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كدام تغيير موجب تحول مي شود؟
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دكتر حيدر توراني
عضو هيأت علمي مؤسسه 

پژوهشي برنامه ريزی درسی 
و نوآوری های آموزشی

تحول چيست؟ چه تفاوتي با تغيير دارد؟ آيا هر تغييري 
موجب تحول مي شود؟

نظريه پردازان تغيير وتحول بنيادي سازمان۱ عمدتًا تغيير 
ــه دونوع تغييرات عادي و تدريجي و تغييرات بنياني و  را ب
ماهوي تقسيم مي كنند(۱). تغييرات عادي تدريجي، طبيعي 
و خودبه خود بوده و گاه با اجراي اندك برنامه  بهبود انجام 
مي گيرد. به تعبير كرت لوين۲، تغييرات عادي و تدريجي، 
ــت كه رودخانه براي هماهنگي با مسير خود  تغييراتي اس
انجام مي دهد(۲)، يا تغييراتي را شامل مي گردد كه به طور 
ــان، حيوان و  ــت زمان در هيأت انس طبيعي و بر اثر گذش
ــور از اين تغييرات،  ــياء به وجود مي آيد. منظ طبيعت و اش
ــن الحال(۳) و يغيروا ما بانفسهم  از نوع حول حالنا الي احس

نيست(۴).
ــه طور مثال، آنچه روي مي دهد تا يك روش تدريس  ب
ــه محوريت دانش آموز تبديل گردد، يا  از محوريت معلم ب
ــي يا موتور يك اتومبيل داراي  با تالش صنعت گري شاس
مزيت هايي در زمينه هاي امنيت و سرعت شود يا با تالش 
ــه پوالرويد و  ــي دوربين هاي معمولي ب در صنعت عكاس
ــالش زارع و  ــوري و رنگي تغيير يابد، يا با ت عكس هاي ف
باغباني بر ميزان محصول يك مزرعه يا باغي افزوده گردد، 
يا با انجام وظيفه يك مأمور يا اداره پليس نظم بهتري در 
خيابان ها حاكم شود و نيز با تدوين و اجراي برنامه اي سود 
يك شركت دو برابر گشته، به توليد انبوه رسيده و بر تعداد 
مشتريان و ميزان رضايت آنان افزوده گردد و اقداماتي از اين 

قبيل، همه در زمره  تغييرات عادي و تدريجي هستند.
اما تغييرات بنياني و ماهوي به عقيده كرت لوين مانند 
تغيير مسير رودخانه، يا بستن سد روي آن است. اين نوع 
از تغيير نيازمند برنامه ريزي و شناخت و آگاهي است و به 

همان نسبت نيز كار را مشكل و پيچيده مي سازد.
تغيير بنياني به مثابه راهبرد توسعه، به تغييري اطالق 
مي گردد كه در نهايت منجر به ايجاد تحول در شخصيت و 
هويت افراد و سازمان شود، به طوري كه رفتار و عملكرد را 
در سازمان متحول  نمايد. تغييري كه جنبه موقت نداشته 
بلكه سيستم و نظامي متفاوت با سيستم گذشته را ايجاد 
كرده و استمرار مي دهد؛ به چنين تغييري تحول مي گويند. 
به عنوان مثال، تحول شامل تغيير در كيفيت ارتباط سازمان 
ــت روش جذب  با محيط مي گردد. اين ارتباط ممكن اس

ــت نيروي انساني در سازمان، چگونگي دريافت  و نگهداش
انرژي و مواد، يا چگونگي دريافت و مبادله اطالعات باشد. 
روند تغييري كه طي آن عوامل وارده و نهاده ها(اطالعات، 
ــوالت و نظريه هاي  ــات يا محص ــواد) به خدم ــرژي و م ان
ــامل تغيير در  جديدتبديل  گردد. در اين مرحله تحول ش
ابعاد انساني، اجتماعي و فني مي شود، كه در نهايت كيفيت 
خدمات و محصوالت قابل ارائه را دچار تحول مي كند و از 
آن طريق منابع را سازمان مي دهد و در مجاري مربوط به 

كار مي گيرد.
ــاي ديجيتالي،  ــا و فن آوريه ــال، رايانه ه ــه عنوان مث ب
ــلول هاي بنيادي،  ــو، تغييرات ژنتيك و س IT وICT ، نان
شبكه هاي تحت وب، ويدئو كنفرانس هاي علمي و آموزشي 
و غيره تغييرات ژرفي را در زمينه هاي مختلف صنعت حمل 
ــكي و  ــي، چاپ، كپي، تجارت، آموزش، پزش و نقل، عكاس
ــود آورده و موجب تحوالت  ــاير خدمات به وج درمان و س
ــده است يا با انجام پيوندي  بسياري در زندگي انسانها ش
ــي، مزه، طعم و ميزان و اندازه  برروي درخت گالبي وحش
ميوه آن افزوده مي شود، يا با تغيير در واريته  و ژن نباتاتي 
مانند برنج يا گندم، پرمحصول مي گردند؛ همه  اين تغييرات، 
ــت كه موجب به وجود آمدن  تغييرات بنياني و ماهوي اس
شرايط، امكانات، موقعيت هاي جديد و مطلوب مي شوند. 
تغييراتي كه به واسطه آن زندگي انسان ها دستخوش منافع 
و مواهب زيادي مي شود. به تعبيري، تحول ميوه ناب تغيير 

بنياني و ماهوي است نه تغيير تدريجي و عادي.
البته اين تغييرات ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
داشته و متغيرهاي محتوايي و ساختاري همه سازمانهاي 
ــي، فني و خدماتي و .... را شامل مي گردد.  علمي، آموزش
تغييرات تدريجي در سازمان به قصد حفظ تعادل سيستم 
با محيط و حفظ وضعيت موجود و تأكيد بر حل مسأله و 
ــتن به وضعيت عادي انجام مي گيرد، در صورتي كه  برگش
تغيير بنيادي نيازمند تغيير در ساختار و فرآيند عملياتي 
ــتر۳ نظام و سيستم۴ است. به عبارت ديگر  و زمينه و بس
در تحول اساسي نظام سازماني، ظرف و مظروف هردو بايد 

دستخوش تغيير گردند.
 منظور از ساختار، راهبردهاي مورد استفاده در سازمان 
و ساخت تشكيالتي، نوع تكنولوژي، سيستم هاي اطالعاتي 
ــيوه تصميم گيري و الگوهاي استفاده از منابع انساني  و ش
است. مقصود از فرآيند عملياتي، كيفيت رفتار انساني، مسير 
ــاركت،  ــات و نحوه ارتباطات در تصميم گيري، مش اطالع
همكاري، تعيين خط مشي و جريان امور در سازمان است. 
ــازماني(ظرف)  بنابراين، اگر تغيير در ويژگي هاي طرح س
موجب تغيير در فرآيند عملياتي (مظروف) نگردد، تغيير 
اساسي محسوب نمي شود؛ ولي تغيير در تشكيالت سازمان 

سخن سردبير
ــه از  ــي دانش آموزان و والدين و اولياء مدرس تلق
ــهريور ماه همواره با دو فضاي ذهني همراه است.  ش
ــه ماهه و آمادگي براي حضور  پايان تعطيلي دو- س
در فضاي مدرسه. والدين در اين زمان وظيفه ايجاد 
آمادگي ذهني در كودك، نوجوان و يا جوان خود را 
ــور در يك دوره تحصيلي را دارند. در اين  براي حض
ــا تحصيلي آنها كمك  ــخصي و ي ميان تجربيات ش
شاياني به طي اين مرحله مي كند. اقتضاي روحي- 
ــوزان در هر پايه تحصيلي ويژة خود  رواني دانش آم
آنهاست. اما آنچه اهميت فراوان دارد ميزان آشنايي 
ــت. تفاوتهاي فردي بحث  والدين با اين الزامات اس
ــت كه ما را با تنوع استعدادها، انتظارات و  مهمي اس
ويژگي هاي شخصيتي روبرو مي سازد. وظيفه اولياء 
نيز در اين ميان كوشش در جهت انطباق انتظارات 
ــت. تجربيات روان شناسي  با توانائي هاي فرزندان اس
ــه هر چه بين  ــاره دارند ك ــي به اين اصل اش تربيت
انتظارات و توانائي دانش آموزان انطباق بيشتري وجود 
ــرايط رشد و بالندگي در يادگيرنده  داشته باشد، ش
بيشتر است. توانائي ايجاد انطباق از رسالت معلمان 
ــه نيز هست. گزارش هاي متعددي در  و اولياء مدرس
طول سال تحصيلي از سوي اولياء مدرسه از كاهش 
انگيزه   يادگيري، گوشه گيري، پائين بودن مهارت هاي 
زندگي به مشاوران و مديران مدرسه و ادارات آموزش 
ــايد بتوان اصلي ترين عامل  ــد. ش و پرورش مي رس
ــا را در عدم انطباق پيش گفته  اينگونه ناهنجاري ه

دانست.
ــار بيش از  ــي در طول انتش پژوهش نامه آموزش
۱۰۰ شماره خود همواره با بهره گيري از مقاله نويسي، 
ــعي كرده است در راستاي  مصاحبه، گزارش و ... س
ترويج فرهنگ پژوهش  و انتشار يافته ها و ديدگاه هاي 
تخصصي صاحب نظران آموزشي و تربيتي، به رسالت 
خود عمل كند. در شماره حاضر نيز مباحثي ازجمله در 
زمينه هاي مديريت، تربيت قرآني، نظام هاي آموزشي، 
فن آوري اطالعات و روش هاي بهينه سازي يادگيري 
توسط برخي از همكاران هيأت علمي و كارشناسان 
ــگران گرامي جمع آوري  محترم پژوهشي و پژوهش
ــت. عالوه بر اين همانند شماره هاي  و ارائه شده اس
گذشته به اقتضاي موضوعات و مناسبت هاي مختلف 
ــي  ــان پژوهش از طريق انجام مصاحبه با كارشناس
ــازمان ها و حوزه هاي ستادي سعي در  ــاغل در س ش
ــته ايم. الزم است در همين  انتشار نظرات آنان داش
ــئوالن و كارشناسان پژوهشي  جا از كارشناس مس
سازمان هاي استان ها دعوت مي نمايد از طريق تماس 
با مديريت داخلي پژوهش نامه فرصت انجام مصاحبه 

را براي نشريه فراهم آورند.
عبدالحميد رضوی

برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي
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ــازمان گردد يا  به طوري كه موجب تغيير در واحدهاي س
نحوه  ترفيعات و مسيرهاي شغلي را متحول سازد يا نظم 
ــدي را فراهم آورده در نهايت موجب تغيير  ارتباطي جدي
ــردد، تغيير بنيادي  ــت مطلوب گ ــازمان در جه رفتار س
محسوب مي شود. تحول در فرآيند عملياتي اگر با تغيير در 
طرح سازماني توأم نباشد نبايد آن را تغيير اساسي محسوب 
ــازماني و ترتيبات نهادي۵  كرد؛ زيرا مورد حمايت طرح س
قرار نمي گيرد و در نتيجه نمي تواند تداوم يابد. مثًال مي توان 
با ارائه يك راهبرد و راهكاري، به طور موقت در افراد ايجاد 
انگيزه كرد و تغييراتي را نويد داد، اما اگر راهبردها و راهكارها 
نوآورانه و تحول گرا نبوده و طرح سازماني و ترتيبات نهادي 
ــا رفتارهاي جديد  ــاد نگردد و آن را ب ــب با آن ايج متناس
هماهنگ نكند تغييري موقت است و نه تحول  ماندگار، و 
نمي تواند تداوم يابد و لذا تغيير اساسي و بنيادي محسوب 

نخواهد شد. 
ــرت امام  ــاره اي بي راه و بي جا نخواهد بود كه حض اش
ــالمي در  ــي (ره) بنيانگذار و رهبر كبير انقالب اس خمين
ــي و نوآورانه  ــا و راهبردهاي اساس ــتاي ارائه توصيه ه راس
ــتاي فقرزدايي، خدمت به  ــراي خويش در راس و تحول گ
روستاييان و كشاورزان، حفظ انقالب اسالمي و ارزشهاي آن، 
مبارزه با جهل و بيسوادي، تربيت ديني و اخالقي، مبارزه 
با صهيونيست، حمايت از ايثارگران و خانواده هاي شهدا به 
ترتيب كميته امداد، جهاد سازندگي، كميته انقالب اسالمي 
و سپاه پاسداران و بسيج، نهضت سوادآموزي، امور تربيتي، 
ــازان را به مثابه طرح هاي  ــهيد و جانب روز قدس، بنياد ش
سازماني و ترتيبات نهادي پيشنهاد كردند. اين طرحهاي 
سازماني مي بايست پيوسته بر قدرت ها و ظرفيت هاي آن 
افزوده شود تا همچنان كارآمد و اثربخش باقي بمانند. حال 
اگر بخواهيم همان نحوه عملكردها حفظ يا احيا شود بايد 
در جهت تغييرات بنيادي و راهبردهاي نوآورانه طرحهاي 
ــب با آن ايجاد كنيم. البته اين به معناي  سازماني متناس
ايجاد سازمانهاي جديد نيست. بلكه نكته اصلي در طرح هاي 
سازماني و ترتيبات نهادي از قبيل آرايش و چينش مسايل، 

بهپويي مستمر و تكيه بر سرمايه هاي انساني با انگيزه و 
مفهوم سازي و زمينه هاي تغييرات اساسي است.

ــتة تحول  ــون كه تدوين برنامه و بس اكن
بنيادين در آموزش و پرورش و نقشه جامع 

علمي كشور و برنامه توسعه پنجم مطرح 
ــت و حضرت آيت اله خامنه اي رهبر  اس
معظم انقالب اسالمي نيز بارها در مجامع 
و نشست هاي مختلف بر اين مهم تأكيد 

داشته و اصرار ورزيده اند،  توجه مديران و 
برنامه ريزان را به چند نكته جلب مي نمايم:

هر تغييري تحول آفرين نيست، تحول ۱ 
ــوي دارد نه  ــه تغيير بنيادي و ماه نياز ب

تدريجي

ــت ۲  تحول، يك تغيير بنيادي و ماهوي اس
نه تدريجي و عادي. به عبارت ديگر تحول 

ــت نه  ــي اس ــوه ناب و نتيجه تغييرات بنيادي و اساس مي
تغييرات تدريجي و عادي. 

براي هر بخش راهبردي و يا موضوع مستقل و قابل ۳ 
اعتنا، بايد طرح سازماني و ترتيبات نهادي متناسب 

ارائه كرد.

در تغييرات اساسي بايد به شرايط و اقتضاعات ظرف ۴ 
ــود. هم ظرف  ــه طور توأمان توجه ش و مظروف ب
ــب و منعطف باشد و هم مظروف در شرايط پذيرش  مناس
ظرف باشد، به عبارتي ديگر هم عوامل و مؤلفه هاي تغيير 
دقيق و جامع باشند و هم سازماني كه قرار است تغيير در 

آن به وجود آيد در شرايط پذيرش تغيير باشد.

ــوب آغاز ۵  ــا تعيين وضعيت مطل ــاد تحول ب ايج
مي گردد. انگيزه و فشار الزم براي ايجاد تحول از 
آگاهي و وقوف تصميم گيرندگان بر نارسايي در عملكرد 
و بازده۶ نشأت مي گيرد «هيچ عاملي نيست كه در ايجاد 
ــازماني به اندازه شواهد عيني و روشن مبتني  تحول س
ــد» لذا  ــته باش بر ضعف در عملكرد و بازده اهميت داش
ــتر  باالترين بازده، بهبود و تحول در جهت نوآوري بيش

است (۵ و۶).

ــول ايجاد ۶  ــتراتژيك تح ــا برنامه ريزي اس ــا ب تنه
نمي شود، بلكه الزمه تحول، عمل توأم با برنامه ريزي 
استراتژيك و راهبردهاي نوآورانه۷  است. به ديگر سخن، 
راهبردها و راهكارهايي كه آينده نگارانه، فرصت ها و آينده 
ــازماني و ترتيبات  را پايش و رصد كرده و با طرح هاي س
نهادي متناسب همراه گردد، جايي كه ديگر توليد انبوه و 
تداوم وضعيت (حتي موفق) جاري، كافي نيست و بايد به 
جاي راهبرد كارايي به راهبرد نوآوري روي آورد. بسياري 

ــركت ها و سازمان هاي خدماتي و صنعتي جهان به  از ش
جهت عدم توجه به نوآوري در كنار افزايش كارايي و توليد 
انبوه محكوم به شكست شده و از رقباي خود دور افتادند.

تحول اقتصادي و يا فرهنگي به گونه اي انجام گيرد ۷ 
ــازمان از نظام متمركز به  ــه در صورت تبديل س ك
ــاركت افراد  غيرمتمركز، از دولتي به خصوصي، امكان مش
در اداره امور مربوط به خود بيشتر فراهم گشته و وفاداري 
و تعلق به آرمان و ايدئولوژي جايگزين وفاداري و تعلق به 

منابع فردي و سازماني گردد.

بايد مراقب استراتژيهاي تعيين شده توسط نخبگان ۸ 
ــهاي اعتقادي» و «فرهنگ  ــي و نيز «ارزش سياس
اجتماعي» در تعيين اهميت عملكردهاي مختلف، بازده و 
اهداف سازمانها بود. بدين معني كه احيانًا اهداف جاه طلبانه 
ــعه  ــت مداران براي توس ــي برخي سياس يا غيركارشناس
اقتصادي و اجتماعي باز و سريع، مديران را با فشار زيادي 
براي افزايش هرچه بيشتر كارايي و كاهش اثربخشي مواجه 
ــهاي اعتقادي، فرهنگي و  مي كند، يا متعهد بودن به ارزش
اجتماعي در جوامع مسلمان و پيشرفته، كاهش فساد اداري 

و اخالقي را در پي خواهد داشت.
پی نوشت ها

1 .S. mohrman, Cummings, M.Nohrman, 
Ledford, Lawler
2 .Kert lewin
3.  Context

۲. سيستم سازماني داراي پنج بخش اساسي: استراتژي، 
ــاختار، محيط و نهاده ها يا  فرهنگ، فرآيندهاي داخلي، س

منابع مي باشد.
5 . Institutional Arrangement
6- Performance and output gaps
7 - Innovation strategies

منابع:
ــعه، انتشارات سمت،  ۱. محمدزاده، عباس، مديريت توس

چاپ اول ۱۳۷۴ همراه با تجديد چاپ مكرر، ۱۳۸۷. 
۲.  همان منبع

ــوروز) يا  ــال نو (ن ــروف تحويل س ــاي مع ۳. دع
مقلب القلوب و االبصار ... حول حالنا الي احسن 

الحال.
ــوره  رعدقرآن كريم،  ۴. آيه  ۱۱  س
ــر ما بقوم حتي يغير وا  ان اهللا ال يغي

ما بانفسهم.
5- Rondinelli, D, Implement-
ing Decentralization Program 
in Asia, Public Administration 
And Development, Vol: 3, 1983.
6- Korten, D, Community Orga-
nization And Rural Development, 
Public Administration Review, 
Vol. 40, No. 5, 1980.



مهر ۱۳۸۸. شماره ۱۱۴

۶

t UI

ابراهيم اصالنی
روان شناس فرهنگی

چه نسبتی بين «يادگيری» و «مدير مدرسه» 
وجود دارد؟ شايد پاسخ چنين سؤالی بسيار ساده 
و بديهی به نظر برسد. مدير يک مدرسه در جايی 
فعاليت می کند که پايگاه و مرکز آموزش و يادگيری 
ــت و بايد در ارتباط مستمر با مسائل يادگيری  اس
باشد. به رغم اين واقعيت به ظاهر ساده و بديهی، در 
عمل بين مدير مدرسه و يادگيری، نسبت منطقی 
وجود ندارد. به عبارت ديگر، در وضعيت فعلی، مدير 
مدرسه بودن، الزامًا به معنای يادگيرنده بودن نيست. 
حتی اگر نقش مدير در مدرسه، هدايت فعاليت های 
آموزش و يادگيری باشد، به داليل زيادی، مديران 
وقت چندانی صرف يادگيری برای خود نمي کنند. 

توجيه ها
ــدارس برای  ــن مديران م ــای رايج بي توجيه ه
يادگيری-گريزی معمول است. بيشتر مديران حجم 
ــور اداری و اجرايی را مانع اصلی برای مطالعه و  ام
يادگيری می دانند. گستردگی فعاليت های اجرايی 
ــر وجود دارد،  ــه و انتظاراتی که از مدي يک مدرس
موجب می شوند مدير به جای ايفای نقش آموزشی، 
بيش تر وقت خود را صرف امور اداری و اجرايی کند. 
ــاور کرده اند که مديريت  ــايد خود مديران هم ب ش
ــه يعنی پرداختن به تمامی جزئيات و امور  مدرس
مرتبط با يک مدرسه، و به اين ترتيب مدير موفق 
کسی است که بهتر بتواند مشکالت مختلف را رفع 

و رجوع نمايد.
ــال های اخير در  ــی از پديده هايی که در س يک
مدارس و در سطح مديران توسعه پيدا کرده است 
ــی است. گاهی مديرانی نسبت به  يادگيری نمايش
يادگيری و دريافت انواع آموزش ها به ظاهر رغبت 
ــان می دهند اما در نهايت، يا در اين باره جدی  نش
عمل نمی کنند و به طور عملی با موضوعات درگير 
ــوند، يا با روش های مختلف درصدد اثبات  نمی ش

غيرمفيد و غيرکاربردی بودن آموزش ها برمی آيند.
ــی از توجيه های مديران برای يادگيری- بخش

گريزی، توجيه های پنهان و ناخودآگاه است. تعدادی 
از مديران اصًال نيازی برای يادگيری در وجود خود 

مدير ياد گيرنده
احساس نمی کنند. مديرانی که بيش از حد به تجربه ها و 
سوابق خود می بالند از جمله کسانی هستند که با توجيه 
برتری تجربه بر دانش، از يادگيری فاصله می گيرند. گاهی 
مديری که سال ها سابقه مديريت دارد ناخودآگاه به اين 
باور می رسد که برای موفقيت مدرسه، اتکا به تجربه های 
فردی و به اصطالح فوت و  فن های شخصی کافی است. 
ــت در حرف و گفتار از  ــته از مديران ممکن اس اين دس
يادگيری های جديد استقبال کنند، اما منظور واقعی آنان 

از يادگيری های جديد، دانسته های خودشان است.
بعضی از مديران هم به داليل ديگر، حال و حوصله ای 
برای يادگيری ندارند. در هر حال، توجيه های مختلفی 
ــته باشد اما  می تواند برای يادگيری-گريزی وجود داش
حداقل در مورد مدرسه و موقعيت های آموزشی مشابه 
هيچ توجيهی نمی تواند ضرورت های مدير يادگيرنده را 

نفی کند.
ضرورت ها

ــرای مدير يادگيرنده بودن وجود  چه ضرورت هايی ب
دارند؟ حداقل به سه مورد می توان اشاره کرد:

ــه، مدير ۱  ضرورت فردی ـ حتی اگر مدير مدرس
ــان، نيازمند يادگيری  ــد به عنوان يک انس نباش
ــخصی به  ــری ضرورتی کامًال فردی و ش ــت. يادگي اس
ــاب می آيد و با هيچ دليل و توجيهی نمی توان آن  حس

را کنار گذاشت.

ــغلیـ  هر فرد در هر موقعيت شغلی ۲  ضرورت ش
ــد و ارتقا دارد. مديريت آموزشگاهی  نياز به رش
ــمول اين قاعده مي گردد. شعاری نژاد در تبيين  هم مش
ويژگی های شخصيتی مدير مدرسه، برخورداری از جرأت 
ــيدن را مهم دانسته، تأکيد  دانستن، فهميدن و انديش
ــی جديد بايد پويا و دارای  می کند که مديريت آموزش

توانايی آموختن باشد(۱۳۷۵).

ــازمانی ـ اين مورد موضوعی فراتر از ۳  ضرورت س
ــغلی است. يک مدير دارای موقعيت  ضرورت ش

سازمانی مهمی است که از آن با تعابير مختلفی چون 
د مديريت روابط انسانی و رهبری آموزشی  ــا ي

ــث  ــروزه مباح ــود. ام می ش
ــترده ای درباره نقش و  گس
جايگاه مدير مدرسه وجود 
ــيار  ــی از ابعاد بس دارد. يک

مهم تأثيرگذاری مدير مدرسه، 
ــری  ــگ يادگي ــش او در فرهن نق

مدرسه است. 
ــتاندارد،  ــان خصايص مدارس اس ــر در بي مجدف

آموزش را شرط اصلی می داند. اين آموزش شامل تمامی 
ــی  ــه و در رأس آن مدير و معاونان آموزش عوامل مدرس
است. وی با تقسيم بندی مدارس به پنج دسته، يادگيری 
را محور تمام تغييرات مثبت در مدارس با عملکرد بهتر 

می داند(۱۳۸۶).
از هر زاويه که به نسبت بين يادگيری و مدير مدرسه 
بنگريم، يادگيری جزء ضرورت های مديريت آموزشگاهی 
به حساب خواهد آمد. شرايط دنيای امروز اين ضرورت 
ــی (۱۳۸۷) در ارائه  ــدت افزايش می دهد. توران را به ش
راهبردهايی برای مديريت فرآيندمدار در مدرسه می گويد: 
امروزه ديگر مدارس ما در چهار ديواری محدود و خالصه 
ــدت تحت تأثير رسانه ها و محيط  نمی شوند بلکه به ش
اطراف خود هستند. مدرسه در دنيای امروز از حالت يک 
جزيره درآمده و خود دريايی شده است. اين تفاوت را بايد 
ــران کامًال درک کنند، در غير اين صورت، تکامل و  مدي

ارتقای کيفيت مدارس دچار نقصان خواهد شد.
مدير موفق

مدير موفق کيست؟ مدرسه موفق کجاست؟ به نظر 
می رسد اين دو مفهوم تا حد زيادی الزم و ملزوم يکديگر 
هستند. اگر مدير به معنای واقعی موفق باشد، مدرسه 
ــه موفق هم  ــت و از يک مدرس موفقی هم خواهد داش

می توان به وجود مديری موفق پی برد. 
ــتی های  ــی از معضالت فرهنگی جامعه ما، کاس يک
مربوط به موفقيت سنجی است. ما در شرايطی قرار داريم 
که هر فرد يا سازمان با هر سطح از کار و فعاليت، خود را 
موفق ارزيابی می کند و متأسفانه مالک ها و استانداردهای 
مشخصی برای ارزيابی موفقيت يا وجود ندارد و يا ناديده 

گرفته می شوند.
قاسمی پويا (۱۳۸۷) در مقاله ای با عنوان «تحليل و 
ــدارس موفق در آموزش و پرورش  تبيين ويژگی های م
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ــواری های مربوط به تعريف  ــران معاصر» به دش اي
ــه موفق اشاره می کند و در نهايت  منطقی مدرس
با مسامحه، تعريفی را برای اين گونه مدارس ارائه 
ــی از ويژگی های  ــدگاه وی، يک می دهد. طبق دي
ــش و بينش علمی  ــق، دان ــاخص مدارس موف ش
ــت.  ــه ها بوده اس و تربيتی گردانندگان اين مدرس
درحقيقت توفيق مدارس موفق، مرهون دانش ها و 
بينش های باالی گردانندگان و مديران آنها می باشد. 
قاسمی پويا با ذکر نمونه هايی از مدارس موفق، به 
ــخصيتی مديران اين  بيان ويژگی های علمی و ش

مدارس می پردازد.
درمرور تاريخ آموزش و پرورش جهان به خصوص 
در قرن بيستم نيز اين نکته مشهود است که مدارس 
شاخص و موفق، مديرانی يادگيرنده و پويا داشته اند. 
ــواهد اين موضوع به سال های  ــت که ش جالب اس
بسيار ديرتر نيز باز می گردد. به عنوان مثال، تکميل 
ــح وضعيت نهادهای  ــون (۱۳۸۳) در توضي هماي
آموزشی در ايران باستان، بيان می کند که استادان، 
ــگاه در سلسله مراتب  ــان و مربيان  آموزش مدرس
تعليمی و تربيتی قرار داشتند. رهبری آموزشگاه با 
استادانی بود که تدريس درس های پر مسئوليت و 
حل و فصل کردن امور انضباطی مدرسه را بر عهده 
داشتند.  همه آنچه گفته آمد برای توصيف و تبيين 
نسبت بين يادگيری و مدير مدرسه بود و نبايد به 
تأييدی از سر همراهی يا نوعی از يادگيری نمايشی 
ــود. به تعبير امروزی، اگر مدرسه موفق را  منجر ش
ــه يادگيرنده بدانيم، يکی از شروط اساسی  مدرس
دست يافتن به چنين مدرسه ای، بهره مندی از مدير 
يادگيرنده است. يادگيرنده بودن، هم بايد معياری 
ــه باشد و  جدی در گزينش و انتخاب مدير مدرس
هم بايد به عنوان مالکی در سنجش مدير موفق و 

مدرسه موفق مدنظر قرار گيرد.
منابع:

۱. تکميل همايون، ناصر، نظام و نهادهای آموزشی 
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فرهنگی، ۱۳۷۵.
۴. قاسمی پويا، اقبال، «تبيين و تحليل ويژگی های 
مدارس موفق در آموزش و پرورش ايران معاصر». 

فصلنامه تعليم و تربيت.شماره ۹۶،۱۳۸۷.
ــه موفق- مدير موفق.  ۵. مجدفر، مرتضی، مدرس

تهران: پيک بهار،۱۳۸۶.

دكتر كيومرث فالحي 
استاديار گروه مديريت 

پژوهشكده تعليم و تربيت

ــي  بررس راههاي  از  يكي 
نظام هاي تربيتي و آموزشي جهان، توجه به هدف هاي 
آموزشي، تربيتي و رفتاري اين نظام هاست كه به گونه 
معمول در سندهاي رسمي آموزش و پرورش كشورها به 
آن اشاره مي شود. در نظام هاي متمركز به طور مفصل 
ــي نامتمركز به خاطر گوناگوني  و در نظام هاي آموزش
ــل هدف هاي هر نظام  قوانين ايالتي، به گونه اي مجم
آموزشي مشخص شده است. آنچه در پي مي آيد نگاهي 
گذرا به هدف هاي آموزشي چند كشور جهان و مقايسه 

آن با نظام تربيتي جمهوري اسالمي ايران است.

جمهوري فدرال  آلمان : آلمان کشور تعليم، ۱ 
تربيت، پژوهش و دانش است. تعدادی از برندگان 
جايزه هاي علمي بين المللي از جمله دريافت كنندگان 
جايزه نوبل علمي از اين کشور برخاسته اند. دراين كشور 
فعاليت های علمی با بازدهی بسيار باال انجام می گيرد، 
ــود و  ــي بين المللی حمايت می ش از طرح های پژوهش
دانش آموزان و دانشجويان بسياری از کشورهای مختلف 
جهان در آنجا تحصيل می کنند. تعليم و تربيت، دانش و 
تحقيق در نظام فدرالی، جمهوری فدرال آلمان سازمان 
ــارکت  ــت. دولت فدرال تنها می تواند با مش يافته اس
ايالت ها، که مسؤوليت اصلی را در نظام آموزشی و امور 
فرهنگی بر عهده دارند در مورد هدف ها و اقدامات الزم 
برای تحقق آنها تصميم گيری کند، البته نظام آموزشی 
ــی دوگانه در محدوده اختيار  حرفه ای در نظام آموزش
دولت فدرال كشور آلمان است. دولت فدرال و ايالت ها 
از طريق کميسيون فدرال – استان ها، برای برنامه های 
ــات با يکديگر همکاری  ــی و حمايت از تحقيق آموزش

می کنند. 
ــيله  ــاي مختلف ديدگاه های خود را به وس ايالت ه
نشست هاي دائمی وزيران فرهنگ ايالت ها با يکديگر 
هماهنگ می سازند. اما هدف هاي آموزشي و تربيتي در 
ايالت هاي مختلف به گونه اي خالصه تعريف شده اند و 
ــي و زير پوشش قرار  به طور معمول بر عدالت آموزش
دادن همه افراد واجب التعليم و دست يابي به مهارت هاي 
زندگي اجتماعي و يادگيري عميق فن آوري هاي مدرن 

تكيه دارند.

ــال ۱۹۴۲ ميالدي «قانون بنيادی ۲  ژاپن: در س
ــال ۱۹۴۷ «قانون  ــوزش و پرورش» و در س آم

ــی آموزش  ــه ای» اصول کل ــوزش و پرورش مدرس آم
ــد دهه تدوين كرد.  قانون  ــرورش ژاپن را برای چن و پ
ــندی معتبر  بنيادی آموزش و پرورش که به عنوان س
از آن ياد می شود، هدف ها و سياست دستگاه تعليم و 
تربيت ژاپن را اين چنين نمودار می کند: هدف تربيت 
بايد پرورش کامل شخصيت و کوشش در جهت رشد 
و سالمت روحی و جسمی افراد جامعه باشد. مردم بايد 
ــازندگان جامعه و  چنان پرورش يابند که به عنوان س
کشور، صلح دوست باشند و به راستی و عدالت ارج نهند، 
کارجو و کار طلب و به ارزشهای فردی معتقد باشند و 
ــوند، احساس مسؤوليت کنند،   برای کار ارزش قائل ش
ــتقالل باشند و برای صلح جهانی و  ــار از روح اس سرش
رفاه و آسايش بشر و ايجاد روابط و تفاهم جمعی از هيچ 
کوششی دريغ نكنند. هدف هاي رفتاري نيز بر چگونگي 

مهارت هاي يادگيري تكيه دارند.

جمهوري بلغارسـتان: هدف اصلی آموزش ۳ 
ــتان، بيشتر در جهت  در نظام تربيتي بلغارس
مردم ساالر كردن و نامتمرکزشدن نظام آموزشي و دادن 
استقالل به مؤسسه هاي آموزشی است. بدين منظور، 
الزامي است که يک هيأت اجرايی ساده، بسيار حرفه ای 
وشايسته در ميان متخصصان آموزشی تشکيل شود و 
ــرايط روز  زيرمجموعه هاي اين مباني را به اقتضاي ش

تبيين كند. 

مالـزی: در پي اصالحات در آموزش و پرورش ۴ 
ــتفاده از  ــی و افزايش اس ــزي،  برنامه درس مال
ــی، کيفيت آموزش و پرورش ارتقا پيدا  فن آوري آموزش
كرد. هدف ها و معيارهای مختلفی برای بهبود اثربخشی 
و کارآيی نظام تربيتي و مديريت آمورشي تعيين گشت 
ــد ياددهی - يادگيری  ــامل فرآين كه به طور عمده، ش
ــنايي با  ــاي زندگي و آش ــعه مهارت ه در کالس، توس
ــراي رويارويي با  ــدرن روز و تربيت ب ــاي م فن آوري ه
چالش هاي آينده و همچنين جنبه های مديريت و اداره 

امور اجرايی و خدمات پشتيبانی از معلم است.

ــت و کيفيت در تمامی ۵  اندونزی: بهبود کمي
سطوح تحصيلي از طريق تربيت معلمان کيفی، 
ــعه و تدريس برنامه های  ــگاه ها و توس تجهيز آزمايش
درسی و حرکت به سوی علم و تکنولوژی و تدوين زير 
ساخت های مناسب و تسهيالت کافی، هدف هاي اصلي 

تعليم و تربيت در كشور اندونزي است.

چين: در کشور چين، توسعه نظام آموزشی در ۶ 
ــت مربوط به پيشرفت  اولويت قرار دارد، سياس
ــوزش رايگان به  ــوزش پايه و آم ــور بر مبنای آم کش
ــال به اصالح نظام آموزشی  دانش آموزان به مدت ۹ س

هدف های آموزشی، تربيتی و رفتاري در آموزش و پرورش 
ايران و مقايسه آن با چند كشور جهان
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ــت. مدرنيزه شدن جهان در  ــور منجر گرديده اس کش
آينده عامل اصلی اين توسعه است. هدف هاي آموزشي 

و تربيتي جمهوري خلق چين عبارت است از:
الف. امكان بهره گيري از آموزش و پرورش برای تمامی 
ــود و چارچوب  ــه ای روزافزون فراهم ش ــراد، به گون اف
ــی سوسياليستی با توجه به ويژگی های چينی  آموزش

شکل بگيرد. 
ــود و تا  ــوزش اجباری بايد همگانی ش ــال آم ب. ۹ س

بيسوادي در ميان جوانان و بزرگساالن ريشه كن شود.
ج. آموزش متوسطه دوره دوم با قوت گسترش يابد. 

۴- آموزش و پرورش فنی حرفه ای و آموزش و پرورش 
بزرگساالن بايد با نيرومندي گسترش پيدا کند. 

ــوزش عالی، به مرز  ــد افراد فارغ التحصيل آم ۵- درص
ــعه يافته  ــاخص های کشور های توس ش

برسد. 

ــور ۷  ــن کش انگلسـتان: در اي
ــت که  ــش بر آن بوده اس کوش
ــتاي ساختن  آموزش و پرورش در راس
جامعه تازه ای مطابق با جامعه صنعتی 
ــس از انقالب  ــه طرح آن پ جديدی ک
ــد،  ــور مطرح ش ــی در اين کش صنعت
متحول و دگرگون شود. به يقين آموزش 
ــازی و همچنين  و پرورش در کار بازس
در دگرديسی جامعه انگليس طی قرون 
گذشته نقش مهمی داشته است. آموزش 
و پرورش در كشور پادشاهي انگلستان 
نامتمركز است و از عرف مردم اين كشور 
ــروي مي كند و  در ايالت هاي فدرال پي
هدف هاي تربيتي بيشتر بر مهارت هاي 

اجتماعي تكيه دارند.

ــور فرانسه، ۸  فرانسـه: در کش
ــوزش و پرورش»،  «وزارت آم
«آموزش عالی و تحقيقات وكاريابي» 
به گونه اي متمركز نظام تعليم و تربيت 
ــور را زير نظر دارد. اين وزارت خانه  كش

آموزش رايگان، اجباری و الئيک کودکان از ۲ سالگی 
ــوزی حرفه ای مداوم  ــوزش عالی و کارآم تا پايان آم
نيروی کار را برعهده دارد. از جمله ويژگی های نظام 
آموزشی فرانسه، با وجود تالش برای برابری، «تمرکز 
ــن دليل اين نظام  ــت، به همي و نخبه گرايی» آن اس
ــي، پيوسته مورد انتقاد متقاضيان قرار گرفته  آموزش
ــت. دولت نيز در صدد تعديل و رهايی از تمرکز و  اس
نخبه گرايی است و در اين جهت قانون تمرکززدايی، 
ــغلی را  انتقال صالحيت ها و راهنمايی تحصيلی و ش
ــر حال، جدا از تأکيدی  ــت. به ه به اجرا در آورده اس
ــازی انسان ها شده، اين  که بر نقش آموزش در آزادس
نظام آموزشي يکی از نخبه گراترين نظام های آموزشی 

جهان است.

جمهوري اسـالمي ايران: در نظام آموزشي ۹ 
ــه اي مفصل،  ــالمي ايران، به گون جمهوري اس
هدف ها و اصول متنوعي پيش بيني شده است. صرف نظر 
ــي كه اين هدف ها و اصول مي توانند داشته  از بار ارزش
ــيار زياد آن، نشان از تمركز  باشند، فراواني و تنوع بس
بيش از حد اين نظام آموزشي دارد كه مي خواهد همه 

كارها را خود به انجام برساند. 
هدف ها:

   تقويت و تحكيم مباني اعتقادي و معنوي دانش آموزان 
از طريق تعليم اصول و معارف احكام دين مبين اسالم 
و مذهب حقه جعفري اثني عشري براساس عقل، قرآن 
و سنت معصومان(ع). وزارت آموزش و پرورش موظف 
است طبق اصل ۱۲ قانون اساسي در مناطقي كه پيروان 

ديگر مذاهب اسالمي سكونت دارند ترتيبي اتخاد نمايد 
ــي دانش آموزان مطابق فقه  كه آموزش تعليمات دين
مذهب آنان باشد. اقليتهاي ديني شناخته شده، طبق 
ــي در تأليفات كتب درسي ديني  اصل ۱۳قانون اساس
ــاس كتب ديني و آيين و سنت خود در  تدريس براس

مدارس خود با نظارت آموزش و پرورش آزادند.
ــد فضايل اخالقي و تزكيه دانش آموزان بر پايه     رش

تعاليم عاليه اسالم.
ــرورش دانش آموزان  ــالمي و پ   تبيين ارزش هاي اس

براساس آنها.
ــم روحيه اتكال به خداوند و اعتماد    تقويت و تحكي

به نفس.
ــزام عملي به احكام  ــه تعبد ديني و ال ــاد روحي   ايج

اسالمي.
ــت فقيه در  ــاس والي ــي براس   ارتقاي بينش سياس
زمينه هاي مختلف جهت مشاركت آگاهانه در سرنوشت 

سياسي كشور.
ــتقالل    ايجاد زمينه هاي الزم براي حفظ و تداوم اس
ــي از طريق آشنا ساختن  فرهنگي و اقتصادي و سياس
دانش آموزان به علوم و فنون و صنايع و حرف مورد نياز 

جامعه براساس اولويتهاي موجود كشور.
ــتعدادهاي  ــكوفا كردن و پرورش اس ــناخت و ش   ش
ــي و تتبع و تحقيق و  دانش آموزان و تقويت روح بررس
ابتكار و خالقيت در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي 

و علوم اسالمي با تأكيد بر نفي روحيه مدرك گرايي.
ــري و  ــه عدالت پذي ــت روحي ــد دادن و تقوي   رش
عدالت گستري و ظلم ستيزي و مبارزه با 
تبعيضات ناروا و حمايت از مظلومين و 

مستضعفين.
ــت روحيه دعوت به خير، امر به    تقوي
معروف و نهي از منكر به عنوان وظيفه اي 

همگاني و متقابل.
ــداري از قداست و    ايجاد روحيه پاس
استواري بنيان و روابط خانواده براساس 

تعاليم عاليه اسالم.
  ايجاد روحيه احترام به قانون و الزام به 
اجراي آن و حمايت از برخورداري عموم 

از حقوق قانوني خويش.
  ايجاد و تقويت روحيه اخوت اسالمي 

و تعاون عمومي و انفاق و ايثار.
  ايجاد روحيه صرفه جويي و قناعت و 

پرهيز از اسراف و تبذير و مصرف زدگي.
ــؤوليت و اهتمام  ــت حس مس   تقوي
ــلمين و پايبندي به نظم و  به امور مس

انضباط.
 اصول:

ــي و ارزيابي مواريث  اصل اول: بازشناس
ــي،در عرصه هاي  ــنن تاريخي و مل و س
مختلف ديني، علمي، ادبي و هنري و فرهنگ عمومي 
ــالمي و ملي و حفظ و  و نگاهباني از مآثر و مواريث اس
ــتاوردهاي مثبت و ارزشمند تمدن اسالم و  احيای دس

ايران.
اصل دوم: شناخت جامع فرهنگ و مدنيت اسالم و ايران 
و ترويج اخالق و معارف اسالمي و معرفي شخصيت ها و 

عظمت هاي تاريخ اسالم و ايران.
اصل سـوم: ارتباط فعال با كشورها و ملت ها و تحكيم 
ــتگي با مسلمانان و ملل  پيوند مودت و تقويت همبس

ديگر جهان.
ــناخت فرهنگ و تجربه هاي بشري و  اصل چهارم: ش
ــتاوردهاي علمي و فرهنگي جهاني، با  استفاده ار دس

بهره گيري از كليه روش ها و ابزار مفيد و مناسب.



مهر ۱۳۸۸. شماره ۱۱۴

۹

t UI

ــي و ديني، با توجه به  اصـل پنجم: تحكيم وحدت مل
ــي و مذهبي و تالش در جهت حذف  ويژگي هاي قوم

موانع وحدت.
ــد علمي،  ــتمر در جهت رش اصل ششـم: تالش مس
فرهنگي و فني جامعه و فراگير شدن امر سواد و تعليم 

و تربيت.
اصل هفتم: اهتمام به امر زبان و ادبيات فارسي و تقويت 

و ترويج و گسترش آن.
ــكوفايي  ــط زمينه هاي الزم براي ش اصل هشـتم: بس
استعدادها و خالقيت ها و حمايت از ابتكارات و ابداعات.

اصل نهم: پاسداري از حريت و امنيت انسان در عرصه هاي 
گوناگون فرهنگي، سياسي، قضايي و اقتصادي.

اصل دهم: فراهم ساختن شرايط و امكانات كافي براي 
ــري از نتايج آن در همه  ــه و تحقيق و بهره گي مطالع

زمينه ها.
ــل و قدرت نقادي و  اصـل يازدهم: تقويت تفكر و تعق

انتخاب در عرصه تالقي و تعارض افكار
اصـل دوازدهم: مقابله با خرافات و موهومات، جمود و 
تحجر فكري، مقدس مآبي، ظاهرگرائي و مقابله با افراط 
در تجدد طلبي و خودباختگي در برابر بيگانگان، تحت 

شعار واقع گرايي.
ــط و عدالت  اصل سـيزدهم: ترويج روحيه قيام به قس

اجتماعي.
اصل چهاردهم: ارزش دادن به كار و اهميت بخشيدن 
به تالش و كوشش در جهت استقالل و خودكفايي، در 
ــراف  عين التزام به كفاف قناعت و مبارزه با روحيه اس

و تبذير.
اصل پانزدهم: پرورش روح و جسم، با اهتمام همه جانبه 
به امر ورزش و تربيت بدني، به عنوان يك ضرورت مهم 

اجتماعي.
ــا و معرفي هنر اصيل و  اصل شـانزدهم: تقويت، احي
سازنده، در تمامي عرصه ها و زمينه هاي سازگار با روح 

تعاليم اسالمي.
اصـل هفدهم: اهتمام و اقدام همه جانبه، به منظور 
شناخت نيروها و نيازها و مقتضيات جسمي و روحي 
نسل جوان كشور و فراهم آوردن زمينه هاي مناسب 
ــخصيت علمي و عقيدتي  ــراي تكامل و تعالي ش ب
ــتقيم و  ــؤوليت پذيري و حضور مس ــان و مس جوان
ــاركت هرچه بيشتر آنان در عرصه هاي مختلف  مش

حيات فردي و اجتماعي.
ــخصيت و جايگاه واقعي  اصل هيجدهم: تقويت ش
ــلمان به عنوان مادر و ترويج و فراهم آوردن  زن مس
ــالت اساسي  زمينه هاي الزم براي ايفاي نقش و رس
خود به عنوان مربي نسل آينده و اهتمام به مشاركت 
ــي، هنري و  ــان در امور اجتماعي، فرهنگ ــال زن فع
سياسي و مبارزه با بينش ها و اعتقادات نادرست در 

اين زمينه.
اصل نوزدهم: گسترش زمينه مشاركت و مباشرت 

ــي، هنري، علمي و همچنين  مردم در امور فرهنگ
حمايت از فعاليت ها و اقدامات غيردولتي به منظور 
ــعه امور فرهنگي با  ــدن فرهنگ و توس همگاني ش

نظارت دولت.
اصل بيستم: اتخاذ سياست هاي ايجابي و مثبت در 
ــور فرهنگي، هنري و اجتماعي و ايجاد مصونيت  ام
ــام به جاذبه و رحمت و  ــراي افراد و جامعه و اهتم ب
جامع نگري و دورانديشي و شور و مشورت و پرهيز از 

خشونت و شتابزدگي و يكسونگري و استبداد رأي.
ــويق تقويت روح  اصل بيسـت ويكم: آموزش و تش
ــح جمعي بر منافع  ــتن مصال اجتماعي و مقدم داش
ــتن به قانون و نظم عمومي، به  فردي، احترام گذاش
عنوان يك عادت و سنت اجتماعي و پيشقدم بودن 

دولت در دفاع از حرمت قانون و حقوق اشخاص.
اصـل بيسـت و دوم: تالش براي شناخت و معرفي 
اركان هويت اصيل ديني و ملي، به منظور اين هويت 
و همچنين به منظور استحكام و استمرار استقالل 

فرهنگي.
اصل بيست و سوم: گسترش روحيه نقد و انتقادپذيري 
و حمايت از حقوق فردي و اجتماعي،براي دعوت به 
ــدن امر به معروف و نهي از منكر،  خير و همگاني ش
برمبناي حكمت، موعظه حسنه، شرح صدر و جدال 

به آنچه احسن است.
كتابنامه:

۱. آيين نامه اجرايی مدارس، شورای عالی آموزش و 
پرورش، تهران: رشد، ۱۳۸۷.

۲. آقازاده،احمد، آموزش و پرورش تطبيقی، انتشارات 
سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه ها، 

.۱۳۸۱
۳. سركارآراني، محمدرضا، آموزش و پرورش در ژاپن، 
ــرورش دفتر همکاريهای  ــران:وزارت آموزش و پ ته

علمی بين المللی، ۱۳۷۹.
۴. سرمد، زهره و عباس بازرگان، روش های تحقيق 

در علوم رفتاری، آگاه، چاپ دوم، ۱۳۷۸.
۵. مجموعه مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش، 
دبير خانه شوراي عالي آموزش و پرورش، چاپ نهم، 

تهران: مدرسه،۱۳۸۷.
ــايخ، فريده، نگاهی به نظام اموزشی فرانسه  ۶. مش

تهران: پژوهشگده تعليم و تربيت، ۱۳۷۶.
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ــورهاي جهان جلد۱و۲و۳، اداره كل  ــي كش آموزش
روابط عمومي و اطالع رساني، دبيرخانه شوراي عالي 

اتقالب فرهنگي،۱۳۸۴.
ــی در  ــی آموزش ــارک، تمرکززداي ــن، م ۸. هنس
کشورهای حوزه اقيانوس آرام، ترجمه : هايده توکلی، 
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متن حاضر مصاحبه اي اسـت كـه با آقاي 
مرتضی کرمانشـاهی كارشـناس مسؤول 
تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان 
تهران  انجام شـده اسـت. اميد اسـت در 
هر شـماره بتوانيـم از نظـرات يكي ديگر 
از همـكاران پژوهشـي خود در اسـتان ها 

بهره مند شويم.

  مهمترين موفقيت ها و دستاوردهاي كارشناس 
تحقيقات استان خود را ذكر كنيد؟ 

ــوراي تحقيقات  ــه برنامه هاي دبيرخانه ش از جمل
ــت اجرا و  ــش و ارتقاي كيفي ــود مديريت پژوه بهب
ــي بوده است كه در اين  نظارت بر طرح ها ي پژوهش
خصوص مي توان با استفاده از شيوه  مناسب نيازسنجي 
پژوهشي  و مشاركت مؤثر حوزه هاي مختلف آموزشي، 
ــي و ايجاد كميته تخصصي تعيين اولويت هاي  تربيت
پژوهشي، به توليد عناوين پژوهشي با استانداردهاي 
علمي و كاربردي متناسب با مأموريت هاي نظام تعليم 

و تربيت نايل آمد.
ــتاوردهاي كارشناسي تحقيقات شهر  از ديگر دس
تهران تنظيم و تدوين شيوه نامه  برنامه معلم پژوهنده 
با سازوكار اجرايي مناسب براي اولين بار مي باشد كه 
اين شيوه نامه مورد تأييد پژوهشگاه مطالعات آموزش 
ــطح كشور در  و پرورش قرار گرفته و هم اكنون در س

حال اجراست.
براي ارتقاي كيفي فعاليت هاي پژوهشي سازمان 

چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟ 

گفت وگو  با مرتضی کرمانشاهی  کارشناس 
مسؤول تحقيقات استان تهران

برنامه معلم پژوهنده
بايد تحول آفرين باشد
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ــيار مناسبي در  در حال حاضر ظرفيت هاي علمي بس
شهر تهران بخصوص در حوزه  آموزش و پرورش وجود دارد 
كه براي استفاده  مناسب از آنها نيازمند مشاركت قطعي 
ــي و تربيتي هستيم،  و جدي تر تمامي حوزه هاي آموزش
زمينه و بستر مناسبي كه از نظر علمي، فن آوري و ساختار 
ايجاد شده مي تواند تحول جدي در حوزه  پژوهش ايجاد 
ــم انداز، رسالت،  نمايد. دراين باره مي توان به تدوين چش
ــاره كرد  ــهر تهران اش مأموريت هاي نظام پژوهش در ش
كه پيامد آن بازنويسي اهداف توسعه اي، خاص و تبيين 
فعاليت ها متناسب است با شاخص  و براساس انتظارات، 

موقعيت ها و فرصت هاي جديد است. 
 براي اينكه بخش هاي اجرايي و مديريتي نسـب  به 
پژوهش ديدگاه مثبت و مطلوبتري داشـته باشـند چه 

اقداماتي بايد انجام شود؟ 
چنانچه مديران ما خود را ملزم به ارائه برنامه استراتژيك 
و مبتني بر نتيجه و ارزش افزوده و مناسب در كار و  فعاليت 
خود بدانند و ارائه يك برنامه مبتني بر هدف و نتيجه قابل 
سنجش  را اراده نمايند، آن زمان است كه خود را نيازمند 
مباني و معيارهاي علمي مي دانند و در اين بين، پژوهش 
بنيان ساختن سازه هاي تصميم گيري و تصميم سازي در 

برنامه ها نياز اساسي و مبرم براي مديران خواهد بود. 
  چـه ابتكاري از خود بكاربرده ايد و فكر مي كنيد كه 
اجراي آن در ديگر اسـتانها نيز راهگشـا و مؤثر خواهد 

بود؟ 
ــهر تهران درجهت  اولين ابتكار در حوزه  تحقيقات ش
رفع خأل ناشي از نبود آيين نامه كميسيون هاي تخصصي 
زيرمجموعه «شوراي تحقيقات  تنظيم  و تدوين آيين نامه

 کميسيون هاي تخصصي » بوده كه منتج به مديرت مؤثر  بر 
پروژه هاي  تحقيقاتي شده است.  توليد نرم افزار برنامه معلم 
پژوهنده در دو سطح منطقه و استان نيز از ديگر ابتكارات 
است كه اين نرم افزار عالوه بر ايجاد بانك اطالعات معلمان 
پژوهنده، قادر به ارائه  كليه مشخصات شركت كنندگان، 
گزارش هاي اقدام پژوهي  و گزارش هاي ارزيابان گروه هاي 
مختلف درسي و مقاطع است. نفرات برتر به طور خودكار 
ــه ديگر ابتكارات توليد نرم افزار  تعيين مي گردند. از جمل
مديريت طرح هاي پژوهشي است و تمامي مراحل علمي، 

اداري  مالي، حقوقي توسط آن انجام مي پذيرد.
ــات انجام  ــوراي تحقيق ــرم افزار خاص دبيرخانه ش ن
مي شود و ويژگي هاي آن قابل توجه است. اين موارد بعالوه 
ــدام از آنها موضوع بحث  ــاير اقدامات كه معرفي هر ك س

جداگانه اي است امكان اجرا در ساير استانها را دارد.
  در زمينه اشـاعه و كاربسـت يافته ها چـه فعاليت 

خالقانه اي انجام داده ايد، يا پيشنهاد مي كنيد؟
ــاخت پورتال ويژه  تحقيقات زمينه  بسيار مناسب  س
ــر را با تمامي  ــت كه ارتباط همگاني و مؤث و ويژه اي اس
همكاران، محققان و كارگزاران آموزشي ايجاد نموده است. 

تعليم و تربيت باشد.
تا چه حـد در اتخاذ تصميمات و رفع مشـكالت 

سازمان، از يافته هاي پژوهشي بهره مند شده ايد؟
از آنجا كه تقريبًا تمامي اولويت هاي پژوهشي سازمان 
بر اساس فرايند خاص نيازسنجي تهيه و در حقيقت 
سفارش قسمت هاي مختلف سازمان و زيرمجموعه آن 
ــت و نماينده  حوزه  مديريت يا كارشناسي مربوط  اس
ــوب  ــي از همكاران مجري طرح محس ــوان يك به عن
مي گردد، به طور طبيعي با اتمام طرح و ارائه نسخه اي 
از آن به حوزه  سفارش دهنده از يافته هاي آن استفاده 
ــا قبل از  ــه تمامي اولويت ه ــردد. عالوه براينك مي گ
تصويب در شوراي هر معاونت، با حضور اعضاي كميته 

نيازسنجي مورد بحث و توافق قرار مي گيرد.
  از نظر شما  « تحول»  چيست؟ براي ايجاد آن در 

آموزش و پرورش چه توصيه اي داريد؟
ــال تحول و  ــريع در ح ــتابي س جهان امروز با ش
ــتره  دانش و فناوري و معرفت  ــت. گس دگرگوني اس
بشري در حال فزوني است. از آنجا كه نظام آموزش و 
پرورش مسؤوليت اصلي را در پرورش انسان و شكوفايي 
خالقيت و نوآوري دارد تحول به معني تغيير، نوآوري و 

نوزايي از استلزامات حتمي آن به شمار مي رود. 
ــول » به معني  ــد « تح ــن به نظر مي رس بنابراي
دگرگوني، اصالح و تكميل ساختارها، برنامه ها، فرآيندها 
ــود. براي  ــوا، در آموزش و پرورش دنبال مي ش و محت
ايجاد تحول در آموزش و پرورش ضمن شناخت آنچه 
تاكنون به وقوع پيوسته، مي بايست نگاه آينده پژوهانه 
مبتني بر اسناد و چشم اندازهاي قابل تصور مدنظر باشد 
و از طرفي بايد موانع اين تحول و تغيير را نيز شناسايي 

و نسبت به رفع و تسهيل آن اقدام نمود.
 رابطه بين اطالعات و پژوهش، مديريت و توسعه 

را چگونه مي توان تبيين نمود؟ 
اطالعات  عالوه برآنكه خميرمايه  تحقيقات و  پژوهش 
ــكيل مي دهد، عنصر اصلي درتصميم گيري و  را  تش
ــتر (۱۹۷۶،  ــي رود. تعريف فوس ــمار م  مديريت به ش
Foster) اين موضوع را تأييد مي كند. او معتقد است 
كه «مديريت يعني فقط تصميم گيري و تصميم گيري 
ــت» بنابراين هر  فرآيند تبديل اطالعات به عمل اس
ــح، دقيق و  ــه مبتني بر اطالعات صحي تصميمي ك
ــق و با صرف  ــاس پژوهش و تحقي هدف مند و براس
ــود، از صحت،كارايي و اثربخشي  زمان كافي، اتخاذ ش
ــتري برخوردار خواهد بود و از هر تصميم، اجرا و  بيش
سپس ارزيابي نتايج آن مشخص مي گردد چه ميزان 
ــت. بديهي است توسعه  ــب گرديده اس موفقيت كس
مطلوب سومين حلقه و تكميل كننده  فرآيند توليد 
اطالعات صحيح و تبديل آن به يك تصميم مناسب 

خواهد بود. 

با مراجعه به سايت سازمان آموزش و پرورش شهر تهران 
به آدرس: edu.ir www.Tehran مي توانيد بازديدي 
ــيد. محققان و ساير همكاران  ــته باش از اين پورتال داش
مي توانند كليه اطالعات الزم را دريافت و سؤاالت خود را، 
طرح و جواب آن را دريافت نمايند. در حقيقت اين پورتال 

شبكه ارتباطي پژوهشگران شهر تهران است.  
  براي حرفه اي شدن پژوهشگران خود چه برنامه اي را 

اجراكرده ايد يا مي خواهيد انجام دهيد؟ 
ــراي دوره هاي متنوع آموزش پژوهش و همچنين  اج
Endbook – Al- ــوزش نرم افرازارهاي خاصي چون آم

lert  - RRS كه در حال پيگيري جهت اجراست. 
  چـه انتظاراتي از پژوهشـگاه مطالعـات آموزش و 

پرورش داريد؟ 
اولين انتظار، حمايت از شوراي تحقيقات استانهاست 
تا تحقيقات در استانها بتواند با قوت و با توسعه برنامه ها و 
خبرنامه ها و فعاليت ها، مأموريت هاي خود را تحقق بخشند. 
هم اكنون تحقيقات در استانها در بخش آيين نامه ها، امور 
ــكيالت اداري با مشكالت و مسائلي  مالي و حقوقي و تش
مواجه هستند كه در صورت عدم رفع آنها به نظر مي رسد 

كاركرد آنها كاهش يابد.  
  عمده ترين مسئله  شما در بخش پژوهش چيست؟ 

 انتظارات ما از پژوهشگاه همگي مسائلي هستند كه 
ــتانها با آنها درگير هستند. نبود تأييد و  تحقيقات در اس
ــوي همكاران  ــح قانوني در حمايت از پژوهش ازس تصري
فرهنگي مهمترين مسأله  تحقيقات در شهر تهران است. 
ــي كه با نهادهاي مختلف در طول دو  با مكاتبات مختلف
ــال گذشته صورت گرفته است و مسؤولين پژوهشگاه  س
در جريان آن قرار دارند، انتظار مي رود اين مهم از طريق 

پژوهشگاه به سرانجام برسد.
  برنامه معلم پژوهنده را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

ــاركت فعال معلمان در فرآيند  اگر اقدام پژوهي را مش
ــأله و ارتباط مابين  ــايي و حل مس ــد، تغيير، شناس تولي
ــعه دهنده  و بهبودبخش فرايند  ــا و عمل و توس تئوري ه
ــال اجرا چگونه  ــري بدانيم، روند در ح ياددهي و يادگي

مي تواند تحقق بخش اين اهداف باشد؟
فرايند برنامه معلم پژوهنده از شروع تا مرحله پاياني، 
ــي و اصالح  يعني ارزيابي و معرفي منتخبين، قابل بررس
ــب با تغييرات  ــت. چنانچه اين برنامه متناس و بهبود اس
ــي و نيازهاي جديد  متنوع در حوزه هاي مختلف آموزش
ــوس و نزولي  ــود حركت معك ــول نيافته و به روز نش تح
خواهد داشت.  به نظر مي رسد اكتفا نمودن به بررسي يك 
گزارش مكتوب بدون شناخت دقيق از نويسنده، شرايط 
توليد گزارش و عدم نظارت در مراحل اجرا از ضعف هاي 
اساسي برنامه است. اين برنامه مي بايست به شكل علمي 
و حرفه اي تر با سازگاري مناسب در استانها اجرا گردد تا 
نتايج و محصول آن ارتقادهنده سطح پژوهندگي در نظام 
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دکتر ابوالفضل بختياری/ 
حسن خلجی(کارشناس 

ارشد علوم تربيتی)

مقدمه 
ــان  ــت كه از آغاِز آفرينِش انس «هنر مقوله ای اس
تاكنون پا به پای آدمی پيش رفته و پيشرفت كرده 
است. برای حوزه های معرفت بشری، همچون فلسفه، 
رياضيات و علم، مي توان سرآغاز و سرگذشتی نوشت. 
هنر، اّما، حياتی بی آغاز و سرگذشتی نانوشتنی دارد. 
در باب هنر فراوان گفته اند و بسيار نگاشته اند; اّما هر 
چه گفته اند جملگی در واقع، تاريخی از تجّليات هنر 
آدمی است و از حقيقِت حضوِر هنر در زوايای بشری 
چندان كه بايد پرده برنگرفته اند، كه كس نگشود و 
نگشايد به حكمت اين معّما را. باری، اين حضور پنهان 
و بی بديل را تنها در يك جای می توان سراغ گرفت: 
ــش روح آدمی. دين از  حوزه دين و تجربه تعالی بخ
ديرينه های تاريخ تاكنون، همگام با هنر، و حّتی بسی 
ژرف تر، هزار توی حيات و هستی بشر را درنورديده، 
ــيده، راه ناهموار  ــا و صيقل بخش ــی را صف روح آدم
زندگانی را هموار كرده و ديده آدمی را از زمين خاكی 
ــت. در درازای تاريخ،  به فراسوی هستی كشانده اس
ــان در هم تنيده اند كه  ــتی آنچن اين دو مقوله براس
بازشناسی و بازآرايی آنها از يكديگر ناممكن می نمايد. 

ــايد اين پيوند و پيوستگی از آن روست كه دين و  ش
ــان و مايه در عمِق  ــه در پنهاِن ج هنر، هر دو، ريش
هستِی انسان و جهان دارند و باگوش دل می توان راز 
«فطره اهللا التی فطر الناس عليها» را از آنها باز شنيد. 
ــت و متعالی،  بنابراين همچنان كه دين، مقدس اس
هنر نيز ريشه در قداستها و تعالی جويی های انسان 
ــان كه «ديانت» بدون دستگيری  دارد و به همان س
ــتی می گرايد، «هنرمندی»  پيامبران به كژی و كاس
نيز بی رهنمود خدای هنر و هستی به بيراهه می رود. 
ــت كه بايد پيوند دو سويه دين و هنر را،  از اين جاس
همچون هميشه تاريخ، پاس داشت و در عصر تباهی 
و بی پناهِی انسان، در پناه آن آسود و به بلندای كمال 

انسان راه جست. 
از سوی ديگر، ادبيات و هنرهای ادبی از ديرباز يكی 
ــاخه های هنر به شمار  از مهم ترين و متداول ترين ش
می آمده اند و حّتی با ظهور هنرهای جديد، هنوز هم 
ــد. حّتی می توان گفت كه  ــق نيفتاده ان از رواج و رون
ــينما، تئاتر و تلويزيون نه تنها با ادبيات سر ستيز  س
نگذاشته اند، بلكه انواع فنون ادبی را به نيكوترين شكل 
به خدمت گرفته اند. امروزه هنرپژوهان به درستی بر 
اين عقيده اند كه رسانه ها و هنرهای يادشده تنها بر 
بستِر پر فيض ادب به شكوفايی و بالندگی می رسند و 
بی آن، بار و بری ندارند. بی دليل نيست كه آثار بزرِگ 
ــی و سينمايی در جهان غالبًا بر متوِن استواِر  نمايش
ــكل گرفته است و بسياری بر اين باورند كه  ادبی ش
وضعّيِت ناهنجاِر هنرهای نمايشی در ايران بيشتر به 

ضعف مايه های داستانی و قّصه نويسی باز می گردد. 

ــی و  ــوان اهّمّيت داستان نويس از همين جا ميت
قّصه پردازی را بازشناخت. هرچند داستان و رمان، در 
مفهوم جديد آن، تاريخی بس كوتاه دارد، اّما پيشينه 
ــيع آن، در درازای  ــه و قّصه گويی، در معنای وس قّص
ديرين تاريخ ناپيداست و به درستی نمی توان گفت كه 

نخستين قّصه را چه كسی پرداخته است. »[۱] 
عمر قّصه و قّصه گويی به اندازه عمر پيدايش زبان و 
گويايی انسان است. شرح جنگ ها و تكاپوهای پدران، 
ــاهان، و  قّصه های مادران، قّصه گويی های دربار پادش
ــانه گويان و حكايت پردازان و پرده خوانان  نّقالی افس
ــان می دهد كه زندگی انسان هيچ گاه از «قّصه»  نش
ــواره منعكس كننده  ــت.[۲] قّصه هم تهی نبوده اس
ديدگاه انسان درباره جهان و عوامل ناشناخته پيرامون 
ــيله انتقال و آموزش آداب و سنن، اعتقادات،  او و وس
و تاريخ يك نسل به نسل های ديگر بوده است. انسان 
به خاطر ويژگی های خاّص روحی اش به قّصه عالقه 
دارد و چه بسا راه و رسم قهرمانان آن را الگوی خود 
قرار می دهد.[۳] پس با قّصه نه تنها می توان انسان را با 
ميراث های فرهنگی و آداب جامعه خود و جهان آشنا 
ساخت و قدرت تفّكر او را پرورش داد، بلكه می توان 
زمينه خودسازی و جامعه سازی را در او برانگيخت.[۴] 
ــه دار بودن عالقه انسان به  محكم ترين دليل بر ريش
قّصه، توّجه كتاب های مذهبی و بخصوص قرآن مجيد 
به قّصه است. بسياری از نويسندگان و شاعران و عرفا 
نيز افكار خود را در قالب قّصه بيان كرده اند.[۵] اصرار 
قرآن بر قّصه گويی و قّصه خوانی هر خواننده ای را به 
وجد و شگفتی وامی دارد. انسان از خود می پرسد كه 
مگر قّصه چيست و چه می كند كه آفريدگار هستی 
ــده خويش اين چنين قّصه  ــن پيام به آفري در آخري
ــل در قّصه ها فرامی خواند. در  می گويد و او را به تأّم
ــش را بايد در مفهوم و معنای  ــخ اين پرس واقع، پاس
«قّصه» در قرآن و «شيوه قّصه نويسی قرآن» جستجو 

كرد.[۶]
ــان اقوام و  ــوان گفت كه در مي ــه جرأت می ت «ب
فرهنگ های گوناگون، هيچ قالب بيانی به قدر قّصه 
نافذ و مؤّثر نبوده است. اين تأثير آن گاه كه با بالغت 
و اعجاز وحی همراه گشته، بسی افزون شده است. در 
طول تاريخ دعوت اسالمی، مردم از همين قّصه های 
قرآنی درس گرفته اند، پيام آموخته اند، ادبّياتی مستقل 
بر نهاده اند، و با آنها زيسته اند. در همان آغاز دعوت نيز 
قّصه گويی قرآن از ابزارهای تبليغی آن بود. به همين 
دليل است كه قّصه جايگاهی بلند در تربيت نفوس و 

تهذيب جان ها دارد.»[۷] 
«ساخت و نظام طبيعی انسان طوری آفريده شده 
ــرورش او را در تمام  ــت که تربيت يا آموزش و پ اس
دوران زندگی ضروری می نمايد. عمل سازگاری انسان 
با محيط (از راه تغيير محيط يا تغيير رفتار خود) از 
ــن دم زندگی ادامه دارد.  ــل از تولد آغاز و تا آخري قب

بررسی روان شناختی تأثير قصه های قرآن 
در تربيت دينی کودکان
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ــته و دايمی  بنابراين آموزش و پرورش يک امر پيوس
ــان هرگز از آن بی نياز نيست. آموزش و  است و انس
پرورش، به شکل غيررسمی، در خانه و اجتماع آزاد 
ــخص انجام  ــيله والدين و اطرافيان ش و غالبًا به وس
ــمی به عهده کودکستان،  می گيرد و به صورت رس
ــت. به عبارت  ــتان و دانشگاه اس ــتان، دبيرس دبس
ــخصی را در شرايط معين و خاصی  ديگر، هرگاه ش
ــه وضع مطلوب درآورند  ــرار بدهند تا رفتارش را ب ق
گوييم: شخص تحت تربيت مستقيم يا عمدی قرار 
گرفته است، در غير اين صورت گوييم: شخص تحت 
تربيت غيرمستقيم است مثل تربيت از راه کتاب های 
ــی، روزنامه، بازی، سينما و غيره. هرگاه اين  غيردرس
دو روش غيرمستقيم را با يگديگر مقايسه کنيم در 
می يابيم که محيط های غيرمستقيم تأثير بيشتری در 
تغيير رفتارها دارند. به همين سبب متخصصان تعليم 
ــايل تعليم و  و تربيت درباره محيط يا روش ها و وس
ــتر به مطالعه پرداخته اند  ــتقيم بيش تربيت غيرمس
ــاختن محيط مناسب  و مربيان را عمومًا به آماده س
غيرمستقيم ترغيب می کنند، از جمله وسايل آموزش 
ــتقيم «ادبيات کودکان» است، که  و پرورش غيرمس
امروزه بيش از هر زمان ديگر مورد توجه مربيان است 
و کشورهای معتقد به ارزش انسان و ضرورت تربيت 
مداوم در طول زندگی انسان به ويژه در دوران کودکی 
و نوجوانی فعاليت های چشم گيری در گسترش ادبيات 

کودکان و نوجوانان دارند.          
ــروی کنجکاوی در کودکان برای  وجود ميل و ني
کسب تجارب تازه، رهبری و تقويت نيروی انديشه، 
آشنا ساختن غيرمستقيم کودک با دنيای خويش، 
ــودکان، راهنمايی  ــترش رغبت های ک ــد و گس رش
ــه اهميت  ــتند ک ــودکان مواردی هس ــی ک اخالق
ــودکان را در تعليم و تربيت  ــری ادبيات ک به کارگي
آنان بيان می کند.»[۸] قصه های قرآن به عنوان يکی 
ــودکان نقش مهمی در  ــق هنر و ادبيات ک از مصادي
ــت دينی کودکان دارد. با اين بيان که قصه های  تربي
قرآنی  می توانند با القای غيرمستقيم، شخصيت های 
مذهبی و دينی را به کودکان معرفی کرده، کودکان را 
به آنان نزديک كنند، تا از آنان الگو بگيرند و رفتار خود 
را شکل دهند. بنابراين در اين نوشتار بر آن ايم تا تأثير 
قصه های قرآنی را در تربيت  دينی کودکان به لحاظ 

روان شناختی مورد بررسی قرار دهيم. 
بررسی مفاهيم و اصطالحات 

الف - ادبيات کودکان
ــته هايی  ــات کودکان به مجموعه آثار و نوش ادبي
ــيله  ــود که به وس ــاب ها ومقاالت) گفته می ش (کت
نويسندگان متخصص برای مطالعه آزاد کودکان تهيه 
ــود و در همه آنها ذوق و سطح رشد و نضج[۹]  می ش

کودکان مورد توجه است.[۱۰] 
ب - قصه و داستان

قصه در لغت به معنای حکايت، داستان و سرگذشت 
آمده است.[۱۱] 

قصه در اصطالح: به سخن يا نوشته ای اطالق مي شود 
كه از روزگاران قديم که در آن شخصيت های گوناگون 
ــی می آفرينند. قصه ها از  خيالی يا واقعی، ماجراهاي
روزگاران قديم برای آموزش، انتقال تجربه ها و تاريخ 
هر قوم از نسلی به نسل ديگر پديد آمده اند. [۱۲]       
داستان نقل وقايع است به ترتيب توالی زمان.[۱۳] 

امروزه در زبان فارسی گاه به جای داستان کوتاه يا 
به جای داستان نويسی قصه نويسی می گويند. [۱۴] 

ج- تربيت دينی 
مراد از تربيت دينی چيست؟

ــی از تربيت دينی  ــت يافتن به تعريف «برای دس
ــته باشيم.  ــت تصوری از دين و تربيت داش الزم اس
تربيت عبارت است از: مجموعه اعمالی که يک فرد 
به عمد، به منظور اثرگذاری بر شناخت ها، اعتقادات، 
احساسات، عواطف، و رفتارهای انسان يا انسان های 
ديگر، بر اساس برنامه ريزی سنجيده انجام می دهد» 
ــی گاه به معنی کيش، آيين  ــا دين در زبان فارس ام
ــت. در زبان عربی نيز اين واژه به  و طريقت آمده اس
ــريعت آمده است.  معنای اطاعت، انقياد، و آيين و ش
در تعريف دين ميان صاحب نظران اختالف است ؛ هر 
ــی بر اساس نوع برداشت خود، تعريف خاصی از  کس
آن ارئه کرده است. ما در اينجا تعريف آقای مصطفی 
ملکيان را به عنوان تعريف مبنا می آوريم. ايشان در 
تعريف دين می گويند: دين عبارت است از«مجموعه 
گزاره های معتبر به جا مانده از مرجع يا مراجع فوق 
ــؤال يک دين. اين گزاره ها می توانند در يک متن  س
مشخص مکتوب باشند (مانند قرآن، تورات و انجيل)  
يا به صورت شفاهی از طريق معتبر نقل شده باشند. 
به هر حال دين در اصل بر همين مجموعه گزاره های 
ــخاص معتقد به آن  ــت و برای اش خاص منطبق اس
مجموعه اعتقادات، احساسات و اعمال خاص تحقق 

می يابد.» 
تربيت دينی

ــون با توجه به معنای تربيت و دين می توانيم  اکن
بگوييم: «تربيت دينی عبارت است از مجمو عه اعمال 

عمدی و هدف دار، به منظور آموزش گزاره های معتبر 
يک دين به افراد ديگر، به نحوی که آن افراد در عمل 

و نظر به آن آموزه ها متعهد و پايبند گردند.» 
ــی منحصر به  ــن تعريف تربيت دين ــاس اي براس
مسجد، کليسا يا مدرسه علميه نيست، بلکه در هر 
جايی ممکن است تالشی هدف دار به منظور آموزش 
ــد يا  ــجد باش معارف دينی صورت گيرد ؛ خواه مس

خيابان يا هر جای ديگر.[۱۵]          
تأثير قصه های قرآنی در تربيت دينی کودکان  

آموزش مفاهيم دينی و قرآنی به کودکان۱ 
ــا واژگان، اصطالحات،  ــودکان را ب قصه ها ک
ــنا می سازند و از اين راه  نام ها، ضرب المثل ها، و... آش
ــدی در زبان آموزی،  ــالوه بر ايفای نقش مهم و ج ع
فرصت خوبی برای اصالح لغزش ها و اشکاالت زبانی 
ــش، زيبايی و  ــاد  می کنند. قصه ها به علت کش ايج
ــکاوی  دارند  ــی که در برانگيختن حس کنج نقش
ــياری از مفاهيم را به کودکان منتقل  می توانند بس
کنند. همچنين با انتقال مفاهيم به روش غيرمستقيم، 
نه تنها باعث جذب بهتر و سريع تر مفاهيم به ذهن 
ــم آن را عينی تر و  ــوند بلکه فه و زبان کودک می ش
ــی از  ــازند. به همين دليل قصه گوي ــاده تر می س س
مهم ترين و بنيادی ترين روش هاي غيرمستقيم برای 
ــال مفاهيم به دنيای مخاطبان به ويژه کودکان،  انتق
به شمار می آيد. مفاهيم ساده علمی، طبيعی و حتی 
معنا و مفهوم واژگان را طی قصه و گاه بدون نياز به 

توضيح، می توان منتقل کرد. 
قصه برای توسعه و پيشرفت بچه ها، مهارت های 
ادبی آنها، مهارت های شنيداری و مهارت های مربوط 
ــت. با ظهور تلويزيون  به ايجاد ارتباط آنها مفيد اس
ــياری از ما استفاده از تخيالتمان را  و کامپيوتر، بس
ــه (قصه) و قصه گويی به  متوقف کرده ايم. درحالی ک

تخيالتمان بال و پر می دهد.[۱۶] 
ــان مطرح آمريکايی  کولبرگ يکی از روان شناس
ــت «اگر مسائل غامض اخالقی و پاسخی  معتقد اس
که ديگران به آن مسائل می دهند بر اساس ساختار 
ــب ارائه نشود، باعث تضاد شناختی و  اخالقی مناس

عدم تعادل در کودک می شود.»[۱۷]
ــم  ــوزان مفاهي ــوارد دانش آم ــياری از م «در بس
ــا دانش فعلی خود نمی توانند ربط دهند.  جديد را ب
فعال سازی طرحواره های ذهنی از طريق قياس، مثال، 
استعاره و (قصه) به دانش آموز (کودک) کمک می کند 
تا اطالعات جديد را با آنچه از قبل می دانند ربط دهند. 
ــه آنچه را درباره  ــت از دانش آموزان ک اين درخواس
مفاهيم ذی ربط می دانند، توضيح دهند، روش خوبی 
برای کمک به ايشان است تا ميان اطالعات جديد و 
قبلی پلی برقرار کنند. به عالوه اگر ياد گيرندگان لغات 
الزم برای يادگيری مفاهيم جديد را در اختيار نداشته 
ــند، ابتدا بايد زبان الزم را به ايشان آموخت، زيرا  باش

 قصه ها کودکان را با واژگان،
 اصطالحات، نام ها، ضرب المثل ها،
 و... آشنا می سازند و از اين راه
 عالوه بر ايفای نقش مهم و جدی
 در زبان آموزی، فرصت خوبی
 برای اصالح لغزش ها و اشکاالت
زبانی ايجاد  می کنند
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مفاهيم جديد بر روی مفاهيم قبلی ساخته می شود 
و در شبکه ای نردبانی سازمان می يابد که بين اجزای 
آن ارتباط وجود دارد.»[۱۸] بنابر اين با قصه های قرآنی 
می توان به صورت غيرمستقيم  واژه ها و عبارات دينی 
ــناختی و اخالقی  ــد ش را به کودکان آموخت و رش

کودکان را در اين زمينه افزايش داد.  
باتوجه به مطالب ذکر شـده برای نوشتن قصه های 
دينـی و قرآنی رعايت نکات ذيل ضـروری به نظر 

می رسد:
ــب و هم شأن با ذهن    واژه ها و اصطالحات متناس
کودک باشد و از به کار بردن کلمات نامأنوس پرهيز 
ــر باعث به وجود آمدن  ــود زيرا عدم رعايت اين ام ش
خألهای مفهومی در ذهن کودک می شود که نتيجه 

آن برداشت نادرست از پيام قصه خواهد بود
  بهتر است رعايت ترتيب و توالی در قصه ها منطبق 

با اصول  برنامه ريزی درسی صورت پذيرد.[۱۹] 
 شايسته است نويسندگان محترم بعد از نوشتن يک 
ــاوران و کارشناسان تعليم و تربيت را  قصه نظر مش

اخذ نمايند. 

ارايه الگوهای دينی و قرآنی به کودکان  ۲ 
يکي از شيوه هاي مؤثر در تربيت کودکان و 
نوجوانان روش الگويي است. دراين روش فرد، از فرد 
يا افراد ديگر به عنوان سرمشق و الگو استفاده مي کند 
و تحت تأثير مشاهده از رفتار ديگران پيروي نموده و 
خود را با آن همساز مي کند. بنابراين مي توان گفت: 
«الگو پيروي عيني و مشهود از يک انديشه و عمل در 

جنبه هاي گوناگون، جهت رسيدن به کمال است.»
تربيت ابتدايی انسان به طور طبيعی با الگو شكل 
می گيرد. كودك در چند سال نخست زندگی خود، 
همه كارهايش را از شخصيت هاي پيرامون خود كه 
در درجه اول پدر و مادر اويند، الگوبرداری می كند و با 
تقليد از آنان رشد می كند و ساختار تربيتی اش سامان 
ــازمان دادن شخصيت و  می يابد. از اين رو الگو در س
رفتار كودك نقش بسزايي دارد. در واقع غريزه تقليد 
ــه دار در انسان است. به  يکی از غرايز نيرومند و ريش
ــت که کودک بسياری  برکت وجود همين غريزه اس
ــوم زندگی، آداب معاشرت، غذا خوردن، لباس  از رس
پوشيدن، طرز تکلم، ادای کلمات و جمله ها را از پدر و 

مادر و ساير معاشران فرا می گيرد و به کار می بندد. 
چشم وگوش کودکان و نوجوانان چون دريچه ای باز 
است، می بينند و می شنوند و ذهنشان چون آيينه ای 
ــت که هر چيزی در آن منعکس می شود با اين  اس
تفاوت که آيينه عکس اشيا را در خود نگه نمی دارد 
ولی ذهن کودکان و نوجوانان اينها را در خود نگه می 
دارد. بنابراين والدين و مربيان می توانند فعاليت ها و 
رفتارهای دينی و مذهبی خود را به گونه ای هماهنگ 
کنند که فرزندان متوجه شوند و الگوی ذهنی آنان را 

در انجام اين امور شکل دهند. 

ــت و به آساني و بدون   «کودک، مقلد خوبي اس
هيچ گونه زحمت و مشقتي تنها از راه تقليد مي آموزد. 
ــنود و پس از مدتي تکرار مي کند.  او مي بيند، مي ش
ــان داده اند از سنين تشخيص،  برخي پژوهش ها نش
ــران از پدران تقليد  ــش سالگي، پس يعني حدود ش
مي کنند و دختران از مادران، واين تقليد در آنان ناآگا 
هانه است. کودک در مسير رشد، از افراد بسياري الگو 
مي پذيرد وتحت تأثير ديده ها وشنيده هاي بسياري 
ــت. همه اطرافيا ن به گونه اي در او اثر مي گذارند  اس
ومدل و الگوي کودک اند، ولي والدين ازهمه آنها مهم تر 
و مؤثرتر هستند و اين اهميت و تأثير در کودکان تا 

سنين نوجواني همچنان تداوم دارد.»[۲۰] 
الگو در قرآن و سيره معصومين عليهم السالم

ــوه به عنوان  ــتفاده از الگو و اس در قرآن کريم اس
يکي از مهم ترين روش هاي تربيتي مطرح است. قرآن 
ــان  ــا و مثال هاي زيادي را بيان کرده که نش نمونه ه
ــکل گيري  از تأثير فراوان اين روش در يادگيري و ش
ــخصيت انسانها دارد. به عنوان مثال آن جايي که  ش
ــتان قابيل را نقل مي کند که برادرش هابيل را  داس
کشت اما نمي دانست با جسد برادر چه کند؟ در اين 
جا خداوند کالغي را فرستاد که مشغول کندن زمين 
شود و کالغ مرده را دفن کند. قابيل ازکالغ آموخت 

که چگونه برادر را زير زمين پنهان سازد.
کندن گوري که کمتر پيشه بود
کي ز فکر و حيله و انديشه بود
گر بدي اين فهم مر قابيل را
کي نهادي بر سر او هابيل را 

که کجا غايب کنم اين کشته را
اين به خون  و خاک در آغشته را

ديد زاغي زاغ مرده در دهان  
بر گرفته  تيز مي آمد  چنان

از هوا زير آمد و شد او به فن  
از پي تعليم او را گور کن

پس به چنگال اززمين انگيخت گرد
زود زاغ مرده را در گور کرد

دفن کردش پس بپوشيدش به خاک
زاغ  از الهام حق بود علمناک

گفت قابيل آه ُشه[۲۱] بر عقل من
که بود زاغي ز من افزون به فن [۲۲]

ــالم-  ــول گرامي اس خداوند در قرآن صراحتًا رس
صلي اهللا عليه وآله - را به عنوان الگومعرفي مي کند 

و مي فرمايد:
ــول خدا چه در  ــما را در اقتداي به رس «البته ش
صبر و مقاومت با دشمن و چه ديگر اوصاف و افعال 
نيکو، خير و سعادت بسيار است براي آ ن کسي که 
ــد و ياد خدا  ــه ثواب خدا و روز قيامت اميدوار باش ب

بسيارکند.»[۲۳]
پيامبر گرامي اسالم -صلي اهللا عليه وآله- به عنوان 
الگويي شايسته براي اصحاب بود که چگونگي عبادتها 
را از اين روش به آنها مي آموخت. از ابي حازم روايت 
شده است که يک بار پيامبر -صلي اهللا عليه وآله- بر 
ــد رو به  روي منبر نماز خواند، وقتي نمازش تمام ش

مردم کرد و فرمود: اي مردم، من اين کار
ــما از من پيروي  را بدين خاطر انجام دادم که ش

کنيد و کيفيت خواندن نماز را از من ياد بگيريد.
«الگوهای پاك و بافضيلت، انگيزه و ميل به پاكی 
ــتگی به فضايل را در جوامع ايجاد می كنند و  و آراس
الگوهای ناپاك و بی فضيلت، جوامع را به سوی ناپاكی 
و رذايل برمی انگيزند. آن همه  تأكيدی كه بر نقش 
ــت. الگوها چون  ــده است بدين خاطر اس الگوها ش
مقبول واقع شوند ديگران را  مطابق خود می سازند، 
ــته باشد، جان  ــتادی داش چنانكه هر هنری كه اس

شاگردش بدان هنر متصف می شود.»[۲۴]
هر هنر كه استا بدان معروف شد
جان شاگردش بدان موصوف شد

پيش  استاد اصولی هم اصول
خواند آن شاگرد چست با حصول
پيش استاد فقيه آن  فقه ظخوان

فقه خواند، نه اصول  اندر بيان
پيش استادی كه او نحوی  بود
جان شاگردش ازو  نحوی  شود
باز استادی كه او محو ره است

جان شاگردش ازو محو شه ا ست[۲۵]
چگونه الگوهای ارائه شده در قصه بر کودک 

تأثير می گذارد ؟
کودکان با خواندن قصه و داستان های قرآنی بين 
خود و قهرمان داستان يک نوع رابطه ايجاد می کنند و 
خود را به او نزديک می نمايند به گونه ای که از اين رابطه 
احساس امنيت و آرامش می کنند. بنابراين اقدامات و 
اعمال قهرمان قصه به عنوان نکته های مورد قبول آنان 
واقع می گردد، و اين اعمال را شايسته به کارگيری در 
رفتار و حرکات خود تلقی می نمايند، حتی به کارگيری 
اين اعمال را نوعی ويژگی و افتخار برای خود می دانند. 
با توجه به اينکه ذهن کودکان پاک می باشد و ازسوی 
ديگر همراهی با قهرمان قصه، باعث می شود که صفات 
و ارزش های وی  با روح و جان کودکان آميخته شود. 
ــه، به علت  ــت وقتی قهرمان قص ــه همين علت اس ب

 با قصه های قرآنی می توان به
 صورت غيرمستقيم  واژه ها و
 عبارات دينی را به کودکان آموخت
 و رشد شناختی و اخالقی کودکان
را در اين زمينه افزايش داد
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ــود آنان از  ــد واقع می ش ــی و صداقت مورد حس خوب
خود واکنش نشان می دهند و در اين مورد سؤال های 
مکرر می نمايند و سرانجام وقتی همين ويژگی قهرمان 
داستان را نجات می دهد عشق ورزی به اين ارزش ها، 
همچون بذری در نهاد آنان افشانده می شود و ميل به 
گريز و پرهيز از کسانی که زشتی ها و بدی ها را منتشر 

می کنند در وجود آنان بارور می شود. 
«داستان های تاريخی و مذهبی مملو از قهرمان هايی 
هستند که هر يک در وجهی از شخصيت خود نمونه 
و اعال در ميان مردمان تمام طول تاريخ هستند و از 
ــوه هايی مناسب برای تأثير گيری و پيرو  اين باب، اس
ــدن يا عبرت گيری کودکان و نوجوانان به شمار  ش
ــتان هايی  ــد.»[۲۶] بنابراين با به کارگيری داس می رون
درباره پيامبران و معصومين عليهم السالم و ويژگی های 
شخصيتی آنان، پيروان و يارانشان می توان الگوهای 
واقعی را در زمينه های دين داری و تقوی به کودکان 
معرفی کرد و اثر عميق در افکار و عقايد آنان به وجود 
آورد و زمينه های رشد و تفکر دينی را در آنان تقويت 

کرد. 

ايجاد محبت نسبت به الگوهای قرآنی   ۳ 
يکی از ابزارهايي که مي تواند ما را در تربيت 
فرزندان به هدف برساند محبت کردن است. محبت 
يکي از عوامل بسيار مهم در جذب افراد مي باشد که 
ــونده عميق و درازمدت  اثر آن بر روي فرد تربيت ش
است، و در اين مدت مربي مي تواند منويات تربيتي 
خود را به افراد القا کند وتغيير رفتار را در آنان مشاهده 

نمايد .
از محبت تلخ ها شيرين شود 
از محبت سرکه ها زرين شود

از محبت ُدرد ها [۲۷] صافي شود
از محبت َدردها  شافي شود 
از محبت مرده زنده مي کنند 

از محبت شاه بنده مي کنند[۲۸]
ــالم، محبت به عنوان اساس و  در دين اس
ــانها مطرح است.  رکن درجذب و هدايت انس
اديان الهي بر پايه محبت به دل ها نوفذ کرده 
و راسخ مانده اند. يکی از مهم ترين و مؤثرترين 
ــای پيامبر اکرم -صلی اهللا عليه وآله-  روش ه
ــت، زيرا با اين  ــتفاده از اين روش بوده اس اس
ــم جاذبه در افراد ايجاد می کرد و هم  روش ه
ــي داد، و اگر پيامبر  ــا را افزايش م انگيزه آنه
ــه- اين روش را پي  اکرم -صلي اهللا عليه وآل
ــين به  ــت، آن همه اعراب باديه نش نمي گرف
ــدند تا از باديه نشيني و  دورش جمع  نمي ش

بربريت به تربيت و فرهنگ دين پناه آورند. 
نيروي محبت از نظر تربيتي نيروي عظيم 
ــاز است و بهترين تربيت آن است که  و کارس
بدين روش تحقق يابد، زيرا محبت با فطرت و 

سرشت آدمي سازگاري زيادي دارد و پذيرش آنها از 
ناحيه درون و بدون هيچ گونه تحميلي است، ضرورت 
و اهميت به کارگيري روش محبت از اين روست که 
محبت اطاعت آور است و سبب همساني و همراهي 

فرزند با والدين و مربي مي شود. 
ــه وآله-  ــي اهللا علي ــالم -صل ــول گرامي اس رس

مي فرمايد:
ــان با کسي همراه  «المرء مع من يحب» [۲۹]  انس

است که او را دوست مي دارد.
ميان محبت و اطاعت رابطه اي بسيار قوي وجود 
دارد. با ظهور محبت همرنگي و اطاعت پيدا مي شود. 
ــي که در دل آدمي بنشيند مطيع و  محبت هر کس
ــود و از خواست او سرپيچي نمي کند.  پيرو او مي ش
ــان اسير محبت و محكوم آن است، تا جايی كه  انس
ــاِن» احسان و  اظهار  گفته اند: «اَْالِْنساُن َعْبُداِالْحس
ــتی، می تواند بشر را تا سر حد بندگی به پيش  دوس
ببرد و البته اين نتيجه طبيعی  محبت ورزی نسبت 
به انسانی است كه فطرت بشری خويش را از دست 
ــت تأثير محبت و  ــعدي معتقد اس ــد. س نداده باش
مهرورزي واحسان معجزه آساست. به گونه اي که عالوه 
بر انسان، حيوانات را هم تحت تأثير قرار مي دهد، و 

حکايت ذيل را در اين باره نقل مي کند:
به ره در يکي پيشم آمد جوان

به تگ در پي اش گوسفندي روان 
بدو گفتم که اين ريسمانست و بند

که مي آرد اندر پي ات گوسفند 

سبک طوق و زنجير از او باز کرد
چپ و راست پوييدن آغاز کرد 
هنوز از پي اش تازيان مي دويد

که جوخورده بود ازکف مرد وخويد
چو باز آمد از عيش وشادي به جاي

مرا ديد و گفت اي خداوند راي 
نه اين ريسمان مي برد با منش

که احسان کمنديست در گردنش 
به لطفي که ديدست پيل دمان

 نيارد همي حمله بر پيلبان [۳۰]   
محبت دوستي ها را تحكيم و كدورت ها را برطرف 
ــق كرده و به  ــد. پيوندهای اجتماعی را تعمي می كن
اعتمادهای مردمی تقويت می بخشد. والدين و مربيان 
ــان به فرد مورد تربيت،  ابتدا  می توانند با روش احس
دل و روح او را تسخير كرده و به اختيار خود درآورند، 
ــادرت ورزند.  ــه اين امر مب ــكلی ب آنگاه بی هيچ مش
بنابراين براي هدايت فرزندان الزم است که ابتدا پيوند 
عاطفي بين پدر و مادر و فرزندان ايجاد گردد؛ چرا که 
ــتر مي گردد، و  در اين صورت اطاعت پذيري آنها بيش
برعکس عدم اظهار محبت به کودک موجب پيدايش 
عقده هاي رواني در کودک مي شود که نتيجتًا غريزه 
تقليد در کودک که اساس زندگي کودک است را از 
ــودک در اين صورت دچار تعارض  بين مي برد زيرا ک
ــود و نمي تواند براي خود الگوي معيني  رواني مي ش

انتخاب کند. 
به وجود آوردن احساسات عاطفي و اخالقي يکي از 
اصول مهم و اصلي است که بايد بين کودک 
و پدر و مادر يا بزرگسال به وجود آيد، زيرا هر 
ــازندگي  کدام به نوبه خود نقش مهمي در س
ــر اين اصول بر  ــخصيت کودک دارند و اگ ش
پايه درستي در محيط خانواده استوار نباشد 
ــار و اخالق  ــاري در رفت ــدون ترديد ناهنج ب
ــو  ــود مي آيد.[۳۱] ژان ژاک روس کودک به وج
ــاره مي گويد کودک  ــل دراين ب درکتاب امي
داراي شخصيت مستقلي است. او نبايد به طور 
آشکار و جابرانه تحت فرمان قرار گيرد. پدر و 
مادر بايد با او مانند دوست و موافق باشند، يا 
الاقل نبايد بداند که تحت فرمان قرار گرفته 
ــتي فرمان او را بپذيرد، فرزندان  است و بايس
ــادران به آنان  ــد فکر کنند که پدران و م نباي
ــتور مي دهند، فرمان اگر دوستانه باشد،  دس

کودکان با والدينشان دوست مي شوند. 
ــتمر و هميشگي  درواقع محبت نياز مس
ــودک را با  ــواره بايد ک ــت و هم ــودک اس ک
ــاس  محبت کردن همراه خود کرد. بر اين اس
مي توان گفت که نگرش مثبت فرزندان نسبت 
ــه در مهرورزي و  به مذهب و اموردينی ريش
محبت والدين دارد. آنان مي توانند با اين روش 
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دست به ايجاد فضايي آکنده از مهر و محبت بزنند و 
تجربه خوشايندي در ذهن کودک ايجاد نمايند و بين 
امور دينی و ذهن کودک ارتباط قوي برقرار نمايند. 

ــب محبت افراد  ــی از ابزارهای مهم برای جل يک
ــرکت  ــت. با اين بيان که کودک با ش قصه گويی اس
ــيرين قهرمانان قصه  ــردن در تجربه های تلخ و ش ک
ــود و تحت تأثير آنان روش  با واقعيت ها آشنا می ش
ــکالت را درمی يابد. به قول شارل پرو:  مواجهه با مش
ــب  « کودکان را می توان از طريق قصه های دلچس
ــای آنان با  ــب با توانايی ه ــتنی متناس و دوست داش
ــنا کرد. آنها در موقع گوش  واقعيت های زندگی آش
ــه الی واژه ها را  ــه قصه، مفاهيم پنهان در الب دادن ب
درک می کنند؛ هنگامی که قهرمان داستان در مرداب 
بدبختی غوطه می خورد، آنها غمگين و نگران می شوند 
و وقتی که به جاده خوشبختی قدم می گذرد، فريادی 
از شوق برمی آورند و اگر بخت با شخصيت بد داستان 
ــود، بی صبرانه انتظار می کشند تا او به سزای  يار ش
ــد، اينها دانه هايی است که در  کارهای زشتش برس
دل کودک کاشته می شود و تأثير آن، بروز حرکاتی 
ــان از بارور  ــادی يا غم است که خود، نش ــر ش از س
ــدن ذهن آنها دارد. »[۳۲] کودک از ابتدا با قصه و  ش
شخصيت های آن ارتباط عاطفی پيدا می کند، و خود 
را با شخصيت های داستان مقايسه می کند و همراه 
با شخصيت داستان غصه دار می شود و همراه با فراز 
ــيب قصه به همراه قهرمان داستان می رود تا از  و نش
ــت کار وی مطلع گردد و رفته رفته عالقه او به  نهاي
قهرمان داستان بيشتر و بيشتر می شود و تحت تأثير 

اين عالقه رفتار وی را تقليد می کند. 
بنابراين داستان ها و قصه های زيبا درباره پيامبران و 
معصومين-عليهم السالم - عالقه کودکان را به ايشان 
بيشتر نموده، و در نهايت شناخت کودکان را در باره 

آنان تقويت می نمايند. 

تهذيب اخالق  ۴ 
«کودکان و نوجوانان ضمن داستان و افسانه ها 
با حقايق و تجارب زندگی آشنا می شوند. شادی و غم، 
کاميابی و ناکامی، اميدواری و نوميدی، محروميت، 
ستم و ستمکار، عدالت و عادل، علم و عالم، دموکراسی 
و استبداد و خالصه، همه رنگ های زندگی را تجربه 

می کنند و آشنا می شوند.          
نقل حکايات و ذکر وقايع و حوادث و داستان سرايی 
از جمله هنرهای زيباست که از قديم ترين هنرها در 
ــمار می رود و بيش از ساير انواع هنر در  جهان به ش
پرورش کودک و انتقال تمدن و فرهنگ و اطالعات 

آبا و اجداد به فرزندان مؤثر بوده است»[۳۳].
افالطون از نخستين کسانی است که اهميت قصه 
برای کودکان و نوجوانان را دريافته است. او بخشی از 
ــهور خود «جمهوريت» را به بيان اهميت  کتاب مش
قصه برای کودکان اختصاص داده است. افالطون در 

اين بخش می گويد: « بايد پرستاران و مادران را وادار 
کنيم که فقط حکاياتی را که پذيرفته ايم برای کودکان 
نقل کنند و متوجه باشند که پرورشی که روح اطفال 
ــيله حکايات حاصل می کند، به مراتب بيشتر  به وس
ــت که جسم آنها به وسيله ورزش پيدا  از تربيتی اس

می کند.»[۳۴]
داستان يک معلم جذاب و دوست داشتنی است که 
کودک را با انواع فرهنگ ها و معرفت ها آشنا می سازد 
و تجارب ارزنده ای در اختيار او قرار می دهد. از بهترين 
ــويق کودکان به آموزش و دوست داشتن  عوامل تش
ــتان کودک را به بيداری و دقت،  مدرسه است. داس
تحمل و تأمل، و کنترل فکر، که همگی برای تحصيل 
ــتند، برمی انگيزد.  مدرسه ای (رسمی) ضروری هس
داستان دارای آثار اخالقی است و به طور غير مستقيم 

به تربيت اخالقی او کمک می کند.[۳۵]
داستان و داستان گويی روحيه را تهذيب و عاطفه 
ــتی کودکان را تغذيه می کند، داستان های  زيبادوس
قرآنی سجايا و خصايل پسنديده را در کودک پرورش 
می دهد و او را به حسن سلوک، پاکدامنی، صداقت 
و اخالص ترغيب می نمايد که اين خود بهترين روش 
غيرمستقيم برای تکوين اخالق صحيح و عالی است. 
بنابراين قصه و داستان فرصتی را فراهم می کند  که 
کودک را از طريق محتوا و شخصيت داستان به انجام 
کارهای نيک تشويق و ترغيب نمايد و شخصيت آنان 
را بر اساس تعليم و تربيت صحيح و مطابق با فرهنگ 

و مذهب شکل دهد. 

عبرت آموزی ۵ 
ــل اين واژه  ــت و اص «عبرت از ماده عبر اس
ــتن از حالی به حالی است. اعتبار و  به معنای گذش
عبرت حالتی است كه انسان را از شناخت و معرفت 
محسوس به شناخت و معرفت نامحسوس می رساند، 
ــان را از امور مشهود به امور نامشهود راه می برد،  انس
ــناخت چيزی كه ديده شده است، به شناخت  از ش
ــده است  ــته رخ داده و ديده نش چيزی كه در گذش
واصل می كند»[۳۶]. «شيخ طبرسی می نويسد كه اصل 
اين واژه به معنای نفوذ كردن از جانبی به جانب ديگر 

است.»[۳۷]
ــت كه انسان وقتی به  «از اهداف تربيت الهی اين اس
تاريخ و حوادث روزگار و تطورات آن می نگرد، عبرت 
ــی از صفات بد به صفات  بگيرد. عبرت گرفتن، يعن
خوب عبور كردن. اگر كسی حوادث روزگار را ببيند 
و از صفت بد به صفت خوب عبور نكند، نمی گويند او 
عبرت گرفت، می گويند تماشا كرد؛ ولی اگر از صفت 
ــرد، می گويند اعتبار و  ــتی به نيكی عبور ك بد و زش
عبرت گرفت. نقش عبرت در تربيت از مقاصد مهم 
تربيت آن است كه چشمان انسان بدرستی گشوده 
ــود و به بصيرت دست يابد و بتواند از ظواهر امور  ش
ــات و  ــور را بنگرد، و از محسوس ــذرد و بواطن ام بگ

ــد و خود را از فرو رفتن  مشهودات به معقوالت برس
در گرداب فريب ها حفظ كند و در راههای خطا كه 
ديگران مكرر رفته اند، گام نگذارد، و روش عبرت راهی 
استوار در رساندن انسان به اين مقصد تربيت است. 
ــت كه انسان را  بنابراين نقش تربيتی عبرت اين اس
اهل عبور از غفلت به بصيرت كند و او را از خانه غرور 

بيرون آورد و به خانه شعور برساند.»[۳۸]    
ــخنان نورانی امير بيان، علی (ع)  اين نقش در س
ــذٌر ناصٌح؛ من تفكر  ــت:«االعتبار من چنين آمده اس

اعتبر، و من اعتبر اعتزل، و من اعتزل سلم». [۳۹]
ــت؛ هر كه (در  عبرت بيم دهنده ای خيرخواه اس
ــد،  ــت ) بينديش حوادث و آنچه بر ديگران رفته اس
عبرت گيرد، و هر كه عبرت گيرد خود را (از سرنوشت 
بد ديگران) دور نگه دارد، و هر كه خود را از بديها دور 

نگه دارد به سالمت ماند.
راه های كسب عبرت 

«راههای فراوانی برای كسب عبرت وجود دارد كه 
از مهمترين آنها مطالعه زندگی گذشتگان است. تاريخ 
آيينه ای است كه راز پيروزی و شكست مردمان، علل 
ــقوط  ــاط جوامع، داليل ظهور و س عظمت و انحط
ــزت و ذلت دولتها، و راه نيكبختی  تمدنها، عوامل ع
و بدبختی امتها را بخوبی نشان می دهد تا خردمندان 

بينديشند و عبرت گيرند.»[۴۰]
ــی االلباب».  ــی قصصهم عبره الول  «لقد كان ف
براستی در سرگذشت آنان، برای خردمندان عبرتی 

است. 
ذكر موسی  بند خاطرها  شدست

 كين حكايتهاست كه پيشين  بدست[۴۱]
تأثير قصه ها و داستان های تاريخی و مذهبی 

در کودکان 
داستان های تاريخی به کودکان کمک می کنند تا 
مفهوم بعد زمان را بهتر درک کنند. آنچه از ماجرا ها، 
آدم ها، رسوم، سنت ها، نحوه معيشت، زيست، جنگ 
ــان های  ــادی ها، بيم ها و اميدهای انس ها، غم ها، ش
گذشته در تاريخ می آيد، به کودک و نوجوان کمک 
ــته زندگی انسان ها و مردم  می کند تا با تاريخ گذش
ــته و تفاوت  ــورش، نحوه زيست مردمان گذش کش
زندگی امروز خود با آنان، بهتر آشنا شود و دريابد که 
ــان در طول تاريخ مديد زندگی خود، چه رنج ها  انس
برده و چه تالش ها کرده تا توانسته است زندگی خود 
ــاند و پی خواهد برد که  ــطح امروزی آن برس را به س
راحت و آسايش امروز او حاصل تالش و رنج مستمر و 
بی وقفه نسل های بسيار، در طی قرون متمادی است. 
در نتيجه، قدر واقعی زندگی کنونی خود را بهتر درک 
خواهد کرد و متقابًال خواهد کوشيد تا در اين حرکت 
ــته کار و تالش، او  بی سکون زندگی و جريان پيوس
نيز سهم شايسته خود را بر عهده گيرد و اين کاروان 

عظيم را گامی به جلوتر براند.[۴۲]
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 بنابراين می توان عنوان کرد که داستان های قرآنی 
باعث می شود کودک به مقايسه بين زندگی خود و 
شخصيت های داستاني بپردازد و با نکات عبرت آموز، 
تذکرها، تبشيرها و انذارهای موجود در قصه، به اصالح 

رفتار خود بپردازد.  
نتيجه 

درتعليم و تربيت، قصه گويي روشي است که به 
وسيله آن به طور غيرمستقيم در اعماق روح کودک 
و نوجوان تأثير مي گذارد. داستان نويس و قصه گو، 
ضمن بيان وقايع مهم اقوام، ملل و شخصيت هاي 
مهم تاريخ، روح خواننده و شنونده را به همراه خويش 
تا عمق تاريخ مي برد، و الگوهايي را برايش مجسم 
مي سازد تا از گفتار و رفتارشان سرمشق بگيرند و 
پيروي کنند. تأثيرات قصه و داستان غيرمستقيم و 
نامرئي است. به طور غيرمستقيم راه را نشان مي دهد 
و هدايت مي کند، عبرت مي دهد، موعظه مي کند، 
تشويق مي نمايد، مي ترساند، اميدوار مي کند،  همة 
اينها به طور غيرمستقيم القا مي شود، و به همين 
جهت پايدار خواهد بود. در واقع شنيدن قصه يکي 
از کارهاي مورد عالقة کودکان و نوجوانان است. آنها 
با هيجان زياد به داستان گوش مي دهند.و خود را 
دراختيار قصه گو قرار مي دهند که در اين صورت به 
صورت غيرمستقيم تأثيرات الزم را مي پذيرند. قصه، 
نه تنها پيام هاي مفيدي براي کودک دارد، بلکه اگر 
ــب طراحي و بيان شود،  به گونه اي جذاب و مناس
کودک و نوجوان مي کوشند خود را با شخصيت هاي 
آن قصه همانند سازند. والدين و مربيان مي توانند با 
بيان داستان هاي قرآنی، زمينة رشد شناختي کودک 
را فراهم سازند، و با ارائه قصه هاي آموزنده و جذاب 
ــا خت الگوي ذهني آنان با گرايشات معنوي  به س
ــائل  بپردازند و زمينه عالقه و انگيزه آنان را به مس
دينی فراهم آورند، در اين صورت نوعي اشتياق در 
ــه كودك و نوجوان  ــود و در نتيج آنان ايجاد مي ش
ــاس رضايت مي كند كه  از انجام اعمال ديني احس
ــدن عمل اخالقي در  ــن رضايت باعث دروني ش اي

آنان مي شود. 
منابع: 

۱.  قرآن کريم. 
ــتی محمد، آرای دانشمندان مسلمان در تعليم وتربيت و  ۲. بهش

مبانی آن، ج ۲، تهران: سمت، ۱۳۸۵.    
ــگ، ترجمه علينقی خرازی،  ــان ای. گالور، راجراچ. برونين ۳. ج
روان شناسی تربيتی، تهران: مرکز نشردانشگاهی، ۱۳۸۶.                  
۴. جمعي از نويسندگان، مجموعه مقاالت نماز و خانواده، جلداول، 

انتشارات انجمن اوليا ومربيان،۱۳۸۶.   
ــای قرآن،  ــم ، مبانی هنری قصه ه ــينی (ژرفا)، ابوالقاس ۵. حس

انتشارات مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سيما. 
۶. داودی، محمد، سيره ی تربيتی پيامبر -صلی هللا عليه وآله و اهل 

بيت- عليهم السالم، تهران: سمت، ۱۳۸۶.              

۷. دلشاد تهرانی، مصطفی، سيری در تربيت اسالمی، تهران: دريا، 
                  .۱۳۸۲

۸. ديويی چمبرز: قّصه گويی و نمايش خّالق، ثرّيا قزل اياغ، تهران:
مركز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۶.   

۹. رهگذر، رضا، و اّما بعد...، حوزه هنری سازمان تبليغات اسالمی، 
.۱۳۶۶

۱۰.  ژان پياژه، پير هانري سيمون، ترجمه عنايت اهللا شکيبا پور، 
روان شناسي کودک واصول تربيتي جوانان، تهران: نيما، ۱۳۶۹.      
۱۱. سعيديان، عبدالحسين، دايره المعارف ادبی، تهران: اميرکبير، 

.۱۳۶۳
ــران: اطالعات،  ــر، ادبيات کودکان، ته ــعاری نژاد،علی اکب ۱۲.ش

    .۱۳۷۴
۱۳. شورای کتاب کودک، فرهنگ نامه ادبيات کودکان و نوجوانان، 

تهران:شورای کتاب کودک، ۱۳۷۶.
۱۴. رحماندوست، مصطفی، ادبيات کودکان و نوجوانان ويژه مراکز 

و دانشسراهای تربيت معلم، تهران: ايران، ۱۳۶۸.
۱۵. معرفت، محمد هادی، علوم قرآنی، تهران: سمت، ۱۳۷۹.   

۱۶. معين، محمد، فرهنگ فارسی، ج ۲، تهران: اميرکبير، ۱۳۷۵. 
۱۷. مولوی، جالل الدين محمد، مثنوی معنوی، تهران: نگاه.   

 نشريات:   
ــتان پردازی در قرآن، مجله ادبيات  ــنگری، محمدرضا، داس ۱. س

داستانی، شماره ۲۶و ۲۷.       
۲. سرشار، محمد رضا (رضا رهگذر )، نشريه راه مردم، داستان های 

تاريخی مذهبی،۱۳۸۳.  
۳. قنبری، وجيهه، جايگاه قصه در آموزش کودک،  نشريه خراسان، 

                  .۱۳۸۱/۲/۹
۴. حنيف، محمد، تعريف قصه گويی، کتاب ماه (کودک و نوجوان)، 

شماره ۷۵       
پي نوشت: 

۱. ابوالقاسم حسينی ( ژرفا )، مبانی هنری قصه های قرآن، انتشارات 
مرکز پژوهش های اسالمی صدا وسيما، ص ۱۸. 

ــگ قّصه های پيامبران،  ــه دخت پورخالقی چترودی: فرهن ۲. م
ــه نقل از  ــوی، اّول، ۱۳۷۱، ص ۱۵ و ۱۶. (ب ــتان قدس رض آس

حسينی ژرفا) 
۳. ديويی چمبرز: قّصه گويی و نمايش خّالق، ثرّيا قزل اياغ، مركز 

نشر دانشگاهی، اّول، ۱۳۶۶، ص ۵. ( به نقل از حسينی ژرفا ) 
۴. فرهنگ قّصه های پيامبران، ص ۱۶. (به نقل از حسينی ژرفا ) 

۵. رضا رهگذر: و اّما بعد...، حوزه هنری سازمان تبليغات اسالمی، 
اّول، ۱۳۶۶، ص ۱۲ 

ــه های قرآن،  ــينی ( ژرفا )، مبانی هنری قص ــم حس ۶. ابوالقاس
انتشارات مرکز پژوهش های اسالمی صدا وسيما، ص ۱۸. 

۷. ابوالقاسم حسينی (ژرفا)، مبانی هنری قصه های قرآن، انتشارات 
مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سيما، ص ۱۹و۲۰. 

ــارات اطالعات،  ــعاری نژاد، ادبيات کودکان، انتش ۸. علی اکبر ش
۱۳۷۴، ص ۳۰و۳۱. 

۹. پختگی، رسيدگی نسبی. 
ــودکان، اطالعات، ۱۳۷۴،  ــعاری نژاد، ادبيات ک ۱۰. علی اکبر ش

ص۲۹.

۱۱. محمد معين، فرهنگ فارسی، ج ۲، اميرکبير، ۱۳۷۵. 
۱۲. شورای کتاب کودک، فرهنگ نامه ادبيات کودکان و نوجوانان، 

شورای کتاب کودک،۱۳۷۶، ص ۱۶۵و۱۶۶. 
۱۳. عبدالحسين سعيديان، دايره المعارف ادبی، اميرکبير، ۱۳۶۳، 

ص ۵۱۹. 
۱۴. همان، ص۶۱۱. 

۱۵. محمد داودی، سيره ی تربيتی پيامبر- صلی هللا عليه وآله- و 
اهل بيت- عليهم السالم، تهران،سمت، ۱۳۸۶، صص ۲۵و۲۶. 

ــاه (کودک و  ــه گويی، کتاب م ــد حنيف، تعريف قص ۱۶. محم
نوجوان)، شماره ۷۵.

ــان. ای. گالور، راجر. اچ. برونينگ، ترجمه علينفی خرازی،  ۱۷. ج
روان شناسی تربيتی، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۶، ص ۲۵۹.

۱۸. همان، ص ۹۷. 
۱۹. برای آشنايی بيشتر با برنامه ريزی درسی به کتاب برنامه ريزی 

درسی دکتر حسن ملکی و علی تقی پور ظهير مراجعه نماييد. 
۲۰. جمعي از نويسندگان، مجموعه مقاالت نماز و خانواده، جلد 

اول، انتشارات انجمن اوليا ومربيان،۱۳۸۶،ص ۲۳۴. 
۲۱. ُاف، ُتف 

۲۲. جالل الدين محمدمولوي ، مثنوي معنوي، دفتر چهارم 
۲۳. احزاب، آيه ۲۳

۲۴. مصطفی دلشاد تهرانی، سيری در تربيت اسالمی، انتشارات 
دريا، ۱۳۸۲، ص ۲۴۷. 

۲۵. جالل الدين محمدمولوي ، مثنوي معنوي، دفتر اول . 
۲۶. محمد رضا سرشار، داستان های تاريخی و مردمی...، نشريه راه 

مردم، ۱۹، ۲۰و ۲۱اسفند ۱۳۸۳. 
۲۴. دراين جا به معني کينه و غل وغش مي باشد. 

۲۸. جالل الدين محمدمولوي ، مثنوي معنوي، دفتر دوم.
۲۹. امالي، شيخ صدوق، ج ۲، ص  ۲۳۴ 

۳۰. سعدي، بوستان. 
ــيمون، ترجمه عنايت اهللا شکيباپور،  ۳۱. ژان پياژه، پير هانري س

روان شناسي کودک واصول تربيتي جوانان، ۱۱۹.
۳۲. شورای کتاب کودک، فرهنگ نامه ادبيات کودکان و نوجوانان، 

انتشارات شورای کتاب کودک، ۱۳۷۶ 
ــعاری نژاد، ادبيات کودکان، انتشارات اطالعات،  ۳۳. علی اکبر ش

۱۳۷۴، ص ص ۷۶،۷۷. 
۳۴. مصطفی رحماندوست، ادبيات کودکان و نوجوانان ويژه مراکز 
ــر ايران، ۱۳۶۸،  ــراهای تربيت معلم، شرکت چاپ و نش و دانشس

ص ۲۱. 
ــودکان، اطالعات، ۱۳۷۴،  ــعاری نژاد، ادبيات ک ۳۵. علی اکبر ش

ص۷۷. 
۳۶. المفردات، ص ۳۲۰ 

۳۷. نفسير مجمع البيان، ج ۱، ص ۴۱۵. 
ــالمی، دريا،  ــيری در تربيت اس ــاد تهرانی، س ۳۸. مصطفی دلش

۱۳۸۲، ص ۲۸۵. 
۳۹. بحاراالنوار، ج ۷۸، ص ۹۲. 

ــالمی، دريا،  ــيری در تربيت اس ــاد تهرانی، س ۴۰. مصطفی دلش
۱۳۸۲، ص ۲۸۷. 

۴۱. جالل الدين محمد بلخی، مثنوی معنوی، دفتر سوم.



مهر ۱۳۸۸. شماره ۱۱۴
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معرفی گروه
گروه پژوهشي آموزش هاي فني و حرفه اي

اعضاي گروه
 دکتر نعمت اهللا متين (مدير گروه)

 دکتر مهدي شريعت زاده (عضو هيأت علمي)
 دكتر احد نويدي( عضو هيأت علمي)

اعضاي شوراي پژوهشي گروه 
ــين نفيسي پژوهشگر حوزه  ۱.  آقاي مهندس عبدالحس

آموزش هاي فني و حرفه اي 
۲.  آقاي دکترعلي اصغر خالقي عضو هيأت علمي دانشگاه 

شهيد رجايي
۳.  اقاي دکتراقبال قاسمي پويا پژوهشگر آموزش و پرورش

۴.  آقاي دکترمهدي اسماعيلي عضو هيأت علمي مؤسسه 
نوآوريهاي آموزشي

ــوزه  ــگر ح ــر ساعتچي پژوهش ــاي مهندس ناص ۵.  آق
آموزش هاي فني و حرفه اي 

۶.  آقاي دکترغالمرضا گرايي نژاد عضو هيأت علمي دانشگاه 
آزاد

۷.  آقاي مهندس محسن جعفرآبادي مدير کل دفتر فني 
و حرفه اي و کاردانش

۸.  خانم دکتر انسيه زاهدي عضو هيأت علمي آموزشکده 
فني و حرفه اي شريعتي

اهداف گروه
۱.پژوهش انگيزي و فعال کردن ظرفيت پژوهش در حوزه 

آموزش هاي فني و حرفه اي (سفر به استان ها و... )
۲. انتشار نظرات و رويکردهاي مفيد در زمينه آموزش هاي 

فني و حرفه اي در قالب ويژه نامه، دانشنامه و....
۳. فراهم کردن اسناد و منابع علمي مورد نياز پژوهشگران 

آموزش هاي فني و حرفه اي
۴. انجام پژوهش هاي ضروري در زمينه آموزش هاي فني و 

حرفه اي براساس اولويت هاي نظام تعليم و تربيت
۵. تهيه و انتشار مقاالت علمي- پژوهشي 

اولويت هاي پژوهشي گروه(ثابت)
ــفه وجودي، هدف هاي اساسي، اصول  ــيابي فلس ۱. ارزش
ــه اي /  ــوزش فني و حرف ــي برنامه آم ــت هاي کل و سياس

کاردانش.
۲. ارزشيابي اقدام هاي انجام شده براي تدوين برنامه آموزش 

فني و حرفه اي / کاردانش. 
ــيابي فرايند اجراي  ــده (ارزش ــت برنامه اجرا ش ۳. وضعي

برنامه).
ــوزش فني و حرفه اي /  ــيابي هزينه هاي برنامه آم ۴. ارزش

کاردانش. 
ــاي آموزش فني و  ــي واحده ــيابي فضاي آموزش ۵. ارزش

حرفه اي / کاردانش.
۶.  ارزشيابي تدارکات و تجهيزات آموزشي برنامه آموزش 

فني و حرفه اي / کاردانش 
۷. ارزشيابي برنامه ريزي و تأمين نيروي انساني برنامه آموزش 

فني و حرفه اي / کاردانش 
۸. ارزشيابي ويژگي هاي ورودي دانش آموزان و فرايند هدايت 

تحصيلي.
ــيابي فارغ التحصيالن (محصول برنامه آموزش فني و  ۹. ارزش

حرفه اي / کاردانش) 
ــکيالت اجرايي و شيوه هاي  ــيابي سازماندهي، تش ۱۰. ارزش

برنامه ريزي و اجراي امور.
۱۱. ارزشيابي پيامدهاي اجراي برنامه آموزش فني و حرفه اي 

/ کاردانش
ــه اي در چند  ــه تطبيقي آموزش هاي فني و حرف ۱۲. مطالع

کشور جهان(براي سال ۱۳۸۸)
ــي ضرورت و چگونگي بازسازي برنامه هاي آموزش  ۱۳. بررس

فني و حرفه اي رسمي(براي سال ۱۳۸۸)
۱۴. تحليل هزينه فايده برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي(براي 

سال ۱۳۸۸)
۱۵. بررسي کارايي آموزش هاي فني و حرفه اي و کاردانش در 

برنامه چهارم توسعه آموزش و پرورش(براي سال ۱۳۸۸)
ــيابي پيامدهاي اجراي برنامه آموزش هاي مهارتي  ۱۶. ارزش

شاخه کار دانش(براي سال ۱۳۸۸)
۱۷.  بررسي و راههاي وارد نمودن فني و حرفه اي به آموزش 

عمومي ايران(براي سال ۱۳۸۸)
۱۸. ارزشيابي آموزش و پرورش مهارت هاي پايه در برنامه هاي 

آموزش فني و حرفه اي ايران(براي سال ۱۳۸۸)
۱۹. بررسي راههاي متناسب سازي برنامه هاي آموزش فني و 
حرفه اي با تأکيد بر جنسيت و نيازهاي منطقه اي(براي سال 

(۱۳۸۸
کتاب هاي انتشاريافته

كتاب هايي كه با همكاري اعضاي گروه انتشار يافته اند:
۱. چكيده تحقيقات آموزش فني و حرفه اي(جلد يكم)
۲. چكيده تحقيقات آموزش فني و حرفه اي(جلد دوم)
۳. چكيده تحقيقات آموزش فني و حرفه اي(جلد سوم)

۴. چكيده تحقيقات آموزش فني و حرفه اي(جلد چهارم)
۵. چكيده تحقيقات آموزش فني و حرفه اي(جلد پنجم)

۶. دانشنامه اقتصادآموزش و پرورش( جلد چهارم)
ــيابي برنامه هاي آموزش فني و حرفه  ۷. راهنماي عملي ارزش

اي( دكتر احد نويدي)
ــت و يكم( ترجمه  ــي و حرفه اي در قرن بيس ــوزش فن ۸. آم

مهندس عبدالحسين نفيسي)
برخي ازطرح پژوهشي اجرا شده توسط اعضاي گروه

 بررسي واكنش ها وديدگاه هاي گروههاي ذي نفع نسبت به 
برنامه آموزش هاي مهارتي شاخه كار دانش ( دكتر احد نويدي، 

.(۱۳۸۸
 تدوين طرح ارزشيابي جامع آموزش هاي مهارتي شاخه 

كاردانش (دکتر احد نويدي، ۱۳۷۹)
ــته هاي  ــتغال فارغ التحصيالن رش ــي وضعيت اش  بررس
ــاخه كاردانش در  ــاختمان و حسابداري ش نقشه كشي س

شهرستان هاي تهران(دکتر احد نويدي، ۱۳۸۲)
ــتغال دانش آموختگان رشته هاي  ــي وضعيت اش  بررس
ــاخه كاردانش در شهر تهران ( با  كامپيوتر و الكترونيك ش

نظارت دكتر احد نويدي، ۱۳۸۱)
ــي سهم هر يك از مالك هاي هدايت تحصيلي در   بررس
ــوزان نظام جديد  ــرفت تحصيلي دانش آم پيش بيني پيش

آموزش متوسطه(دکتر احد نويدي، ۱۳۷۶) 
ــاني(مربيان) شاغل در  ــيابي مقدماتي نيروي انس  ارزش
ــاخه کاردانش در شهر تهران(سيما  واحدهاي آموزشي ش

درفش کاويان با نظارت دكتر احد نويدي، ۱۳۸۵) 
ــع موجود،  ــه اي در ايران: وض ــاي فني و حرف  آموزش ه
ــي (دکتر احد  ــا و راهبردهاي اصالح ــا، تهديده فرصت ه

نويدي، ۱۳۸۴) 
ــيابي اجراي آزمايشي طرح مجتمع هاي آموزشي-   ارزش

تربيتي در ايران (دکتر احد نويدي، ۱۳۸۴)
 وضعيت آموزش هاي فني و حرفه اي و کاردانش در برنامه 
ــوم در وزارت آموزش و پرورش (دکتر مهدي  ــاله س پنج س

شريعت زاده)
 سيماي آموزش هاي فني و حرفه اي در برنامه سوم توسعه 

( نصرت اهللا بدري با نظارت دكتر احد نويدي)
ــه اي (مجري:  ــيابي دوره هاي کارداني فني و حرف  ارزش

محمود برزگر)
 بازشناسي و بررسي تحليلي وضعيت آموزش هاي فني و 

حرفه اي ايران (مجري: دکتر علي اصغرخالقي،)
ــفه وجودي، هدف هاي اساسي، اصول و  ــيابي فلس  ارزش
ــيه  ــت هاي کلي برنامه کارداني (مجري: دکتر انس سياس

زاهدي)
 ويژگي هاي ورودي دانش آموزان فني و حرفه اي و کاردانش 
در نظام جديد آموزش متوسطه (دکتر مهدي شريعت زاده)

 بررسي وضعيت فارغ التحصيالن شاخه كاردانش در وزارت 
آموزش و پرورش( دكتر مهدي شريعت زاده)

 ديدگاه هاي مديران، گروههاي پژوهشي فني و حرفه اي 
ــتادكار)  ــاني( هنرآموز و اس ــت نيروي انس ــاره وضعي در ب
هنرستان هاي فني و حرفه اي و راههاي بهسازي آن( دكتر 

مهدي شريعت زاده)
 بررسي وضعيت نيروي انساني شاغل در مراكز آموزشي 
ــتانداردهاي  ــه آن با اس ــه اي ومقايس ــاخه فني و حرف ش

مربوطه(دکتر مهدي شريعت زاده)
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عبداالمير گيلك
پژوهشگر

چكيده پژوهش:
اين مطالعه با عنوان «قرآن، سؤال و پرسش گري» 
و با هدف استخراج، گردآوري و طبقه بندي سؤاالت 
قرآني صورت گرفته است. توزيع موضوعات قراني در 
قالب پرسش ها و سؤاالت مـورد تـأكيـد بـوده است. 
براي دستيابي به پاسخ ها با استفاده از اسناد و مدارك 
ــر تجزيه و تحليل  ــرم افزارهاي قرآني ام باالخص ن
ــد. موضوعات  ــات و نتيجه گيري دنبال گردي اطالع
قرآني كه در قالب سؤاالت و پرسش ها مطرح شده اند، 
در يازده مقوله طبقه بندي گرديده اند. بيشترين حجم 
سؤاالت قرآني مربوط به موضوع «توجه دادن به آيات 
ــت، «انديشه  ــگفتي هاي آفاق و انفس» اس الهي، ش
توحيدي، دعوت به ايمان و اسالم» و «معادشناسي» 
ــات در رتبه هاي بعدي قرار  ــز به لحاظ فراواني آي ني

دارند.
مقدمه:

به طور كلي در بررسـي و مطالعه هر كتابي سه نوع 
شناخت ضروري ست:

اول) شـناخت سـندي يا انتسـابي: در اين مرحله 
مي خواهيم بدانيم انتساب كتاب به نويسنده آن تا چه 

اندازه قطعي است.
دوم) شـناخت تحليلي: يعني تشخيص اينكه اين 
ــتمل بر چه مطالبي است و چه هدفي را  كتاب مش

تعقيب مي كند.
سوم) شناخت ريشه اي: آيا مطالب و محتويات كتاب 
فكر بديع نويسنده آن است يا آنكه از انديشه ديگران 

وام گرفته شده است.
مطالعه پيرامون قرآن ما را با «اصالت هاي سه گانه» اين 

كتاب آشنا مي كند.
 اصالت انتساب: آورنده آن حضرت محمدبن عبداهللا 

-صلي اهللا عليه و آله- مي باشد.
ــي   اصالت مطالب: معارف قرآن التقاطي و اقتباس

نيست بلكه ابتكاري است.
 اصالت الهي قرآن: اين معارف از افق ماوراي ذهن و 

فكر حضرت رسول به ايشان افاضه شده است.۱
ــر يك از اصالت هاي  ــدن ه فقدان يا كم رنگ ش

ــي و  ــر پرداختن، وارس ــه در هر كتابي، ام ــه گان س
ــاب را با تأمل و درنگ روبرو  مطالعه پيرامون آن كت
ــوي ديگر اين مسأله آن است  ــمت و س مي كند. س
كه هر كتابي از يك يا چند جنبه، ظرفيت مطالعه و 
پژوهش مي يابد و بدان جهت ها و جنبه ها نيز اهميت 
و برجستگي مي يابد، به عبارتي اگر كتابي يك بعد از 
اصالت هاي سه گانه را در اختيار داشته باشد از همان 
بعد و جنبه اهميت مي يابد (البته كميت و كيفيت 
اين تنها بعد نيز قابل توجه است) و چنانچه چند بعد 
را در اختيار داشته باشد، بواسطه آن جنبه ها قوت و 

امتياز مي يابد.
  قرآن كريم به دليل اصالت هاي سه گانه و در اختيار 
داشتن تمامي شاخص ها و مالك هاي برتري، جايگاه 
ــب ديگر مي يابد نه فقط  ــي ويژه در بين كت و منزلت
در ميان كتب زميني كه در بين كتاب هاي آسماني 
نيز اين جايگاه و پايگاه اختصاصي است، و به همين 
سبب، هم ضرورت پرداختن بدان دو چندان مي گردد 
و هم اطمينان و آرامش قلبي و عقلي الزم براي دست 

يافتن به نتايج ثمربخش را تضمين مي كند.
  اصالت هاي دو گانه الهي و مطالب در اين مطالعه 
مهم و اساسي است. اصالت مطالب از آن جهت است 
ــكات ابتكاري و جديد  ــتمل بر ن كه قرآن كريم مش
ــتمايه اصلي ابداع، خالقيت و نوآوري  است، كه دس
است. اصالت الهي قرآن تأمين و تضمين كننده اين 
مطالب و مضامين ابتكاري است. از آنجا كه اين محتوا 
ــد صحت و  ــب پروردگار دانا و حكيم مي باش از جان

درستي آنان مورد پذيرش است.
مسأله و اهميت آن:

ــت،  به طوركلي قرآن كريم كتاب تأمل و تفكر اس
ــياري از آيات اين كتاب شريف اين  به گونه اي كه بس
ــوند. در واقع تدبر،  ــادآور و متذكر مي ش مطلب را ي
ــؤال و  ــل و تفكر در قرآن كريم باب بنيادين س تعق
پرسش گري است. جداي از اين مطلب كه قرآن خود 
ذكر و تذكري است براي عالميان در تمامي زمينه ها، 
و كتابي است براي تأمل و درنگ هميشگي بشريت، 
خود مشتمل بر سؤاالت و پرسش هايي است كه ذهن 

خواننده و مخاطب را به خود معطوف مي دارد.
ــت مطالعه و  ــؤاالتي كه از ابعاد مختلف قابلي س
ــؤاالت  ــي مي يابند همچون تعداد و كميت س بررس
در هر زمينه، مخاطبين و گروه هاي پرسش شونده، 
ــده، كيفيت پاسخ ها و  موضوعات و مسائل بحث ش
پاسخ گويي ها، چگونگي توزيع سؤاالت در سوره ها و 

موضوعات اختصاصي و...
ــؤال  ــري مرهون كنجكاوي، س دانش و علوم بش
ــت. حوزه دانش بشري به موازات  و پرسشگري اوس
ــش هاي او رشد  ــترش قلمرو كنجكاوي و پرس گس
ــت و تمامي اختراعات، اكتشافات  يافته و باليده اس
ــش و سؤال او از  ــرفت هاي آدمي در گرو پرس و پيش
جهان پيرامونش و پديده هاي آن است و در پي هر 
پاسخي پرسش ديگري براي يافته اي جديد نهفته و 

در جريان است.
ــب هميشه  ــگري خوب و مناس ــؤال و پرسش س
ــمندي در ميدان دانش آدميان  جايگاه ويژه و ارزش
دارد تاجايي كه در كالم انديشمندان و بزرگان دين 
ــؤال خوب نيمي و بعضًا اصل علم و دانش  و علم، س
ــؤال از علم خيزد و هم  ــكيل مي دهد. «هم س را تش
جواب» از طرفي پرسش مناسب نيز خود حكايت از 
سؤال كننده با فضيلت و آگاه دارد. حال چنانچه طراح 
و سؤال كننده خداوند خالق هستي و آدميان باشد، آن 
پرسش و سؤال برتري و منزلتي ديگر مي يابد و مطالعه 
ــؤاالت به جهت منبع سرشار الهي اهميت و  اين س
ضرورت مي يابد. اين سؤاالت هم از حيث سرچشمه و 
هم از لحاظ محتوا قابليت بررسي مي يابد، به عبارتي 
هم از اصالت الهي در طراحي و هم از اصالت موضوعي 

و مفهومي در متن برخوردار است.
  از سوي ديگر قرآن كريم در بردارنده هر چيزي 
ــر بدان نيازمند است؛ يعني علوم مورد  است كه بش
نياز جوامع بشري و احتياجات آنها به گونه اي در اين 
ــت. بعد ديگر اين ضرورت به  كتاب شريف آمده اس
ــش ها  ــاختاري و محتوايي اين پرس ويژگي هاي س
برمي گردد كه زمينه مساعدي را براي كمك رساني 

به ساير حوزه هاي دانش فراهم مي آورد.
تعريف اصطالحات:

كتاب «فرهنگ فارسي امروز» پرسش (Porsesh) را 
در دو حوزه تعريف نموده است:

۱. آنچه پرسيده مي شود.
۲. عمل يا فرآيند پرسيدن ۲

در زبان عرب واژه «استفهام» معادل پرسش، سؤال 
و عمل پرسيدن به كار رفته است، همچنين واژه هاي 
ديگري نيز در اين خصوص استفاده شده اند: احجيه، 

ظاهره و مطلب.۳
 problem ” در فرهنگ و زبان انگليسي از دو واژه
”  و ” Question ” براي اين حوزه استفاده مي گردد، 
به گونه اي كه معنايي همچون مسأله، چيستان، معما، 

قرآن؛ سؤال و پرسش گري
بررسی روان شناختی تأثير قصه های قرآن در تربيت دينی کودکان
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موضوع، سؤال، پرسش، استفهام، پرسيدن، تحقيق 
كردن و ترديد كردن را به همراه دارد.

ــتجو و كاوش در خصوص  ــؤال و پرسش، جس س
چرايي و چگونگي موضوع، پديده يا موقعيتي است. در 
مباحث روانشناسي تربيتي آمده است: وقتي شخص 
با موقعيت يا تكليفي روبرو مي شود كه نمي تواند از 
طريق كاربرد اطالعات و مهارت هايي كه در آن لحظه 
در اختيار دارد به آن موقعيت يا تكليف سريعًا پاسخ 

دهد، گفته مي شود كه او با مسأله اي روبرو است.
ــأله آن است كه با اولين  بنابراين ويژگي مهم مس
پاسخي كه به ذهن مي رسد نمي توان آن را حل كرد، 
ــأله مستلزم استفاده از دانش ها  بلكه حل كردن مس
و اصول آموخته شده پيشين در تركيبي تازه است. 
ــأله  ــورگان و همكاران گفته اند: «به طور كلي مس م
عبارت است از تعارض يا تفاوت بين موقعيت موجود 

و موقعيت ديگري كه ما مي خواهيم ايجاد كنيم.»۴
پرسش هاي ديني:

ــش ها و سؤال هاي ديني، واجب است  بعضي پرس
ــت، اما بعضي  ــه آنها هم واجب اس ــواب دادن ب و ج
ــت،  ــؤال ها با اينكه عنوان ديني دارد حرام اس از س
جوابگويي و وقت تلف كردن براي جوابگويي به آنها 
نيز همين حكم را دارد. وظيفه ديني ايجاب مي كند 
ــكوت و ترك سؤال و توجه به آن مسائل را. قرآن  س
كريم در بعضي آيات به طور صريح دستور مي دهد كه 
چيزهايي را كه نمي دانيد از آنها كه مي دانند بپرسيد: 
«َفاسئلوا اهل الذكر ان كنتم ال تعلمون» (نحل، ۴۳) 

(از دانايان بپرسيد آنچه را كه نمي دانيد)
در بعضي از  آيات ديگر از بعضي از سؤاالت با اينكه 

عنوان ديني دارد نهي مي كند، مي فرمايد:
«ال تسئلوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم و ان تسئلوا 
ــم عفا اهللا عنها و اهللا  عنها حين ينزل القرآن تبدلك
غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها 

كافرين» (مائده، ۱۰۱)

ــيد از چيزهايي كه اگر فاش شود غمگين  (مپرس
شويد و اندوهناك كند شما را، و اگر بگذاريد تا اينكه 
ــكار شود بر شما. خداوند از  قرآن فرود آيد خود آش
ــت، و خدا آمرزنده و بردبار است و  ــته درگذش گذش
تعجيل در عقوبت نكند. ديگران قبل از شما پرسيدند 

و كافر شدند.)
غريزه پرسش:

ــش يكي از غرايز اوليه بشري است و  غريزه پرس
نمونه رشد و اعتالي دستگاه فكر و انديشه است. حالت 
پرسش و سؤال وقتي در ذهن نسبت به مطلبي پيدا 
مي شود كه ذهن درباره آن مطلب دچار شك و ترديد 
شده باشد، و به طور كلي شك، حاكي از نوعي رشد 
و اعتالست. حيوان شك نمي كند، نه از آن جهت كه 
به مرحله باالتر از شك – يعني يقين – رسيده است، 
ــك است. بسياري از انسان ها  بلكه در مرحله دون ش
در مرحله دون شك اند نه در مرحله فوق شك. طفل 
از حدود سه سالگي و گاهي كمتر شروع مي كند به 
سؤال و پرسش از پدر و مادر و پرستار درباره اموري 
ــتند و نظرش را جلب مي كنند.  كه دور و برش هس
علي االتصال مي پرسد كه اين چيست و آن چيست؟ 
ــت؟ و امثال اينها. روانشناسان  فالن چيز براي چيس

سه سالگي را سن پرسش نام داده اند.
ــت مواجهه پدر و  ــائل تربيتي، كيفي يكي از مس
مادر و ساير مربيان با سؤاالت اطفال مي باشد. البته 
نبايد جلوي اين غريزه را گرفت و ممانعت كرد و هم 
نبايد به آنها دروغ گفت. بايد در حدود فهم خود آنها، 
ــخ  ــي صورت گيرد. عين اين عبارت در پاس راهنماي
ــالمندان نيز هست با آنهـا نيز نبايد  پرسش هاي س
ــونت رفتار نمايند. با اين تفاوت كه سالمند را  با خش
مي توان راهنمايي كرد كه از طرح بعضي پرسش ها 

خودداري كند بر خالف كودك.
سؤال از جهلي آميخته به علم، ناداني آميخته به 
دانش پيدا مي شود؛ يعني يك مجهول در برابر بشر 

خودنمايي مي كند، از طرفي آن مجهول را نمي داند، 
ــرف ديگر مي فهمد كه مجهول دارد، يعني به  و از ط
ــت، لذا سؤال مي كند. اگر آن  جهل خود پي برده اس
مجهول برايش معلوم باشد سؤال نمي كند، و اگر هم 
ــد اما خودش  ــول واقعًا برايش مجهول باش آن مجه
التفات به جهل و بي خبري خود نداشته باشد، باز در 
صدد جستجو و تحقيق برنمي آيد. پس انسان وقتي در 
صدد تحقيق و جستجو و پرسش بر مي آيد كه نداند، 
اما بداند كه نمي داند. اين است كه دانشمندان گفته اند 
ــان نسبت به ساير جانداران آن  بزرگترين امتياز انس
ــت كه جهل او جهل بسيط است. يعني به جهل  اس
ــد و بداند كه  ــته باش خود مي تواند علم و توجه داش
ــتجو و  ــؤال و جس نمي داند، و در نتيجه در صدد س
تحقيق برآيد. بر خالف حيوانها كه جهل آنها مركب 
است. يعني هر چه را نمي دانند، نمي دانند كه قهراً در 

صدد تحقيق بر نمي آيند و نمي توانند برآيند.
افراط و تفريط در پرسش:

مردم از نظر سؤال و پرسش گاهي در حد افراط و 
گاهي در حد تفريط اند.گاهي اشخاصي پيدا مي شوند 
ــان سؤال كردن است، مخصوصًا در اطراف  كه كارش
مسائل و موضوعات ديني به خيال خود مي خواهند 
ــر درآورند،  از كم و كيف و خصوصيات همه چيز س
غافل از اينكه بشر هرگز چنين ادعايي نسبت به همه 
ــهودات طبيعت نمي تواند داشته  محسوسات و مش
ــبت به دين كه از افقي مافوق  ــد تا چه رسد نس باش
ــت و بعضي در حال  ــمه گرفته اس طبيعت سرچش
تفريط اند، يك حالت رخوت و سستي در آنها هست. 
ــس از آنها گرفته شده حتي از  روح تحقيق و تجس
الزمترين سؤاالت پرهيز دارند و خودداري مي كنند. 
در بعضي از مردم حالت استنكاف و استكبار از سؤال 
هست چون پـرسيـدن و استفهام عـالمت اقـرار به 
بي اطالعي است اين را يك نوع ذلت و خواري تلقـي 
مي كنند و يك عمر در تاريكي جهل باقي مي مانند. 
ــان وقتي كه چيزي را نمي داند و  در صورتي كه انس
ــتن آن چيز برايش الزم است بايد از كسي كه  دانس
مي داند بپرسد خواه آن كس از خود او كوچكتر باشد 

يا بزرگتر،شأنش كمتر باشد يا عالي تر.
ــتنكاف از تعلم دارد  ــي كه اس   در آثار ديني كس
ــده كه عاقل بايد علم  ــخت مذمت شده، گفته ش س
ــؤال كه  خود را به كار بندد و جاهل بايد از تعلم و س
ــت استنكاف نداشته باشد بلكه بايد براي  تواضع اس
خود خير بشمارد كه در حال يادگرفتن است «عالم 
مستعمل علمه، و جاهل اليستنكف ان يتعلم» (نهج 

البالغه،حكمت ۳۶۴).
  حد وسط اين است كه انسان اوًال تشخيص بدهد 
كه دانستن چه چيزهايي برايش الزم است و دانستن 
چه چيزهايي برايش الزم نيست يا ممكن نيست، در 
ــتن آنها برايش الزم و ضروري  ميان اموري كه دانس
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 دين مشتمل است بر يك سلسله 
 اصول و معتقدات كه هر كسي بايد
 خودش مستقيماً تحقيق كند و
 واقعاً تشنه ياد گرفتن و تحقيق در
 آن باشد و مسلماً اگر كسي جويا
 و پويا باشد خداوند تعالي او را
دستگيري و هدايت خواهد كرد

ــت يا عمل به آنها برايش ضرورت دارد با رعايت  اس
ــؤاالتي انتخاب كند و از كساني كه  االهم فاالهم، س
ــد و ضمنًا از اينكه سؤال و پرسش و  مي دانند بپرس
ــود،   ــغل و عنواني ش ــأله طرح كردن برايش ش مس

بپرهيزد.
  حضرت امام باقر(ع) در مدح سؤال فرمودند «اال 
ان مفتاح العلم السؤال» حديثي ديگر از آن حضرت 
در مذمت زياد سؤال كردن و سرگرم شدن به سؤاالت 

بيجا نقل مي كنم:
  امام باقر(ع) فرمود: هر وقت حديثي به شما بگويم 
ــيد تا از قرآن شاهدي براي آن نقل شده  از من بپرس

است.
ــتند به قرآن كريم  يعني آنچه من مي گويم مس
است. يك وقت ايشان گفتند: پيغمبر از سه چيز نهي 
كرده است: قيل و قال و حرف بيهوده، ديگر تضييع و 
اسراف، و افساد مال، سوم كثرت سؤال. شخصي از آن 
حضرت سؤال كرد اين سه چيز كه گفتيد در كجاي 
قرآن است؟ امام باقر سه آيه از قرآن ذكر كرد كه در 
ــه چيز نهي شده است  هر كدام از آنها يكي از اين س

يكي در آن آيه كه مي فرمايد:
«ال خير في كثير من نجواهم اال من امر بصدقه او 

معروف او اصالح بين الناس»
ــياري از گفتگوها و سرگوشي ها آنها  يعني دربس
ــي كه مربوط به  ــت مگر در موارد خاص خيري نيس
ــت. صدقه يا كار خوب ديگر يا اصالح بين مردم اس

ــده  در اين آيه قيل و قال و حرفهاي بيهوده نهي ش
است. آيه ديگر:

ــم التي جعل اهللا لكم  ــفهاء اموالك «و ال تؤتوا الس
قياما»( نساء۵)

يعني اموال را كه مايه زندگي شماست در اختيار 
ــفيه اند و كم  ــم عقل نگذاريد. افرادي كه س افراد ك
عقل اند. هر چند مال از خود آنهاست باز هم آن مال 
را در اختيار آنها نگذاريد زيرا آن را ضايع مي كنند. در 
اين آيه با اينكه موضوع بحث مال شخص سفيه است 
با كلمه «اموالكم» تعبير مي كند اشاره به اينكه مال 
هر شخصي در عين اينكه مال شخصي خود اوست 
يك نوع تعلقي هم به جامعه دارد.حقي هم اجتماع 
نسبت به آن مال دارد و به واسطه حق اجتماع است 

كه مالك شخصي حق تضييع و اسراف ندارد.
آيه ديگر:

ــياء ان تبدلكم تسؤكم»(مائده  «ال تسئلوا عن اش
۱۰۱) يعني از بسياري چيزها نپرسيد زيرا اگر گفته 
شود و آشكار گردد شما را ناراحت خواهد كرد. در اين 

آيه از يك سلسله پرسشها نهي شده است.
ــت در اسالم كه از زياد سؤال  پس اين منطقي اس
ــؤاالت و پرسشها نهي  ــرگرم شدن به س كردن و س
ــه حقايقي كه  ــتور مي دهد ك مي كند از طرفي دس
ــما ضروري است  ــتن آنها براي ش نمي دانيد و دانس
بپرسيد و استنكاف نكنيد. سهل انگاري و سستي به 
ــرگرم  ــؤال كردن و س خرج ندهيد از طرف ديگر س

شدن به سؤال را نهي مي كند.
 دين مشتمل است بر يك سلسله اصول و معتقدات 
كه هر كسي بايد خودش مستقيمًا تحقيق كند و واقعًا 
تشنه ياد گرفتن و تحقيق در آن باشد و مسلمًا اگر 
كسي جويا و پويا باشد خداوند تعالي او را دستگيري 

و هدايت خواهد كرد.
«و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا»(عنكبوت 
ــتمل است بر يك سلسله ديگر تعليمات  ۶۹) و مش
ــري الزم  ــلمًا بر هر بش اخالقي و اجتماعي كه مس
است آنها را فراگيرد و نيز مشتمل است بر يك رشته 
ــتورالعمل ها كه آموختن و سؤال كردن آنها هم  دس

الزم است. ۵
روش استفهام در قرآن:

ــتفهام د ركالم اهللا  عالوه بر فوايد بالغي ادبي اس
ــياري از تعلميات به روش پرسشي يا آميخته از  بس

خطابي و پرسشي مطرح شده است.

استفاده از روش پرسشي در قرآن كريم بيشتر ۱ 
ــد به كار رفته، و بخصوص  براي اثبات توحي
ــم (ع) در احتجاج با  ــادي توحيد حضرت ابراهي من

قومش از اين شيوه پيروي كرده است.

ــياري از آيات، خداشناسي از راه توجه ۲  در بس
ــات و پديده هاي عيني  ــه محسوس كردن ب
مطرح شده است، و براي آنكه با بياني رساتر ادا گردد 
و بيشتر دلنشين و خردپذير باشد، به روش استفهامي 
ــا واضح و همان  ــخ ه بيان گرديده به طوري كه پاس

حقيقتي است كه مورد نظر مي باشد.

ــتفهامي را در ۳  ــر از مواردي كه روش اس ديگ
ــتدالهايي است كه به  قرآن مي بينيم در اس
ــح اينكه از انواع  ــه انجام گرفته، توضي طريق مقايس
ــتدالل در اين كتاب الهي، مقايسه هايي است كه  اس
ــنجش  ــروه با دو جهان بيني مختلف و س بين دوگ
اعمال آنها با هم انجام مي شود با اين خصوصيت كه 
حسن و صحت يكي و قبح و نادرستي ديگري كامًال 
روشن و مورد قبول است، سپس نتيجه اين مقايسه 
ــكار دارد به صورت سؤال از خواننده  كه پاسخي آش

پرسيده مي شود.

برخي از پرسش هاي قرآن پاسخ صريح را در ۴ 
پي دارد، و اين در مواردي است كه همه افراد 
به جواب قطعي مورد نظر نمي توانند برسند، و براي 
راهنمايي و دور ماندن از خطا الزم است جواب آشكارا 
بيان شود اما علت انتخاب روش پرسشي فوايد ادبي 

آن تأثير است كه در ابالغ معاني دارد.

بسياري از تعليمات تربيتي قرآن و دستورهايي ۵ 
ــه نفس يا به كار  ــازي و تزكي كه براي خودس
انداختن قواي مغزي انسان داده نيز به روش پرسشي 

ادا شده است.

ــاد و دفاع از مظلومان و ۶  براي انگيزش به جه
روشنگري درباره گروههاي منافق جامعه نيز از 

زبان رسا و نافذ استفهام استفاده شده است.
ــي در نامه الهي بدان حد    عنايت به روش پرسش
است كه گاه در يك سوره يك آيه استفهامي چندبار 
تكرار مي شود، در سوره قمر آيه «و لقد يسرنا القرآن 
ــي آن  للذكر فهل من مذكر» چهار بار آمده كه پارس
چنين است: و ما قرآن را براي وعظ و يادآوري به فهم 

آسان كرديم آيا كيست كه از آن پند گيرد؟
ــمارش يك به يك  ــوره الرحمن پس از ش   در س
ــاي الهي و الطاف گوناگون آفريدگار در دنيا  نعمت ه
ــده: « فباي اآلء  ــه ۳۱بار تكرار ش ــزا اين آي و روز ج
ــا تكذبان» هان اي جن و انس! كدامين نعمت  ربكم
پروردگارتان را انكار مي كنيد؟ و باالخره در سوره شعرا 
ــتين بانگ بيدار باش انبياء كه با جمله سؤالي  نخس
«ال تتقون» آغاز مي شود، پنج بار به گوش مي رسد و 
گروههاي مردم غافل تبهكار با پرسشي توبيخي – كه 
جوابش را از اعماق دل مي شنيدند- روبرو مي شدند 

كه «چرا خويشتن دار و خدا ترس نمي شويد؟»۶
طبقه بندي موضوعات:

ــدارك و پژوهش هاي  ــناد م ــي اس پس از بررس
ــهولت مطالعه و دستيابي  انجام شده قبلي براي س
ــخ هاي الزم، موضوعات مورد نظر قرآن را در  به پاس
يازده مقوله طبقه بندي كرديم: شناسايي و اختصاص 
ــن طبقات مالحظه  ــاس اي ــؤاالت قرآني را بر اس س

مي نمايد:
ــؤاالت قرآني داراي معاني و  بسياري از آيات و س
ــند كه همين امر قابليت  ــير متعددي مي باش تفاس
ــاي چندگانه از  ــه را در مقوله ه ــي يك آي جايگزين
طبقات مورد نظر اين مطالعـه فـراهـم مي آورد و ما 
براي آساني بررسي و گزارش آنان را در يك مقوله و 

موضوع جاي داده ايم.
ــوره يا  ــات داراي فراواني تكرار در س ــي از آي برخ
موضوعي خاص مي باشند كه در اين خصوص نيز به 

حداقل هاي ثبت بسنده شده است.
ــس از ارائه جدول  ــي پژوهش پ ــزارش اصل در گ
مربوطه به مقوله و موضوع خاص كه مشتمل بر سوره 
ــتفهام،  ــماء و حروف اس ها، آيات مكي و مدني و اس
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توصيفي اجمالي از جداول و داده ها به همراه مثال هايي 
ــده است. در ضمن نمودارهايي به  از موضوع ارائه ش

فراخور اطالعات نيز آمده است.
نتايج:

 در اين قسمت به اجمال نتايج حاصل از شناسايي 
و طبقه بندي سؤاالت قرآني در مقوله هاي يازده گانه را 

ارايه مي نماييم.

مقوله يك: انديشه توحيدي، دعوت به ايمان و اسالم 
ــؤاالت در اين مقوله داراي فرواني نود و هشت  س
ــت و پنج آيه از مجموع آيات مدني  ــد بيس مي باش
(۲۵/۵۱) و هفتاد و سه آيه (۷۴/۴۸) مكي مي باشد. 
بيشترين حجم سؤاالت قرآني در اين مقوله (موضوع) 

با حرف استفهام (أ) مورد پرسش قرار گرفته اند.
مقوله دو: توجه دادن به آيات الهي، شگفتي هاي 

آفاق و انفس
در مجموع يكصد و چهل و يك آيه در اين آيه مقوله 
(موضوع) شناسايي گرديده است. از اين مجموع هفده 
آيه (۱۲/۰۵) آيات مدني و يكصد و بيست و چهار آيه 
(۸۷/۹۴) جزو آيات مكي مي باشند. بيشترين حجم 
سؤاالت قرآني در اين موضوع نيز با حرف استفهام (أ) 

مورد پرسش و سؤال قرار گرفته اند.
مقوله سه: معادشناسي

ــصت و يك آيه  ــوع) ش ــه (موض ــن مقول   در اي
ــتخراج گرديده است از اين مجموع  شناسايي و اس
ــار آيه  ــي و پنجاه و چه ــه (۱۱/۴۷) مدن ــت آي هف
(۸۸/۵۲) مكي مي باشند. بيشترين حجم و فراواني 
ــؤاالت با حروف استفهام بدين شرح پرسش واقع  س
شده اند؛ يعني سي و نه مورد (۶۳/۹۳). سهم سؤاالت 
قرآني براي اسماء و حروف استفهام بدين شرح است: 
«هل» هفت مورد(۱۱/۴۷) «كيف» چهار مورد يعني 
ــت  ــه مورد (۴/۹۱) و «متي» هش (۶/۵۵)، «اين» س

مورد (۱۳/۱۱).
مقوله چهار: قصص انبياء و حكايات ديگر

ــاص يافته به اين  ــود و دوآيه اختص ــوع ن از مجم

موضوع (مقوله) يازده آيه (۱۱/۹۵) جزو آيات مدني و 
هشتاد و يك آيه(۸۸/۰۵) به آيات مكي تعلق گرفته 
است. سهم عمده سؤاالت قرآني در اين فصل با حرف 

استفهام (أ) مورد پرسش و سؤال واقع شده اند.
مقوله پنج: داستان آفرينش و خلقت انسان 

شناسي و...
از مجموع بيست آيه اختصاص يافته به اين موضوع 
ــزو آيات مدني و  ــه) پنج آيه (۲۵) ج (مقول
ــند.  پانزده آيه (۷۵) جزو آيات مكي مي باش
همچنين حرف استفهام (أ) بيشترين فراواني 

را در بين اسماء و حروف استفهام داراست.
مقوله شش: نهي از شركت و نفاق

ــوع) هفتاد و هفت  ــن مقوله (موض در اي
ــت از اين  ــايي و ارائه گرديده اس آيه شناس
ــه (۲۸/۵۷) به آيات  ــت و دوآي مجموع بيس
ــج آيه (۷۱/۴۲) به آيات  مدني و پنجاه و پن
مكي اختصاص يافته است حرف استفهام (أ) 
بيشترين حجم سؤاالت قرآني مورد پرسش 

را به خود اختصاص داده است.
مقوله هفت: احكام اخالقي

در اين موضوع (مقوله) هفتاد و شش آيه 
شناسايي و طبقه بندي گرديده است. از مجموع آيات 
مختص به اين موضوع پنجاه و شش آيه (۷۳/۶۸)جزو 
آيات مكي و بيست آيه (۲۶/۳۱) به آيات مدني تعلق 
يافته است. در اين مقوله نيز بيشترين سهم فراواني 
ــؤاالت به حرف استفهام (أ) اختصاص  و درصدي س

دارد.
مقوله هشت: فرشته شناسي، شياطين، جن 

و...
ــايي و  ــه در اين موضوع و مقوله شناس ــت آي هف
طبقه بندي شده اند. از اين مجموع تنها يك آيه جزو 
ــش مورد جزو آيات مكي  آيات مدني (۱۴/۲۸) و ش

مي باشند.(۸۵/۷۱)
مقوله نه: اشاره به شرايع پيشين، كتب و 

صحف آسماني
ــن مقوله و موضوع  ــوع دوازده آيه در اي در مجم
شناسايي و ارائه شده است. از اين مجموع هشت آيه 
مدني (۶۶/۶۶) و چهار آيه مكي (۳۳/۳۳) مي باشند.

مقوله ده: احكام فقهي 
در مجموع شش آيه مورد شناسايي و طبقه بندي 
واقع شده اند. تمامي شش آيه شناسايي شده مدني 
مي باشند. از اين مجموعه پنج آيه به حرف استفهام 
(أ) و تنها يك آيه با (كيف)مورد سؤال قرار گرفته اند.
مقوله يازده: اشاره به وقايع تاريخي،  غزوات،  

هجرت و...
ــوره نساء (پرسش با حرف  آيات هفتاد و هفت س
ــتفهام «أ») و آيه يكصد و پنجاه و چهار سوره آل  اس
ــش قرار گرفته،  در اين  عمران كه با (هل) مورد پرس

مقوله و موضوع شناسايي و ارائه گرديده اند.(۱)
به طور كلي: 

- بيشترين حجم سؤاالت قرآني به ترتيب در موضوعات 
«تـوجـه دادن بـه آيـات الهي،  شگفتي هاي آفاق و 
ــه هاي توحيدي،  دعوت به ايمان و  انفس »،  «انديش

اسالم» و «معادشناسي» جاي گرفته اند.
- بيشترين حجم پرسش ها و سؤاالت قرآني مربوط به 

سوره ها و آيات «مكي» است.
- بيشترين حجم سؤاالت قرآني با حرف استفهام (أ) 

طرح شده اند. 
۱) نظر به محدوديت هاي حاكم از ذكر نمونه هاي 

قرآني در هر يك از مقوله هاي اجتناب شده است.
پی نوشت ها 

۱ مطهري، مرتضي «آشنايي با قرآن» دفتر انتشارات 
اسالمي وابسته به جامعه مدرسين قم.

۲ صدري افشار، غالمحسين «فرهنگ فارسي امروز» 
مؤسسه نشر حكمه. ۱۳۷۷.

ــگ اصالحات معاصر»  ــي، نجفعلي «فرهن ۳ ميرزاي
چاپ مهر. ۱۳۷۷.

۴ سيف، علي اكبر «روانشناسي پرورشي – روانشناسي 
يادگيري و آموزش» چاپ آگاه - ۱۳۷۱.

۵ مطهري، مرتضي «بيست گفتار» انتشارات صدرا، 
چاپ سيزدهم ۱۳۷۶.

ــت – مقدمه اي  ــي، محمدمهدي «نامه هداي ۶ ركن
برآشنايي با قرآن»، اداره امور فرهنگي آستان قدس، 

.۱۳۶۳
منابع:

ــاهي، بهاءالدين، قرآن كريم، چاپ اول – خطاط  - خرمش
عثمان طه – ۱۳۷۸.

- نوراالنوار (۲)، نرم افزار – مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسالمي
- مطهري، مرتضي، آشنايي با قرآن، دفتر انتشارات اسالمي 

وابسته به جامعه مدرسين قم.
- صدري افشار، غالمحسين، فرهنگ فارسي امروز، مؤسسه 

نشر حكمه، ۱۳۷۷.
- ميرزايي، نجفعلي، فرهنگ اصالحات معاصر، تهران، مهر، ۱۳۷۷.

ــي – روانشناسي  ــيف، علي اكبر، روانشناسي پرورش - س
يادگيري و آموزش، تهران، آگاه، ۱۳۷۱.

- طباطبايي، سيدمحمدحسين، قرآن در اسالم از ديدگاه 
تشيع، تهران، دفتر انتشارات اسالمي، ۱۳۷۵.

- عميد زنجاني، عباسعلي، مباني و روش هاي تفسير قرآن، 
تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، چاپ دوم ۱۳۶۸.

ــدرا، چاپ  ــت گفتار،  تهران، ص - مطهري، مرتضي، بيس
سيزدهم ۱۳۷۶.

- ركني، محمدمهدي، نامه هدايت – مقدمه اي بر آشنايي با 
قرآن، اداره امور فرهنگي آستان قدس، ۱۳۶۳.

- نرم افزار، مفاتيح الجنان، مؤسسه تحقيقاتي امام رضا (ع)، 
بخش مربوط به موضوعات صحيفه سجاديه

www.imam-reza.com

موضوع
انديشه توحيدی، دعوت به ايمان و اسالم

توجه دادن به آيات الهی، شگفتی های آفاق و انفس
معاد شناسی

قصص انبياء و حکايات ديگر
داستان آفرينش و خلقت انسان، انسان شناسی

نهی از شرک و نفاق
احکام اخالقی

فرشته شناسی، شياطين، جن و...
اشاره به شرايع پيشين، کتب و صحف آسمانی

احکام فقهی
اشاره به وقايع تاريخی، غزوات، هجرت و...

مقوله ها
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱

 نتايج  و طبقه بندي سؤاالت قرآني در مقوله هاي يازده گانه
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عزيزه سيد عربی نژاد
استاد راهنما: دکتر باقرساروخانی

استاد مشاور: دکترغالمعباس توسلی
تنها راه نيل به مدرنيته، قدم گذاشتن در راه خودمان 
است، راهی که دين ما، تاريخ ما و تمدن ما برايمان 

تعيين کرده است 
راشد غنوشی

 
ــالدی به تدريج وارد  ــا از اوايل دهه ۱۹۸۰ مي دني
عصرنوينی شده است. به اعتقاد بسياری از دانشمندان 
حوزه های مختلف علوم اجتماعی، عرصه های مختلف 
ــان آنچنان دگرگون شده که  زندگی اجتماعی انس
فهم چيستی آن با بکارگيری نظريه های دوران قبل 
ــت. امروزه عصر نوين حيات بشر با  از آن عملی نيس
نظريه و اصطالحات جديدی تبيين می شود: جهانی 
شدن، عصر انفجار اطالعات، پست مدرنيسم، جامعه 
ــترش  ــبکه ای. با توجه به گس اطالعاتی، جامعه ش
سريع کاربران اينترنت وترکيب باالی جمعيت جوان 
ــکال گوناگون  در ايران وضرورت مطالعه پيرامون اش
کنش اجتماعی جوانان را ايجاب می نمايد. اين مقاله 
با تأکيد بر همين ضرورت، در پی تبيين اين واقعيت 
جامعه شناسی است، لذا به عنوان يک مسئله اجتماعی 
تأثير اينترنت بر ابعاد کنش اجتماعی را در چهارچوب 
نظريات جامعه شناسی مورد بررسی، توصيف و تحليل 

قرار می دهد. 
تأثير اينترنت برکنش اجتماعی، منجر 

ــا و نگرش ها  ــه تغييراتی در ارزش ه ب
ــرجوان  و زندگی افراد به ويژه قش

دانشجو گرديده است و مرکز ثقل 
اين تأثير انواع کنش اجتماعی 
ــای واقعی و عينی  در فضاه
ــد. به طوری که الزامًا  می باش
اين تأثيرات هميشه سازنده 
نيستند، نتايج پژوهش نشان 
ــای مجازی  می دهد اثرفض
اينترنت درمقايسه با زندگی 
ــراری  ــت برق ــن جه آف الي

ارتباط به لحاظ جمعی بسيار 
ــت وجامعه واقعی  ضعيف تر اس

گسترده  ــازماندهی  س نيازمند به 
ــی با بافت  ــدل بومی و هماهنگ با م

فرهنگی خود به منظورحضور داوطلبانه 
و شبکه ای ـ اجتماعی جوانان در فعاليت های 

ــالم و شايسته اجتماعی در فضاهای واقعی است.  س

ــود حضور اجتماعی عال وه  بنابراين پيشنهاد می ش
ــنتی همچون  بر اينترنت می تواند درمحيط های س
مساجد وتکيه ها و قهوه خانه ها يا سفره خانه ها و نمونه 
ــای ديگری چون  ــتوران ها يا محيط ه مدرن آن رس
کتابخانه ها، فرهنگسراها، پاتوق های فرهنگی و هزاران 

محيط کوچک و بزرگ ديگر تقويت شود. 
در اين مقاله ابتدا نظريه های مربوط به اجتماعات 
مجازی بويژه اينترنت را مرور خواهيم کرد سپس از 
ديدگاه های نظريه پردازان کنش اجتماعی را بررسی 
خواهيم کرد و در انتها نقطه تالقی اين دو را از ديدگاه 
ــی و ارتباطات شرح  نظريه پردازان علم جامعه شناس

خواهيم داد.
فضاهای مجازی

ــانه ها  ــازی»  که دردنيای اينترنت، رس واژه« مج
وارتباطات بسيار شنيده می شود از اوايل دهه ۱۹۹۰ 
ميالدی مورد استفاده پژوهشگران قرارگرفت (عطاران 

(۱۲۳ : ۱۳۸۳
 در اواخر سده بيستم مسأله ای به نام واقعيت مجازی 
رشد کرد که شبيه واقعيت واقعی است. اکنون به دنبال 
ــخ اين سؤال است که آيا فرآيند شناخت  يافتن پاس
ــر دو فضا ( مجازی  ــگران اجتماعی در ه برای کنش
ــان رخ می دهد و آيا فضای  و واقعی ) مشابه ويکس

مجازی مکمل فضای واقعی است. آيا زمان و مکان را 
می توان مستقل از کنش اجتماعی درک کرد.

ــبکه های  ــتمل بر ش فضای مجازی محيطی مش
ــبتًا بدون  ــت که تبادل نس ــيک اس آن الين و آنارش
ــمايت،  ــان افراد را به وجود می آورد ( اس ميانجی مي
۲۰۰۰ : ۱۹۴). اين محيط ها عالوه براينکه ما را تغيير 
ــد ما نيز در آن به فعاليت می پردازيم و آن را  می دهن
تغيير می دهيم و اين فضای مجازی، حاوی اطالعات 
متکثر و متنوعي است که به صورت بخشی از واقعيت 
ــتلز، ۱۳۸۴:  اجتماعی عصر جديد در می آيد ( کاس

.(۱۷
ــی از بديهيات تحقيق  ديويد هاری می گويد يک
ــت که زمان و مکان را نمی توان مستقل  من اين اس
از کنش اجتماعی درک کرد (کاستلز،۱۳۸۴: ۴۷۶) 
ساکن بودن به معنای موجودی اخالقی بودن در روی 

زمين است ( دلداری، ۱۳۸۷).
اجتماعات مجازی

ــای اجتماعی  ــازی گروه ه ــتم جوامع مج سيس
ــکيل وب هايی از روابط  ــند و در راستای تش می باش
ــگام گرديده اند.  ــازی هم ــای مج ــخصی در فض ش
برطبق استدالل راين گلد جامعه مجازی معموًال به 
معنای شبکه الکترونيکی ارتباطات متقابل است که 
ــدوده اش را خود تعريف می کند (دونکن تيمس  مح
۲۰۰۷). مردم در جوامع مجازی همان کاری را انجام 
می دهند که در زندگی حقيقی خود آن را انجام 
می دهند با اين تفاوت که مردم در زندگی 
ــؤول انجام کارهای خود  حقيقی مس
می باشند (دونکن تيمس ۲۰۰۷). 
ــازی از نظر راين  اجتماعات مج
گلد متشكل از اجزاي زير است 
ــران، ۲۰۰۱:  ديگ و  (گاتيکر 

::(۱۶۸
ــط بين فردی که  الف) رواب
ــرار  ــاع را برق ــبکه  اجتم ش

می سازد.
ــان و آزاد  ب) دسترسی آس

جهت دسترسی به اجتماع.
پ) مالقات های شخصی.

ت) ديالوگ، باز خورد و تقسيم 
جزئيات.

ث) يک تاريخ مشترک.
اينترنت :

ــازی حاصل از انقالب  اينترنت دنيای مج
ــی، ۱۳۸۴: ۱۰۷). اينترنت  ــت (معين ديجيتالی اس

اجتماعات مجازی اينترنت و کنش اجتماعی جوانان
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سيستم عظيم و جهانی متشکل از انسان، اطالعات 
و رايانه است (عبادی، ۱۳۸۳: ۵۷).

اينترنت يک چندرسانه ای است و پيام های متفاوتی 
را در اختيار مخاطبان به مراتب گسترده تر از لحاظ 
ــتر قرار می دهد  ــی و مکانی و با اختيارات بيش زمان
(محسنيان راد،۱۳۸۳). بدين منظور به عنوان رسانه 
تعاملی بحث هايی در مورد تأثير اينترنت بر گسترش 
ارتباطات و چگونگی به کار گيری آن مورد توجه قرار 

گرفت (کاسا پوال و ديگران،۲۰۰۱).
بسياری از منتقدان گمنام، روابط افراد و کاربران را 
که ناشی از عملکرد و ارتباط ديجيتالی اينترنت است، 
ــؤال می برند و آن را نقطه مقابل ارتباط رو در  زيرس

روی افراد در جامعه می دانند. 
ــه اينترنت  ــتند ک ــبين اميدوار هس گروه خوش
می تواند ارتباط های آفالين را توسعه دهد، متفکرانی 
 Mark poster) چون  مارک پاستر و شری ترکل
ــت به اين دليل که  Sherry Turkle & ) از اينترن
فضايی برای جستجوی هويتی جديد ايجاد می کند 
دفاع می کنند. بدين منظور بحث هايی در مورد تأثير 
اينترنت به عنوان رسانه تعاملی برگسترش ارتباطات 
ــه قرار گرفت  ــی بکارگيری آن مورد توج و چگونگ
(کاسا پوال و ديگران، فيشر درتئوری های جديد کنش 
ــه ما بايد حاال اجتماع را  اجتماعی، بحث می کند ک
براساس کنش اجتماعی خارج از محدوده و مرزبندی 

ملی و همچون يک پديده جهانی مرور کنيم.
حوزه عمومی دراينترنت:

ــاس حوزه عمومی، فضايی اجتماعی  از نظرهابرم
ــازمان ها،  ــه نيازمند س ــت ک ــری اس ــاس براب براس
انجمن های داوطلبانه مانند اوليا و مربيان، باشگاه های 
محلی، اتحاديه های کارگری سازمانهای مدافع حقوق 
ــت و کليه تشکلهايی که  ــر و حفظ محيط زيس بش
می توان آن را نوعی سازمان غيردولتی ناميد که افراد 
به طور آزادانه از طريق اجتماعات و نشر آزاد نظريات با 

يکديگر به گفتگو می پردازند. 
ــوزه  عمومی در اينترنت،  مهمترين مثال برای ح
ــت، که  ــکل گيری اجتماعات مجازی اس ــکان ش ام
ــه بحث و  ــبکه های روابط اجتماعی ب ــاد ش به ايج
ــم می پردازند (پاپا  ــوی اينترنتی و تعامل با ه گفتگ

چارسی،۲۰۰۴). 
ــتقرار سرمايه داری و  هابرماس معتقد است با اس
ــانه های توده ای، عرصه عمومی  تک قطبی شدن رس
رو به انحطاط رفته و نيز تبليغات، حقايق ساختگی، 
انجام گفتگوهای صادقانه را دشوار کرده و دسترسي  
 ,Poster) به  اجماع  عمًال غيرممكن  به  نظر مي رسد

.(۱۹۹۵
ــو و ابراز وجـود  البته  اينترنت  فرصت برابر گفتگ
را می دهد. اما در اين  گفتگو به  ندرت  بحث  منطقي  

 (۱۹۹۵ (,Poster درمي گيرد

اين تکنولوژی ها ضمن صرف سرمايه های زمانی 
ــای آگاهی را  ــکاف ميان فقر آگاهی و غن و مالی ش
وسعت می دهند، و به واسطه عرضه مفهومی نادرست 
ــی مؤثر، انديشه افراد را از  از ماهيت عملکرد سياس
مسائل و اصالحات اجتماعی نيازمند کنش جمعی 

.( ۲۰۰۲ July) دور می سازد
ــؤوليت  و  ــه  مي گيرد كه  فقدان  مس بريزلو نتيج
تعهد يكپارچه  و منسجم، پتانسيل  واقعي  اينترنت را 
Pa-) ــازد  به  عنوان  يك  حوزه  عمومي  خنثي  مي س

pacharissi, ۲۰۰۴. به نقل از مهدی زاده) 
فناوری های مجازی و پست مدرن:

فضای مجازی دنباله تصويرگری رمانتيک دهه های 
ــت از نظر ويب تصاوير مرزهای  ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰ اس
فضای مجازی نشانه پسامدرن از انسان محصور، به 
ــت. از نظر  ــان نامحصور به کامپيوتر اس يک غيرانس
ــاگا Olalquiaga بهره گيری از اينترنت را  االلكوئي
ــت  مدرنی ناميد چرا که هيچ  می توان اوج تجربه پس
سلطه ای براينترنت وجود ندارد. اينترنت هيچ ساختار 

.(,۲۰۰۲Tom Cronin ) طبقاتی ندارد
به نظر گيدنز پست مدرن روابط اجتماعی محدود به 

مکان مشخص نمی شود ( عطاران، ۱۳۸۳ : ۱۹۸).
ــت مدرن سه ويژگی  رايمر می گويد جامعه پس

دارد :
۱ـ مشارکت درفضای عمومی مشترک 

۲ـ اختالط نقش های خصوصی و عمومی 
۳ـ جدا شدن محيط مادی واجتماعی

ــخصه برجوانان تأثير می گذارند. با  ــه مش اين س
ــانه های عمومی  امکانات وگزينه های فراوانی که رس
ــان می گذارد، آنان  از جمله اينترنت در اختيار جوان
دائمًا با محرک های جديد و انواع متفاوت رفتار آشنا 

می شوند (عطاران،، ۱۳۸۳ : ۱۹۸ ).
کنش اجتماعی 

ــل افراد  ــای اجتماعی عمل و عکس العم کنش ه
ــود و با  ــه و روی وقايع آن تعديل می ش را در برگرفت
ــازمان مي يابد كه رو به سوي  گرايش هاي فكري س
هدفي دارد ( گی روشه، ۳۷۹ :۴۵، اوحدی، ۹:۱۳۸۰) 
و در ابعاد سياسی، اجتماعی و فرهنگی شامل اشکال 
ــون :۱ـ  خدمات اجتماعی ۲ـ تعليم و تربيت  گوناگ

ــی ۴ـ آگاهی دادن  ــر و دگرگون ــی ۳ـ تغيي اجتماع
اجتماع ۵- حمايت و وکالت ۶ـ سازماندهی انجمن 
واجتماع، است (Hardaway: 2008)که درزندگی 

انسان ها نقش سزايی دارد.
درجامعه شناسی وبر چهار نوع کنش اجتماعی باز 
شناخته شده اند که عبارت اند از کنش معقول يا هدف 
دارـ کنش معطوف به ارزشـ  کنش عاطفی و کنش 
سنتی ( کوزر، ۱۳۶۸ :۳۰۰ ). از نظر دورکهيم، کنش 
ــی از ميل های  ــتين، در فدا کردن برخ اخالقی راس
فردی برای خدمت به گروه و جامعه نهفته است، اما 
يک چنين ايثارهايی درتحليل نهايی، هم به سود فرد 
هم به سود جامعه اند ( ليوئيس کوزر، ۱۳۷۹: ۱۹۶ ).

ــتدالل می کند: آگاهی  ميد به پيروی از جيمز اس
ــه پويای ميان يک  ــت که از رابط جريان فکری اس
ــخص و محيط اجتماعی اش شکل می گيرد. ميد  ش
ــدا از جامعه، هيچ گونه خود، خودآگاهی  می گفت ج
و ارتباطی نمی تواند وجود داشته باشد (کوزر، ۱۳۷۹: 

  .(۴۴۴
در نظريه کنش پارسونز محيط کنشگر ( تنهايی، 
ــرايط اقليمی،  ــادی، ش ــيای م ــامل: اش ۱۳۸۶ ) ش
ــناختی مکان ها بوده، کنشگر  جغرافيايی و زمين ش
ــار اين اشيا را حس کرده  اجتماعی، سنگينی يا فش
آنها را تبيين می کند ( همان :۵۷ ). پارسونز نهادهای 
ــی را دارای تأثير  دينی، حقوقی، اقتصـادی و سياس
بنيانی در کنش اجتمـاعی می داند (ليوئيس کوزر، 

.(۱۹۶ :۱۳۷۹
ارتباطات اينترنتی و جوانان 

ــری و فنی که نماد  ــوآوری بنيادين فک هرنوع ن
ــی از خوش بينی تا  ــت بر روی طيف آن اينترنت اس
واقع گرايی و همچنين تا بدبينی نوسان دارد (راشد 
ــتلز، ۱۳۸۵: ۳۰ ) اما آنچه من در اين  غنوشی، کاس
قسمت ارائه می دهم ديدی واقع بينانه به تأثير اينترنت 

بر کنش اجتماعی بويژه برای جوانان است.
ــی، رواج  ــی و نوجوان ــدن دوره جوان ــی ش طوالن
ــيوه های جديد رفتار اجتماعی فردی شدن و کم  ش
رنگ شدن شيوه های متدوال اجتماعی، از هم پاشيدن 
شبکه های سنتی همسايگی و نوسازی شهری شرايط 
جديدی را پيش روی جوانان قرار داده و آنچه در کنار 
ــد رسانه های جديد می باشد  اين روند و متأثر از رش
ــده روابط  ــت که تقويت کنن ارتباطات اينترنتی اس
غيروابسته به زمان و مکان است ( ذکايی،۳۰:۱۳۸۳). 
جوانان ممکن است اين سؤال را بپرسند که تکنولوژی 
ارتباطاتی چه نقشی را در زندگی آنان بازی می کند ؟ 
بويژه اينترنت که جوانان را قادر به اتصال محلی، ملی 
و همين طور جهانی به طريق راه های ناموازی می سازد. 
از سوی ديگر معموًال جوانان تکنولوژی های جديد را 

.(Thaylor et al., 2001)قبول می کنند
تکنولوژی های جديد درحالی که موجب افزايش 

 تأثير اينترنت برکنش اجتماعی،
 منجر به تغييراتی در ارزش ها و
 نگرش ها و زندگی افراد به ويژه
 قشرجوان دانشجو گرديده است
 و مرکز ثقل اين تأثير انواع کنش
 اجتماعی در فضاهای واقعی و
عينی می باشد
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ــده، فرصت هايی را برای  آگاهی های جامعه ش
شهروندان براي شرح و فهم ماهيت اشتراک و 
 Uhler ) سهم آنها در وابستگی فراهم می کند
ــای  ــن محيط ه ــل اي Cart, ۱۹۹۷). درداخ
ارتباطی، کنش اجتماعی معاصر مثل يک شبکه 
ــش جهانی شرح داده  درحال گسترش با پوش

می شود.  
ــودكار از  ــي  به  اطالعات  به  طور خ دسترس
انسان ها، شهروندان  آگاه  تر و فعال  تر نمی  سازد. 
ــودمند است،  اگرچه  دسترسي  به  اطالعات  س
ــيل  دموكراتيزه  كردن  رسانه  اينترنت   اما پتانس
 (Papacharissi,  ــت به  عوامل  ديگر وابسته  اس

.2004)

هيل  و هاچز (۱۹۸۸) براين  نكته  تأكيد كردند 
كه  پتانسيل  تكنولوژيكي  براي  ارتباطات  جهاني ، 
تضمين  نمي كند كه  انسان  هاي  متفاوت  كه  از 
پيشينه  فرهنگي  متفاوت  نيز برخوردارند، بيشتر 
و بهتر يكديگر را درك  كنند. چنانكه ارتباطات  
ــات  و  ــم اغلب  نوعي  تخليه  احساس آن  الين  ه
ــون   ــت  كه  ابرامس عواطف  و بيان  آن  چيزي  اس
ــش  (۱۹۹۸) آن  را «افكار عجوالنه»  و همكاران

ــي  ناميده اند ( به نقل از  تا گفتگوي  متمركز و عقالن
. Papacharissi,2004 مهدی زاده

فيشر درتئوری های جديد کنش اجتماعی، بحث 
ــاس کنش  ــد که ما بايد حاال اجتماع را بر اس می کن
اجتماعی خارج از محدوده و مرزبندی ملی و همچون 
ــتمهای  ــده جهانی مرورکنيم. دادن سيس يک پدي
اطالعاتی جديد وپوشش رسانه ای باعث مقاومت های 
ــتری از ابعاد محلی و مؤثر نيز  ــطح بيش محلی درس

  .(۲۰۰۰ ,Bleiker) گشته است
اجتماعات دنيای واقعی نياز به ازخودگذشتگی 
دارد. افراد در دنيای واقعی با مخالفت های گوناگون 
ازسوي همسايگانشان برخورد کرده به کشمکش و 
سرانجام سازگاری می پردازند، اما همسايگی مجازی 
از طريق تبادل اطالعات واسطه ای به وجود می آيد 
ــازی و ديجيتالی  ــای مج (appandurai). فض
ــارکت اظهاری و  ــت صورت های جديد مش اينترن
عاطفی را جايگزين صورت های متـداول مشارکت 
ــی و اجتماعی و عرصه های حقيقی جامعه  سياس
ساختـه است (رين گولد،۱۹۹۴ : ۴ ). سرگرمی های 
مجازی اينترنت، عمومًا به تقليل سرمايه اجتماعی، 
ــوس و  ــارکت های محس ــی از مش ــزوا و بريدگ ان
ــود (کرات و همکاران ۱۹۹۸:  عينی منتهی می ش
ــط اجتماعی  ــگ،۲۰۰۰)، تغيير رواب ــای واربرين ن
ــنا به اجتماعات شبکه ای مشاهده  درگروههای آش
می شود ( مافلوسی، ۱۹۹۶: ولمن،۲۰۰۱) از جمله 
ــوی آموزش موزاييکی  آنها سوگيری جوانان به س
ـــدن افراطی  ــکوف،۱۹۹۶) و قطعه قطعه ش (راش

سليقه ها و خرده فرهنـگ ها و درنتيجه توده وارسازی 
می باشد ( شيلز، ۱۹۶۳) .

ــتدالل  مي كند كه  اينترنت  نوعي   بريزلو(۱۹۹۷) اس
احساس  جامعه گرايي  را ترويج  مي كند اما بايد منتظر ماند 
و ديد كه  آيا اين  احساس  به  همبستگي  منجرمي شود يا 
خير. همبستگي  اجتماعي  و فيزيكي  تغييرات  اجتماعي  و 
سياسي  گسترده اي  درطول  قرن  گذشته  به  وجود آورده  
ــت. اما گمنامي  و فقدان  مكاني و فشردگي  و تراكم   اس

اينترنت ، براي  همبستگي  مخرب  است. 
نتيجه گيری 

درحال حاضر دو حقيقت در مورد دنيای مجازی 
ــت، اول آنکه دنيای مجازی در کنار دنيای  مسلم اس
ــرده و دوم دنيای مجـازی  واقعی موجـوديت پيدا ک
با سرعتی سرسـام آور در ابعـاد اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی، سياسی در دنيای واقعی نفوذ کرده و به طور 
الينقطع در جريان تغيير، تکميل يا تخريب اين ابعاد 

است (Zizek,1996,195 به نقل از مهدی زاده).
به نظر دانشمندان علم االجتماع انتقال محيط های 
واقعی به محيط های مجازی نظير اينترنت که دريايی 
ــن حال قابل  ــرل ولی درعي ــش غيرقابل کنت از کن
دستکاری را می سازد گرايش خطرناکی است. با توجه 
به جمعيت جوان کشور و گسترش روز افزون کاربران 
ــش حاضر موضوع تأثيرفضای  ايرانی اينترنت، پژوه
مجازی اينترنت برکنش اجتماعی جوانان را انتخاب 
کرده که مهمترين نتايج آنها در محورهای زير مورد 

بحث و بررسی است :
ـ برخالف تصور رايج، تفاوت در ويژگی های فردی 

چون ( تحصيالت، سن، تأهل ) چندان تأثيری 
در بروز کنش اجتماعی افراد مورد بررسی نشان 

نداد.
با توجه به نتايج تحقيق و در بررسی نظرات 
انديشمندان، اينترنت بی طرف و خنثی نيست 
ــت. اينترنت را بايد  هم فرصت و هم تهديد اس
پذيرفت و از آن بهره گرفت اما کنش های واقعی 
را بايد در فضاها و نهادهای واقعی جستجو کرد 
آدرنو برخی از آسيب های اجتماعی را به دليل 
ــنتی  ــع روابط افراد از جامعه يا نهادهای س قط
ــد می کند نهادها  ــی می داند. بلومر تأکي و واقع
درکنش واقعی اثرگذارند و اين کنش نه به خاطر 
نهادها بلکه به خاطر ايجاد شرايطی است که افراد 
رفتار مشخص خود را در درون آن بنا می کنند.

در نتيجه اين احتمال وجود دارد که اينترنت 
در ارتباط با مبادالت و تعامالت جمعی آف الين 
مورد استفاده قرار گيرد ولی الزامًا اين کنش های 
ــد به طوری که  اجتماعی کافی به نظر نمی رس
ــال کنش ها درقالب کنش  افرادی به دليل انتق
مجازی به محيطی که تقريبًا هيچ کنترلی بر آن 
نداريم و درگروه های جمعی آن الين ارتباط دارند 
ممکن است به سازمان ها و کلوپ های محلی بپيوندند 
ــه پذيرش نقش های عملی برای انجام  ولی تمايلی ب
کنشی نداشته باشند. نتيجه اينکه اينترنت در مقايسه 
ــراری ارتباط به لحاظ  ــی آف الين جهت برق با زندگ
جمعی بسيار ضعيف تر است و جامعه واقعی نيازمند 
ــازماندهی گسترده با مدل بومی و هماهنگی با  به س
ساخت و بافت فرهنگی خود به منظورحضور داوطلبانه 
ــبکه ایـ  اجتماعی جوانان در فعاليت های سالم  و ش
و شايسته اجتماعی است. بنابراين حضور اجتماعی 
ــاجد و  ــنتی همچون مس می تواند در محيط های س
ــفره خانه ها و نمونه مدرن  تکيه ها و قهوه خانه ها يا س
آن رستوران ها يا محيط های ديگری چون کتابخانه ها، 
ــراها، پاتوق های فرهنگی و هزاران محيط  فرهنگس
ــد و هر يک از اين  ــک و بزرگ ديگر اتفاق بيفت کوچ
ــه بتوانيم جامعه را  محيط ها به ما کمک می کند ک
ــتر همبستگی و استحکام  به سوی شکل گيری بيش

بافت هايش پيش بريم. 
پيشنهاد

پيشنهادهای اجرايی:
ــان به همکاری با  ــب صاحب نظران و مجري ۱. ترغي
محققان در اجرای تحقيقات علمی مرتبط با فضاهای 

مجازی و کنش اجتماعی.
ــترش و ايجاد روابط نهادهای مدنی  ۲. کمک به گس
ــت کنش های  ــورت عملی جهت تقوي جوانان به ص

اجتماعی جوانان در دنيای واقعی آنان.
۳. ايجاد و گسترش سازماندهی اجتماعی سنتی در 
ــالمی،  ــار جوامع مجازی از جمله انجمن های اس کن
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ــازمان دانش آموزی، جوانان هالل احمر  مساجد، س
در جهت تربيت شهروند آينده، شکل دهی و پرورش 

عقايد.
۴. آموزش درجهت تقويت رفتارهای عقالنی، حس 
همدردی نسبت به انسانيت، تقويت احساس هويت 
ــارج در کنار  ــب تصوير واقعی از دنيای خ ملی، کس

دنيای مجازی.
پيشنهادات پژوهشی :

۱. پيشنهاد می شود به منظور بررسی کنش اجتماعی 
ــتان ها  ــاير اس جوانان متأثر از فضای اينترنت در س

پژوهشی مشابه صورت گيرد.
ــگران و صاحب نظران ايرانی خود به تهيه  ۲. پژوهش
ــنجش کنش اجتماعی در بعد  ــت هايی برای س تس

نظری و عملی اقدام کنند.
۳. استفاده از روش های مقايسه ای و روش های کيفی 
ــراه با مصاحبه عميق می تواند محقق را به نتايج  هم
مشخصی از تأثير اينترنت برکنش اجتماعی جوانان 

برساند.
ــی آن الين و آف الين و رابطه آن با زندگی  ۴. روياروي
جمعی آف الين بطور مقايسه ای بين گروه ها طرح و 

بررسی شود.
ــنتی با سازماندهی  ــه مدل سازماندهی س ۵. مقايس

جوامع مجازی.
منابع فارسی وانگليسی

۱. انصاری، منصور، «اينترنت و دموکراسی»، ماهنامه 
ــال اول بهمن و اسفند  گزارش گفتگو، شماره ۵، س

.۱۳۸۱
ــيا، وليس، روان شناسی اينترنت، ترجمه،  ۲. پاتريش
فضل ا... قنادی، انتشارات دانشگاه کمبريج، موسسه 

انتشاراتی ايران نو،۱۳۸۲.
۳ـ تامپسون، رسانه ها ومدرنيته: نظريه اجتماعی رسانه، 

ترجمة، مسعود اوحدی، تهران، سروش، ۱۳۸۰.

ــزارش روندبرگزاری اجالس  ۴. جهانگرد، نصراهللا، گ
جهانی سران در باره جامعه اطالعاتیwsis و مشارکت 
ايران ژنو، تهران، شورای عالی اطالع رسانی، دبيرخانه، 

.(۲۰۰۳)۱۳۸۰
۵. خا کی، غالمرضا، روش تحقيق با رويکرد پايان نامه 

نويسی، چاپ اول، ۱۳۷۸.
ــايبرنتيک برهويت  ــزاد، تأثير فضای س ۶. دوران، به
ــی،  ــاله دوره دکترای جامعه شناس ــی، رس اجتماع
دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربيت مدرس تهران، 

.۱۳۸۱
۷. ساروخانی، باقر، روشهای تحقيق در علوم اجتماعی، 
ــانی و مطالعات فرهنگی،  ج ۲، پژوهشگاه علوم انس

.۱۳۷۷
ــات IT و آموزش و  ۸. عبادی، رحيم، فناوری اطالع
ــعه فن آوری آموزشی  ــه توس پرورش، تهران، مؤسس

مدارس هوشمند ،۱۳۸۳.
ــدن فناوری اطالعات  ۹. عطاران، محمد، جهانی ش
(IT ) و تعليم وتربيت، تهران، موسسه توسعه فناوری 

آموزشی مدارس هوشمند،۱۳۸۳.
ــردبير)، اينترنت و زندگی  ــعود (س ۱۰. کوثری، مس
ــال اول،  ــماره اول، س ــارات دالرنگ، ش روزمره، انتش

.۱۳۸۵
۱۱. کاستلز مانوئل، عصر اطال عات (اقتصادـ  جامعه 
ــن چاوشيان، ج ۱ و۲، ج ۵  ـ فرهنگ)، مترجم، حس
ناشر، طرح نو، چاپ وصحافی، سازمان چاپ و انتشارات 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ۱۳۸۵.
۱۲. گی روشه، عبدالحسين، جامعه شناسی پار سونز، 
ترجمه نيک گوهر، ج اول، مؤسسه فرهنگی انتشارات 

تبيان، ۱۳۷۶.
۱۳. مايکل و هيل، تأثير اطالعات بر جامعه، ترجمه 

محسن كاريزي، تهران، چاپار، ۱۳۸۱.
۱۴. معينی علمداری، جهانگير، تأثير هويتی اينترنت، 

پاسخ دهيد، جايزه دريافت كنيد
ــؤاالتی  ــتجو، س ــمت تحقيق و جس پژوهش نامه در نظر دارد هرماه،  به منظور افزايش آگاهی و نيز ايجاد انگيزه و عالقه و همچنين ترغيب گام نهادن به س
ــت می دهند به قيد قرعه جوايزی اعطا نمايد. لطفًا پاسخ سؤاالت را به آدرس اينترنتی  ــخ درس ــانی كه پاس ــه نفر از كس را در زمينة پژوهش مطرح نمايد و به س

ri.eir@hemanhsehojap ارسال نماييد.
 اين جوايز عبارت اند از: 

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

فرصت پاسخ  تا آخر دی ماه است.
 سؤال های پژوهشی:

- پژوهشگري قصد دارد مؤلفه هاي يك پرسشنامه شخصيتي را مورد بررسي و تحليل قرار دهد. مباني نظري نشان مي دهد اين پرسشنامة شخصيتي از ۷ عامل 
يا مقوله تشكيل يافته است. تحقيقات چندي نيز اين عوامل را تأييد كرده اند.

۱- مناسب ترين روش آماري براي تحليل و بررسي عوامل و مقوله هاي پرسشنامه كدام است؟
۲- مفروضه هاي اساسي و زيربنايي روش آماري پيش بيني شده چيست؟

شماره ۴، انتشارات محراب قلم، ۱۳۸۵.
ــايبرنت و حوزه  ــيد محمد، «س ــدی زاده، س ۱۵. مه
ــماره ۳، سال پانزدهم،  عمومی»، فصلنامه رسانه، ش

.۱۳۸۳
ــرد آمار و  ــرابی، علی، کارب ــی، خليل، س ۱۶. ميرزاي
ــانی،مقاالت و فصلنامه ها، ج اول،  spssدر علوم انس

انتشارات تهران، ۱۳۸۵، 
ــازمان ملی جوانان مجموعه مقاالت فرهنگ در  ـ س
عصر جهانی شدن آشنايی با دستاورد های پژوهشی، 

معاونت مطالعات و تحقيقات، زمستان ۱۳۸۵.
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ترجمه: فاطمه فقيهي
کارشناس مسؤول
 روابط بين الملل

شكي نيست كه بازخورد يكي از قويترين منابع تأثير در 
يادگيري و پيشرفت تحصيلي است. اما اين تأثير گاه مثبت 
و گاه منفي است. در حالي كه قدرت بازخورد به كرات در 
مقاالت يادگيري و ياددهي مورد بحث قرار گرفته است، به 
ندرت مي توان به مقاله اي دست يافت كه در آن به معنا و 

مفهوم بازخورد اشاره شده باشد.
ــيوه  ــنايي با مفهوم بازخورد و ش ــا كه عدم آش از آنج
ــتفاده از آن مي تواند اثرات معكوس و ناخواسته اي را  اس
ــتار مفهوم بازخورد  بر يادگيري برجا گذارد، در اين نوش
ــي قرار  و قدرت آن در ارتقا و بهبود يادگيري مورد بررس

مي گيرد.
مفهوم بازخورد

ــت كه توسط يك عامل (معلم،  بازخورد اطالعاتي اس
همتا، كتاب، والدين، خويشتن، تجربه و غيره) در ارتباط با 
جنبه هايي از عملكرد يا ادراك يك فرد به او داده مي شود. 
يك معلم مي تواند اطالعات اصالحي به فرد بدهد، همتا 
ــد راهكارهايي بديل در اختيار او قرار دهد، كتاب  مي توان
مي تواند با دادن اطالعات ايده هاي او را تبيين نمايد، والدين 
مي توانند مشوق فرد باشند، و در همه اين حاالت شخص 
ــرد خود مي يابد.  ــخي براي ارزيابي عملك يادگيرنده پاس

بنابراين، بازخورد همواره پيامد يك عملكرد است.
ــورد، آموزش و  ــدف، تأثير و انواع بازخ ــراي درك ه ب
بازخورد را مي توان دوسر پيوستاري فرض كرد كه از يك 
سو، مانند عمل و عكس العمل، در تقابل با يكديگرند؛ اما 
ــا اقدامات اصالحي در  ــي ديگر، اگر بازخورد ب از ديدگاه
ــوزش و بازخورد  ــراه گردد به گونه اي كه آم آموزش هم
ــوند، كل فرايند، به جاي آنكه يك فرايند  درهم تنيده ش
ــي تبديل مي شود  ــد، به يك فرايند آموزش اصالحي باش
(كولهاوي۱، ۱۹۷۷). براي رسيدن به اين هدف، بازخورد 
ــب با عمل يا فرايند  بايد دقيقًا اطالعات مرتبط و متناس
يادگيري باشد كه شكاف بين آنچه آموخته شده و آنچه 
بايد آموخته مي شده، پر كند (سدلر۲، ۱۹۸۹). اين كار به 
چند روش گوناگون امكان پذير است. اين كار مي تواند از 
طريق فرايندهايي عاطفي مانند افزايش تالش ، انگيزش، 
ــكاف موجود در يادگيري  ــاركت صورت پذيرد. ش يا مش
ــتفاده از  ــر، يعني اس ــد به طرق ديگ ــن مي توان همچني
فرايندهاي شناختي، از آن جمله تجديد ساختار مفاهيم، 
تأييد درستي يا نادرستي كار دانش آموز به طور مستقيم، 
تفهيم اين مطلب كه اطالعات بيشتري مورد نياز است، 

اشاره به جهت هايي كه دانش آموز مي تواند دنبال كند، و يا 
نشان دادن راهبردهايي بديل براي پي بردن به اطالعاتي 
خاص، كاهش يابد. وينه و باتلر۳ (۱۹۹۴) در نتيجه گيري 
ــالم مي دارند «بازخورد اطالعاتي  جالب و زيباي خود اع
است كه فراگير از طريق آن مي تواند اطالعات موجود در 
حافظه خود را تثبيت كند، افزايش دهد، بازنويسي كند، 
تنظيم كند، و يا تغيير دهد، خواه آن اطالعات يك دانش 
زمينه اي باشد و خواه دانش فراشناختي، باورهاي مربوط 
به خويشتن يا تكاليف باشد و يا تاكتيك ها و راهبردهاي 

شناختي».
ــورد در خأل معنا و مفهومي ندارد. بازخورد براي  بازخ
ــتر  ــد بايد به يك بس ــته باش آنكه تأثير قدرتمندي داش
يادگيري متصل باشد. اما در عين حال، بازخورد بخشي 
از فرايند تدريس است، بخشي كه در مرتبه دوم – پس از 
پاسخ دانش آموز به آموزش اوليه، يعني ارائه اطالعاتي كه 
در ارتباط با برخي جنبه هاي عملكردي دانش آموزاست 
ــت كه در پي يك  اتفاق مي افتد. قويترين بازخورد آن اس
برداشت يا درك اشتباه ارائه  شود، نه در شرايط نبود هيچ 
ــرايطي، بازخورد ممكن  ــوع فهم يا ادراك. در چنين ش ن
است حتي به تهديدي براي دانش آموز تبديل شود. «اگر 
مطلب مورد مطالعه ناآشنا و مبهم باشد، ارائه بازخورد هيچ 
تأثيري بر عملكرد نخواهد داشت، زيرا راهي براي برقراري 
ــته هاي قبلي وجود  ــاط بين اطالعات جديد و دانس ارتب

ندارد» (كولهاوي، ۱۹۷۷).
تعريف ما از بازخورد، به عنوان اطالعاتي درباره محتوا 
و معناي مفاهيمي كه دانش آموز از تجربه يادگيري براي 
خود ساخته است با مدل درون داد– برون داد رفتارگرايان 
ــت. بر خالف بحث رفتارگرايان، كولهاوي  ــان نيس يكس
ــورد الزامًا يك تقويت  ــان مي دهد كه بازخ (۱۹۷۷) نش
كننده نيست، زيرا بازخورد مي تواند پذيرفته شود، اصالح 
ــود. بازخورد به تنهايي ممكن است  شود، يا حتي رد ش
نتواند به بهبود عملكرد منتهي شود. عالوه بر اين، بازخورد 
تنها آن چيزي نيست كه به صورت عمدي از سوي معلم، 
دانش آموز، همتا و غيره به دانش آموز داده مي شود، بلكه 
ــط دانش آموز مطالبه، و در مواردي، حتي  مي تواند توس
بدون مطالبه و بدون قصد و نيت قبلي، از همتايان گرفته 

شود.
زمان بازخورد

ــؤال انگيز در ارائه بازخورد زمان  يكي از موضوعات س
ــت. تحقيقات زيادي در مورد زمان بازخورد،  طرح آن اس
به ويژه تقابل بازخورد آني با بازخورد تأخيري انجام شده 
ــياري از اين تحقيقات بدون در نظر  ــت، هرچند بس اس
ــده اند. به  گرفتن مرحله يادگيري و نوع بازخورد انجام ش
عنوان مثال، اصالح آني اشتباه در يك كار عملي موجب 
انجام بهتر آن كار مي شود، در حاليكه اصالح آني اشتباه 

در فرايند خواندن با هدف روان خواني، موجب اخالل در 
ــته به آن  يادگيري خواندن اتوماتيك و راهبردهاي وابس
ــد. كالريانا، واگنر و مورفي۴ (۲۰۰۰) در مثالي  خواهد ش
ــان داده اند كه در يك كار عملي –به عنوان محصول  نش
ــيار قدرت مندتر است  يادگيري– اثرات بازخورد آني بس
ــري از ميزان تأثير  ــد يادگيري بازخورد تأخي و در فراين
ــت. آنان دريافته اند كه ميزان تأثير  باالتري برخوردار اس
بازخورد تأخيري در مقايسه با بازخورد آني تابعي از سطح 
دشواري مفاهيمي است كه بايد آموزش داده شوند. به نظر 
اين نويسندگان، يادگيري مفاهيم دشوار مستلزم درگير 
شدن در عمليات فرايندي طوالني تري است كه بازخورد 
ــد، در حاليكه در  ــت را فراهم مي كن ــري اين فرص تأخي
يادگيري مفاهيم آسان نيازي به عمليات فرايندي نيست و 

بازخورد تأخيري نه الزم است و نه مطلوب.
قدرت نفوذ بازخورد

مهمترين سؤال در بازخورد آن است كه بازخورد چقدر 
ــد؟ مطالعه فراتحليل هاتي۵ (۱۹۹۹)  مي تواند مؤثر باش
نشان مي دهد كه دامنه تغييرات در ميزان تأثير بازخورد 
ــت، و برخي از انواع  ــعت قابل توجهي برخوردار اس از وس
ــد. مطالعاتي كه  ــا قدرتمندتر از برخي ديگرن بازخورده
ــاره كرده اند آنهايي  به ميزان تأثير بااليي در بازخورد اش
ــي از نوع ارائه اطالعات  ــتند كه در مورد بازخوردهاي هس
درباره كار دانش آموز به عنوان محصول يادگيري، و شيوه 
ارائه آن مطالعه كرده اند. در حالي كه مطالعاتي كه به تأثير 
ناچيز بازخورد در يادگيري پي برده اند آنهايي هستند كه 
ــين، و تنبيه را بررسي  بازخوردهايي از نوع جايزه، تحس

نموده اند.
جمع بندي تفصيلي ۷۴ مطالعه (هاتي، ۱۹۹۹) نشان 
داده است انواع مؤثرتر بازخورد آنهايي هستند كه رهنمودها 
و حمايت هايي را به فراگير ارائه مي دهند و عمومًا هم به 
صورت بازخوردهاي آموزشي با استفاده از ابزارهاي صوتي 
- تصويري ارائه مي شوند. جايزه، تحسين، و تنبيه نامربوط 
كم اثرترين بازخورد در ارتقاي عملكرد بوده اند. تا آنجا كه 
اين ترديد ايجاد شده است كه اساسًا جوايز مادي مي توانند 
بازخورد باشند يا نه. دسي، كاستنر و ريان۶ (۱۹۹۹) جوايز 
ــراي فعاليت هاي يادگيري توصيف  مادي را ملزوماتي ب
ــورد؛ زيرا كه هيچ اطالعاتي درباره كار  مي كنند، نه بازخ
انجام شده ارائه نمي كنند. اين پژوهشگران در فراتحليل 
ــاره اثرات بازخورد، و ارتباط بين جوايز نامربوط  خود درب
و عملكرد، حتي به همبستگي منفي هم اشاره كرده اند. 
ــز مادي انگيزش دروني را، به ويژه در مواردي مانند  جواي
تكاليف ذوقي، تضعيف مي كنند. عالوه بر اين، اگر بازخورد 
ــود – به عنوان مثال گفته شود  به حالت كنترلي ارائه ش
ــت“  كه دانش آموز همان كاري را انجام داده كه ”مي بايس
ــب ضعيف تر هم  ــي داد– اثرات بازخورد به مرات انجام م

بازخورد آموزش و ميزان تأثير آن در يادگيري
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ــد. دسي و ديگران۷ (۱۹۸۵)، نتيجه مي گيرند  خواهد ش
ــه جوايز نامربوط به طور نوعي اثراتي منفي دارند، زيرا  ك
ــؤوليت پذيري افراد را براي انگيزش يا خود نظمي  «مس
ــز، برعكس، راهبردي  ــف مي كنند». اين نوع جواي تضعي
ــتند كه به نظارت، ارزشيابي و رقابت بيشتر  كنترلي هس
ــده است به مشاركت فعال  ــان داده ش –كه همه آنها نش
صدمه مي زنند– منتهي مي شوند (دسي و ريان، ۱۹۸۵).

نظام مند ترين مطالعه در خصوص اثرات انواع گوناگون 
بازخورد، فراتحليل كلوگر و دنيسي۸ (۱۹۹۶) است. آنان در 
فراتحليل خود نتيجه مي گيرند كه قدرت بازخورد تابعي 
ــري بازخورد در ارتباط با عملكرد در يك كار  از جهت گي
معين است. به عبارت ديگر، بازخورد زماني مؤثرتر است 
ــت، اطالعاتي  ــخ هاي نادرس كه به جاي پرداختن به پاس
درباره پاسخ هاي درست ارائه دهد، و به ويژه، بر تغييرات 
ايجاد شده نسبت به روند هاي پيشين متمركز باشد. تأثير 
بازخورد همچنين به سطح دشواري هدف ها و تكاليف نيز 
بستگي دارد. به نظر مي رسد بيشترين تأثير زماني است 
كه هدف ها روشن و چالش برانگيز، اما پيچيدگي كار نسبتًا 
پايين است. تحسين كلي عملكرد نشان داده شده است 
كه تأثير چنداني ندارد، زيرا اطالعاتي درباره يادگيري ارائه 
ــد تحسين و تمجيد در مواردي  نمي كند. به نظر مي رس
مؤثرتر واقع مي شوند كه با تهديدي براي عزت نفس همراه 
ــند. دليل اين امر احتماًال آن است كه شرايط عدم  نباش
ــس، اين امكان را به دريافت كننده  تهديد براي عزت نف

مي دهد كه توجه وي به بازخورد معطوف گردد.
ــت كه توسط يك  به طور كلي بازخورد اطالعاتي اس
عامل و درباره جنبه هايي از عملكرد يا ادراك يك فرد به 
او داده مي شود. اين امر عمومًا پس از آموزش يك مطلب 
يا مهارت، يا توسعه يك نگرش صورت مي گيرد تا فاصله 
ــده و آنچه بايد آموخته مي شده را  بين آنچه آموخته ش
ــاند. بازخورد مي تواند تالش ها، انگيزش،  به حداقل برس
ــاركت و تعهد را براي كاهش فاصله ها افزايش دهد و  مش
فرايند يادگيري را تقويت نمايد. بازخورد در واقع يكي از 

حياتي ترين عوامل در يادگيري دانش آموزان است.
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فتح اهللا توحيد لو

ــره اي از تدريس درس  چندي پيش در وبالگم خاط
فلسفه در سوم دبيرستان را آورده بودم، پس از بيان آن 
خاطره عجيب، به اين تتيجه رسيدم كه آيا دانش آموزان 
ــنوند يا بادهانشان!  كالس من مطالب مرا با گوش مي ش
بحث من در آن كالس مختصري از درس تاريخ فلسفه 
بود، يعني بيشتر بيان زندگاني بزرگان فالسفه، نه بحث 
ــفه، در آن مقاله آوردم كه اگر درس  محتواي درس فلس
فلسفه را به دانش آموزان رشته هاي رياضي تدريس كنيم، 
ــريع تر از دانش آموزان رشته علوم  گيرايي آنان بهتر و س
انساني خواهد بود، زيرا آنان درس هاي رياضي داشته اند 
ــذا از توان  ــات خود فكر كرده اند و ل ــراي حل تمرين و ب
تفكر منطقي بيشتري از دانش آموزان رشته هاي انساني 
ــت. آنان  برخوردارند و عامل موفقيت آنان هم همين اس
به جاي حفظ مطالب و حافظه محوري، براي حل مشكل 
ــش هاي ارجاعي از طرف استادان  ــخ به پرس خود و پاس
خود، از طريق حل مسأله به آن پرداخته اند و با كاويدن 
سؤال، موفق به كشف آن شده اند، و اين يك كار فلسفي 
است كه آموزش و پرورش ما از ابتدا فاقد اين گونه روش 
آموزش بوده است و به تازگي بارقه اي اميدي در آموزش 
و پرورش وزيدن گرفته است و آن بحث آموزش فلسفه 
براي كودكان مي باشد. ودر مورد آن سمينارها برگزارشده 
و گروه هايي اقدام به  تدوين و تأليف كتاب هاي فلسفي 
ــده اند، كه اين مقاله هم جهت معرفي  براي كودكان ش
آنان نگاشته شده است كه خبر بسياربزرگي است، نقش 
معلمان بايد پديد آوردن اجتماع كندوكاو در كالس هاي 
ــؤال هاي  ــت كودكان به طرح س ــد. الزم اس درس باش
استنتاجي تشويق شوند، بايد به آنان آموزش داد به جاي 
حفظ مطالب و پاسخ به پرسش هاي ارجاعي، عقايد خود 
ــد و براي آن  ها دليل بياورند و در عين حال  را بيان كنن
به عقايد ديگران نيز احترام بگذارند، مي توان اذعان كرد 
توجه به اجتماع دركالس، نه تنها اصل اساسي آموزش 
فلسفه يا تفكر به كودكان است، بلكه ضرورت استفاده از 

آن را درمورد ساير دروس آموزشي نيز اعالم مي دارد.
ــفه به كودكان به عنوان يك  ــي فلس برنامه آموزش
ــي، آن دغدغه هايي كه بزرگان از  رويكرد جديد آموزش
برخي مشكالت رفتاري كه در حيطه فردي و اجتماعي 
در دوره خود مشاهده نموده اند يا به تعبير ديگر در جامعه 
ــي در حل و فصل آن  ــاالن رخ مي  داد و با ناكام بزرگس

ــكالت را  ها روبرو مي گرديدند، آنان ديگر اين گونه مش
نخواهند داشت؛ چراكه راه صحيح فكر كردن و گفتگو را 
آموخته اند و توان تعامل داشتن و تحمل نمودن يكديگر 
را از آغاز كودكي با بحث و گفت و گوي منطقي تجربه 
ــكالت رخ داده خود  كرده اند و به راحتي مي توانند مش
ــفه برگرفته از زبان يوناني  ــل و فصل نمايند.  فلس را ح
ــيوه پرسش و حل  ــت كه آن را ش به معني حكمت اس
مسئله مي دانستند و به مطالعه چراها روي مي آوردند. آيا 
مي توان به كودكان فلسفه آموخت بايد توجه داشت كه 
منظور از آموزش فلسفه به كودكان، آموزش كالسيك 
ــطو و ديگر انديشمندان نيست،  افالطون و كانت و ارس
بلكه آموزش نوعي گفت و گوي گروهي است كه كالس 
ــكل سنتي معلم محور و انتقال مطالب از پيش  را از ش
ــاگردان خارج مي كند و به آنان اين  ــده به ش تعيين ش
امكان را مي دهد تا به جاي حفظ موضوعات درسي، آن 
را سبك و سنگين كنند و آن ها را مورد داوري قرار دهند. 
بازگرداندن تفكر به آموزش و پرورش و نظام آموزشي و 
ايفاي برنامه آموزش تفكر در مدارس، يكي از انقالبي ترين 
ــت كه اين برنامه به عنوان يكي از اهدافش  اقداماتي اس
دنبال مي كند. همچنين بازگرداندن آموزش و پرورش 
از حافظه محوري به مسئله محوري و جايگزين كردن 
تقويت قدرت قضاوت و داوري مي باشد. آموزش فلسفه 
هوش كودكان را باال مي برد و توانايي آن ها را براي درك 
مسائل اخالقي پرورش مي دهد، و پرداختن به موضوعات 
كودكانه كه از سر كنجكاوي مطرح مي شود بمنظور طرح 
موضوعاتي است كه كودكان را به تفكر وا دارد و آن ها را 
نسبت به مسائل اطراف شان دقيق تر  نمايد. در كالس هاي 
معلم محور كودكان ضعيف ناديده گرفته مي شود اما چون 
ــوه آموزش بر رويكرد يادگيري  اجتماع كندوكاو در نح
ــت، انگيزه الزم را به فراگيرندگان  مشاركتي استوار اس
مي دهند تا امكان يادگيري همه دانش آموزان را باال برد 
ــم كودكان باهوش باال و هم كودكان با  به طوري كه ه
ــط بتوانند با مشاركت و تبادل اطالعات با  هوش متوس
ــال رخ نمي دهد و  ــر، ياد بگيرند. يادگيري در خ يكديگ
هميشه براي يادگيري نياز به زمينه يادگيري است وقتي 
ــفه كودكان ياد مي گيرند چگونه مسائل  با آموزش فلس
ــي برخورد كنند  ــي اخالقي و فرهنگ مختلف اجتماع
درواقع آموزش زندگي را با استفاده از هوش و فكر خود 

تجربه مي كنند. 
منابع 

۱- كندوكاو فلسفي براي كودكان و نوجوانان
۲- داستان  هايي براي فكر كردن

۳- فرهنگ (ويژه فلسفه براي كودكان و نوجوانان)
(هرسه مبنع در صفحه معرفی کتاب اين شماره معرفی شده اند)

آموزش فلسفه به كودكان
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 بهاءالدين خرمشاهی
محقق و قرآن پژوه

 

 
از قول ابوالفضل بيهقی نقل کرده اند که هيچ کتابی نيست 
که به يک بار خواندن نيارزد؛ يا هر کتابی به يک بار خواندن 
می ارزد. (۱) حال آن که اين قول از مشهورات بی اساس است. 
ــياری کتابها به يک بار  ــه ما به تجربه دريافته ايم که بس هم
ــياری کتابهاست که ارزش ورق زدن  خواندن نمی ارزند و بس
ــت که مادام العمر  جدی هم ندارد. و برعکس بعضی کتابهاس
ــرآن کريم،  ــد (برای ما مثل ق ــان خوان می توان و می بايدش
احاديث نبوی، بسياری ادعيه، مثنوی معنوی، ديوان حافظ 
و سعدی و نظاير آنها). طراوت اين کتابها با تکرار خواندن، اگر 

افزوده نشود، کاسته نمی شود.
امروزه با پديده ای که کارشناسان کتاب و کتابداران «انفجار 
مطبوعات» اصطالح کرده اند، مواجهيم. با توليد انبوه کتاب، که 
نه فقط خواندن بلکه خريدن کتاب را هم دشوار کرده است. 
فراوانی و توليد انفجار گونه کتاب از يک سو برای کتابدوستان 
و کتاب بازان و شيدايان کتاب خوشايند است. از سوی ديگر 
باعث تشويش خاطر آنان است که نمی دانند تکليف ما با اين 
ــار و پيرار را نخوانده  ــت؛ و هنوز کتابهای پ همه کتاب چيس
بايد کتابهای جديدتر را هم بخوانند. شک نيست که در اين 
ترافيک شديد، به آسانی و بدون برنامه و نقشه و تدابير الزم 

نمی توان راهی به دهی برد.
ــخن بيهقی می گفتم که کمتر  ــتم برخالف س باری داش
ــت که به يک بار خواندن بيارزد. مراد اين است که  کتابی اس
ــی يا کسانی  همه کتابها را همگان می خوانند، نه اينکه کس
بخواهند يا بتوانند فی المثل همه کتابهای منتشره يک سال 
را بخوانند. خوشبختانه تفاوت بينشها و نگرشها و سليقه ها و 
ــد و انتخاب اوليه را انجام  تخصصها به داد کتابخوانان می رس
می دهد. به طوری که يک عده فقط کتاب علمی، غالبًا در يک 
رشته، می خوانند و يک عده در تمام عمرشان از کنار چنين 

کتابهايی نمی گذرند.
يک شانس ديگر هم که ما آورده ايم اين است که در قياس 
کشورهای پيشرفته، سطح توليد کتاب در ايران چندان باال 
ــت. اگر تعداد عناوين منتشره ساالنه در ايران در حدود  نيس
ــتم اين ميزان را (بخرد و)  ــد کسی که يک بيس ۱۵۰۰ باش
ــت. می شود هفتاد و پنج عنوان،  بخواند کتابخوان فعالی اس
ــی يا  ــًا هرپنج روزی يک کتاب. اما يک انگليس يعنی تقريب
فرانسوی اگر بخواهد يک بيستم انتشارات ساالنه کشورش را 
(که تقريبًا بالغ بر ۴۰۰۰۰ عنوان در سال است) بخواند بايد 
سالی ۲۰۰۰ عنوان کتاب بخواند يعنی هفته ای چهل کتاب 

که امکان عملی ندارد.
باری بيشتر کتابخوانان طبق همان محدوديتی که ذوق و 
سليقه و تخصص ايجاد می کند به بيش از يکی دو زمينه عالقه 
ــت تر  ندارند. مثًال تاريخ، يا جغرافيا، يا ادبيات، يا علم -و درس
بگوييم يکی از علوم و فنون- يا فلسفه و دين، يا يکی از هنرها 

و نظاير آن. و حتی در کشورهايی چون فرانسه و انگليس که 
ــاالنه بيش از ۲۰۰ کتاب در زمينه خاص مورد  مثال زديم س
عالقه يک فرد بيرون نمی آيد. شانس ديگری که کتابخوانها 
در برابر انفجار مطبوعات آورده اند اين است که بودجه و ساير 
امکانات خريد همه کتابهای دلخواه خود را هم ندارند، و غالبًا 
در تنگنای زندگی آپارتمان نشينی (و عوارض ناشی از پديده 
ــابه که انفجار جمعيت نام دارد) امروزه کمتر می توانند  مش
کتابخانه بی در و پيکر بلندبااليی برای خود تشکيل دهند؛ مگر 
اينکه نخبه گرا و انتخابگر باشند و به يکی دو زمينه اکتفا کنند 
و در آن يکی دو زمينه هم کتابهای اساسی را نگه دارند. و هول 

و حرص بيش از حد و بی قاعده نزنند.
اما کتابخانه های ملی و عمومی هم در ايران به اندازه اروپا 
ــخگوی نياز کتابخوانها نيستند. و  فعال و وارد زندگی و پاس
فقط عده اندک شماری از محققان را به خود جلب می کنند. 
کتابخانه های عمومی بيشتر استراحتگاه و پناهگاه از سرما يا 
گرما هستند، و کمتر کتابخوان حرفه ای می پرورند يا کتابخوان 
ــه ای را راضی نگه می دارند. در ايران فقط کتابخانه های  حرف
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کارايی و پاسخگويی 

کافی دارند.
هيچ معيار عينی برای اينکه به ما بگويد چه بايد بخوانيم 
ــدوده کتابهای  ــداهللا خوانندگان در مح ــود ندارد. والحم وج
موجود در بازار يا در کتابخانه شخصی خود يا کتابخانه های 
عمومی احساس آزادی می کنند، چندانکه گاه از شدت آزادی 
ــوند. ولی عواملی برای رفع اين  ــر درگم و ندانم کار می ش س
ــه توصيه ها و اظهارنظرهای  ــر درگمی وجود دارد. از جمل س
ــتان و آشنايان و نقد و نظرهای شفاهی و کتبی درباره  دوس
ــی را هم که به آنها  کتابها. تکليف تعدادی از کتابهای اساس
کالسيک می گويند تاريخ، يعنی تاريخ ادبيات يا تاريخ هرعلم 
ــت. يعنی فی المثل دانشجوی ادبيات  و فنی تعيين کرده اس
ــائقه ذوق خويش شاهنامه فردوسی،  ــی، اگر هم به س فارس
يا تاريخ بيهقی يا کليله و دمنه نخواند، به تشويق يا تکليف 
ــر از خواندن چنين  ــته تحقيقی يا تحصيلی خود ناگزي رش

کالسيکهايی است.
اما خريدن يا خواندن هرآنچه هم که در رشته تخصصی يا 
مورد عالقه يک شخص منتشر می گردد، و پا به پای انتشارات 
تازه پيش رفتن هم روش افراطی است؛ و تفريطش که همانا 
افتادن از آن سوی اين بام است اين است که فی المثل کسی 
که خورشيدشناس است، از تحقيقات چندساله اخير (آنهم 
ــد. در علم  ــه فقط به يک زبان) در اين زمينه بی اطالع باش ن
ــگر عالقمند ناگزير است از آخرين  و تکنولوژی يک پژوهش
يافته ها و اخبار و اطالعات و اظهارنظرها باخبر باشد. در ادبيات 
ــرفت و تحول نو به  ــفه و دين –که چنين پيش و هنر و فلس
ــت- اين همپای روز پيش رفتن، يا امروزين  نوی مطرح نيس
ــد=up to date بودن) چندان  بودن (به تعبير ديگر روزآم
ــفی دارد، به جای آنکه  ــی که ذوق فلس ضرورت ندارد. کس
ــتاين يا آثاری را که درباره اوست، يا آثار  آخرين آثار ويتگنش
شاگردان او و فالسفه بعد از او را که در حال حيات اند، بخواند، 
می تواند همچنان مکالمه های افالطون را بخواند يا بازخوانی 

و بازانديشی کند.

ــبت به آثار منتشره در  ــياری و حساسيت نس البته هش
ــتن، برای هرخواننده ای  يک زمينه، و شم کتابشناسی داش
ــت. در زمينه های تحقيقی  اعم از محقق و متفنن مفيد اس
ــرار دادن  ــناختی و ق و علمی –فنی کنترل داده های کتابش
ــی در اختيار پژوهندگان،  ــن اطالعات جزئی و تفصيل آخري
جزو نخستين وظايف کتابخانه های تخصصی و مراکز اسناد 
و مدارک علمی است. در اين زمينه ها، محققی که فی المثل 
درباره کاربرد ليزر در جراحی چشم کار می کند، الزم است که 
از آخرين مقاله هايی که در اين زمينه يا نزديک به اين زمينه 
در سمينارها خوانده شده يا در مجالت منتشر می شود، نيز 
از چکيده ها و رساله های تحقيقی و تزهای دانشگاهی باخبر 

باشد، تا چه رسد به کتاب.
ــارات  ــرای اطالع از انتش ــدام الزم که ب ــاری حداقل اق ب
ــه های  ــای ويترين و قفس ــد می توان کرد، يکی تماش جدي
کتابفروشيهاست، که کاری خوشايند است ولی غالبًا وقت فارغ 
ــت و گذار در  و دل خوش می خواهد و همه کس امکان گش
همه کتابفروشيها و تماشای همه قفسه ها و ويترينها را ندارد. 
ــره جديد (نظير آنچه در نشر  مطالعه ليست کتابهای منتش
دانش درمی آيد و کمابيش نيمی از انتشارات جديد را منعکس 
می کند) شق بهتری است. فهرستهای فصلی يا ساالنه يعنی 
کتابشناسی ملی ايران هم که در حال حاضر هنوز «روز آمد» 
ــت و به زودی فعال خواهد شد نيز قاعدتًا اين کار را در  نيس
حد کاملتری انجام می دهد. لطف اين فهرستها اين است که 
موضوعی است و می توان مستقيمًا به سراغ زمينه مورد عالقه 
رفت. يا به جبران نخواندن کتابهای زمينه های ديگر می توان 

نگاهی به اسامی و عناوين آن زمينه ها انداخت.
ــانی مطرح باشد که بپرسند  ــايد اين سؤالها برای کس ش
ــخ چقدر و چگونه را  ــدر و چگونه بايد کتاب خواند. پاس چق
تجربه روشن می کند و به آن خواهيم پرداخت. اما شايد هنوز 
ــند که بپرسند چرا بايد کتاب خواند؟ پاسخ اين  کسانی باش
ــن است. نخست آنکه ما فقط به مدد کتاب،  چرا خيلی روش
ــينه فرهنگی مکتوب بشر که بيش از ۴-۳  می توانيم از پيش
هزار سال سابقه دارد، آگاه شويم. دوم اينکه ما با همه معاصران 
خودمجاور يا از کار و بار و نتايج پژوهشهای آنان باخبر نيستيم. 
لذا دورافتادگی و جداماندگی تاريخی و جغرافيايی را به امداد 
اين وسيله معجزه آسا جبران می کنيم. کتاب حافظه جمعی و 
کتبی بشر است. اگر بر اثر يک واقعه خارق العاده و غيرمنتظره، 
مرکب کتابهای موجود در جهان محو شود، بشريت به بدويت 

هزار سال پيش خود برمی گردد.
ــخ به اين سؤال که چقدر بايد کتاب خواند؟  باری در پاس
ــخ اين سؤال که  بايد گفت به قدر کافی! همانطور که در پاس
ــدر بايد خوابيد؟ چقدر بايد خورد؟  چقدر بايد کار کرد؟ چق
هم می توان همين جواب را داد. پاسخ عملی تر و تجربی تر اين 
است که در زندگی امروز اين ما نيستيم که تعيين می کنيم 
چقدر بايد کتاب خواند، بلکه بايد ديد پس از انجام کار روزمره 
ــف اجتماعی و خانگی و خانوادگی، چقدر وقت و دل  و وظاي
ــد، و از آن مقدار، چه مقدارش را  ــاغ برای ماباقی می مان و دم
ــاب کرد. به قول حافظ هروقت خوش که  می توان صرف کت

دست دهد مغتنم شمار.

هنر کتاب نخواندن
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مسأله «چه بايد خواند» را چنانکه گفته شد، ذوق و تجربه 
و تخصص حل می کند. در برابر سيل انتشارات بيشتر مسأله 
چه نبايد خواند مطرح است؛ هنری ميلر نويسنده بزرگ معاصر 
امريکايی (که اتفاقًا منتقد بی محابای شيوه زندگی سر به هوا و 
پراسراف و مصرف امريکايی است) در کتابی که از تجربه های 
ــی خود نوشت است به هنر شگرفی  کتابخوانی و کتابشناس
اشاره می کند که همانا هنر کتاب نخواندن است. نه اين هنر 
که نبايد کتاب خواند –که خود ضايعه عظيمی است- بلکه 

اين هنر که چه کتابهايی را نبايد خواند.
ــوان فعال و در  ــطور نيز که اصوًال کتابخ ــده اين س نگارن
مجموع موفقی نيست، گاه مانند بوتيمار در کنار انبوه کتابهای 
ــوادماندگی  ــتد و از بی اعتباری عمر و بی س ناخوانده می ايس
خويش و ناخوانده ماندن آن همه کتاب اندوهگين می شود. 
ــيک يا نوينی را بيرون  بعد کتابی دير مانده و ناخوانده کالس
می کشد و تحت تأثير اسم و شهرت کتاب و مؤلف و اهميت 
تاريخی يا ادبی يا موفقيتش در بازار کتاب و خوشفروش از آب 
در آمدنش، آن را با هر زور و زحمتی می خواند و تازه در پايان 
اين «رياضت» در می يابد که روی دست خورده است و دريغ 

از راه دور و رنج بسيار.
ــکل و بو، و به اصطالح  ــياری کتابها را فقط از روی ش بس
ــتند. خيلی ها  ــات» آنها بايد فهميد که خواندنی نيس «وجن
ــند، مرعوب اهميت  ــه مجذوب يک کتاب باش به جای آنک
ــيک يا شهرت افواهی آن اند، و با آنکه به ذائقه خود آن  کالس
را ناگوار می يابند، گرفتار رودربايستی و ريای علمی –هنری 
يا اسنوبيسم می شوند، و بدون هيچ حظ روحی يا بهره علمی 
کتاب نامطبوع نامأکول را به زور فرو می دهند. فقط برای آنکه 
ــند. برای هر کتاب عالوه بر پيشينه علمی  آن را خوانده باش
ــب، وقت مناسب، حال مناسب،  ــب، سن مناس و ادبی مناس
خواننده مناسب هم وجود دارد. کتابی که با زور خوانده شود، 
هضم نشده و جذب نشده دفع می گردد. در زمانه ای که فراغت 
ــت و کتاب اعم از قديم و جديد از  ــوارياب اس ديرياب و دش
کالسيک تا مدرن، اينهمه فراوان است و از سر و کول ما باال 

می رود، چرا بايد به زور کتاب خواند؟
يکی از دوستان نگارنده، در عالم کتابخوانی دو حسنه دارد. 
يکی از اين بهتر. نخست اينکه پا به پای انتشارات جديد پيش 
نمی رود، و هيچ الزامی برای امروزين بودن مطبوعاتی افراطی 
ــت که جديدترين کتابها لزومًا  نشان نمی دهد. و بر  آن نيس
بهترين کتابها هستند. دوم اينکه آزمون خوبی برای تشخيص 
کتاب خوب يا بد از نظر خودش دارد. می گويد وقتی که کتابی 
ــت می گيرم، يک آمادگی باطنی دارم  را برای خواندن به دس
برای آنکه هرلحظه اين کتاب را، اگر ناخوانا و نامأکول از آب 
ــه ای پرت کنم. اين ديگر بستگی به هنر آن  درآمد، به گوش
کتاب دارد که اگر چيزی بارش هست و جاذبه ای دارد مانع از 

اين کار شود و همچنان در دست من باقی بماند!
يکی ديگر از عوارض رودربايستی در کار و بار کتابخوانی 
ــده ای چندانکه در کتاب –کتاب  ــت که گاهی خوانن اين اس
نامفهوم و بی بار- پيش می رود و حاصلی نمی يابد، همچنان 
ــت از کوفتن آهن سرد، يا آب در هاون، برنمی دارد. آقای  دس
ابوالحسن نجفی در بعضی از سخنرانيها و مقاالت خود، به اين 
ــايع، به ويژه در مورد بعضی آثار ترجمه شده،  پديده نيمه ش
اشاره کرده اند. و قريب به اين مضمون را مطرح ساخته اند که 
بسياری از خوانندگان اين شبه کتابها و شبه ترجمه ها –که 
غالبًا فقط ترجمه به خط فارسی است نه زبان فارسی!- خود 

بالصراحه در نمی يابند که چيزی از آنها در نمی يابند، و بدون 
حضور قلب، انجام وظيفه يا بهتر بگوييم رفع تکليف می کنند.
ــده خود را باال  گويا فقط می خواهند آمار کتابهای خوانده ش
ببرند. نگارنده اين سطور هم مانند ساير اهل کتاب، سی-چهل 
ــاب، از اين کتابهای نامفهوم و به ندرت –مفهوم را، اعم از  کت
تأليف يا ترجمه، می شناسد. ولی اشاره و تصريح به عناوين آنها 
ــت- درست نمی داند.  را – جز در مقام نقد که اين مقام نيس
ــايد اين کتابها نيز نيازهايی را برآورده می سازند و گرنه نه  ش

ناشر پيدا می کردند نه خواننده.
ــيصد و شصت بند فاخر دارد، که  باری کتاب خواندن س
ــش و بينش، به صرافت طبع يا  ــک از اهل کتاب، به دان هري
ــف کرده اند. عالوه بر چند  به مدد تجربه بعضی از آنها را کش
بند نيمه فاخر که شرحش گذشت، به دو بند ديگر نيز اشاره 
ــهرت بی اصل ديگر است که  می کنم. يکی از اين دو، يک ش
ــاب بخوانند، بهتر  ــتر کت گروهی تصور می کنند هرچه بيش
ــخ به اين غلط  ــوند. در پاس ــت، يعنی دانشمندتر می ش اس
مشهور بايد گفت مهم اين است که هرچه بهتر کتاب خوانده 
ــتر. خيلی ها با  ــود، و کتابهای هرچه بهتر، نه هرچه بيش ش
ــوءهاضمه فکری» پيدا  پرخوانی فقط «امتالء حافظه» و «س
می کنند. دانشمندترين آدمها، پرخوان ترين آدمها نيستند، و 
پرخوان ترين آنها هم دانشمندترين آدمها نيستند. پرخوانی 
اگر هم برای دانشمند (تر) شدن الزم باشد، کافی نيست. هزار 
نکته باريکتر از مو اينجاست. البته کتابخوانهای پرخوان غالبًا از 
روی فضل و فروتنی، به اين کار روی می آورند، و نيز به خاطر 
حظ روحی که از خواندن می برند و اعجاب و استحسانی که 

نسبت به کتاب دارند.
اين هم واقعيت مشهودی است که بعضی از پرخوانها وقتی 
که مؤلف می شوند و مقاله يا کتاب می نويسند، گويی خود حرفی 
ــان ترصيع و موزائيک سازی از  برای گفتن ندارند، و فقط کارش
اقوال و آراء ديگران است يعنی سراپای اثرشان استناد و اتکا به 
آثار اين و آن است. گويی کامپيوتری را مأمور تحقيق و گردآوری 
مکانيکی اطالعات کرده اند. بعضيها هم هستند که اين شيوه را 
تحسين می کنند و با عينيت گرايی علمی قرين می يابند. گول 
ظاهر را نبايد خورد. علم بدون ابتکار و خالقيت فردی –در جنب 
همکاری گروهی و ملی و جهانی- پيش نمی رود. در هرفصل از 
هر کتاب يا هر مقاله لزومًا بايد حرف و مطلب نوی مطرح شود 
که اصالتًا تراوش انديشه مؤلف آن باشد، و نه صنعت مونتاژ، و به 
اصطالح ای. اچ. کار: استفاده از «چسب و قيچی». پس از رعايت 
اين اصل، يعنی لزوم ابتکار، در بعضی موارد هست که بايد سند 
ــتوانه و پيشينه تاريخی –علمی آن روشن باشد  يک قول و پش
که در اين صورت نقل مأخذ و استناد به آراء ديگران- که طبعًا 

فلسفه و منطق خود را دارد- بالاشکال و الزم است.
کتابخوانان به طور کلی به دو دسته عمده تقسيم می شوند: 
۱)ژرفارو ۲)پهنارو. ژرفاروها به کم و گزيده خواندن عالقه دارند 
و وحدت گرا هستند. پهناروها به بيشتر و گسترده تر خواندن و 
شيوه دايرةالمعارفی عالقه دارند و کثرت گرا هستند. و هرکدام 
ــيره خود دارند.  از اين دو گروه داليل عديده ای در دفاع از س
ــده دارد، و بر آن  ــطور به امر بين االمرين عقي نگارنده اين س
است که بهتر است هر کتابخوانی، با هر تخصصی که دارد، تا 
۳۰ سالگی پهنارو باشد، و هرچه به دستش می رسد و برايش 
دندانگير است به ويژه ادبيات بخواند، ولی از آن پس برمبنای 

تجربه مطالعاتی که تا آن زمان می اندوزد، ژرفارو شود.
ــت.  ــن مقاله درباره ضرورت تندخوانی اس آخرين بند اي

کمبود فراغت، فراوانی انتشارات و نامعلوم بودن ارزش کتابهای 
ــت ولی جديداً به دست ما  جديد (يا کتابهايی که قديمی اس
ــد) و فراوان بودن کتابهايی که ارزش يک بار خواندن  می رس
را فاقدند، برآنمان می دارد که هم محتاط باشيم و هم قاطع 
و هم چابک. اگر ناگزير از پر خوانی باشيم، المحاله ناگزير از 
تندخوانی هم هستيم. وگرنه پرخوان کندخوان قرينه کوسه 
ــت از يکی از دو عادت خود –يا  ــت و بهتر اس ريش پهن اس
پرخوانی يا کندخوانی- دست بردارد. عده بسيار معدودی از 
ــتند که به بارها خواندن و آهسته خواندن و تأمل  کتابها هس
و تعمق می ارزند. بسياری کتابها فقط به درد ورق زدن –که 
خود به کند و تند تقسيم می شود- می خورند. بعضی از کتابها 
را بايد گزيده خوانی کرد (معموًال آثار غيرادبی را، چرا که غالب 
ــها يا  ــته و يکپارچه ای دارند) و بخش آثار ادبی کليت همبس
ــده تحقيقی ما  فصلهايی را که به عالقه يا تخصص يا گمش
مربوط می شود خواند. کتابخوان چابک و حرفه ای کسی است 
ــطور را می خواند. شايد بتوان  که به جای خواندن کلمات، س
گفت در هر نگاه يا حرکت چشم نيم سطر را. وگرنه فرقش با 

غلط گير و نمونه خوان چاپخانه چيست؟
اگر نويسنده ای گرفتار اطناب ممل و دراز نفسی بيحاصل باشد 
آيا بايد خواننده برده وار، رشته ای بر گردن خود بيندازد و به دنبال 
او رهسپار شود؟ -هرگز. چنين کتابهايی را بايد جسته جسته يا 
بريده بريده خواند. چرا که بهتر است از ورطه اطناب ممل، خود 
را به ساحل ايجاز، حتی ايجاز مخل، بکشانيم. همانطور که سزای 
گرانفروش نخريدن است، سزای درازنويس هم نخواندن- و با يک 

درجه تخفيف، بريده بريده خواندن- است.
کتابهای نيم خورده و نيم خوانده هم از دردسرهای آشنای 
اهل کتاب است. به هرحال آدميزاد کارها و طرحها و برنامه های 
ناتمام در اغلب حوزه های زندگی اش دارد. نيم خوانده ماندن 
ــربه هوايی و حواس پرتی  ــی و س کتابها همه اش از بوالهوس
ــک مقدارش به  ــد ي ــت، و چنانکه گفته ش کتابخوانان نيس
طبيعت و موضوع و ماهيت کتابها مربوط می شود. خيلی از 
ــان اين است که ما را  کتابهای نيم خوانده در واقع زبان حالش
نبايد خواند! اينجاست که بايد اين گونه کتابها را به دو دسته 
ــيم کرد. نخست آنهايی که بر اثر دخالت عوامل مزاحم  تقس
بيرونی ناتمام مانده اند و شخص به ادامه مطالعه آنها عالقه مند 
ــت –که بايد پيگيری کرد و به سرانجامشان رساند. دوم  اس
آنهايی که عيب ذاتی داشته اند و ناخوانا بوده اند که بايد از نيمه 

ضرر برگشت. يعنی به همان حال رهايشان کرد.
ــأله هم برای خيليها مطرح است که آيا  ــؤال و مس اين س
می توان چند کتاب را در عرض هم يا در موازات هم خواند؟ 
ــندند.  غالب کتابخوانها اين تداخل و تعدد زوجات را نمی پس
ــن اين شيوه معلوم است. حداکثر حسنش اين  عيب و حس
ــت که در  ــت که تنوع بردارد. ولی حداقل عيبش اين اس اس
عمل به بعضی از اين کتابها کم لطفی و بی وفايی می شود و در 

نيمه راه رها می شوند.
اينها که گفته شد، قانون و قاعده مسلم و محرزی نيست 
ــخصی است وگرنه شيوه های  بلکه اظهارنظر سليقه ای و ش
کتابخوانی، و نيز چم و خم هنر کتاب نخوانی، به عدد انفس 

خاليق است.
ــت که  ــت: «هيچ چيز نيس  ۱-اصل قول بيهقی اين اس
ــرزد». تاريخ بيهقی. تصنيف خواجه ابوالفضل  به خواندن ني
محمدبن حسين بيهقی دبير. تصحيح دکتر علی اکبر فياض 

(مشهد، دانشگاه، ۱۳۵۰) ص ۱۱.
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شماره اول سال بيست و دوم فصلنامه فرهنگ با موضوع فلسفه براي كودكان و نوجوانان از سوی 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شد. 

اين شماره از فصلنامه فرهنگ با دربرداشتن مقاالت ، يادداشت ها و ترجمه های به برنامه آموزش 
تفکر به کودکان و نوجوانان اختصاص يافته است.

ــعيد ناجی مدير گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  س
ــت:  برنامه آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان و يا به  ــرمقاله اين فصلنامه آورده اس فرهنگی در س
اصالح فلسفه برای کودکان و نوجوان جود ۵۰ سال است که در کشورهای توسعه يافته و تقريبا ۱۰ 
سال است که در ايران معرفی و مورد توجه انديشمندان و معلمان و افراد عالقمند که در فکر ارتقا 
تفکر در جامعه هستند قرار گرفته است. معرفی و طرح اين موصوع در ايران به کندی صورت گرفت 
اما امروز مورد توجه مسئوالن آموزش و پرورش و مراکز ديگری که با کودکان و مسائل فرهنگی عموم 

سرکاردارند قرار گرفته است.
 مقاالتی که در اين فصلنامه منتشر شده عبارت است از تبيين و بررسی جايگاه تاريخ فلسفه در 
برنامه آموزش فلسفه به کودکان با تأکيد بر ديدگاه هگل نوشته خسرو باقری و مراد ياری دهنوی؛ 
مبانی نظری اجتماع کندوکاو به عنوان روش آموزش فلسفه برای کودکان نوشته مژگان رشتچی و 
ارشيا کيوانفر؛ بررسی و تحليل نهضت آهستگی و آنچه برای نهضت فلسفه برای کودکان در اخيتار 
دارد نوشته مسعود صفايی مقدم؛ برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان در دوره راهنمايی و متوسطه 
نوشته يحيی قائدی؛ پويايی های اجتماع پژوهشی در برنامه آموزش فلسفه به کودکان نوشته سيد 
منصور مرعشی؛ فلسفه برای کودکان و نوجوانان: رويکرد جديد در فلسفه تعليم وتربيت نوشته متيو 
ليپمن، سعيد ناجی؛ برداشتی نو از تعليم و تربيت اسالمی ( بازيابی مولفه های برنامه فلسفه برای 

کودکان و نوجوانان) نوشته سعيد ناجی.
در بخش ترجمه اين فصلنامه دربرگيرنده مقاالتی چون انديشه های پس از پياژه نوشته گرت 
بی متيوز با ترجمه سعيد سليمانی، خالصه از مقاله فلسفه در عصر دموکراسی : آموزش شهروندی 
و اخالق ترجمه پروانه قاضی نژاد، طرحها و تمرينهای بحث فلسفی ترجمه نسيم ماحوزی، فلسفه 
برای کودکان، رايحه تفکر نوشته نانسی وانسی لگم ترجمه مهرنوش هدايتی، تحليل مباحثه مروری 
بر کتاب کاربرد مباحثه در کالسهای درس جيمز ديلون نوشته تيم اسپرود ترجمه سميرا پزشکپور 
است. همچنين در قسمت يادداشت ها از سيد اميرحسين اصغری يادداشتی با عنوان تأملی در فلسفه 
با/ برای کودکان؛ زهرا پارساپور يادداشتی با عنوان هزار نکته باريک ترز مو، تقی پورنامداريان يادداشتی 
با عنوان گامی الزم و مبارک برای پرورش انديشيدن در حاشيه فلسفه برای کودکان؛ مريم شريف 
ــب يادداشتی با عنوان فلسفه ادبيات کودکان و فلسفه در ادبيات کودک، تضاد يا تعامل؟ و ليال  نس

مکتبی فرد يادداشتی با عنوان انواع تفکر و ارتباط آنها منتشر شده است.

 کتاب ”کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان: گفتگو با پيشگامان“ نوشته سعيد ناجی 
توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در ۳۱۲ صفحه منتشر شده است.

کتاب ” کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان“ شامل ۱۱ گفتگو و بخش ضمايم است 
که از سوی سعيد ناجی با پيشگامان برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان از کشورهايی 

چون استراليا، فرانسه، انگلستان، اياالت متحده، نروژ، دانمارک و روسيه انجام شده است.
سعيد ناجی در مقدمه اين کتاب آورده است: شاخه ها و نسخه های برنامه فلسفه برای 
ــورهای مختلف گسترش يافته در اين کشورها واجد تنوع  کودکان و نوجوانان که در کش
ــوری تالش کرده اند روش ها، متون و برنامه های  ــت. فيلسوفان و مربيان هر کش هم هس
درسی اوليه را با سنت ها و فرهنگ خود سازگار کرده و يا آنها را با مؤلفه های فرهنگی خود 
بازنويسی کنند. به همين جهت نسخه های متنوعی از اين برنامه تهيه شده است که همگی 

تحت عنوان فلسفه ورزی با کودکان قرار گرفته اند.
گفتگوی اول و دوم در اين مجموعه به متيو ليپمن بنيانگذار برنامه فلسفه برای کودکان 
و نوجوانان اختصاص دارد که در آنها به اهداف، تاريخچه، رويکردها، مبانی و روش های اين 

برنامه اشاره شده است.
گفتگوی سوم به آرای آن مارگارت شارپ به عنوان مؤلف بيش از ۵۰ داستان و راهنمای 
ــت که در اين گفتگوها کتابهای درسی و  ــتان و نيز کتابهايی درباره حلقه کندوکاو اس اس

اهميت داستانی بودن آنها را بررسی کرده است.
ــفی با کودکان و  ــاتکليف رئيس انجمن بين المللی کندوکاو فلس گفتگويی از راجر س
نوجوانان، گفتگوی مجدد با  آن مارگارت شارپ و ديدگاه وی درباره امتيازات رويکرد اوليه 
برنامه بحث و بررسی افول عقالنيت و معنويت در جهان معاصرگفتگوهای بعدی را به خود 

اختصاص داده اند.
گفتگو با پريسپرسن کيفيت برنامه فلسفه برای کودکان در دانمارک را مورد بررسی قرار 
داده، اسکار برينيفير فيلسوف - معلم اين برنامه در فرانسه رويکرد فرانسوی را در گفتگوی 
خود کانون توجه قرار داده است و دکتر گيلبرت بورگ در استراليا نيز نحوه تغيير در آموزش 

و پرورش برنامه فلسفه برای کودکان در استراليا را مورد اشاره قرار داده است.
ــکل خانوادگی اين برنامه را در روسيه و اکران  ــا رتيونسکی از روسيه به ش دکتر لريس
پرداخته است. آخرين گفتگو با دکتر مايکل سسويل کانادايی است که با اشاره به محتوای 
ــودکان و نوجوانان در  ــفه برای ک مجموعه تلويزيونی خود در معرفی آموزش برنامه فلس
کشورهای مختلف مهارتهای مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان و نحوه پيشرفت آن در 

کانادا را تشريح کرده است.

نويسنده: رابرت فيشر
ترجمه :سيد جليل شاهرودي لنگرودي

نشر: انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مؤلف در پيشگفتار توضيحات مختصري در مورد كتاب داده 

است كه عينًا در اينجا نقل مي شود. 
داستان هايي براي فكركردن، يكي از مجموعه طرح هايي است 

كه براي رشد تفكر و يادگيري تدوين شده است. 
ــف براي  ــتان از فرهنگ هاي مختل ــه اي از ۳۰ داس مجموع
كودكان ۷ تا ۱۱ سال است تا هم از آنها لذت ببرند و هم درباره 

آنها فكر كنند؛
درآمدي است بر راه هاي استفاده از داستان ها براي ارتقاي فكر 

و يادگيري در كودكان؛
مجموعه اي است از طرح هاي بحث و فعاليت هاي فكري كه 

در هر داستان دنبال مي شود. 
از اين كتاب بچه ها مي توانند به تنهايي، در گروه هاي كوچك، 
در كالس هاي درس يا در محافل خود به شكل جمعي استفاده 

كنند. 

ــر، استاد رشته تعليم و تربيت در دانشگاه برونل  رابرت فيش
ــت؛ از  ــت كه تاكنون مجموعه هاي زيادي را تأليف كرده اس اس
ــه: به بچه ها ياد بدهيم فكر كنند، به بچه ها ياد بدهيم ياد  جمل

بگيرند؛
و مجموعه هايي از سلسله داستان هايي براي فكر كردن: 
ــعاري براي فكركردن، معيارهايي براي فكركردن، بازي هايي  اش
براي فكركردن، نيز: نخستين داستان ها براي فكركردن، نخستين 

اشعار براي فكركردن ( براي معلماِن كودكاِن ۴ سال به باال. 
ــتان است. هر داستان براساس  كتاب حاضر، حاوي ۳۰ داس
ــي، جرأت و  ــم، زيبايي، زورگوي ــك مضمون خاص مثل خش ي
ترس، مرگ و... تنظيم شده است بعضي داستان ها مشابه قرآني 
ــتان شماره ۲۶ (ريپ رن وينكل) كه مشابه قصه  دارد، مثل داس
قرآني اصحاب كهف است. داستان ها از مليت هاي مختلف است. 
ــتان، دو مجموعه سؤال و يك مجموعه با عنوان  بعد از هر داس

فعاليت هاي ديگر وجود دارد. 
ــؤال ها درباره خود داستان است كه با  نخستين مجموعه س
ــود: مفهوم و منظور داستان  ــش كليدي شروع مي ش يك پرس

چيست بچه ها مي توانند در كالس درس درباره آن بحث كنند 
و درصورتي كه به جواب نرسيدند، با طرح ۱۰ سؤال، مرحله به 
مرحله و به تدريج به جواب پرسش كليدي سوق داده مي شوند. 

مجموعه سؤال هاي دوم درباره مضمون داستان است كه آن 
ــش كليدي شروع مي شود كه در آن، مفهوم آن  هم با يك پرس
مضمون پرسيده مي شود. مانند مجموعه سؤال هاي اول، چنانچه 
بچه ها در طول بحث خود به جواب نرسيده باشند، با طرح ۱۰ 

سؤال، رفته رفته به پاسخ پرسش كليدي مي رسند. 
در قسمت «فعاليت هاي ديگر»، از بچه ها خواسته مي شود 
ــتان و يا بعضي بخش هاي آن و نيز درباره مضمون،  درباره داس
نقاشي كنند، بحث كنند، نمايشنامه اجرا كنند و موارد ديگري 

از اين قبيل. 
ــكل كاربردي و جذاب تنظيم شده است كه در  كتاب به ش
طي هر بخش آن، مفاهيم و مضامين مختلف در ذهن كودكان 
ــكل گيري همزمان با شكل گيري  نقش مي بندد و چون اين ش
ــخصيت آنها روي مي دهد، مفاهيم براي هميشه در فكرشان  ش

باقي مي ماند.

کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانانفلسفه براي كودكان و نوجوانان

داستان هايي براي فكر كردن
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