانش و آگاهی 

فرد را برای داوری، توصيف، پيش بينی و تبيين پديده ها 

ــب درک موقعيت های  ــش می دهد و به اين ترتي افزاي

نامعين و مبهم را آسان تر می سازد.

ــط  ــت که توس ــردازی فعاليتی علمی اس نظريه پ

ــگران برای ترکيب و يکپارچه سازی يافته های  پژوهش

مختلف پژوهشی پيرامون يک موضوع خاص صورت می 

پذيرد. نظريه پردازی فشرده سازی واقعيت های موجود 

در قالبی قابل تعميم به موقعيت های گوناگون است. به 

ــی، نظريه پردازی نيست؛  لحاظ موضوعات، هر پژوهش

اّما پژوهش ها می توانند حلقه هايی از يک نظريه پردازی 

ــند. بايد پژوهش هايی پيرامون موضوع انجام شده  باش

باشد تا بتوان از ترکيب آنها به يک نظريه راهنما دست 

ــت و  يافت. بنابراين پژوهش مقدم بر نظريه پردازی اس

نظريه پرداز وظيفه پيوند دادن بين يافته های پژوهشی 

را پيرامون يک موضوع خاص بر عهده دارد. اين فعاليت 

توسط پژوهشگران و بيشتر در قالب مطالعات فراتحليلی 

ــرد و در واقع منبع توليد علم و نظريه  صورت می پذي

ــت که در عناوين گوناگونی اجرا می گردد و بستر  اس

ــم به عنوان يکی از  ــت. پژوهش و عل نظريه پردازی اس

ــان ها از ديرباز  ــناخت و آگاهی انس مهمترين منابع ش

نقش مهمی در توسعه جوامع و سازمان ها داشته است. 

ــه عنوان يکی از پيچيده و  ــوزش و پرورش نيز ب در آم

دشوارترين عرصه فعاليت های بشری، پژوهش و علم در 

توليد دانايی نقش برجسته ای داشته و دارد. 

نقش پژوهش و نظريه ها در آموزش و 
پرورش: 

ــل از آن با کارکردهای  پژوهش و نظريه های حاص

گوناگون خود به تسهيل امور آموزش و پرورش کمک 

شايانی می کنند که نقش آنها در چند کارکرد قابل طرح 

ــتی که بر پيش گيری از بروز  ــت. در کارکرد بهداش اس

مسائل و بحران ها مبتنی است ، پژوهش با پايش مداوم 

نحوه عملکرد آموزش و پرورش و توليد دانش در سطوح 

فهم موقعيت چالش برانگيز پژوهش در آموزش و پرورش : 

پيش بايسته نظريه پردازی در اين عرصه 
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پژوهش آموزشی همواره عرصه ای 
پرتالطم بوده که بايد در مسير 
هماهنگ سازی قطب هايی ناهمسو مانند 
پژوهش کاربردی و بنيادين ايفای نقش 
نمايد و اغلب در اين زمينه موفق عمل 
نکرده است.هنوز کشمکش های بين 
پژوهش بنيادين با کاربردی و پژوهش 
کمی با کيفی منجر به تعيين اندازه هايی 
درست برای انجام يک فعاليت پژوهشی 
در عرصه عمل نگرديده است

مختلف، مديران و دست اندرکاران را در انجام مأموريت ها 

و وظايف هشيار می سازد و به اين ترتيب با روشنگری 

وهدايت امور، پيشاپيش و به موقع مانع از بروز مسئله 

ــود. در کارکرد درمانی،  و بحران در نظام تربيتی می ش

پژوهش با پی گيری روندها و شاخص ها، اطالعات الزم را 

در باره ميزان درستی جريان های نظام آموزشی-تربيتی 

در ابعاد مختلف و در راستای تحقق اهداف ساحت های 

ــتی های احتمالی و  ــيب ها و کاس تربيت، توليد و آس

راه های مواجهه با آنها را به تصميم گيران ارائه می کند. 

ــعه ای، پژوهش به عنوان کانون تفکر و  در کارکرد توس

نوآوری با فراهم کردن زمينه آزمايش الگوهای نظری 

و عملياتی نمودن آنها، رصد نوآوری های ملی و جهانی 

ــاعه آنها  و همچنين  در عرصه آموزش و پرورش و اش

با نقد وضع موجود، روندهای نوينی را در عرصه عمل 

آموزشی-تربيتی و در ابعاد مختلف، برای تحول و بهبود 

ــازد و تا نهادينه سازی اين  نظام آموزشی مطرح می س

ــی- روندها و رويکردها، حمايت الزم را از نظام آموزش

تربيتی به عمل می آورد.

ــه در تدارک  ــب پژوهش، علم و نظري ــه اين ترتي ب

تعليم و تربيت مؤثر نقشی بسيار اساسی ايفا می کنند 

ــب برای توسعه  ــرايط مناس و به همين ترتيب بايد ش

ــی به ويژه در عرصه نظريه پردازی  فعاليت های پژوهش

آماده شود.

۲ )پيشينه پژوهش و نظريه پردازی در آموزش 
و پرورش

شالوده مطالعه و پژوهش در مسائل تعليم و تربيت 

به عنوان يك حوزة نظام يافته و حاصل تجربه و عمل، 

ــد. از آغاز قرن بيستم  از اواخر قرن نوزدهم پی ريزی ش

ــات مربوط به تعليم و تربيت در امريكا و اروپا با  مطالع

ــترش يافت و بازار تجربه گرايی  ــرعت تكامل و گس س

ــراوان گرفت. متخصصان و  ــائل تربيتی رونق ف در مس

ــائل مختلف مربوط به  صاحب نظران علوم تربيتی مس

ــی، مسائل مربوط  اين حوزه، از جمله برنامه های درس

به مديريت و ادارة آموزشگاه ها، بررسی نمودند و عوامل 

شكست تحصيلی، ساخت و استانداردسازی آزمون های 

ــی را مورد توجه قرار دادند. همزمان با  تحصيلی و روان

اين فعاليت ها استفاده از روش های كمی و توصيفی و 

استنباطی در تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوری شده 

نيز رونق گرفت.

ــق و آماری  ــن كتاب روش های تحقي  تدوين اولي

ــرن ۱۹ كه آغاز راه  ــرورش، در اواخر ق ــوزش و پ در آم

فعاليت های پنت، كالپارد، كتل و گالتون بود، منجر به 

ــه تحقيقاتی ژان ژاك روسو و جنبش  تأسيس مؤسس

ــتفاده از  آموزش و پرورش تجربی گرديد. مك كال اس

گروه های گواه و آزمايشی را در تحقيقات آموزشی توصيه 

ــر با كتاب روش های آماری برای محققان  نمود و فيش

دامنة مطالعات كّمی در علوم تربيتی را گسترش داد». 

(به نقل از كيامنش، ۱۳۷۲، ص ۴).

ــتانلی هال۱ از جمله كسانی است كه اواخر قرن  اس

نوزدهم ميالدی مطالعات خود را در قلمرو مراحل رشد 

ــدی را در اين زمينه به  ــودك آغاز كرد و فصل جدي ك

روی پژوهشگران گشود. او سعی داشت مراحلی برای 

ــمی، عقلی و عاطفی كودكان تعيين كند  ــد جس رش

وتوانايی های آنها را در هر مرحلة سنی معلوم سازد. 

ــد كودك به وسيله كسانی  كار مطالعة مراحل رش

چون جروم برونر۲ آمريكايی و ژان پياژه،۳ روان شناس 

ــد و نظريه های جديدی در  ــی دنبال ش نامدار سوئيس

ــائل مربوط به آموختن و  ــد و مس اين زمينه عرضه ش

روان شناسی يادگيری از جمله حيطه هايی بود كه در 

ــه افرادی چون  ــتم ميالدی مورد توج اوايل قرن بيس

ثرندايك۴ قرار گرفت و بعدها توجه پژوهندگان ديگری 

چون اسكينر۵ را به خود جلب كرد. باالخره تحقيق در 

خصوص وضعيت مدارس و بررسی مسائلی چون تربيت 

معلم، مديريت كالس، روش های تدريس، ترك تحصيل 

ــه در اوايل قرن  ــردودی از ديگر محورهايی بود ك و م

بيستم، به ويژه در كشورهای اروپايی و امريكای شمالی، 

توجه مسؤوالن آموزشی را به خود جلب نمود.

ــا و حدوث  ــی در اروپ ــگ جهان ــوع دو جن ــا وق  ب

ــم گيری در وضع  ــراوان، ركود چش ــامانی های ف نابس

آموزش و پرورش كشورهای درگير ايجاد شد. بالطبع، 

ــگاه ها و  ــط دانش ــز كه عمدتًا توس ــن وضعی ني چني

پژوهشگران عالقه مند دنبال می شد، دچار وقفه گرديد. 

ــراری آرامش در دنيا  ــس از جنگ دوم جهانی و برق پ

ــتقالل يافته،  ــورهای تازه اس و پس از آن پيدايش كش

ــايی های  ــه منظور جبران نارس ــورهای مختلف ب كش

آموزشی، سازماندهی جديد نظام های تعليم و تربيت 

ــت  را وجهة همت خود قرار دادند. در اين رهگذر نخس

ــورهای غربی و سپس كشورهای در حال توسعه،  كش

توجهی خاص به تحقيقات آموزشی و توليد نظريه های 

تربيتی مبذول داشتند. بدين معنی كه در وزارتخانه های 

آموزش و پرورش، مراكز تحقيقات گوناگون بنيان نهادند 

ــازی پژوهش های آموزشی- كه تا قبل  و در نهادينه س

از آن جنبه فردی داشت يا در انحصار دانشگاه ها بود- 

كوشيدند. (محسن پور، ۱۳۷۷). 

ــترش  ــن۶ گس ــتن هوس  برخی ديگر مانند تورس

ــيس  ــوزش و پرورش را مقارن با تأس ــش در آم پژوه

مجامع بين المللی از قبيل يونسكو و سازمان توسعه و 

ــد (ميرلوحی، ۱۳۷۱،  همكاری های اقتصادی می دانن

ص ۲۱). در حال حاضر مؤسسات پژوهشی فراوانی در 

دانشگاه ها يا در درون سازمان های آموزش و پرورش داير 

و به همراه هزاران پژوهشگر به مطالعه آموزش و پرورش 

مشغول هستند. حاصل دستاوردهای پژوهشی نيز در 

ــير تسهيل وظايف و مأموريت های  حال حاضر در مس

ــتفاده  ــطوح مختلف مورد اس آموزش و پرورش در س

قرار می گيرد. البته پژوهش آموزشی در حال حاضر از 

موقعيت شايسته خود در عرصه نظريه سازی و کمک 

ــت. بايد کوشش شود تا  به عمل تربيتی برخوردار نيس

موقعيت کنونی پژوهش آموزشی ارتقا يابد.

 ۳ )پژوهش آموزشی حوزه ای متالطم و ناآرام
 پيش تر از هر چيز پژوهشگر آموزشی بايد با آموزش 

ــد. آموزش و پرورش  ــنا باش و پرورش و ماهيت آن آش

ــته ای از حيث دانشی و يک زمينه  يک حوزه ميان رش

برای عمل است. بنابر اين پژوهش و توليد نظريه بايد به 

انجام درست عمل تربيتی کمک کند. شواهد موجود 

حاکی از آن است که روند حاکم بر پژوهش های تربيتی 

کمتر به نياز واقعی آموزش و پرورش توجه داشته و اين 

بی توجهی منجر به انحراف اساسی پژوهش آموزشی از 

رسالت اصلی خود شده است. پژوهش آموزشی همواره 

عرصه ای پرتالطم بوده که بايد در مسير هماهنگ سازی 

قطب هايی ناهمسو مانند پژوهش کاربردی و بنيادين 

ــب در اين زمينه موفق عمل  ــای نقش نمايد و اغل ايف

نکرده است.هنوز کشمکش های بين پژوهش بنيادين با 

کاربردی و پژوهش کمی با کيفی منجر به تعيين اندازه 

هايی درست برای انجام يک فعاليت پژوهشی در عرصه 

عمل نگرديده است.   

پژوهش آموزشـی، حوزه ای گسـترده، ميان رشته ای 
ــه مورد  ــوزش و پرورش, هميش و ناظـر بر عمـل: آم
ــته های متنوع و گسترده  مطالعه پژوهشگرانی از رش

ــيعی از وابستگی های حرفه ای بوده است.  با دامنه وس

ــل پژوهشگران  ــان در ميان اولين نس اگر روان شناس

ــد، معموًال  ــر بودن ــرورش برت ــوزش و پ ــوزه آم در ح

می توانستند تاريخ شناسان, فالسفه و جامعه شناسان 

ــاب آورند. امروزه جامعه  را جزء همكاران خود به حس

پژوهشگران تحصيل كرده در رشته آموزش و پرورش 

و بسياری از پژوهشگران فعال در اين زمينه، با پذيرش 

ــان و اقتصاددان ها در جمع  انسان شناسان، زبان شناس

خود، گسترش يافته است، و جامعه كارشناسان آموزش 

ــزاران، بخصوص  ــز با افزايش تعداد كارگ و پرورش ني

مديران و معلمان به جمع آنها بزرگتر شده است. ( الن 

كانداليف و شالمن، ۱۳۸۶، ترجمه ساکی). تحقيقات 

ــو به عنوان تحقيقات  ــت از يک س آموزشی می بايس

ــوزش و پرورش را بهبود  ــن، ادراک از فرآيند آم بنيادي
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بخشد و از طرف ديگر با تحقيقات کاربردی در خدمت 

استدالل علمی عمل تربيتی و سياست های آموزشی 

باشد. (به نقل از ميرلوحی،۱۳۷۱).

پژوهش آموزشی در مواجهه با چالش روش شناختی: 
 پژوهش آموزشی برای نيل به مقصد خود بايد مسير 

درست را با انتخاب روش درست  برگزيند و به جلو رود. 

شواهد نشان می دهد که پژوهش های آموزشی هنوز 

نتوانسته اند راه درست را برای نيل به مقصد برگزينند و 

در اين مسير با چالش های اساسی رو در رو هستند .

ــفی استوار  انتخاب روش پژوهش بر ديدگاهی فلس

ــور اعم و  ــانی به ط ــت: در پژوهش های علوم انس اس

ــص، انتخاب روش  ــی به طور اخ پژوهش های آموزش

پژوهش برای پی بردن به واقعيت، بر پايه ديدگاه فلسفی 

استوار است. زيرا پژوهشگران پاسخ سؤال های زيربنايی 

ــت، ماهيت  ــه ماهيت واقعيت چيس ــه اين ک از جمل

شناخت چيست و چگونه اين شناخت به دست می آيد، 

ــور ضمنی، مفروض می پندارند. به تعبير برخی  را به ط

صاحب نظران ( دنزين و لينکلن۱، ۱۹۹۴ ) پژوهشگر با 

انتخاب روش و طرح تحقيق به طور ضمنی چارچوب 

ــفی تحقيق، مهارت های پژوهشی مورد  نظری – فلس

ــاير پيش فرض های تحقيق را آشکار می کند.  نياز و س

(بازرگان، ۱۳۸۴).

ــره می برد:  ــب خود به ــر معرفتی از روش مناس ه

ــانی، و متافيزيکی روش های  ــات طبيعی، انس موضوع

يکسانی ندارند. دانش هايی که مقاصد و اهداف عملی را 

دنبال می کنند روش هايی غير از روش دانش هايی دارند 

که در صدد وصول به حقيقت و يقين هستند. برخی از 

روش ها تجريدی و ذهنی هستند و بعضی ديگر حسی و 

تجربی ، و بعضی ديگر مهارتی و عملی هستند. هر روش 

نوع خاصی از معرفت را به دنبال می آورد و هر معرفتی 

از هر روشی به دست نمی آيد. بنابراين روش نيز از جمله 

اموری است که در تعينات معرفت دخيل است. سطوح 

مختلف تحقيق، روش های گوناگونی را طلب می کنند. 

ــی که در تحقيقات بنيادين به کار می روند با  روش هاي

روش هايی که در تحقيقات کاربردی استفاده می شوند 

يکسان نيستند. روش مسيری است که برای تحصيل 

يک معرفت طی می شود. (ساير، ترجمه افروغ، ۱۳۸۵، 

ــی برگرفته از  ــال حاضر روش های کم ص ۷ ). در ح

فلسفة اثبات گرايی بر تحقيقات تربيتی حاکم می باشند 

که اين موقعيت قدری مشکل زا شده است.

اثبات گرايی و پژوهش:
ــان بر اين باور تکيه دارند که تحقيق در   اثبات گراي

ــری و متافيزيکی از  ــانی نبايد به تبيين نظ علوم انس

نظريه ها بپردازد. بر اساس اين ديدگاه روش های مناسب 

ــان روش علوم طبيعی  ــانی، هم در تحقيق علوم انس

ــاهده  ــًا بر پايه تجربه، آزمايش، و مش ــت که اساس اس

استوارند.(ايمان،۱۳۷۵، ص۴۲۱).  پوزيتيويسم ريشه 

ــتوار  ــفه تجربه گرايی۲ دارد و بر اين رويکرد اس در فلس

ــاهده۳ و اندازه گيری۴ کانون کوشش های  است که مش

علمی است.

ــود برابر با رد  ــی در کلی ترين تعريف خ اثبات گراي

متافيزيک۵ است. به طور ساده اين رويکرد هدف دانش 

ــد که ما تجربه  ــف و درک پديده هايی می دان را توصي

ــاهده  می کنيم. به اين ترتيب آنچه می تواند قابل مش

و اندازه پذير باشد در محدوده علم قرار می گيرد. کسب 

دانش فراتر از اين محدوده ممکن نيست. اين رويکرد، 

ــابهی است که روانشناسان رفتارگرا  يادآور رويکرد مش

ــتم در مورد علم روان شناسی ابراز  در اواسط قرن بيس

می کردند. آنچه کوشش می کرد روان شناسی را محدود 

ــاهده و اندازه گيری کند،  به مطالعه رفتارهای قابل مش

درحالی که ما احساسات و انديشه ها را به طور مستقيم 

نمی توانيم مطالعه کنيم(گر چه ممکن است قدری از 

پيامدهای فيزيکی و روانی آن قابل اندازه گيری باشد). 

ــانی و تربيتی با پديده های طبيعی  اما پديده های انس

ــان  ــی دارند و نمی توان آنها را يکس تفاوت های اساس

فرض كرد. 

 تفاوت پديده های انسانی با پديده های طبيعی: اکثر 

پژوهشگرانی که پديده های اجتماعی را مورد مطالعه 

ــبت  قرار می دهند بر پيچيده تر بودن اين پديده ها نس

به پديده های طبيعی اذعان دارند. بهلينگ (۱۹۸۰، به 

ــل از فقيهی و بامداد صوفی،۱۳۷۸،صص ۵۵ و ۵۶)  نق

ــبت به  علل پيچيده تر بودن پديده های اجتماعی نس

پديده های طبيعی را به صورت زير مطرح می کند:

الف) ناهمگونی:
 افراد، گروه ها، سازمان ها و اساسًا پديده های اجتماعی 

با ديگر نظاير خود ناهمگونی ها و تفاوت هايی دارند که 

در پديده های طبيعی کم تر می توان يافت.

ب ) بی ثباتی:
 موضوع پژوهش در علوم انسانی در تغيير و تحول 

ــريع و دايمی است.پديده های اجتماعی به سرعت  س

ــر آن ها نيز در تغيير  تغيير می کنند و قوانين حاکم ب

ــزار پژوهش در  ــتند. روش ها و اب ــول دايمی هس و تح

علوم طبيعی برای مطالعه و ارزيابی پديده های انسانی 

– اجتماعی کامل نيستند.

پ ) روابط پيچيده :
 در اغلب پژوهش های علوم طبيعی هدف پژوهشگر 

پی بردن به روابط علت و معلولی است. در صورتی که 

ــای اجتماعی به مراتب  ــط حاکم بر رفتار پديده ه رواب

پيچيده تر از رابطه های علی هستند. يافتن رابطه های 

ــادگی امکان پذير  ــی در پديده های اجتماعی به س عل

نيست در نتيجه مطالعه  آنها روش های تکامل يافته تری 

را می طلبد.

ــا رويکرد  ــش: در مقابل ب ــی۶ و پژوه فرااثبات گرا ي

فرااثبات گرا رودررو هستيم که در پی مهار افسارگسيخته 

حاکميت اثبات گرايی بر تحقيقات علوم انسانی و تربيتی 

ــت. در رويکرد فرااثباتگرا گرچه واقعيت يک پديده  اس

ــگر در نظر گرفته  ــن پژوهش ــتقل از ذه مادی و مس

ــت.  ــود، اما نيل به آن به طور کامل ممکن نيس می ش

ــرای درک  ــم ب ــازرگان، ۱۳۸۴ ). پٍٍٍٍٍُِِست پوزيتيويس (ب

ــای چندگانه۸ را  ــرا۷ ابزاره ــی کثرت گ واقعيت ها روش

توصيه می کند. اغلب پست پوزيتيويست ها به رويکرد 

ــازاگرايی۹ معتقدند که بيان می کند هر فرد خود بر  س

ــود را از جهان بنا  ــب تجاربش، ديدگاه و درک خ حس

ــراد بتوانند با  ــد. از اين منظر، اين مطلب که اف می نه

ــان پيرامون را  ــخصی واقعيت های جه تجربه های ش

صرفًا با مشاهده و اندازه گيری درک کنند محل ترديد 

است . واقعيت ها ماهيتی چندوجهی و وابسته به زمينه 

ــوان آنها را خارج از محيط طبيعی خود  دارند و نمی ت

www.)(۱۹۹۳ ،۱۰والديميوث) .مورد بررسی قرار داد

socialresearchmethods.net). در اين رويکرد 

علت ها چند گانه، درهم تنيده، وابسته به بوم و محلی و 

بدون پايه هايی ثابت تلقی می شوند. دانش علوم انسانی 

نيز ذهنی و عمًال وابسته به عوامل متعدد و ادراکات افراد 

است.(پاين۱۱، ۲۰۰۹).

تأثير اثبات گرايی برتحقيقات آموزشی
ــؤاالت آموزش و پرورش با روش های   بسياری از س

كّمی قابل سنجش نيستند: ديدن جهان توسط شما 

بسته به مکان و ابزاری است که با آن جهان را می نگريد. 

ــتفاده  ــايلی برای ديدن خود اس ــه نوع لنز و وس از چ

می کنيد؟ پاراديم های غالب بر تحقيقات آموزشی در طی 

يک صد سال اخير مبتنی بر نگرش های پوزيتيويسم 

بوده است که بر استفاده از مدل های خطی در مطالعات 

اجتماعی تأکيد دارد. (آندرسون،۱۲  ۱۹۹۹). پوزيتيويسم 

ــناختی از روش های كّمی برای  يك مبنای معرفت ش

ــت، در حالی كه  ــی فراهم ساخته اس تحقيقات آموزش

بسياری از سؤاالت مربوط به آموزش و پرورش در قالب 

روش های كمی قابل سنجش نيستند. کار۱۳ (۱۹۹۵ )  

پژوهش آموزشی را متأثر از سنت های پژوهش تجربی 

می داند که عمدتًا با تکيه بر نظريات روانشناسی تجربی 

و اخيراً جامعه شناسی در صدد کشف قاعده های کلی 

و قابل تعميم از تحقيقات پژوهشی است. به طور نمونه 

ــی را به عنوان علم تجربی  مک دوگال۱۴  که روانشناس

ــف اصول حاکم بر رفتار در نظر می گيرد، يا  برای کش

ــنت های رفتارگرايانی مانند پاولوف۱۵، واتسون۱۶،  س

پژوهش آموزشی، حوزه ای 
گسترده، ميان رشته ای و ناظر بر 
عمل: آموزش و پرورش, هميشه 
مورد مطالعه پژوهشگرانی از 
رشته های متنوع و گسترده با دامنه 
وسيعی از وابستگی های حرفه ای 
بوده است. 
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ــک راه های مؤثری را  ــکينر۱۸ که هر ي ثرندايک۱۷ و اس

برای اداره کالس از طريق نظام تنبيه و پاداش معرفی 

نموده اند. اين تأثير در تعاريف از پژوهش نيز منعکس 

ــت. به طوری که کرلينجر۱۹ در تعريف خود از  شده اس

پژوهش، آن را بررسی منظم، تجربی و کاوش انتقادی 

ــاس ارائه فرضيه و آزمون آن در درون پديده های  بر اس

طبيعی می داند. از آنجايی که يک عمل آموزشی با فهم 

افراد ( با ارزش ها، تجربه و ديدگاه های گوناگون ) سر و 

ــن رو قابل ارائه در نظريه ها و قاعده های  کار دارد، از اي

کلی نمی باشد.

ــه از  ــی از درک دوگان ــاوت ناش ــير های متف  تفس

ــاوت از درک دوگانه  ــيرهای متف موضوعات: اين تفس

ــمه می گيرد. دوگانگی در نظريه  از موضوعات سرچش

ــر و انجام، دنيای عينی و ذهنی، مادی و  و عمل، تفک

ــات کمی مبتنی بر مدل های علمی  معنوی و تحقيق

ــی که  و تحقيقات کيفی مبتنی بر فهم پديدارشناس

ــود اصوًال بر پايه درستی استوار نيستند.  مطرح می ش

پژوهش آموزشی هر دو بعد را در بر می گيرد. (پرينگ، 

.(۲۰۰۰

ــاختارهای صوری آمار يکسان  فعاليت علمی با س

ــکينر (۱۹۵۵) اين  ــی. اف اس ــت: پيش از اين ب نيس

سنت را که دانشگاه ها، آموزش تخصصی مهارت های 

ِپژوهشی به دانشجويان تحصيالت تکميلی را كه به يک 

ــناخت ابزار و وسايل آزمايشگاهی و  درس مقدماتی ش

چند واحد آمار محدود می شود را مورد انتقاد قرار داده 

است. وی می گويد اشتباه است که فعاليت علمی را با 

ساختارهای صوری آمار و روش علمی يکسان پنداريم. 

وی پژوهش های علمی را فراتر از آمار، طرح پژوهشی 

و حتی متدولوژی علمی می داند، اما به نظر نمی رسد 

ــيوه آموزش پژوهش تحول  از آن زمان تا کنون در ش

عمده ای رخ داده باشد(پاک سرشت،۱۳۷۹، ص ۱۹).

بايد در اين زمينه تأملی صورت گيرد تا روشن شود 

ــازی رياضی در پژوهش های آموزشی که  که آيا الگوس

عمدتًا بر حسب فشارهای علم گرايانه و تقليد واقعی از 

روندها و روش های علوم طبيعی پيش می رود ما را به 

ــاند يا خير، و به سخن ديگر هنگامی  شناخت می رس

ــوی الگوسازی  که متخصصان آموزش و پرورش به س

رياضی بازمی گردند،انحرافی رخ می دهد يا خير؟ در هر 

صورت استدالل های قدرتمندی عليه الگوسازی رياضی 

ــکات،ترجمه  در پژوهش های تربيتی وجود دارند. (اس

شعبانی ورکی و شجاع رضوی،۱۳۸۳،ص ۴۶ -۵۱ ).   

غلبه روش بر محتوا : از منظر معرفت شناسی، روش 

ــود  در پژوهش به منزله يک ابزار در نظر گرفته می ش

ــود و  ــه نبايد بر موضوع و محتوای پژوهش ارجح ش ک

ــی، اجتماعی که  ــتر فرهنگ ــر آن غلبه نمايد. در بس ب

ــزد، هرگاه توجه به  ــی از آن بر می خي پژوهش آموزش

روش و مهارت های فنی در پژوهش بر توجه به موضوع 

پژوهش برتری يابد، پژوهشگر  ممکن است در مسير 

ــتری قرار  فاصله گرفتن از موضوع و بی توجهی به بس

ــود احاطه کرده  ــی را در خ ــرد که پژوهش آموزش گي

ــت.در مفهوم سازی مجدد از پژوهش آموزشی بايد  اس

ــيوه۲۰پژوهش می گوييم و  ــاره هرآنچه به آن ش در ب

نسبت سهم آن در مقايسه با سهم موضوع بيشتر تفکر 

کنيم.(هال۱۹۹۱،۲۱).

ــوای پژوهش در  ــوع و محت ــح روش بر موض ترجي

ــات گرايش محض به  ــی نيز از تبع ــوزه علوم تربيت ح

رويکردهای پوزيتيويستی است. اين گرايش موجبات 

ــت که  نوعی صوری گرايی۲۲ افراطی را فراهم آورده اس

پاره ای از نشانگان آن را می توان در طرح های پژوهشی 

کليشه ای،فرضيه های غير خّالق و عمدتًا تقليدی، استفاده 

ــی از برخی روش ها و فرمول های آماری مالحظه  افراط

کرد. روش ارزش ذاتی ندارد: روش پژوهش هر چه باشد 

فقط و فقط شکل انجام پژوهش را معين می کند ، و هيچ 

پذيرفتنی نيست که اين شکل چندان بااهميت جلوه کند 

که گويی نوعی ارزش ذاتی دارد. بنابراين حتی اگر اعتبار 

و ارزش شکل تحقيق را تحت پوشش الفاظی آراسته و 

دلپذير چون روش علم قرار دهيم و يا حتی واالتر از آن 

معرفی کنيم جز آنکه سخنی فريبنده گفته باشيم کار 

ديگری نکرده ايم. کسی که آثار و عواقب ارزشی محتوای 

تحقيق را کم رنگ تر از آثار ارزشی شکل پژوهش جلوه 

ــد، خواه صاحب منصب  ــگاهی باش می دهد خواه دانش

اداری ، بی گمان در موقعيتی قرار گرفته که از هدر دادن 

ــه از صورت ظاهری  ــع مالی هيچ باکی ندارد وگرن مناب

تحقيق دست می کشيد و الجرم ارزش تحقيق را در گرو 

ارزشمندی تبعات رفع مجهوالت موضوع تحقيق قرار 

می داد. اين همان وضع نگران کننده ای است که ابراهام 

مازلو۲۳ شرح می دهد. به خاطر ندارم در نوشته هايی که 

ــم که در آن از  ــنايی دارم گزارشی ديده باش با آنها آش

ــی بی اهميت و پيش پاافتاده است انتقاد  اين که پژوهش

شده باشد. بنابراين می شود گفت که موضوع پايان نامه 

تحصيلی خودبه خود هيچ اهميتی ندارد. مهم، فقط آن 

است که به نحو مطلوب انجام گرفته باشد.خالصه از اين 

ــت که پايان نامه ها سهمی در پيشبرد  پس نيازی نيس

دانش داشته باشند. از داوطلب درجه دکتری خواسته 

می شود که تکنيک ها و يافته های قبًال جمع آوری شده 

را در رشته خود شناسايی کند، اما معموًال از اين حيث 

که طالب ايده های پژوهشی تازه نيز باشد هيچ تأکيدی 

ــکارا  ــود. در نتيجه برای افرادی که کامًال و آش نمی ش

غيرخالق باشند نيز اين امکان فراهم می آيد که به زودی 

ــوت دانشمندان در آيند! (ابوترابيان، ۱۳۸۴، ص  به کس

۶۶و۶۷ ).

 ۴ )کثرت گرايی روش شناختی۲۴ راهی برای 
برون رفت از بن بست

در جمع بندی از رويکردهای فلسفی و روش شناختی 

در علوم تربيتی و علوم اجتماعی، دو رأی عمده متضاد با 

يکديگر قابل طرح هستند. ابتدا رأی طبيعت گرايی۲۵ است 

که می گويد علوم اجتماعی از حيث روش شناسی مانند 

علوم طبيعی اند و از اين رو بر بکارگيری ضوابط پژوهش 

ــد دارند و ديگر رأی  ــانی تأکي علوم طبيعی در علوم انس

ضدطبيعت گرايی۲۶ است که می گويد يک يا چند خصيصه 

در علوم اجتماعی هست که آن را از علوم طبيعی متمايز 

می سازد و از اين رو بر بکارگيری ضوابط خاص پژوهش 

در علوم اجتماعی تأکيد دارد. کثرت گرايی روش شناختی 

نه علوم اجتماعی را ذاتًا متمايز از علوم طبيعی می داند و 

ــا روش های مقبول و متبوع  نه روش های طبيعی را تنه

ــناختی بر  ــوم اجتماعی. رويکرد کثرت گرايی روش ش عل

ــه ضدطبيعت گرايی  ــت که نه طبيعت گرايی و ن آن اس

ــتند و نقصان های هر دو  هيچ کدام فاتح اين ميدان نيس

ــان است. هر يک از آن دو درباب خصايص جوهری  يکس

علوم، چه طبيعی و چه اجتماعی، مدعيات اغراق آميزی 

ــرد کثرت گرايی بر بهره گيری متوازن از انواع  دارند. رويک

روش ها در تحقيقات اشاره دارد. جميع ادله داللت بر آن 

دارند که چه طبيعت گرايی شديد و چه ضدطبيعت گرايی 

ــديد هيچ کدام پايه استواری برای درک صحيح علوم  ش

اجتماعی نيستند. برخی از عرصه های علوم اجتماعی مثل 

اقتصادسنجی۲۷ به برخی از عرصه های علوم طبيعی چون 

زيست شناسی جمعيت۲۸ نزديک ترند تا ديگر عرصه های 

علوم اجتماعی و بعضی عرصه های علوم طبيعی به علوم 

اجتماعی نزديک ترند تا به علوم طبيعی ( دانيل، ترجمه 

سروش،۱۳۷۳). 

ــت.  ــازگارتر اس علوم تربيتی با رويکردی کثرت گرا س

شرايط تنوع عوامل اجتماعی، جمعيتی، فرهنگی، اقتصادی 

و سياسی تأثيرگذار بر تعليم و تربيت، پژوهش آموزشی 

ــرا از حيث موضوعی و  ــه عنوان يک فعاليت کثرت گ را ب

روش شناختی مطرح ساخته است.

علوم تربيتی نيز ماهيتی همانند علوم اجتماعی دارد و به 

همين دليل با رويکردی کثرت گرا سازگاری نشان می دهد. 

ــوزه پژوهش های  ــردی کثرت گرا در ح با پذيرش رويک

ــی، عرصه عمل بر دايره ای متنوع از رويکردهای  آموزش

ــوده می شود و طيف متنوعی از شيوه های  پژوهشی گش

ــی کامًال تحت کنترل، تا  ــی از تحقيقات آزمايش پژوهش

اقدام پژوهی، از مطالعات تاريخی تا تحليل منطقی ۲۹در 

توليد دانش پژوهشی فرصت بروز می يابند. چنين دامنه ای 

وسيع دربرگيرنده همه رويکردهای پژوهشی اعم از کمی 

و کيفی، رفتارگرايی۳۰ و نظريه انتقادی۳۱ خواهد بود و به 

تحقيقات آموزشی می بايست از 
يک سو به عنوان تحقيقات بنيادين 
ادراک از فرآيند آموزش و پرورش 
را بهبود بخشد و از طرف ديگر 
با تحقيقات کاربردی در خدمت 
استدالل علمی عمل تربيتی و 
سياست های آموزشی باشد.
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علوم تربيتی با رويکردی کثرت گرا 
سازگارتر است. شرايط تنوع عوامل 
اجتماعی، جمعيتی، فرهنگی، اقتصادی 
و سياسی تأثيرگذار بر تعليم و تربيت، 
پژوهش آموزشی را به عنوان يک 
فعاليت کثرت گرا از حيث موضوعی و 
روش شناختی مطرح ساخته است.

سمت ارائه نظريه ای جامع از پژوهش های آموزشی گرايش 

ــب با اين رويکرد فراگير، شيوه های پژوهش  دارد. متناس

ــی نه تنها در تعارض با يکديگر نيستند بلکه هر  آموزش

يک ضعف ديگری را می پوشانند. ماهيت متنوع و گسترده 

آموزش و پرورش با پذيرش صرف يک رويکرد پژوهشی 

ــازگاری ندارد. (والکر و ايورز۳۲، ۱۹۹۴). کيوز (۱۹۸۸)  س

ــی بحث  ــاره پارادايم های۳۳ مختلف پژوهش آموزش درب

می کند  از پژوهش های تجربی اثبات گرا تا تفسيرگرايی و 

قوم نگاری۳۴، همه آنها را در راستای يکديگر تلقی می کند، 

و نظريه وحدت و يکپارچگی۳۵ را در پژوهش های آموزشی 

ــی در کل از يک پارادايم با  سر می دهد. پژوهش آموزش

گستره ای از رويکردهای پژوهشی تبعيت می کند. (به نقل 

ــون۳۷ (۱۹۹۲)  ــن،۱۹۹۴). اتکينسون۳۶ و جکس از هيوس

ــازی مجموعه ای  ــی را فراهم س ــالت پژوهش آموزش رس

متعادل از انواع رويکردها در تحقيقات آموزشی می داند.
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دکتر اسداله خديوی، سرپرست مرکز پژوهشی 
کاربردی  وتربيت  تعليم 

تبريز

مقدمه
ــای  ــه نظام ه ــروزه هم ام

ــه حيطه ها  ــی در هم تربيت

نيازمند الگوهای علمی، عملی و مدرن بوده و بايد با الهام 

از آرمان ها و بصيرت ها خود صاحب نظريه باشند.تا زمانی 

ــلح و مجهز به نظريه ها  که نظام های تعليم و تربيت مس

ــت به اهداف خود  ــند، نخواهند توانس و بصيرت ها نباش

دست يابند. در اين ارتباط امانوئل کانت فيلسوف مشهور 

می گويد: «عمل کردن بدون اتکا به نظريه يک حرکت و 

فعاليت کور است و نظريه پردازی بدون توجه به واقعيت ها 

تنها يک بازی ذهنی است». از مختصات هر نظام تربيتی 

ــت. نظريه ها موجب مشروعيت علوم  ــتن نظريه اس داش

می شوند، به خلق مفاهيم جديد و توسعه مرزهای دانش 

ــتند، چرا که  کمک می کنند و در کل زيربنای علوم هس

مهمترين عامل بلوغ هر علمی داشتن نظريه در حوزه آن 

ــت و هدف نهايی و آخرين جنبه از علم ،ساخت  علم اس

ــی به علوم  ــت يعنی دسترس نظريه يا نظريه پردازی اس

نظری. هدف از نگارش اين مقاله تشريح و تفسير مفاهيم 

ــردازی: نظريه، فرانظريه، انواع نظريه ها و  کليدی نظريه پ

نقش آنها در نظام های تعليم و تربيت است.

نظريه
ــت.  ــتن نظريه اس ــی از مختصات هر علمی داش يک

ــط درونی  ــه ای از رواب ــت از مجموع ــه عبارت اس نظري

ساخت ها(مفاهيم)، تعاريف و قضايايی که ديدگاه منظمی 

ــن متغيرها به  ــق تعيين روابط بي ــا را از طري از پديده ه

ــخص  ــور تبيين، پيش بينی و کنترل پديده ها مش منظ

ــرای درک يا  ــی ب می کند(کرلينجر،۱۹۷۳). نظريه روش

مشاهده واقعيت هاست که به دنيای مجهول يا مبهم اطراف 

معنا می دهد. نظريه اطالعات به دست آمده را سازماندهی 

کرده و برای حوادث مشاهده شده، تبيين های مناسب را 

از طريق روابط بين متغيرها ارائه می كند. نظريه نگرشی 

منظم، سنجيده و عقاليی از موقعيت را به دست می دهد 

(جوزف بردلی۱،۲۰۰۴). نظريه معرف واقعيت بوده ولی 

عين واقعيت نيست. نظريه سکويی برای مشاهده، توصيف، 

تبيين، درک، پيش بينی، و کنترل فراهم می سازد(روجرو 

ــه را مجموعه ای از  ــز۲،۲۰۰۰). فيگل(۱۹۵۱) نظري هين

بيانيه های مرتبط می داند که به توضيح،تبيين و پيش بينی 

يک سری از حوادث و وقايع می پردازد.

نظريه ها پايه و اساس عمل قرار می گيرند و راهنمای 

عمل، زبان مشترک، چارچوب ادراکی و چالش های عملی 

ــتند، خرد در سايه بهره گيری از نظريه ها به واقعيت  هس

پيوسته و کاربست چارچوب ها و مدل های ذهنی را برای 

ــازد. نظريه به عنوان  ــه و عمل مقدور می س پيوند نظري

ــک ابزار و همانند قطب نما در جهت دهی به فعاليت ها  ي

و مسائل مورد استفاده قرار می گيرد و مانند کليدی برای 

باز کردن قفل هاست که منجر به جهت گيری های جديد 

می شود و پشتيبان و حامی عمل است. نظريه به انسان ها 

ــناخت ايجاد می نمايد و همچون  جعبه ابزار می دهد، ش

منشور عمل می نمايد و زمينه فعاليت های تعليم و تربيت 

را فراهم می کند و به فرآيند تعليم و تربيت نظم و انسجام 

می بخشد(پاک سرشت،۱۳۸۶). نظريه دارای خصوصيات 

زير است: 

۱-بطور نسبی مجرد بوده و دارای کليت واحد و قابل فهم 

است. 

۲- فرضيات عمودی هستند. 

۳-بيانيه های قابل پيش بينی می باشد.

۴-عبارت های منطقی مرتبط و بيانيه های تجربی درباره 

ويژگی وقايع می باشند.

۵- تدريجی بوده و از رشد و پويايی برخوردارند.

۶- بيانيه های ذهنی  است که بخشی از معرفت علمی را 

در مجموعه قوانين يا عبارت های علمی مطرح می نمايد و 

دارای ظرفيت خلق و تبيين  است.

۷- به داده های متجانس و قضايا وحدت می بخشد.

۸- دارای چارچوب منطقی و وحدت يافته است.

ــائل تربيتی فراهم  ۹- چارچوب نظری را برای درک مس

می سازد.

۱۰- چارچوبی را جهت اجرای وظايف و تفکر و اجرا مهيا 

می سازد.

ــوب داوری فراهم  ــا چارچ ــا ي ــرای کارورزان مبن ۱۱-ب

می سازد.

۱۲- کاربرد نظريه تحليل رويدادها را تسهيل می کند.

ــته  ــون را داش ــرای آزم ــزار الزم ب ــد اب ــه باي ۱۳- نظري

باشد(دالور،۱۳۸۷).

فرانظريه
فرانظريه عبارت است از عمل تحليل، ترکيب، تلفيق 

و نقد نظريه های مختلف مربوط به يک حوزه تخصصی و 

ترسيم شمای نظريه ها در قالب جديد و نظام يافته. بنابراين 

ــاندن نظريه ها در قالب يک زبان  فرانظريه به نظريه کش

حرفه ای است و نظريه ای در باره نظريه هاست که از پلکان 

شناخت باال رفته و مجموعه نظريه ها را با يک نظم منطقی 

و در قالب موزون و منسجم قرار می دهد. فرانظريه به نقد 

کشيدن نظريه ها يعنی تجزيه و تحليل محاسن و معايب 

ــی از بيرون و باال  آن هاست در حقيقت فرا نظريه نگرش

ــيدن جريان های درون حوزه معرفتی  جهت به نظم کش

است (رادولف و کورناب۳،۱۹۷۰)

نظريه پردازی
نظريه پرداز کسی است که علم و عملش آينه ديگران 

ــول در آوردن بيانيه ها و  ــت. کار نظريه پردازی به فرم اس

قدم هايی است که به تبيين محتوای مجموعه های فرعی 

ــجم  مختلف پرداخته و ارتباط آنها را در يک طرح منس

ــان می دهد. نظريه پردازی فرآيند شکل دهی به يک  نش

پيام با بهره گيری از حوزه های متفاوت است. نظريه پردازی 

ــيدن و توجه به نظام تعليم و تربيت،  ــيوه ای از انديش ش

ــط و روابط گروهی و کاربرد آن به عنوان يک واحد  محي

است.

نقش نظريه ها و فرانظريه ها در تعليم و تربيت
ــبی را برای درک  نظريه ها چارچوب های نظری مناس

ــائل تربيتی فراهم می سازند و برای خود يک يا چند  مس

مفاهيم اساسی 
کرسی های نظريه پردازی در تعليم و تربيت

نظريه ها به توصيف پديده ها 
می پردازند: نظريه ها ابزار 
مشاهده،بررسی،توضيح پديده های 
حوزه علمی هستند و می توانند 
پديده های اين حوزه را خالصه و 
طبقه بندی کنند و بين رويدادهای 
مختلف آن ارتباط برقرار نمايند. 
بنابراين آنها ابزار تشخيص اند و نقش 
آگاهی بخشی دارند و برای تربيت 
انسان ها مفيد می باشند
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نظريه پرداز کسی است که علم و عملش 
آينه ديگران است. کار نظريه پردازی 
به فرمول در آوردن بيانيه ها و قدم هايی 
است که به تبيين محتوای مجموعه های 
فرعی مختلف پرداخته و ارتباط آنها را در 
يک طرح منسجم نشان می دهد

ــرت دارند، درحقيقت يک نوع نقش و پويايی جديد  بصي

ــل خلق عمليات  ــارت ديگر عام ــاد می كنند. به عب ايج

ــه خصوصيت آن يعنی  ــوند. س و اقدامات جديد می ش

ــوند که نظريه  ــن و پيش بينی باعث می ش توصيف،تبيي

ــده و به دنبال خود بينش ها و بصيرت ها و  وارد زندگی ش

ــه ها را به همراه بياورند. در اين ميان کسانی موفق  نقش

هستند که نظريه می دانند و براساس آن به خلق بينش 

ــالوده و مبانی  ــد. درحقيقت نظريه ها ش اقدام می نماين

ــرای  ــتند و ب ــری بينش ها،آرمان ها و ايده آل ها هس نظ

رسيدن به آرمان ها به انسان جهت می دهند. واقعيت های 

ــمبل ها و نمادها را به وجود می آورند. هر  جديد،کانال، س

ــه به قلمرو خويش  ــی دارد و بايد با توج ــه قلمروي نظري

چارچوب ادراکی تدوين نمايد. آنها ابزار به قدرت رساندن 

انسان ها هستند(حيدری و خديوی،۱۳۸۰).هرچه تعداد 

نظريه بيشتر باشد قلمرو قدرت انسان ها افزايش می يابد. با 

توجه به مباحث انجام گرفته و سه نقش توصيف، تبيين و 

پيش بينی در ذيل به بررسی نقش نظريه ها و فرانظريه ها 

می پردازيم:

۱- نظريه ها به توصيف پديده ها می پردازند: نظريه ها ابزار 

مشاهده،بررسی،توضيح پديده های حوزه علمی هستند و 

ــوزه را خالصه و طبقه بندی  می توانند پديده های اين ح

کنند و بين رويدادهای مختلف آن ارتباط برقرار نمايند. 

بنابراين آنها ابزار تشخيص اند و نقش آگاهی بخشی دارند و 

برای تربيت انسان ها مفيد می باشند.

۲- نظريه ها به تبيين پديده ها می پردازند: به اين معنا که 

بين متغيرهای مختلف رابطه درونی برقرار کرده چارچوب 

مناسبی را برای عمل فراهم می سازند. و نقشه و راهنمای 

ــاس  عمل قرار می گيرند. کار در تمام زمينه ها بايد براس

ــد. عمل غيرنظری علمی نيست، بدون نظريه  نظريه باش

عمل کردن به معنای غيرعلمی عمل کردن است. شايسته 

ــرفته تلفيق و  ــت که تجربه های عملی با نظريه پيش اس

حمايت شوند. اگر عمل غيرنظری انجام شود چون تنوع 

ــيار زياد است ممکن است منجر به بی نظمی و  عمل بس

هرج ومرج و آزمون و خطا شود. منطقی است که همانند 

علوم طبيعی از نظريه آغاز كنيم و به تجربه های عملی و 

علمی هدايت شويم. تغيير و اصالح مداوم نظريه ها حاكی 

از پويايی و زايايی بسيار باالی آنهاست.

۳- نظريه ها زمينه ها را برای پيش بينی فراهم می سازند: 

ــای حال و آينده ارتباط  نظريه ها می توانند بين رويداده

ــت را بيان  برقرار کنند و وقايعی را که هنوز رخ نداده اس

کرده تحقيق و توسعه را فراهم سازند. نظريه های آموزش 

و پرورش به محققان امکان می دهند جايگاه مطالعات خود 

را دريابند و در طرح پرسش های بهتر و تفسير مشاهدات 

ــاری دهند. بدين ترتيب بدون وجود نظريه های  آنها را ي

تعليم و تربيت پژوهش در اين زمينه ممکن نيست.

ــرل و داوری و بهبود  ــرای کنت ــن می توان ب همچني

ــی از آنها استفاده کرد.با کمک آنها می توان  نظام آموزش

مشکالت را شناسايی و تحليل نمود و مبنای معقولی برای 

ــرد. به طور خالصه می توان گفت  تصميم گيری فراهم ک

ــه و فرا نظريه در حوزه تعليم و تربيت فراهم  نقش نظري

سازی بستر تفکر، پژوهش و عمل در اين حوزه معرفتی 

است.

 انواع نظريه ها
پرفسـور هريس(۱۹۸۵) نظريه ها را با توجه به کاربردی 

بودنشان به چهار طبقه تقسيم نموده است:
ــه چارچوب ادراکی  ۱- نظريه های تبيينی: درصدد تهي

ــتند که برگرفته از  ــت حل معضالت و پديده ها هس جه

پارادايم علوم طبيعی است و تفکرات پوزيتيويستی بر آن 

حاکم است مانند نظريه فرويد و پياژه.

ــائل و اهداف  ۲- نظريه های آموزه ای/دکترين:در باره مس

ــه در فرهنگ،  ــم و تربيت به بحث می پردازد و ريش تعلي

ماهيت انسان يا جامعه دارد و به صورت ايدئولوژی مطرح 

می شود. اين نظريه ها همان نظريه های فکری و فلسفی و 

به عبارت ديگر همان فلسفه تعليم و تربيت به صورت کل 

می باشند، مانند ايده آليسم و پست مدرنيسم.

ــکل  ــای کاربردی: نظريه های کاربردی متش ۳- نظريه ه

ــه راه حل های  ــند که به ارائ ــجم می باش از اصولی منس

ــتراتژيک جهت دستيابی به اهداف می پردازند وصرفًا  اس

اعتبار تجربی وپراگماتيستی دارند.اين نظريه گونه کاربردی 

دو نظريه قبل است مانند نظريه اريکسون ونظريه آموزش 

برنامه ای . 

۴-  نظريه های عملی: دراين نظريه کار توسط متخصص 

تئوريزه و درگذر عمل پخته می شود. معلمان در صحنه 

ــل آن را طراحی و اجرا می کنند و درحقيقت قابليت  عم

تعميم داشته واستراتژی عقاليی است. جزئيات اجرا کامَال 

ــن است و استاد کارورز الگوی بارزی برای عمل می  روش

باشد. دارای ماتريکس تصميم گيری است و راه حل ممکن 

را ارائه می دهد. نظريه های عملی بايد با روش های تجربی 

ــا نظريه های کاربردی صرفًا اعتبارتجربی  اعتبار يابند، ام

ــخص  ــد. در نظريه های کاربردی محتوا و بافت مش دارن

ــت که اجرا می شود و به صورت عملياتی در می آيد اما  اس

در نظريه های عملی محتوا و بافت مشخص نيست. خود 

فرد روش را با توجه به مسأله يا مشکل خلق می کند مثل 

پژوهش در عمل در آموزش و پرورش.   

جرالد گوتک(۱۳۸۵)نظريه های تعليم و تربيت را با توجه 
به خاستگاه آنها به سه دسته تقسيم کرده است:

۱- نظريه های اشتقاقی: نظريه های اشتقاقی از حوزه های 

وسيع تر دانش و معرفت بشری مانند مکاتب و ديدگاه های 

فلسفی نشأت می گيرند.گاهی اوقات خود اين فلسفه ها با 

قدری مسامحه، نظريه تربيتی خوانده می شوند. همچون 

ــون،۱۹۷۵).بعضی از  نظريه تربيتی افالطون(بون وهابس

ــت در بيش  ــتقاقی ممکن اس نظريه های به اصطالح اش

ــند. مانند ماهيت گرايی  ــفه ريشه داشته باش از يک فلس

ــتفاده کرده  ــم اس ــم و هم از رئاليس که هم از ايده آليس

است(گوتک،۱۹۸۰).

ــامل  ــی: ش ــای عکس العمل گونه يا واکنش ۲- نظريه ه

مجموعه ای از ديدگاه ها، مفاهيم و اصول تربيتی است که 

به منظورمقابله با يک موقعيت خاص اجتماعی و اقتصادی 

به ظهور می رسند.

ــه مجموعة مفاهيم،  ــای برگرفته از عمل: ب ۳- نظريه ه

رويکردها و اصول تربيتی گفته می شودکه ارزش و اعتبار 

ــند. مثل (نظريه  ــانده باش ــود را در عمل به ثبوت رس خ

مدارس کارآمد) که از پاره ای اعمال و روش های تربيتی 

ــه نقل از  ــت ب ــمه گرفته است(پاک سرش موفق سرچش

گوتک،۱۳۸۰).

بون و هابسون(۱۹۷۵)تقسـيم بندی سـاده ديگری از 
نظريه های تعليم و تربيت ارائه داده اند. آنان به طور كلی 
ايـن نظريه ها را بـه دو نوع مبنايی و اصالحی تقسـيم 

کرده اند:
ــامل فلسفه های بنيادی مثل  ۱- نظريه های مبنايی: ش

افالطون، ارسطو و جان ديويی است.

۲- نظريه های اصالحی: شامل آرا و افکار تربيتی کسانی 

مانند کمينوس، پستالوزی، فروبل و هربارت و امثال آنان 

است.

ــب برخی از ويژگی های  پاک سرشت(۱۳۸۰) برحس

ــته مبنايی، اشتقاقی،  ــاخص نظريه ها را به چهار دس ش

اصالحی-واکنشی و برخاسته از عمل تقسيم نموده است.

نتيجه گيری
ــای جديد مطابق با  ۱- نظريه ها منجر به جهت گيری ه

نيازهای جامعه می شوند.

۲- نظريه ها ابزار تشخيص، مشاهده، توصيف، توضيح و 

پيش بينی هستند و پايه و اساس عمل قرار می گيرند.

۳- ايجاد دانش و معرفت در هر زمينه ای به نظريه وابسته 

است.

۴- نظريه باعث نظم بخشی به فعاليت ها می شود و از هدر 

رفتن سرمايه جلوگيری می کند.

۵- نظريه ها به خلق حوادث ظهور کننده کمک می کنند و 

برای انسان ها راه حل های مختلف ارائه می دهند.

۶- نظريه ها و فرانظريه ها ابزار به قدرت رساندن انسان ها 

هستند.

پيشنهاد ها
۱- برای استفاده از نظريه ها بايد آنها را از حالت توصيفی و 

آموزه ای به شکل کاربردی درآورد و اين امر نياز به تحقيق 

و پژوهش دارد.

ــتفاده در آموزش و پرورش بايد به  ۲- نظريه ها برای اس
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بديهی است تا نظريه  ای وجود نداشته 
باشند پژوهش بنيادی انجام نمی شود. 
زيرا هدف اساسی پژوهش های 
بنيادی، آزمون نظريه ها و تبيين روابط 
بين پديده ها و افزودن به مجموعه 
دانش موجود در يک زمينه خاص است

دکتر نعمت اهللا متين، عضو هيأت علمی پژوهشکده 
تعليم وتربيت 

پرهياهوی  ــای  دني در 

ــته  ــروز، بيش از گذش ام

ــريت، تالش  در تاريخ بش

ــری در  ــترده و فراگي گس

ــی جهان برای  مراکز علم

دست يابی به دانش به چشم می خورد. پژوهشگرانی 

که به دنبال حقيقت هستند  کليدی به نام پژوهش 

در دست دارند تا درب های بسته جهل را بگشايند و 

با شعور وخرد خود، دانش و حکمت بشری را توسعه 

ــان در آغاز راه، در زمانی که  دهند. بدون ترديد انس

به انديشيدن و تفکر پرداخت ازطريق فطرت متوجه 

شد که بايد روشی را برای شناخت واقعيت ها به کار 

ــال ها تالش، قواعد و رسوم تفکر  برد، آنگاه پس از س

را نظم بخشيد.

در جهان امروز، ابزار قدرتمند پژوهش و مجاهدت 

ــأ تحول و تغييرات بنيادی در  ــگران، منش پژوهش

ــت.  زمينه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی گرديده اس

ــگران به وسيلة پژوهش و غلبه بر مشکالت،  پژوهش

ــر را به ارمغان آوردند. علم و پژوهش و  ــعادت بش س

پژوهشگری به منزله ضرورتی انکارناپذير و غيرقابل 

ــر و تحول در همة   ــت. برای ايجاد تغيي اجتناب اس

ــا بخصوص نظام تعليم وتربيت پژوهش مايه  نظام ه

اصلی است، آگاهی از روش های علمی، توسعه علم،  

ــتوانه  قوانين و نظريه ها و نظريه پردازی می تواند پش

ــد، که اين مهم متأسفانه در  ترقی و تعالی آنان باش

کشورهايی نظير ايران مورد توجه نيست و موجبات 

عقب  ماندگی را فراهم آورده است، لذا بايد سازمان ها 

ــگاه  ــی و باالخص پژوهش ــوص مراکز پژوهش بخص

مطالعات آموزش و پرورش کوشش نمايد  زمينه ها و 

بسترهای الزم در اين زمينه را فراهم نمايد. اهميت 

روزافزون پژوهش،  و رسالت پژوهشگاه مسئولين را بر 

آن داشت تا پيش زمينه های کرسی های نظريه پردازی 

ــگاه ايجاد نمايند، و گام های اوليه را در  را در پژوهش

ــن راه بردارند. به بهانه اين حرکت نگارنده مطالب  اي

زير را به رشته تحرير در آورده است.

و هم شب و روز و خورشيد و ماه را برای زندگانی 

شما در گردون مسخر ساخت و ستارگان آسمان را 

به فرمان خويش مسخر کرد. (تا هر جانب آسمان که 

حکمت بالغه او فرمان دهد، از شوق حرکت کنند) و 

ــانه هايی از قدرت خدا برای اهل  در اين کار آيات و نش

خرد پديدار است.

(سوره النحل – آية ۱۲)

ضرورت و اهميت توجه به نظريه پردازی
ــی برنظريه و  ــعه علوم در همة زمينه ها مبتن توس

نظريه پردازی است و نقش پژوهش در اين جريان بسيار 

اساسی است. 

ــتوار  ــت که بر محور علم اس پژوهش فرايندی اس

ــاس می توان پژوهش را فرايند علمی  است. بر اين اس

ــد، پژوهش از نظريه  ــائل ناميد. در اين فراين حل مس

آغاز می شود و می تواند به قانون ختم شود. بر اين مبنا 

ــخص شدن مسأله  می گوييم يک پژوهش، پس از مش

ــت در صدد يافتن نظريه يا  ــخ آن اس که به دنبال پاس

ــای اوليه علمی  ــتوارکردن پايه ه نظريه هايی برای اس

خود است. بنابراين، نظريه با مشکل يا مسأله پژوهش 

مقابله می شود. پژوهشگر از اين مقابله فرضيه می سازد. 

ــش، فرضيه را به صورت عينی آزمون  در فرآيند پژوه

می کنند، چنانچه فرضيه به صورت مکرر ودر همه جا 

اثبات شود، قانون علمی به دست می آيد و توسعه علم بر 

آن بنا می شود. (عزتی، ۱۳۷۶).

آخرين جنبه از مفهوم علم که مورد توجه قرار می گيرد،  

ــگران طی پژوهش های  ــاخت نظريه است. پژوهش س

تجربی خود، بسياری از واقعيات را جمع آوری می کنند، 

ــدند، نظريه ها  اما وقتی که اين واقعيات جمع آوری ش

نتايج مشاهدات را به هم پيوند می دهند و پژوهشگران 

ــازند که يک اظهار نظر عمومی در مورد  را قادر می س

متغيرها و روابط بين آنها ارائه کنند. هدف نهايی و اصلی 

علم، ساختن نظريه است. 

ــم آوردن راهبردهايی برای پژوهش  ــه با فراه نظري

بيشتر جهت پيشرفت علوم جديد، ايجاد انگيزه می کند. 

از طريق نظريه، دانشمندان استنتاجات مربوط به اين 

مسئله را که در موقعيت خاص و تحت شرايطی ويژه چه 

به بهانه ارتباط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با کرسی های نظريه پردازی

از نظريه تا قانون

شکل بومی درآيند.

ــردازی، نقد و مناظره بايد آموزش داده  ۳- مفاهيم نظريه پ

شود.

ــی های نظريه پردازی در جهت بسترسازی  ۴- برگزاری کرس

برای خلق و صورتبندی نظريه ها و نظريه پردازی افزايش يابد. 

۵- روح پرسشگری که پژوهشگری فرزند آن است بايد در 

آموزش و پرورش تعالی يابد.

۶- الزمه نظريه پردازی پژوهش است که پژوهشگری بايد 

در آموزش و پرورش از دوره ابتدايی شروع شود.

ــوع محوری به  ــد از معلم محوری، موض ــوزش باي ۷- آم

سمت و سوی مسأله محوری، پژوهش محوری و يادگيری 

پروژه ای سوق داده شود.

۸- بايد نظريه پردازی بومی تشويق شود و فضا سازی الزم 

برای آن صورت گيرد.

ــگ تحقيق و توليد دانش در جامعه و آموزش و  ۹- فرهن

پرورش تشويق شود.

۱۰- شکاف بين نظريه و عمل در آموزش و پرورش کشور 

ــتفاده مشخص  با توجه به نظريه يا نظريه های مورد اس

شود.

۱۱-برای ايجاد زبان مشترک در حوزه نظريه پردازی بين 

ــتر الزم فراهم  متخصصان حوزه های تعليم و تربيت بس

گردد. 
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واقعه ای اتفاق خواهد افتاد، انجام می دهند. دانشمندان 

از طريق نظريه ها و دانسته های خود به عنوان سکوی 

پرشی برای دستيابی به پيشرفت های تازه بهره برداری 

ــد،  می کنند. اگر هدف يک نظريه خدمت به علم باش

بايد دارای معيارهايی باشد. اينها صفت هايی هستند که 

مشخصه های يک نظريه صحيح و منطقی می باشند و 

اهميت آن را به اثبات می رساند.

 يک نظريه بايد قادر به توصيف واقعيات مشاهده شده 

ــئله ای خاص باشد، همچنين بايد توانايی  در مورد مس

ارائه « چرايی» پديده مورد بررسی را داشته باشد.

 نظريه بايد با واقعيات مشاهده شده و با پيکره دانش 

موجود همساز باشد. معموًال  پژوهشگران در جستجوی 

ــتند که محتمل ترين و کاراترين شيوه  نظريه ای هس

توجيه واقعيت های انباشته شده را فراهم آورد. 

 نظريه بايد برای اثبات خود، راه هايی را ارائه کند.

ــبت به کشف های جديد ايجاد انگيزه   نظريه بايد نس

کند.

بديهی است تا نظريه  ای وجود نداشته باشند پژوهش 

بنيادی انجام نمی شود. زيرا هدف اساسی پژوهش های 

بنيادی، آزمون نظريه ها و تبيين روابط بين پديده ها و 

افزودن به مجموعه دانش موجود در يک زمينه خاص 

ــت. پژوهش های بنيادی، نظريه ها را بررسی کرده،  اس

ــا تبيين روابط  ــا را تأييد،  تعديل يا رد می کند. ب آن ه

ميان پديده ها، پژوهش بنيادی به کشف قوانين و اصول 

علمی می پردازد. با اين اهداف، تحقيقات بنيادی درصدد 

ــته های موجود درباره اصول و  ــعه مجموعة دانس توس

قوانين علمی است. يکی از نقاط ضعف کاربست پژوهش 

در کشور نداشتن پژوهش های بنيادی است که آن نيز 

به دليل نداشتن نظريه می باشد.

مـنابع و مـراجـع بـرای انتـخاب موضوع پژوهش 

 Deduction from)   ــت ــتنتاج از نظريه هاس اس

theories )  پژوهشگران علوم بخصوص علوم تربيتی 

ــه در زمينه های  ــای فراوانی ک ــد از نظريه ه می توانن

مرتبط وجود دارد، مانند نظريه های مختلف يادگيری، 

شخصيت، جامعه شناسی، رشد و امثال آن ها، فرض يا 

فرض هايی را استنتاج کنند و به پژوهش و مطالعه آنها 

بپردازند. نظريه ها اغلب شامل اصول کلی و عمومی اند 

که انطباق و کاربرد آنها در مسائل ويژه و واقعی مشخص 

نيست. محققان در اين گونه موارد موظف اند که قابليت 

ــائل ويژه و واقعی به  انطباق و کاربرد نظريه ها را در مس

نحوی واضح و مشخص تعيين  کنند، و آن را به صورتی 

قابل آزمودن و آزمايش بيان نمايند. پژوهشگر می تواند 

با توجه به اصول کلی و عمومی نظريه، فرض هايی را که 

بيان کننده يافته های مورد انتظار او از موقعيت علمی 

بخصوصی است عنوان کند، و از طريق کاوشی منظم و 

علمی به جمع آوری اطالعات بپردازد و تعيين نمايد آيا 

اطالعات به دست آمده اين فرض يا فرض ها و در نتيجه 

نظريه را تأييد می کند يا خير۲. (سيف نراقی، ۱۳۷۴). 

ــگی و  ــش و نظريه، فرآيندی هميش ــد پژوه فراين

مستحکم است. با اينکه هر موضوع پژوهشی به طريقی 

ويژگی های منحصر به فرد خود را دارد، تمام پژوهش ها 

بدون توجه به پديده مورد بررسی دارای مراحلی هستند 

ــد از: انتخاب  موضوع پژوهش و  . اين مراحل عبارت ان

بيان فرضيه، تهيه طرح پژوهش ، اندازه گيری و جمع 

آوری اطالعات، طبقه بندی وتجزيه و تحليل اطالعالت 

ــير  نتايج به منظور آزمون فرضيه که هر يک از  و تفس

مراحل ذکر شده با تئوری يا نظريه در ارتباط هستند، 

ــم روی آنها تأثير می گذارد  به اين معنی که نظريه ه

ــنگ زيربنای  و هم از آنها تأثير می پذيرد، لذا نظريه س

پژوهش است و فرضيه ها بر روی آن بنا نهاده می شوند۳. 

(ايران نژاد پاريزی، ۱۳۷۸). 

به طور کلی هدف اساسی علم نظريه می باشد. نظريه 

از تلفيق چند قانون علمی مرتبط با يکديگر، با کسب 

بينش و شناختی کلی تر و عام تر درباره روابط موجود 

ــان رويدادها يا پديده های طبيعی پديد می آيد.  در مي

تئوری يا نظريه امکان پيش بينی رويدادها را در سطحی 

ــيع تر از يک واقعيت که به صورت قانون علمی  وس

ــت فراهم می آورد، و به گونه کلی هدف  درآمده اس

اساسی علم را تشکيل می دهد. 

 فايده و اهميت نظريه پردازی در آن است که نظريه 

می تواند افکار جديدی را در روند حل مسائل نظری 

برانگيزد. 

 نظريه ممکن است الگوهايی از موضوعات و مسائل 

مورد بحث ارائه دهد، به طوری که بتوان يک توصيف 

جامع و طرح گونه از آنها عرضه کرد. 

ــت به   تجزيه و تحليل و نقد هر نظريه ممکن اس

نظريات تازه ای منجر گردد. 

 نظريه ممکن است الهام بخش فرضيات علمی تازه 

باشد. 

بايد اذعان داشت که تعليم وتربيت به طور اخص 

ــت، چرا  ــوگير های نظريه ای در رنج اس از فقدان س

ــت.  ــه تأکيد اصلی در آن بر تجربه گرايی بوده اس ک

کارشناسان تعليم و تربيت به دليل آنکه به «کسب 

ــی» آنها عالقه مند  ــات» بيش از يافتن «چراي واقعي

هستند، مورد انتقاد قرار گرفته اند. 

ــم و تربيت و  ــت در آينده علمای تعلي ــد اس امي

ــان اين حوزه در جهت انجام پژوهش های  کارشناس

ــاز در اين خصوص  ــادی و ارائه نظريات مورد ني بني

قدم های الزم را بردارند. 

منابع :
۱- عزتی، مرتضی، روش تحقيق درعلوم اجتماعی 

، کاربرد در زمينه مسائل اقتصادی، مؤسسه تحقيقات 

اقتصادی دانشگاه تربيت مدرس، ۱۳۷۶. 

۲- نادری، عزت اهللا و مريم سيف نراقی، روش های 

تحقيق و چگونگی ارزشيابی آن در علوم انسانی، دفتر 

تحقيقات و انتشارات بدر، ۱۳۷۴. 

۳- ايران نژاد پاريزی،  مهدی، روش های تحقيق در 

علوم اجتماعی، تهران، مديران، ۱۳۷۸.

در جهان امروز، ابزار قدرتمند پژوهش 
و مجاهدت پژوهشگران، منشأ تحول 
و تغييرات بنيادی در زمينه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی گرديده است.
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برخی از نهادهای آموزش عالی 
اسالمی همچون ربع رشيدی، 
رصدخانه مراغه، مدرسه نظاميه، 
مدرسه مستنصريه، جامع االزهر، 
بيت الحکمه، دارالعلم ها

منشأ و الهام بخش دانشگاه های 
بزرگ غربی، بويژه در اواخر قرن 
دوازده وسيزده ميالدی بوده است

دکتر حسين خنيفر، دانشياردانشگاه تهران 

چکيده:
ــفه  حوزه علوم ، دين، فلس

ــالمی يک حوزه  و معارف اس

ــت که از يک طرف  فراملی اس

از ديرينگی برخوردار است و از 

طرفی ديگر در ابعاد جهانی مورد التفات، احترام، انتقاد و 

عنايت و دشمنی است که در آن، آموزش و مقوله پژوهش 

نيز پا به پای مقارنت و معاضدت تحوالت آن مورد عنايت 

ــه امر پژوهش در اين  ــت. در حال حاضر توجه ب بوده اس

عرصه عميق تر و دغدغة اصلی فرهيختگان اين عرصه ملی 

و بين المللی گشته است که خود نقطه عطفی در فرايند 

تکاملی و تحولی اين نهاد مقدس و تأثيرگذار است.

نگارنده ضمن مفهوم شناسی و پيشينه کاوی شاخصه ها 

و مؤّلفه های اساسی در آغاز مقاله، عمدة بحث را به سمت 

و سوی مقوله نظريه پردازی پژوهش در حوزة معارف دينی 

و اسالمی جهت داده و با بيان مسأله و اهداف و اهميت و 

محوريت موضوع و سپس واژه شناسی در صدد تبيين نظام 

علمی روش تحقيق اين وادی و ارائه ساختارهای مناسب 

«نظام پژوهشی» در اين عرصه است که اين مهم با تبيين 

ــی و اهدف آن و وظايف مديريت  مأموريت نظام پژوهش

دانايی محور و پژوهش مدار صورت گرفته و سپس مدل های 

خط مشی گذاری نظام پژوهش و مؤلفه های جامع را مورد 

بررسی قرار داده و به مقوله آموزش و تأثير آن در پژوهش 

حوزه اشاراتی نموده است.  

مقدمه:
حوزه  علوم، دين، فلسفه و معارف اسالمی اصلی ترين 

ــران و  ــازمان دهی صاحب نظ ــوزش، تربيت و س نهاد آم

انديشمندان و پژوهشگران در عرصة علوم دينی در سطوح 

مختلف است که با پيشينه ای به فراخنای تاريخ و به منزله 

ــازمان اجتماعی دارای اهداف، ساختار، سازوکار و  يک س

نقش و کارکرد درونی و اجتماعی خاصی است.

ــت   حوزه در لغت به مفهوم ناحيه، مرکز و مجتمع اس

(دهخدا ۱۳۷۳) و اصطالحًا بر مجموعه مدارس دانشگاه ها 

و فعاليت های رسمی و جانبی آموزشی رايج در يک منطقه 

ــه در نظام تعليم و  ــاز واژة مدرس ــود. در آغ اطالق می ش

ــی و رفته رفته از اواخر  تربيت دينی به عنوان نهاد آموزش

ــوم و در خالل قرن چهارم هجری قمری به دنبال  قرن س

تأسيس نهادهايی ويژة آموزش از سوی عالمان، حاکمان و 

نيکوکاران در شهرهايی همچون بلخ، بخارا، مرو، سمرقند، 

ــره و بغداد به  ــابور، بيهق، آمل، قم، کوفه، بص غزنه، نيش

سراسر جهان اسالم راه يافت و پس از آن در گسترة جهان 

اسالم مهمترين نهاد آموزشی پس از مساجد شناخته شد 

(غنيمه، ۱۳۷۲، قزوينی رازی، ۱۳۵۸). دراين باره به صورت 

پراکنده نيز اطالعاتی در البه الی گزارش مربوط به شهرهای 

مختلف شيعه به دست آمده است (صديق ۱۳۴۲؛ دوانی، 

۱۳۷۳). تأسيس مدارس نظاميه، به ويژه نظامية بغداد به 

دست خواجه نظام الملک، تحولی عميق در نظام مدارس 

علميه پديد آورد. (نخستين، ۱۳۶۷؛ کسائی، ۱۳۶۳). پيش 

از تأسيس مدارس، فعاليت های آموزشی در مساجد صورت 

ــکيل  می گرفت. پيامبر خود تعليم و تبليغ را پس از تش

ــجد آغاز کرد و شايد تا حدود  حکومت در مدينه، از مس

سه قرن در کنار مساجد، فعاليت های آموزشی در منازل، 

دربار حاکمان، کتابخانه ها، اماکن عمومی و نهادهايی نو، 

ــت. به تدريج و به  چون بيت الحکمه و مانند آن رونق داش

دليل تنوع و گسترش فعاليت های آموزشی نهاد مدرسه 

در کنار مسجد شکل گرفت (شبلی، ۱۳۶۱؛ آرام، ۱۳۶۶؛ 

نخستين، ۱۳۶۷). منسوب داشتن پيدايش مدارس تعليم 

و تربيت اسالمی به عهد پيامبر(ص) يا ائمه شيعه(ع) آن 

گونه که در اکثر آثار مربوط به تاريخ آموزش در اسالم به 

چشم می خورد، برآمده از خلط بين آموزش و نهاد آموزشی 

است. بی ترديد آموزش و تبليغ از زمان پيامبر آغاز شد؛ اما 

شکل گيری نهاد آموزشی مدرسه و حوزة علميه به دوران 

بعد برمی گردد. با وجود يکسانی زياد بين مدارس شيعی و 

سنی (نصر، ۱۳۵۰) مذاهب فقهی هر يک در مدارس ويژة 

خود به فعاليت می پرداختند.

 حوزه علوم، دين و فلسفه که تکيه اين مقاله بر مبحث 

ــت، به عنوان بخشی از سازمان فراگير  پژوهش در آن اس

ويژگی های نظريه پردازی درحوزه پژوهشی 
علوم دين ومعارف اسالمی
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ــت که از نظر ديرينگی، از قرن اول  ــی اسالمی اس آموزش

ـ. ق به اوج خود  هجری قمری رونق يافت و در قرن پنجم ه

رسيد شايد بتوان با وجود پاره ای اختالف نظر، ورود شيخ 

طوسی به نجف را در ۴۴۸ق، سرآغاز محوريت يافتن آن 

در فعاليت های آموزشی و پژوهشی شيعی دانست (غنيمه، 

۱۳۷۲؛ غروی ۱۴۱۴ق). 

سعی ما در اين نوشتار تعريفی دقيق از نظام پژوهشی با 

رويکرد به مقوله دين محوری و پرداختن به مؤلفه های نظام 

پژوهشی باالخص در حوزه تعليم وتربيت اسالمی است.  

امروزه به اصول و دستورالعمل های پژوهشی و تحقيقاتی از 

منظر اخالق و پاسداری از انسان به عنوان موضوع تحقيق 

نگريسته می شود و بسياری از مراکز علمی، تحقيقاتی و 

دانشگاهی برای تجديد نظر در مطالعات و روش های خود 

ــد. (بلمونت۱، ۱۹۹۰،ص  کميته های ضربتی ايجاد نمودن

ــفی و پژوهشی  ۳۰) اين مهم در حوزه  های معرفتی، فلس

ــت، چرا که به قول جان ديويی۲ پژوهش عبارت  الزم اس

است از فرآيند جستجوی منظم برای رسيدن به حقايق 

مناسب با لحاظ تحوالت زمان (بازرگان، ۱۳۷۶، ص۱۷)

بيان مسأله:
ابن سينا در رسالة معراجيه، پندی را از زبان مصطفای 

حق (ص) خطاب به مرتضای دين نقل کرده است (بابايی، 

۱۳۸۰، ص۱۱۵) که چنين است:

ــهم ِفی َتْکِثير الِعبادات  ــی! اذا َعّنی الناس اَْنُفَس « ياَعل

ــَک ِفی اَِدراک الَمْعُقوالِت َحتَّی  َو اْلخَيراِت َفاَنت َعنِّ َنْفِس
َتْسِبَقُهم»۳

ای علی! اگر خواهی از همة مردم در بزرگی پيشی گيری 

راه دانش و خردورزی پيش گير. آنگاه که ديگران خود را 

فقط به عبادت مشغول دارند، تو خويشتن را در راه درک 

معقوالت به تکاپو انداز.

فهم حقيقت و فلسفه وجود و ميل به کمال از مهمترين 

ــری در طول تاريخ بوده و هست و بشر  ــده های بش گم ش

راه ها و ابزارهای متعددی را به کار بسته است تا به اين مهم 

ــتند که روش مند و  نائل گردد. جوامع موفق آن هايی هس

هدف مند حرکت کرده و روز به روز برای تکامل و روش های 

جديد و کارآمد، سرمايه گذاری مناسب و جرأت تغيير۴ و 

ــالح۵ را به خود داده اند. نبايد فراموش کنيم، بيداری و  اص

رنسانس اروپا که متأثر از دوران شکوفايی و قدرت علمی 

مسلمانان پس از جنگ های صليبی بود، پيشتازی خود را 

همراه با خواب فلسفی و علمی مناطق اسالمی تمهيد و 

تقويت نمود و گرايش غربی ها به پژوهش و تحقيق فاصله ها 

ــان ۱۳۸۳، ص ۲۶۷).  برخی  ــدان کرد (قورچي را دو چن

ــالمی همچون ربع رشيدی،  از نهادهای آموزش عالی اس

ــه مستنصريه،  ــه نظاميه، مدرس رصدخانه مراغه، مدرس

جامع االزهر، بيت الحکمه، دارالعلم ها و نيز بسياری از روش ها 

و نظام های آموزش عالی رايج در حوزه های علمی و فلسفی 

اسالمی منشأ و الهام بخش دانشگاه های بزرگ غربی، بويژه 

در اواخر قرن دوازده وسيزده ميالدی بوده است. همچنين 

بسياری از علوم تجربی و دانش های کاربردی و رياضيات و 

نجوم در آثار و فعاليت دانشمندان بزرگ اسالمی همچون 

ــای رازی، فارابی، ابن هيثم، ابوعلی  ــن حيان، زکري جابرب

ــينا، خواجه نصيرالدين طوسی و غياث الدين جمشيد  س

کاشانی ريشه دارد (قورچيان، ۱۳۸۳، ص ۲۶۸).

واژه کاوی
واژه پژوهش و پژوهيدن يعنی وارسی کردن واقعيت، به 

حقيقت امری رسيدگی کردن (فرهنگ دهخدا و عميد) و 

بررسی و رسيدگی کردن و بازجويی کردن (فرهنگ قريب) 

آمده است. اين واژه پيش تربه صورت «تدقيق» و «فحص» 

ــابه استفاده می شده است. (حسن پاشا  و صورت های مش

شريفی ۱۳۸۲ ص۹۸)

ــائل علمی و  ــگری در مس ــق و کاوش ــت تحقي فضيل

معرفتی، پيشينه ای بيش از الفاظ خود دارد؛ يعنی آدميان 

ــکاف، در دورترين نقطه های تاريک  فضيلت خواه و موش

تاريخ، برای تحقيق و بررسی های علمی خود، منتظر يافتن 

ــی، ۱۳۷۹  ــوان يا واژه ای برای کار خود نبودند. (طوس عن

ص ۵۲)

سؤاالت اصلی:
۱. نظام پژوهشی کارآمد و مؤلفه های اصلی آن (با رويکرد 

به نظام فلسفی و  علوم دينی) کدام است؟

۲. چه مدل هايی می توان برای نظام پژوهشی باالخص در 

حوزه تعليم وتربيت اسالمی کارآمد نظام معارف اسالمی 

ارائه داد؟

سؤاالت فرعی:
۱-۱. نظام پژوهشی فعلی در حوزة نظام معارف اسالمی و 

در حوزه تعليم وتربيت اسالمی چگونه است؟ (ساختار)

۱-۲. نظام شايسته و بايسته پژوهشی باالخص در حوزه 

تعليم وتربيت اسالمی کدام است؟

ــب نظام پژوهشی در حوزه  ۱-۲. مدل يا مدل های مناس

تعليم وتربيت اسالمی کارآمد کدام  اند؟

۲-۲.  مشخصه های اساسی نظام پژوهشی پيشنهادی در 

چارچوب ادراکی بايسته چه می باشند؟

ــی در چارچوب ادراکی  ۲-۳. مأموريت های نظام پژوهش

پيشنهادی چه می باشد؟

ــی گذاری نظام پژوهشی  ۲-۴. مؤلفه های اصلی خط مش

کارآمد کدام اند؟

تعاريف: 
نظام۶: شامل پيکره يا مجموعه ای از عوامل انسانی و مادی 
است که به منظور هدفی خاص کنار هم قرار دارند و تعامل 

پيوسته و مشترکی در طول زمان دارند (قورچيان، ۱۳۸۰، 

ص ۴۲).

نظام پژوهشی۷: بخش عمده ای از عوامل انسانی( انسانی 
ــتم که توان خود را برای  ــازمان يا سيس و مادی) يک س

قانونمند کردن پژوهش و يادگيری تحقيق صرف نموده 

ــفاف تعريف  ــتورالعمل و فرايند ش و دارای آيين نامه، دس

ــده ای باشند. (شيوه نامه معاونت پژوهشی ۱۳۷۸، ص  ش

.(۲

نظام پژوهشی: طراحی ساختار پژوهشی کارآمد باالخص 
در حوزه تعليم وتربيت اسالمی و ايجاد چارچوب جامع با 

وظايف اصلی و فرعی با نوعی سازماندهی که به درجه ای 

ــميت، پيچيدگی و تمرکز نيز عنايت داشته باشد  از رس

(روبينس۸، ۱۹۹۶،ص۳۴۵)  حال با توجه به تعاريف ارائه 

شده از نظام پژوهشی مدل پيشنهادی ترسيم می گردد. 

(شکل ۳)
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نظام علمی روش تحقيق:
ــق پژوهش را با  ــر در کتاب بنيان های تحقي کرلينج

ــرد روش علمی» مربوط می داند و در جای ديگر از  «کارب

ــاب، «روش علمی را هدفمند، منظم و طراحی  همان کت

شده، تعريف می کند» (کرلينجر، ۱۹۷۳، ص ۲۰). از نظر 

برخی ديگر از صاحب نظران، تحقيق به «تجزيه و تحليل و 

ثبت عينی و سيستماتيک مشاهدات کنترل شده» تعبير 

می شود که در نتيجه آن: «امکان دارد قوانين کلی، اصول 

ــی يا احتماًال به  ــده و به پيش بين يا نظريه ها پرداخته ش

کنترل نهايی رويدادها بينجامد» (بست، ۱۹۸۳ص ۲۴). 

مؤلفان ديگری وجود دارند که «پژوهش را به عنوان نظم 

ــمند علمی مطرح کرده اند» (اوی، ۱۹۷۲، ص ۹۰)  روش

ــز در بعضی از منابع روش تحقيق در علوم اجتماعی  و ني

ــف پيامدهای  پژوهش به عنوان «فرايندی به منظور کش

ــان (يانگ، ۱۹۶۰،ص ۲۱) تعريف می شود.» با  اعمال انس

توجه به اين که آموزش از طريق ارائه تعاريف، ممکن است 

به قالب انديشی بينجامد و ما را از محتوا دور کند، مناسب 

می داند، مشخصه های پژوهش روشمند با رويکرد به حوزة 

ــفه را مطرح نمايد (بيانی، ۱۳۷۸،  معارف اسالمی و فلس

ص ۳۲).

مشخصه های نظام تحقيق:
ــه  ب ــاد  مطلق انگاری،اعتق از  ــز  تکامل گرايی،پرهي

تحول،مطالعه ارتباط بين پديده ها، اعتقاد به آزادی، انعطاف 

ذهنی،علم باوری

مديريت دانايی محور در نظام پژوهشی کارآمد
ــد، همان طور که اليور رندل هولمز۹  روش های ناکارآم

يک قرن پيش گفته، می توانند به وضع قوانين بد يا نتايج 

ــوند. ديويد گراس۱۰ يکی ازخالق ترين  نامناسب منجر ش

خصلت هايی که يک پژوهشگر می تواند داشته باشد توانايی 

ــت.» و يک نظام پژوهشی  ــش های درست اس طرح پرس

کارآمد نيز خالق فرصت هاست و زمانی به مرز های موفقيت 

دست پيدا می کند که زمينه ظهور استعدادها و توانايی ها را 

فراهم سازد(سيگفريد، ۱۳۸۴، ص۱۶)

شکل شماره (۲) فرايند خط مشی گذاری نظام پژوهشی 
معارف اسالمی و فلسفی

جامعيت نظام پژوهش باالخص در حوزه تعليم 
وتربيت اسالمی

ــت که نظام پژوهشی چيزی اعم از  نظرنگارنده اين اس

ــه و درس و بحث است و  يک بخش در يک حوزة انديش

در اصل کل نظام را در برمی گيرد به اين معنا يک سيستم 

ــی کارآمد شامل مؤلفه های زير  پژوهشی و نظام پژوهش

است.

 تشکيالت منسجم
 شامل شورای عالی پژوهش

 کميته های پژوهشی مرکزی

 حوزه معاونت پژوهشی

 دستورالعمل ها
ــی و اعضای آن،  ــتورالعمل تشکيالت امور پژوهش  دس

ــکيل  ــی،آئين نامه تش ــکيالتی امور پژوهش آئين نامه تش

شوراهای پژوهشی

مراکز تحقيقاتی 
 مراکز يا دپارتمان های پژوهشی که به صورت تخصصی و 

موضوعی تعريف می شوند.

 آيين نامه برگزاری کارگاه های روش شناسی تحقيق در 

حوزه باالخص در حوزه تعليم وتربيت اسالمی 

واحد مجالت علمی: شامل
  واحد سمينارهای علمی 

  واحد طرح های پژوهشی

  فهرست های مطالعاتی و شرکت در مجامع علمی داخل 

و خارج از کشور

  تفاهم نامه تحقيقاتی 

  شبکه اينترنت

ارکان نظام کارآمد پژوهشی در حوزه معارف 
اسالمی و فلسفی

ــی دارای ۶ رکن است که در  يک نظام کارآمد پژوهش

ــده  ــيم ش مدل ذيل به تفکيک به همراه ريزمؤلفه ها ترس

است.

شکل (۴) ارکان نظام کارآمد پژوهشی (پيشنهادی)
در توضيح مدل ۶ ضلعی ارکان نظام پژوهشی کارآمد 

اين نکته حائز اهميت است که نظام پژوهشی پيشنهادی 

ــاد و بازوهای اين مدل را  ــن مقاله هر چه بتواند ابع در اي

ــتری دهد می تواند موفق تر عمل کند چرا  ــش بيش پوش

ــی برخالف تحقيق کمی  ــه در روش های تحقيق کيف ک

ارتباط محقق با زمينه و بافت اجتماعی و مفاهيم معرفتی 

بيشتر است، لذا عنايت به سه مؤلفه اصلی و محوری نظام 

ــاختار، زمينه،  ــی در حوزة علوم دينی يعنی (س پژوهش

ــانی۱۱،  محتوا) و همچنين بازوهای اصلی مانند منابع انس

ــون و محتوا۱۴،  ــا۱۲، بودجه های تحقيقاتی۱۳، مت برنامه ه

فضاها۱۵ و امکانات۱۶ بسيار مهم و تعيين کننده است.

لذا در اين نظام پيشنهادی تحت چتری با عنوان تحقيق 

کيفی و کارآمد، روش های تحقيق متنوعی را که مفروضات 

ــوزة علوم دين و معارف  ــری آنها در قواعدی که در ح نظ

اسالمی تعريف شده است می توان رقم زد که به طور کلی 

می توان گفت که اين روش ها به طرف سه موضع اساسی 

جهت داده می شوند: روش شناسی مکتبی، سنت تعاملی با 

مسائل روز و پاسخگويی به نيازها و توليد دانش جديد در 

عرصه نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاری.

ــاط افراد،  ــن موقعيت ها چگونگی ارتب ــدام از اي هر ک

تجربيات، و عاليق و اعمال و تعامالتشان را با زمينه ای که 

)(

در حال حاضر توجه به امر پژوهش 
در اين عرصه عميق تر و دغدغة 
اصلی فرهيختگان اين عرصه ملی 
و بين المللی گشته است که خود 
نقطه عطفی در فرايند تکاملی 
و تحولی اين نهاد مقدس و 
تأثيرگذار است

شکل(۳) ارکان نظام کارآمد پژوهشی (پيشنهادی)
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در آن فعاليت می کنند معنادار می کند.

نتيجه گيری
اهم نتايج حاصل از مقاله به شرح ذيل است:

ــی از مباحث فکری،  ــفی اقيانوس ۱. معارف دينی و فلس

اعتقادی، فلسفی و زيربنايی است که يکی از عرصه های آن 

پژوهش است و قالب های روشمند در دنيای پرسؤال امروز 

می  تواند پاسخگوی نيازهای مختلف آن باشد.

۲. حرکت به سمت و سوی طراحی و ارائه الگوی نظام های 

پژوهشی و تبيين مأموريت ها و فرايندهای آن امری ضروری 

و اجتناب ناپذير است، زيرا دانشجويان و طالب جوان، پويا 

و فعال و عالقمند و شاغل به تحصيل در رشته های مختلف 

معارف دينی ،قرآنی و فلسفی به روش های کارآمد پژوهش 

روز به روز رغبت بيشتر نشان می دهند.

ــمند در دنيای  ــترش پژوهش روش ۳. يکی از عوامل گس

ــا در عرصه پژوهش و  ــر اهميت به الگوها و روش ه معاص

ــی است، برای بررسی مسائل،  در قالب نظام های پژوهش

عرضة مسائل جديد، پاسخگويی به شبهات، رقابت علمی، 

ــش، جنبش و نهضت علمی و مواردی اين گونه  توليد دان

نياز به بازنگری و بازانديشی جدی در روش ها و فرايندها و 

مدل های موجود است.

ــل پژوهش و  ــوزش، روش تحقيق و مراح ــه آم ۴. مقول

ــرايط پژوهشگری نيز قابل توجه و عنايت جدی است.  ش

اين مهم در حوزة معارف دينی و فلسفی به خوبی تبيين 

نشده، و برای پايه ها و دوره های مختلف آن برنامة مدون و 

کالسيکی طرح نشده است، و اغلب پژوهشگران اين خطه 

به صورت خودجوش به اين مهم پرداخته اند.

۵. جريان يافتن آموزش روش تحقيق در بدنه کارشناسی 

و سطوح فرازين تحصيلی ارشد و دکتری و حوزة معارف 

ــفی به صورت علمی و کارگاهی ضرورت تام  دينی و فلس

دارد.

۶. طراحی محتواهای مناسب آموزشی در اين زمينه نيز 

حائز اهميت است و چه بسا در برخی از مقاطع، دوره ها و 

ــگاهی و خواه حوزوی) نياز  سطوح علمی آن (خواه دانش

جدی و مبرم به بازنگری محتوايی به دروس و مبانی آن  و 

احساس می شود. برای مقوله روش تحقيق بايد دست به 

قلم شد و محتواهای روشی و کاربردی توليد کرد.
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فتح اله توحيدلو، مدير داخلی پژوهش نامه
 صبح كه به اداره آمدم، در حال روشن 
نمودن كولر بـودم كه همكارم، وارد اتاقم 
شد و خبر داد كه ديشب در جاده اصفهان، 
اتومبيلی با سـرعت باال با اتومبيل آقای 
فرهودی كه به همراه همسـر و دخترش 
بوده، تصادف كرده كه منجر به فوت آقای 
فرهودی و همسرش و بی هوشی دخترشان 
شـده اسـت و اكنون او را به بيمارستان 
منتقل كرده اند. با شنيدن اين خبر، اناهللا 
و انا اليه راجعون را زير لب زمزمه می كنم. 
صدای مـداح اهل بيت كـه در نمازخانه 
در حـال خواندن زيارت عاشوراسـت به 
گوش می رسـد، سـاعت هشـت و پنج 
دقيقه است، كه ديگر دست و دلم به كار 
نمی رود، خود را به نمازخانه برای شركت 
در مراسم زيارت عاشورا می رسانم، وقتی 
وارد می شـوم ، مداح اهل بيت شايد يك 
ربع اسـت كه زيارت نامه را شروع كرده و 
می خواند. پشت سـر مداح برای استماع 
زيـارت و خواندن آن می نشـينم، هرچه 
می خواهم غرق دعا شوم، نمی شود، چرا 
كه خبـر آنقدر ناراحت كننده اسـت كه 
نمی توانم لحظه ای آرام گيرم، شايد حدود 
چهارده سال است كه با او آشنا هستم، او 
كارشناس مسؤول تحقيقات تبريز بود، آن 
زمان من هم كارشناس مسؤول تحقيقات 
شهرسـتان های اسـتان تهران بودم. در 
سمينارها و همايش های مختلف كشوری، 
در كالس های متعدد آموزشی و يا تربيت 
مدرس پژوهشـی كه پژوهشگاه تعليم و 
تربيت برگزار می شد، شركت می كرديم. 
در آن جلسات بود كه با هم آشنا شديم، 

خوش برخـورد بود، چون من بـا زبان تركی 
اندكی آشنايی داشتم ، اين امر باعث گرديد 
كه بيشـتر بـه او نزديك شـوم، حتی دوره 
كالس آموزش مدرس پژوهشگری را كه در 
شهرستان كرج در مركز تربيت معلم حكيم 
ابوالقاسـم فردوسـی برگزار می كردم، او و 
اعضای شورای پژوهشـی استان تبريز هم 
حضور داشـتند. يادم هست كه آن كالس و 
حواشی دوره يك هفته ای آن بسيار پرمايه 
بود. آن مرحوم هميشه برايم از آن دوره ياد 
می كرد، حتی وقتی به تبريز بازگشـت لوح 
تقديری به پاس آن فعاليت ها با امضای مدير 
كل وقت آن زمان آقای تيزكار برايم ارسـال 
نمود. با هم مراوده نامه ای وتبادل فكری در 
روش های بهترشدن حل مشكالت پيش روی 
پژوهش داشتيم، تا اين كه دكتر جويباری به 
پژوهشـگاه آمد، من هم از شهرستان های 
استان تهران در سمت مشاور دكتر جويباری 
به پژوهشكده منتقل شدم. برای آن مرحوم 
درسـال ۱۳۷۸ تصادف سختی در تبريز رخ 
می دهـد كه بـه موجب آن چندين مـاه در 
بيمارستان بستری می شود. چون شكستگی 
پايش شـديد بود، دكتر ايشان برای مداوای 
از  او  نمـود.  اسـتفاده  ازپروتز(پالتيـن)  او 
همان سـال می بايسـتی بـرای راه رفتن از 
عصا اسـتفاده می كرد. هر از چند گاهی هم 
برای مداوای خود به بيمارسـتان های شهر 
تبريز رفته بستری می شد. چون از زمانی كه 
كارشناس مسؤول تحقيقات در تبريز شده 
بود با پژوهشـكده تعليم و تربيـت مراوده 
داشت و با همكاران آنجا آشنا شده بود، لذا 

به خدمت در پژوهشكده عالقه داشت.
ديگران هم ايـن كار را كرده بودند، دكتر 

فرهودی 
معلمی پر تالش

احد نويدی اكنون درگروه پژوهشـی فنی و 
حرفه ای مشغول به خدمت است، كارشناس 
تحقيقات اسـتان تبريز بود. آقای حسـين 
دهقان، اكنون سرپرست پژوهشكده اوليا و 
مربيان(خانواده) هستند، كارشناس تحقيقات 
اسـتان كردسـتان بودند، آقـای علی رضا 
شريفی كه، اكنون در گروه پژوهشی جامعه 
شناسی خانواده اشـتغال دارند، كارشناس 

مسؤول تحقيقات استان كرمان بودند.
آقای بيژن دارايی كه كارشـناس مسؤول 
تحقيقات اسـتان لرسـتان بودند و در آخر، 
دكتر عبدالحميد رضوی سرپرسـت معاون 
پژوهشـی پژوهشـگاه كه از اسـتان فارس 
آمده اند و كارشناس مسؤول تحقيقات آنجا 

بوده اند.
آقای فرهودی هم به پژوهشكده آمد ودر 
كارشناسـی امور استان ها مشـغول به كار 
شد. وزارتخانه با انتقالش موافق نبود، بدنبال 
انتقالش رفتم و باالخره انتقال دايم او را برای 
خدمت در پژوهشكده گرفتم، و او همكار ما 

شد.
مرحـوم فرهـودی روحيـه بااليـی برای 
كاركردن داشت، پركار هم بود، هميشه قلم 
دردست داشت، اگر نامه ای می نوشت، اول در 
دفتری كه هميشه با خود داشت می نگاشت 
و سـپس آن نوشـته را، بر روی كاغذ اداری 
می برد، خـدا او را بيامـرزد می گفت: آقای 
توحيدلو! من تا كنون سـی دفتر از اين ها- 
دفتر خود را به من نشان می داد-پر كرده ام، 
من فکر می کنم که اين مجموعه تاکنون به 
۵۰ دفتر رسيده باشد. اين مجموعه می تواند 
به عنوان سـندی برای تاريخ بوروکراسی و 
روش های اتخاذ تصميم و نحوه رسـيدگی 
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به امور و همچنين نحوه رفع معضالت در 
آموزش و پرورش به كار آيد. اگر چه منظور 
آن مرحوم از نوشتن اين مطالب در دفتر 
خود، آن نبود و شايد منظور خاصی را مد 
توجه داشـت و همين کار جديت او را در 

انجام کارها به نحو احسن نشان می داد.
  يك سـال بعد از سـوی آقـای دكتر 
جويباری، مرحـوم فرهودی معاون مالی 
و پشتيبانی پژوهشكده گرديد، آن موقع 
هنوز پژوهشگاه تأسـيس نشده بود. در 
زمان صـدارت آقای حاجی بحث تبديل 
شدن پژوهشـكده به پژوهشگاه مطرح 
می شـود. آقـای فرهودی بـرای ايجاد و 
تصويب آن تالش می كنـد، رفت و آمد 
ايشـان به وزارت علـوم و گرفتن مجوز 
پژوهشگاه پی گيری می شـود و باالخره 
مجوز پژوهشگاه در زمان معاونت ايشان 

كسب می گردد.  
آقای جويباری رفت و آقای اسـالميه 
آمد و در آن زمان فرهودی به دارالفنون 
وارد شد. شرح فعاليت های برادر فرهودی 
در دوره آقای اسالميه خود مقاله ای مفصل 

است كه در اينجا نمی گنجد.
سپس سـركار خانم دكتر نيك صفت 
جهت احيای پژوهشگاه در سمت رياست  
آن به خدمت مشغول شدند و فعاليت های 
مطلوبـی هـم آغاز شـد. اين گونـه بود 
كـه فعاليت های دارالفنونـی فرهودی با 
راهنمايی های رياست جديد، دو باره آغاز 
شد. روزی او به  من گفت: توحيدلو راحت 
شـدم، از ايـن كه می بينـم كار می كنم 
تالش می كنم و اين كارها جايی حساب 

می شود، بسيار خوشحالم.
فعاليت های شـبانه روزی و بی وقفه او 
گردوغبار را از روی دارالفنون می روبيد. 
مراسمی كه در دارالفنون برگزار می شد 
و جلساتی كه برپا می گشت و همچنين 
با شروع مقاوم سـازی دارالفنون، همگی 
ديديـم كه كارها بـا برنامه ريزی جدی و 
مطلوب شروع شده اسـت و می رفت تا 
انشاءاهللا كار دارالفنون به ثمر نشيند كه 
دست اجل اين انسان پرتالش و خستگی 
ناپذير را از ما گرفت. خدايش او را بيامرزد 

و با ائمه معصومين محشورش گرداند.
ايـن مصيبت را بـه بازمانـدگان او، به 
همكاران  و رياسـت پژوهشگاه تسليت 

می گويم.

متن حاضر مصاحبه ای اسـت كه با آقای 
معصوم هاشـم زاده، كارشـناس مسؤول 
تحقيقـات سـازمان آمـوزش و پرورش 
استان قم، انجام شـده است. اميد است 
در هر شـماره بتوانيم از نظرات  همكاران 
پژوهشـی خـود در اسـتان ها بهره مند 

شويم.
 

  موفقيت ها و دسـتاورد های کارشناسی تحقيقات 
چه بوده است؟

۱-  يکی از مهم ترين موفيقت های کارشناسی تحقيقات 

ــند راهبردی و برنامه های  طی سال گذشته تدوين س

عملياتی تحقيقات درسطح استان بوده است. دراين سند 

فرايندهای موجود بازخوانی شده و راهکارهای مؤثری 

درجهت توسعه تحقيقات ارائه شده است.

۲-  موفقيت ديگر اين کارشناسی توسعه فرهنگ مطالعه 

و تحقيق در بين فرهنگيان درقالب برنامه اقدام پژوهی 

ــت که طی سال گذشته بيش از سه برابر رشد  بوده اس

داشته است.( برنامه دهم ۲۰۷نفر، برنامه يازدهم ۶۰۸ 

نفر )

۳-  توسعه فعاليت های مرکز تحقيقات فرهنگيان استان 

ــم : مرکز تحقيقات فرهنگيان قم با بيش از ۳۰ هزار  ق

ــد کتاب و ۲هزار طرح تحقيقاتی و پايان نامه دکترا  جل

و کار شناسی ارشد و مجالت تخصصی و ساير امکانات 

ــعه فرهنگ مطالعه و تحقيق و استفاده  به منظور توس

فرهنگيان عزيز و ساير پژوهشگران به وجود آمده است. 

اين مرکز طی سال های گذشته با برگزاری نشست های 

ــه اقدام پژوهی  ــوص در زمين ــی بخص علمی و آموزش

ــت. در اين  مرکز  ــمگيری داشته اس فعاليت های چش

وجود مشاوران پژوهشی کمک شايانی به پژوهشگران 

و همکاران عالقمند به پژوهش بخصوص اقدام پژوهی 

کرده است. 

۴- برگزاری همايش های علمی وپژوهشی و کار گاه های 

ــی در خصوص اقدام پژوهی طی سال گذشته و  آموزش

امسال در حوزه تحقيقات چشمگير بوده، به طوری که 

ــد ده  برابری نسبت به سال های قبل داشته  تقريبًا رش

است.

 چـه اقداماتی درزمينه ارتقـای کيفی فعاليت های 
پژوهشی صورت داده ايد؟

ــفانه  ــبت به نوع تحقيقات: متأس ۱- تغيير نگرش نس

ــتر به پژوهش های  ــده بيش اکثر پژوهش های انجام ش

دانشجويی شباهت دارد.برای بهينه سازی فعاليت های 

پژوهشی در سازمان های دولتی کارفرما بايد نياز واقعی 

ــی خود را در قلب برنامه عملياتی ارائه دهند تا  پژوهش

ــند. به عبارت  منتظر زايش نتايج آن در تحقيقات باش

ــه کاربرد  ــای مختلف ب ــران درحوزه ه ديگرتصميم گي

ــتند و به همين  تحقيقات و چگونگی آن بی اطالع هس

سبب، نياز پژوهشی خود را خوب نمی شناسند. بنابراين 

مهمترين کار در جهت کيفی سازی فعاليت های پژوهشی  

ــان و  ــای دانش و تغيير نگرش مجموعه کارشناس ارتق

تصميم گيران سازمان های دولتی می باشد.

ــت موجود اکثر پژوهش های انجام گرفته  ۲- در وضعي

ــالم نتايج  ــت که در زمان اع ــنجی اس درحوزه نظرس

تحقيقات، اطالعات ارائه شده تقريبًا سوخته به حساب 

ــورد و غيرضرور الزم  ــد. پرهيز از تحقيقات بی م می آي

ــت. بنابراين برای اثرگذاری تحقيقات می بايست به  اس

همراه اعالم نياز پژوهشی، مستندات نياز به اين پژوهش 

و برنامه عملياتی برای کاربست يافته های پژوهشی نيز 

ــئوالن و مديران  ــناس مس از طرف کار فرمايان (کارش

اجرايی) ارائه داده شود.

۳- تدوين منشور تحقيقات و ارائه برنامه راهبردی نياز 

اساسی است. برای کيفی سازی تحقيقات ضرورت دارد 

برنامه عملياتی با هدف گذاری مشخص ارائه شود. 

۴- پژوهش های سازمان های دولتی که کارفرما هزينه 

صرف می کند، بايد در قالب برنامه عملياتی باشد. بدين 

معنی که اگر کارشناسی برنامه و طرحی دارد که درجهت 

موفقيت و اجرايی شدن آن نياز به پژوهش دارد، اين كار 

ــام گيرد.انجام تحقيقات بدون برنامه هيچ نيازی را  انج

برطرف نمی کند، چون کسی منتظر آن نيست.

۵- کيفی سازی تحقيقات ارتباط مستقيمی با کيفيت 

گفت وگو با معصوم هاشم زاده، كارشناس مسؤول تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان قم

آسيب پژوهش؛ محور نبودن پژوهش
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نيروی انسانی در فرآيند مديريت تحقيقات و پژوهشگران 

ــن تالش درجهت تربيت مديرتحقيقاتی و  دارد. بنابراي

پژوهشگرحرفه ای نياز اوليه محسوب می شود.

ــيب های جدی  ۶-  تربيت ناظران حرفه ای يکی از آس

ــود ناظران  ــات عدم وج ــازی تحقيق درحوزه کيفی س

حرفه ای می باشد.

۷-  نظارت مديريتی از طرف کارشنـاسی تحقيقات بر 

فرآيند طرح های پژوهشی می تواند بـر کيفی سازی آن 

بيفزايد. به عبارت ديگر، نظارت بر نمونه گيری، نظارت 

بر جمع آوری داده ها، نظارت بر تحليل داده ها می تواند 

کيفيت کار را افزايش دهد.

۸- برگزاری جلسه دفاعيه جدی برای پژوهشگران می 

تواند کيفيت کار را افزايش دهد.

۹- پرداخت حق وحقوق پژوهشگران درموعد مقرر نيز 

به اين موضوع کمک می کند.

 برای اين که بخش های اجرايی و مديريتی نسبت به 
پژوهش ديدگاه مثبت تر و مطلوب تری داشـته باشند 

چه اقداماتی بايد انجام داد؟
ــای اجرايی و  ــه بخش ه ــت ک واقعيت اين اس

مديريتی درفرآيند کارخود احساس نياز به پژوهش 

نمی کنند. فرض ديگر اين است که طی سال های 

ــايد پژوهش های ما  ــته آنچنان که بايد و ش گذش

ــم گير را  ــت رضايت مديران تصمي ــته اس نتوانس

ــت که  ــده اس فراهم نمايد و اين موضوع باعث ش

يک سوءظن شديد نسبت به تحقيقات ايجاد شود. 

ــد اولين  برای تقويت ديدگاه مثبت به نظر می رس

اقدام، شناسايی پژوهش و روش های کمک رسانی 

ــد. قدم ديگر تقويت فرآيند  به مديران اجرايی باش

ــنجی های پژوهشی است که بسيار اهميت  نيازس

ــت  ــدی تقويت خود پژوهش ها اس ــدم بع دارد. ق

آنچنان که مديران ما انتظار دارند.

 ابتکارات شما چه بوده است؟
ــت های اجرايی  ــردی و سياس ــند راهب ۱- طراحی س

دوساله 

۲- طراحی فرايند مسأله يابی پژوهی از سطح مدرسه تا 

سازمان 

ــی فرمت  ويژه برای قيمت گذاری طرح های  ۳- طراح

پژوهشی 

ــارت عملياتی بر اجرای صحيح  ۴- طراحی فرايند نظ

طرح های پژوهشی در سطح استان 

۵- درگير کردن کارشناسان و مديران اجرايی در فرآيند 

اجرايی و نظارتی طرح های پژوهشی  

۶- طرح مطالعاتی برای کارکنان اداری سازمان و ساير 

ــر روز حدود ۲۰ نفر از کارکنان  نواحی: در اين طرح ه

اداری به مدت ۵ ساعت در شيفت کاری خود به مركز 

ــد از برگزاری يک کالس  تحقيقات مراجعه کرده و بع

آموزشی و  پژوهشی پيرامون يکی از موضوعات کاری، 

به مطالعه می پردازند.

 چـه انتظـاری از پژوهشـگاه مطالعات آمـوزش و 
پرورش داريد؟

ــی رود که در فرآيند موجود  ــه اول انتظار م ۱- در درج

ــه همراه  ــی ب ــد و راهبرد پژوهش ــر نماي ــد نظ تجدي

سياست های اجرايی بلندمدت و کوتاه مدت ارائه دهد. 

ــرورش برنامه محور  ــفانه پژوهش در آموزش و پ متأس

ــيبی جدی در حوزه پژوهش است و  ــت و اين آس نيس

ــد عدم حضور جدی پژوهش در فرآيند  به نظر می رس

تصميم گيری از همين جا تأثير می پذيرد. 

۲- بالتکليف بودن استان ها در زمينه ادامه فعاليت های 

خود با توجه به ساختار جديد و عدم اختصاص بودجه 

ــکالت ويژه ای توليد  ــی در نيمه اول سال مش پژوهش

ــگاه در اين زمينه  ــت که پژوهش می کند انتظار اين اس

فعاليت جدی داشته باشد تا تکليف مشخص شود. 

ــال کارشناس مسؤوالن  ۳- انتظار می رود در طول س

ــگاه جلسات تبادل تجربه  استان ها با مديريت پژوهش

داشته باشند.    

ــال گزارش آن  ــود نظارت و ارزيابی مؤثر و ارس ۴- وج

و انتخاب استان های برتر می تواند بر کيفيت فعاليت ها 

ــگاه در اين زمينه عمًال  بيفزايد و ضرورت دارد پژوهش

وارد صحنه شود. 

ــی يک  ــکيل بانک اطالعات طرح های پژوهش ۵- تش

ضرورت است که اميدواريم تحقق يابد. 

 عمده ترين مشکل بخش پژوهش چيست؟
ــی کالن از طرف  ــت های پژوهش ۱- عدم ابالغ سياس

پژوهشگاه در قالب برنامه های عملياتی 

۲- عدم وجود پژوهشگران حرفه ای به معنای واقعی در 

حد نياز 

۳- کمبود شناخت پژوهشی يا سوءظن نسبت به نتايج 

ــان ساير دواير  ــی از طرف کارشناس طرح های پژوهش

اداری 

ــطح  ــی در زمينه انجام تحقيقات در س ۴- عادت زدگ

نظرسنجی و وارد نشدن به ساير سطوح تحقيقات 

۵- عدم مشخص شدن بودجه پژوهشی در موعد مقرر 

و کمبود آن که باعث تعطيلی نسبی تحقيقات در سطح 

استان قم  در سال گذشته شده است.

ــت يافته های  ــی برای کاربس ــدم ضمانت اجراي ۶- ع

پژوهشی 

 برای حرفه ای شـدن پژوهشـگران چـه راهکاری 
پيشنهاد می کنيد؟

ــود با برگزاری آزمون های مختلف  ــنهاد می ش ۱- پيش

گواهی نامه پژوهش گری صادر شود. در شرايط موجود 

ــتفاده از راه های  ــفانه ديده می شود افرادی با اس متأس

ــی ارائه می دهند و در کميته  مختلف پيشنهاد پژوهش

تخصصی با نمره بااليی تصويب می شود. در حالی که 

نويسنده هيچ مهارتی در زمينه پژوهشگری ندارد و اين 

موضوع آسيب جدی به کيفيت تحقيقات می زند.

۲-  به منظور به  روز کردن اطالعات پژوهشگران پيشنهاد 

می شود با مديريت پژوهشگاه، نشستهای علمی برای 

پژوهشگران موجوددر استان های همجوار برگزار شود.  

۳- ارسال مجالت پژوهشی برای پژوهشگران بسيار مهم 

است 

 تا چه حد اقدام پژوهی و معلم پژوهنده در اسـتان 
شما توانسـته اسـت روحيه پژوهشـگری را در بين 

معلمان رونق دهد؟
به ياری خداوند يکی از برنامه های خوبی که توانسته 

روحيه پژوهشگری را در بين همکاران رونق دهد برنامه 

ــتان ما رشد چندبرابری  ــت. در اس معلم پژوهنده اس

تعداد شرکت کنندگان در برنامه معلم پژوهنده، نشان 

می دهد که اين برنامه موفق بوده است. به طوری که در 

برنامه دهم ۲۰۷ نفر شرکت کننده بوده که در برنامه 

يازدهم به ۶۰۸ نفر افزايش پيدا کرده است. همچنين 

طی سال جاری با توجه به فعاليت های بسيار خوبی که 

در زمينة آموزش اقدام پژوهی با همکاری کميته های 

اقدام پژوهی نواحی و مناطق انجام شده  جنب وجوش 

ــرکت در برنامه  ــکاران برای ش ــژه ای در بين هم وي

دوازدهم شکل گرفته است و تعداد مراجعه همکاران 

به مرکز تحقيقات به چندين  برابر رسيده است.

 موانع پيش روی  اقدام پژوهی را در چه می دانيد؟
ــب دوره های  ــکاران در قال ــدم آموزش اکثر هم ۱- ع

ضمن خدمت، که در تالش هستيم با برگزاری دوره های 

الزم اين مشکل برطرف شود. 

۲- عدم وجود انگيزه های اثرگذار در بين همکاران، که 

ــطح وزارت اقدامات  ــرورت دارد در اين زمينه در س ض

عملی صورت گيرد. 

۳- کمبود بودجه تحقيقات استان ها، که در سال گذشته 

ــتان قم رقم بسيار کمی اختصاص  در اين زمينه به اس

داده شده بود. 

ــق در زمينه اجرای  ــدم وجود منابع کنترلی موث ۴- ع

ــه در بعضی از مواقع  ــی و نتايج اثرگذار، آنک اقدام پژوه

ــنهاد می شود  ــی وجود دارد، که پيش احتمال رو نويس

ــود تا بتواند  ــگاه ايجاد ش بانک اقدام پژوهی در پژوهش

کنترل های الزم صورت گيرد. 

۵- رقابتی سازی برنامة معلم پژوهنده، که اميد می رود با 

گسترش فرهنگ اقدام پژوهی روی اين موضوع تجديد 

نظر شود.

uÖË XHÖ

کيفی سازی تحقيقات ارتباط 
مستقيمی با کيفيت نيروی انسانی 
در فرآيند مديريت تحقيقات و 
پژوهشگران دارد

بنابراين تالش درجهت تربيت 
مديرتحقيقاتی و پژوهشگرحرفه ای 
نياز اوليه محسوب می شود
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ايرج خوش خلق، مديرگروه ارزشيابی آموزشی 
وعضو هيات علمی 

پژوهشكده، تعليم وتربيت

مقدمه 
را  ــی  آموزش ــيابی  ارزش

ــع آوری نظام دار  می توان جم

ــی در مورد موضوعات  ــات به منظور قضاوت ارزش اطالع

آموزشی و ارائة بازخورد تعريف كرد(نوو، ۱۹۸۵). در اين 

تعريف برای اجرای ارزشيابی آموزشی سه عنصر اساسی 

مشخص شده است: 

۱) ابزارهای جمع آوری نظام دار اطالعات

 ۲) مالك های قضاوت 

۳) بازخورد 

ــامل برنامه  درسی،  ــی می تواند ش موضوعات آموزش

ــه و ... يادگيری  ــرد معلم، عملكرد كاركنان مدرس عملك

ــد. ارزشيابی آموزشی با توجه به اهداف  دانش آموزان باش

آن به دو طبقه كلی ارزشيابی تكوينی و تراكمی تقسيم 

ــيابی تكوينی، فرايند يا مراحل تكوين  می شود. در ارزش

ــيابی تراكمی پيامدهای  ــی و در ارزش موضوعات آموزش

ــی  حاصل از اقدامات و تدابير در مورد موضوعات آموزش

بررسی می شود. 

ــيابی در حوزه  يادگيری را ارزشيابی از پيشرفت  ارزش

ــرفت تحصيلی  ــيابی از پيش تحصيلی نام نهاده اند. ارزش

ــت و می  تواند به صورت  ــی اس يكی از موضوعات آموزش

ــود. ارزشيابی تكوينی به معلم  تكوينی و تراكمی اجرا ش

می  گويد دانش آموز اهداف آموزشی را چگونه ياد می گيرد. 

ارزشيابی تراكمی به معلم می گويد دانش آموز چند هدف 

ــت. ارزشيابی تكوينی به معلم  آموزشی را ياد گرفته اس

می گويد دانش آموز در يادگيری اهداف آموزشی به چه 

اندازه مسلط است. ارزشيابی تراكمی به معلم می گويد، 

دانش آموز چه ميزان از اهداف آموزشی را يادگرفته است. 

ــيابی تكوينی به معلم می گويد موقعيت   ارزش

يادگيری دانش آموز در جريان رسيدن به 

اهداف آموزشی چگونه است. ارزشيابی 

تراكمی به معلم می گويد آيا دانش آموز 

به طور اجمالی به مجموعی از اهداف 

آموزشی رسيده است يا خير. 

ــرفت  ــيابی از پيش ــرای ارزش در اج

تحصيلی خواه تكوينی خواه تراكمی نيز استفاده از 

سه عنصر ابزارها، مالك های قضاوت و بازخوردها 

الزامی است. در اين ميان «عدد» همواره نقش 

مهمی را در سه عنصر اساسی ايفاد كرده است 

ــيابی  ــه به كاركردهای آن در ارزش كه در ادام

ازپيشرفت تحصيلی اشاره می شود .

الف) كاربرد عدد در نقش اندازه گيری
مقصود از اندازه گيری اين است كه مقدار صفت معينی 

را در افراد يا اشيای مختلف با دستگاه اعداد نشان دهيم 

(مگنوسون، ۱۹۶۷ به نقل از براهنی). با اختصاص اعداد 

ــت  به صفات و توانايی ها يك توصيف كمی از آنچه هس

ــت می  آيد. برای اندازه گيری صفات و توانايی ها از  به دس

چهار نوع مقياس استفاده می شود:(هومن، ۱۳۸۱).

۱) مقوله ای 
۲) ترتيبی 
۳) فاصله ای

۴) نسبتی    
ــاهده   ــت با فرم های مش برای مثال معلم ممكن اس

ــك مقياس  ــاص را با ي ــك مهارت خ ــاری وجود ي رفت

ــلط بر يك مهارت را  مقوله ای (بلی يا خير) يا ميزان تس

ــا يك مقياس ترتيبی از نوع درجه بندی به عدد تبديل  ب

كند، يا با استفاده از آزمون های پيشرفت تحصيلی دانش 

و اطالعات پايه را با يك مقياس فاصله ای به صورت عدد 

يا نمره نشان دهد. او همچنين ممكن است مهارت های 

ــته  دانش آموز در برخی از اهداف آموزشی را با  به كار بس

استفاده از آزمون عملكردی كه دارای مقياس درجه بندی 

است به صورت عدد نمايش دهد، يا با استفاده از مقياس 

رتبه ای، دانش آموزان را از لحاظ دارا بودن يك مهارت 

ــه كرده و اين مقايسه ها را با اعداد  مقايس

ــان دهد. معلم در تمام اين شرايط سعی دارد  ترتيبی نش

از آموخته های دانش آموز در ارتباط با يادگيری مفاهيم، 

يك توصيف كمی به دست آورد. در نظام آموزشی عدد در 

نقش اندازه گيری برای اتخاذ تصميم در مورد دو موضوع 

اساسی به كار می رود:

 ۱) تعيين فرايند و ميزان تحقق اهداف و شاخص های 

يادگيری مفاهيم درسی 

۲) تعيين مشخصات روان سنجی ابزارهای سنجش 

۱)تعيين فرايند و ميزان تحقق اهداف آموزشی

ــان برای تعيين فرايند و ميزان تحقق اهداف و   معلم

شاخص های يادگيری مفاهيم درسی از تنوعی از ابزارهای 

ــتفاده می كنند. در رويكرد سنتی وقتی كه  سنجش اس

ــريحی )  معلم از آزمون های مدادـ  كاغذی (عينی و تش

برای اندازه گيری آموخته ها استفاده می كند، ابتدا پاسخ به 

هريك از سؤاالت را با استفاده از مقياس مقوله ای (غلط يا 

درست)، يا مقياس ترتيبی درجه بندی كرده به عدد يا(۱ 

يا ۰) يا (۱، ۲، ۳) تبديل می كنند. سپس در پايان، اعداد 

تمام سؤاالت را جمع كرده و نمره  كل دانش آموز را به دست 

می آورد. او با كاربرد اين شيوه قصد دارد با استفاده از عدد 

يک نتيجه  نهايی در مورد آموخته های دانش آموز به دست 

آورد که مستقل از عملکرد او در هر يک از سؤاالت است. 

ــعی دارد از اين طريق يک توصيف  به عبارت ديگر او س

ــوز در يادگيری  ــی جامع از وضعيت حاضر دانش آم کم

ــب کند. آيا اگر او از عدد  ــده کس مفاهيم آموخته ش

به عنوان اندازه گيری در کمی سازی سؤاالت استفاده 

نمی کرد قادر بود يک توصيف جامع از آموخته های هر 

دانش آموز در يادگيری مفاهيم ارائه دهد؟

ــون آزمون  ــنجش همچ ــای جديد س  در روش ه

ــری آموخته ها نقش  ــز عدد در اندازه گي عملكردی ني

ــيار مهمی ايفاد می كند. معلم پس از اجرای آزمون  بس

ــخ های  ــواه موقعيتی، پاس ــردی، خواه کتبی خ عملک

ــای ارزش گذاری  ــتفاده از راهنم ــوزان را با اس دانش آم

(rubric) تحليل می کند. راهنمای ارزش گذاری پاسخ ها 

ــيم  ــه دو نوع ۱) تحليلی و ۲) کلی تقس ب

ــود. در روش تحليلی ميزان تحقق  می ش

هر يک از شاخص های اهداف آموزشی به 

صورت درجه بندی شده نشان داده می شود. 

اما در روش کلی ابتدا به کل شاخص های يک 

ــی درجه  باالتر، سپس با  يا چند هدف  آموزش

ــاخص ها به ترتيب درجه های بعدی  کاهش ش

به ديگر طبقات داده می شود. برای مثال فرض 

کنيد معلم در راهنمای ارزش گذاری تحليلی ۶ 

ــاخص را به عنوان شاهدی بر يادگيری يک  ش

هدف آموزشی تعيين کرده است. اگر عملکرد دانش آموز 

نقش و كاركردهای عدد در ارزشيابی از پيشرفت تحصيلی
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ــاخص درحد عالی يا ضعيف باشد، معلم در  در کليه ۶ ش

تعيين فرايند يا ميزان يادگيری در حد تسلط او براهداف 

آموزشی با مشکلی مواجه نخواهد شد، اما اگر دانش آموز 

ــورت عالی، در ۲  ــاخص به ص ــاخص در ۱ ش از اين ۶ ش

ــاخص به صورت خوب، در ۲ شاخص ديگر به صورت  ش

ضعيف و در ۱ شاخص به صورت خيلی ضعيف عمل کرده 

ــد، در اين گونه موارد معلم نمی تواند يک جمع بندی  باش

نهايی از ميزان تسلط داشته باشد. برای اين منظور او بايد 

ــای عددی برای جمع بندی يادگيری در حد  از مقياس ه

تسلط دانش آموز استفاده کند. در اين مثال معلم می تواند 

با اختصاص اعداد به طيف توصيفی شاخص ها (يعنی ۱ 

ــی ضعيف، ۲= ضعيف، ۳= خوب، ۴= عالی)، اعداد  = خيل

ترتيبی مشخص شده برای هر دانش آموز را با يکديگر جمع 

ــبه  ميانگين، يک توصيف جامع  کرده و سپس با محاس

کمی به دست آورد. در مورد مثال فوق ميانگين عملکرد 

دانش آموز در ۶ شاخص برابر با ۲/۷=   است. 

ــد از  اين عدد چون به مقياس درجه ای ۳ نزديک می باش

اين رو معلم نتيجه می گيرد که دانش آموز تسلطی خوبی 

ــده دارد. حال اگر اين معلم از عدد  ــر مفهوم آموخته ش ب

برای توصيف جامع عملکرد دانش آموز در يادگيری اهداف 

آموزشی استفاده نکند، آيا قادر خواهد بود وضعيت موجود 

ــخص کند؟ با  عملکرد دانش آموز را به صورت عينی مش

ــخ اين سؤول خير می باشد.  اطمينان می توان گفت پاس

معلم در صورت عدم استفاده از عدد به عنوان يک مقياس 

اندازه گيری، نحوه يا مقدار يادگيری دانش آموزان را خواه 

در ارزشيابی تکوينی، خواه در ارزشيابی تراکمی به صورت 

ــد کرد که چنين  ــاد برآورد خواه ــی و با خطای زي ذهن

ــتنباطی وجاهت عينی و علمی نداشته و فاقد ارزش  اس

آموزشی برای معلم و به طور کلی برای آموزش و پرورش 

خواهد بود. 

۲) تعيين مشخصات روان سنجی ابزارها 
ــنتی خواه جديد، زمانی  يک ابزار اندازه گيری خواه س

ــی (بويژه  ــت که رواي ــب برخوردار اس ــت مناس از کيفي

محتوايی) و پايايی آن مورد تأييد قرار گرفته باشد. بررسی 

ــتفاده از  ميزان روايی و پايايی ابزارهای اندازه گيری با اس

ــزاری که در آن  ــت اب ــت. بديهی اس اعداد امکان پذير اس

مقياس های اندازه گيری پيش بينی نشده باشد، محاسبه 

ــت.  ويژگی های روايی و پايايی آن عمًال امکان پذير نيس

روايی به اعتبار تفسيرها و استنباط های معلم در ارتباط با 

يادگيری دانش آموزان است. در واقع در روايی اين سؤال 

مطرح است که آيا سؤاالت، عبارت ها يا تکاليف پيش بينی 

ــکيل می دهد با  ــده برای ابزاری که محتوای آن را تش ش

اهداف آموزشی يا حيطه های آموزشی که قصد دارد آن ها 

را اندازه گيری کند منطبق است يا نه؟ محتوای ابزارهای 

سنجش با استفاده از مقياس های عددی توسط حداقل 

۳ نفر معلم درجه بندی می شود تا ميزان انطباق محتوای 

ابزارها با اهداف آموزشی بررسی گردد. بديهی است بدون 

وجود عدد، محاسبه  دقيق روايی بويژه محتوايی امکان پذير 

نيست. از سوی ديگر معلم بايد اطمينان حاصل کند که 

ــنجش از ثبات و دقت  نتايج حاصل از اجرای ابزارهای س

مناسب برخوردار است، به طوری که اين ابزارها با حداقل 

ــی را به درستی اندازه گيری  خطا می توانند مفاهيم درس

ــان دهنده  ثبات نتايج  کنند. بنابراين پايا بودن نتايج نش

ــزان يادگيری هر  ــوه و مي ــورد نح ــت آمده در م به دس

دانش آموز است. 

ــواع فرمول های رياضی  ــتفاده از ان پايايی ابزارها با اس

ــود. بديهی است بدون استفاده از عدد در  محاسبه می ش

ابزار سنجش، محاسبه  پايايی يا تعيين درجه  دقت ابزار در 

اندازه گيری مفاهيم درسی امکان پذير نيست.

ــتفاده از عدد در نقش اندازه گيری به   به طور کلی اس

ــنجش  ــتنباط ها و نتايج حاصل از اجرای ابزارهای س اس

ــای دقيق  ــکان تصميم گيری ه ــد و ام عينيت می بخش

آموزشی و پاسخگويی را فراهم می آورد. به عقيده  برخی 

از صاحبنظران برجسته  روان سنجی نقش عدد به عنوان 

ــتفاده در  ــری در ابزارهای مورد اس ــد اندازه گي يک واح

ارزشيابی های تراکمی و تکوينی به سبب عينيت بخشيدن 

ــوده و نمی توان از آن صرف نظر کرد  به نتايج با اهميت ب

(ويگنز ۱۹۸۷؛ استينگز ۱۹۸۸).

سانتروك (۲۰۰۴)، پوفام(۲۰۰۰) و اسالوين (۲۰۰۶) 

ــته  تعليم و تربيت نيز بر نقش نظام  از متخصصان برجس

نمره گذاری [ابزارها] در عينيت بخشيدن به واقعيت های 

ــراوان دارند، طوری كه پوفام به نقل از  يادگيری تأكيد ف

موبينهام گفته است «در صورت حذف نظام نمره گذاری 

{ازابزارهای اندازه گيری} ما به جهانی بازخواهيم گشت 

كه در آن ارتباط ها وامتيازهای اجتماعی، بيشتر از آنچه 

ــاز خواهد بود(به نقل از  هر يك از ما بخواهيم، تصميم س

سيف، ۱۳۸۷). 

ب ) كاربرد عدد در نقش مالك قضاوت 
ــل از ابزارهای اندازه گيری  به طوركلی اطالعات حاص

ــالك    - ــاوت نرمـ  مرجع و  م ــتفاده از دو معيار قض ــا اس ب

ــود. در قضاوت نرم ـ  مرجع عملكرد   مرجع تفسير می ش

متوسط نمونه  آزمايش شوندگان معيار قضاوت می باشد. 

به عبارت ديگر در قضاوت نرم ـ مرجع عملكرد متوسط 

نمونه  منتخبی از دانش آموزان به عنوان مالك موفقيت در 

ــود. نرم يا عملكرد  يادگيری مفاهيم در نظر گرفته می ش

ــنجی تعيين  ــاس اصول علمی و روان س ــط براس متوس

می گردند. برای مثال ممكن است از جامعه  دانش آموزان، 

نمونه ای معرف براساس اصول نمونه گيری تصادفی انتخاب 

و نمرات حاصل از ابزارهای اندازه گيری اين نمونه  منتخب 

به عنوان مالك های قضاوت در نظر گرفته شود. 

ــی از  ــه منتخب ــط نمون ــرد متوس ــا عملك ــرم ي ن

ــاخص عددی نمره به  ــوندگان در نهايت با ش آزمايش ش

ــود.  ــاوت موفقيت نمايش داده می ش ــوان مالك قض عن

ــليقه  ای  ــان در كالس درس از ديگر روش های س معلم

ــاوت نرم ـ  ــرای تعيين معيارهای قض (غيرعلمی) نيز ب

مرجع استفاده می كنند. برای مثال آنان معموًال نمره  چند 

ــاال را به عنوان مالك  ــرفت تحصيلی ب دانش آموز با پيش

موفقيت در نظر می گيرند، سپس نمره های تحصيلی ديگر 

دانش آموزان را با نمره  مالك مقايسه می كنند. اگرچه در 

اين مثال معلم برای قضاوت از معيار نرمـ  مرجع استفاده 

می كند. اما شيوه تعيين مالك های موفقيت او، ناصحيح 

است. به طور كلی از مالك های قضاوت نرمـ  مرجع برای 

تشخيص تفاوت های بين فردی استفاده می شود. معلم با 

انجام اين مقايسه ها قصد دارد با شناسايی دانش آموزان 

ــاط با ارتقای پايه تحصيلی باالتر،  قوی و ضعيف در ارتب

يادگيری جامع اهداف آموزشی، پاسخگويی به والدين و 

مراجع باالتر تصميم گيری كند. 

در مقايسه  های مالك -مرجع عملكرد دانش آموزان با 

نمره های نرم يا عملكرد متوسط مقايسه نمی شود. در اين 

نوع مقايسه ابتدا اهداف و شاخص های مطلوب يادگيری 

ــپس به عنوان مالك از  ــايی شده، س يك مفهوم شناس

پيش تعيين شده برای قضاوت در مورد يادگيری استفاده 

ــد به صورت  ــه عدد می توان ــود. در اين نوع مقايس می ش

ــمارش فراوانی يا محاسبه  درصدها جانشين مناسبی  ش

ــد. در محيط  ــده باش برای مالك های از پيش تعيين  ش

آموزشی، معلم ابتدا شاخص های مطلوب يادگيری مفهوم 

ــخص می كند، سپس با تعيين عدد كه  يا مفاهيم را مش

معموًال درصد می باشد، حداكثر معيار رسيدن به تسلط 

در مفاهيم را به عنوان مبنای قضاوت تعيين می كند. يعنی 

ــاخص های  ــخص می كند كه چند درصد از ش معلم مش

ــلط می باشد. برای مثال اگر  يك يا چند مفهوم نقطه  تس

ــلط، رسيدن به ۷۵ درصد شاخص ها باشد، اگر  نقطه  تس

ــای اندازه گيری  ــای حاصل از ابزاره ــخ ه در تحليل پاس

در ارزشيابی تكوينی كه هدف از آن 
اصالح و بهبود يادگيری است از 
معيار قضاوت مالكـ  مرجع استفاده 
می شود. در اين توع ارزشيابی معلم از 
پيش، يك نقطه  تسلط بر شاخص ها، 
برای يك واحد درسی تعيين می كند 

در ارزشيابی تراكمی با توجه به اهداف 
آن از بازخوردهای مالك ـ  وابسته  
تشخيصی و در ارزشيابی تكوينی با توجه 
به فرايندی بودن آن از بازخوردهای 
مالكـ  وابسته  اصالحی بيشتر استفاده 
می شود. از بازخوردهای مالك-آزاد نيز 
كه بيشتر نقش انگيزشی دارد به تناسب 
موقعيت در هر دو نوع ارزشيابی استفاده 
می شود. 
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ــود كه دانش آموزان ۸۰ درصد شاخص های  مشخص ش

يك يا چند مفهوم را كسب كرده است، عملكرد او با توجه 

ــلط ۷۵ درصدی كه يك معيار  به گذركردن از نقطه تس

قضاوت مالك- مرجع است، به عنوان باالتر از حد انتظار 

ــود. اگر عملكرد او برابر يا نزديك به نقطه  تفسير می ش

تسلط ۷۵ درصدی باشد، به عنوان در حد انتظار تفسير 

می شود اما اگر عملكرد او بسيار پايين تر از نقطه  تسلط 

باشد، به عنوان نياز به تالش بيشتر تفسير می شود. 

ــدف از آن تعيين مقدار  ــيابی تراكمی كه ه در ارزش

ــواهد برای ارتقای تحصيلی يا  توانايی يا فراهم آوردن ش

پاسخگويی است، می توان هم از معيارهای قضاوت نرمـ  

مرجع و هم از مالكـ  مرجع استفاده كرد. در حال حاضر 

با توجه به هدف ارزشيابی تراكمی، استفاده از هر دو نوع 

معيار قضاوت در اكثر كشورهای اروپايی و آمريكايی جهت 

گزينش دانش آموز يا ارتقای پايه های تحصيلی بسيار رايج 

ــت. در اين كشورها از هر دو نوع معيار قضاوت كه به  اس

ــت برای گزينش دانش آموز،  صورت نمره يا درصدی اس

پاسخ گويی و نيز ارتقا به پايه های تحصيلی باالتر استفاده 

می شود. 

ــورهای اروپايی و غالب ايالت های امريكا  در اكثر كش

ــتر از درصد به عنوان شاخص معيار قضاوت مالكـ   بيش

ــتفاده می شود كه به شرح  مرجع برای گزيش و ارتقا اس

جدول زير است (به نقل از دايره المعارف ويكی پديا) 

ــورهای ديگر نيز از هر دو فرم نمره و   در برخی از كش

درصد به عنوان شاخص های معيار قضاوت نرم- مرجع و 

مالك- مرجع برای گزينش و ارتقا استفاده می  شود. در اين 

كشورها هم تشخيص تفاوت های بين فردی برای گزينش 

بهترين دانش آموز مهم است (نرمـ  مرجع) و هم شناسايی 

ــرای ارتقای  ــالكـ  مرجع) ب ــای درون فردی(م تفاوت ه

تحصيلی از اهميت برخوردار است. برای مثال جدول معيار 

قضاوت كشور ايتاليا از اين جمله است كه به شرح جدول 

زير نشان داده می شود (به نقل از همان منابع)

ــيابی تكوينی كه هدف از آن اصالح و بهبود  در ارزش

ــت از معيار قضاوت مالكـ  مرجع استفاده  يادگيری اس

ــود. در اين توع ارزشيابی معلم از پيش، يك نقطه   می ش

تسلط بر شاخص ها، برای يك واحد درسی تعيين می كند 

كه می تواند به صورت درصد يا شمارش شاخص ها باشد. 

معلم در طول ياددهی مفاهيم واحدهای درسی با اجرای 

ــت جاری عملكرد  ــب وضعي ابزارهای اندازه گيری مناس

ــه  ــار قضاوت مالك-مرجع مقايس ــوز را با معي دانش آم

می كند. اگر عملكرد هر يك از دانش آموزان فراتر از نقطه  

تسلط باشد، تفسير معلم اين خواهد بود كه آنان نيازی به 

تمرين های اصالحی ندارند و به حد تسلط رسيده اند، ولی 

اگر مشخص گردد عملكرد هريك از دانش آموزان پايين تر 

از نقطه  درصدی تسلط است، او متناسب با فاصله ای كه 

وضعيت جاری دانش آموز با نقطه  تسلط دارد، راهكارهای 

اصالحی برای آنان ارائه می دهد. عملكرد اين دانش آموزان 

ــنجش اندازه گيری می شود  ــتفاده از ابزار س مجدداً با اس

ــی راهكارها در كاهش فاصله مشخص گردد.  تا اثربخش

سنجش و ارائه  راهكار تا زمانی كه اين دانش آموزان به حد 

تسلط برسند ادامه خواهد يافت. 

ج) كاربرد عدد در نقش بازخوردهای يادگيری 

ــت دادن اثرات اعمال توسط  بازخورد به معنی بازگش

ــت. در محيط های  ــران به فاعل عمل اس محيط يا ديگ

ــيابی تحصيلی،  ــی، بازخوردهای حاصل از ارزش آموزش

ــيار مهمی را در ارتقای كمی و كيفی يادگيری  نقش بس

دانش آموزان ايفا می كنند. 

ــته و  ــا را می توان به دو طبقه مالكـ  وابس بازخورده

ــيم بندی كرد. در بازخوردهای مالك ـ   مالكـ  آزاد تقس

ــتفاده از مالك ها و شاخص هايی  ــته، معلمان با اس وابس

ــتند، نتايج اثرات اعمال  ــی هس كه معرف اهداف آموزش

دانش آموزان در يادگيری را به او بازگشت می دهند. اين نوع 

بازخوردها با توجه به ماهيت اطالعات و شواهد، می تواند 

تشخيصی يا اصالحی باشند. در بازخوردهای تشخيصی، 

دانش آموزان از وضعيت عملكرد خود در يادگيری اهداف 

ــای اصالحی،  ــوند؛ اما در بازخورده ــی آگاه می ش درس

راهبردها و روش های مورد نياز در بهبود عملكرد درسی 

برای دانش آموزان فراهم می شود. در بازخوردهای مالك 

ـ آزاد، دانش آموزان بدون توجه به شاخص ها و مالك های 

ــوند. در اين نوع  مرتبط، از نتايج عملكرد خود آگاه می ش

ــی دارد، معلمان  ــوًال جنبه انگيزش ــا، كه معم بازخورده

ــورت كالمی (خيلی خوب، آفرين،  دانش آموزان را به ص

ــرفت دارد) و يا با استفاده از نمادهای عددی  نياز به پيش

ــودن اثرات رفتارهای  ــروف الفبا، از مثبت يا منفی ب و ح

ــی ۱۹۸۷، به نقل از  تحصيلی خودآگاه می كنند (فايندل

خوش خلق ۱۳۸۵) 

ــداف آن از  ــه اه ــا توجه ب ــی ب ــيابی تراكم در ارزش

ــته  تشخيصی و در ارزشيابی  بازخوردهای مالك  ـ وابس

تكوينی با توجه به فرايندی بودن آن از بازخوردهای مالك 

ـ وابسته  اصالحی بيشتر استفاده می شود. از بازخوردهای 

مالك-آزاد نيز كه بيشتر نقش انگيزشی دارد به تناسب 

موقعيت در هر دو نوع ارزشيابی استفاده می شود. 

بسياری از متخصصان حوزه ارزشيابی آموزشی اعتقاد 

دارند بازخوردهای مورد استفاده در ارزشيابی های تكوينی 

و تراكمی به تناسب اهداف خود بايد كيفی باشند. (سالومی 

۱۹۸۹، راماپراساد ۱۹۸۳، يوليچ وراتربرگ ۱۹۹۶؛ به نقل 

از خوش خلق). 

ــامل اهداف  ــيابی تراكمی بازخوردها بايد ش در ارزش

ــد كه انتظار می رود دانش آموزان در  آموزشی پايه ای باش

طول يك زمان معين به يادگيری آنها نايل آيند. اين اهداف 

بايد با استفاده از يك طيف درجه بندی كه با عبارت های 

نوشتاری همراه است در قالب گزارش يا كارنامة تحصيلی 

به والدين و مسئولين ارائه شود تا آنان دقيقًا بدانند كه هر 

ــك دوره  معين تا چه اندازه  ــت ي دانش آموز پس از گذش

ــت. از بازخوردهای  ــت يافته اس ــی دس به اهداف آموزش

ــيابی تراكمی بيشتر برای  مالك-وابسته  توصيفی ارزش

ــی دانش آموز و نيز  ارائه  چكيده ای از يادگيری های اساس

شواهدی مبنی بر درست بودن تصميم گيری های مربوط 

به ارتقای تحصيلی استفاده می شود. خوشبختانه در طول 

ــال اجرای آزمايشی ارزشيابی توصيفی در پايه های  ۵ س

ــوم مدارس ابتدايی كشوركارنامه های تحصيلی  اول تا س

دانش آموزان از لحاظ كيفی بودن بازخوردهای مندرج در 

آن پيشرفت های بسيار خوبی داشته است (خوش خلق 

و شريفی ۱۳۸۶). در ارزشيابی تكوينی بازخوردها نقش 

بسيار مهمی در هدايت يادگيری های آموزشگاهی دانش 

آموز ايفا می كنند. در اين نوع ارزشيابی، بازخوردها بايد: 

۱) با شاخص های اهداف آموزشی هر واحد درسی 

منطبق بوده

ــاری و مطلوب  ــرد ج ــه  بين عملك ــًا فاصل  ۲) دقيق

دانش آموزان را به او بازگشت دهند 
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ــب برای كاهش اين فاصله را نيز  ۳) راهكارهای مناس

ارائه دهند (خوش خلق ۱۳۸۵) و

ــفانه در طول ۵ سال اجرای آزمايشی ارزشيابی  متأس

ــته  ــرای ارائه بازخوردهای مالك-وابس توصيفی هنوز ب

ــده  ــه الگويی فراهم نش ــی هيچ گون ــيابی تكوين ارزش

است(خوش خلق و شريفی ۱۳۸۶) 

ــيابی  ــًا تمام متخصصان تعليم و تربيت و ارزش تقريب

ــه بازخوردهای مورد  ــاق عقيده دارند ك ــی به اتف آموزش

استفاده در ارزشيابی های تراكمی و تكوينی بايد اطالعات 

كيفی به دانش آموز ارائه دهد. از اين رو در اين بازخوردها 

عدد هيچ گونه نقش مؤثر و مفيدی ايفا نمی كند. 

نتيجه گيری: 

ــيابی از پيشرفت تحصيلی نقش و ۱  عدد در ارزش

كاركردها ی متفاوتی ايفا می كند.

ــته همواره در سه ۲  ــال های گذش عدد در طول س

ــف) اندازه گيری، ب) مالك قضاوت و ج)  نقش  ال

بازخوردها در ارزشيابی از پيشرفت تحصيلی ظاهر شده 

است.

عدد در نقش اندازه گيری صفات و توانايی ها، هم ۳ 

ــيابی تراكمی و هم در ارزشيابی تكوينی  در ارزش

ــه نتايج حاصل از ابزارها  ــت. زيرا ب يك عنصر كليدی اس

ــد و معلم را از كيفی بودن ابزارها مطلع  عينيت می بخش

می كند. حذف عدد از نقش اندازه گيری، اطالعات حاصل 

از ابزارها را بی اعتبار می كند. 

در ارزشيابی تراكمی با توجه به اهداف آن الزم ۴ 

است از عدد خواه نمره خواه درصدها استفاده 

ــتفاده از عدد، قضاوت ها و  ــود. در صورت عدم اس ش

ــواع تصميم گيری  ــيرهای معلم در ارتباط با ان تفس

يعنی گزينش، ارتقا و نيز پاسخگويی هيچ گونه ارزش 

آموزشی ندارد و از لحاظ علمی غيرعينی و غيرقابل 

دفاع است. 

ــدف آن كه ۵  ــی با توجه به ه ــيابی تكوين در ارزش

ــتفاده از عدد به عنوان  ــت. اس فرآيند محوری اس

ــت، معلم می تواند با توجه به  مالك قضاوت الزامی نيس

ماهيت شاخص های مربوط به يك هدف آموزشی تا جايی 

ــود از درصدها به عنوان  كه بر پيچيدگی آن افزوده می ش

نقطه  تسلط برای شناسايی نحوه  يادگيری دانش آموزان و 

مشكالت احتمالی آنان استفاده كند و براساس اين مالك 

قضاوت راهكارهای اصالحی پيش بينی و ارائه دهد.

ــتفاده از عدد به عنوان بازخوردهای تحصيلی ۶  اس

ــيابی های تراكمی و تكوينی  در هيچ كدام از ارزش

جايز نيست و نبايد از آن استفاده كرد. زيرا عدد در نقش 

بازخورد هيچ گونه اطالعات مفيدی به دانش آموز جهت 

تشخيص مشكالت يادگيری و رفع آن ارائه نمی دهد. 

پيشنهادها: 

در تدوين آيين نامه های ارزشيابی برای دوره های ۱ 

مختلف تحصيلی و نيز دستورالعمل های وابسته به 

آن، به نقش عدد به عنوان يك مقياس اندازه گيری توجه 

ــود و در ماده  و تبصره ها، اين موضوع درج و بر  جدی ش

آن تأكيد گردد. 

در تدوين ماده و تبصره های آيين نامه های ارزشيابی ۲ 

برای دوره های مختلف تحصيلی كه ماهيت آن ها 

تراكمی و در جهت ارتقا يا گزينش است، به نقش عدد به 

عنوان معيار قضاوت مالكـ  مرجع توجه جدی شده و بر 

آن تأكيد شود. 

ــا كارگاه های ۳  ــن خدمت ي ــای ضم در آموزش ه

ــای الزم در  ــی معلمان، بينش و مهارت ه آموزش

ــدد در نقش اندازه گيری  ــتن ع مورد اهميت و به كاربس

صفات و توانايی ها ارائه شود. 

با توجه به نقش و كاركرد بسيار مهم عدد به عنوان ۴ 

ــرفت تحصيلی  ــيابی از پيش اندازه گيری در ارزش

ــته  آن در ارزشيابی تراكمی يادگيری،  و نيز نقش برجس

پيشنهاد می شود معلمان، مديران و نيز مسؤوالن بلندپايه  

نظام آموزشی از به كاربردن جمالت كلی و مبهمی چون 

«نمره بايد از ارزشيابی تحصيلی حذف شود»؛ «ارزشيابی 

ــره»؛ «مدارس بدون  ــيابی بدون نم توصيفی يعنی ارزش

ــيابی كيفی يعنی ارزشيابی بدون نمره» و  نمره»؛ «ارزش

امثالهم پرهيز كنند، و در اظهار نظرهای خود در مورد نمره 

به ناكارآمد بودن عدد يا نمره به عنوان بازخورد تحصيلی و 

نيز توليد اضطراب اشاره نمايند. 
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 اين جوايز عبارت اند از: 
۱- سه نسخه از توليدات پژوهشگاه(كتاب- مجله...)

۲- امتياز يك سال آبونمان فصلنامه پژوهشگاه

فرصت پاسخ  تا پايان دی ماه است.
 سؤال های پژوهشی:

پژوهشگري قصد دارد با استفاده از داده هاي جمع آوري شده، ميزان اثربخشي روش هاي جاري و روش خود را در افزايش احساس خودكارآمدي دانش آموزان 

دو كالس، مورد بررسي قرار دهد. اگر مقياس اندازه گيري متغيرهاي وابسته و تعديل كننده هاي احتمالي فاصله اي باشد:

۱) چند متغير تعديل كننده احتمالي را براي اين پژوهش پيش بيني مي كنيد؟

۲) مناسب ترين روش تحليل آماري براي داده ها را به گونه اي كه متغيرهاي تعديل كننده كنترل شوند، مشخص نماييد؟

۳) مفروضه هاي استفاده از آزمون آماري داده ها را بنويسيد.
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 گروه پژوهشی مطالعات زنان در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
اعضاي گروه:

مديرگروه:راضيه ظهره وند 
كارشناس: فريده ماشيني
كارشناس: فائزه منشي

ــم و  ــكده تعلي پژوهش

ــال ۱۳۸۷ در  تربيت در س

راستاي دستيابي به برابري 

فرصت هاي آموزشي و شناسايي نابرابري هاي جنسيتي 

در نظام آموزش و پرورش كشور، گروه مطالعات زنان را 

براساس تصويب هيأت امناي خود به مجموعه گروه هاي 

پژوهشي اين پژوهشكده افزود.

گروه پژوهشي مطالعات زنان سه هدف عمده را 
مدنظر قرار داده است:

ــش درخصوص دختران ۱۱  انجام و حمايت پژوه

ــي و  ــتاي محروميت زداي ــوز، در راس دانش آم

دسترسي عادالنه آنها به منابع، امكانات و فرصت هاي 

آموزش و پرورش

ــائل و ۲۲  ــش درباره مس ــت پژوه ــام و حماي انج

مشكالت زنان فرهنگي به منظور رفع تنگناها 

و موانع موجود و ارتقاي سطح شغلي، حرفه اي و علمي 

آنها.

ــيت ۳۳  ــرار دادن پژوهش هاي معطوف به جنس ق

ــان كل پژوهش هاي آموزش و پرورش  در جري

جهت نيل به اهداف

وظايف اين گروه عبارت اند از: 
 شناسايي نيازهاي پژوهشي با رويكرد جنسيتي در 

آموزش و پرورش

ــايي نيازها، مسائل و   اقدام پژوهي درخصوص شناس

مشكالت آموزش و پرورش دختران و زنان فرهنگي

 انجام تحقيقات نظري و كاربردي درباره جنسيت و 

مسائل دختران دانش آموز و زنان فرهنگي در آموزش 

و پرورش

  افزايش آگاهي هاي تخصصي و اطالع رساني درزمينه 

تحقيقات و مطالعات زنان در حوزه آموزش و پرورش

ــمينارها و كارگاه هاي  ــت ها، س ــزي نشس   برنامه ري

ــائل زنان در آموزش و پرورش  ــي در حوزه مس آموزش

ــورد مطالعات معطوف به  ــاي دانش نظري درم و ارتق

جنسيت.

  جلب مشاركت محققان در داخل و خارج از آموزش 

ــي مورد  ــور انجام اقدامات پژوهش ــرورش به منظ و پ

ــي  نياز، نظارت و همكاري در اجراي طرح هاي پژوهش

مصوب

  ارتباط با بدنه سياستگذاري و تصميم گيري آموزش 

و پرورش، به منظور اطالع از نيازهاي پژوهشي و محور 

قرار دادن يافته هاي پژوهشي در تصميم هاي آموزشي.

ــات زنان در  ــي گروه مطالع ــم فعاليت هاي پژوهش اه

ــته ( از سال ۱۳۸۵  ــه سال گذش آموزش و پرورش در س

تاكنون).

الف) طرح  هاي پايان يافته گروه در سه سال 
گذشته:

بررسي وضعيت روان شناختي و تحصيلي دختران ۱۱ 

دانش آموز، راضيه ظهره وند، سفارش دفتر امور زنان 

وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۸۵.

ــق برابري ۲۲  ــتاي تحق ــي در راس اصالحات آموزش

ــيتي در آموزش و پرورش، راضيه ظهره وند،  جنس

.۱۳۸۶

ــي انواع و ابعاد دينداري دانش آموزان دختر ۳۳  بررس

ــطه و همخواني آن با انتظارات  ــوم متوس سال س

ــه و اهداف اعتقادي نظام آموزش و پرورش،  اولياي مدرس

فريده ماشيني، ۱۳۸۸.

ب) طرح هاي در دست اقدام (مصَوب)

ــران در مطالعه ۱۱  ــران و پس ــه وضعيت دخت مقايس

بين المللي رياضيات و علوم (تيمز ۲۰۰۷) مجري 

طرح: منصوره كريم  زاده

بررسي عوامل مؤثر در انتخاب رشته هاي تحصيلي ۲۲ 

(نظري و مهارتي) دانش آموزان دختر و پسر مجري 

طرح: فائزه منشي

ج) چاپ مقاالت در مجالت علمي  پژوهشي، 
علمي ترويجي، چكيده مقاالت، همايش ها، 
سمينارها و ماهنامه ها در سه سال گذشته

ــاس به جنسيت، در ۱۱  تحقق آموزش و پرورش حس

برنامه ريزي آموزشي دوره عمومي، راضيه ظهره وند، 

فصلنامه علمي - پژوهشي تعليم و تربيت سال ۲۲، شماره 

۱۳۸۵ ،۳

ــيتي در آموزش و پرورش ۲۲  ــعه متوازن جنس توس

ــري و مهارتي، همايش ملي آموزش و پرورش  نظ

ــيني و  نظري و مهارتي: فرصت ها و چالش ها، فريده ماش

فائزه منشي: آبان ۱۳۸۶

ــران ۳۳   ــران و پس ــه اي ورود دخت ــي مقايس   بررس

ــيني،  ــي و فريده ماش ــگاه ها، فائزه منش به دانش

پژوهش نامه  آموزشي پژوهشكده تعليم و تربيت، خرداد و 

تير ۱۳۸۵

ــيت در قرآن كريم، فريده ۴۴   حقوق انساني و جنس

ماشيني، همايش كرامت انسان، مؤسسه تنظيم و 

نشر آثار امام خميني، ۱۳۸۶

  زينب (س) الگويي براي انسان ها، فريده ماشيني، ۵۵  

همايش زينب (س) الگوي تربيتي شايسته، دانشگاه 

تربيت مدرس، ۱۳۸۶

حساسيت جنسيتي دست اندركاران تهيه و تدوين ۶۶ 

ــي و ضرورت انعكاس آن در كتاب هاي  كتب درس

ــي، دكتر معصومه صمدي، همايش خانواده پژوهي  درس

پنجره اي به سوي آينده اي روشن : مركز امور زنان و خانواده 

رياست جمهوري و دانشگاه تربيت مدرس، ۱۳۸۷

ــي با تأكيد بر ۷۷   ــي اجمالي عدالت آموزش   بررس

ــران  ــص منابع به آموزش دختران و پس تخصي

ــطه، فائزه منشي، پژوهش  نامه آموزشي،  در دوره متوس

شماره ۱۰۷-۱۰۶، ۱۳۸۷

ــده از ۸۸   ــوق كودكان در يك دنياي جهاني ش   حق

ــد، پژوهش  نامه  ــول تا عمل، راضيه ظهره ون اص

آموزشي، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، شماره 

۱۰۸، فروردين ۱۳۸۸

د) ساير اقدامات پژوهشي در سه سال گذشته

ــه علمي- ۱۱  ــژه از فصلنام ــماره وي ــه يك ش تهي

ــوان آموزش و  ــي تعليم و تربيت با عن پژوهش

پرورش دختران سردبير: دكتر شهال اعزازي، پژوهشكده 

تعليم و تربيت، ۱۳۸۵

شركت در دوره آموزي بين المللي و بين رشته اي ۲۲ 

حقوق كودكان در دنياي جهاني شده: از اصول تا 

عمل- شركت كننده در دوره: راضيه ظهره وند- بلژيك، 

۱۳۸۷

ــي «چگونگي ۳۳   ــت هاي تخصص ــزاري نشس برگ

ــا موضوع  ــوزش و پرورش ب ــام آم مواجهه نظ

تشابهات و تفاوت هاي جنسيتي» با حضور متخصصان 

ــزان،  ــيتي و برنامه ري ــائل جنس ــران مس و صاحب نظ

سياستگذاران و پژوهشگران آموزش و پرورش (تاكنون 

سه نشست برگزار شده است)، ۱۳۸۸

ــي دختران از ۴۴   ــزارش تحليلي بازماندگ تهيه گ

تحصيل در دوره آموزش عمومي، شيرين رضايي 

و راضيه ظهره وند، ۱۳۸۶.

ــاس فرم) ۵۵   ــش (لب ــه گزارش تحليلي پوش   تهي

دختران دانش آموز در مدرسه و عوامل مؤثر در 

آن تهيه كننده: فريده ماشيني، ۱۳۸۶.

تهيه گزارش تحليلي بررسي وضعيت جسمي و تربيت ۶۶ 

بدني دختران دانش آموز، فائزه منشي، ۱۳۸۸.

ه) اولويت هاي پژوهشي گروه در سال ۱۳۸۸

مكانيزم هاي شناسايي و بهبود شرايط دانش  آموزان ۱۱ 

درمعرض خطر با تأكيد بر جنسيت 

ارزيابي برنامه هاي افزايش دسترسي دختران به ۲۲ 

آموزش در نظام آموزشي ايران

ــهم انتظارات و باورهاي جنسيتي ۳۳   ــي س بررس

ــن در عملكرد  ــان و والدي ــوزان، معلم دانش آم

رياضي و كالمي دانش آموزان.
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مرداد ۱۳۸۸. شماره ۱۱۲

۳۶

دکتر عبدالحميد رضوی، سرپرســت معاونت پژوهشــی 
آموزش  مطالعات  پژوهشگاه 

و پرورش
ــان،  ــتانی يون ــون باس در مت

تئو(theo) به معنی خدا و عرش 

اعلی آمده، و دو واژه مشتق شده 

از آن، يعنی تئوريا(theoria) يا 

تئورين(theorien)، به معنی انديشيدن و تفكر درباره تئوس 

ــترش دامنه و گستره  ــت. ولی با گس (theos) يا خدا بوده اس

ــردن و مورد مداقه قرار دادن  ــوم، اين واژه در مفهوم نگاه ك عل

پديده ها به كار می رود(۱). بر پايه تحول تاريخی اين مفهوم، به 

ــود دارد. از ديدگاه  ــه تعريفاز نظريه يا تئوری وج طور کلی س

ذهنی گرايان که نظريه به دستگاهی قياسی اطالق می شود كه 

ــته از عناصر ذهنی  حاوی مجموعه ای از قضايای به هم پيوس

ــت، اعتبار اين عناصر، از اصول موضوعه منبعث می گردد.  اس

ــتند كه واجد  ــول موضوعه يا قضايای بديهی، اصولی هس اص

ــازگاری درونی هستند، به اين لحاظ، عقل بدون برهان آنها  س

ــزد ذهنی گرايان، چنان  ــت اين اصول در ن را می پذيرد. ماهي

ــت كه فهم متعارف، صحت آنها را تأييد می كند؛ يعنی، در  اس

درستی و بداهت قضايای اوليه اين دستگاه منطقی، هيچ كس 

ترديد نمی كند. نظريه ها در رياضيات محض، نماد اين گونه از 

نظريه پردازی هاست. روی هم رفته، ويژگی برداشت ذهنی گرايانه 

ــهم داننده بيش از واقعيت عينی  ــت كه بر س از نظريه آن اس

تأكيد دارد. ذهنی گرايان را می توان كسانی برشمرد كه به هسته 

درونی از ذهن، اصالت می دهند، و قضايا و قانون های استخراج 

شده از قياس را، نظريه می دانند.(۲) 

 در ديدگاه عينی گرايان، نظريه به تلخيصی منتظم از داده ها 

اطالق می گردد كه در ذهن منعكس شده است. در اين ديدگاه، 

نظريه به فرمولی ذهنی گفته می شود كه از تعميم يافته های 

تجربی حاصل آمده، و از اين رو، به عقيده آنها، محمول قضيه ای 

ــون در می آيد،  ــود، و به صورت قان ــی می ش كه از نظريه ناش

ــد؛ يعنی، قضايايی كه محمول تجربی دارند،  بايد تجربی باش

ــتند و معنا دارند. دستگاه منطقی در اين برداشت  صادق هس

از نظريه، صرفًا تعميمی از ميانگين رفتاری پديده هاست. پس 

در نظريه پردازی عينی گرايانه ، تصور، تخيل يا توضيحی اضافه 

بر مشاهدات تجربی به كار نمی رود، چون عينی گرايان، تنها به 

دنيای خارج و داده های عينی اصالت می دهند.(۳) 

ــانه: در عالم واقعی، و از جمله  اما در ديدگاه معرفت شناس

ــانی، هيچ يك از تعاريف افراطی و تفريطی  در دنيای علوم انس

ذهنی و عينی گرايانه پذيرفته نيست، بلكه آنچه به عنوان نظريه 

ــت، حاوی تعديلی از تلفيق در دو  علوم اجتماعی پذيرفته اس

تعريف پيشين است. در ديدگاه جديد، تفاوت بين علوم انسانی 

ــود و در تعريف معرفت شناسانه از نظريه،  و طبيعی نفی می ش

به مقام داوری نظريه توجه می گردد. منظور از مقام داوری آن 

است كه قدرت تبيين نظريه مدنظر قرار دارد؛ يعنی آن كه، در 

ــرافراز بيرون  مقام داوری، نظريه از آزمون منطقی و تجربی س
می آيد.(۴) 

نظريه نخست، برخی جنبه های جهان اطراف را نزديك نمايی 

می كند، و راهنمای دستيابی به مجهوالت قرار می گيرد. به ديگر 

سخن، نظريه ما را متعهد می سازد تا جهان را با دقت بنگريم، 

و بر جنبه های ويژه ای از واقعيت تمركز نماييم؛ دوم، می تواند 

الگوهای فكری را توسعه دهد، زيرا، نظريه ها به گونه ای تقريبًا 

انتزاعی بيان می گردند، و به ما اجازه می دهند تا دريافتی منسجم 

ــيم؛ سوم، باعث تسهيل  ــته باش از اجزای متعدد اطالقات داش

مناظره، تبادل اطالعات و فرايند يادگيری می شود؛ چهارم، به 

عنوان يك نظام فهرست سازی عمل می كند؛ يعنی چارچوبی را 
فراهم می آورد كه می توان مشاهدات را فهرست بندی كرد.(۵)

از نظريه، فوايد متعددی انتظار می رود، از جمله نظريه ممكن 

است الگوهايی از موضوعات و مسائل مورد بحث ارائه دهد، به 

طوری كه بتوان يك توصيف جامع و طرح گونه از آن ها عرضه 

كرد. همچنين تجزيه و تحليل و نقد هر نظريه ممكن است به 

نظريه های تازه ای منجر گردد و نظريه می تواند افكار جديدی 

ــائل نظريه برانگيزد و نظريه ممكن است،  را در روند حل مس

الهام بخش فرضيات علمی تازه ای باشد.(۶) بنابراين برای تبيين 

ــد يده ها و نيل به توليد علم، هيچ چاره ای جز نظريه پردازی  پ

نيست. و نيز، به منظور تفسير داده ها، نزديك نمايی پديده ها، 

به روز كردن ايده ها، معنابخشی به اطالعات، پيش بينی حوادث، 

تحليل اتفاقات و... ، نظريه سازی را به صورت مؤلفه ای حياتی در 

زندگی بشر درآورده است.

ــت آنچه هست، صرفًا چشم اندازهای ما به  نيچه معتقد اس

ــم اندازها نمی توانند مدعی  ــد و هيچ کدام از اين چش جهان ان

حقانيت باشند. تامس کوهن بحث پارادايم ها را مطرح می کند 

و هر گونه اجماع عقاليی هميشگی را منتفی می سازد و ميشل 

ــلط آن بر ظهور  ــويه منفی قدرت و تس ــو در خصوص س فوک

گفتمان های علمی و اجتماعی سخن می گويد و معتقد است 

صورت بندی قدرت در هر دوره ای تغيير می کند و به تبع خود 

صورت بندی دانش را دگرگون می سازد و قدرت است که علوم 

انسانی و حتی پزشکی و ... را می سازد و شکل می دهد. از نظر او 

در واقع چيزی به نام معرفت (اپيستمولوژی) يا بحث گفتمانی 

ــکل می گيرد.  ــدارد و تغيير در دل اين گفتمان ها ش ــود ن وج

همچنين ويتگنشتاين در بحث بازی ها معتقد است كه همانند 

بازی های ورزشی، هر کدام از دانش ها و زمينه های علوم دينی 

يا تجربی و .. قواعد و بازی زبانی خاص خود را دارند و با منطق 

ــاوت کرد. لذا با  ــک از آنها نمی توان درباره ديگری قض هيچ ي

ــاختار هيچ کدام از علوم نمی توان به سراغ ديگری رفت؛ به  س

عبارتی وی در نقد پوزيتيويست ها می گويد شما نمی توانيد با 

منطق گزاره های علمی دين، اسطوره و هنر و... را سلبًا يا ايجابًا 

مورد بررسی يا قضاوت قرار دهيد؛ چون بنا به تفاوت ساختاری 

و زبانی آنها، اصًال چنين چيزی ممکن نيست. ساختارشکنی 

ــت که می توان به  ــدا نيز از جمله ديگر مباحث مهمی اس دري

آن اشاره کرد که وحدت، انسجام و جامعيت نظريه در مفهوم 

ــين آن را در هم می شکند. همه اين مباحث سرانجام به  پيش

معرفت شناسی پست مدرن می رسد که مانع از تثبيت مفهوم 

روشن نظريه می شود.

اما همه اين ديدگاه ها منتقدان جدی نيز دارند و همچنان 

ــت. به نيچه، فوکو و دريدا  جای بحث پيرامون نظريه باقی اس

انتقاد می شود که نقطه ارشميدسی محل اتکای شما کجاست 

ــان صحبت می کنيد. ما بايد  ــه به راحتی درباره زبان و جه ک

ــًا نوعی محدوديت  ــا واقعًا تئوری ها الزام ــواب بدهيم که آي ج

ديد يا منظر هستند؟ آيا استلزامات جغرافيايی، مکانی، زمانی، 

ــکل  ــک و... تئوری ها را احاطه کرده اند و ش دوره ای، ايدئولوژي

ــوند؟ چون  ــد؟ آيا تئوری ها دچار تقليل گرايی نمی ش می دهن

ــت. از اين رو نظريه  ــد، هيچ جا نيس ــزی که همه جا باش چي

هم نمی تواند تقليل گرا نباشد؛ چون می خواهد وجهی از وجوه 

عالم را توجيه کند. آيا نمی توان تئوری هايی داشت که همچنان 

در مقابل تحوالت تاريخی، عصری و ... مقاومت کنند؟ به نظر 

ميرسد ما بايد از محدوديت گرايی و عدم قابليت انعطاف پذيری 

رهايی يابيم تا نظريه ها ماندگارتر شوند. به همين دليل است که 

ــته ای صحبت می شود تا به انتقاد  امروزه از مطالعات ميان رش

ــخ داده شود، يا بر مطالعات کيفی و  از تقليل گرايی نظريه پاس

نيز مطالعات چند رهيافتی تأکيد می گردد. تا جايی که امروزه 

ــوری صحبت می کنند که  ــراد از متاتئوری يا فرا تئ برخی اف

البته به معنای نفی تئوری نيست بلکه به معنای آن است که 

ــاند و از  نظريه پرداز يک لحظه خودش را فراتر از تئوری می نش

فضای تئوری خودش را خارج می سازد تا خارج از اين فضا نيز 

ــتم  ــزارش کند به هر حال با متاتئوری ما در دل يک سيس گ

ــتم را به نحو ديگری متمايز  خالئی ايجاد می کنيم و آن سيس

می کنيم. لذا متاتئوری باز هم تئوری است. 

به نظر نويسنده عقب ماندگی های توليد نظريه های تربيتی 

ــا و ميراث عميق و غنی ايران  ــران به رغم وجود بن مايه ه در اي

اسالمی به ويژه در عرصه نظريه پردازی فلسفی و تربيتی بيشتر 

ناشی از عقيم ماندن توليد انديشه فکری و فلسفی در ايران است. 

هرگاه در ايران توليد فلسفی متوقف شده، با فاصله زمانی چند 

دهه پس از آن، انديشه وری تربيتی نيز متوقف شده است. در 

ــی علل اين مسأله همواره  ــد در بررس اين ميان به نظر می رس

به بررسی معلول ها پرداخته ايم و از جستجوی علل اين مسأله 

نظريه پردازی در تعليم و تربيت و موانع آن

t UI

موانع فرهنگي
فقدان تعامل، ارتباط و همگرايي فعال 
و مداوم و كار گروهي ميان استادان 
و محققان در جهت رفع مشكالت و 
نقايص، گسست تاريخي و غفلت از 
هويت مّلي اسالمي می باشد
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ــن رويداد، يعنی  ــايد به يک معنا علت اي غفلت ورزيده ايم. ش

انقطاع زايش فکری و فلسفی را بتوان در حمله مغول جستجو 

نمود. به نظر ميرسد با ظهور مشروطيت که به پيدايش برخی 

جريانات فکری در عرصه اجتماعی ايران منجر گرديد، انتظار 

ــود اما با  ــر گرفته ش می رفت که اين چرخه توليد دوباره از س

گذشت بيش از چند دهه، ما هنوز يک نظريه پرداز تربيتی در 

سطح جهانی نداريم. اما ما به جای بررسی اين علل کماکان به 

معلو ل ها پرداخته ايم. 

از سوی ديگر در ايران گاه حتی از سوی برخی ، بين نظر و 

نظريه، خلط مصداقی و نيز مفهومی می شود، همينطور گاه بين 

نظريه با ايدئولوژی، گزاره، مکتب، عقيده، و ... خلط می کنند. 

ويژگی های اصلی و کلی را که يک نظريه بايد از آنها برخوردار 

باشد، به طور مختصر می توان چنين برشمرد: 

ــجام ۴-  ــداز۲- وحدت۳- انس ــم ان ــه ديد يا چش ۱- زاوي

ــا) ۵- قدرت  ــت و مانعيت(حداقل در قلمرو مورد ادع جامعي

ــاد تغيير۷- قدرت  ــير ۶- قدرت ايج توصيف و تبيين و تفس

رقابت با نظريه های رقيب و نيز مخالف ۷- قدرت پيش بينی ۸- 

انعطاف و انطباق (البته بعضی معتقدند انطباق تاحدودی ثقيل 

است؛ اگر از سازگاری استفاده شود، بهتر قابل هضم خواهد بود.) 

۹- آزمون پذيری ۱۰– ابطال پذيری

متأسفانه، امروزه بخش مهمي از نظريه پردازي هاي رايج در 

علوم انساني ( به ويژه در تعليم و تربيت ) كشورمان، فاقد درك 

روشني از پيشينه فرهنگي و بومي خود بوده و شايد بتوان گفت 

ــاني  كه آنها همواره در ذيل تفكرات پدران بنيانگذار علوم انس

ــردازی اوًال يك  ــاگردان آنها قرار گرفته اند. نظريه پ غرب يا ش

فرآيند است و ثانيًا تدريجی، زمان گير و حوصله بر كه با كمال 

ــكيبايی و صرف وقت و تالش و پيگيری بايد به  بردباری و ش

آن پرداخت. انتظار نتايج سريع، زودياب و در دسترس حكايت 

از نشناختن فرآيند نظريه پردازی و توليد علم است. متأسفانه 

برخی نگرش خام، سطحی و شتاب آلوده ای به اين مسأله دارند 

كه خود يكی از مهمترين آفات و آسيب ها و موانع جدی رشد 

ــور است. لزوم  ــكوفايی جنبش نظريه پردازی در كش علم و ش

نگرش فرآيندی به توليد علم، در واقع سنگ بنا و پيش شرط 

الزم آغاز اين حركت است وگرنه به دام روزمرگی و امور مقطعی 

و فعاليت های مناسبتی بدون استمرار در مي غلطيم.

ــردازی در آموزش و  به طور خالصه می توان موانع نظريه پ

ــته تقسيم کرد و برای هر کدام مواردی را  پرورش را به ۵ دس

مطرح نمود:

الف: موانع نگرشي
۱. وجود نگاه سطحي و عوامانه به توسعة علم در عرصة تعليم 

و تربيت،

۲. قشري گرايي و شعارزدگي در بسط آزادانديشي و شكل گيري 

نهضت توليد علم و نظريه پردازي،

ــويه از  ۳. تولد نارس علم جديد در ايران با تقليد غلط و يك س

غرب با ريشه اي آموزشي، و نه پژوهشي،

ــكوفايي علم در ايران بدون  ۴. تالش تاريخي جهت نضج و ش

پشتوانه يك علوم انساني بومي،

ــتيزي در علوم  ــان تجربه گرايي و تجربه س ــة هم زم ۵. مواجه

تربيتی،

ــور و عدم  ۶. ضعف جّدي جايگاه و ارزش علوم تربيتی در كش

باور به كارايي آن،

۷. غلبة نگرش فلسفي، تاريخي و احساسي بر علوم انساني،

۸. وجود انتظارات يكسان از علوم تربيتی و ساير علوم،

ــائل و  ــي مس ــي در سبب شناس ۹.ارزش داوري و تقليل گراي

مشكالت آموزش و پرورش 

 ۱۰.استفاده هاي پيش از تجربه در تحليل هاي مسائل آموزش 

و پرورش

 ب: موانع فرهنگي
۱. فقدان تعامل، ارتباط و همگرايي فعال و مداوم و كار گروهي 

ميان استادان و محققان در جهت رفع مشكالت و نقايص،

۲. گسست تاريخي و غفلت از هويت مّلي اسالمي،

۳. خودباختگي و غيرپرستي و شيفتگي به نظريه ها و ديدگاه هاي 

غيرخودي،

۴. ضعف اعتماد به نفس و خودباوري علمي در افق مّلي،

۵. ضعف شديد تخصص گرايي و شايسته ساالري در ارتباط با 

قلمرو امور مرتبط با علوم تربيتی،

۶. اسطوره شدن نوابغ و غفلت از جوانان خّالق و نوآور،

۷. حجاب معاصرت و نهفته ماندن جايگاه و ارزش دانشمندان 

زنده،

۸. غيربومي و وارداتي بودن علوم انساني،

ــكني  ــجاعت و وجود نوعي ناامني براي شالوده ش ۹. ضعف ش

ــداف و روش های  ــد تربيتی در زمينه اه ــائل جدي و طرح مس

تربيتی،

ــديد سّنت نقد، تضارب آراء و پرسشگري در زمينه  ۱۰. فقر ش

تعليم و تربيت،

ــگران علوم تربيتی  ۱۱. برخورد غيرمنطقي با خطاي پژوهش

برخالف نحوة برخورد خطاهاي پژوهشگران در ساير علوم.

۱۲. عدم توجه به تاريخ انديشه تربيتی و در نتيجه عدم درك 

پيوستگي سنت هاي فكري در آن 

۱۳. خارج شدن متون مربوط به ميراث فرهنگي انديشمندان 

اسالمي از منابع « علمي » دانشگاهي.

ج: موانع روش شناختي
۱. مسألة  محور نبودن پژوهش در عرصه علوم تربيتی،

۲. سردرگمي و ابهام آلودگي روش شناسي توليد علم در علوم 

تربيتی

۳. بي توجهي به غايت و هدف علوم و دانش ها و روش زدگی در 

بسياری از مطالعات تربيتی

۴. گسست تاريخي روش شناسي علوم مدرن و علوم انساني و 

بحران عقالنّيت،

ــلط و اشراف بسياري از محققان جوان بر مجموعه  ۵. عدم تس

نظريه هاي علمي در زمينه تعليم و تربيت،

۶. فقدان مباني بنيادين انديشه علمي،

۷. نقايص معرفتي ناظر به تاريخ تحوالت علمي،

۸. بدبيني مطلق نسبت به پوزيتيويسم و عدم استفاده صحيح 

از عنصر تجربه در عرصه علوم تربيتی.

۹. نابساماني و ضعف كيفيت متون و روش هاي آموزشي به ويژه 

در مقاطع عالي

 د: موانع ساختاري و مديريتي
۱. فقدان هدف و سياست گذاري دقيق در زمينه نهضت توليد 

علم و نظريه پردازي در زمينه تعليم و تربيت،

۲. ضعف و ناهماهنگي ساختارها و نيز قوانين و مقررات مربوط 

به آموزش و پژوهش در عرصة علوم انساني،

ــاني در محقق پروري و  ۳. ضعف جّدي نظام آموزش علوم انس

نوسازي روش ها و متون آموزشي،

۴. فقدان ارتباط روشمند ميان متوليان امور و محققان در عرصة 

علوم انساني،

ــوزش و پرورش در  ــانه هاي عمومي وزارت آم ۵. كم كاري رس

تبيين اهميت و كارآمدي علوم تربيتی،

ــازوكارهاي  ــود نيروي حرفه اي در عرصة پژوهش و س ۶. كمب

دانش و مهارت افزايي،

۷. آيين نامه زدگي در پژوهش و تبديل شدن محقق به كارمند،

۸. كميت مداري و حافظه محوري در نظام آموزشي كشور (در 

دوره های ابتدايي و عالي)،

۹. فقدان ارتباط و هماهنگي ميان مؤسسات علمي و پژوهشي 

كشور و تبادل تجارب و اطالعات،

۱۰. ضعف كمي و كيفي مجالت تخصصي علميپژوهشي در 

حوزة علوم انساني و تربيتی،

ــا درازمدت پژوهش در  ــدان برنامة جامع ميان مدت ي ۱۱. فق

عرصة علوم انساني،

ــازوكارهاي مناسب جهت ساماندهي رساله هاي  ۱۲. فقدان س

ــخگويي به نيازهاي  ــري در جهت كيفيت محوري و پاس دكت

مّلي،

ــمندان  ۱۳. ضعف ارتباطات و تعامالت بين المللي ميان دانش

علوم انساني داخلي و خارجي.

ه  : موانع اقتصادي
۱. سهم بسيار اندك علوم انساني در بودجة پژوهش كشور،

ــوه هزينه كرد بودجة  ــن درخصوص نح ۲. فقدان ضوابط روش

پژوهشي در عرصه علوم انساني،

ــيدگي به وضع معيشتي و رفاهي محققان به ويژه  ۳. عدم رس

استعدادهاي درخشان در علوم انساني،

راهكارها
۱. مهندسي و نوسازي نظام آموزش و پژوهش علوم انساني،

۲. انجام يك مطالعة مّلي جهت شناسايي نيازها و اولويت هاي 

پژوهشي در عرصة مطالعات تربيتی و تكرار ساالنة اين پژوهش 

در ابعاد تخصصي تر،

t UI

ساختارشکنی دريدا 
 وحدت، انسجام و جامعيت نظريه در 
مفهوم پيشين آن را در هم می شکند. همه 
اين مباحث سرانجام به معرفت شناسی 
پست مدرن می رسد که مانع از تثبيت 
مفهوم روشن نظريه می شود
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دكتر ابوالفضل بختياري 
قابل استفاه براي معلمان، مديران  و اولياي مدرسه   

ــه دنبال  ــوم ب ــزاره س ــي در ه ــاي آموزش نظام ه

ــتند، خانواده ها،  سالم سازي محيط هاي آموزشي هس

مديران، معلمان و دست اندركاران آموزش وپرورش هم 

نگران نحوه تربيت دانش آموزان هستند. در اين كتاب 

ــت اندركاران  ــيوه هاي عملي وكاربردي را براي دس ش

تربيت پيشنهاد كرده است:     تربيت سالم در مدرسه 

 The Positive Discipline ــی آن ــه عنوان اصل ک

ــد،  In The Classroom می باش

ــی  ــت در حوزه روانشناس کتابی اس

ــردی، و همانگونه که  ــی کارب تربيت

ــت مخاطبين اصلی  از نامش پيداس

ــژه معلمين  ــه بوي آن اوليای مدرس

می باشد. نويسندگان کتاب در اولين 

ــوع نگرش و رويکرد  جمله مقدمه، ن

ــکار می سازند: ما  تربيتی خود را آش

ــنويم که  ــواره اين بانگ را می ش هم

می گويد به مقدمات پايبند باشيد. ما 

هم می پذيريم، اگرچه اعتقادمان اين 

ــت که مقدمات خواندن، نوشتن،  اس

ــتند، بلکه مقدمات  ــاب نيس و حس

ــجاعت، اعتماد به  ــد از: ش عبارت ان

نفس و دارا بودن مهارت های زندگی. 

ــا از اين موهبت ها  مادامی که بچه ه

ــاعدی  ــند، زمينه مس برخوردار باش

ــد و زندگی  ــی نيز دارن ــرای يادگيری مطالب درس ب

موفقيت آميزی را تجربه می کنند. به عقيده نويسندگان 

ــاختن  ــه، آماده س ــاب، کارکرد اصلی مدرس ــن کت اي

ــت تا تبديل به «شهروندانی وظيفه شناس»  بچه هاس

بشوند. در حقيقت آنها می گويند نه خواندن و نوشتن 

و حساب، و نه تمام علوم دانشگاهی جهان نمی توانند 

ــخصی، قدرت قضاوت،  به کسانی که فاقد انضباط ش

گرايش های مفيد اجتماعی، توانايی انتخاب درست و 

احساس مسئوليت هستند کمک کنند تا اين مهارت ها 

را کسب کنند و زندگی فردی و اجتماعی خود را همراه 

با آرامش، اثربخشی و کارايی سپری کنند.کتاب «تربيت 

سالم در مدرسه» به معلمين، مشاوران و اوليای مدرسه 

ــه ها را آمادة  ــن)، برنامه ای ارائه می دهد که بچ (والدي

پذيرفتن مسؤوالنةشرايط شهروندی می کند. محورهای 

ــه عبارت اند از پرورش هوش هيجانی،  اصلی اين برنام

ــم زندگی و تقويت ادراک ها و  آموزش مهارت های مه

مهارت های ضروری هفت گانه.

ــامل ابزارهای  ــن کتاب ش ــده در اي ــة ارائه ش برنام

ــت، ولی کليدی ترين ابزار آن که  کاربردی متعددی اس

خود محملی برای استفاده از ابزارهای ديگر نيز هست، 

ــت که مهارت های ضروری  ــی اس نشست های کالس

زندگی را آموزش داده و ضمن بخشيدن نگرش مثبت به 

بچه ها، آنها را برای موفقيت در تمام عرصه های زندگی 

از قبيل مدرسه، کار، خانواده و جامعه توانا می سازد. در 

اين نشست ها، دانش آموزان مهارت های زندگي از جمله: 

گوش دادن، رعايت نوبت، شنيدن نظر مخالف، مباحثه 

کردن، برقراری ارتباط، همياری، قبول مسؤوليت رفتار 

خود، مهارت های کالمی، توجه کردن، 

تفکر نقادانه، تصميم گيری، حل مسأله 

و شيوه های دموکراتيک را می آموزند. 

ــودآگاه،  ــه به طور ناخ ــن اين ک ضم

ــم  ــان را ه ــای تحصيلی ش مهارت ه

تقويت می کنند. در حقيقت، پس از 

ــوزان مهارت هايی را  اين که دانش آم

طی نشست های کالسی ياد گرفتند، 

ــتن و حساب، برايشان  خواندن، نوش

مفهوم بيشتری پيدا می کند. 

دو ويژگی مهم در مورد اين کتاب 

ــود دارد که قابل توجه می نمايد.  وج

نخست آن که نويسندگان اين کتاب، 

همگی آموزگارانی هستند که تعهد 

نموده اند ابزاری برای معلمين، مديران 

و والدين فراهم آورند که به آن ها کمک 

کند سالمتی را به محيط بيماری زدة 

مدرسه ها برگردانند. اين آموزگاران همگی با هم بيش از 

هفتاد و پنج سال در زمينه های تدريس، ايراد سخنرانی، 

ــاوره و آموزش خانواده تجربه دارند.  نگارش کتاب، مش

ــاب نيز خود  ــه مترجمين اين کت ــی دوم آن ک ويژگ

آموزگارانی هستند که ويژگی های نظام آموزشی کشور 

ما را به خوبی شناخته و در ترجمه شان لحاظ کرده اند. 

ضمن اين که قبل از ترجمة کتاب، خود شيوه های آن 

را آزموده و از کارايی و اثر بخشی آن ها اطمينان حاصل 

ــد که اين امر خود به اعتبار اين اثر می افزايد. در  کرده ان

ــتارها ما را در امر تعليم  پايان اميد می رود که اين جس

ــوی نظامی آموزشی که  و تربيت، براي پيش روي به س

ــاس آن رقابت، رفاقت، همدلی و همکاری باشد؛ نه  اس

موفق شدن در آن به بهای شکست ديگران، ياري رساند. 

در چنين نظامی مدارس خواهند توانست به جای آن که 

بچه ها را با احساس ترس يا بی کفايتی تحت فشار قرار 

دهند، آن ها را به شجاعت، اعتماد به نفس و مهارت های 

زندگی مجهز نمايند و محيط مدرسه را به جوی مملو از 

دوستي، يادگيری و احترام تبديل کنند.

ــته هاي علوم  ۳. تدوين برنامة جامع پژوهش در هريك از رش

انساني به ويژه تعليم و تربيت

ــريات تخصصي  ــي و كيفي نش ــعة كم ــاماندهي و توس ۴. س

(علميپژوهشي) در علوم انساني و ايجاد امكان انتشار مجالت 

معتبر به زبان هاي بين المللي جهت برقراري تعامالت بين المللي 

متقابل،

ــعة كمي و كيفي فرصت هاي مطالعاتي  ــاماندهي و توس ۵. س

محققان در مسير گسترش ارتباطات بين المللي و پاسخگويي 

به نيازهاي مّلي،

ــدازي مخازن و بانك هاي اطالعاتي به روز و فعال و نيز  ۶. راه ان

توسعه كمي و كيفي فضاهاي استاندارد مطالعاتي و كتابخانه هاي 

تخصصي،

۷. شناسايي سازوكارهاي تشويق و تكريم از محققان خّالق و 

نوآور در عرصة مطالعات تربيتی،

ــترش  ــازوكارهاي اجرايي پايدار جهت گس ــي س ۹. پيش بين

تعامالت علمي حوزه و دانشگاه به ويژه در كشف و تدوين فلسفه 

تعليم و تربيت و روش شناسي آن،

ــي و آموزشي در رشته هاي  ۱۰. تعيين استانداردهاي پژوهش

ــترش كمي و كيفي ارزيابي هاي  ــاني و گس مختلف علوم انس

مختلف نسبت به فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي،

۱۱. تأسيس رشتة روش شناسي و مديريت پژوهشي در علوم 

تربيتی 

ــدار ميان  ــي هدفمند و پاي ــاط و هماهنگ ــراري ارتب ۱۲. برق

سياست هاي آموزشي و پژوهشي از جهات كمي و كيفي،

ــاني در بودجة پژوهش  ــد سهم علوم انس ۱۶. تالش براي رش

كشور،

۱۸. ايجاد شهرك هاي علمي پيشرفته جهت حمايت روشمند و 

گسترده از محققان مستعد و نوآور،

ــترش كمي و كيفي انجمن هاي علمي در رشته هاي  ۲۰. گس

مختلف علوم انساني با حمايت اولية دولت،

۲۱. ساماندهي رساله هاي دكتري مرتبط با تعليم و تربيت در 

جهت ارتقاي كيفيت و پاسخگويي به نيازهاي مّلي،

۲۴. تعامل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با رسانه هاي عمومي 

ــيم جايگاه و ارزش علوم  و وزارت آموزش و پرورش براي ترس

تربيتی و زدودن بدبيني ها نسبت به اين علوم،

پی نوشت ها:
۱-علی رضا شايان مهر:دايره المعارف تطبيقی علوم اجتماعی، 

تهران، كيان، ۱۳۷۷، ص۱۴۳.

۲-رونالد چيلكوت:نظريه های سياست مقياس ها، ترجمه صيد 

بزرگی و علی رضا طيب، تهران، رسا، ۱۳۷۸، ص۵۶.

۳-حسين سيف زاده: نظريه پردازی در روابط بين الملل: مبانی 

و قالب های فكری، تهران، سمت، ۱۳۷۶، ص۲۶.

۴،غالم عباس توسلی:نظريه های جامعه شناسی، تهران، سمت، 

۱۳۷۳، ص۲۸.

۵،ديويد مارش و جری استوكر: روش و نظريه در علوم سياسی، 

ــفی، تهران، راهبردی، ۱۳۷۸،  ترجمه امير محمدحاجی يوس

ص۴۴.

۶،غالم عباس توسلی، همان، ص۲۹.
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تربيت سالم در مدرسه 

تربيت سالم در مدرسه 
نويسندگان : جين نلسن، لين 

الت، ستيفن گلن
مترجمين : محمد جواد 
فرشچي، ريحانه ايزدي

نشر: ساز و کار
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