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  فصلنامة تعليم و تربيت
  ٩٦ ـ شمارة مسلسل ١٣٨٧ زمستان ٤ـ شمارة چھارم سال بيست و 

  پژوھشكدة تعليم و تربيت پژوھشي  -علمي نشرية 

  صفحه   فھرست مطالب اين شماره

اطالعات مربوط به فصلنامه و شـرايط 
 پذيرش مقاالت

 ٥  

 سخن سردبير  
  

 سرمقاله 
 ٨  

  

٩  
  تــاريخ فلســفه تعلــيم و تربيــت در

 ايران
  

بختيار شعباني  دکتر
 ورکي
 رضا محمدي چابکي

 

١٧  

  سير تحول تكنولـوژي آموزشـي در
ــــــــــــــــــــر و ــــــــــــــــــــه نظ  عرص

  عمل در ايران     
  

  ٥١ دكترھاشم فردانش

  ریزی درسی در ایران   برنامه
  معاصر

 

  ٨٣ پور اله موسی دکتر نعمت

 ـــ ران و روانشناســـی تربيتـــی در اي
 :غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب

  گذشته،حال و آينده      
 

  ١٢٥ آبادي دکتر حسين لطف

  سيرتحول تربيت معلم در آموزش و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورش  پ

  گذشته ، حال وآينده :معاصر ايران     
  

  ١٧٣ احمد صافي

  تبيين و تحليل ويژگيھاي مدارس
 موفق در

  ايران معاصر آموزش و پرورش       
 

  ٢٠١ اقبال قاسمي پويادكتر 

 ـــر انديشـــهمـــر ھاي اســـتاد  وري ب
ــــــــــــــــاي ــــــــــــــــاردان و داللتھ  ك

  آن براي آموزش و پرورش ايران     
  

  راھنماي اشـتراك و بـرگ درخواسـت
 فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلنامه

  تربيت  تعليم و       

 ٢٤٠  
  
٢٦٠  

 ٢٦٢   چكيده مقاالت به انگليسي  
  نقل و اقتباس از مطالب با ذكر مآخذ مجاز است
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 ١٣٨٠فصلنامه تعليم و تربيت از سال 
ان اسالم در پايگاه استنادي علوم جھ

)ISC (سازي گرديده است نمايه.  

مورّخ  ٦٢٢٢/٣شماره براساس رأي 
 كميسيون بررسي نشريات ١١/٦/٨٥

 علمي كشور در وزارت علوم، تحقيقات و
فصلنامه تعليم و تربيت داراي  ،آوري فن

باشد و درج  درجه علمي ـ پژوھشي مي
مقاالت در اين نوع نشريات به تشخيص 

ھاي مميزه در ارتقاء اعضاء ھيأت ھيأت
 .علمي مؤثر خواھد بود
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اطالعات مربوط بـه فصـلنامه و شـرايط پـذيرش 

  مقاالت
  

  ھدف نشريه

ھاي نو و  تربيت اشاعه انديشه ھدف از انتشار فصلنامه تعليم و
ــه ــه يافت ــت و در زمين ــيم و تربي ــه تعل ھاي  ھاي پژوھشــي در عرص

تـا بـه پويـايي . باشـد وابسته در حوزه وزارت آموزش و پـرورش مي
ــگران  ــگاھھا، پژوھش ــي دانش ــأت علم ــاي ھي ــان اعض ــي مي علم
سياستگذاران، مـديران عـالي و ميـاني دامـن زده، امكـان بسـط و 

يم و تربيت و ارتقاء كيفيت عمل تعليم و تربيت را توسعه دانش تعل
  .فراھم سازد

  :خط مشي ھيأت تحريريه

ھاي مـرتبط بـا تعلـيم و  اي كـه در يكـي از شـاخه ھر نوع مقالـه
تربيت در حيطه فعاليتھاي آموزش و پرورش نوشته شود و از ارزش 

ــراي بررســي و چــاپ  -علمــي  پژوھشــي الزم برخــوردار باشــد، ب
ھيأت تحريريه در رد يا قبول . جله پذيرفته خواھد شداحتمالي در م

  .و نيز ويرايش مقاالت آزاد است

  :محورھاي مقاالت

ھاي زيـر و نـاظر بـه  موضوع مقاالت بايـد تـا حـد امكـان در زمينـه
  .ھاي نظري و كاربردي باشد جنبه
 مباني نظري تعليم و تربيت اسالمي  
 ساختار و بافت مراحل تحصيلي  
 ــ ــوزش و پ ــاص آم ــاي خ عشــايري، روســتايي، (رورش گروھھ

  )كودكان استثنايي
 ھـاي  ھاي درسـي نـاظر بـه حوزه ريزي درسي و برنامـه برنامه

  .مختلف يادگيري
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 ريزي آموزشي برنامه  
  ــان ــازآموزي و نگھــداري معلــم و ســاير كاركن تربيــت، جــذب، ب

  آموزش و پرورش
 ننقد و ارزيابي نوآوريھاي آموزشي در ايران و جھا  
 فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش  
 اقتصاد و ماليه آموزش و پرورش  
 مشاركت مردمي در آموزش و پرورش  
 پژوھش در آموزش و پرورش  
 فضا و تجھيزات آموزشي  
 ھاي تعليم و تربيت مطالعات تطبيقي در حوزه  
 دھي، تشـــكيالت و قـــوانين در آمـــوزش و  مـــديريت، ســـازمان

 پرورش
  :پذيرش مقاالت شرايط 

  :از نظر محتوا، مقاالت ارسالي بايد: الف

 .در جھت ھدف و موضوعھاي تعيين شده باشد. ١
ھاي فرھنگي و متناسب با ارزشـھاي جامعـه  با رعايت جنبه. ٢

 .ارائه شده باشد
ــات و پژوھشــھاي . ٣ ــات و تجربي ــل مطالع ــان حاص ــد امك ــا ح ت

 .نويسنده باشد
فيـد بـراي آمـوزش و پـرورش جمھـوري حاوي نكـات بـديع و م. ٤

 .اسالمي ايران باشد

  :از لحاظ ساختار ظاھري: ب

  :الزم است نويسندگان نكات زير را رعايت فرمايند
متن مقاله و نيز فھرست منـابع و مأخـذ بـا فاصـله عـادي بـر . ١

 .روي اوراق معمولي تايپ شود
نسـخه . صـفحه تايـپ شـده تجـاوز نكنـد ٢٠ـ  ٢٥مقـاالت از . ٢
پي مقالـه ھمـراه بـا فايـل الكترونيكـي ارسـال شـود، ھمچنـين چا

و مطــابق آخــرين  word xpمقــاالت بايــد بــا اســتفاده از برنامــه 
  .نامه فرھنگستان فارسي تنظيم و تايپ شود شيوه
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عنوان مقاله، نام نويسنده يا نويسندگان و سازمان وابسته و . ٣
لد مقاله اي و نشاني الكترونيكي روي ج مشخصات علمي و حرفه

چكيـده مقالـه حـداكثر در صـد و پنجـاه تـا دويسـت و . نوشته شود
ھا به دو زبان فارسـي و انگليسـي  پنجاه كلمه به ھمراه كليد واژه

 .ضميمه گردد
جدولھا، در صفحات جداگانه ارائه شود و عناوين جـدولھا، بـه . ٤

 .صورت روشن و گويا در باالي آنھا ذكر گردند
ھاي جداگانـه رسـم و مجـزا از  رھـا، در برگـهتصاوير و يا نمودا. ٥

 .گذاري گردند جدولھا، شماره
 .تنظيم گردد (APA)منابع و مأخذ در پايان براساس سبك . ٦
معادل التين مفاھيم و ھمچنين نامھاي خارجي كـه در مـتن . ٧

گذاري شـده و  شـماره) با استفاده از اعداد توك(مقاله آمده است 
 .صفحات درج شود با زبان اصلي در زيرنويس

اي چـاپ شـده  مقاله ارائه شـده نبايـد قـبالً در ھـيچ نشـريه.. ٨
در نامه ارسالي نويسندگان بايد به صورت شفاف اين امر را . باشد

 .و حق چاپ ھر مقاله، پس از پذيرش محفوظ است. ذكر كنند
ــد . ٩ ــب تســريع داوري خواھ ــه موج ارســال دو نســخه از مقال
  .گرديد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سخن سردبير
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محمد كـاردان اسـت  نامه يادنامه استاد فقيد دكتر علي اين ويژه
كه با ھدف بزرگداشت ايشان و نقـش تأثيرگذارشـان در توسـعه و 

  .تعالي علوم تربيتي در ميھن اسالمي تھيه شده است
ت يكي از اعضاي مـؤثر و ھيأت تحريريه كه بيش از يك سال اس

وفــادار خــود را از دســت داده اســت، در بــاب چگــونگي اداي دِيــن 
نسبت به ساحت ايـن شخصـيت برجسـته بـه بحـث و تبـادل نظـر 

اي  نامـه نشست و سرانجام به اين نتيجه رسيد كه بـا انتشـار ويژه
كه معرف يكي از عاليق و نگرانيھـاي دكتـر كـاردان اسـت، بـه ايـن 

عالقه مـورد اشـاره بـه مباحـث تـاريخي . پوشاندمھم جامة عمل ب
شـود  تعليم و تربيت و به ويژه تاريخ تعليم و تربيت ايران مربـوط مي

اين تأكيـدات يـك . كه بارھا مورد تذكر و تأكيد ايشان قرار گرفته بود
غفلت و قصور در حوزه تعليم وتربيـت در ايـران را ھـدف قـرار داده و 

انديشـانه  يانـه و روشـنگرانه و ژرفمانند سـاير اشـارات اسـتاد داھ
چرا كه حكايت از واقعيت تلخ فقر آگاھي تـاريخي در زمينـة . است

آموزش و پرورش ايران دارد كه الجرم آثار مخرب خـود را بـر توسـعه 
  .تعليم و تربيت به جاي خواھد گذاشت

) و تـا حـدودي نقـد(نامة استاد كاردان بـه بررسـي و تبيـين  ويژه
گونــاگون آمــوزش و پــرورش در جھــان و ايــران  ھاي تحــوالت عرصــه

معاصــر اختصــاص دارد و اســتادان گرانقــدر ايــن حــوزه بــا آگــاھي از 
شأن نزول آن از مشاركت در توليد استقبال نمودند و از برآینـد ایـن 

شایان ذکـر اسـت کـه ضـيق . مشارکت مجموعه حاضر فراھم آمد
ــد در ــاران نویســنده بتوانن ــه ھمک ــانع از آن شــد ک ــت م ــدوین  وق ت

مقاالت، اسـتانداردھای کيفـی مـورد نظـر خـود را بـه طـور تمـام و 
با این حال این مجموعه فـتح بـابی اسـت کـه . کمال رعایت نمایند

توانــد محققــان جامعــة تعلــيم و تربيــت مــا را بــه ادامــه ایــن راه  می
تشویق و ترغيب نمایـد و ایـن جریـان مطالعـاتی مطـابق خواسـت 

اميد است که خداوند روح . استمرار یابد استاد کاردان در جامعه ما
استاد ما را قرین رحمت واسعه خود گرداند، و نـام و یـاد ایشـان را 

  .در جامعه تعليم و تربيت ایران جاودانه سازد
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  سرمقاله

در مراسم نکوداشتی که برای تجليـل از  ١٣٨٥در دی ماه سال 
رنـده محمد کـاردان برگـزار شـد، نگا  مقام شامخ علمی دکتر علی

سـال سـابقه  ٢٠افتخار آن را یافت کـه بـه دليـل داشـتن بـيش از 
آشنایی با ایشان دقـایقی بـه بيـان آنچـه در ایـن شخصـيت ممتـاز 

این دقایق، دقـایق . یافته و درسھایی که از ایشان آموخته، بپردازد
شـد و  پرالتھابی بود، چرا که در حضور دکتـر کـاردان بایـد ایـراد می

آن روز در چنين موقعيت و مناسـبتی سـخنرانی گاه تا  من نيز ھيچ
با وجود این، دقـایق پرالتھـاب سـپری شـدند و مـن در . نکرده بودم

کنار دکتر کاردان جای گرفتم و با واکنش فراموش نشـدنی ایشـان 
: ایشان متواضعانه و قریب بـه ایـن مضـمون فرمودنـد. رو شدم روبه

، ھمـين "رآیمتواستم از عھده معرفی خودم مثل شما بـ من نمی"
تایيــد اســتاد ســبب شــد کــه در ایــن مجــال نيــز کــه اختصــاص بــه 

نامه ايشان دارد، پردازشی جدید از آن مطالب را بـه  سرمقاله ویژه
تری  خوانندگان فصلنامه تعليم و تربيت عرضه نمایم تا طيـف وسـيع

از دانشجویان، مربيان و استادان ایـن مـرز و بـوم بـا اسـتاد کـاردان 
  .ن دریافتم، آشنا شوندگونه که م آن

  ویژگيھا و خصایص دکتر کاردان

ــــه دانش.١ ــــدوزی مجدان ــــه  :ان ــــاردان را در عرص ــــر ک دکت
بـه دیگـر سـخن . اندوزی حریص، فـزون طلـب و جـدی یـافتم دانش

نيـاز  گاه از آموختن باز نایسـتاد و خـود را از آمـوختن بی کاردان ھيچ
و را حتـی در جدیت او در این عرصـه مثـال زدنـی بـود و ا. ندانست

  .ساخت شناختم، سرآمد می ميان غالب استادانی که من می
استاد کاردان چه در مقـام تـدریس و  :گيری عالمانه سخت. ٢

بـر حفـظ ) در ھيئتھـای مميـزه و غيـره(چه در مقام قاضی و مميـز 
نمود و از سرزنش کسانی که از قِبَل  حيثيت و شان علم تاکيد می

افتادنـد بـاکی بـه  بيانه به زحمـت میگيری عالمانه و مر این سخت
ھا و  کــاردان بــر ھمــين منــوال از ورود بــه عرصــه. داد خــود راه نمــی

پذیرش مسئوليتھایی کـه شـائبه ھتـک حيثيـت علـم در آن وجـود 
ــز  ــان اعمــال تفاوتھــاي علمــي وجــود نداشــت، پرھي داشــت، امك

  .نمود می
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ــوج  :نوجــویی مصــلحانه. ٣ ــاردان م روح نوجــویی در وجــود ک
داد و بـا اتکـا  در ھيچ شرایطی به وضع موجود رضایت نمـی. دز می

به ھوش سرشار خود، نوآوری در جھت اصالح امـور و تـالش بـرای 
پاسخ دادن به نيازھـای واقعـی زمـان را وجھـة اصـلی ھمـت خـود 

این ویژگی، ھـم در عرصـه مـدیریتھایی کـه بـر عھـده . ساخته بود
، در عرصـه اقـدامات گرفته بود مشھود بود و ھم، بـه شـکل بـارزتر

علمی او، به ویژه در آثـار علمـی کـه بـه جامعـه عرضـه نمـود، بـه 
  .خورد چشم می

روش کـاردان " سخن دانسته گفـتن" :وري حكيمانه سخن. ٤
یـا "او این نصيحت خواجة شيراز را آویـزه گـوش کـرده بـود كـه . بود

  ."گوی ای مرد عاقل یا خموش  سخن دانسته
او . استاد کاردان کامال جلوه داشـت این ویژگی در سخنرانيھای

با اتکا به قدرت تحليل و پردازش ذھنی قوی در مقام سخن گفـتن 
کرد کـه شـنوندگان نـه تنھـا احسـاس اتـالف وقـت  چنان عمل می

یافتند که با تراوشاتی حکيمانه  کردند، بلکه به سرعت در می نمی
  .اند مواجه
کـرد  می کاردان در جایی که احساس :ھمکاری مشفقانه. ٥

ــور شخصــی  ــور اســت، خــواه ام حضــورش ســبب گشــایش در ام
ــا را بی ــور ســازمانی و تشــکيالتی، دعوتھ ــا ام ــاران ی پاســخ  ھمک

گذاشت و حتی اگر قبول دعـوت ھمـراه بـا زحمـت و مشـقت  نمی
جالب اینکه نوعاً بـدون . خرید برای او بود، این زحمت را به جان می

ھا قـدم  ن عرصـهحساب سود و زیـان مـادی و چشمداشـت بـه ایـ
بـه راسـتی کــه ایـن بيـت ســزاوار نـازنينی چـون کــاردان . نھـاد می
  .است

غالم ھمت آن "
  نازنينم

كه كار خير بی روی 
 "و ريا كرد

در کاردان به رغم تمـام شایسـتگيھا و  :تواضع بلندمنشانه. ٦
فضائل، از کبر و غرور به راستی خبری نبود و ایـن ویژگـی اخالقـی 

و ما کاردان گویی پيـام . داشتنی ساخته بود از او انسانی دوست
را بـه نيكـويي دريافتـه بـود و گسـترة  اوتيُتم من الِعْلـُم ااِّل َقلـيالً 

دانسـت و از  قابل توجه معرفت و آگاھيھاي خود را اندك و قليل مي
  .ساخت آن محمل و موجبي براي تبختر نمي
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ر سـازي كاردان به دور از ھرگونه ريا و ظاھ :ايمان خالصانه. ٧
مـن كـه . انساني مؤمن و به لوازم عملي ايمان خود نيز پايبند بـود

توفيــق ھمراھــي ايشــان را در ســفرھاي متعــدد داشــتم، بــه ايــن 
دھم و بـر ايـن  پايبندي به عنوان يك شاھد مستقيم شـھادت مـي
شـايد آرامـش . باورم كه امثال بنده در ميان ھمكـاران كـم نيسـتند

را كه نظر ھر مخاطب و معاشر استاد  اي روحي و رواني و طمأنينه
كرد بتـوان ناشـي از ھمـين ويژگـي او دانسـت  را به خود جلب مي

  "اال به ذكر هللا تطمئن القلوب"كه 
استاد بارھا گفته بود كه پـس از  :وطن دوستي عاشقانه. ٨

ھايي مناسـب بـراي مانـدن و  اتمام تحصـيالت در سـوئيس، زمينـه
ــا داشــتند، امــا  اشــتغال بــه پــژوھش و ســاير امــور علمــي در اروپ

قاطعانه تصميم بـه بازگشـت گرفتنـد تـا دِيـن خـود را بـه مـيھن ادا 
استاد البتـه در . اين اتفاق تفسيري جز عشق به وطن ندارد. كنند

اي از  مقاطع ديگر ھم كه زمينه براي جالي وطن فراھم بـود و عـده
ي تـر خـارج از مرزھـا استادان، خود را بـه محيطھـاي رضـايت بخش

ايران رساندند، اين دلبستگي و وفاداري را نشان داد تا ديگر جايي 
جلـوه ديگـر وطـن . براي اندك ترديد ھـم بـراي كسـي بـاقي نمانـد

دوســتي عاشــقانه كــاردان كــه بســيار حــائز اھميــت نيــز ھســت، 
دلبستگي او به ميراث فرھنگ و به ويژه ميراث ادبي اين مرز و بوم 

  .ساخت مي بود كه از او يك ايراني فاخر
مصــاحبت بــا اســتاد حقيقتــا دلنشــين و  :تعامــل مھربانانــه. ٩

با ھر مفارقـت، فـرد منتظـر فرصـتي ديگـر بـراي تجديـد . جذاب بود
بخشي از اين جذابيت مرھـون تواضـع و . ماند ديدار و مصاحبت مي

بزرگ منشي ايشان بود كه به آن اشـاره شـد و بخـش ديگـر ھـم 
ــق و وســيع  ــش عمي ــول دان ــه معل ھاي علمــي و  او در عرصــهالبت

شــد چنــين تعـامالتي بــراي مخاطــب  فرھنگـي بــود كــه سـبب مي
  .آور باشد آموزنده و نشاط

پيشـگي زنـدگي  اسـتاد بـا قناعت :زيست شـرافتمندانه. ١٠
كرد و گرچه از نامھرباني نامھربانـان نسـبت بـه علـم و عـالم و  مي

اه خـود گ كرد، اما ھيچ تبعيضھاي موجود در جامعه گاھي گاليه مي
اين چنين بود كه خود را مديون كسي . زي طلبگي را رھا نساخت

ديد و توانست آزادانديشي و منش انتقادي به دور از ھياھو را  نمي
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ــه زيســتي شــرافتمندانه را در  ــرام خــود ســازد و تجرب مشــي و م
  .معرض ديد ديگران قرار دھد

 توان گفت استاد سفر كردة ما به راسـتي كـه با اين اوصاف مي
داشـت و اسـتادي رداي زيبنـدة " كفـايتي اسـتادانه"در مجموع 
حال كه در ميان ما نيست بايد از درگاه ايـزد سـبحان . قامت او بود

ھاي  چشـمهرھـرو نمانـد و  عاجزانه مسئلت نماييم كـه راه او بي
را در ايـن سـرزمين جـاري و سـاري فياض استادي و كـارداني 

  ).آمين(بنمايد 
دگان محتـرم فصـلنامه را بـه يادداشـتھايي در ادامه توجه خواننـ

توانـد مكمـل و مؤيـد نكـات يادشـده در بـاال  نمايم كه مي جلب مي
باشــد ايــن يادداشــتھاي بســيار ارزشــمند و روشــنگر دربــارة دكتــر 
كاردان نخست از زبـان خـودش، سـپس از زبـان فرزنـد ارشـدش و 
 ســرانجام از زبــان تنــي چنــد از دوســتان و ھمقطــاران او خوانــدني

  .است

  كاردان از زبان خودش

مدت ھشت سال مدير كل آموزش دانشگاه بودم و در اين مدت 
. از گزينش دانشجويان تا جريانھاي تحصـيل آنھـا زيـر نظـر مـن بـود

ھشـت سـال نيــز رئـيس دانشـكدة علــوم تربيتـي و سـيزده ســال 
بـه نظـر مـن رياسـت، يعنـي . شناسي بـودم رئيس مؤسسه روان

مھم، رئيس ھـر قـوم خـدمتگزار آن قـوم  سيد القوم، خاد«: خدمت
دانسـتم و در  رياسـت در دانشـگاه را يـك امـر تربيتـي مي. »است

بـه قـول . گاه رياسـت در بيـرون از دانشـگاه را نپـذيرفتم نتيجه ھيچ
و . مرحوم دكتر صديقي، بادة علم را از دانشگاه تھران خورده بـودم

شـگاه تھـران پـا از دان» اي سربنه آنجا كه باده خـورده«: به مصداق
  .بيرون نگذاشتم و به حقوق دانشگاھي قناعت كردم

، در ١٣٤٢آورم كـه اولـين كنكـور سراسـري در سـال  به ياد مـي
مـن عضـو . دانشگاه تھران برگزار شـد و عـدة انـدكي قبـول شـدند

پس از اعالم نتایج، با سيل معترضان رو بـه رو . ھيئت اجرايي بودم
پـس از » شود بدھيد، بررسی می اعتراضھا را کتبی«گفتم . بودیم

يـك روز معـاون مـن . ھاي مسئوالن و مقامات شروع شد آن توصيه
: بررسـي كنيـد، گفـت: اعتراضـھا را چـه كنـيم؟ گفـتم: آمد و گفت

بريزيد در سطل آشـغال، يـا مقامـاتي : ھا را چه كنيم؟ گفتم توصيه
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ــت مي ــد، ناراح ــيه كردن ــه توص ــزل مي ك ــا را ع ــد و  شــوند و م كنن
دھيم و  خورد، يا راھمان را ادامه مي ند به درد مديريت نميگوي مي

ھميشه با اين استقامت، در ھر . خوشبختانه مشكلي پيش نيامد
  .مقام ايستادم

  سه ويژگي استاد كاردان به قلم فرزند ارشدش

توجه و احترام به ارزشھاي ديني و انسـاني  :اصالت و اعتقاد
ار و نـوع برخـورد او بـا و رعايت آنھـا در عمـل نقـش مھمـي در رفتـ

او اصالت را از خانواده اصـيل و . موقعيتھاي سخت و پيچيده داشت
معتقدش به ارث بـرده بـود و خـود بـودن و خـود مانـدن در وجـود او 

راستي و درستي، انصاف و مروت، آرامش و نـرمش و . نھادينه بود
ـــادي او سرچشـــمه  ـــا و ارزشـــھاي نھ ـــاري او از باورھ وجـــدان ك

شـك ويژگيھــاي برتــر شخصــيت و  الت و اعتقــاد، بياصــ. گرفـت مي
  .كرد مديريت او بود كه احترام و پذيرش مخاطبانش را نيز جلب مي

دانست و عميقا معتقد بـود كـه  او به خوبي مي :قدرشناسي
ــا اســتاد شــد او قدرشناســي از معلمــان و . بايــد شــاگردي كــرد ت

يده بودنـد مربياني را كه در طول زندگي در تعليم و تربيـت او كوشـ
دانست و در صدر آنھا از پدر و مادر و سـپس  نوعي خودآگاھي مي

او به . كرد معلمان دوره ابتدايي خود در دبستان سعدي يزد ياد مي
دانست و عميقا معتقد بود كه نيروي انسـاني ھمكـار و  خوبي مي

لـذا . ھمراه او مھمترين عامل جھت نيل به ھدف و موفقيت اسـت
از تـك تـك ھمكـاران و ھمراھـان زحمـتكش تشويق و قدرشناسي 

او بــه خــوبي . كــرد خــود در تمــامي ســطوح را ھرگــز فرامــوش نمي
دانست كه موفقيت يك مجموعه و مديريت آن در گروه رضـايت  مي

مراجعه كنندگان يا به اصـطالح مـديريت امـروز ھمـان مشـتريان آن 
وه لذا احترام به مراجعه كننده و قدرشناسي از او اركان شي. است

مديريت او بود و با جديت تمام سعي در اشـاعه روحيـه و فرھنـگ 
مداري در اطـراف و مجموعـه تحـت مـديريت خـود  احترام و مشتري

تــوان بــه روشــني ديــد و آموخــت كــه  در مــورد ايشــان مي. داشــت
احترام و قدرشناسي صادقانه فرآيندي دوطرفه است و مديراني از 

قدرشناسـي جامعــه قــرار  ايـن رنــگ، ھمــواره خـود مــورد احتــرام و
  .اند گرفته
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كوشي و پركاري را از مـردم  وي روحيه قناعت و سخت :قناعت
ــود ــرده ب ــه ارث ب ــگ . زادگــاھش ب ــاعتي از رن ــانع، قن او انســاني ق

قناعـت او بـه معنـي درجـا زدن و ايسـتايي . شكرگزاري و سـپاس
ھا و  ھا و خواســته قناعــت او نــوعي موازنــه را ميــان داشــته. نبــود

ســرانه و  ري از ھوســھاي زودگــذر و ماجراجوييھــاي سبكخــوددا
قنـاعتي حـافظ آنچـه داشـت و تـالش . كـرد مطالعه فـراھم مي بي

نـوعي آرامـش و رضـايت از . براي توسعه آن ھمراه با درك واقعيتھا
  .ساز حركت و پرواز به سوي آينده بود وضع موجود كه خود زمينه

گاه دكتــر نيــك چھــره محســني اســتاد بازنشســته دانشــ
  تھران

دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تھران با رياسـت دكتـر منـوچھر 
در سالھاي نخست تاسيس آن يعني در سال . افضل تاسيس شد

» پــس از گذرانيــدن امتحــان اســتادياري بــه تــدريس در آن«، ١٣٤٥
در آن زمـان دانشـگاه در يـك سـاختمان . دانشكده مشـغول شـدم

ابق قـرار داشـت و اكثـر كـادر س) توحيد(اي، در ميدان كندي  اجاره
علمي آن جواناني بودنـد كـه ماننـد مـن، پـس از پايـان تحصـيل در 
خارج از ايران، بـه وطـن بازگشـته و بـا شـوق بـه خـدمت مشـغول 

دكتر منـوچھر افضـل، بـا رفتـار خـوب و مـديريت سـالم . شده بودند
خود محيط بسيار گرم و مشوقي را ايجـاد كـرده بـود و مـا، جوانـان 

وطــن بازگشــته، بــا شــوق و احســاس مســئوليت بــه كــار  تــازه بــه
پس از رفتن دكتر افضل به خـارج از ايـران، مـديريت . مشغول بوديم

دانشكده به مرحوم دكتر كاردان سپرده شد كـه در آغـاز بـه علـت 
رفتن دكتر افضل دلخور بـوديم، خيلـي زود جـذب شخصـيت گـرم و 

ھــر چنــد  رفتــار دوســتانه دكتــر كــاردان شــديم و احســاس كــرديم
شخص عـوض شـده ولـي محـيط ھمچنـان گـرم و سـالم اسـت و 

  .احساس تعلق ما به دانشكده ھمچنان پايدار ماند
آموزش و تربيتـي   كاردان شاگرد به حق پياژه و سرشار از دانش

بود كـه در دانشـگاه ژنـو، در كالسـھاي پيـاژه و انسـتيتوي ژان ژاك 
وزشھاي عملـي و روسو آموخته بود، دكتر كاردان به نقش كلي آم

خواسـت  او معتقـد بـود و مي. تحقيقات تجربي توجه بسيار داشت
از . مدارس را از مھدكودك تا دبيرسـتان بـه دانشـكده منضـم نمايـد

ــر او، دانشــكده ــت و  نظ ــيم و تربي ــه ھــدفش و رســالتش تعل اي ك
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آموزش است بايد بتواند روشـھاي گونـاگون آمـوزش را بـه تجربـه و 
ن طريق بر قاطعيت آموزش و نيز دانش تربيتـي آزمون بگذارد و از اي
متاســفانه بــا وجــود اقــدامات و كوششــھاي . بــومي خــود بيفزايــد

  .بسيار ايشان، اين برنامه ھرگز نتوانست به درستي اجرا شود

دكتــر حمــزه گنجــي اســتاد بازنشســته دانشــگاه عالمــه 
  طباطبايي

 پس از بازگشت از فرانسه و اشتغال در دانشگاه گـاھي اسـتاد
ديدم و ھمچنان وظيفة شاگردي را تنھـا بـا  را، به مناسبتھايي مي

كـردم  اما جسارت نمي. آوردم سالم كردن و اداي احترام به جا مي
دكتـر كـاردان در وزارت علـوم جـزء ھيئـت داوران . كه نزديكتـر بـروم

بودند و دربارة ارتقا از استادياري بـه دانشـياري و از دانشـياري بـه 
بنده قبال درجه دانشـياري را دريافـت كـرده . ادندد استادي نظر مي

پروندة استادي من به وزارت علوم رفتـه بـود و  ١٣٧٣بودم، اواسط 
بـراي آنكـه ھرگـز نـوبتش نرسـد و . مانـد بايستي در نوبـت مي مي

به ھر حال حكم بازنشستگي بنـده در . احتماال كنار گذاشته شود
كار قرار گرفت تا صـبح زده شد و از زير در داخل دفتر  ١٥/١١/١٣٧٣

جلسـة . اين خبر بـه گـوش دكتـر كـاردان رسـيد! زود غافلگير شوم
العاده تشـكيل دادنـد و اسـتادي مـرا بـه تـاريخ پـيش از صـدور  فوق

يكـي بـراي . تفاوتھا را نگاه كنيـد. حكم بازنشستگي تصويب كردند
كند و ديگري درجـة  جلوگيري از ارتقا، حكم بازنشستگي صادر مي

به تاريخ پيش از صـدور حكـم بازنشسـتگي و زمـان ارسـال  ارتقا را
يكـي . ھر دو انسانند اما اين كجا و آن كجـا! كند پرونده تصويب مي

سالھا گذشت مرحوم دكتر قنـادان، . دھد برد، يكي نان مي نان مي
ــوم اجتمــاعي دانشــگاه آزاد اســالمي واحــد  رئــيس دانشــكده عل

بـراي . اني دعوت كردنـدرودھن، مرحوم دكتر كاردان را براي سخنر
آنكــه وظيفــة شــاگردي خــود را بــه جــاي آورم، مــاجراي قبــولي در 
كارشناسي ارشد دانشگاه تھران و مساعدتھاي دكتر كاردان را در 
ارتقا به درجة استادي يادآور شدم و در پايان چنـد بيتـي از اشـعار 

  :حميدي شيرازي را به پاس قدرداني از زحمات ايشان، خواندم
ـــد ايـــن  عقـــل اگـــر گوي

 ســــــــــخن يــــــــــا دل
  

با تو گويد حكيم دريـا 
  دل

  

تو به ھرجا روي خـرد بــال مــرغ ھــر كجــا پــرد 
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 آنجاســــــــــــــــــــــــت
  

 آنجاســــــــــــــــــــت
  

مثـــل ســـنجش تـــو بـــا 
 دگــــــــــــــــــــــــــــران

  

مثل ذره است و كـوه 
 گــــــــــــــــــــــــــران

  

توه نـه آنـی كـه اَت بـه
 چنــــــــــــگ آرنــــــــــــد

  

يــا زتــو بھتــر از فرنــگ 
ــــــــــــــــــــــــــــد  آرن

  

گر كسـی آرد و كسـی 
ـــــــــــــــــــــــــــــردت  ب

  

نشود زين دو بـيش و 
 كــــــــــم خــــــــــردت

  

ايشان وقتي كه در پشـت تريبـون قـرار گرفتنـد، درس ارزشـمند 
درخــت ھرچــه بــارش «المثل  طبــق ضــرب. ديگــري بــه ھمــه دادنــد

اسـتاد موفـق «: فرمودنـد» آيـد شـود سـرش فروتـر مي بيشتر مي
بينيم  امروز مـي» !كسي است كه شاگردش از خودش بھتر باشد

مـن بيشـتر  اكثر شاگردان من، از جمله دكتر حمزه گنجـي از خـود
ــار كرده ــد ك ــه آن روز ھــم مي! ان ــه  البت ــروز ھــم ھم دانســتند و ام

دانند كه اين گفته تنھا تشويقي بيش نبود كه عـادت اسـتادان  مي
  .مثبت و دانشجو دوست است
كســی كــو بــا تــو نيكــي 
ــــــــار ــــــــك ب  كــــــــرد ي

  

ـــاد  ھميشـــه آن نكـــويي ي
  )ناصر خسرو(دار  می

نشسـته دكتر اقبال قاسمي پويا عضو ھيئـت علمـي باز
  پژوھشكده تعليم و تربيت

به ھنگام مصاحبه با نگارنـده بـراي ورود بـه دورة دكتـري رشـتة 
دكتــر ) ١٣٥٤(تــاريخ و فلســفة آمــوزش و پــرورش دانشــگاه تھــران 

ــدام در  ــه ھــر ك ــد ك ــدگان بودن ــاردان ھــم در جمــع مصــاحبه كنن ك
استاد . كردند اي تخصص داشتند و پرسشھاي تخصصي مي رشته

ردند به طرح پرسشھايي از من كه بسيار وسـيع و كاردان شروع ك
شناسـي، از  كردنـد، از روان پرسـش مي  از ھر رشـته. متنوع بودند

ــرورش، از فلســفه و منطــق و رشــته ــاريخ آمــوزش و پ ھاي ديگــر  ت
مــن ھــم بــه فراخــور اطالعــاتم پاســخ . وابســته بــه علــوم تربيتــي

مرحلـة سـرانجام پـس از چنـدين . دانم گفتم نمـي دادم يـا مـي مي
چندين سال از اين . امتحان كتبي و شفاھي دو نفر پذيرفته شديم

در برخــي از ســمينارھا افتخــار داشــتم ھمــراه . موضــوع گذشــت
گيريھاي كالس  ايشان باشم و استاد در اين مواقع به خالف سخت
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رفتار و صميمي بودنـد و خيلـي عالقـه داشـتند  درس بسيار خوش
شجويان پيشين خود باشند و به كه ھمواره در جمع ھمكاران و دان

گـاھي ھـم بـه مطايبـه و . گفت و گوھاي علمي و روزمره بپردازند
گفتنـد كـه ھمـه شـنيدني و آمـوختني  مزاح سخنان شـيريني مي

جناب استاد : روزي در يكي از محفلھا به ايشان عرض كردم. بودند
: پرســيدم! خــواھم جســارتاً از حضــورتان ســؤالي بكــنم اجــازه مي
اد در جلسة مصاحبه بـا مـن بـراي ورود بـه دورة دكتـري جناب است

شما از ھر رشته سؤال كرديد، مگر من عالمه بودم كـه بتـوانم بـه 
ھمة آن پرسشھا پاسخ بدھم؟ فلسـفه و علـت ايـن موضـوع چـه 

اي دادند كـه ھنـوز ھـم آويـزة گوشـم اسـت و  بود؟ پاسخ سنجيده
گـــويي  خواســـتم ببيـــنم مـــي مي: ام، گفتنـــد چـــراغ راه انديشـــه

يــا بــه ھمــة پرسشــھا دانســته و نادانســته پاســخ ! دانم نمــي
اين ھمان روح و بينش علمي و روح فلسفي سقراطي ! دھي مي

وقـت بـا قاطعيـت  ھيچ  از ايـن رو،. بود كه اسـتاد كـاردان دارا بودنـد
ــواره ســخنان علمــي  لوحانه ســخن نمي ســاده ــه ھم ــد، بلك گفتن

  .المانه بودايشان توام با شرط و شروط و ترديدھاي ع

نامه سردبير فصلنامه و ويژه  
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.  
بختيار شـعباني  دکتر
 ورکي

رضــــــــا محمــــــــدي 
  چابکي

  چكيده

بررسـي تـاريخ فلسـفه تعلـيم و ھدف اصلي اين مقالـه، 
  فلسفه تعليم و تربيـت بـه. تربيت ايران در دورة معاصر است

اي دانشگاھي ھمزمان با تأسيس انجمن جـان  عنوان رشته
ديــويي در آتالنتيــك ســيتي در ايالــت نيوجرســي امريكــا، در 

امـا . گذاری شـد ميالدي پایه ١٩٣٥فورية  ٢٤تاریخ يكشنبه، 
دارد و   قة بســـيار كوتـــاھتريایـــن رشـــته در ايـــران ســـاب

از سـوي ديگـر، . اي ثبت شده بـراي آن وجـود نـدارد تاريخچه
بررسي دقيق رونـد توسـعة ھـر رشـته بـا ارجـاع بـه افـراد و 

اي كــه در تشــكيل و جھتگيــري آن نقــش  ســازمانھاي حرفــه
در ايــن پــژوھش بــا  .انــد، امكانپــذير اســت كليــدي ايفــا كرده

ــاريخي و اســن بھره ــري از روش ت ــوب گي ــدارک مکت ــا (اد و م ب
ــا ــا مصــاحبة نيمــه (و اســناد شــفاھي ) اعتبارســنجي آنھ ب

، اطالعـات )يافته با كارشناسـان ايـن رشـته در ايـران ساخت
بنـا بـر ايـن، در ايـن . موردنظر گردآوري و تحليل شـده اسـت
ــه ــه، پــس از بررســی مختصــر تجرب المللــی در  ھای بين مقال
كننده انجمنھاي  عيينتاریخ فلسفه تعليم و تربيت، به نقش ت

آنگـاه ضـمن تشـريح . ساز اشاره شـده اسـت معتبر و جريان
نشان داده شد  وضعيت فلسفه تعليم و تربيت در ایران معاصر،

                                                      
 ١٥/١٠/٨٧: تصويب نهايي               ١١/٨/٨٧: دريافت مقاله

.  دانشگاه فردوسی مشهديت فلسفه تعليم و ترباستاد ir.ac.um.ferdowsi@bsabani 
 . دانشـگاه فردوسـی مشـهددانشجوی دکتری فلسـفه تعلـيم و تربيـت 

com.yahoo@rmrahy 
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افـزايش شـمار توسعه تحصيالت تكميلـي در ايـن رشـته و كه 
محصــوالت و آثــار ارزشــمند علمــي، آموختگــان، افــزايش  دانش

انجمــن ملّــي فلســفه برگــزاري ســمينارھاي تخصصــي، تشــكيل 
تعلــيم و تربيــت، تأســيس نخســتين نشــرية تخصصــي و افــزايش 

ھمـراه تـرويج   بـهروزافزون گروھھاي دانشـگاھي در ايـن رشـته 
زمينــه را بــراي  ،شــيوة پــژوھش در فلســفه تعلــيم و تربيــت

بـا . انـد بھبود وضعيت آتي اين رشته در كشـور فـراھم نموده
در ايـران، بـه رغـم دھنـد كـه  بررسيھا نشـان مي وجود اين،

انتشــار آثــار بســيار در ايــن زمينــه، فيلســوفان تربيتــي ايــران 
آمــوزان  بيشـتر بــه سـودآوري فلســفه بـراي معلمــان و دانش

رسد كه ما بايـد خـود  نظر مي بنابراين، به . اند گرايش داشته
عنوان فيلسـوفان تربيتـي اصـيل بازيـابيم و تمـايز ميـان  را به 

به . و تربيت را از ميان برداريم فلسفة محض و فلسفه تعليم
ھــدف اساســي فيلســوف تربيتــي بايــد نــاظر عبــارت ديگــر،  

باشد به توسعه و تعميق فھم مباحث فلسفي كه در فرايند 
بنابراين، فھـم مبـاني فلسـفي تعلـيم و . نمايد تربيت رخ مي

تربيت و نـه صـرفاً بھبـود عمـل آمـوزش بايـد در كـانون توجـه 
  . گيرد متخصصان اين رشته قرار

  
  تاريخ؛ ايران؛ علوم تربيتي؛ فلسفه تعليم و تربيت: ھا كليدواژه
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  مقدمه

حوزة معرفتي فلسفه تعليم و تربيت، فارغ از تعاريف بسيار گوناگوني 
ــارة آن وجــود دارد  ؛ ھيــر و پرتلــي، ١٣٧٠؛ اســميت، ١٣٥٦نلــر، (کــه درب

ظـر از من: ، از دو منظر کلي قابل بررسي اسـت)١٣٨٥؛ بھشتي، ١٣٧٤
مثابـة قلمـروي در طـرح ديـدگاھھا و نظريـات  اول، اين حوزة معرفتـي بـه 

اي به انـدازة  شود که سابقه فلسفي دربارة تعليم و تربيت محسوب مي
طور  زمينه، انديشمندان و فيلسوفان به  در اين. تاريخ تفکرات بشري دارد

مســتقيم يــا غيرمســتقيم ديــدگاھھايي دربــارة مبــاني، اھــداف، اصــول، 
از منظــر دوم، ايــن حــوزة . انــد شــھا و نظــام تعلــيم و تربيــت ارائــه کردهرو

اي دانشـگاھي طـي چنـد دھـة اخيـر در برخـي  مثابة رشـته معرفتي به
وجود آمـده و  کشورھاي پيشرفتة سه قارة اروپا، آمريکـا و اقيانوسـيه بـه

  ). ١٣٨٥بھشتي، (رشد کرده است 
ديـد، در بررسـي تحـوالت ذکـر گر  بـاره با توجه به دو منظري که در اين

تـوان دو رويکـرد اساسـي در  نگـاري آن نيـز مي اين حوزة معرفتي و تاريخ
ھاي  ھا و فلسفه رويکرد اول ناظر به بررسي تاريخي انديشه. نظر گرفت

ھاي گونـاگون قابـل اجراسـت  گوناگون تعليم و تربيت بوده کـه بـه شـيوه
رويکرد دوم نـاظر بـه  ).١٩٩٦، ٣؛ کمبليس١٩٩٤، ٢؛ بارو١٩٧٩، ١نوردنبو(

عنوان يک رشتة دانشگاھي است  بررسي تاريخي اين حوزة معرفتي به
در رويکــرد اخيــر توجــه بــه چيســتي . کــه عمــري کمتــر از يــک قــرن دارد

طور كلـي  ھاي مطرح شده در اين حوزه بسيار محدود است و به انديشه
نظر و محصوالت آن در سطوح متفـاوت مـدّ  سير تحوالت نھادي اين رشته

). ٢٠٠٨، ٦؛ آنــدر١٩٩٨، ٥ھيگــز؛ ١٩٨٨، ٤کامينســکاي(گيــرد  قــرار مي
و از » گـرا گزارشـھاي برون«از رويکرد اول بـا عنـوان ) ١٩٨٨(کامينسکاي 

نــام بــرده و بــه جايگــاه و » گــرا گزارشــھاي درون«رويکــرد دوم بــا عنــوان 
  .ضرورت ھريک اشاره داشته است

ن يـک رشـتة دانشــگاھي، عنــوا فلسـفه تعلـيم و تربيــت در ايـران بـه 
اگر مبدأ اين تاريخ را ھمانند برخي کشورھاي . تاريخي بسيار کوتاه دارد

پيشرو در اين زمينه، تأسيس انجمـن ملـي ايـن حـوزة معرفتـي بـدانيم، 
تاريخي فلسفه تعلـيم  -بايد اذعان کنيم که کشور ما ھنوز در دورة پيش

                                                      
١ . Nordenbo 
٢  . Barrow 
٣  . Chambliss 
٤  .  Kaminsky 
٥  . Higgs 
٦  . Under 
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اعضـاي ھيئـت علمـي  پيرو تالشھايي که چنـد تـن از. و تربيت قرار دارد
دانشگاھھا و شماري از دانشجويان تحصيالت تکميلي ايـن رشـته در دو 

انجمـن ملَـي بـراي رشـتة ) ١٣٨٧(اند، در سال جـاري  سال اخير داشته
ايـن بـا وجـود ايـن، . فلسفه تعليم و تربيت در ايران تأسيس شده است

اي در نظـام  رشته ھنوز از اھميـت، جايگـاه و مسـئوليت شايسـته
وزش و پــرورش ايــران، خصوصــاً آمــوزش عــالي ايــران، برخــوردار آمــ

بخش بزرگي از علل ايـن امـر، فـارغ از ناآشـنايي و . نگرديده است
نامھرباني متولّيان فرھنگي کشورمان با جايگاه دانشھاي نظـري و 
بنيــاديني چــون فلســفه و گرايشــھاي گونــاگون آن، ممكــن اســت 

کردھـــاي بالفعـــل و ناشـــي از ناشـــناس مانـــدن عملکردھـــا و کار
 .تواناييھا و امکانات بالقوة اين رشته در نظام آموزشي ايـران باشـد

کسـوتاني بـزرگ ھمچـون شـادروان  دريـغ پيش با اين حال، تالشھاي بي
، شــادروان دکتــر ھوشــيار، دکتــر شــکوھي، دکتــر )اَعلــم(دکتــر صــديق 

ي ايـن گـذاري، تـداوم و تعـال ياد دکتـر کـاردان در پايه شريعتمداري و زنده
ـــر کســـي پوشـــيده نيســـت و ســـتايش و ســـپاس  ـــران ب رشـــته در اي

  .پذير است شان با شناخت و ادامة حرکت آنان امكان زحمات
آموختگان و دانشجويان  امروزه شمار اعضاي ھيئت علمي و نيز دانش

تحصيالت تکميلي اين رشته بـه حـد معتنـابھي رسـيده اسـت و در ايـن 
ه و مقـاالت و پژوھشـھاي بسـياري زمينه کتابھاي گوناگوني منتشر شد

ھمچنـين، ھرچنـد کـه تـا . رسد در نشريات علمي به چاپ رسيده و مي
کنون نقش و اھميت اين رشتة علمي در ارتقاي سطح عملکرد آمـوزش 
و پرورش و آموزش عالي ايران چندان مورد توجه قـرار نگرفتـه اسـت، بـا 

تدوين سـند ملـي  وجود اين در سالھاي اخير تالشھايي در اين زمينه در
نكتة حائز اھميت در تدوين اين . شود آموزش و پرورش ايران مالحظه مي

ــه مباحــث فلســفي،  ــا توجــه ب ســند، مطالعــات نظــري آن اســت كــه ب
در اين مقاله بـه . انجام گرفته است  ...شناختي و  شناختي، جامعه روان

  .مفاد اين مطالعات نظري اشاراتي خواھد شد
ــوان گفــت کــه  راي ايــن پــژوھش ميدر ضــرورت و اھميــت اجــ ت

کسـوتان، اعضـاي  گونه تحقيقات اطالعاتي مفيد را دربـارة پيش اين
ــت علمــي، دانش ــار و محصــوالت  ھيئ ــان، دانشــجويان و آث آموختگ

گذاري و  فرھنگــي مــرتبط در اختيــار متولّيــان و متصــدَيان سياســت
ر ريزي نھاد آموزش عالي و ديگر نھادھاي فرھنگي کشور قرا برنامه
ھاي مـورد نيـاز،  چنـين اطالعـاتي ھمـراه بـا ديگـر مؤلفـه. دھد  مي

ــالح ــن رشــته را امكان اص ــذير و چشــم گري و بھســازي اي اندازي  پ
مناسب را براي حرکتھاي آيندة آن در مسير رشد و توسعه ترسيم 



 تاريخ فلسفه تعليم و تربيت در ايران

 

توانـد راھگشـايي  از آنجا که شناخت تـاريخ ميھمچنين، . خواھد كرد
آينده باشد، با نگـاھي بـه سـير تحـوالت  مناسب براي وضعيت کنوني و

ــاريخي ســرمايه ــن رشــته در کشــورمان و بررســي ت ھاي فرھنگــي و  اي
آوري پيشـينه و وضـعيت موجـود و  انساني موجود در اين زمينه و بـا گـرد

توان امکـان  ھمچنين با نگاھي به جايگاه كشورمان در سطح جھان، مي
  .عيت مطلوب را فراھم آوردنگري براي رسيدن به وض ريزي و آينده برنامه

يکـي از  ١نگـاري تعلـيم و تربيـت بررسي تاريخ تعليم و تربيـت يـا تاريخ
فعاليتھاي پژوھشي اساسي است که در حوزة علوم تربيتي به عناوين 

بررســي تــاريخ تحــوالت رشــتة دانشــگاھي . پــذيرد گونــاگون صــورت مي
ء ايــن فلســفه تعلــيم و تربيــت کشــورھاي گونــاگون را نيــز بايســتي جــز

گونــه تحقيقــات در  اين. سلســله از فعاليتھــاي پژوھشــي محســوب کــرد
؛ ١٩٨٦کامينسـکاي، (سطح جھاني از سابقة قابل تـوجھي برخوردارنـد 

ـــيس، ؛ ١٩٩٣؛ کامينســـکاي، ١٩٨٨کامينســـکاي،  ـــز، ؛ ١٩٩٦کمبل ھيگ
  ).٢٠٠٨؛ آندر، ١٩٩٨
ه نگاران رشتة فلسفه تعليم و تربيت، تـاريخ فلسـف طور کلي، تاريخ به

آموزش و پرورش کشورھا را جداي از تحوالت و جنبشـھاي روشـنفکري، 
دانند، بنـابراين، تـاريخ ايـن رشـته را در چنـين  سياسي و اجتماعي نمي

). ٢٠٠٨؛ آنـدر، ١٩٩٨؛ ھيگز، ١٩٩٣کامينسکاي، (نگارند  ھايي مي زمينه
در بررسي تاريخ اين رشته در کشور ترکيه، ) ٢٠٠٨(عنوان نمونه، آندر  به
. و بازة زماني قبل و بعد از جنـگ جھـاني دوم را در نظـر داشـته اسـتد

المللـي آن  اين امر تحـت تـأثير وقـايع و جريانـات روشـنفکري و روابـط بين
در مــرور فلســفه ) ١٩٩٨(اي ديگــر، ھيگــز  در نمونــه .کشــور بــوده اســت

کنـد تـا بـا توصـيف  سـعي ميتعليم و تربيت در کشور آفريقـاي جنـوبي، 
انداز  چشـم) بـه ويـژه رويکـرد پسـامدرن(ي معاصر جھـان گفتمان فلسف

نويني براي برخورد با چالشـھاي موجـود فرھنـگ و آمـوزش و پـرورش در 
در اين زمينه، نويسنده با بررسـي تـاريخي . کشور آفريقاي جنوبي بيابد

نگـاھي بـه ) مانند دوره آپارتايد(تحوالت سياسي و اجتماعي اين کشور 
  .اين رشته در کشور مذکور داشته است و جايگاه  ميراث گذشته

ــه ــا، اتحادي ــراد، انجمنھ ــه ســھم اف ــه ب ــين، توج ھا و نشــريات  ھمچن
بـه عبـارت . اي در گسترش و تحول اين رشـته بسـيار اھميـت دارد حرفه

ھـاي  نگـاري ايـن رشـته بـه تـأثير دوره گر بايسـتي در تاريخ ديگر، پژوھش
اي توجـه  زمانھاي حرفـهاجتماعي و تاريخي گوناگون و نقش افـراد و سـا

بيشتر نشان دھد و با روشي تاريخي به بررسي تحوالت ايـن رشـته در 
در بررسـي ) ١٩٨٨(عنوان نمونـه، کامينسـکاي  بـه. کشور مذکور بپردازد

                                                      
١  . Historiography of education  
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گرا در برابـر  از گزارشھاي برون ١تاريخ فلسفه آموزش و پرورش استراالزيا
او در  .تأکيد كرده است گرا ياد کرده و بر اھميت نوع اول گزارشھاي درون

پژوھش خود، ابتدا به چگونگي پديد آمدن اين رشتة دانشگاھي و افـراد 
مؤثر بر آن اشاره داشته، سپس بـه بيـان تحـوالت ايـن رشـته در جوامـع 

اجتماعي آن پرداخته و در ادامه، بـه  - مذکور با توجه به شرايط سياسي
حوزه در توسـعة ايـن  نقش انجمنھا و نشريات و آثار منتشر شده در اين

  .رشته اشاره کرده است
رسـد گرچـه  نظـر مي با بررسي پيشينة اين فعاليتھا در کشورمان به 

برخي مطالعات در زمينة تبيين بنيانھاي سياسي، اجتماعي و فرھنگي 
کيـاني نـژاد، ؛١٩٨٨پور،  محسن(تعليم و تربيت ايران وجود داشته است 

طور خـاص، واکـاوي  ؛ اما به)١٣٨٢ الھدي، ؛ علم١٣٨٠الھدي، ؛ علم١٣٧٥
؛ ١٣٧٩زيبـاکالم، (مباني فلسفي تعليم و تربيت ايران بسيار اندک بـوده 

و دربارة تاريخ رشتة فلسفه تعلـيم و تربيـت در ايـران نيـز ) ١٣٨٢باقري، 
البتــه، ھرچندکــه ظــاھراً ھــدف از پــژوھش . شــود پژوھشــي يافــت نمي

و تربيـت در ايـرانِ پـس از فلسـفه تعلـيم «بـا عنـوان ) ١٩٨٨(پور  محسن
، بررسي مباني فلسفي تعلـيم و تربيـت ايـران در دوران پـس از »انقالب

توان دريافت که  انقالب اسالمي بوده است، اما با مطالعة اين مقاله مي
او نيز صرفاً به مقايسة مباني سياسي، اجتماعي و فرھنگي نظامھـاي 

اسالمي ايران پرداختـه ھاي پيش و پس از انقالب  آموزش و پرورشِ دوره
  .است

روش «گيـري از  با توجه به مطالب ذكر شده، در ايـن پـژوھش بـا بھره
ــاريخي ــران در ســدة » ت ــن رشــته در اي ھجــري شمســي ١٤ســوابق اي

گيــرد تـا بــدين وســيله  مــورد بررسـي قــرار مي ٢)١٣٠٠-١٣٨٧سـالھاي (
تصــويري روشــن از زمــان و نحــوة آغــاز، ســير تحــوالت و ميــزان تعــامالت 

ھمچنين، با نگاھي بـه زندگينامـة . ھاني اين رشته در ايران ارائه شودج
ــي پيش ــي و فرھنگ ــم  علم ــته نقشــي مھ ــن رش ــه در اي ــوتاني ک کس

اند به مطالعة افراد و آثـار تأثيرگـذار فلسـفه تعلـيم و تربيـت ايـران  داشته
ھمچنـين، وضـعيت كنـوني فلسـفه تعلـيم و تربيـت در . خواھيم پرداخت
در نھايـت، بـا . در نھادھاي آموزشي ترسيم خواھد شدايران و نقش آن 

بنــدي اوضــاع پيشــين و کنــوني ايــن رشــته، نظــري ھــم بــه آينــده  جمع
  .خواھيم افکند

                                                      
١. Australasia :ــه ــامل ک منطق ــايی ش ــتراليا، ای جغرافي ــورهای اس ش

 .اقيانوسيهو جزاير جنوبی اقيانوس آرام در  نو نيوزلند، گينة
های ايرانی ذکر شده در اين مقاله بر مبنای هجری شمسی  تمام تاريخ .٢

 .  اند لحاظ شده
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  المللي در تاريخ فلسفه تعليم و تربيت ھاي بين تجربه

عنـوان  ھمانطور که در مقدمه گفته شد، فلسـفه تعلـيم و تربيـت بـه 
ــارة تعلــيم و تربيــت قلمــروي در طــرح ديــدگاھھا و نظريــ ات فلســفي درب

رو، بررسـي تـاريخ  از ايـن. اي به اندازة تـاريخ تفکـرات بشـري دارد سابقه
موازات بررسـي تـاريخ تفکـرات بشــري داراي  فلسـفه تعلـيم و تربيـت بــه

از زماني که آدمي به انديشة مـنظم و منسـجم . گستره و امتداد است
مسائل آموزش و پـرورش  نحوي در پي يافتن پاسخ به پرداخته است، به

بـر . معناي عام آن نيز بـوده و ديـدگاھھايي در ايـن بـاب داشـته اسـت به
ھاي تربيتي محرز شده است كـه سـابقة ايـن  صاحبنظران تاريخ انديشه

ــاز مي انديشــه ــدنھاي دوران باســتان ب ــه تم ــاريخ ب ــول ت ــردد؛  ھا در ط گ
مصــر  تمــدنھايي ھمچــون ھنــد باســتان، چــين باســتان، ايــران باســتان،

در ادامه، با ظھور انديشـمندان و متفکـرين . باستان و يونان و رم باستان
ھا گسـترش يافتـه و بعضـاً بـه  گوناگون در سراسـر جھـان، ايـن انديشـه

ظھــور نظامھــاي فکــري جالــب تــوجھي دربــارة تعلــيم و تربيــت انجاميــده 
  ).  ١٣٨١؛ کاردان، ١٣٧٩؛ نخستين، ١٣٧٤؛ ماير، ١٣٥٤طوسي، (است 

گونه اظھار داشـت کـه برخـي از ايـن  توان اين بندي مي تقسيم در يک
انديشمندان به طور مستقيم به مسائل تربيتي پرداخته و حتي نظامي 

انـد؛ و برخـي ديگـر از آنھـا  جامع و فراگير دربارة تعليم و تربيت ارائـه داده
تـوان از  انـد، لـيکن مي طور مستقيم به ايـن مباحـث روي نياورده  گرچه به

بيني آنــان پاســخھايي را در بــاب مســائل تربيتــي  نگرشــھا و جھــان طــرز
  ).١٣٨١؛ کاردان، ١٣٧٧زاده،  نقيب(استنتاج کرد 

مجموعة اين فعاليتھا در طول تاريخ منجر به توليد آثاري کالسيک نيـز 
ــه. شــده اســت ــاب  ب ــه، کت افالطــون نخســتين » جمھــوري«عنوان نمون

ز نظر فالسفة آمريکايي، کتـاب شود؛ و ا شاھکار در اين زمينه تلقي مي
ــا آن » دموکراســي و تعلــيم و تربيــت«روســو و کتــاب » اميــل« ديــويي ب

ھاي  پس از آنھـا، از مقـاالت تربيتـي اسپنسـر و نوشـته. پيوندھايي دارد
تربيتي الک، ھگل، کانت، کمنيوس، پستالوزي، ھربارت و احتماالً راسل 

   ).١٩٩٤بارو، (توان نام برد  مي
ھاي تربيتـي از دو  کر اينکه در بررسيھاي تاريخي انديشـهنکتة قابل ذ

رويکرد اول نـاظر بـه بررسـي آراء و . توان تبعيت کرد رويکرد اساسي مي
ھاي فيلسوفان و مربياني است که به تعليم و تربيت بـا نگـاھي  انديشه

بھــايي کــه ذيــل  کتا(اند  ژرف و فلســفي يــا تحليلــي و انتقــادي نگريســته
نگاشته » ھاي تربيتي مربيان انديشه«يا » آراء تربيتي سير«عنوان کلّي 

رويکرد دوم نيـز نـاظر بـه بررسـي ). اند اند از اين رويکرد تبعيت کرده شده
ھمان ديدگاھھا تحت لواي مکاتب فلسفي ماننـد رئاليسـم، ايدآليسـم، 
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کتابھــايي کــه ذيــل عنــوان کلّــي (اســت ... ناتوراليســم، پراگماتيســم و
تفـاوت ). انـد اند از اين رويکرد تبعيت کرده اشته شدهنگ» مکاتب تربيتي«

شود کـه برخـي بـه نقـاط افتراقـي آراي  اين دو رويکرد از آنجا ناشي مي
فيلسوفان و متفکران نظر داشته و ديدگاھھاي آنان را قابل جمـع در يـک 

ھا  اند و برخي ديگر به نقـاط اشـتراکي آن انديشـه مکتب خاص ندانسته
ــدگا ــته و دي ــر داش ــاوت نظ ــب متف ــل مکات ــع ذي ــل جم ــا را قاب ھھاي آنھ

  .اند دانسته
اي دانشـگاھي، تـاريخي  عنوان رشـته فلسفه تعليم و تربيت به

نخست، . نگاري اين رشته دو ديدگاه وجود دارد در تاريخ. کوتاه دارد
ديــدگاھي اســت کــه آغــاز ايــن تــاريخ را در قــرن نــوزدھم مــيالدي 

م، ديـدگاھي اسـت کـه آغـاز داند و طرفداران انـدکي دارد و دو مي
داند و از اعتبار بيشتر برخوردار  اين تاريخ را قرن بيستم ميالدي مي

  .است
كه از طرفداران ديـدگاه نخسـت اسـت اظھـار ) ١٩٩٦(  کمبليس

اي  دارد كه فلسفه تعليم و تربيت در صورت اخيـر جايگـاه حرفـه مي
لــيم و ھا و کالجھــاي تع خــود را عمــدتاً در دانشــگاھھا و دانشــکده
ھـايي در برنامـة درسـي و  تربيت کسب کرده و ابتدا به شکل دوره

ھاي فـوق ليسـانس و دکتـرا پديـد آمـده  صـورت برنامـه سرانجام به
طبق نظر وي، در قرن نوزدھم سه مفھوم از فلسفه تعلـيم . است

منزلـة   فلسـفه تعلـيم و تربيـت بـه: و تربيت قابل تشـخيص اسـت
ديـدگاه اسپنسـر و (تقرايي روشي علمي بـراي اسـتنتاجھاي اسـ

اي کـه  ؛ فلسفه تعلـيم و تربيـت بـه عنـوان رشـته)گرايان ديگر علم
اســت کــه علــوم   ھــدف آن تحقــق بخشــيدن بــه واقعيتــي بزرگتــر

؛ و )آليســـتھا ديـــدگاه ايده(گيرنـــد  گونـــاگون از آن سرچشـــمه مي
ھايي کـه  اي از انديشـه مثابـة مجموعـه  فلسفه تعليم و تربيت بـه

  ).ديدگاه جان ديويي(عيتھاي تربيتي آزموده شوند بايد در موق
نگــاري رشــتة فلســفه تعلــيم و  تــر کــه بــه تاريخ ديــدگاھي معتبر

گيري اين رشته را در قـرن  پردازد، سرآغاز تکوين و شکل تربيت مي
در كشور آمريکا » ١انجمن جان ديويي«بيستم، مصادف با تأسيس 

ــد مي ــه. دان ــت ، فلســفه )١٩٨٨(زعم کامينســکاي  ب ــيم و تربي تعل
گويي  گيري از فلسـفه در پاسـخ مربوط به قرن بيستم است و بھره

اي، موضـوعي جديـد  به مسائل ناشي از آموزش و پرورش مدرسه
                                                      

١. The John Dewey Society (JD 
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تاريخچة ايـن رشـته فقـط بـه انـدازة سـازمانھاي معاصـرش . است
ھمچنــين، مطالعــة مــنظم فلســفه تعلــيم و تربيــت در . قــدمت دارد

  .ميالدی آغاز شده است ١٩٣٥ل اياالت متحدة آمريکا از سا
طبق اين ديدگاه، سرآغاز تاريخي رشتة فلسفه تعليم و تربيت، 

در  ١مــيالدي در ھتــل ترايمــور ١٩٣٥فوريــة ســال  ٢٤روز يکشــنبه 
ايـن . آمريکا بوده است ٣واقع در ايالت نيوجرسي ٢آتالنتيک سيتي

ــا تأســيس انجمــن جــان ديــويي در آمريکــا اســت  تــاريخ مصــادف ب
در ايــن تــاريخ گروھــي از انديشــمندان و ). ١٩٨٥کاي، کامينســ(

اند  متفکراني که در زمينة مسائل آموزش و پرورش دغدغه داشـته
و بحرانھــاي سياســي، اجتمــاعي، فرھنگــي و اقتصــادي آن دوران 
آنان را نسـبت بـه آن مسـائل نگـران کـرده بـود، گـرد ھـم آمدنـد و 

نيـادين تعلـيم و سعي در ايجاد انجمني براي بازنگري در مسـائل ب
  .تربيت و در نتيجه بازسازي جامعة خود داشتند

  ھـاي معرفتـي گونـاگون ايـن نگـاري حوزه نکتة قابل ذکر در تاريخ
ھا، تحقّـق  است که انجمنھا، نشريات و آثـار مکتـوب در ايـن زمينـه

. اند بخش داشـته ھا محسوب شده و نقشي ھويت عيني آن حوزه
ــز از ا ــيم و تربيــت ني ــوده اســتفلســفه تعل . يــن امــر مســتثني نب

ھاي گونـاگون  طور که گفته شد، ظھور آثار کالسيک و نوشته ھمان
اي بسـيار مناسـب بـراي  در طول تاريخ اين حوزة معرفتـي نماينـده
در بررسي تاريخچـة رشـتة . معرفي و تجسّم عيني آن بوده است

. فلسفه تعليم و تربيت نيز نبايد از مالحظـة ايـن عناصـرغافل مانـد
ا، از آنجا که ھدف اصلي اين مقاله بررسي تـاريخ ايـن رشـته در ام

ايران است، در ادامة اين بحث صرفاً به انجمنھاي معتبر و نشريات 
اصلي آنھـا و گرايشـھا و رويکردھـاي موجـود ايـن رشـته در جھـان 

  .اشاره خواھد شد
توان از شش انجمن معتبر و  در حوزة فلسفه تعليم و تربيت مي

ام برد کـه ھريـک تعـاملي مسـتقيم بـا جريـان تغييـر و ساز ن جريان
ــين، ھريــک از ايــن انجمنھــا . اند تحــوالت ايــن حــوزه داشــته ھمچن

  کننـد کـه بـه اي وابسته به خـود در ايـن زمينـه منتشـر مي نشريه

                                                      
١. Traymore Hotel 
٢. Atlantic city 
٣. New Jersey 
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ــه ــة پاي ايــن . شــوند ھاي اساســي ايــن رشــته محســوب مي منزل
  :ند ازترتيب قدمت عبارت آنھا به  انجمنھا و نشريات وابسته

تربيــت و «مجلــة ): ١٩٣٥) (آمريکــا( ١انجمــن جــان ديــويي. ١
 ٢»فرھنگ
ــت . ٢ ــيم و تربي ــن فلســفه تعل ــا(انجم ــة ): ١٩٤١( ٣)آمريک مجل

  ٤»نظرية تربيتي«
ــر. ٣ ــاي کبي ــت بريتاني ــيم و تربي ــن فلســفه تعل ): ١٩٦٥( ٥انجم

  ٦»مجلة فلسفه تعليم و تربيت«
مجلــة ): ١٩٧٠( ٧انجمــن فلســفه تعلــيم و تربيــت اســتراالزيا. ٤

 ٨»فلسفه و نظرية تربيتي«
ـــادا. ٥ مجلـــة ): ١٩٧٢( ٩انجمـــن فلســـفه تعلـــيم و تربيـــت کان

  ١٠»پايدوسس«
مجلـــة   ):١٩٨٨( ١١المللـــي فيلســـوفان تربيتـــي شـــبکة بين. ٦

  ١٢»مطالعات فلسفه و تربيت«
البته غير از اين موارد، انجمنھا و نشريات ديگـر نيـز وجـود دارنـد 

کنند؛ ھمچنين، برخي از اين انجمنھـا  يت ميکه در اين عرصه فعال
غير از موارد فوق دارند کـه برخـي  يا نشريات مھم ديگري   سالنامه

متعلــق بــه ( ١٣»ســالنامة فلســفه تعلــيم و تربيــت«از آنھــا ماننــد 
ــا ــت آمريک ــيم و تربي ــن فلســفه تعل ــا ) انجم ــي يکســان ب از اھميت

ـــيکن در اينجـــا انجم نشـــريات معرفي ـــد، ل نھـــاي شـــده برخوردارن
  .به آنھا بيشتر مدّنظر ھستند  وابسته  ششگانه و نشريات

ــيم و  در توضــيح گرايشــھا و رويکردھــاي موجــود در فلســفه تعل
تـوان از سـه رويکـرد اصـلي يـاد  المللي نيز مي تربيت در عرصة بين

                                                      
١. The John Dewey Society 
٢. Education and Culture (E&C) 
٣. Philosophy of Education Society (PES) 
٤. Educational Theory 
٥. Philosophy of Education Society of Great Britain (PESGB) 
٦. Journal of Philosophy of Education (JPE) 
٧. Philosophy of Education Society of Australasia (PESA) 
٨. Educational Philosophy and Theory (EPT)  
٩. Canadian Philosophy of Education Society (CPES) 
١٠. Paideusis 
١١. International Network of Philosophers of Education (INPE) 
١٢. Studies in Philosophy and Education (SPE) 
١٣- Philosophy of Education Yearbook  
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يــا » رويکــرد ســنتي«در رويکــرد نخســت کــه از آن بــا عنــوان . کــرد
دگاه فيلســــوفان و شــــود، ديــــ يــــاد مي» رويکــــرد اســــتنتاجي«

عنوان  انديشمندان گوناگون يا نظريات مکاتب فلسـفي گونـاگون بـه
مبنــايي بــراي اســتنتاج و اســتنباط ديــدگاھھاي تربيتــي محســوب 

مـيالدي رواج  ١٩٥٠تـا  ١٩٣٠ھاي  اين رويکرد که در دھه. گردد مي
فلسـفه «داشت، مورد انتقـاد قـرار گرفـت و رويکـرد دوم بـا عنـوان 

کـه مجموعـه تالشـھايي جھـت ايضـاح و » و تربيـتتحليلي تعلـيم 
ھـاي اساسـي تعلـيم و تربيـت بـود، در ايـن  تحليل مفاھيم و گزاره
ــه يافــت  ــز از  در دھــه). ١٩٩٦کمبلــيس، (عرصــه غلب ــر ني ھاي اخي

در اواخـر . ميـان آمـده اسـت سخن بـه » پسا تحليلي«رويکردھاي 
نـاگون ھاي گو ھا و فلسـفه قرن بيستم، با ظھور و گسترش نظريـه

، »نظريــــة انتقــــادي«، »ھاي پديدارشــــناختي فلســــفه«ماننــــد 
و » پساســـــــاختارگرايي«، »گرايي نوعمـــــــل«، »فمينســـــــيم«
شــاھد ديــدگاھھاي جديــد در حــوزة » ھاي پســت مــدرن فلســفه«

  .تعليم وتربيت ھستيم

  تصويري از پيشينة فلسفه تعليم و تربيت در ايران

تـوان  بيت در ايـران ميبا بررسي مقدماتي پيشينة تاريخي تعليم و تر
گونه اظھار داشت که فعاليتھاي تربيتـي در ايـن کشـور داراي مبنـاي  اين

ھاي دانشـمندان مسـلمان  و انديشـه  فلسفي معين و مشخصي نبـوده
نحـوي پنھـان بـر  به ) اي طور حاشيه  به(ھا  و ديگر انديشه) طور غالب به(

م و تربيت در ايران بـدين شاکلة تعلي. اند شاکلة تربيتي ايران اثرگذار بوده
در خانـه، (متعلمـان پـس از تحصـيالت مقـدماتي صورت بوده اسـت کـه 

ھـايي را  شـدند و دوره معموالً وارد مـدارس دينـي مي) مسجد يا مکتب
ھا آداب تعليم و تربيت بسيار مورد توجه بوده  گذراندند که در اين دوره مي
ي بـه بحـث گذاشـته ھا و مسائل تربيتي در ذيـل مباحـث اخالقـ نظريه و

توسـط غزالـي، » ايھـا الولـد«نگارش کتابھايي ھمچـون  .شدند مي
تعليم المـتعلم و طريـق «توسط دادبه، » ادب الصغير و ادب الکبير«

منيـــه المريـــد فـــي آداب المفيـــد و «توســـط زرنـــوجي، » التعلـــيم
توسـط خواجـه » آداب المتعلمين«توسط شھيد ثاني، » المستفيد

ھـايي ديگـر توسـط بزرگـاني ديگـر مؤيـد  ابنصيرالدين طوسي و کت
  ).١٣٨٤درّاني، (اين مطلب است 
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بـا ) دخالـت دولـت در ايـن امـر(تاريخ تعليم و تربيت رسـمي در ايـران 
ايدة تأسيس دارالفنـون بـا . مقارن است )١٢٢٨(تاريخ تأسيس دارالفنون 
اي فنــي، نظــامي و صــنعتي بــراي رفــع حــوائج  ھــدفِ داشــتن مدرســه

درّانـي، (کشور از انديشة اميرکبير سرچشمه گرفته بود نظامي و فني 
مباحـث نظـري تعلـيم و تربيـت نخسـتين بـار در سـال توجه به ). ١٣٨٤
ــدن درس  ١٢٩٠ ــا گنجان ــيم«ب ــز صــورت گرفــت » اصــول تعل ــن مرک در اي

  ).  ١٣٤٥مشايخي، (
و تبـديل آنھـا بـه  ١٢٩٨تأسيس دارالمعلمين و درالمعلمـات در سـال 

عنوان نخستين مراکـز   به( ١٣٠٧اتي و عالي در سال دارالمعلمين مقدم
و شروع تدريس علوم تربيتي در آن، طبـق ) رسمي تربيت معلم در ايران

تصـويب و ابـالغ  ١٣١١اي که از طـرف وزارت معـارف در سـال  اساسنامه
تر به امـر تعلـيم وتربيـت در ايـران شـده و  سبب توجھي جدي شده بود،

طبق اين اساسـنامه، . کم آشکار گرديـد کمفلسفة پنھان تعليم و تربيت 
ــة  ــک از شــعب پنجگان ــان ســال، دانشــجويان ھري ــاه ھم ــر م از اول مھ

بايسـت  دارالمعلمين عالي چنانچـه داوطلـب شـغل معلمـي بودنـد مي
عالوه بر تحصيل در شعبة خود، شش مادة درسي علوم تربيتـي را ھـر 

ايـن مـواد  .يک به مدت دو ساعت در ھفته در ظرف سه سـال فراگيرنـد
از لحــاظ تربيــت، علــم ) شناســي روان(النفس  درســي شــامل معرفــت

از لحاظ تربيت، فلسفه تربيت، مباني تعليمات ) شناسي جامعه(اجتماع 
مشـايخي، (متوسطه، اصول تعليم و تربيت و تاريخ تعليم و تربيت بودنـد 

١٣٤٥.(  
که از پيشـگامان رشـتة علـوم تربيتـي در ) اعلم(دکتر عيسي صَديق 

جھت به دعوت دانشگاه کلمبيا  ١٣٠٩شود، در سال  ايران محسوب مي
سـاله بـه  مسافرتي يکبازديد از دانشگاھھا و مؤسسات تربيتي آمريکا، 

بـه رياسـت دارالمعلمـين عـالي  آن کشور داشته كـه پـس از بازگشـت،
التحصـيل رشـتة رياضـي از دانشـگاه پـاريس بـود و  او فارغ. برگزيده شـد

ــود ــراي خ ــا  دورة دکت ــاي آمريک را در رشــتة فلســفه در دانشــگاه کلمبي
  :گونه اظھار داشته است باره اين او در اين .گذرانده بود

واگـذار کـردم و » اسـدهللا بيـژن«تدريس چھار مادة درسي اول را بـه 
شمسي بـه  ١٣١٢از سال . تدريس دو مادة ديگر را خود بر عھده گرفتم

بـه » محمدباقر ھوشيار« و» اکبر سياسي علي«، »رضازاده شفق«بعد 
علـت برگزيـدن درس اصـول تعلـيم و ..... معلمان علوم تربيتـي پيوسـتند

 ١٢٩٧تربيـت بـراي تـدريس ايـن بـود کـه از بـدو ورود بـه تھـران در سـال 
ترين احتيــاج معلمــين مــا،  شمســي احســاس کــرده بــودم کــه ضــروري
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ر ھمين جھت وقتي کـه د  به. آگاھي از طرق جديد تعليم و تربيت است
شمسي به دعوت وزارت فرھنگ قرار شد براي معلمـين  ١٢٩٨فروردين 

تھران سخنراني کنم، در باب اصول عملي تعليم و تربيت صحبت کردم و 
 ١٣٠٦بعــداً نيــز در رشــت نظيــر آن ســخنراني را تکــرار کــردم و در ســال 

تـأليف » اصـول عملـي علـم تربيـت«شمسي ھم کتابي تحـت عنـوان 
رو مقــدمات  از ايــن. را طبــع و منتشــر کــرد آننمــودم کــه انجمــن معــارف 

 - ١١٠، صـص ١٣٤٥صـديق، (تدريس ماده مذکور تا حدودي فـراھم شـد 
١٠٩.(  

، طبق قانون تربيـت معلـم، ١٣١٣با ظھور دانشسراي عالي در سال 
وقوع پيوست و شعبات پنجگانة دارالمعلمين عالي  تغييراتي اساسي به

فلسـفه و «لـه اينکـه شـعبة از جم. به نه رشتة تحصيلي تفکيک شدند
ــات ــه دو رشــتة » ادبي ــات فارســي«ب ــان و ادبي ــوم «و » زب فلســفه و عل
بدين ترتيب رشتة علوم تربيتي در پيوند بـا رشـتة . تقسيم شد» تربيتي

فلسفه قرار گرفته و زمينه براي گسـترش و تکميـل آن در سـالھاي بعـد 
  ). ١٣٤٥مشايخي، (فراھم شد 

ھاي اصول تعلـيم و  در زمينهزش مطالبي بنابراين، طي اين سالھا آمو
تربيت و تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت به اھتمام پيشـگامان ايـن رشـته 

سو، در اين دروس مطالبي دربـارة   از يک .در دانشسراي عالي آغاز شد
شد و از سوي  ھاي تربيتي مربيان بزرگ اسالمي ارائه مي آراء و انديشه
رب بازگشـته بودنـد سـعي در معرفـي و آموختگاني که از غـ ديگر، دانش

ــال نظامھــاي تربيتــي و انديشــه ــزرگ غــرب داشــتند  انتق ــان ب ھاي مربي
با توجـه بـه نيـاز ھمچنين، ). ١٣٨٧آبان  ٥زاده، مصاحبة تلفني،  ابراھيم(

ھا، برخي از اسـاتيد  اين مراکز آموزشي به کتابھاي درسي در اين زمينه
  .تندبه ترجمه و تأليف چنين منابعي پرداخ

نخستين اثر منتشـر شـده در ايـن حـوزه ترجمـة کتـاب کـم حجمـي 
ايـن اثـر را در . »ھرمان ھـارل ھـورن«از » فلسفه تربيت«است با عنوان 

ــع آراســته شــد» احمــد آرام« ١٣١٦ســال  ــور طب ــه زي . ترجمــه كــرد و ب
نويسنده در اين کتاب پس از مقدمه، شش فصل ديگر بـا عنـاوين پـيش 

شناسي، تربيت از لحاظ  ، تربيت از لحاظ زيستدرآمدي در مباحث تربيت
ـــم وظايف ـــاظ  عل ـــت از لح ـــاعي، تربي ـــاظ اجتم ـــت از لح ـــاء، تربي االعض

در فصــل آخــر، . شناســي و تربيــت از لحــاظ فلســفي آورده اســت روان
و » معنـي فلسـفه تربيـت«، »اسـلوب فلسـفه«ھايي با عنـاوين  بخش

  ).١٣١٦ھورن، (شود  مشاھده مي» تعريف تربيت«
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» فلسفه آموزش و پرورش«ن کتاب تأليفي در اين زمينه کتاب نخستي
ــأليف  در ســال ) اســتاد دانشســراي عــالي(» هللا اميرھوشــمند فــتح«ت
منظور  که در مقدمة اين کتاب ذکـر شـده، ايـن کتـاب بـه چنان. بود ١٣٢٦

آشنا ساختن دانشجويان علوم تربيتي به اصول و مباني فلسفه تربيـت 
اندرکاران امـر تربيـت تھيـه شـده  علمان و دستو کمک و راھنمايي به م

در فصـلھاي : دھي شده است محتواي کتاب بدين صورت سامان. است
ھـايي کـه  علل، موجبـات و انگيزه«، »معني و مفھوم فلسفه«ابتدايي، 

طـرق مختلفـي کـه فلسـفه «، »سـازد بشر را براي فلسـفه آمـاده مي
بيعــت بشــر از نظــر ط«و » گيــرد تعلــيم و تربيــت مــورد بررســي قــرار مي

ــرورش ــار مکتــب » آمــوزش و پ ــه و در ادامــه، چھ ــرار گرفت مــورد بحــث ق
صــورت  بــه ) ٤و عملــي ٣واقعــي ٢، معنــوي١طبيعــي(فلســفي تربيتــي 

در فصــلھاي ديگــر کتــاب نيــز از . اند اجمــالي مــورد بررســي واقــع شــده
و » شناسي، علم اجتماع، ھنر و صـنعت فلسفه پرروش از نظر زيست«
بحـــث شـــده اســـت » از نظـــر تعليمـــات دبيرســـتان فلســـفه تربيـــت«
  ).١٣٢٦اميرھوشمند، (

ــر اســتاد  ــأليف شــد، اث ــن ســالھا ت ــاب تأثيرگــذار ديگــري کــه در اي کت
. بــود) ١٣٢٧(» اصــول آمــوزش و پــرورش«محمــدباقر ھوشــيار بــا عنــوان 

  : درمقدمة چاپ سوم اين کتاب چنين آمده است
انشسراي عـالي کتاب حاضر حاوي مطالبي است که بيست بار در د

ــدريس شــده اســت و اســتخوان ــاب  ت ــبس از دو کت ــامالً مقت بندي آن ک
اصـول «آلمـاني و  ٥اثر کرشن اشـتاينر» نظريه در باب آموزش و پرورش«

، ١٣٢٧ھوشـيار، (آلمـاني اسـت  ٦اثر دکتـر ھينسـت» آموزش و پرورش
  ). مقدمة کتاب

اند و مؤلـف بـه  دھي شـده مطالب اين کتاب در شـش فصـل سـامان
رتيــب در فصــلھاي آن بــه مفھــوم اصــل، عمــل و اجــراي اصــول، طبقــات ت

کشـش و اراده مسـبوق  حيات، حيات سائقي انسان، اراده مسـبوق به
  .خرد پرداخته است به

                                                      
١. Naturalism  
٢. Idealism  
٣. Realism 
٤. Pragmatism  
١. Kerschenstein 
٢. Hinst 
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شـود،  دکتر ھوشيار که از پيشگامان اين رشته در ايران محسوب مي
مقاالتي چند نيز در مجالت گوناگون داخلـي منتشـر کـرده اسـت کـه از 

مجلـة ) (١٣١٦(» تعريـف حقيقـي تربيـت«توان به مقاالت  آنھا مي جملة
مجلـة آمـوزش و ) (١٣٣٢(» تربيـت و سرنوشـت بشـر«، )تعليم و تربيت

  .اشاره داشت) پرورش
، يکـي »١جان ديويي«توان از لحاظ تربيتي به  ايران را مي ١٣٢٠دھة 
دھـه در ايـن . ترين فيلسوفان تعليم و تربيت جھان، منسوب کـرد از بزرگ

ــن فيلســوف کــه آراء و انديشــه ــادي از اي ــار زي ــق  آث ــا رون ھايش در آمريک
اش به تمام جھـان رسـيده بـود، در ايـران ترجمـه و  بسياري يافته و آوازه

مدرســـه و «و ) ١٣٢٦(» مدرســـه و شـــاگرد«کتابھـــاي . منتشـــر شـــد
آموزشـگاھھاي «توسط مشـفق ھمـداني و کتابھـاي ) ١٣٢٧(» اجتماع
اي بر فلسفه آموزش و پرورش يا دموکراسي و  دمهمق«و ) ١٣٢٨(» فردا

. پور ترجمـه شـدند توسـط اميرحسـين آريـان) ١٣٢٩(» آموزش و پرورش
ھاي خـود اغلـب بـه  پور که گرايشات چپ داشت، در مقدمة ترجمه آريان

عنـوان  بـه . ھاي ديـويي نيـز پرداختـه اسـت نقدھاي تندي عليه انديشه
اذعــان » آموزشــگاھھاي فــردا«ب نمونــه، در مقدمــة ترجمــة خــود از کتــا

  :داشته است
اي  جامعـه... ما قابل اِعمـال واجراسـت؟  آيا پداگوژي ديويي در جامعه

که سراپا فساد و تباھي و نيازمند تغيير و تصحيح و تعـديل کلـي اسـت، 
، ١٣٢٨ديـويي، ! (و سرمشـق نسـل آينـده باشـد» الگـو«تواند  کجا مي

  ).مقدمة مترجم
امـا . سالھاي بعد نيـز مـورد توجـه قـرار گرفـت ھاي ديويي در انديشه

کوشـي  بار ديدگاھھاي ايـن فيلسـوف تربيتـي مـدافع و مـروّج سخت اين
  .ھمچون دکتر علي شريعتمداري داشت

محسـوب   دکتر علي شريعتمداري که يکي از پيشـگامان ايـن رشـته
التحصيل رشتة فلسفه و علوم تربيتي دانشسراي عالي  شود، فارغ مي

ه و مدرک دکتري خود را از دانشـگاه تنسـي آمريکـا اخـذ کـرده تھران بود
او عالوه بر اينکه در دانشگاھھاي گوناگون ايران در اين رشـته بـه . است

تــدريس و تربيــت دانشــجويان پرداختــه، اســتاد مــدعوّ ھمــين رشــته در 
شــريعتمداري، (دانشــگاھھاي اينــديانا و تنســي آمريکــا نيــز بــوده اســت 

  ).١٣٨٧ان آب ٦مصاحبة حضوري، 

                                                      
١. J. Dewey  
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» فلسفه تعليم و تربيـت«، )١٣٤٠(» اصول تعليم و تربيت«ھاي  کتاب
از آثار وي است کـه ) ١٣٦٧(» اصول و فلسفه تعليم و تربيت«و ) ١٣٤٨(

مؤلـف در آثـار خـود، . اند شـده  در زمينة با فلسفه تعليم و تربيت نوشـته
ضمن نقد و بررسي ديدگاھھاي متقدميني ھمچون دکتـر ھوشـيار، بـه 

پرداختـه و » ١اسـميت« و » جان ديويي«معرفي و ترويج نظريات تربيتي 
ھاي اسـالمي را در  گراي آمريکـايي و انديشـه تلفيقي از فلسـفة عمـل

  . عرصة تعليم و تربيت به منصّة ظھور نھاده است
ــر شــريعتمداري در ســال  ــين، دکت ــيالدي ١٩٦٦( ١٣٤٥ھمچن در ) م
لسفه تربيتي آمريکا بـا ارائـة بيست و دومين کنفرانس ساليانة انجمن ف

شـرکت کـرد و ايـن » المللي تربيتـي يک فلسفه بين«اي با عنوان  مقاله
ـــد  ـــه در نشـــرية ھمـــان انجمـــن در ھمـــان ســـال منتشـــر گردي مقال

بايسـت از  رو، مي از اين). ١٣٨٧آبان  ٦شريعتمداري، مصاحبة حضوري، (
عليم و تربيـت المللي فلسفه ت عنوان يکي از پيشگامان تعامل بين وي به

  . ايران ياد کرد
نھادھا و مراکز آموزش عالي ايران در طي اين سـالھا تغييـرات بسـيار 

دانشسراي عالي پس از تحوالتي کـه در آن صـورت گرفـت، در . داشتند
يـاري دھنـوي، (بـه دانشـگاه تربيـت معلـم تغييـر نـام يافـت  ١٣٥٢سال 
مـاه  در بھمن ھمچنين، دانشـگاه تھـران نيـز کـه سـنگ بنـاي آن ).١٣٨٤
نھــاده شــده بــود، ابتــدا علــوم تربيتــي را در ذيــل دانشــکدة  ١٣١٣ســال 

جـا مشـغول  ادبيات قرار داده بود و اسـاتيد ھمچـون دکتـر ھوشـيار در آن
دانشکدة علوم تربيتـي نيـز در پس از مدت زياد، . تدريس و تحقيق بودند

ھاي ايــن دانشــگاه افــزوده شــد و  بــه مجموعــة دانشــکده ١٣٤٣ســال 
أموريت تربيت دانشجويان علوم تربيتي در مقطع کارشناسـي ارشـد و م

تحقيق و پژوھش در اين حوزة معرفتـي بـه عھـدة ايـن دانشـکده نھـاده 
بنابراين، با گسـترش رشـتة علـوم تربيتـي در دانشـگاھھا و مراکـز . شد

تربيت معلم در سراسر کشور، راه براي گسترش فلسفه تعليم و تربيت 
  .ددر ايران بازتر ش

در اين سالھا از تعامل نظام آموزشي کشور با  فلسفه تعليم و تربيت 
و اعضاي ھيئت علمي دانشگاھھا در اين رشته، اثري مھم يافت نشده 

طلبانه در  باره، اگرچـه برخـي حرکتھـاي اعتراضـي و اصـالح در اين. است
مشــاھده  ١٣٤٠و  ١٣٣٠ي  ھا نظــام فرھنگــي موجــود کشــور در دھــه

                                                      
١.Smith  
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. فلسفه تعليم و تربيـت در آنھـا نقشـي نداشـته اسـتشود، ليکن  مي
عنوان نمونه، در ھمايش بزرگ معلمـان سراسـر کشـور کـه در سـال  به

در تھران برگزار شد، اھداف کالن آموزش و پـرورش در ايـران مـورد  ١٣٣١
. مالحظه قرار گرفتند و در دو مقطع دبيرستان و دبسـتان  تـدوين شـدند

ھاي  اريخي، تحـوالت جديـد، خواسـتهاگرچه عواملي ھمچـون ميـراث تـ
ــرورش تــن و روان، نفــي اوھــام و خرافــات و  جامعــه، اصــول اخالقــي، پ

کنـي، (اند  مقتضيات زمان و مکان به منزلة مباني اين اھـداف ذکـر شـده
، امــا حضــور ھــيچ فلســفه تعلــيم و تربيتــي در )١١٠- ١٢١، صــص ١٣٣٦
  . شود ريزي اين اھداف مشاھده نمي پي

ھاي تکميلـي رشـتة فلسـفه تعلـيم و تربيـت در دھـة  رهاندازي دو راه
تــاريخ و فلســفه «نخســتين دورة کارشناســي ارشــد . پنجــاه آغــاز شــد
 ١٣٥٣نخستين دورة دکتري در سال و  ١٣٥٢در سال » آموزش و پرورش

بــه ھمَــت زنــده يــاد دکتــر عليمحمــد کــاردان در دانشــکدة علــوم تربيتــي 
دورة دوم ) ١٣٥٤ســال (بعــد  ســال يک. دانشــگاه تھــران راه انــدازي شــد

 ٥زاده، مصـاحبة تلفنـي،  ابـراھيم(دکتري اين رشته نيز راه انـدازي شـد 
  ).١٣٨٧آبان 

حسن بشارت، غالمعلي سرمد : دانشجويان دورة اول عبارت بودند از
: دانشــجويان دورة دوم نيــز عبــارت بودنــد از. مســعود رضــوي) مرحــوم(و 

 ١٣٥٨ز اين پنج تـن کـه در سـال ا. ابراھيم کظيمي و اقبال قاسمي پويا
آزمون جامع دادند، فقط دو نفـر موفـق بـه نگـارش رسـاله و اخـذ مـدرک 

اقبـال قاسـمي پويـا نخسـتين فـردي بـود کـه . دکتراي اين رشته شدند
او بـا راھنمـايي . موفق به اخذ مدرک دکتـراي ايـن رشـته در ايـران شـد

م در دانشــگاه اســتاد تــاريخ و فرھنــگ ايــران و اســال(» نــورهللا کســايي«
پيدايش و گسترش مـدارس «اي با عنوان  موفق به نگارش رساله) تھران

غالمعلي سـرمد نيـز دومـين . ١شد ١٣٦٩در سال » جديد در دوره قاجار
ــا  ١٣٧٠التحصــيل مقطــع دکتــري در ايــن رشــته بــود کــه در ســال  فارغ ب

 اعزام محصل به خارج از«راھنمايي ھمان استاد از رسالة خود با عنوان 
: ھـا عبـارت بودنـد از اسـاتيد ايـن دوره. دفـاع کـرد» کشور در دوره قاجـار

ــر  ــاردان، مرحــوم غالمحســين صــديقي، دکت ــر عليمحمــد ک مرحــوم دکت
غالمحســين شــکوھي، دکتــر فريــدون بازرگــان، ھــادي شــريفي و خــانم 

البتـــه ). ١٣٨٧آبـــان  ٥زاده، مصـــاحبة تلفنـــي،  ابـــراھيم(آوري  شـــمس

                                                      
 بانيـان و(مـدارس جديـد «شکل کتـابی تحـت عنـوان   اين رساله به .١

 . منتشر شده است ١٣٧٧در سال» ينشر دانشگاهمرآز «به همت » )پيشروان
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آيـد، موضـوع ايـن دو  يـن دو رسـاله برميطور کـه از عنـاوين ا ھمان
رساله در حوزة تاريخ آموزش و پرورش است؛ اما با توجه بـه اينکـه 

ــا عنــوان  ــاريخ و فلســفه آمــوزش و پــرورش«ايــن رشــته در آغــاز ب  »ت
طور خـاصّ بـه ايـن رشـته  ھا نيـز بـه تأسيس شده بود، اين رسـاله

  .اند تعلق داشته
دورھھاي دکتري ايـن رشـته کـه طور که اشاره شد، راه اندازي  ھمان

نقشي بسيار مھم در رشد و توسـعة ايـن رشـته در کشـورمان داشـته 
اســت، بــه ھمَــت زنــده يــاد دکتــر عليمحمــد کــاردان، يکــي ديگــر از 

ـــه اســـت پيش ـــن رشـــته، صـــورت گرفت ـــاردان از . کســـوتان اي ـــر ک دکت
التحصيالن رشتة فلسفه و علوم تربيتي از دانشسراي عالي تھـران  فارغ
و چون داراي رتبة اول دورة خود بود، طبـق قـانون بود  ١٣٢٨ال در س

اعزام دانشجو به خارج، براي ادامة تحصيل در دورة دكتري فلسفه 
وي فلسـفه . و علوم تربيتي به دانشگاه ژنو در سوئيس اعزام شد

ــر ــزد اســتاداني ھمچــون ورن ــان( ١را ن ــاريخ فلســفه يون ــف ت ، )مؤل
) شـناس مشـھور شناس و معرفت نروا( ٢شناسي را نزد پياژه روان

. آموخــت ٣و تعلــيم و تربيــت را نيــز نــزد اســتاداني ھمچــون دوتــران
بــه اخــذ درجــه دكتــري ) مــيالدي ١٩٥٧( ١٣٣٦ســرانجام در ســال 

. فلسفه علوم تربيتي از دانشكده ادبيـات دانشـگاه ژنـو نايـل شـد
دکتر کاردان پس از اخذ درجه دكتري به رغم اينكـه از سـوي پيـاژه 

كـار دعـوت   بـه» شناسي تكويني مركز معرفت«دستياري در  براي
درنـگ بـه وطـن بازگشـت و  شناسي، بي علت وظيفه شده بود، به

ــران بــه ــگاه تھ ــوني از ســوي دانش ــركت در آزم ــس از ش عنوان  پ
دانشيار كرسي اصـول آمـوزش و پـرورش و جانشـين اسـتاد فقيـد 

بـه خـدمت در از دنيا رفته بـود،  ١٣٣٦دكتر ھوشيار كه در تابستان 
ھايي  دانشکدة ادبيات دانشگاه تھران مشغول شد و تدريس درس
عھـده  مانند اصول آموزش و پرورش و تـاريخ آمـوزش و پـرورش را به

دانشـکدة علـوم تربيتـي رياسـت  ١٣٤٨-١٣٥٦او در سالھاي . گرفت
  ).١٣٨٥قنبري، (عھده داشت  دانشگاه تھران را به

بنيادين بسياري در تمامي  پس از انقالب اسالمي ايران تحوالت
. وقوع پيوسـت نھادھاي اجتماعي، از جمله نھادھاي فرھنگي، بـه

                                                      
١. Werner  
٢. Piaget  
٣. Dottrens  
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ــرورش کشــور از ھمــان  در زمينــة تغييــر بنيــادي نظــام آمــوزش و پ
ــاحب ــراد ص ــا و اف ــالب گروھھ ــس از انق ــالھاي نخســت پ نظر و  س

مندان متعدد در تالش بودند و طرحھايي نيز ارائه دادنـد، امـا  عالقه
لعــات بــه تأييــد مرجــع مســئولي نرســيد و جنبــة اجرايــي ايــن مطا
 ١٣٦٠در ادامـــة ايـــن فعاليتھـــا، در نيمـــة نخســـت دھـــة. نيافـــت

شـوراي «و » شوراي عالي آموزش و پـرورش«شوراھايي ھمچون 
با حضور دکتر غالمحسـين (» ريزي آموزش و پرورش مشترک برنامه

نظـام شـوراي تغييـر بنيـادي «. مأمور انجام آن مھم شدند) شکوھي
نيــز يکــي از ھمــين شــوراھا بــود کــه پــس از فــراز و » آمــوزش و پــرورش

بــر اســاس پنجــاه و نھمــين  ١٣٦٤نشــيبھايي چنــد، ســرانجام در ســال 
مصوبة شـوراي عـالي انقـالب فرھنگـي تشـکيل شـد تـا نخسـتين گـام 
اساســي در جھــت تــدوين نظــامي منســجم در آمــوزش و پــرورش ايــران 

مـوزش و پـرورش جمھـوري اسـالمي طرح كليات نظـام آ( برداشته شود
  ).٢٨-٣٤، صص١٣٦٧ايران، 

طـرح کليـات «صـورت کتـابي بـا عنـوان  نتيجة فعاليتھاي ايـن شـورا به
منتشـر  ١٣٦٧در سـال » نظام آموزش و پرورش جمھوري اسالمي ايران

گفتار و پيوستھاي آن، به چھار بخـش  اين کتاب پس از پيش. شده است
مبـاني تعلـيم و تربيـت : عبارتنـد از تقسيم شده است کـه عنـاوين آنھـا

اسالمي، اھداف کلي تعلـيم و تربيـت اسـالمي، اصـول حـاکم بـر نظـام 
ريزي ادامـه کـار  آموزش و پرورش، ساختار نظام آموزش و پرورش، برنامه

طــرح كليــات نظــام آمــوزش و پــرورش (طراحــي نظــام آمــوزش و پــرورش 
نوعي  وعـه بـهسه بخش اول اين مجم). ١٣٦٧جمھوري اسالمي ايران، 

نمايندة زيرساختھاي ارزشي و فلسـفي ايـن طـرح اسـت کـه عمـدتاً بـا 
البالغــه، اصــول کــافي و منــابع  ، نھج)تفســير الميــزان(اســتفاده از قــرآن 

در بخـش نخسـت، دو مبحـث . اند فرعي اسالمي ديگـر اسـتخراج شـده
کمـال «و » شئون، قوا و اسـتعدادھاي انسـان از ديـدگاه اسـالم«اصلي 

ــايي ا ــاننھ ــده» نس ــه ش ــه. اند ارائ ــش دوم، ب ــداف  در بخ ــه اھ ترتيب ب
اعتقادي، اخالقـي، علمـي و آموزشـي، فرھنگـي و ھنـري، اجتمـاعي، 
نظامي و سياسي، اقتصادي و زيستي اشاره شـده و در بخـش سـوم، 
اصول حاکم بـر نظـام آمـوزش و پـرورش در پـنج فصـل مجـزا توضـيح داده 

رش جمھـوري اسـالمي ايـران، طرح كليات نظام آمـوزش و پـرو(اند  شده
١٣٦٧.(  

اينکه در فھرست اعضاي شوراي تغييـر بنيـادي نظـام  نکتة قابل تأمل
کسـوتان  يـک از اعضـاي ھيئـت علمـي و پيش آموزش و پرورش نـام ھيچ

رغم نقاط قـوت  به  ھمچنين،. خورد فلسفه تعليم و تربيت به چشم نمي
ملي حاکم بر آن و دليل برخي مشکالت آن مانند گرايش ع اين طرح، به 



 تاريخ فلسفه تعليم و تربيت در ايران

 

به تبع آن عـدم صـبغة نظـري و فلسـفي و فقـدان انسـجام کامـل ميـان 
ھاي آن، انتظــار تــدوين فلســفه تعلــيم و تربيــت نظــام آمــوزش و  مؤلفــه

رو،  از ايـن). ١٣٨٢بـاقري، (طور کامل برآورده نشد  پرورش کشور ايران به
اکالم، زيبـ(در سالھاي بعد تالشھاي ديگري در اين زمينـه صـورت گرفـت 

که در بخش بعـدي مقالـه بـه آنھـا اشـاره خواھـد ) ١٣٨٢؛ باقري، ١٣٧٩
  .  شد

در ايــن ســالھا آثــاري ارزشــمند و مفيــد در ايــن زمينــه در اختيــار 
پژوھان قرار گرفته است که برخي از آنھا ھنـوز  دانشجويان و دانش

ــورد بھره ــم م ــت معل ــز تربي ــرار  ھــم در دانشــگاھھا و مراک ــري ق گي
اصـول تعلـيم و «درسـھاي بته، با تغييري که رخ داده بـود، ال. گيرد مي

ھاي درسـي دروس تربيتـي  در برنامـه» فلسـفه تربيـت«و » تربيت
اصـول و «عنـوان درس  ديگر تلفيق شده و با  ھاي دبيري با يک دوره

از  ).١٣٨٤ياري دھنـوي، (شدند  ارائه مي» فلسفه آموزش و پرورش
آشـنايي بـا فلسـفه آمـوزش و «ي ھـا توان به کتاب جملة اين آثار مي

نگاھي به فلسـفه « ،)١٣٥٦(ترجمة فريدون بازرگان  ١تأليف نلر» پرورش
فلسـفه « ،)١٣٥٨(زاده  تـأليف ميرعبدالحسـين نقيـب» آموزش و پرورش

، )١٣٦٨(زاده  تأليف عيسـي ابـراھيم» )فلسفه آموزش و پرورش(تربيت 
و ) ١٣٧٧(د اکبــر شــعاري نــژا تــأليف علي» فلســفه آمــوزش و پــرورش«

  .اشاره كرد کتابھاي ارزشمند دکتر شکوھي
ــر پيش ــر غالمحســين شــکوھي از ديگ ــوم  دکت ــة عل کســوتان عرص

. شـود خصوص فلسفه تعليم و تربيت، در ايران محسـوب مي تربيتي، به
در (التحصـيل دانشسـراي عـالي تھـران  او نيز ھمچون دکتر کاردان  فارغ

 ١٣٤٠ربيتـي خـود را در سـالبوده و مدرک دکتـراي علـوم ت) ١٣٣٥سال 
وي پس از بازگشت بـه . از دانشگاه ژنو اخذ کرده است) ميالدي ١٩٦١(

عنوان   ايران و حضور در عرصة فعاليتھاي علمي در حوزة علوم تربيتي، به
نخستين وزير آموزش و پرورش ايران پس از انقـالب اسـالمي نيـز انجـام 

اسـتاد، دو تـأليف و دو ترجمـة  در کنار آثار ارزشمند اين. اند وظيفه داشته
، )١٣٦٣(» تعلـيم و تربيـت و مراحـل آن«بسيار مفيـد ايشـان بـا عنـاوين 

) اثر کانـت(» تعليم و تربيت«، )١٣٦٧(»مباني و اصول آموزش و پرورش«
ــر ژان شــاتو(» مربيــان بــزرگ«و ) ١٣٦٢( در رشــد و توســعة ) ١٣٦٩) (اث

آثار تأليفي ايشان که . اند هفلسفه تعليم و تربيت در ايران بسيار مؤثر بود

                                                      
١. Kneller  
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ــر ھوشــيار  در حقيقــت صــورت گســترده ــدگاھھا و نظــرات دکت تري از دي
اي دربـارة ديـدگاھھاي تعلـيم و  شوند، متضمن نکات ارزنده محسوب مي
  ).١٣٨٦قنبري، (اسالمي ھستند  - تربيت ايراني

  وضعيت کنوني فلسفه تعليم و تربيت در ايران

ريزي وزارت  يب شوراي عـالي برنامـهاين رشته به تصو ١٣٦٦در سال 
علوم، تحقيقات و فناوري رسيد و مدتي بعـد، در سـالھاي آغـازين دھـة 

» مباني فلسفي و اجتماعي آمـوزش و پـرورش«با تأسيس گروه  ١٣٧٠
ھاي بعدي اين رشـته در  در دانشکدة علوم تربيتي دانشگاه تھران، دوره
  ھھاي سراسر کشور راهاين گروه و ديگر گروھھاي علوم تربيتي دانشگا

اي جديـد در تحـوالت فلسـفه تعلـيم و  اندازي شـد و اکنـون شـاھد دوره
  .  تربيت در ايران ھستيم

آموختگان ايـن رشـته کـه  در اين دوره، با حضور نسل جديدي از دانش
کســوتان و اســاتيد ايرانــي پــرورش يافتــه و از  ســو، در دامــان پيش از يک

ھا و  المللي، با انديشـه ھاي مطرح بينسوي ديگر، با حضور در دانشگاھ
نظريات فيلسوفان بزرگ تعليم و تربيت جھان و رويکردھاي متنوع موجود 

  .آشنا شده بودند، فلسفه تعليم و تربيت در ايران تولدي دوباره يافت
ھاي جديد فلسفه تعلـيم و تربيـت جھـان، بـه  توصيف و تبيين انديشه

ي، در اين دوران رواج و گسترشي ويژه رويکردھاي تحليلي و پسا تحليل
اي برخي از اسـاتيد نسـل  آثار تأليفي و ترجمه. قابل توجه داشته است

جديد در اين زمينه، تأثيري بسيار بر آشنايي دانشـجويان و پژوھشـگران 
ھاي جھاني داشـته اسـت کـه در ادامـه  تعليم و تربيت کشور با انديشه

  .  پردازيم دو رويکرد ميترين آنھا در اين  به معرفي برخي از مھم
از جملــه آثــاري کــه بــه توصــيف و تبيــين رويکــرد اول، يعنــي فلســفه 

» فلسفه تعلـيم و تربيـت«اند به کتابھاي  تحليلي تعليم و تربيت پرداخته
اي براي باز انديشي  زمينه«و ) پرتلي. اثر ويليام ھير و جان پي) (١٣٧٤(

کليات «سعيد بھشتي؛  ترجمة دکتر) ١٣٧٧(» در فلسفه تعليم و تربيت
ــر ھــري شــفيلد) (١٣٧٥(» فلســفه آمــوزش و پــرورش ترجمــة دکتــر ) اث

و   ترجمــه) ١٣٧٦(» فلســفه تعلــيم و تربيــت معاصــر«غالمعلــي ســرمد؛ 
درآمـدي بـر فلسـفه «تأليف دکتر خسرو بـاقري و دکتـر محمـد عطـاران، 

ترجمــة دکتــر ) اثــر رابــين بــارو و رونالــد وودز) (١٣٧٦(» آمــوزش و پــرورش
موضوعات اصلي در سنت : فلسفه آموزش و پرورش«فاطمه زيباکالم؛ و 

انتخاب، تـدوين و ) ھرست و پاتريسيا وايت. اثر پل اچ) (١٣٨١(» تحليلي
تـوان  رضـوي مي  ترجمة دکتر بختيار شعباني ورکي و محمدرضـا شـجاع

  .اشاره كرد
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ھمچنـــين، از جملـــه آثـــاري کـــه بـــه توصـــيف و تبيـــين رويکردھـــاي 
ديدگاھھاي جديـد در «اند به کتابھاي  تعليم و تربيت پرداخته پساتحليلي

آمـوزش و پـرورش «ترجمة دکتر خسـرو بـاقري؛ ) ١٣٧٥(» تعليم و تربيت
پسـت «تأليف دکتر محمدرضا آھنچيـان؛ ) ١٣٨٢(» مدرن در شرايط پست

ــت ــيم و تربي ــر محســن فرمھينــي ) ١٣٨٣(» مدرنيســم و تعل ــأليف دکت ت
بررسـي پيامـدھاي : لسـفه تعلـيم و تربيـتنـوعملگرايي و ف«فراھاني؛ 

تـأليف ) ١٣٨٦(» ديدگاه ويالرد کواين و ريچـارد رورتـي در تعلـيم و تربيـت
  .توان اشاره كرد دکتر خسرو باقري مي

ــر نشــان  ــه در دو دھــة اخي ــن زمين ــار منتشــر شــده در اي بررســي آث
دھد كـه اگرچـه آثـاري در رويکردھـاي پسـا تحليلـي تعلـيم و تربيـت  مي

عنوان  به . تر بوده است ارد، اما نقش رويکرد تحليلي بسيار پُررنگوجود د
ھايي کـه  نمونه، در رويکرد نظرية انتقادي تعليم و تربيـت پـس از ترجمـه

ــار نســل اول  قبــل از انقــالب اســالمي و دھــة نخســت پــس از آن، از آث
 صـورت گرفـت،) مانند پائولو فريره و ايوان ايلـيچ(پردازان اين رويکرد  نظريه

فعاليتي بسيار مختصر در معرفي و تبيين ايـن ديـدگاه در جامعـة علمـي 
ھاي  ناسـازه«البته تـأليف کتـابي بـا عنـوان . کشور ما انجام شده است

از ) ١٣٨٦(» آمــوزي تحليلــي از زنــدگي روزمــره دانش: گفتمــان مدرســه
آموختگــان رشــتة مطالعــات فرھنگــي در علـــوم  ســوي يکــي از دانش

که نتيجة پژوھشي بومي بر اساس اين ) رضاييدکتر محمد (اجتماعي 
ھاي علوم انساني بـه مسـائل  رويکرد است، نويدبخش توجه ديگر حوزه

تعليم و تربيت است؛ ھرچند که اين امر وظيفة فيلسوفان تعليم و تربيت 
  . کشورمان بوده است
آموختگان بسياري در مقاطع کارشناسـي ارشـد و  در اين دوره، دانش

ھاي خـود کـه بـه معرفـي  ھا و رسـاله نامه رده و از پاياندکتري تحصيل ک
ـــه ـــا بررســـي جنب ـــدگاه ي ـــت  دي ـــيم و تربي اي از مســـائل فلســـفه تعل

ھمچنـين، . انـد انـد کـه در جـاي خـود قابـل توجه پرداختند، دفاع کرده مي
توان اظھـار داشـت  دربارة وضعيت اين رشته در دانشگاھھاي کشور مي

ــاي ــب گروھھ ــال حاضــر، اغل ــه در ح ــي در دانشــگاھھاي  ک ــوم تربيت عل
سراسر کشور از اعضاي ھيئت علمي متخصص در ايـن رشـته برخـوردار 
بوده و شـمار بسـياري از آنھـا در مقطـع کارشناسـي ارشـد ايـن رشـته 

ھمچنــين، گروھھــاي علــوم تربيتــي دانشــگاھھاي . پذيرنــد دانشــجو مي
شـيراز تھران، تربيت مدرس، تربيت معلم، شھيد چمران اھواز، اصفھان، 

ھـاي دکتـري ايـن  فردوسي مشھد نيز تا کنـون متصـدي برگـزاري دوره و
  .اند رشته بوده

دربارة محتواي برنامة درسي اين رشته در کشورمان بايد گفت که تـا 
قبــل از انجــام دادن برخــي اصــالحات، شــباھت بســيار ميــان دو گــرايش 
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وجــود داشــت و » فلســفه آمــوزش و پــرورش«و » ريزي درســي برنامــه«
اند کـه فقـط  واحدي بوده ٣٠نشجويان ھر دو گرايش موظف به گذراندندا

). ١٣٦٦ريزي،  شـوراي عـالي برنامـه(دو درس آنھا با ھم تفاوت داشـت 
بـردن بـه نقـاط  ھـاي انجـام شـده در ايـن زمينـه و پي اما، پس از ارزيابي
ديگر تفکيک شـده و  طور کامل از يک ھا، اين دو رشته به ضعف اين برنامه

واحـد  ١٨ھاي درسي دورة دکتري اين گرايشھا، براي ھر گـرايش  هبرنام
، در نظر گرفتـه )تھيه و تدوين رساله(درسي، جداي از بخش پژوھشي 

. شده و طراحي و ارزيابي آنھا به عھدة دانشگاھھا گذاشته شده است
اي فرعي در ھـر دو  منزلة رشته  به» تعليم و تربيت اسالمي«ھمچنين، 

از جملـه ). ١٣٧٩ريزي،  شـوراي عـالي برنامـه(است گرايش لحاظ شده 
مکاتـب فلسـفي و آراء «بـه »  فلسـفه آمـوزش و پـرورش«دروس رشتة 

، »فلسفه تربيتي اسـالم«، »ھاي تربيتي غرب تاريخ انديشه«، »تربيتي
ــران« ــرورش اي ــوزش و پ ــاني فلســفي آم ــه«، »مب ، »ريزي درســي برنام
تـوان اشـاره   مي» دريسھاي يـادگيري و تـ نظريـه«و » روشھاي تحقيق«

  .کرد
ھمچنين، در اين زمينه مطالعاتي نيز انجام شده است که با توجه به 

در خصـوص برنامـة درسـي ايـن   گيريھـاي آينـده تـوان جھت نتايج آنھا مي
؛ ١٣٧٦پور،  شــعباني ورکــي و موســي(رشــته را اصــالح و تکميــل کــرد 

؛ جعفـري ٢٠٠٦، ١، رھنمـا١٣٨٤؛ ياري دھنوي، ١٣٨٣زاده و آرمند،  نوروز
در ھمة اين پژوھشھا ناكارآمدي برنامة درسـي رشـتة ). ١٣٨٧طاھري، 

فلسفه تعليم و تربيت در ايـران بـه تصـوير كشـيده شـده و راھکارھـايي 
  .مفيد براي اصالح كردن آن پيشنھاد شده است

در اين سالھا، در ادامة فعاليتھايي که به منظور ايجاد تحوالت بنيادين 
شي ايران انجـام شـده بـود، اقـداماتي ديگـر در ايـن زمينـه در نظام آموز

  .صورت گرفته است که اشاراتي مختصر به آنھا خواھيم داشت
با اذعان به لزوم تـدوين يـک فلسـفه تعلـيم و ) ١٣٧٩(ابتدا، زيبا کالم 

اسـالمي، اقـدام بـه  -ھاي ايرانـي تربيت منسجم و برخاسته از انديشـه
. کـرد» فلسفي آموزش و پرورش در ايـران مباني«تأليف کتابي با عنوان 

ھاي موجـود  اي از مشکالت و ناکامي یابي پاره وي در اين کتاب به ريشه
در آموزش و پرورش ايران پرداخته و بخشي از اين مشکالت را ناشـي از 

  .اي حاکم بر عملکرد اين نظام دانسته است فقدان فلسفه
تربيتي، بـراي نخسـتين عنوان فيلسوفي   به) ١٣٨٢(در ادامه، باقري 

اي بــراي نظــام آمــوزش و پــرورش ايــران  بــار در ايــران بــه تــدوين فلســفه
پژوھشــي بــراي دســتيابي بــه «او در پــژوھش خــود بــا عنــوان . پرداخــت

                                                      
١. Rahnama  
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اي را شـرط الزم  تدوين چنين فلسفه» فلسفه آموزش و پرورش ايران
ـــي در و اجتناب ـــري و عمل ـــأمين انســـجام فك ـــذير ت ســـطوح  ناپ
و اجرايي آمـوزش و پـرورش دانسـته و در پـي فـراھم  گيري تصميم
بندي اوليــه بــراي فلســفه آمــوزش و پــرورش كشــور،  صــورت آوردن

اي را در انديشه اسالمي  فلسفه عناصر و چارچوب اساسي چنين
پرسشھاي اصلي اين تحقيق ناظر بر آن بوده . است جستجو كرده

شــناختي،  ھــاي اساســي اســالمي در ابعــاد ھستي كــه آموزه
شناختي مشخص گرديده و بنا به اقتضاي  شناختي و ارزش معرفت

تعلـيم و تربيـت، ھـدف، مبـاني، اصـول و روشـھاي آن  آنھا، مفھوم
منزلـة چـارچوبي معيـاري، در  معين شود و نقش اين مجموعـه، به

  .تحليل و نقد وضع جاري آموزش و پرورش تشريح گردد
يـران از ديگـر تدوين سند ملي آموزش و پـرورش جمھـوري اسـالمي ا
انجام شـده   اقداماتي است كه در اين زمينه در سطحي بسيار گسترده

از نقاط قـوت ايـن فعاليـت گسـترده، تـالش . ١و تاکنون پايان نيافته است
براي تدوين فلسفه آموزش و پرورش جمھوري اسالمي ايران مبتنـي بـر 

 منظور دسـتيابي و علمي است که بـه) اسالمي-ايراني(مباني ارزشي 
چنين تالشي در کشورمان . گيرد به وحدت و يکپارچگي سند صورت مي

مندي از وجـود متخصصـان علـوم تربيتـي انجـام  بار با بھره براي نخستين 
  .شود که شايستة تقدير است مي

شـود،  ھاي اصـلي کـه در سـاختار سـند مشـاھده مي يکي از کميته
حبنظران و اين کميته متشکل از برخي صـا. کميتة مطالعات نظري است

ھاي گونـاگون علـوم تربيتـي، از جملـه  پژوھشگران کشـورمان در رشـته
فلسفه تعليم و تربيت بوده است و دکتر عليمحمد کاردان نيز ابتدای کار 

ايـن . ٢اسـت  عنوان يکي از ناظران علمـي ايـن کميتـه حضـور داشـته به
کميته به منظور دستيابي به دو ھـدف، فعاليتھـاي خـود را تنظـيم 

) الگـوي نظـري جـامع(تـدوين فلسـفه و دكتـرين ) ١: (ه استنمود
کمــک بــه تــدوين ســند ملــي ) ٢(بــراي نظــام آمــوزش و پــرورش، 

ــر اســاس فلســفه و دكتــرين نظــام آمــوزش و  ــرورش ب آمــوزش و پ
ھمچنــين، ســاختار مطالعــات ايــن کميتــه در پــنج ســطح، . پــرورش

  :ترتيب زير، تنظيم شده و در حال انجام يافتن است به
                                                      

سـند «بـه سـايت  اطالع يافتن از ساختار و محتوای اين سـند  براي .١
 .کنيد رجوع ) ir.sanad.www://http( »مّلی
ی راه اين فعاليـت علمـی بـدرود حيـات  اين استاد محترم در ميانه .٢

 .گفتند
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بيين بنيادھـاي دينـي، فلسـفي و علمـي آمـوزش وپـرورش ت. ١
 جمھوري اسالمي ايران

 تبيين فلسفه نظام آموزش و پرورش جمھوري اسالمي ايران. ٢
 مطالعات نظري در حوزة ساحتھاي تربيت. ٣
ــر نظام. ٤ ــوزة زي ــات نظــري در ح ــوزش و  مطالع ھــاي اصــلي آم

 پرورش
اســتنتاج تلفيــق مطالعــات نظــري بــراي تــدوين دكتــرين و . ٥

  داللتھاي آن
از جملــه مطالــب قابــل توجــه ديگــري کــه در ترســيم وضــعيت کنــوني 

تـوان بـه آن اشـاره داشـت، تأسـيس  فلسفه تعليم و تربيت در ايران مي
گروھـي . اسـت ١٣٨٧انجمن ملّي فلسفه تعليم و تربيت ايران در سال 

از اعضاي ھيئت علمي و دانشـجويان تحصـيالت تکميلـي ايـن رشـته بـا 
ھـر دو ھفتـه ١٣٨٥يل سلسله جلساتي مـنظم کـه از پـاييز سـال تشک
شد،  بار در دانشکدة علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس برگزار مي يک

در ھـر . سعي در ايجاد انجمني ملَي براي ايـن رشـته در ايـران داشـتند
يک از اين جلسات يکي از افراد موظف به ارائة سخنراني پيرامـون يکـي 

فلسفه تعليم و تربيت بود و در پايان نيز بحثي ميـان  از مباحث و مسائل
پـس از حـدود دو سـال . گرفـت حاضران جلسه دربـارة آن موضـوع در مي

، در ارديبھشــت مــاه ١اســتمرار ايــن جلســات و پيگيــري ھيئــت مؤســس
طور رســمي از  بــهانجمــن ملّــي فلســفه تعلــيم و تربيــت  ١٣٨٧ســال 

  .ت رسيدسوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به ثب
پس از آن، نخستين مجمع عمومي اين انجمن بـا حضـور حـدود 
يک صد نفر از دانشجويان و اعضاي ھيئت علمي ھمين رشته کـه 
از سراسر کشـور دعـوت شـده بودنـد، در تـاريخ دوازدھـم تيـر مـاه 

علوم انساني دانشگاه تربيـت مـدرس بـراي ھمين سال در دانشکدة 
ره و بازرسان انجمن تشکيل شد تصويب اساسنامه و انتخاب ھيئت مدي

                                                      
دکتـر خسـرو  ،)دانشگاه تربيت مـدرساستاديار (دکتر محسن ايمانی  .١

دانشـگاه استاديار (دکتر اکبر رهنما ، )دانشگاه تهراناستاد (باقری 
علـي ، دآتـر )دانشيار دانشـگاه تهـران(دآتر فاطمه زيباآالم  ،)شاهد

دکتر بختيار شعبانی ، )استاد دانشگاه تربيت معلم تهران(شريعتمداري 
دکتـر مسـعود صـفايی مقـدم ، )دانشـگاه فردوسـی مشـهداسـتاد (ورکی 

دانشـيار (، دآتر حميدرضا علوي )دانشگاه شهيد چمران اهوازدانشيار (
اسـتاديار ( محسن فرمهيني فراهانيدکتر ، )دانشگاه شهيد باهنر آرمان

 ) استاديار دانشگاه الزهرا( ماهروزاده، دآتر طيبه )ه شاهددانشگا
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ھيئـت مـديرة منتخـب انجمـن فلسـفه تعلـيم و عنوان  و افراد زيـر بـه
  :انتخاب شدند تربيت ايران

 )استاديار دانشگاه تربيت مدرس(دکتر محسن ايماني . ١
  )  استاد دانشگاه تھران(دکتر خسرو باقري . ٢
 )استاديار دانشگاه شاھد(دکتر اکبر رھنما . ٣
ــر ب. ٤ ــار شــعباني ورکــي دکت اســتاد دانشــگاه فردوســي (ختي

 )مشھد
دانشيار دانشگاه شھيد چمـران (دکتر مسعود صفايي مقدم . ٥
 )اھواز
 )استاديار دانشگاه شھيد بھشتي(دکتر جميله علم الھدي . ٦

 :نيز عبارتند از بازرسان انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران
ـــد حســـني . ١ ـــر محم ـــة پژوھشـــي(دکت ـــتاديار مؤسس  اس
 )ريزي درسي و نوآوريھاي آموزشي برنامه
  )استاديار دانشگاه قم(دکتر مھين چناري . ٢

ذکر است كه در نخسـتين جلسـة ھيئـت مـديرة ايـن انجمـن،  الزم به
پژوھشي فلسفه تعليم و تربيت ايران  -اندازي نخستين مجلة علمي راه

) ١٣٨٨در پـاييز سـال (و برگزاري نخستين ھمايش تخصصي اين رشـته 
طور ماھانـه  ر دستور کار قرار گرفته و جلسـات عمـومي انجمـن نيـز بـهد

  .شود برگزار مي

  آيندة فلسفه تعليم و تربيت در ايران

اي  تعلـيم و تربيـت در گسـتره  وضعيت گذشته و حـالِ رشـتة فلسـفه
دھـد کـه سـير تحـوالت ايـن رشـته در جھـان  جھاني و ملّـي نشـان مي

اي فزاينـده بـوده و کشـور مـا در  هبسيار سريع و ھمراه با رشـد و توسـع
با توجه به مباحثي کـه در . تاريخي است  -اي پيش حال گذار از مرحله

اين مقاله مطـرح شـد، بخـش اعظـم تـالش پژوھشـگران فلسـفه 
تعليم و تربيت در ايران معطوف به اين شده است كه اھميـت ايـن 
رشته را به معلمان نشان دھند، صـرفاً بـه ايـن دليـل كـه فلسـفه 
ــوط  ــان مرب ــي معلم ــرد تربيت ــه عملك ــت مســتقيماً ب ــيم و تربي تعل

تحليل آثـار پيشـگامان ايـن رشـته و مجموعـة ديگـر آثـار . شود مي
. تأليفي در فلسفه تعليم و تربيـت ايـران مؤيـد ايـن وضـعيت اسـت

ھمچنين، جريـان فكـري حـاكم بـر پژوھشـھاي مربـوط بـه فلسـفه 
المللـي  جريـان فكـري بين اي تـابع تعليم و تربيت در ايران تـا انـدازه

است كه تا حدود سه دھة گذشته در مغرب زمين رايج بوده است 
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با وجود اين، الزم است تصريح شـود كـه ارتبـاط ). ١٩٨١، ١سيگل(
ــت و  ــيم و تربي ــان فلســفه تعل آميز  مخــاطره» عمــل«انحصــاري مي

زيرا فيلسوفان تربيتي ضمن ترغيب معلمان بـراي توجـه . نمايد مي
اي خـود را  حرفـه  عليم و تربيت، ديگر تعھـدات و اھـدافبه فلسفه ت
عبارت ديگر، تأكيد بسيار بر رابطـة ميـان نظـر و  به. گيرند ناديده مي

عمل، ممكن است به غفلت از اين نكته منجر شـود كـه فيلسـوف 
  .تربيتي در درجة نخست يك فيلسوف است

 در حال حاضر، توجه بيش از حدّ متخصصان اين رشته بـه افعـال
توجھي به ساحت فلسـفي فلسـفه تعلـيم و  تربيتي معلمان و کم

در واقع، دغدغـة اصـلي متخصصـان ايـن . تربيت نگران کننده است
رشته ناظر به تصور معلمان از نتايج پژوھشھاي آنھا نيست؛ بلكـه 

ھاي فلسفي  توجھي به جنبه عكس، مسئلة اصلي ناظر به بي به 
ت عقالنــي فلســفه آن اســت؛ يعنــي، ھمــان چيــزي كــه مشــروعي

: نقـل از( ٢طور كـه بـرگس ھمـان. كنـد تعليم و تربيـت را تھديـد مي
مطرح كرده است، فلسفه تعليم و تربيت اكنون بـه ) ١٩٨١سيگل، 

ابزاري براي فروش تبديل شده و تفلسـف در خـدمت بـازار و مراكـز 
اخـالق در «موضـوعاتي نظيـر . اي قرار گرفتـه اسـت تجاري و حرفه

را بــه خــود جلــب   تــوجھي فزاينــده... و » انتقــاديتفكــر «، »تربيــت
اند و موفقيت و كاميابي فيلسـوفان تربيتـي و حتـي نشـريات  كرده

در ). ١٩٨١سـيگل، (شـوند  تخصصي بـا ايـن معيارھـا بررسـي مي
كــه، اھميــت ايــن رشــتة تخصصــي صــرفاً نــاظر بــه خــدمتي  حالي

بلكـه تواند در اختيـار مدرسـه و معلمـان قـرار گيـرد؛  نيست كه مي
ــه ــت آن در اســتحکام پاي ــر . اش اســت ھاي فلســفي اھمي در عص

جديد، فيلسوفان عالقة چنداني ندارند كـه توجـه خـود را صـرفاً بـه 
). ٢٠٠٥، ٣سـيگل و شـفلر(عمل معيّني نظير تربيت معطوف كنند 

بنــابراين، الزم اســت فرصــت را مغتــنم شــمرده و ايــن رشــته را در 
اكنون الزم اسـت تمـايز ميـان . اي اصيل بازسازي كرد حكم فلسفه

فلسفة محض و فلسفه تعلـيم و تربيـت از ميـان برداشـته شـود و 
بدين وسيله، كانون توجه فيلسوفان تربيتي بـه سـؤاالت فلسـفي 
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ھدف نخست فيلسوف تربيتي بايـد نـاظر باشـد بـه . معطوف گردد
كــه در فراينــد تربيــت رخ   توســعه و تعميــق فھــم مباحــث فلســفي

اين، فھم مباني فلسفي تعليم و تربيت و نـه بھبـود بنابر. نمايد مي
اگرچـه نتيجـة . عمل آموزش، بايد در كانون اصلي توجـه قـرار گيـرد

كار فيلسوفان تربيتي بـه بھبـود و بھسـازي عمـل تربيتـي خواھـد 
در . انجاميد؛ اما، ھدف اوليه و مستقيم فلسفه تربيتي اين نيست

پردازي بايـد  اينـد نظريـهنتيجه، فلسفه تعليم و تربيت مشابه ھر فر
گـران فاصـله  ھاي مربـوط بـه كنش ھاي عملـي و دغدغـه از دغدغه

بگيرد و مستقل از آنھا به فعاليتھايي مبادرت ورزد كه واجد اھميت 
اين نكته بسيار حائز اھميت است كه فيلسـوفان . فلسفي باشند

تربيتي بايد اين عقيده را جدّي بگيرند كـه رشـتة فلسـفه تعلـيم و 
بـيش از نـيم قـرن پـيش، . اي فلسـفي اسـت يت اساساً رشتهترب

ھاي فلسفي تربيت اشاره داشته و اين اثر  به جنبه) ١٣١٦(ھورن 
ــه فارســي  ــز ب ــاردھم ھجــری شمســی ني ــرن چھ در دھــة دوم ق
برگردانده شده اسـت؛ امـا رونـد فعاليتھـاي فيلسـوفان تربيتـي در 

لقـي شـده نحوي بوده كـه مبـادرت بـه عمـل مـرجّح ت كشور ما به 
ھاي تحصـيالت تكميلـي ايـن رشـته كـه  برنامة درسي دوره. است

ـــوع از ھمـــة  بيشـــتر شـــكل دايره المعـــارفي دارد و دروســـي متن
ـــته ـــرورش،  رش ـــوزش و پ ـــاد آم ـــر اقتص ـــي نظي ـــوم تربيت ھاي عل
ريزي درســي، مــديريت  شناســي آمــوزش و پــرورش، برنامــه جامعه

. كنـد يت حكايـت ميگيرد، نيز از اين وضع را در بر مي... آموزشي و
بايد توجه داشت كه منظور اين نيست كه فلسـفه تعلـيم و تربيـت 
بايد از پرداختن به مسـائل تربيتـي اجتنـاب ورزد؛ بلکـه بـه عكـس، 
فيلسوف تربيتي بايد تربيت را در كانون توجـه خـود قـرار دھـد؛ امـا 

بخشـد، جنبـة  آنچه به پژوھش فيلسوفان تربيتـي مشـروعيت مي
منزلة يـك قلمـرو مشـروع پـژوھش   بنابراين، به .فلسفي آن است

فلسفي، ھـدف فلسـفه تعلـيم و تربيـت ايـن اسـت كـه قلمـرو آن 
الزم اسـت و اميـد . معطوف بـه فھـم ابعـاد فلسـفي تربيـت باشـد

رود كه انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران، در حكم يك انجمن  مي
تقويـت اي، رابطة ميـان فلسـفه و فلسـفه تعلـيم و تربيـت را  حرفه

نمايــد و جايگــاه فلســفه تعلــيم و تربيــت را بــا تأكيــد بــر موضــوعات 
  .اند، ارتقاء دھد فلسفي كه از افالطون تا ديويي مطرح شده
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فلسفه تعليم و تربيـت در ايـران دھد که  وضعيت کنوني نشان مي
در مرحلة خوديابي و وارسي نقش خود در نظام آموزشي اسـت و 

اي نزديک بـا شـناخت و بھبـود وضـعيت  رود که در آينده اميد آن مي
خود در نظام آموزشي کشور به رشـد مطلـوب برسـد و بـه ايفـاي 

اگرچــه رابطــة  .نقــش بنيــادين خــود در ايــن نھــاد فرھنگــي بپــردازد
نظر  فلسفه تعليم و تربيـت و نظـام آموزشـي ايـران چنـدان پويـا بـه

محصـوالت و آموختگـان، افـزايش  رسد، اما افزايش شمار دانش نمي
برگزاري سمينارھاي تخصصي، تشكيل انجمن آثار ارزشمند علمي، 

ــزون  ــزايش روزاف ــي، تأســيس نخســتين نشــرية تخصصــي و اف ملّ
تواند زمينـه را بـراي بھبـود  گروھھاي دانشگاھي در اين رشته مي

) ٢٠٠٤( ١در ھر صورت، مـا بـا ميـور. كيفيت اين ارتباط فراھم سازد
اساسي در فلسـفه تعلـيم  موافق ھستيم كه اعتقاد دارد تحوالت

و تربيت با تغيير جوّ اجتماعي و حمايت معلمان و نيز يـاري بخـت و 
آيد، بلكه اين تحوالت در نتيجـة اصـالحاتي بـه  وجود نمي شانس به

  .آيد وجود مي رسد كه در درون اين رشته به منصّة ظھور مي
اكنــون در شــرايطي ھســتيم كــه ميــزان مشــاركت متخصصــان 

المللـي  تربيت كشور در نشستھاي تخصصـي بينفلسفه تعليم و 
ايــن تعامــل و تشــريك عقايــد بــا فيلســوفان . رو بــه افــزايش اســت

المللــي بــه توســعة ايــن  تربيتــي ســاير كشــورھا و انجمنھــاي بين
گيريھـاي جديـد دربـارة  بـدين ترتيـب، جھت. رسـاند رشته ياري مي

ــه ــان، دريچ ــت در جھ ــيم و تربي ــازه فلســفه تعل ــه ر  ھايي ت وي را ب
  .گشايد آموزش و پرورش ايران مي

طور خـاص و در نظـام  گسترش پژوھش در فلسفه تعليم و تربيـت بـه
  طور عام و ترغيب و تشويق پژوھشگران بدين امر، به آموزشي کشور به

ــت را مي ــيم و تربي ــژوھش در فلســفه تعل ــرويج شــيوة پ ــراه ت ــوان  ھم ت
ه در كشـور عنوان عنصري اساسي در بھبـود وضـعيت آتـي ايـن رشـت به

  .تلقي کرد
و زمينـة اجتمـاعي  ٢نكتة اساسي ديگر به نسبت ميان گفتمان

رود فيلسـوفان  بر ايـن اسـاس، انتظـار مـي. و تاريخي مربوط است
ــه ــا، ب ــي در كشــور م ــة  تربيت ــه زمين ــدازه عقايدشــان را ب ھمان ان

اجتمــاعي و تــاريخي مباحــث مــورد پرســش معطــوف كننــد كــه در 
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با وجود اين، بايـد توجـه داشـت كـه  .ساير كشورھا معطوف است
يك اقدام جھاني و فراگير اسـت و پـذيرش ايـن واقعيـت » فلسفه«

تري  كند تا اين رشته در كشور رشد كند و از منظر وسـيع كمك مي
ھمچنين، فلسفه تعليم و تربيت در ھر دوره . مورد مداقّه قرار گيرد

آنچـه را در بـراي ايـن منظـور الزم اسـت . بايد خـود را بازيـابي کنـد
گيری قرار دھد و در عين حـال بـه  گذشته رخ داده است مورد بھره

در گـرو مفيـد بـودن در زمـان حـال و   كاميابي ھـر رشـته. پيش رود
سپس ارتباط با مسائل آينده است و بھترين كار اين اسـت كـه در 

  .بخشند اموري سھيم باشيم كه آينده را بھبود مي
ة شــمار دانشــجويان و بايــد توجــه داشــت كــه رشــد فزاينــد

آموختگان فلسفه تعليم و تربيت در ايران ممكن است اندکي  دانش
كننـده وجـود نـدارد كـه  آميز باشـد، زيـرا شـواھدي قانع  نيز مخاطره

ھـاي درونـي بـاال و بـه قصـد ادراك  دانشجويان اين رشـته بـا انگيزه
. پردازنـد جنبة فلسفي تعليم و تربيت به تحصيل در اين رشـته مي

ـــي بـــه اُفـــت كيفـــي بنـــ ابراين، ممكـــن اســـت ايـــن توســـعة كمّ
تـدريس دروس گونـاگون و . آموختگان اين رشته منتھي شود دانش
  آموختگــان ايــن رشــته ورزيــدن بــه فعاليتھــاي متفرقــه دانش مبادرت

ــه. نشــانگر ھمــين ادعاســت ــه  برنام ــراي بھبودبخشــيدن ب ريزي ب
دي وارد ايــن كنــد افــرا فلســفه تعلــيم و تربيــت در ايــران اقتضــا مي

رشته شوند كه قصد دارند به درك بيشتر از خود و ديگران رھنمون 
شوند و به ترتيب، زمينه را بـراي درك بھتـر جھـان ھسـتي فـراھم 

  .كنند
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درآمــدي بــر فلســفه آمــوزش و پــرورش جمھــوري اســالمي ايــران، ). ١٣٨٢(ــــــــــــــــ 

  .٩-٤٨، صص ٤، سال دوم، شمارة نوآوريھاي آموزشيفصلنامه 

بررسـي پيامـدھاي ديـدگاه : نوعملگرايي و فلسفه تعلـيم و تربيـت). ١٣٨٦(ــــــــــــــ 

  .  انتشارات دانشگاه تھران: ، تھران رورتي در تعليم و تربيت ويالرد کواين و ريچارد

: ، تھـراناي براي باز انديشي در فلسفه تعليم و تربيت زمينه). ١٣٨۵(بھشتي، سعيد 

  .نشر ويرايش

، ســال فصــلنامه قبســاتفلســفه تعلــيم و تربيــت در جھــان امــروز، ). ١٣٨۵(ـــــــــــــــ 

  .١٠٩-١٢٤، صص ٤٠/٣٩يازدھم، شمارة 

ھاي درســي دوره  بررســي وضــعيت موجـود برنامــه). ١٣٨٧(جعفـري طــاھري، طـاھره 

دکتــري رشــته فلســفه تعلــيم و تربيــت در ايــران در ابعــاد اھــداف، محتــوا، روش و 

، منظور ارائــه راھکارھــاي مناســب در ايــن زمينــه ز نظــر متخصصــين بــهارزشــيابي ا

  .نامة کارشناسي ارشد، دانشگاه شاھد پايان

  .سمت: ، تھرانتاريخ آموزش و پرورش ايران قبل و بعد از اسالم). ١٣٨٤(درّاني، کمال 
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ـانآموزشگاھھاي فردا). ١٣٢٦(ديويي، جان  شـي فرو کتاب: پور، تھـران ، ترجمة اميرحسين آري

  .انتشارات فرانکلين .تھران با ھمکاري مؤسسه انتشاراتي فرانکلين

ـاپ : ، ترجمة مشفق ھمداني، تھـرانمدرسه و شاگرد). ١٣٢٦(ـــــــــــ  شـرکت سـھامي چ

  .کيھان

ـا دموکراسـي و آمـوزش و پـرورش مقدمه). ١٣٢٦(ـــــــــــ  ، اي بر فلسـفه آمـوزش و پـرورش ي

ـاراتي  کتاب: رانپور، تھـ ترجمة اميرحسين آريان ـاري مؤسسـه انتش ـا ھمک فروشـي تھـران ب

  .فرانکلين

ـاپ : ، ترجمة مشفق ھمداني، تھرانمدرسه و اجتماع). ١٣٢٧(ــــــــــــ  شـرکت سـھامي چ

  .کيھان

ـايي، محمــد  تحليلــي از زنــدگي روزمــره : ھاي گفتمــان مدرســه ناســازه). ١٣٨٦(رضـ

  .انتشارات جامعه و فرھنگ: ، تھرانآموزي دانش

  .انتشارات حفيظ: ، تھرانمباني فلسفي آموزش و پرورش در ايران). ١٣٧٩(باکالم، فاطمه زي

انتشـارات دانشـگاه : تھـران، ترجمة غالمحسين شـکوھي، مربيان بزرگ). ١٣٦٩(شاتو، ژان 

  .تھران

  .انتشارات دانشگاه تھران: ، تھراناصول تعليم و تربيت). ١٣٤٠(شريعتمداري، علي 

  .فروشي ثقفي کتاب: ، اصفھانفلسفه تعليم و تربيت ).١٣٤٨(ـ ـــــــــــــــــ

  .انتشارات اميرکبير: ، تھراناصول و فلسفه تعليم و تربيت). ١٣٦٧(ــــــــــــــــــ 

، مصــاحبة حضــوري رضــا تــاريخ فلســفه تعلــيم و تربيــت در ايــران). ١٣٨٧(ــــــــــــــــــــ 

  .دانشگاه تربيت معلم: محمدي چابکي، تھران

  .انتشارات اميرکبير: ، تھرانفلسفه آموزش و پرورش). ١٣٧٧(اکبر  شعاري نژاد، علي

ارزشيابي برنامه درسـي مقطـع دکتـري ). ١٣٧٦(هللا  پور، نعمت شعباني ورکي، بختيار؛ موسي

ـاالت ، در )ويراسـتار(محمد مھدي فرقاني   :ھاي علوم تربيتي در ايران، در رشته مجموعـه مق

ــ ــراننخســتين ســمينار آم ـالي اي ــرانوزش عـ ــد دوم، چــاپ اول، تھ ــه : ، جل دانشــگاه عالم

  .٤٩٧- ٤٨١طباطبايي، صص 

  .نشر قطره: ، تھرانکليات فلسفه آموزش و پرورش). ١٣٧٥(شفيلد، ھري 

ـارات آسـتان قـدس : ، مشـھدتعليم و تربيـت و مراحـل آن). ١٣٦٣(شکوھي، غالمحسين  انتش

  .رضوي

ـ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   .انتشارات آستان قدس رضوي: ، مشھدي و اصول آموزش و پرورشمبان). ١٣٦٧(ـ
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مشخصات کلي، برنامـه و سرفصـل دروس دکتـري ). ١٣٦٦(ريزي  شوراي عالي برنامه

ريزي درسـي بـا رشـته فرعـي تعلـيم و  ھاي فلسفه تعليم و تربيـت و برنامـه رشته

  .وزارت فرھنگ و آموزش عالي تربيت اسالمي

 ريزي درسـي بـه دانشـگاھھا نامه واگـذاري اختيـارات برنامـه آيين). ١٣٧٩(ــــــــــــــــــ 

  .وزارت فرھنگ و آموزش عالي

  .دھخدا: ، تھرانيادگار عمر). ١٣٤٥(صديق، عيسي 

مصـوب شـوراي ). ١٣٦٧( طرح كليات نظام آموزش و پرورش جمھـوري اسـالمي ايـران

ايـي تغييـر بنيـادي انتشارات سـتاد اجر: تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش، تھران

  .نظام آموزش و پرورش

انتشارات دانشـگاه : ، تھرانتاريخ آموزش و پرورش باختر). ١٣٥٤(طوسي، محمدعلي 

  .سپاھيان انقالب ايران

: ، تھـرانتربيتـي  در سكوالريسـم  روشنفكري  جريان  نقش). ١٣٨٠(الھدي، جميله  علم

  .معاصر  و انديشه  بنياد فرھنگ

مجلـه و تربيـت معاصـر ايـران،   تأثيرگذار در تعلـيم  فكري  جريانھاي   ).١٣٨٢(ـــــــــــــــــ 

  .٢٢، شمارة کتاب نقد

ــاني، محســن  ــي فراھ ــت). ١٣٨٣(فرمھين ــيم و تربي ــرانپســت مدرنيســم و تعل : ، تھ

  .انتشارات آييژ

، مصاحبة تلفني رضا تاريخ فلسفه تعليم و تربيت در ايران). ١٣٨٧(قاسمي پويا، اقبال 

  .ي چابکي، تھرانمحمد

، محمد کـاردان نامه و خدمات علمي و فرھنگي دکتر علي زندگي). ١٣٨٥(قنبري، اميد 

  .انجمن آثار و مفاخر فرھنگي: تھران

، نامه و خدمات علمي و فرھنگي دکتر غالمحسـين شـکوھي زندگي). ١٣٨٦(ـــــــــــ 

  .انجمن آثار و مفاخر فرھنگي: تھران

  .سمت: ، تھرانسير آراء تربيتي در غرب ).١٣٨١(کاردان، عليمحمد 

انتشــارات : تھــران، ترجمــة غالمحســين شــکوھي، تعلــيم و تربيــت). ١٣٦٢(کانــت، امانوئــل 

  .دانشگاه تھران

  .انتشارات دانشگاه تھران: ، تھرانسازمان فرھنگي ايران). ١٣٣٦(کني، علي 
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و   آمـوزش  نظـام  تكوين ثر در سير مؤ  فكري  جريانھاي  بررسي). ١٣٧٥(نژاد، عذرا  كياني

نامه کارشناسي ارشد در رشتة فلسفه تعليم و تربيت،  ، پايانايران  رسمي  پرورش

  .مدرس  تربيت  دانشگاه

: اصـغر فيـاض، تھـران ، ترجمـة عليھاي تربيتـي تـاريخ انديشـه). ١٣٧٤(ماير، فردريـک 

  . سمت

  .يرکبيرانتشارات ام: ، تھرانتاريخ تربيت معلم). ١٣٤٥(مشايخي، محمد 

، ترجمـــة ســـيد اکبـــر تـــاريخ و فلســـفه تعلـــيم و تربيـــت). ١٣٧٩(نخســـتين، مھـــدي 

  .نشر آتيه: ميرحسيني، تھران

: ، تھـراننگـاھي بـه فلسـفه آمـوزش و پـرورش ).١٣٥٨(نقيب زاده، ميـر عبدالحسـين 

  .انتشارات طھوري

انتشـارات : ھـران، تگفتارھايي در فلسـفه و فلسـفه تربيـت). ١٣٧٧(ــــــــــــــــــــــــــ 

  .طھوري

، ترجمـة فريـدون بازرگـان آشنايي با فلسفه آمـوزش و پـرورش). ١٣٥٦. (اف. نلر، جي

  .سمت: ديلمقاني، تھران

نقد و بررسي برنامه درسي دوره دکتري رشـته ). ١٣٨٣(نوروززاده، اکبر؛ آرمند، محمد 

 ، سـال نھـم،مجلـه سـخن سـمتريزي درسـي و فلسـفه تعلـيم و تربيـت،  برنامه

  . ١٤٣-١٧٥، صص ١٣شمارة 

فلسفه آموزش و پرورش؛ موضوعات اصـلي ). ١٣٨١(؛ وايت، پاتريسيا .اچ. ھرست، پل

ــار شــعباني ورکــي و محمدرضــا شــجاع رضــوي،در ســنت تحليلــي   ، ترجمــه بختي

  .انتشارات دانشگاه فردوسي مشھد: مشھد

کـانون نشـر و : ، ترجمـة احمـد آرام، تھـرانفلسفه تربيت). ١٣١٦(ھورن، ھرمان ھارل 

  .پژوھشھاي اسالمي

  .انتشارات دانشگاه تھران: ، تھراناصول آموزش و پرورش). ١٣٢٧(ھوشيار، محمدباقر 

، ترجمة سـعيد بھشـتي، فلسفه تعليم و تربيت). ١٣٧٤(پي . ھير ويليام؛ پرتلي، جان

  .انتشارات اطالعات: تھران

ل و فلسـفه تعلـيم و تبيـين و تحليـل سرفصـل درس اصـو). ١٣٨٤(ياري دھنوي، مـراد 

با تأکيد بر ديدگاھھاي مدرّسان (ھاي تربيت دبير و ارائة الگويي براي آن  تربيت دوره

نامـة کارشناسـي ارشـد،  ، پايان)اين درس و نحوة عرضـة آن در برخـي از کشـورھا

  .دانشگاه تھران
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تكنولوژي آموزشي در عرصه نظر و عمل  سير تحول

  در ايران
  

دكتر ھاشم 
 فردانش

  

  چكيده

ــوع پيوســته در  ــه وق ــوالت ب ــر اســاس تح ــر ب ــرن اخي ــك ق در ي
شناسي، رويكردھاي روانشناسي يـادگيري و  ديدگاھھاي معرفت

ساير علوم وابسـته و مربـوط بـه ارتباطـات، سيسـتمھا و تعلـيم و 
، دســتخوش تحــوالت بنيــادين تربيــت، تعريــف تكنولــوژي آموزشــي

، بـه »كاربرد وسـايل و ابـزار در آمـوزش«اين تعريف از . شده است
و سرانجام » طراحي، توليد، اجرا و ارزشيابي نظامھاي آموزشي«

، )كــاربرد(، اســتفاده )توليــد(نظريــه و عمــل طراحــي، تھيــه «بــه 
. تغيير يافته است. »مديريت و ارزشيابي فرآيندھا و منابع يادگيري

بررسي تاريخچة اين رشته از علوم كاربردي در غرب كه زادگـاه آن 
است، نشان از تعامل صاحبنظران اين علم بـا شـرايط و اقتضـائات 
محيطــي و نيازھــا و جھتگيريھــاي نظامھــاي تربيتــي آنــان دارد، در 
حالي كه موقعيت اين رشته در كشور ما ايران به منزله يك رشـتة 

ھاي ديگـــر  د بســـياري از رشـــتهعلمـــي كـــامأل وارداتـــي، ھماننـــ
به ھمـين سـبب بـراي بررسـي تـاريخ . دانشگاھي متفاوت است
بايـد در زوايـاي رخـدادھا و وقـايع مـرتبط بـا  اين رشته در ايران مي

اي يـا جـوانبي از  ھاي مربوط بـه جنبـه تعليم و تربيت در پي نشانه
مباحث، كاربردھا و محتواھاي مرتبط با اين رشته جستجو كـرد تـا 

در اين نوشته بنا بر اھميت و تأثير گذاري رويـداد . ثري از آن يافتا
بسيار مھم تأسيس دارالفنون بررسي خود را از ايـن نقطـة عطـف 

ــي ــاريخي شــروع م ــدادھاي آموزشــي و  ت ــري روي ــا پيگي كنيم و ب
ــاردھم ھجــري  ــرن چھ ــه خصــوص از اول ق فرھنگــي كشــورمان ب

ســير تحــول ، )مطــابق بــا اوائــل قــرن بيســتم مــيالدي(شمســي 
شناخت، موقعيت و كاربرد رشته تكنولوژي آموزشي را دنبال مـي 

                                                      
 ٧/١٠/٨٧: تصويب نهايي             ٥/٨/٨٧: دريافت مقاله

 .  دانشيار گروه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرسir.ac.modares@h_fardan 
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اين مطالعه به خصوص بـر وقـايع معطـوف بـه زمـان پـيش از . كنيم
شكل گيري رشتة تكنولوژي آموزشي در حكم يك رشتة تحصيلي 

. و پس از اين تاريخ متمركز خواھد شد ١٣٧٢دانشگاھي در سال 
ليــل رخــدادھاي بســيار مھــم دھنــد كــه بــه د بررســيھا نشــان مي

تاثيرگذاري، ھمچون نھضت مشروطه، جنگ جھاني اول، منازعات 
كشورھاي استعماري در كشورما براي كسـب امتيـازات، كودتـاي 
رضاخان، جنگ جھاني دوم، نھضت ملـي شـدن نفـت و سـرانجام 

و تبعــات مخــرب و نامبــارك آن كشــور مــا  ١٣٣٢مــرداد  ٢٨كودتــاي 
رن بيستم ميالدي كه گسـترة نـاب رشـد و عمالً پنجاه سال اول ق

. شكوفايي علوم در كشورھاي غربي بوده را از دست داده اسـت
مانــدگي موجــب عــدم رشــد بســياري از علــوم در ايــران  ايــن عقب

شـــده و تكنولـــوژي آموزشـــي بـــه عنـــوان يـــك رشـــته تحصـــيلي 
دانشگاھي و در حكم يك تخصص كاربردي در آمـوزش و پـرورش و 

برداشـتھاي ناصـواب از . ان از آن جمله استآموزش عالي كشورم
اين رشته موجب پنھان ماندن ماھيت، فلسفه و محتواي آن براي 
ــرورش و آمــوزش عــالي  ــدركاران آمــوزش و پ بســياري از دســت ان
كشور ما شده است و به نوعي كشور را از فوائد و دسـتاوردھاي 
 .اين رشته حياتي در تعليم و تربيت جھاني محروم ساخته اسـت

در بخش پاياني اين نوشته به چشم انداز ايـن رشـته در آينـده در 
اميد است كه چنـين . پرتو بررسيھاي انجام شده خواھيم پرداخت

بررسيھايي گرچـه بسـيار محـدود و نـاقص، بتواننـد پرتـوي فـرا راه 
  .مندان اين رشته باشند پژوھان و عالقه دانش
  
ــدواژه ــ :ھا كلي ــوژي آموزشــي؛ تكنول ــاريخ تكنول ــزاري؛ ت وژي اب

 تكنولوژي نظامھا؛ تكنولوژي فكورانه
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 مقدمه

اواسـط قـرن دوازدھـم و قـرن (قرن ھيجدھم و نوزدھم مـيالدي 
، دوران شكوفايي و توسـعة علمـي ھمـه جانبـة )سيزدھم ھـ ش
در ايـن دو قـرن اكتشـافات و اختراعـات علمـي در . مغرب زمين بود

ند روسو، پستالوزي، پردازاني مان ھاي گوناگون و ظھور نظريه زمينه
ھربارت و فروبل در حوزة تعليم و تربيت به وارد شدن علوم طبيعي 
در برنامه درسي مـدارس منجـر شـد كـه ايـن امـر سـبب سـريعتر 

در نيمـة . شدن رشد علمي و اجتماعي كشـورھاي غربـي گرديـد
دوم قرن نوزدھم آموزش و پرورش به مثابه يك علم اجتماعي جاي 

ر علوم باز كرد و در دورة پيش از جنـگ جھـاني خود را در ميان ساي
اول، اميدھاي آموزشي تازه در سه جنبش جداگانه امـا مـرتبط بـه 

جنــبش مطالعــة كــودك، جنــبش بررســي : ھــم بــه وقــوع پيوســت
ــرورش  ــل(مدرســه و رشــد مطالعــات تجربــي در آمــوزش و پ ، ١كان

  .)١٩٣-٢٤٣، ص ١٣٦٨
اري ديگــر از از آنجــا كــه رشــتة تكنولــوژي آموزشــي ماننــد بســي

ھاي زير مجموعة علوم تربيتي از غرب به ايـران وارد شـده و  رشته
مھد رشد و شكوفايي آن ابتدا مراكز علمـي و دانشـگاھي مغـرب 
زمين بوده است، در اين نوشـته نخسـت بـه بررسـي سـير تحـول 

پردازيم و به دنبـال آن  رشتة تكنولوژي آموزشي در مغرب زمين مي
تي مرتبط با تكنولوژي آموزشي را پـيش و مھمترين رخدادھاي تربي

ـــك رشـــته تحصـــيلي  ـــن رشـــته در حكـــم ي ـــس از تأســـيس اي پ
ھــ ش، در ايـران بررسـي خـواھيم  ١٣٧٢دانشگاھي، يعني سال 

در پايان داللتھـا و دسـتاوردھاي ايـن تحليـل تـاريخي را بـراي . كرد
  .آيندة اين رشته در ايران مورد بررسي قرار خواھيم داد

ل رشــتة تكنولــوژي آموزشــي در مغــرب ســير تحــو) الــف
  زمين

تاريخچه پيدايش و تحول رشـته تكنولـوژي آموزشـي در غـرب را 
، ١٣٨٧فـردانش، : (مي توان به سه دوره به شرح زير تقسيم كـرد

  )٢١-٤٤ص 
                                                      

١. Connell  
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تــا ) ھـــ ش ١٢٧٩(دورة اول از ابتــداي قــرن بيســتم مــيالدي . ١
  ؛)ھـ ش ١٣٢٩(ميالدي  ١٩٥٠سال 
ــ. ٢ ھـــ  ١٣٣٠ســالھاي (مــيالدي  ١٩٦٠ل دھــة دورة دوم از اوائ
  ؛)ھـ ش ١٣٥٠سالھاي (ميالدي  ١٩٨٠تا اواخر دھة ) ش
ھــ  ١٣٦٠سـالھاي (مـيالدي  ١٩٩٠دورة سوم از اوائل دھـة . ٣
  .تا حال حاضر) ش

ــا رويكــرد معرفــت شناســي و  اگــر بخــواھيم ايــن ســه دوره را ب
ــايد  ــيم، ش ــي كن ــر دوره معرف ــب در ھ ــي غال روانشناســي تربيت

 :مطابق با جدول زير گويا باشد ١بندي سيلز طبقه
ادوار تاريخي تحول رويكردھاي معرفت شناسي و روانشناسي . ١جدول شماره 

  يادگيري
  دوره اول  

١٩٠٠-١٩٥٠  
  دوره دوم

١٩٦٠-١٩٨٠  
  دوره سوم

  حال -١٩٩٠
رويكـــــرد معرفـــــت 

  شناسي
اثبات گرايي 

)Positivism(  
ـــــــــــري  تعبي

 تقسيري 
(Interpretative

)

  ديانتقا
(Critical) 

رويكرد روانشناسـي 
  يادگيري

  رفتارگرايي
(Behaviorism) 

شــــــــــناخت 
  گرايي

(Cognitivism) 

سازنده گرايي، پست 
  مدرن

(Constructivism, 
Postmodern)  

  
  

در جــدول فــوق ھــدف نشــان دادن ســير تحــول ديــدگاھھا و 
شناسي و روانشناسي تربيتـي و نمـايش دورة  رويكردھاي معرفت

اي خاص است و ايـن موضـوع  تفوق ھر رويكرد در دورهشكوفايي و 
به معناي رابطة مستقيم و تطابق كامل ميان ديدگاھھا براي تمـام 

ھا و وجود خطـوط مسـتقيم و پـر رنـگ ميـان آنھـا در ھـر دوره  دوره
گرايي  نيست، به طوري كه امروزه كه دوران تفوق رويكـرد سـازنده

معرفـت شناسـي در است ھنوز رويكردھاي ديگـر روانشناسـي و 
  .تمام مباحث تكنولوژي آموزشي حضور فعال دارند

ــوق ) ١٩٩٨( ٢فلشــزيگ ــه دوره ف ــوژي آموزشــي را در س تكنول
كـه در ايـن  ٣دورة اول تكنولوژي ابزاري: چنين نامگذاري كرده است

اند؛ دورة  ھا، ابزاري براي غني كردن آموزشھاي سنتي دوره رسانه

                                                      
١. Seels 
٢. Flechsig 
٣. Tool’s Technology 
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ـــا ـــوژي نظامھ ـــه در  ١دوم، تكنول ـــن دوره رســـانهك ـــي از  اي ھا جزي
نظامھاي متشكل از انسان و ابزارنـد و بـراي آمـوزش عملكردھـاي 

كـه داراي  ٢روند؛ و دورة سـوم، تكنولـوژي فكورانـه خاص به كار مي
 :ويژگيھاي زير است

بــه رســميت شــناختن انــواع دانــش حاصــل از منــابع علمــي . ١
 سنتي و تجربه؛

عملي و مقدم دانسـتن مبتني بودن بر دانش نظري و دانش . ٢
 دانش نظري بر عملي؛

شناسـي  به كارگيري انواع دانش بر اساس يك ديـدگاه ارزش. ٣
 مشخص؛

بعـد (كردن دربـارة تكنولـوژي  فكورانه بـودن بـه معنـاي تعمـق. ٤
 ).بعد طرحھا و مواد(و محصوالت آن ) دانش و ارزشھا

اينك بـه بررسـي اجمـالي ماھيـت و محتـواي رشـته تكنولـوژي 
  :شي در ھر يك از سه دورة فوق مي پردازيمآموز

گرايي، رفتــارگرايي، تكنولــوژي ابــزاري،  اثبــات: دورة اول
  ميالدي ١٩٥٠تا  ١٩٠٠سالھاي 

در اوائل قرن بيستم رويكرد معرفت شناسي اثبات گرايي تقريبأ 
ھاي علمي حكمفرما بود و رشـته  بر روند ايجاد و رشد ھمة رشته
ــه در آن ــوژي آموزشــي ك ــوان  تكنول ــا عن ــا ب ــان تنھ ســمعي و «زم

ايـن رويكـرد . شد از اين قاعده مستثني نبـود شناخته مي» بصري
كـرد وبـر ايـن  آمـوز تأكيـد مي بر وجود دانش مستقل از ذھـن دانش

آمــوز  اســاس وظيفــة آمــوزش را انتقــال ايــن دانــش بــه ذھــن دانش
دانست و ارزشيابي نيز بر اسـاس قضـاوت دربـارة ميـزان دقـت  مي

گرا بـه  اين رويكرد عينيـت. آموز بود دانش از سوي دانش اين كسب
وجود برداشـتھاي متفـاوت از آمـوزش در افـراد اذعـان داشـت، امـا 
ھدف آموزش را دستيابي به برداشـت صـحيح يـا ھمـان برداشـت 

  .دانست معلم مي
ديدگاه روانشناسي منطبق بـا رويكـرد معرفـت شناسـي اثبـات 

ن رشــته تكنولــوژي آموزشــي در اوايــل تكــوي) عينيــت گــرا(گرايــي 
                                                      

١. System’s Technology 
٢. Reflective Technology 
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كــه بــه ) ١٨٧٤-١٩٤٩(ثورنــدايك . ال. ايــي. ديـدگاھي رفتــارگرا بــود
عنوان پدر روانشناسي تربيتي شناخته شده است، در پي يـافتن 

گيـري از  بھره. قوانين عام و قابل تعمـيم در يـادگيري و تـدريس بـود
سـازي محتـوا  ھدفھاي رفتاري، تقويت، طرح درس و تجزيه و ساده

جمله پيامدھاي اتخاذ رويكـرد رفتـارگرايي در آمـوزش و يـادگيري از 
در اين رويكرد آنچه بايـد آمـوزش داده شـود بـدقت مشـخص و . بود

سپس اجزاي متشكله با نظم و ترتيب خطي ھمراه با بازخورد بـه 
آمـوز بـر  شود و ھيچ جزيي تـا تسـلط كامـل دانش شاگرد ارائه مي

  .شود اجزاي پيشين ارائه نمي
ارگيري وسـايل ســمعي و بصـري در آمــوزش بـه ســالھاي بـه كــ
در اوائل قرن بيستم دسـت انـدركاران . گردد ميالدي، باز مي ١٩٠٠

آموزش، به اھميت به كارگيري وسايل سمعي و بصري در آموزش 
نخسـتين . ابتدا فقط وسـايل بصـري بـه كـار گرفتـه شـد. پي بردند

اسـاليدھايي از وسايل بصري به كار برده شده در مدارس آمريكـا، 
ــالھاي  ــدود س ــي آن، در ح ــود و در پ ــاگون ب ــوعات گون  ١٩١٠موض

ميالدي نخستين فھرست فيلمھاي آموزشي براي استفاده منظم 
  )١٤-١١، ص ١٩٨٧، ١كانگ(. در مدارس منتشر شد

ھمراه با اختراع و ساخت وسايل سمعي و بصري جديد و ارائـه 
ه قـوت خـود بـاقي آن به محافل آموزشي، اين تفكر نيز ھمچنان بـ

ــايي و  ــرات زيربن ــب تغيي ــري موج ــايل ســمعي و بص ــه وس ــود ك ب
ــه از پيشــرفت ايــن  اساســي در آمــوزش مي شــود و در ھــر مرحل

گذارند، اما  وسايل، روشھاي سنتي آموزشي يك گام به عقب مي
ايــن تصــور بــا وجــود ارائــه وســايل ســمعي و بصــري جديــد، ماننــد 

ي آموزشـي، ضـبط صـوت و فيلمھاي آموزشي ھمراه با صدا، راديو
  . ميالدي، تحقق نيافت ١٩٣٠غيره تا اواخر سال 

ــا شــروع جنــگ جھــاني دوم، كــانون  ١٩٣٩در ســال  مــيالدي، ب
فعاليتھا در زمينة وسايل سمعي و بصري از محافل تعليم و تربيـت 
به ارتش آمريكا منتقـل شـد و در دوران جنـگ، بسـياري از وسـايل 

بــراي نخســتين بــار ســاخته شــد و ماننــد پروژكتــور فــيلم و اورھــد 
ھمراه با وسايل ديگر مانند پروژكتورھاي اساليد، البراتوارھاي زبان 

سازيھاي آموزش خلباني در آموزش نظاميان به كـار گرفتـه  و شبيه

                                                      
١. Gagne 
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ــا اواســط دھــة . شــد مــيالدي بــه طــول  ١٩٤٠در ايــن دوران كــه ت
ــد، ســرمايه ــاي آموزشــي و وســايل  انجامي ــد فيلمھ گذاري در تولي

سابقه يافت تـا حـدي كـه بسـياري از  معي و بصري رشدي بيس
كارشناســان نقــش آن را در نتــايج جنــگ جھــاني دوم قابــل توجــه 

  )١٥ھمان، ص . ( شمردند

به دليل سابقة موفق به كـارگيري وسـايل سـمعي و بصـري در 
امر آمورش يكسان نيروھايي كه از نظـر زمينـة اطالعـات قبلـي در 

ه قابـل مالحظـه بودنـد، توجـه بـه ايـن سطوح متفاوت و از نظر عـد
بــه ھمــين دليــل . وســايل بعــد از جنــگ جھــاني دوم بيشــتر شــد

ھاي سمعي و بصري انجام شد  تحقيقات متعددي در زمينة رسانه
معموالً در اين تحقيقات تأكيد اصلي بر يـافتن ). ١٢-٢٠ھمان، ص (

ــا در  ــش آن ويژگيھ ــأثير و نق ــونگي ت ــيله و چگ ــر وس ــاي ھ ويژگيھ
بــراي مثــال، بررســي و مقايســه وســايل . ري شــاگردان بــوديــادگي

گونــاگون از نظــر ميــزان يــادگيري و بــرانگيختن پاســخ رفتــاري قابــل 
گونـه  دادن اين مشاھده از سوي شاگردان، يكي از محورھاي انجام

  . تحقيقات بود
وسـايل و (تعريف مورد توافق از تكنولوژي آموزشي از جنبـة اول 

ھمچنـان بـه  ١٩٥٠تا حدود سالھاي ) موزشكاربرد اين وسايل در آ
در اين كاربرد وسايل به عنـوان رسـانه، يعنـي . قوت خود باقي بود

) شاگرد(به گيرنده ) معلم(اي كه كل آموزش را از فرستنده  وسيله
گرفتن ايـن  به ھمين دليل در اوايل شكل. كند مطرح بود منتقل مي

راكـــز تعريـــف و رشـــد و گســـترش مراكـــز ســـمعي و بصـــري در م
ھا را جـــايگزين خـــود  آموزشـــي، معلمـــان كـــه بـــه غلـــط رســـانه

پنداشتند، احساس خطر كردند و بحثھـاي بسـياري دربـارة بـه  مي
سر آمدن دوران كالسھاي سنتي در محافل تعليم و تربيـت مطـرح 

  . شد
در اواخــر دورة اول تحــول رشــته تكنولــوژي آموزشــي، دو رخــداد 

عريف و محتواي اين رشـته مھم موجب ايجاد تغييرات اساسي در ت
ايـن نظريـه بـر . شد؛ رخداد اول طرح نظريـه و الگوھـاي ارتبـاط بـود

فراگــرد ارتبــاط، شــامل فرســتنده، گيرنــده، كانــال ارتبــاط و وســيلة 
از ايـن منظـر فرآينـد آمـوزش مشـتمل بـر . انتقال پيام تأكيد داشت

شـد كـه تنھـا يكـي از ايـن عوامـل رسـانه يـا وسـيله  عـواملي مي
ل پيــام آموزشــي بــود و در كنــار آن ضــرورت توجــه بــه عوامــل انتقــا
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رخـداد دوم، . ديگري مانند فرستنده و گيرنده پيـام نيـز مطـرح شـد
پيدايش نگرش سيستمي و كاربرد آن در زمينة تعليم و تربيت و به 

از ديدگاه سيستمي، آمـوزش يـك نظـام . ويژه در زمينة آموزش بود
ھاي متعــدد اســت و  وعــهشــود كــه خــود داراي زيرمجم تلقــي مي

ھا، فرآينـد آمـوزش را شـكل  تعامل ميـان ايـن اجـزا و زيـر مجموعـه
ھدفھا و عنصـر ارزشـيابي دائمـي نيـز از جملـه عـواملي . دھد مي

اســت كــه در ھــر زمــان سيســتم آموزشــي را بــا واقعيــات خــارج و 
  . دھد سيستمھاي برتر ارتباط مي

لــوژي رويكــرد تعبيــري، شــناخت گرايــي، تكنو: دورة دوم
  ميالدي ١٩٨٠تا  ١٩٦٠نظامھا، سالھاي 

شناسي تعبيري يا تفسـيري  رويكرد معرفت ١٩٥٠در اواخر دھة 
ھاي  نظريـــه و عمـــل تفســـير و درك در انـــواع زمينـــه«بـــه عنـــوان 
-٦٣، ص ١٩٨٨، ١در محافــل علمــي مطــرح شــد اودمــن» انســاني

شناسي تعبيري، در حكم يـك فلسـفه معتقـد  رويكرد معرفت). ٧٠
لت انسان و ادراك اوست و بيشتر بر تحليلھـاي كيفـي و بـر به اصا

محور تحليلھاي زباني تأكيـد دارد؛ ايـن تأكيـد در مقايسـه بـا تأكيـد 
. گيــرد پذير در تقابــل قــرار مي ھاي مشــاھده گرايي بــر پديــده اثبــات

داننـد، نـه تبيـين، گرچـه  تعبيرگرايان ھدف علم را درك يـا فھـم مي
رويكـرد . آيند تفسير و تعبير مفيد واقع شودتواند در فر تبيين نيز مي

ــوژي  ــته تكنول ــب در رش ــرد غال ــورت رويك ــه ص ــاه ب ــري ھيچگ تعبي
آموزشــي مطــرح نبــوده اســت، امــا ظھــور و گســترش ايــن رويكــرد 

شناســــي، پرسشــــھاي بســــيار در زمينــــه  فلســــفي و معرفت
ھاي غيرقابــل مشــاھده در تحقيقــات تربيتــي فــراھم كــرد و  پديــده

  . گرايي شد و مكتب روانشناسي شناختمنشاء رشد و نم
ــاني روانشناســي  رخــداد مھــم ديگــر دورة دوم، تشــكيك در مب

گرايي  مكتـب شـناخت. رفتاري و ظھور روانشناسي شناختي بـود
كه بررسـي و مطالعـه فراگردھـاي ذھنـي، شـامل نحـوه دريافـت، 
كسب، پردازش، نگھداري، بازيابي و يادآوري اطالعـات را در كـانون 

پا به عرصه تحقيقـات  ١٩٦٠دھد، در اوائل دھة  د قرار ميتوجه خو

                                                      
١. Odman 



 ...روانشناسي تربيتي در ايران و غرب 

 

روانشناسي نھـاد و بـه تـدريج موجـب تحـوالت وسـيع در تعريـف و 
ــد ــوژي آموزشــي ش ــته تكنول ــب روانشناســي . گســتره رش مكت

كنـد  گرايي تأكيـد مي گرا بر اصول معرفـت شناسـي اثبـات شناخت
بــل ھاي غيرقا ولــي ايــن اصــول را در شــناخت و مطالعــه پديــده

روانشناسان شناختي به جـاي مطالعـة . گيرد مشاھده به كار مي
رابطة عملي و غيـر تئوريـك ميـان محـرك و پاسـخ، بـه بررسـي آن 
بخش از فراگردھا و فعاليتھاي ذھني پرداختند كـه واسـطة ارتبـاط 

  .ميان محرك و پاسخ بود
ـــان نگـــرش  رشـــد و تكـــوين الگوھـــاي آموزشـــي و تعامـــل مي

ھاي علوم ارتباطات سبب افزوده شدن  يهسيستمي و اصول و نظر
بعدي جديد به تكنولوژي آموزشي شد كه آن را مجموعة فراگردھا 

افزار يا مواد آموزشي تعريـف كردنـد كـه بـه  و روشھاي طراحي نرم
طور كـه از مقايسـه دو تعريـف  ھمـان. شود يادگيري بھتر منجر مي

نولـوژي شدن مفاھيم جديد به تك اول و دوم مشخص است، افزوده
تر از سابق سـاخت  آموزشي حيطه كاربرد آن را به مراتب گسترده

و از محـــدودة تنـــگ شناســـايي انـــواع و نحـــوة كـــاربرد وســـايل و 
خارج كرد و ) تكنولوژي آموزشي از جنبه اول(ھاي آموزشي  رسانه

  . آن را محور كليه فعاليتھاي انجام شده در مراكز آموزشي قرار داد
كنولوژي آموزشي به منزلة مجموعة روشھا اين تعريف جديد از ت

ھاي آموزشـي ديگـر  و فراگردھاي طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه
توانست خود را در قالب وسايل محبوس كند و در واقع ادعاي  نمي

ــوزش را داشــت ــد آم ــف اول . مالكيــت كــل فرآين ــه تعري ــا توجــه ب ب
لــم را اندركاران آمــوزش ايــن ع تكنولــوژي آموزشــي، افــراد و دســت

ديدنــد و وقتــي پــاي آن بــه صــحنة آمــوزش بــاز  بســيار محــدود مي
ــا و  شــد كــه در واقــع تمــام برنامــه مي ريزيھاي آموزشــي، طراحيھ
بيني روشھا و محتواھا انجام شده بود، و تنھا در زمينه كانـال  پيش

در حـالي . و وسيلة ارائة محتوا به كمك تكنولوژيسـت نيـاز داشـت
اكز سمعي و بصري تحـت تـأثير تحـوالت مر ١٩٦٠كه در اواخر دھة 

محتــوايي كــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد بــه بخشــھاي تكنولــوژي 
آموزشي تغيير نام يافتند و مدعي صاحبنظر بودن و نقـش داشـتن 

  .در تمامي فرآيند آموزش و تدريس شدند
شـناختي، افقـي وسـيع از موضـوعات جديـد  با شـروع تحقيقات

ــر . ه شــدتحقيقــاتي فــراروي محققــان گســترد در نتيجــه، عــالوه ب
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موضوعات پيشين، عناويني جديـد بـه موضـوعات محتـوايي رشـته 
توان بـه  از جمله اين موضوعات مي. تكنولوژي آموزشي افزوده شد
، فرآينـــدھاي ذھنـــي شـــاگردان و ١مبحـــث راھبردھـــاي يـــادگيري

معلمان و تجديد نظر در تعميمھا و جمعبنديھاي قبلـي از تحقيقـات 
  . ھا نام برد نهمربوط به رسا

گرايي، تكنولــوژي  رويكــرد انتقــادي، ســازنده: دورة ســوم
  ميالدي تا كنون ١٩٩٠فكورانه، سالھاي 

ــة ــر دھ ــادي در اواخ ــرد انتق ــور رويك ــرات ١٩٨٠ظھ ، موجــب تغيي
. زيربنايي ديگر در دورة سوم تحول رشته تكنولوژي آموزشـي شـد

علـم،  گيريھاي سياسي خود نسبت به سـلطة اين رويكرد با جھت
ــاي ســرمايه ــه از ويژگيھ ــوژي و ديوانســاالري ك داري اســت،  تكنول

معترض ومعتقد است كه در اين شرايط احتمال طرح سؤال دربـارة 
در عرصـــة » زنـــدگي خـــوب«ھنجارھـــا و ارزشـــھاي اجتمـــاعي و 

صاحبنظران رويكرد انتقـادي معتقدنـد كـه . رود اجتماعي از بين مي
ايي افراد از عقايـد نادرسـت و طرح اين سئوال منجر به آزادي و رھ

آنھا ھمچنـين معتقدنـد كـه فلسـفه . شود غلبه بر جور و ستم مي
، ٢نـودينگز. (بايد در خدمت اين مبارزه و جنبش اجتماعي قرار گيـرد

  ).٦٧، ص ١٩٩٨
صاحبنظران بسياري در رشته تعليم و تربيـت تحـت تـأثير نظريـه 

اني انتقـــادي قـــرار گرفتنـــد و بـــه جھـــت ھمخـــواني برخـــي مبـــ
گرايي،  شناسي بنيادي خود با مكتب روانشناسي سـازنده معرفت

ريزي و آموزش مـورد تأكيـد قـرار  اغلب اين رويكرد را در زمينة برنامه
گرايي نام خود را از كلمة سـاخت يـا سـاختن اتخـاذ  سازنده. دادند

ـــه منعكس ـــرده ك ـــدگاه معرفت ك ـــدة دي . شناســـانه آن اســـت كنن
ساختار دانش چيزي نيست كه خارج از گرايان معتقدند كه  سازنده

آموز وجود داشـته باشـد، بلكـه سـاختار دانـش حاصـل  ذھن دانش
ھاي موجود و آزمايش و پااليش بازنماييھاي  تعامل مستمر با سازه

ذھني آن براي يافتن درك صحيحتر از جھان خـارج اسـت و بـر ايـن 

                                                      
١. Learning Strategies 
٢. Noddings 
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د اســاس بايــد فعاليــت يــادگيري محــور توجــه قــرار گيــرد، نــه فرآينــ
 ).١٩٩١، ١دافي و جاناسن. (آموزش

گرايي آن است ك  شناسانه سازنده مھمترين پيش فرض معرفت
ھاي فـردي  معنا، تابعي از چگـونگي سـاختن آن بـر اسـاس تجربـه

گرايان معتقدنـد كـه دانـش در درون فـرد و توسـط او  سازنده. است
. شــــود شــــود و از منــــابع خــــارجي دريافــــت نمي ســــاخته مي

معتقدنـد كـه ھـيچ  ٢افراطي ماننـد فـون گليسـرزفلدگرايان  سازنده
جھـان . واقعيت عيني مستقل از فعاليت ذھني انسان وجود ندارد

شود، بنابراين ھيچ جھاني واقعيتر  فردي به وسيلة ذھن خلق مي
ساختن معنا بر تطابق آن با جھان خـارج از ذھـن . از ديگري نيست

تمـــام . ردمبتنـــي نيســـت، بلكـــه بـــه درك فـــرد از آن بســـتگي دا
گرايان معتقدند كه ذھن موقعيتي ابزاري و اساسـي بـراي  سازنده

تفسير رويدادھا، اشيا و ديدگاھھاي جھان خارج از ذھن دارد و اين 
تفسيرھا، مبناي دانش فرد را كه شخصي و منحصر به فرد است، 

 .دھند تشكيل مي
شناسي سازنده گرايي مشـھود  طور كه از مباني معرفت ھمان
ن رويكرد جديد سبب تغييرات اساسي در مباحث محوري است، اي

ھاي تعليم و تربيت و از آن جملـه تكنولـوژي آموزشـي  اغلب رشته
 ٣گــذر از رويكــرد نظامھــاي آموزشــي كــه بــه گفتــة رايگلــوث. شــد

دورة صــنعتي در تكنولــوژي آموزشــي بــود، بــه ) ٢٠-١٧، ص ١٩٩٩(
ھاي  ليـد برنامـهدوره يا عصر اطالعات به معناي تحـول از مرحلـه تو

ھاي آموزشـي طراحـي شـده  آموزش معيار به مرحله خلق برنامـه
در اين مرحلة جديد، طراحان آموزشي . براي تك تك فراگيران است

به جاي ايجاد نتـايج يـادگيري يكسـان و از قبـل تعيـين شـده بـراي 
آموز، به خلق تجارب يادگيري انحصاري بـراي ھـر يـك از  تمام دانش

ــد، كــه اصــطالحاً آن را طراحــي محيطھــاي  آمــوزان مي دانش پردازن
زمينة ضروري چنـين اقـدامي، پيشـرفت سـريع . نامند يادگيري مي

   )١٩٩١، ٤ھلينكاودنيس. (در تكنولوژيھاي ارتباطات و رايانه است

                                                      
١. Duffy، & Jonassen  
٢. Von Glasersfeld  
٣. Reigeluth 
٤. Helynka 
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ھاي آموزشي بـه  تكنولوژيستھاي آموزشي براي طراحي برنامه
وضـيح و ارائـه سازي و يادگيريھـاي مبتنـي بـر ت جاي تأكيد بر ساده

ھاي واقعي و ملموس تأكيـد كننـد؛ ايـن امـر  مستقيم بايد بر زمينه
تعريـف . موجب تحوالت بسـيار در مباحـث ايـن رشـته شـده اسـت

تكنولــوژي آموزشــي در ايــن دوره عبــارت اســت از طراحــي، توليــد، 
ــادگيري كــه منعكس ــابع ي ــدة  اجــرا و ارزشــيابي فراگردھــا و من كنن

ـــت ـــن رش ـــر در اي ـــوالت اخي ـــتتح ـــرد . ه اس ـــف و رويك ـــن تعري اي
گرايانه، مبحث بسيار مھم طراحـي محيطھـاي يـادگيري را  سازنده

به مباحث محتوايي تكنولوژي آموزشي افزود كه ھمراه بـا رشـد و 
ــت، موجــب نضــج گــرفتن  ــد اينترن ــاطي مانن توســعة ابزارھــاي ارتب
عناويني مانند آموزش الكترونيكي، آمـوزش مبتنـي بـر وب و سـاير 

  . مرتبط با آن شدعناوين 
فرآيند تحول تعريف، ماھيت و محتواي رشته تكنولوژي آموزشي 
در طــول حــدود يــك صــد ســال اخيــر ســر انجــام ايــن رشــته را در 
موقعيتي قرار داده است كه با ورود و ادغام رويكردھـاي جديـد بـه 
اين رشته، اينك به عنوان يك رشته علمـي زنـده و پويـا در محافـل 

از بارزترين ويژگيھاي اين دوران كه از . فعال داردتربيتي غرب حضور 
شــود بــه گفتــة ھلينكــا و دنــيس  يــاد مي» پســا مــدرن«آن بــا نــام 

ويژگي تكثرگرايي، اين زماني بـودن و پيچيـدگي آن اسـت ) ١٩٩١(
كه در برابر ويژگي جھاني بـودن، ثابـت بـودن و سـاده بـودن دوران 

جود اين ويژگيھا اسـت دقيقأ به دليل و. كند نوگرايي خودنمايي مي
و به خصـوص بـه دليـل ويژگـي تكثرگرايـي (كه در دوران پسامدرن 

ــــدگاھھاي ھستي) آن ــــام دي ــــي، معرفت تم ــــي،  شناس شناس
اي كـه ضـرورت  شناسي در كنار ھم و با درجه روانشناسي و روش

كنـد، وجـود دارد و ظھـور و  موقعيتھاي واقعي آموزشـي اقتضـا مي
ــدرت ــوژي آموزشــي گ يافتن رويكــرد ســازنده ق رايي در رشــته تكنول

منجــر بــه نفــي و كنــار نھــادن ســاير ديــدگاھھا و رويكردھــا نشــده 
 . است

در بخــش بعــد بــا مبنــا قــرار دادن ســير تحــول رشــته تكنولــوژي 
ــي و  ــدادھاي تربيت ــل رخ ــه بررســي و تحلي ــرب، ب آموزشــي در غ
ــوژي آموزشــي در  ــا مباحــث و موضــوعات تكنول آموزشــي مــرتبط ب

در اين تحليل بر آنيم تا ميزان و عمـق تـأثير . دازيمكشورمان مي پر
تحــوالت محتــوايي رشــته را در رويــدادھاي تربيتــي و آموزشــي 
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كشورمان تخمين بزنيم و ميزان رشـد و تحـول رشـته را در محافـل 
  .تربيتي مورد ارزيابي قرار دھيم

  رخدادھاي مھم تربيتي و آموزشي در ايران) ب

مترين واقعة قابـل ذكـر در زمينـة ميالدي مھ ١٩و  ١٨در دو قرن 
ھجـري  ١٢٢٩تعليم و تربيت در ايران تأسـيس دارالفنـون در سـال 

. ، و تـأثيرات آن در آمـوزش و پـرورش بـود)ميالدي ١٨٥٠(شمسي 
التحصيالن ايـن مركـز طـي سـالھاي  عالوه بر تعداد قابل توجه فارغ

دار مسئوليتھاي گوناگون كشوري و فرھنگي شـدند،  بعد كه عھده
فارغ التحصيالن دارالفنون از طريق ترجمه و تأليف كتـب درسـي در 

ھاي توپخانــه، حكمــت طبيعــي، مكانيــك، حســاب، جغرافيــا،  زمينــه
جراحي، جبر و مقابله، رياضي، اصـول شـيمي، فيزيولـوژي و كتـب 
مربوط به تعليم زبان فرانسه و لغت فارسـي و فرانسـه در اشـاعة 

، ١٣٥٤صـديق، (فـراوان گذاشـتند  فرھنگ جديد اروپا در ايران تـأثير
  ).٣٤٩-٣٥٦ص 

  نقش دارالفنون

اي در فرھنگ ايـران و  دارالفنون موجب تأسيس سنتھاي حسنه
به خصوص در آموزش و پـرورش ايـران شـد، ماننـد تأسـيس وزارت 

ھجري شمسي، اعـزام محصـل بـه خـارج در  ١٢٣٣علوم در سال 
ھجــري شمســي، تأســيس مــدارس جديــد در ســال  ١٢٣٦ســال 
ھجري شمسي و اين سنتھا ھمراه با سـاير عوامـل ماننـد  ١٢٥١

تأســـيس مـــدارس خـــارجي، چـــاپ روزنامـــه، حركتھـــاي بيـــداري 
اجتماعي مانند نھضت سيد جمال الدين اسدآبادي منجر بـه نضـج 
يافتن نھضت مشروطيت و سرانجام امضـاي فرمـان مشـروطيت در 

  . گرديد) ميالدي ١٩٠٦(ھجري شمسي  ١٢٨٥سال 
كومت مشروطه و در زمان سلطنت احمد شاه دولت با شروع ح

ولـي ايـن اصـالحات . به پشتيباني مجلس اصـالحاتي را آغـاز كـرد
بدليل رقابـت دولتھـاي خـارجي بـر سـر منـافع خـود در خـاك ايـران 

وخامـت . تحقق نيافـت و بـه وخامـت بيشـتر اوضـاع ايـران انجاميـد
ا سال ھـ ش كه ت ١٢٩٣اوضاع با شروع جنگ جھاني اول در سال 

ھـ ش به طول انجاميد و متعاقـب آن كودتـاي سـوم اسـفند  ١٢٩٧
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ھــ ش منجـر بـه  ١٣٠٤ھـ ش، رضاخان كـه نھايتـأ در سـال  ١٢٩٩
شروع سلطنت پھلوي شد، تشديد گرديد، به طـوري كـه دولتھـا و 

دادن خدمات زيربنايي بخصـوص  حكومتھاي بر سر كار قادر به انجام
اين وقايع بـا شـروع جنـگ جھـاني . در زمينة تعليم و تربيت نشدند

ھـ ش، اشغال ايران از سوي نيروھاي انگليس  ١٣١٧دوم در سال 
ــران در ســال  ١٣٢٠و روس در ســال  ـــ ش، خــروج رضــاخان از اي ھ

ھــ  ١٣٢٤ھـ ش و حتي با پايان جنگ جھـاني دوم در سـال  ١٣٢٠
. ش، خاتمه نيافت و كشور آبستن ناآراميھا و تشنجھاي ديگـر بـود

ــ ــايع مل ــران در ســال وق ـــ ش و  ١٣٢٩ي شــدن صــنعت نفــت اي ھ
 ١٩٥٢سـال (ھــ ش  ١٣٣٢مـرداد  ٢٨متعاقب آن كودتـاي شـاه در 

، كشور ما را براي بيش از نيم قـرن از قافلـة تمـدن عقـب )ميالدي
  . ١نگھداشت

  رخدادھاي مھم تربيتي ايران در نيمة اول قرن بيستم 

ھـــاي تـــاريخي تحـــول  دوره) ٣٤٨، ص ١٣٥٤( عيســـي صـــديق
فرھنگ ايران مشتمل بر تاريخ تعليم و تربيت ايران را بـه سـه دوره 
تقسيم كرده است كه شـروع دورة سـوم آن مقـارن بـا اوائـل قـرن 

اھم رخدادھايي كـه در ايـن دوره يعنـي . باشد بيستم ميالدي مي
شمسي در آموزش و  ١٣٤٧شمسي تا سال  ١٢٩٧بين سالھاي 

  : سته به شرح زير استپرورش و آموزش عالي ايران به وقوع پيو
بيشـتر از ايـن حيـث مھـم اسـت كـه دولـت بـراي  ١٢٩٧سال «

. نخستين بار رسمأ به تربيت آموزگار در داخلة مملكـت اقـدام كـرد
در واليات نيز به تناسب اھميت و موقعيت آنھا اقداماتي در توسعة 

دكتـر (توسـط نگارنـده  ١٢٩٨مدارس به عمل آمد، چنانكه مـثال در 
بيرســتان در رشــت و يــك دبيرســتان در بنــدرانزلي و يــك د) صــديق

ھشت دبستان در رشت و انزلي و الھيجـان و لنگـرود و رودسـر و 
» فومن تأسيس گرديد و به بعضي از مدارس ملي اعانـه داده شـد

تأســيس دارالمعلمــين  ١٢٩٧در ســال ). ٣٦٩، ص ١٣٥٤صــديق، (
اي بـه تصـويب مجلـس شـور) دارالمعلمين و دارالمعلمـات(مركزي 

                                                      
براي توضيح بيشتر دربارة تأثير وقايع مذآور بر آموزش و پـرورش . ١

ايران رجوع آنيد به فصل ششم آتـاب تـاريخ آمـوزش و پـرورش ايـران، 
 .، چاپ دوم١٣٨٦تأليف آقازاده، 
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وظيفة اين مراكز تأمين معلم براي مـدارس ابتـدايي و . ملي رسيد
دورة تحصيل براي دورة ابتدايي سـه سـال . دورة اول متوسطه بود

و بـراي دورة متوسـطه چھـار ) دو سال نظري و يـك سـال عملـي(
  . بود) سه سال نظري و يك سال عملي(سال 

مورد نيـاز  به منظور گسترش دبيرستانھا و تربيت و تأمين دبيران
» دارالمعلمـين عـالي«دارالمعلمـين مركـزي بـه  ١٣٠٧آن در سـال 

ــد و برنامــه تربيــت معلــم متوســطه بنيانگــذاري شــد . تبــديل گردي
بـه تصـويب  ١٣٠٨اساسنامه و برنامه دارالمعلمين عالي در سـال 

دارالمعلمـين عـالي مشـتمل بـر دو . شوراي عـالي معـارف رسـيد
ھاي  ادبـي شـامل رشـته قسمت علمي و ادبي بـود كـه قسـمت

فلســـفي، ادبيـــات، تـــاريخ و جغرافيـــا و قســـمت علمـــي شـــامل 
دوره تحصيالت . ھاي فيزيك، شيمي، طبيعيات و رياضيات بود رشته

دارالمعلمين عالي سه سال در نظـر گرفتـه شـده بـود و دارنـدگان 
توانسـتند در  گواھينامه كامل متوسطه رشـته ادبـي و علمـي مي

. نـام كننـد ن مؤسسـه بـراي تحصـيل ثبترشته ادبي يا علمـي ايـ
طبــق اساســنامه، تــدريس دروس علــوم تربيتــي از مھرمــاه ســال 

دانشـجويان ايـن . ھـ ش، در دارالمعلمين عالي اجـرا گرديـد ١٣١١
بايد مـواد علـوم تربيتـي را  مركز عالوه بر تحصيل در رشته خود مي

مواد علوم تربيتـي شـامل شـش درس و . فراگيرند و امتحان دھند
. ١: ايــن دروس عبــارت بودنــد از. ھركــدام دو ســاعت در ھفتــه بــود

علـم اجتمـاع . ٣فلسفه تربيت، . ٢معرفت النفس از لحاظ تربيتي، 
مبــاني تعليمــات . ٥تــاريخ تعلــيم و تربيــت، . ٤از لحــاظ تربيــت، 

ــت. ٦متوســطه،  ــيم و تربي ــم در (  اصــول تعل ــت معل تاريخچــه تربي
  ).١٣٨٧آموزش و پرورش، 

ه از عناوين دروس فوق مشھود اسـت، دانشـجويان طور ك ھمان
اين مراكز درسي تحت عنـوان روش تـدريس يـا آمـوزش سـمعي و 
بصــري در دروس خــود نداشــتند و آمــوزش معلمــي، در يــك ســال 

بــه . شــده اســت عملــي دورة آنھــا و بــه صــورت عملــي انجــام مي
عبارت ديگر آموزش مھارتھاي تدريس و آموزش به صورت تجربـي و 

  . شده است نجام ميعملي ا
بر بودجه وزارت فرھنگ افـزوده  ١٢٩٩اسفند  ٣پس از كودتاي «

شد و به ھمان تناسب بر عـدة مـدارس در تھـران و واليـات اضـافه 
قـانون شـوراي عـالي فرھنـگ بـه تصـويب  ١٣٠٠در اسفند . گرديد
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ھا و امتحانـات  مجلس رسيد و كلية امور فني مدارس مانند برنامـه
و مدارس دولتي از حيث ... در آنجا متمركز شد و صالحيت معلمين

 ١٣٠٧در «). ٣٧٠ص (» سازمان و برنامه و امتحانـات يكسـان شـد
ھـ ش، گام بسيار مھمـي بـراي پـرورش كارشـناس و رفـع حـوائج 
فني و علمي برداشته شـد و بـه موجـب قـانون اعـزام محصـل بـه 
خارجه مقرر گرديد تا شش سـال ھـر سـال الاقـل يكصـد دانشـجو 

اي فراگرفتن فنون و علـوم طبيعـي و رياضـي و تعلـيم و تربيـت و بر
التحصيالن دبيرستانھا بـا امتحـان  پزشكي و مھندسي از ميان فارغ

قـانون مـذكور مقـرر داشـت . مسابقه انتخاب و به اروپا روانه شوند
به تحصيل اشـتغال  رشتة معلميدرصد از دانشجويان در  ٣٥كه 
ذكور در مـدارس موجـود اصـالحات براي آماده كـردن عـدة مـ. ورزند

اي  اساسي به عمل آمد و بر عدة دبيرسـتانھا افـزوده شـد و عـده
بـراي تھيـة دبيـر جھـت . معلم فرانسوي براي آنھا استخدام گرديد

مدارس مذكور دارالمعلمـين مركـزي تبـديل بـه دارالمعلمـين عـالي 
كتـب . شد و چند نفـر اسـتاد فرانسـوي نيـز بـراي آن جلـب گرديـد

ممتــاز بــراي تمــام دبســتانھاي مملكــت بــا اســلوب واحــد درســي 
توسط نويسندگان عاليقدر تأليف و توسط وزارت فرھنگ طبـع و بـه 

بـه موجـب قـانون مـتمم . بھاي ارزان در تمام كشور معمـول گرديـد
در تمــام مملكــت دبســتانھاي  ١٣١٢از اول فــروردين  ١٣١٢بودجــة 

، ص ١٣٥٤صــديق، (» دولتــي بــراي كليــة شــاگردان مجــاني شــد
٣٧١ .(  
قـانون تأسـيس دانشـگاه بـه تصـويب مجلـس  ١٣١٣در خرداد «
به بعد بـه تـدريج كـه بناھـاي جديـد  ١٣١٦اسفند  ٢٤و از ... رسيد

آماده شدند، دانشكدة طب و دندانسازي و داروسازي و دانشـكدة 
تـا «). ٣٧٢ھمـان، ص (» حقوق و علوم سياسـي تأسـيس گرديـد

تي در آموزشگاھھاي ايران به طـور اي از علوم تربي ھيچ ماده ١٣١١
منظم تـدريس نشـده بـود و كارھـاي فـوق برنامـه ھـم در مـدارس 

از اقدامات مھم ديگـري «). ٣٧٢ھمان، ص (» ايران سابقه نداشت
كه در اين دوره بـه عمـل آمـد، تأسـيس دانشسـراھاي مقـدماتي 
براي تھية آموزگار و وضع قوانين مخصوص براي تثبيت مقام معلم و 

قانون تربيت معلـم بـه تصـويب  ١٣١٢در اسفند . آيندة او بود تأمين
دانشسـراي مقـدماتي  ٢٥مجلس رسيد و به موجب آن مقرر شد 

در قـانون مـذكور بـراي . در ظرف پنج سال درتمام كشور دائر شـود
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فارغ التحصـيالن دانشسـراي مقـدماتي و دانشسـراي عـالي و در 
طـرز اسـتخدام و ده  قانون تأسيس دانشگاه تھران براي دانشياران

بيني گرديد و براي  درجة خدمت و ترتيب ارتقا و بازنشستگي پيش
نخستين بار معلم خدمتگزار رسمي مملكـت محسـوب و آتيـة وي 

  ).٣٧٣ھمان، ص (» تأمين و مستحكم شد
در سازمان و برنامة دبيرستانھا تجديـد نظـر شـد و از  ١٣١٧در «

آمـد و چـون دولـت  دبيرستانھاي فرانسـه تقليـد ناقصـي بـه عمـل
ــع توجــه نكــرد ــه انتقــادات اشــخاص مطل ــود ب ــدر ب تحصــيالت . مقت

متوسطة شش ساله كه تا آن زمان به دو دورة سـه سـاله و دورة 
دوم به چند شعبة ادبـي، علمـي، بازرگـاني، كشـاورزي، صـنعتي 

 –دورة اول سـه سـال : شد به سه دوره مبـدل گرديـد تقسيم مي
يكسال و در آخر ھر دوره امتحانـات كالس آخر  –دورة دوم دو سال 
برنامـه بسـيار سـنگين شـد و بـر مقـدار مـواد . رسمي مقرر گرديد

تحصيلي افزوده گرديد، بدون رعايـت وقـت شـاگرد و سـاعاتي كـه 
مـوادي كـه در برنامـه . بايد صرف پرورش اخالقي و بدني او بشـود

منظور شد در زندگاني مورد حاجت نبود و تحميل زائدي بر حافظـة 
  ).٣٧٤ھمان، ص (» آموز بود دانش
در  ١٣٢٠پس از اشغال كشور از طرف قواي بيگانه در شھريور «

اثر بحرانھايي كه به وقوع پيوسـت و ناپايـداري دولتھـا كـار مھمـي 
  ).٣٧٦ھمان، ص (» انجام نشد

بررســي رويــدادھاي مــرتبط بــا مباحــث تكنولــوژي آموزشــي بــا 
وسايل در آموزش، در نيمة اول تعريف اولية آن، يعني كاربرد ابزار و 

قرن بيستم در ايران حاكي از كاربرد برخي وسايل كمـك آموزشـي 
ھاي جغرافيـايي و لوحھـاي مربـوط  در كالسھاي درس مانند نقشه

به آموزش الفبـاي فارسـي و حضـور و اسـتفاده از آزمايشـگاھھاي 
. علوم مانند آزمايشگاه فيزيك و شيمي در برخـي دبيرستانھاسـت

رسي ھمچنين، عدم وجود مباحث و دروس نظري روشـھاي اين بر
ــن دوره مشــخص  ــا آمــوزش ســمعي و بصــري را در اي ــدريس و ي ت

كند، زيرا كه تربيت معلم و دبيـر در ايـن دوره عمـدتاً بـه صـورت  مي
عملي و تجربي بـوده و پـس از گذرانـدن دروس نظـري در مـدارس 

  .ه استشد وابسته به دانشسراھاي مقدماتي و عالي انجام مي

  رخدادھاي مھم تربيتي ايران در نيمة دوم قرن بيستم
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بـا  ١٣٣٥اي از دبيرستانھاي دولتي به موجب قـانون خـرداد  عده
اجـــازة وزارت آمـــوزش و پـــرورش از شـــاگردان شـــھرية مناســـبي 

گيرند كه ميزان آن را در تھران شوراي عالي آمـوزش و پـرورش  مي
از وجـوھي كــه . دكنـ و در شھرسـتانھا شـعب آن شـورا معــين مي

شود براي دبيرستان آزمايشـگاه و كتابخانـه  بدين ترتيب حاصل مي
  .)٤٨٧ھمان، ص (كنند  و لوازم تربيتي و ورزشي تھيه مي

در زمينة تربيت معلم كـه نمونـة بـارزي از توجـه بـه آمـوزش بـه 
، ١٣٥٤(عنوان يك تخصص و يك حرفة تخصصي است، دكتر صديق 

نشسراھاي مقدماتي كـه بـه موجـب دا«: دارد اظھار مي) ٤٩١ص 
بـه وجـود آمـده بـود و در  ١٣١٢قانون تربيت معلـم مصـوب اسـفند 

ــل شــد در  ١٣٤٠ ــرت منح ــام فت ــه ھنگ ــه  ١٣٤٣ب ــادرت ب ــو مب از ن
ھنگام تحريـر كتـاب  ١٣٤٧يعني سال (تأسيس آنھا گرديد و اكنون 

بـاب دخترانـه  ٣٨چھل باب از آنھا دائر است، ) ٤٧٣توسط وي، ص 
شرط ورود به دانشسرا داشـتن تصـديق حسـن . پسرانه و دو باب

اخالق از دبيرستاني كه در آن تحصيل كرده اند و اتمام سال سوم 
. متوســطه و توفيــق در امتحــان مســابقة ورودي و مصــاحبه اســت

دورة تحصيالت علمي و عملي دانشسرا دو سال و برنامـة آن كـه 
ك و شـيمي و عبارت است از زبان و ادبيات فارسي، رياضـي، فيزيـ

شناســي و تــاريخ مختصــر فرھنــگ  تــاريخ طبيعــي، بھداشــت، روان
اصول آموزش و پرورش و اخالق، زبان عربي، زبـان خارجـه،  ايران و

تاريخ و جغرافيـا، نقاشـي و رسـم ھندسـي، موسـيقي و سـرود، 
ھمـان، ص (» تمـرين آموزگـاريپرورش بدني، كارھاي دسـتي، 

٤٩٢  .(  
دھد كـه دروس  اھا نشان ميتوجه به فھرست دروس دانشسر

نظري و دورة عملي يا تمرين آموزگاري ھمچنان بـه صـورت جـدا از 
به عبارت ديگر ھنوز ھيچ درسـي وجـود نـدارد . شوند ھم اجرا مي

كه در آن مباحث روش تدريس مطرح شده و مباني نظري آمـوزش 
  .و تدريس به عنوان مبناي نظري عمل تدريس بررسي شده باشد

ـــت كـــالس « ـــمتربي ـــق  معل ـــز، طب نخســـت در تھـــران و تبري
، مصـوب شـوراي عـالي فرھنـگ دائـر شـد، ١٣٣٨اساسنامه آبان 

بـه تصـويب شـوراي مـذكور در شـھرھاي  ١٣٣٩سپس در شھريور 
شـرط ورود داشـتن گواھينامـة متوسـطة . مھم ديگر به وجـود آمـد

كامل، صحت مزاج و شايستگي بدني براي انجام وظيفـة معلمـي 
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قريبأ يك سـال تحصـيلي و برنامـة آن مشـتمل دورة كالس ت. است
است بـر زبـان فارسـي، تعليمـات دينـي و اخـالق، علـوم تجربـي، 

ــوم تربيتــي  ــاتي از عل ــا، كلي ــاريخ و جغرافي ــاريخ (ت روانشناســي، ت
ورزش و كاردسـتي، زبـان ) فرھنگ ايران، اصـول آمـوزش و پـرورش

  ). ٤٩٢ھمان، ص (» خارجه
كــه داراي گواھينامــة دروســي كــه بــه مشــموالن نظــام وظيفــه 

بـه  ١٣٤١متوسطة كامل بودند و بـه عنـوان سـپاه دانـش از سـال 
تعليمـات «شـدند، شـامل  روستاھا بـراي ارائـة آمـوزش اعـزام مي

ــان فارســي و حســاب و فرھنگــي شــامل  روش آمــوختن زب
و جغرافيـا و تعليمـات دينـي  ھندسه و علم اشياء و تاريخ و

ـــرور ـــات مختصـــري از اصـــول آمـــوزش و پ ش و روانشناســـي، كلي
بھداشت و كشاورزي و اقتصاد روستايي و عمران، تربيـت بـدني و 

، تاكيــدھا از ٤٩٣ھمــان، ص (» ورزش و ســرود و موســيقي بــود
» روش آمـوختن«اين نخسـتين بـاري اسـت كـه از ). نگارنده است

البتــه بايــد خــاطر نشــان . شــود موضــوعي محتــوايي نــام بــرده مي
ھاي عالي سپاه دانـش ھـيچ ساخت كه در ميان دروس دانشسرا

درسي با عنوان روش آموختن يك موضوع محتوايي وجـود نداشـته 
در ايــن دانشســراھا نيــز دروس نظــري بــه شــرح بــاال ارائــه . اســت
  .شده است مي

با آغاز كار دانشكدة علـوم تربيتـي دانشـگاه تھـران در مھـر مـاه 
و تشــكيل موقــت گــروه آمــوزش ســمعي و بصــري و راديــو و  ١٣٤٤
ــدريس درس تلويز ــراھيم رشــيدپور ت ــي، اب ــون تربيت اســتفاده از «ي

را در اين دانشـكده بـه عھـده » وسائل سمعي و بصري در آموزش
كتـاب خـود بـا  ١٣٤٨وي در سـال ) ٧ص ١٣٥٢٠رشـيدپور، (گرفت 
رشـيدپور در . را منتشـر سـاخت» آموزش سعمي و بصري«عنوان 

يـد بـر بـا تأك» آمـوزش سـمعي و بصـري«كتاب خود دربارة معنـاي 
در علــوم «: گويــد مفھــوم ارتبــاط كــه الزمــة ھــر آمــوزش اســت مي

ــوع ھمــاھنگي و  ــك ن ــاط، ايجــاد ي ــراري ارتب انســاني منظــور از برق
دو . كننده پيـام اسـت اشتراك فكري معنوي بين فرستنده و دريافت

ــرار  ــاط برق ــا يكــديگر ارتب ــوي و فكــري ب نفــر از جھــت روحــي و معن
فھمنــد، عالمــات و اشــارات  ميســازند، زبــان حــال ھمــديگر را  مي

ھمان، (» .كنند يكديگر را درك كرده و با ھم تفاھم انديشه پيدا مي
اين تعريف حاكي از ورود نظريه ارتباطات در علـوم تربيتـي ). ١٠ص 
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 ١٩٦٨(شمســـي  ١٣٤٨و آمـــوزش ســـمعي و بصـــري در ســـال 
توان تصـديق  ، به مباحث اين رشته است و از اين نظر مي)ميالدي
اين نظريه با تأخيري تقريبأ چند ساله نسبت بـه غـرب وارد كرد كه 

مباحث رشته آموزش سـمعي و بصـري آن زمـان كشـور مـا شـده 
البته بايد خاطر نشان ساخت كه محتواي اين كتـاب ھنـوز  ١.است

ھم تحت تأثير شديد تعريف اول از تكنولوژي آموزشي است و تنھا 
مربـوط بـه تعريـف در حدود يك چھارم حجم كتاب راجع بـه مباحـث 

ارتباط و تكنولوژي آموزشي است و بقية كتاب به مباحث مربوط به 
مــواد و وســايل ســمعي و بصــري و كــاربرد آن در آمــوزش پرداختــه 

  .است
طـرح جديـد  ١٣٤٦دھد كـه در سـال  گزارش مي) ١٣٨٣(آقازاده 

آموزش و پرورش تدوين شد و اين طرح پـس از تصـويب در شـوراي 
به موجـب ايـن طـرح . ش به مرحله اجرا در آمدعالي آموزش و پرور

ساختار، اھداف، اصول و محتواي آموزش و پرورش مورد تجديـدنظر 
) الـف: و بازسازي قرار گرفت كه اھم ايـن تغييـرات عبـارت بودنـد از

ــي،  پيش ــادي، سياســي، فرھنگ ــاعي، اقتص ــداف اجتم ــي اھ بين
از  افـزايش دورة آمـوزش عمـومي) معنوي و پـرورش تـن و روان، ب

در مقايسـه برنامـه «) شش به ھشت سـال و از ھمـه مھمتـر، ج
شد،  شمسي با آنچه قبأل تدريس مي ١٣٤٤نظام جديد آموزشي 

ــوزش و  ــام شــدن آم ــده اي در راســتاي ھمگ ــرات عم تغيي
ھاي  پرورش با علوم و فنون جديـد و انعكـاس آن در برنامـه

، بلكـه نگرفـت تحصيلي بـه منظـور بـازدھي بيشـتر صـورت
ــرا ــار مــدارس و فعاليتھــاي تغيي ــزايش ك ــد ســاعت اف ت در حــد چن

ــدن برخــي از دروس  ــا گنجاني ــيلي ي ــش (تحص ــوم، دان ــوزش عل آم
آمـوزان دوره  در برنامـه درسـي دانش) اجتماعي، ھنر و كاردسـتي

ابتدايي يا افزايش چند ساعت كار آمـوزش دروس رياضـي و علـوم 
ھاي  مــهبـه منظــور تـأمين بيشــتر نيازھـاي مــواد اختصاصـي در برنا

ھاي درسـي  برنامهبه ھمين لحاظ . تحصيلي دوره متوسطه بود
مدارس نتوانست با نيازھاي جامعه مناسبت بيشتري يابـد 
. و بــا حــوايج اجتمــاعي، اقتصــادي و فنــي ھماھنــگ شــود

پيشــگامي  بنــابراين، نھــاد آمــوزش و پــرورش نتوانســت

                                                      
١. The International Encyclopedia of Communication. 
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اجتماعي باشد و نقش خود را به عنوان ابزار اصـالح وضـع 
  ).١٦ھمان، ص ( »و پيشبرد رفاه عمومي ايفا كند كشور

وزارت کارش را زير نظـر  ١٣۴۵از مھرماه سال  ن آموزشیتلويزيو
ھای ابتـدايی  خصصی دورهآغاز کرد و به آموزش ت آموزش و پرورش

فعاليــت  ١٣٥٢تلويزيــون آموزشــي در ســال .  و متوســطه پرداخــت
عملي خـود را بـا پخـش دروس سـال اول، دوم و سـوم راھنمـايي 
تحصيلي آغاز كرد ولي به خاطر عدم تخصيص بودجـة كـافي بـراي 
ادامه فعاليتھاي خود و مواجھه با مشكالت تعمير و تعويض قطعات 

معتمـدي، (س و مراكز خويش از ادامة كار بازمانـد تلويزيونھاي مدار
ھاي توليدشده  بايد خاطر نشان ساخت كه محتواي برنامه). ١٣٨٧

آمـوزان  در اين دوره، تدريس معلمان ورزيـده بـراي گروھـي از دانش
ــأ منعكس ــه دقيق ــود ك ــب  ب ــن ترتي ــه اي ــود، ب ــدة كــالس درس ب كنن

ويزيون بدوزنـد و بايد چشم به صفحة تل آموزان در مدارس مي دانش
فقط نظاره گر يك آموزش يكنواخت و بدون امكان پرسش و پاسخ و 

گونـه طراحـي آموزشـي بـراي  به عبـارت ديگـر، ھيچ. تعامل باشند
شد و صرفاً رسـانة  ھاي توليد شده انجام نمي تھيه محتواي برنامه

بنـابراين . آموزشي از معلم به تلويزيون يك طرفـه تبـديل شـده بـود
ھاي گــزاف عــالوه بــر مشــكالت  پــروژه بــا صــرف ھزينــه انجــام ايــن

تجربـة عملـي نيـز ايـن امـر را . توانست موفـق باشـد اجرايي نمي
  .ثابت كرد

گذار و باني استفاده  از وزارت فرھنگ و ھنر سابق به عنوان پايه
از وسايل آموزشي به صورت جديد در آمـوزش و پـرورش ايـران نـام 

از وسايل آموزشي كه در آن مسئوليت استفاده . برده شده است
شـد بـر  زمان بـه اصـطالح آمـوزش سـمعي و بصـري شـناخته مي

ــول شــد ــا مح ــاي زيب ــل ھنرھ ــدة اداره ك ــه  ١٣٤٧در ســال . عھ ك
سازمان سمعي و بصري ھنرھـاي زيبـاي كشـور از وزارت فرھنـگ 
آن زمان جدا و مستقل شد، دستگاه مسئول آموزش وپرورش نيـاز 

اي بـه  اداره ١٣٤٨اس كرد و در سـال شديد به اين فعاليت را احس
نام اداره آموزش فعاليتھاي ھنري و سمعي وبصري بـه وجـود آورد 

  ).١٣٨٦بخشي و طاليي، (
شمسي براي نخسـتين بـار در كشـور، آمـوزش از راه  ١٣٥٠در 

اي در ســطح آمــوزش عــالي شــكل گرفــت و  دور بــه طريــق مكاتبــه
ــه ــور دانشــكده مكاتب ــدين منظ ــته ب ــار رش ــيلي در  اي در چھ تحص
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). ١٧، ص ١٣٨٣آقازاده، (دانشگاه ابوريحان بيروني آغاز به كار كرد 
دومـين دانشــگاه آمـوزش از راه دور بــه نـام دانشــگاه آزاد  ١٣٥٢در 

. ايران، با اقتبـاس از الگـوي دانشـگاه بـاز انگلسـتان تأسـيس شـد
ھــدف از تأســيس آن آمــوزش از راه دور و افــزايش ظرفيــت پــذيرش 

الي بـراي تربيـت نيـروي انسـاني دانـش آموختـه و نظام آموزش ع
آمـوزش از راه دور بـه عنـوان يكـي از ). ١٧ھمـان، ص (كارآمد بـود 

ھاي ارائه آموزش، از جملـه مباحـث زيـر مجموعـه تكنولـوژي  شيوه
مباحث مربوط به طراحي، توليد، ارائة و ارزشيابي . آموزشي است

حضوري است، با ايـن در اين نوع از آموزش دقيقاً مانند آموزشھاي 
تفاوت كه در اين نوع از آموزشھا شاگردان و معلمـان داراي فاصـلة 

دار رسـاندن  اي غير از معلم عھده مكاني و زماني ھستند و رسانه
ايــن رســانه در مــورد . پيــام آموزشــي از معلــم بــه شــاگرد اســت

اي بـود و در مـورد  و يـا مكاتبـه» پسـت«دانشگاه ابوريحان بيرونـي 
ھاي آموزشـي شـامل  آزاد ايران عالوه بر پست، از بستهدانشگاه 
ــزوات ــايل آزمايشــگاھي, ج ــتفاده , وس ــر اس ــوارد ديگ ــي م و برخ

ريزي بـراي اسـتفاده از  البته در دانشگاه آزاد ايـران برنامـه. شد مي
بيني شده بود كه در عمل جز  نوارھاي ويدئويي آموزشي نيز پيش

  .در سطحي محدود اجرايي نشد
تشـكيالت اداري و آموزشـي جديـد دانشسـراي  ١٣٥٢در سال 

عالي شامل دانشكده تربيت معلم علـوم، دانشـكده تربيـت معلـم 
. ادبيات و علوم انساني و دانشكده علوم تربيتي به تصويب رسـيد

تغيير » دانشگاه تربيت معلم«دانشسراي عالي به  ١٣٥٣در سال 
دبيـران ھـدف دانشـگاه تربيـت معلـم، تربيـت معلمـان و . نام يافت

ھاي مختلـف علـوم و فنـون و ادبيـات،  متخصص و متعھـد در زمينـه
تحقيق و مطالعـه در علـوم تربيتـي، تربيـت مـديران و كارشناسـان 
امــور آموزشــي و متخصصــين راھنمــايي و مشــاوره و ســـنجش 

ھاي مختلف آموزش به منظـور تجھيـز نيـروي  گيري، در زمينه اندازه
زھـاي آمـوزش و پـرورش بـود انساني الزم و تـأمين قسـمتي از نيا

  ).١٣٨٧تاريخچه تربيت معلم در آموزش و پرورش (
گذاری  شـــركت صـــنايع آموزشـــي بـــا ســـرمايه ١٣٥٤در ســـال 

مشترک وزارت آمـوزش و پـرورش و سـازمان گسـترش و نوسـازی 
شـركت صـنايع آموزشـي، (صنايع ايران با اھداف زير تأسيس شـد 

١٣٨٧:(  
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 کمــک آموزشــی و تھيــه و توليــد کليــه وســايل آموزشــی ،
  ھای مختلف تحصيلی آزمايشگاھی برای پايه

 برداری  احداث و اداره کارخانجات توليد وسايل آموزشی و بھره
  از آنھا
 ھای آموزشی برای معلمـان بـه منظـور آشـنايی  برگزاری دوره

   با کاربرد توليدات شرکت
 انجام کليه عمليات بازرگانی اعم از واردات و صادرات 

نه كه در اھداف شركت صنايع آموزشي مـنعكس اسـت ھمانگو
اين شركت صرفاً به توليد وسايل و ابزار آموزشي و كمك آموزشي 

اصل حاكم بر اسـتفاده از وسـايل كمـك آموزشـي ايـن . مي پردازد
است كه ھر چه استفاده از وسايل كمك آموزشي بيشتر، آموزش 

اما بايـد . دشو يادگيري تسھيل مي-غني تر شده و فرآيند ياددھي
توجه داشت كه وسايل كمك آموزشي رسانه نيستند و كل فرآيند 
آموزش از طريق آنھا جريـان نمـي يابـد، بلكـه ايـن وسـايل در كنـار 

بــه امــر ) معلــم، تلويزيــون، يــا ھــر رســانة ديگــر(رســانة آموزشــي 
ــايگزين رســانة آموزشــي  آمــوزش كمــك مي ــيچ وجــه ج ــد و بھ كن

ن بـه ايـن فعاليـت بسـيار مھـم در بر اين اساس پرداخت. شود نمي
كنار عدم توجه به مباحث نـرم افـزاري را نيـز مـي تـوان مبتنـي بـر 
تلقي دست اندركاران از تكنولوژي آموزشي بـا تعريـف دورة اول آن 

  .به حساب آورد
پس از پيروزي انقالب اسالمي، مطالعات گسـترده اي  ١٣٥٨در 

ــاز و در زم ــرورش آغ ــوزش و پ ــه مشــكالت آم ــداف، در زمين ــه اھ ين
ســاختار و محتــواي آمــوزش و پــرورش طرحھــاي اصــالحي متعــدد 

دانشــگاه آزاد  ١٣٦١در ). ١٧، ص  ١٣٨٣آقــازاده، . (پيشــنھاد شــد
اسالمي با ھدف گسترش مرزھاي دانش از طريق تحقيق و تبادل 
نظر با ساير منابع علمي جھان، آموزش و تربيت افراد متخصـص در 

  ).١٨ھمان، ص (به كار كرد  جھت رفع نيازھاي جامعه آغاز
شوراي عالي انقـالب فرھنگـي تشـكيل شـد و بـا  ١٣٦٣در آذر 

تكميل اعضاي خود بـه تـدوين اصـول، اھـداف و سياسـتھاي كـالن 
در بھمـن . آموزشي، فرھنگي، تحقيقاتي و علمي كشور پرداخـت

ايـن شـورا . ريزي كشـور تشـكيل شـد شوراي عالي برنامـه ١٣٦٣
زشي، پژوھشي در سطح آمـوزش عـالي و ريزي آمو وظيفه برنامه

ھاي مختلــف دانشــگاھي و  در تمــام مقــاطع تحصــيلي و رشــته
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ھا و مقــررات و ضــوابط آموزشــي و  اصــالح، تغييــر و بــازنگري برنامــه
ھا و  پژوھشــي، ضــوابط گــزينش اســتاد و دانشــجو، ايجــاد رشــته

ھاي جديد آموزشـي و پژوھشـي در دانشـگاھھا را بـه عھـده  دوره
  ).٢٠، ص ھمان(گرفت 

رحمـت و غفـران (مرحوم دكتـر محمـد احـديان  ١٣٦٤در مھرماه 
منتشـر » مقدمات تكنولوژي آموزشي«كتابي با عنوان ) الھي بر او

» روش طراحي منظم آموزشي«كرد كه تنھا فصل اول آن با عنوان 
پردازد و فصول بعدي آن به  به بحث طراحي نظامھاي آموزشي مي

وي تعريف خود از . زشي اختصاص داردمعرفي ابزارھا و وسايل آمو
طراحي، اجرا و ارزيابي كل فرايند تدريس و «تكنولوژي آموزشي را 

  . داند مي) ٩ص  ١٣٦٤احديان، (» يادگيري
دو كتاب ديگر ھر دو با عنوان مقـدمات تكنولـوژي  ١٣٦٨در سال 

آموزشي منتشـر شـد كـه ھـر دو كتـاب تكنولـوژي آموزشـي را بـا 
  كنند؛  اي آموزشي مطرح ميتعريف طراحي نظامھ

تعريفي از تكنولوژي آموزشـي كـه اكنـون تقريبـأ مـورد پـذيرش «
بـراون . ھمه است تعريف جيمز براون از تكنولوژي آموزشـي اسـت

ــوژي آموزشــي را طراحــي، اجــرا و ارزشــيابي سيســتماتيك  تكنول
تمامي فرآيند يـادگيري و آمـوزش بـر اسـاس ھـدفھاي مشـخص و 

ھاي يادگيري انساني و ارتبـاط و ھمچنـين  ينهنتايج تحقيقات در زم
اي از منابع انساني و غيرانساني به منظـور  به كار گرفتن مجموعه

  ).٢٣، ص ١٣٦٨آبادي،  علي(» داند ايجاد آموزش موثرتر مي
  :شود در كتاب ديگر تعريف اين چنين ارائه مي

تكنولــوژي آموزشــي عبــارت اســت از طــرح برنامــة آموزشــي، «
ارزشـيابي از مراحـل مختلـف يـادگيري و آمـوزش، بـا اجراي طـرح، 

توجه به ھدفي خاص، بر پاية روش منطقي و منظم و اصـولي كـه 
براساس تحقيق و مطالعه در طرق فراگيري بر مبناي ارتبـاط منـابع 
انساني و غيرانساني بنـا شـده اسـت تـا بتوانـد آمـوزش مـوثرتر و 

  ).٢٠، ص ١٣٦٨نعمتي، (» صحيحتري را ارائه دھد
به منظور گسترش آموزش عالي در اقصا نقاط كشـور،  ١٣٦٦در 

راھيــابي تعــداد بيشــتري از داوطلبــان دانشــگاھي و فــراھم آوردن 
امكـان تحصـيل در سـطوح عـالي بـراي شـاغالن يـا زنـان خانـه دار 

ــام  ــه ن ــور، "موسســة آمــوزش عــالي از راه دور ب ــام ن دانشــگاه پي
دانشـگاه در واقـع از ايـن ). ٢٠، ص ١٣٨٣آقـازاده، (تأسيس گرديد 
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ادغــام دو دانشــگاه ابوريحــان بيرونــي و دانشــگاه آزاد ايــران كــه در 
 .تأسيس شده بودند، به وجود آمد ١٣٥٢و  ١٣٥٠سالھاي 

تأسيس گرايش تكنولوژي آموزشي براي اولـين بـار در 
  ١٣٧٢سال 

برنامه كارشناسي علوم تربيتي گرايش  ١٣٧٢در آبان ماه سال 
ريزي  اي نخستين بار در شوراي عالي برنامـهتكنولوژي آموزشي بر

اين براي نخستين . وزارت فرھنگ و آموزش عالي به تصويب رسيد
بار است كه رشتة تكنولوژي آموزشي در كشور مـا بـه عنـوان يـك 

ــر دروس . شــود رشــته رســمي دانشــگاھي مطــرح مي ــروري ب م
دھـد كـه تمـام تحـوالت رخ  تخصصي مصوب اين گرايش نشـان مي

: ماننـد(دورة دوم رشته در غرب در ايـن برنامـه وجـود دارد داده در 
درس اصول طراحي پيامھاي آموزشي، آموزش بـا روش مبتنـي بـر 
سيستمھا، ارزيابي نظامھاي كوچـك آموزشـي، جامعـه شناسـي 

  ). اي، اصول طراحي نظامھاي آموزشي ارتباطي، آموزش برنامه
ولــوژي برنامــه كارشناســي ارشــد تكن ١٣٧٤در آبــان مــاه ســال 

ريزي رسـيد و ابتـدا در  آموزشي بـه تصـويب شـوراي عـالي برنامـه
دانشگاه عالمه طباطبايي و به دنبال آن در دانشـگاه تربيـت معلـم 

دھندة وارد شـدن  دروس تخصصي اين برنامه نشان. به اجرا در آمد
مباحث نظامھاي آموزشي و طراحي آنھا، در كنار توجه به كامپيوتر 

رسانة مطرح بعد از تحوالت مربوط به تكنولـوژي به عنوان اصليترين 
نويسـي كـامپيوتري بـراي  ماننـد برنامه(ارتباطات و اطالعات اسـت 

ايــن توجــه بــه ). ھاي كــامپيوتري آموزشــي آمــوزش و توليــد برنامــه
كامپيوتر مسلماً در كنار دروسي ھمچون طراحي آموزشي، اصـول 

جھـت گيـري  ھاي آموزشي و طراحـي مراكـز يـادگيري تھيه برنامه
افزاري را در كنار ابزارھاي الكترونيك نشـان  صحيح طرح مباحث نرم

  .دھد مي
طرحھاي متعدد بـراي ايجـاد تغييـر  ١٣٧٧تا  ١٣٦٤طي سالھاي 

ايـن . در نظام آموزش و پرورش تھيه شـد و گـاھي بـه اجـرا درآمـد
تغييرات و ساير تغييراتي كـه در صـفحات قبـل بـه اختصـار بـه آنھـا 

به دليل عدم ايجاد ) ٢٤-٢٥، ص ١٣٨٣(به زعم آقازاده . اشاره شد
سازمان و تشكيالت جديد براي تحقـق اھـداف جديـد، نبـود فرآينـد 

ھاي  ارزيـابي از نتـايج و پيشـرفت ھــر يـك از مراحـل اجـراي برنامــه
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اصالحي و به دليل فقدان وحدت نظر و عمل و پراكندگي كانونھاي 
  .تگيري با موفقيت ھمراه نبوده اس تصميم

از جمله مھمترين تحوالتي كه در دھة اخير در آموزش و پـرورش 
آوري كــم ســابقه بــه مباحــث  و آمــوزش عــالي كشــور رخ داده روي
ــات و ارتباطــات اســت ــاوري اطالع ــات و . فن ــاوري اطالع ــف فن تعري

مجموعـة ابزارھـا و منـابعي كـه بـراي «: ارتباطات عبـارت اسـت از
سازي و مديريت اطالعات مـورد  هبرقراري ارتباط، ايجاد، توزيع، ذخير

ايـن ابزارھـا شـامل كـامپيوتر، ). ١بلـورتن(» گيـرد استفاده قـرار مي
اين . ھاي انتشار راديو و تلويزيوني و مخابرات است اينترنت، شبكه

كننــده، اغلــب از ســوي دارنــدگان  آوري ھمــراه بــا تبليغــات اغوا روي
طـات اسـت و ھاي كـامپيوتر، بـرق و ارتبا مدارك تخصصي در زمينـه

ــاددھي  ــا تحــول در فرآينــد ي  -كــاربرد ابزارھــاي جديــد را متــرادف ب
ــادگيري در تمــام مقــاطع تحصــيلي معرفــي مي ــا كمــال  ي كننــد و ب

انـد،  كالني را در كشور، صرف ايـن ادعـاي خـود كرده  تأسف بودجه
ــه ارتقــاي ســطح كيفــي  ــدون اينكــه حتــي كــوچكترين كمكــي ب ب

ــه ا. آموزشــھا كــرده باشــند ــدامات ســختاينگون افزاري كــه بعــد  ق
گيرنـــد در  افـــزاري مباحـــث تكنولـــوژي آموزشـــي را ناديـــده مي نرم

تقريباً درپـي . تاريخچه رشد و توسعة اين رشته كم سابقه نيست
اختراع و ساخته شدن ھر رسانه و ابزار آموزشي جديد، مـوجي از 

از فرونشستن التھابھا و  شود، كه پس اين قبيل ادعاھا شروع مي
ھاي  افـزاري برنامـه بليغاتي آن، اھميت پـرداختن بـه ابعـاد نرمجو ت

ــه آن در روي آموزشــي بيشــتر آشــكار مي ــه   شــود و نمون آوردن ب
  .است ١٣٥٤تا  ١٣٤٥تلويزيون آموزشي در سالھاي 

ــاي  ــاھي از انقالبھ ــدون اطــالع و آگ ــد، ب ــان ابزارھــاي جدي مبلغ
ي در زمينـة پارادايمي به وقوع پيوسته در رشتة تكنولـوژي آموزشـ
مشـتمل  ٢كاربرد كامپيوتر در فرآيند آموزش كه بنابه اظھار كاشـمن

ــارادايم اســت ــر چھــار پ ــر اســتفادة ھــر چــه بيشــتر از ٣ب ، صــرفاً ب

                                                      
١. Blurton  
٢. Koschmann 

مبتني بر  (Computer Assisted Instruction) آمك آامپيوترپارادايم اول آموزش با ) ١ .٢
پارادايم دوم ) ٢؛ است ريزي شده نظريه رفتارگرايي، در قالب آموزشهاي برنامه

مبتني بر نظريه پردازش  (Intelligent Tutoring System) نظامهاي هوشمند معلم خصوصي
ارادايم سوم پ) ٣؛ است و به شكل معلم خصوصي با تعامل فردي ،اطالعات
براي تهية آموزش به عنوان يك روش فعال براي  آموز دانشريزي آامپيوتري  برنامه

گرايي شناختي  ، آه مبتني بر نظريه يادگيري سازندهاست ساختن دانش توسط وي
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نتيجــة آن صــرف مبــالغ . ورزنــد ابزارھــاي الكترونيكــي تاكيــد مي
ــد  ــراي خري ھنگفتــي از بودجــة دســتگاھھاي اجرايــي آموزشــي ب

ماندن و  ت و در نھايـت بـدون اسـتفادهوسايل و ابزارھاي گران قيمـ
سـند «تـوان بـه  براي نمونه مي. خارج از رده شدن آنھا بوده است

مصـوبة » توسعة فناوري اطالعات و ارتباطـات در آمـوزش و پـرورش
شوراي عالي آموزش و پـرورش اشـاره كـرد  ١٣٨٦خرداد ماه سال 

  :كه در آن آمده است
بخشي و  سرعتبراي  از جمله فرصتھا و امكانات در پيش رو«

بازســازي نظــام آمــوزش و پــرورش و  شــتابدھي در جھــت
گيــري از  ، اســتفاده و بھرهيــادگيري-تحــول در فرآينــد يــاددھي

پديدة فناوري اطالعات و ارتباطات است كه بايد بـه عنـوان يكـي از 
ــاي دســت ــرين راھبردھ ــرورش كشــور  مھمت ــوزش و پ اندركاران آم

) ١، ص ١٣٨٦وزش و پـرورش، دبيرخانه شـوراي عـالي آمـ(» باشد
  ).تاكيد از نگارنده است(

اي وسـايل و ابـزار  آيا ايـن توقـع گزافـي نيسـت كـه از مجموعـه
الكتريكي و الكترونيكي انتظـار ايجـاد انقـالب در نظـام آموزشـي را 

ابـزار بـه عنـوان «داشته باشيم؟ آيا اين تكرار ھمان رويكرد غلـط از 
ن بـه آن سالھاسـت بـه بـي نيست كه معتقدا» موتور محرك تاريخ

پايگي آن پي برده و اذعان كرده اند؟ شايد گفته شود كه زمينـه و 
ھاي جديـد يـادگيري و ارتقـاي سـطح  شرط الزم براي كاربرد نظريه

يادگيري فراھم آوردن ابزار و وسـايل ارتبـاطي  -فرآيندھاي ياددھي
 ولي بايد به ايـن نكتـه توجـه كـرد كـه ايجـاد, و اطالعاتي آن است

يادگيري به ھـيچ وجـه متوقـف بـه ابـزار و  -تحول در فرآيند ياددھي
وسايل خاصي نيست و تمامي رويكردھاي نوين تدريس در كـالس 

ايـن سـخن . درس و با حداقل امكانات و وسايل نيز قابل اجراسـت
فايـده بـودن ابـزار و وسـايل  ارزش يـا بي به ھيچ وجه به معناي بي

طور كـه قـبالً نيـز اشـاره  انآموزشي و كمك آموزشي نيست، ھمـ
شــد وســايل و ابــزار آموزشــي و كمــك آموزشــي بــه تســھيل امــر 

                                                      
 

پارادايم چهارم، ) ٤است و بر يادگيري مبتني بر اآتشاف تاآيد دارد؛ و 
مبتني  (Computer Supported Collaborative Learning) يادگيري هميارانه با حمايت آامپيوتر

آه بر يادگيري هميارانه است فرهنگي -بر نظريه يادگيري سازنده گرايي اجتماعي
هاي اجتماعي  شكل انجام آارهاي مبتني بر فهم زبان، فرهنگ و ساير جنبهه ب

 .تاآيد دارد
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كند و موجب افزايش راندمان فعاليتھاي  آموزش و تدريس كمك مي
ريزيھاي مدبرانـه و  شود ولي ھيچگاه جايگزين برنامـه آموزشي مي

نكتـه آن . طراحيھاي دقيق و مناسب براي ارائة آموزش نخواھد بود
اندازه بر ابزارھا و وسايل و ناديده گرفتن مبـاني  تأكيد بي است كه

ــرورت  ــتاندارد ض ــوزش اس ــك آم ــة ي ــراي ارائ ــه ب ــايي ك و راھبردھ
بازسازي نظام آموزش و پرورش و تحول در «انكارناپذير دارد، راه به 

  . نمي برد» يادگيري-فرآيند ياددھي
در دو دھـــة اخيـــر مباحـــث مربـــوط بـــه پارادايمھـــاي جديـــد 

ھاي علـوم انسـاني  شناسي پست مدرن در تمامي رشته تمعرف
شناسـيھاي  كشور ما مطرح شده و تأثيري عميق بر محتوا و روش

رشـتة تكنولـوژي آموزشـي نيـز . ھا به جا گذاشته است اين رشته
متأثر از اين تحوالت شاھد تغييـرات اساسـي در تعريـف و محتـواي 

ث نظـري و در متـون اين تأثيرپذيري در زمينة مباح. خود بوده است
مبـاني «تخصصي اين رشته براي نخستين بار در چاپ پنجم كتاب 

منتشــر شــد، بــه  ١٣٨٢كــه در ســال  »نظــري تكنولــوژي آموزشــي
در اين كتاب، براي نخستين بار . صورت مبسوط تشريح شده است

در كتابھاي درسي رشته تكنولـوژي آموزشـي مبحـث رويكردھـاي 
وليد محيطھاي يـادگيري مطـرح شـده گرايانه در طراحي و ت سازنده

ـــادگيري  ـــاي ي ـــي محيطھ ـــوي طراح ـــه الگ ـــراي نمون ـــت و ب اس
  ).١٣٨٢فردانش، . (معرفي شده است ١گرايانة جاناسن سازنده

  گيري بحث و نتيجه

  :نويسد شادروان كاردان در زمينة تاريخ آموزش و پرورش مي
در سالھاي اخير محور پژوھشھاي تـاريخ آمـوزش و پـرورش ... «
ــاب خطاھــاي گذشــته و  شــنرو ــراز از ارتك كردن مســائل روز و احت
آموزي از تجارب تلخ و شيرين مربيـان و معلمـان و نيـز يـادگيري  پند

ھا و روشھاي آموزش و پرورش است كه در گذشته موفـق  فلسفه
ھــم اكنــون نيــز تــاريخ آمــوزش و پــرورش، مــا را بــا عوامــل . انــد بوده

ــدة نھادھــا و افكــار و نظر ــهپديدآورن ھاي آن  ھاي تربيتــي و ريشــه ي
ھاي  كنـد و از تكـرار لغزشـھايي كـه در گذشـته در زمينـه آشنا مي

                                                      
١. Jonassen  
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كاردان، (» .دارد گوناگون آموزش و پرورش رخ داده است مصون مي
  ).٣١-٤٨، ص ١٣٨٠

در بررسي كوتاھي كه دربارة رشته تكنولـوژي آموزشـي انجـام 
تكنولـوژي , شد، بر اساس آخرين تعريـف مـورد توافـق صـاحبنظران

، )توليـد(نظريه و عمل طراحي، تھيه «: آموزشي چنين تعريف شد
، مـــديريت و ارزشـــيابي فرآينـــدھا و منـــابع )كـــاربرد(اســـتفاده 
و  كـاربردي -، اين رشته يك علـم يـا يـك رشـتة علمـي ١»يادگيري

كاربردي از اين جھت كه عمـل طراحـي، . آيد تلفيقي به شمار مي
محور  -رزشيابي ھمگي اعمالي موقعيت توليد، كاربرد، مديريت و ا

ھاي خاص ھستند؛ و تلفيقـي، از آن جھـت كـه  و وابسته به زمينه
ھاي چنـدين رشـته  گيري از يافتـه رشته تكنولوژي آموزشي با بھره

مادر مانند فلسفة تعليم و تربيت، روانشناسـي تربيتـي، ارتباطـات 
  .كند براي حل مسائل آموزشي تالش مي... ،علوم كامپيوتر و 

ــابع و  ــارة تمــام من نگرانــي صــاحبنظران ايــن رشــته نگرانــي درب
پتانسيلھايي است كه در آموزش و پرورش و آموزش عالي كشـور 

رود و يـا باطـل  ما به سبب عدم توجه به اين رشـته از دسـت مـي
آمـوزان و دانشـجويان مـا بـه  بينيم كه دانش وقتي كه مي. ماند مي

حجــم عظيمــي از اطالعــات  ســپردن دليــل تــالش بــراي بــه حافظه
ارتباط به ھم، عالقه و انگيزة خود را نسبت به كسب  پراكنده و بي

كردن  بينيم تحصـيل وقتي كه مي, دھند علم و معرفت از دست مي
ــزل مي  و دانش ــه حــدي تن ــدوزي ب ــايي و اســتعداد  ان ــد كــه توان كن
ــه دانش ــھاي حرف ــوزان در كالس ــه  آم ــخگويي ب ــاي پاس اي مھارتھ

بينيم رسـالت  رود، وقتـي كـه مـي اي ھدر مـي گزينه تستھاي چند
مقدس معلمي و استادي به ارائة خشـك و مكـرر محتواھـاي بـي 

ــديل مي ــاربرد  وقتــي كــه مــي, شــود روح و قــديمي تب بينيم كــه ك
اي  وسايل و ابزارھـاي جديـد الكترونيكـي در امـر آمـوزش بـه حرفـه

وجه بـه تنھـا شود، ناگزير از پرداختن و ت براي سودجويان تبديل مي
اي ھسـتيم كـه كـانون تمركـز مباحـث تخصصـي آن آمـوزش  رشته
  .است

  انداز توسعة رشته تكنولوژي آموزشي چشم

                                                      
١. Association of Educational Communication & Technology 
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بــديھي اســت كــه رشــد ھــر رشــتة علمــي در گــرو گســترش 
تحقيقات بنيادي در رشته ھاي مادر آن رشـته و توسـعة تحقيقـات 

و بـر ايـن اسـاس، بـا مفـروض دانسـتن . كاربردي آن رشـته اسـت
ھاي مــادر، رشــد و توســعة  دادن تحقيقــات بنيــادي در رشــته نجــاما

رشته تكنولوژي آموزشي در درجه اول نيازمند فراھم آوردن شرايط 
دادن تحقيقات كاربردي در ايـن رشـته اسـت و ايـن  الزم براي انجام

. ھاي دكتري اين رشته ميسر نخواھد شـد امر جز از راه ايجاد دوره
شـمار ايـن رشـته بـراي ارتقـاي  لھاي بيتوان از پتانسي چگونه مي

دادن تحقيقـات كـاربردي  كيفيت آموزشھاي كشورمان، بدون انجـام
كه ضرورتاً بايد در كشور ما و در شرايط خـاص اقليمـي و فرھنگـي 

توان با ترجمة جسته  كشورمان انجام شود سود ببريم؟ تا كي مي
گريختـــة برخـــي از تحقيقـــات غربـــي بـــراي معضـــالت آموزشـــي 

مان راه حل ارائة داد؟ اھم موانع موجـود بـر سـر راه توسـعة كشور
  :اين رشته عبارتند از

  كمبود نيروي انساني ) الف

راه حل معضل مذكور در درجة اول تربيـت نيروھـاي متخصـص از 
دادن  انجـام. انـدازي دوره ھـاي تحصـيالت تكميلـي اسـت طريق راه

ھاسـت،  رهتحقيقات مداوم در اين رشـته كـه الزمـة اجـراي ايـن دو
زمينــة الزم و فرھنــگ مناســب را بــراي رشــد و توســعة كــاربرد 

ترين و  بنـابراين، اساسـي. تكنولوژي آموزشـي فـراھم خواھـد آورد
ترين عاملي كه مانع رشد و توسعة اين رشته بـوده و ھسـت  مھم

  .كمبود نيروي انساني متخصص است

ھاي فنــي و مھندســي  ســوء تبليغــات برخــي رشــته) ب
  اييھايشاندربارة توان

ــوژي  ــانع رشــد و توســعة رشــته تكنول ــه م ــواملي ك ــر ع از ديگ
ھاي فنـي و  آموزشي بوده سرابي است كه توسـط برخـي رشـته

ــاد شــده و دســت ــافتن  مھندســي ايج ــه ي ــان را ب اندركاران و مربي
حلھــاي علمــي بــراي مشــكالت تربيتــي خــود بــدون ھيچگونــه  راه

ي صـاحبنظران برخـ. پشتوانة استوار علمي اميدوار ساخته اسـت
ــن رشــته ــرا رشــته اي ــات ف ــا و بيان ــا و عملكردھ ــا رفتارھ اي و  ھا ب
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فراتخصصي خود ادعاي حـل تمـام مشـكالت آموزشـي را از منظـر 
كننـد و بـه نـوعي ادعـاي مالكيـت كـل  رشته خاص خود مطرح مي

تخصصھاي رشتة وسيع و متنـوع علـوم تربيتـي را دارنـد و بـه ايـن 
اطالع و مبتــدي ايجــاد  ي افــراد بــيجا بــرا ترتيــب اميــدھايي نــا بــه

اين تبليغـات تـا حـدي بـوده كـه در بعضـي مـوارد ديـده و . كنند مي
شنيده شده است كه اين افـراد رشـته تكنولـوژي آموزشـي را بـه 

اطالعي آنھا از ايـن  سبب برخي ويژگيھايي كه نشأت گرفته از بي
ودن رشته است به رفتارگرا بودن، ابزاري بودن، مربوط به گذشته ب

كننــد و بــه جــاي آن ھــم چيــزي از تخصــص خــود  محكــوم مي.... و 
بديھي است كه ايـن اتھامـات از عـدم . ندارند كه جايگزين آن كنند

اطالع آنان از وجود سه دورة متمايز در سير تحول رشتة تكنولـوژي 
  .گيرد آموزشي نشأت مي

  ھاي موجود در زمينة اين رشته اجراي ضعيف دوره) ج

ھـاي  ت و موانع اين رشته ارائـة آموزشـھاي دورهاز ديگر مشكال
جاري آن در مقاطع كارشناسـي و كارشناسـي ارشـد بـه وسـيله 

در ايـران در حـدوداً ده دانشـگاه دولتـي و . افراد غيرمتخصص است
ــوژي  ــرايش تكنول ــز خــود گ ــدين مرك دانشــگاه آزاد اســالمي در چن

عبه كننـد، و سـه دانشـگاه دولتـي و سـه شـ آموزشي را ارائه مي
. دانشگاه آزاد مشغول ارائة كارشناسي ارشد اين رشـته ھسـتند

و اين در حالي است كـه مجمـوع اعضـاي ھيئـت علمـي بـا درجـة 
. دكتري در تكنولوژي آموزشي كمتر از ده نفر در كـل كشـور اسـت

اگر عدة اعضاي ھيئت علمي را به تعداد دانشگاھھاي مجري ايـن 
ي ارشد تقسيم كنـيم رشته در دو مقطع كارشناسي و كارشناس
رسـد و ايـن در حـالي  به ھر دانشـگاه تقريبـأ كمتـر از يـك نفـر مي

واحـد تخصصـي درسـي  ٥٠است كه در اين دو مقطع بايد حـداقل 
حاصل اين فقر شديد تخصصي چيزي جز كم . اين رشته ارائه شود

ھا نيست و شـواھد  التحصيالن اين دوره تخصصي فارغ مايگي و بي
ھا و مقاالت و گـاھي كتابھـاي منتشرشـدة آنـان  مهنا آن را در پايان

البته اين به آن معني نيسـت كـه . توان به وضوح مشاھده كرد مي
التحصــيالن ايــن رشــته بــه داليــل گونــاگون، كارھــاي  برخــي از فارغ

انــد يــا  اي در حيطــه محتــوايي رشــته ارائــه نداده پژوھشــي ارزنــده
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و غالـب كيفيـت  نخواھند داد ولـي ايـن قبيـل كارھـا وجـه اشـتراك
  .دھد اجراي اين رشته را تشكيل نمي

ضرورت تأسيس رشتة تكنولـوژي آموزشـي در مقطـع 
  دكتري

داليل فوق االشاره ھمگي بر ضرورت تجميع نيروھاي متخصـص 
ايــن . انــدازي دورة دكتــري ايــن رشــته داللــت دارد موجــود بــراي راه

ھـاي تجميع از دو جھت بسيار حائز اھميت اسـت؛ اول آن كـه نيرو
ــدگي در  ــود پراكن ــا وج ــوژي آموزشــي ب ــة تكنول متخصــص در زمين
سراســـر دانشـــگاھھاي ايـــران بيشـــترين تـــراكم را در ســـطح 
دانشگاھھاي تھران دارند؛ و دوم اين كه اين تجميع نيروھـا بايـد در 

ھاي علـوم  دانشگاھي انجام شود كه با كنارھم داشتن دانشـكده
ند در ارائة دروسي مانند تربيتي، فني و مھندسي و علوم پايه بتوا

دو درسـي (ھاي كـامپيوتري  ريزي كامپيوتري و توليـد برنامـه برنامه
كه در برنامه كارشناسي ارشـد ايـن رشـته وجـود دارد و تقريبـاً در 
صد در صد موارد از داشتن مدرس متخصـص در ايـن زمينـه محـروم 

  .بپردازند) است
وزشـي در در يك بررسي اجمالي در زمينـة رشـتة تكنولـوژي آم

مقطع دكتري در كشورھاي آمريكاي شمالي نامھاي زير براي ايـن 
فھرست زير كامـل نيسـت و فقـط بـراي ( :خورد دوره به چشم مي

  ):كنند دانشگاھھايي است كه مدرك دكتري ارائه مي
١. Instructional Design and Technology، Virginia University, 
٢. Instructional Technology, Utah State University, University of 

South Florida, Texas tech university, Wayne State University, 
University of Tennessee, 
٣. Educational Technology, Purdue University, 
٤. Instructional Psychology and Technology, Brigham Young 

University, Utah, Provo, University of Southern California. 
٥. Instructional Technology and Media, New York, Columbia 

University, Teachers College,  
٦. Instructional Design and Development، University of South 

Alabama, 
٧. Educational Psychology and Instructional Technology, University 

of Georgia, 
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٨. Instructional Systems Technology, Indiana University, 
Bloomington, 
٩. Organizational Learning and Instructional Technology, University 

of New Mexico, 
١٠. Instructional Systems and Workforce Development, Mississippi 

State University, 
١١. Curriculum, Instruction and Instructional Technology, University 

of the State of New York, 
مســلماً دانشــگاھھاي بســيار وجــود دارنــد كــه نــام آنھــا در ايــن 

ھا و  ولـي آنچـه اھميـت دارد وجـود رشـته .فھرست نيامـده اسـت
اين فھرست . گرايشھاي متعدد در زمينة تكنولوژي آموزشي است

ھمچنين از اين نظر اھميت دارد كـه بـراي تأسـيس ايـن رشـته در 
ايران بايد به نيازھاي جامعة دانشگاھي ايران و ھمچنين نيازھـاي 

اي بـا  هبازار كار ايران توجـه شـود و بـر اسـاس ايـن بررسـيھا رشـت
 . دروس و سرفصلھاي مناسب براي ايران طراحي و پيشنھاد شود

ھاي فـوق ايـن واقعيـت را آشـكار  بررسي اجمالي دروس رشته
ــتة  مي ــري در رش ــدرك دكت ــذ م ــراي اخ ــه دانشــجويان ب ــازد ك س

در . واحـد درسـي را بگذراننـد ٨٥تكنولوژي آموزشي بايد در حـدود 
ـــدود  ـــه را مي ٢٠ح ـــن مجموع ـــد اي ـــوان  واح ـــدھاي دوره ت از واح

واحــد منحصــر بــه دورة  ٦٥داد، بنــابراين  كارشناســي ارشــد انتقــال
اين واحدھا شامل سه دسته واحد درسـي . ماند دكتري باقي مي

ھاي  واحــدھاي نظــري شــامل نظريــه) ١: (ھســتند كــه عبارتنــد از
ھا و الگوھـاي طراحـي آموزشـي و مبـاني نظـري  يادگيري، نظريـه

ھا و  واحـدھاي مربـوط بـه توليـد برنامـه) ٢(انجام تحقيقات و آمـار؛ 
واحدھاي مربوط به اجرا، مديريت، ارزشيابي ) ٣(مواد آموزشي؛ و 

  . اي در زمينة تكنولوژي آموزشي و انجام امور مشاوره
نامـه اجرايـي دورة  با توجـه بـه ايـن نكتـه كـه طبـق آخـرين آئين

د واحـ ١٨دكتري كه از سوي وزارت علوم ابـالغ شـده اسـت، تنھـا 
واحد نيز مربوط به  ١٨تواند در دوره دكتري ارائه شود و  درسي مي

رساله دكتري است، ناچار بايد رشته تكنولوژي آموزشـي در ايـران 
گرايش نظري، گـرايش توليـدي و : به صورت سه گرايش ارائه شود

 ١٨ھر يك از ايـن گرايشـھا بـا احتسـاب . گرايش ارزيابي و مشاوره
نامـه را خواھـد  واحـد مقـرر در آئين ١٨ن واحد رساله در حدود ھمـا

البته ممكن است تصور شود كه بـا حـذف دو سـوم دروس . داشت
توان يك رشـته و بـا يـك نـام ارائـه نمـود امـا ايـن كـار  تخصصي مي
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زيـرا . ناپذير به ايـن تخصـص نوپـا در ايـران خواھـد زد اي جبران ضربه
ھارتھــاي مــورد يــك از م دادن ھيچ التحصــيالن آن قــادر بــه انجــام فارغ

  .انتظار در بازار كار ايران نخواھند بود
حلھاي ميان مدت براي حل مشكل اين رشـته اعـزام  يكي از راه

حداقل دو نفر براي ھر گرايش براي گذراندن دورة دكتري به صورت 
اين راه حل با توجه به اعزام صدھا نفـر . بورسية وزارت علوم است

ي آن در داخل كشـور نيـز ارائـه ھايي كه دكترا در بسياري از رشته
شود چندان غيرعملي نيست و قابل پيگيـري و اجرايـي شـدن  مي
  .است
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ـــــر نعمت ـــــه  دکت ال
  پور موسي

  چكيده

با مفاھيم متفاوتي از جمله به مثابـه يـک  ١ريزي درسي برنامه
به مثابه يک نظام، به مثابه يک رشته، به مثابه يـک دانـش  عمل، 

ھـر يـک از ايـن مفـاھيم، . مطرح شده اسـتو به مثابه يک حرفه 
شـوند کـه محـدود شـدن بـه آن  ز يک منظر محسوب مينگاھي ا

در بسـتر تـاريخي، ايـن . اي جـدي را شـکل دھـد تواند مغالطه مي
اي از  اند و ايـن تـوالي نشـانه معاني به شکل متوالي متولد شـده

از سوي ديگر، تعيين دقيـق دوره . شود بلوغ انساني محسوب مي
اسـت؛ ھـر معاصر در بررسـيھاي تـاريخي بـا دشـواريھايي مواجـه 

چند در بررسي تعليم و تربيـت نـوين ايـران، تاسـيس دارالفنـون را 
گيري ســلطنت   تــوان نقطــه عطــف بــه حســاب آورد و از شــکل مي

جسـتجو در ايـن دوره زمـاني . قاجار تـاکنون را دوره معاصـر خوانـد
دھد که آشنايي ايرانيـان بـا اروپـا زمينـه توجـه آنـان بـه  نشان مي

اسـيس مـدارس جديـد را پديـد آورد کـه در تعليم و تربيت نـوين و ت
در . کـرد ريزي درسـي نقـش محـوري ايفـا مي آنھا، برنامه و برنامه

ھمين ارتباط، گرايش دولت بـه نظـارت بـر نظـام تربيتـي و پـذيرش 
مسئوليت در اين زمينه به ھمراه توجه به نقش آموزش و پـرورش 

دھي بـه ارزشـھاي اجتمـاعي، سـبب شـد تـا در تنظـيم  در شکل
ريزي درســي نيــز لحــاظ  ازمان آمــوزش و پــرورش، نظــام برنامــهســ
ريزي درسي نيازمند دانش براي اقدام بود که ابتدا بـا  برنامه. شود

و تالش براي انطباق، به اين نياز پاسـخ داده شـد ) انتقال(ترجمه 
و بعد موضوع تربيت متخصص از طريق اعزام دانشـجو و سـپس از 

يت متخصص در دسـتور کـار قـرار طريق ايجاد رشته تحصيلي و ترب
ريزي درسي رسمي  اين متخصصان يا در درون نظام برنامه. گرفت

  به فعاليت گمارده شدند و يا در بيرون از آن بـه آمـوزش، پـژوھش،
ــد ــد و ارزشــيابي پرداختن ــروه در تاســيس نھادھــاي . نق ــر دو گ ھ

علمي حامي فعاليتھـاي فکـري ھمداسـتان بودنـد و بـدين ترتيـب 

                                                      
 ١٤/١٠/٨٧: تصويب نهايي         ١٥/٨/٨٧: دريافت مقاله

پژوهشکده مطالعـات  درمامور (عضو هيات علمی دانشگاه شهيد باهنر *. 
 n_mosapour@yahoo.com) فرهنگی و اجتماعی

و به معنـای  curriculum planningمعادل » ريزی درسی برنامه«در اين مقاله  .١
  به مثابه فرايند، به مثابه نظـام،(ل بر پنج بعد اصلی عام آن، مشتم

) به مثابه رشته تحصيلی، به مثابه حرفه و به مثابـه دانـش يـا علـم
مطالعـات برنامـه «مورد نظر است که در برخی منابع ممکن است بـه آن 

 . نيز گفته شود) curriculum studies(» درسی
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گيري و  داسـتان شـکل. ريزي درسي در ايـران شـکل گرفـت برنامه
توان در گذر از پنج  تحول برنامه ريزي درسي در ايران معاصر را مي

  :دوره خالصه کرد
 ١٢٣٠از ): اطالع ايرانيان از نظام آموزشي اروپا(دوره آشنايي• 

  .ش ١٢٩٠تا 
تـا  ١٢٩٠از ): ريزي درسـي اقدام بـه برنامـه(دوره عملگرايي • 
  .ش ١٣٤٠
از ) ريزي درسـي ايجاد نظام برنامه(دوره تکوين ھويت علمي • 
  .ش ١٣٦٥تا  ١٣٤٠
تـا  ١٣٦٥از ): تربيـت متخصـص(ھاي ھويتي  دوره تحکيم پايه• 
  .ش ١٣٨٥
  .به بعد ١٣٨٥از ) توليد دانش(دوره نقش آفريني • 

در جھـان کنـوني ھمـراه   گيري ھويتي تـازه دوره پنجم با شکل
د تجربه گذشته و شرايط کنوني جامعه ايرانـي مي باشد و بر بنيا
  .شکل خواھد گرفت

   

برنامه ريـزي درسـي؛ تحـوالت آموزشـي؛ تـاريخ آمـوزش و : ھا كليدواژه
  ريزي درسي در ايران برنامه پرورش؛ برنامه درسي؛
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  مقدمه

فھم تعليم و تربيت نوين ايران، بدون ادراک تعليم و تربيت قـديم  
ــ. آن ميســر نيســت ــوين داراي ســابقهگرچــه تعل اي  يم و تربيــت ن

طوالني نيسـت، امـا در اينکـه از چـه زمـاني شـروع شـده اسـت، 
تاسـيس دارالفنـون را صـديق . شـود چندان اتفاق نظري ديده نمي

نقطـه «) ١٣٨١(، رينگـر »به سوي تجـدد و تحـول«حرکت ) ١٣٤٢(
آغـاز «) ١٣٨٣(و صـفوي » عطف مھمي در تـاريخ آمـوزش در ايـران

کـاردان . انـد قلمـداد کرده» موزش و پرورش در ايـراننظام رسمي آ
اي  را بـه دوره» ايران معاصر»  نيز به پيروي از تاريخ پژوھان،) ١٣٨٣(

ــا ســلطنت قاجــار آغــاز مي«کنــد کــه  اطــالق مي و بيــان » شــود ب
از اين زمان است که علوم و فنـون غربـي رفتـه رفتـه در «دارد  مي

سـت بـه وسـيله غربيـان و کنـد و مـدارس جديـد نخ ايران نفوذ مي
ســـپس بـــه دســـت ايرانيـــان تجـــددخواه در کشـــور مـــا تاســـيس 

ھنگـامي «دارد  اظھار مي) ١٣٨٣(اما، ماتي ). ٢٩٩ص (  »شود مي
به قدرت رسيد، نظام آموزشي ايـران  ١٢٩٩که رضاشاه با کودتاي 

پــس مانــده و اکثــرا در اختيــار افــراد و بخــش خصوصــي بــود و ايــن 
در آموزش و پرورش نقشي داشته باشد، تا انديشه که دولت بايد 
بـا وجـود ). ١٨٧ص (» اي در ايـران نداشـت اوايل قرن بيستم زمينه

گيري تعليم و تربيت نوين ايـران قابـل  نقش دارالفنون در شکل  اين،
اين مدرسه، نخسـتين مدرسـه آموزشـي بـه سـبک . انکار نيست

کـارايي اروپايي است که دولت تاسيس کرد و در چارچوب افزايش 
دستگاه اجرايي دولت مرکزي براي اداره بھتر امور جامعه و مقابلـه 
با مداخله بيش از حـد ھيئتھـاي اروپـايي در امـور خـارجي کشـور، 

تعلـيم و تربيـت قـديم ايـران، کـه تـا تاسـيس . جايگاھي ويـژه دارد
رقيــب بــود، بــا چنــد ويژگــي قابــل  ش بي ١٢٣٠دارالفنــون در ســال 

  : وصف است

کردنـد و بـه  متوليان آموزش را متقاضـيان انتخـاب مي :مياعتماد عمو
محتـواي آمـوزش از متـون . ھمين علت مـورد تاييـد و اعتمـاد آنـان بودنـد

. شد، بنابراين ترديدي در مفيـد بـودن آن نبـود شناخته شده برگزيده مي
محصول اين نظام نيز واجد تواناييھايي براي رفع نيازھاي واقعـي زنـدگي 

آموختگــان نظــام  دانش. شــد علــت محتــرم شــمرده ميبــود و بــه ھمــين 
شـدند و چـه بـر ديـوان  تربيت و پيشين چه مسلط به خوانـدن قـرآن مي
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يافتند، در ھمـه حـال نيازھـاي اجتمـاعي زمـان خـود را  حافظ تسلط مي
گرفتند و از قرآن راه و رسم زنـدگي را  با حافظ، فال مي. دادند پاسخ مي

کردنـد و  ھر حال ديـن خـود را تقويـت مي نمودند و البته در استخراج مي
  . شدند الگويي مناسب براي دينداري و ادب اجتماعي محسوب مي

تعليم و تربيت پيشين قادر بود در ابعـاد متفـاوت : تمايز آفريني
آموختگــان خــود تغييراتــي پديــد آورد کــه ســاير افــراد  وجــودي دانش

شـد و  ه مياطالعاتي که بـه ايـن گـروه داد. جامعه فاقد آن باشند
آوردند، تمايز جدي  توانايي خواندن و نوشتن، که آنھا به دست مي

با وجود ايـن، ايـن گـروه از افـراد، . آفريد ميان آنان و ساير مردم مي
شدند که عالوه بر مقبوليت اجتماعي، بـويژه  داراي رفتارھايي مي
ايـن رفتارھـا حاصـل تعامـل عمـل متوليـان . زد بودن آنان را رقم مي

بـه عبـارت ديگـر، . آموزشي و محتواي مورد استفاده آنان بود نظام
تـوان  معلمان در اين نظام آموزشي واجد ويژگيھايي بودنـد کـه مي

ــايي  ــال از محتواھ ــين ح ــت و در ع ــي گف ــوعي فرھيختگ ــه آن ن ب
کردند کـه خـود بـر نـوع خاصـي از بـودن و زيسـتن در  استفاده مي

اجتمـاعي وجـه مطلـوب کرد و اين نوع از زيسـت  اجتماع تاکيد مي
پــس . شــد داد و بــا نــام ًادب از آن يــاد مي رفتــار را نشــان مــي

آموختگان نظام پيشين عالوه بر دانـش داراي ادب نيـز بودنـد  دانش
  . شد که انتظار اجتماعي از آموزش و پرورش محسوب مي

نظام تعليم و تربيت قديم ھم از حيث نحوة اجرا و ھم  :انطباق
با نيازھا و خواستھاي اجتمـاعي انطبـاق   ش،از حيث محتواي آموز

آزادي عمل متوليان ايـن نظـام، امکـان ھـر نـوع انطبـاق بـا . داشت
در عـين . آورد شرايط محلي و حادث شونده را براي نظام پديد مـي

پرداخـت کـه بالفاصـله و بالواسـطه  حال، به ارائه آموزشـھايي مي
ت بـراي زنـدگي او آموخ براي فرد قابل استفاده بود و آنچه فرد مي

البته اين انطبـاق را بايـد در چـارچوب انتظـارات . شد مفيد واقع مي
  .اجتماعي آن زمان از فرد تحصيلکرده تحليل و تفسير کرد

تعلـيم و تربيـت سـنتي در قالـب مکتـب خانـه،  :مذھبي بودن
کرد که تاکيد اصـلي ھـر  حوزه علميه و تدريس خصوصي عمل مي

انتظـار از . ر آموزش ديـن و اخـالق بـودسه شکل آن در مرتبه اول ب
آموخته آن بود کـه از مـوازين شـرعي آگـاه و بـه اجـراي آنھـا  دانش

ھمچنين، تربيت بايـد بـه فـرد آداب زنـدگي ديندارانـه . متعھد باشد
  .شد آموخت، که از جمله دستاوردھاي آن نظام محسوب مي مي
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تيـازات تعليم و تربيت از جمله برخورداريھـا و ام :طبقاتي بودن
ــاص محســوب مي ــاي خ ــه آن  گروھھ ــم ب ــروه ھ ــان گ ــد و ھم ش

ايـن گروھھـا . شـدند منـد مي دسترسي داشـتند و ھـم از آن بھره
خــانواده ســلطنتي و (شــامل فرزنــدان طبقــات اشــراف و حاکمــان 

در عــين حــال، برخــي در . شــدند مي) خــوانين و حکمرانــان محلــي
ش ابتـدا در کسوت شغل خود به آموزش نياز داشتند که ايـن آمـوز

ــا کمــک از محــيط  خــانواده انجــام مي گرفــت و در صــورت توفيــق ب
روحـانيون و معلمـان از ايـن گـروه محسـوب . شد پيرامون دنبال مي

فرزندان اين گـروه نـزد والـدين خـود بـه کسـب آمـوزش . شدند مي
پرداختند و برخـورداري از آموزشـھاي تکميلـي از طريـق تـالش  مي

در عـــين حـــال، . شـــد ام ميشخصـــي يـــا موقعيـــت والـــدين انجـــ
خصـوص،   بـه. شـدند نيـاز از آمـوزش قلمـداد مي گروھھايي نيز بي

پيش فرض اساسي اين بود که آموزش به افزايش توانـايي نظـري 
کند و براي مجادالت نظـري و گفتگـوي شـفاھي بـه کـار  کمک مي

بنابراين، کساني کـه دسـتي در کارھـاي فنـي و صـنعتي . آيد مي
شايد بتوان تاسيس . شدند ز آموزش قلمداد ميداشتند، بي نياز ا

ــا تاســيس . دارالفنــون را از ھمــين ديــدگاه تفســير کــرد اميرکبيــر ب
ھــم » فنــون«داد کــه  دارالفنــون از ســويي بــه مخالفــان پيــام مــي

انــد و از ســويي ديگــر بــه موافقــان آمــوزش ســنتي  نيازمنــد آموزش
ورد نظـر شناسد و در گستره مـ کرد که حدود خود را مي اعالم مي

  .شود آنان وارد نمي
نظام آموزشي قديم با ويژگيھايي که ذکر شد تـاريخي دارد کـه 

بازنگري تجربه اين . دھد سير تحوالت و فراز و فرود آن را نشان مي
امـا، . تواند براي تصميمات کنـوني فوايـدي داشـته باشـد نظام مي

اکنون اين سوال مطـرح اسـت کـه عوامـل پديـدآيي نظـام آمـوزش 
چــه بــوده و نظــام نــوين   ني ايــران و نظامھــاي وابســته بــه آن،کنــو

ريزي  برنامـه  آموزش و پرورش در کدام زمينـه شـکل گرفتـه و نظـام
  درسي آن چه تحوالتي داشته است؟ 

آموزش و پرورش در ايران  سير تحول دانش ) ١٣٨٣:٣٠٠(کاردان 
ول را در گذر از چھار مرحله مطرح کرده و در ايـن نگـاه خـود بـه تحـ

در تحليل ايشان، مراحل تحول . آموزش و پرورش نيز پرداخته است
  :دانش آموزش و پرورش عبارتند از

سازي براي اشاعه علـوم اسـت کـه طـي آن  مرحله اول مرحله زمينه
تاسيس مدارس بـه سـبک جديـد زمينـه را بـراي تربيـت معلـم، و تربيـت 
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بدينسـان در . دکنـ معلم زمينه را براي توجه به علـوم تربيتـي فـراھم مي
سـده نـوزدھم (مرحله اول اين سير، که سراسر سده سيزدھم ھجـري 

آمـوزش و پـرورش بـه معنـاي   گيـرد، ھنـوز از دانـش را در بر مي) ميالدي
جديد آن خبري نيست و ايرانياني که در اين مرحله به تاسـيس مـدارس 

گمارنـد، کسـاني ھسـتند کـه خـود در مـدارس سـنتي  جديد ھمـت مي
اند و تنھـا بـر اثـر تمـاس غيرمسـتقيم بـا فرھنـگ غربـي، در  تربيت شـده

ھاي آمــوزش الگوھــايي را بــه کــار  ســازمان دادن مدرســه خــود و شــيوه
اند، مشاھد  گيرند که در مدارسي که غربيان در کشور تاسيس کرده مي
 ١٩٠٦ش    ه ١٣٢٤(مرحله دوم اين سير از انقالب مشـروطيت . شود مي
بيـداري نسـبت بـه «تـوان مرحلـه  رحلـه را مياين م. گيرد ريشه مي.) م

ــم ــد» ضــرورت تربيــت معل ــداري، تاســيس . نامي ــن بي ــوه اي نخســتين جل
يعنــي دارالمعلمــين ) ابتـدايي و متوســطه(نخسـتين مرکــز تربيــت معلــم 

اين مرحله تا . است) ميالدي ١٩١٨/ ش   ه ١٢٩٧در اواخر سال (مرکزي 
مؤسسـه مطالعـات و تر تـا تاسـيس  جنگ جھـاني دوم و بـه بيـان دقيـق

) ١٩٦١/  ١٣٤٠(تحقيقات روانشناسي و علوم تربيتي در دانشگاه تھران 
مرحله سوم سير دانش آموزش و پرورش در ايران با تاسيس . ادامه دارد

مؤسسه مطالعات و تحقيقات روانشناسي و علوم تربيتي و نيز تاسيس 
آغـاز ) ١٩٦٤/  ١٣٤٣(نخستين دانشکده علوم تربيتي در دانشگاه تھران 

ــا وقــوع انقــالب اســامي  مي آغــاز . ادامــه دارد) ١٩٧٩/  ١٣٥٧(شــود و ت
  .توان سال وقوع انقالب اسالمي دانست مرحله چھارم اين سير را مي

گيري نظـام نـوين آمـوزش و پـرورش ايـران دو دسـته از  در شکل
اول عوامـل مربـوط بـه آشـنايي : اند عوامل نقش اساسـي داشـته

تمدن اروپا زمينه را بـراي تقليـد از مشـي آنـان  ايرانيان با فرھنگ و
ھمـه . فراھم آورد که از جمله عناصر آن، نظام تعلـيم و تربيـت بـود

کساني که در پي اروپايي شدن ايرانيان بودنـد، تاسـيس مدرسـه 
جويي ايرانيان  تجدد طلبي و ھويت. به سبک اروپايي را پي گرفتند

سـويي بـا حفـظ اسـتقالل نيز از سويي با تشکيل نظام اداري و از 
ايــن ھــر دو موضــوع . در برابــر نفــوذ و دخالــت بيگانگــان ھمــراه بــود

شــد از طريــق گســترش ســواد  اقتضــائاتي داشــتند کــه تصــور مي
به ھمين علت بود که ھم . شود عمومي و تربيت جديد حاصل مي
منـد بـه  طلبان سـنت جـوي عالقه شيفتگان غـرب و ھـم اسـتقالل
رس جديد ھمصدا شدند و مسـئوليت ھويت خودي در تاسيس مدا

بـا وجـود ايـن، فقـط يـک . امر تربيت را از حکومـت خواھـان گشـتند
گــروه آنــان در پــي بازســازي فرھنــگ و بازتوليــد پيشــرفتھاي غــرب 
متناسب با مسائل خـودي بودنـد و در پـي آن بودنـد تـا حرکتـي از 

  .درون منجر به تحولي در برون شود
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تربيت، با ھـدفھايي پيگيـري  اقدام حکومت به گسترش تعليم و
ــور را الزامــي مي مي ــدبير ام ــدايت و ت ــارت و ھ ــه نظ ــرد شــد ک . ک

حکومت انحصارطلب وقتي که از قدرت تربيـت بـا خبـر شـد، ھرگـز 
نخواست اين قابليت را فروگذارد و ھمـين امـر زمينـة تنظـيم نظـام 

در محــور نظــام تربيتــي، . متمرکــز تربيتــي را در ايــران فــراھم کــرد
کنـد و بـه  مي ريزي درسي قرار دارد که محتواي آن را تدارک  برنامه

تحقق يـافتن خواسـت حاکمـان در توليـد انسـان مـورد نظـر کمـک 
منظـور توليـد  ريزي درسي بـه  حمايت حکومت از برنامه. رساند مي

ھاي مورد نظر با ايده عدالت طلبي و وحدت آغاز شد و طي  برنامه
  .سالھاي بعد قوت گرفت

ريزي درسـي  يدايي آموزش رسمي در ايران، برنامهطي دوره پد
. نيز کم کم ظھور رسمي يافت و به شکل جدي ايفاي نقش نمـود

آغـاز » ريزي درسـي فعاليت برنامـه«ريزي درسي در ايران با  برنامه
به حيات خـود ادامـه داد؛ در » جذب دانش و کسب تجربه«شد؛ با 

خاصي » ختارسا«ساختار رسمي سازمان اداري، براي عمل خود 
را پديد آورد و به نيت بھسازي عمل و پاسـخگويي بـه نيازھـاي رو 

بنــابراين، . پرداخــت» تربيــت افــراد داراي صــالحيت«بــه تزايــد، بــه 
ايرانيان پس از آنکه با نظامھـاي نـوين آموزشـي آشـنا شـدند و در 

ريزي درسـي را بـا  منـد شـوند، برنامـه صدد بـر آمدنـد تـا از آن بھره
آن را ادامـه » ايجاد ساختار و انتقال دانـش«کردند، با آغاز » عمل«

ــا  ــد و ب ــابع انســاني«دادن ــت متخصــص و توســعه من ــه آن » تربي ب
، ھويـت »توليـد دانـش«رسد بـا  استحکام بخشيدند؛ و به نظر مي

ــد ــم زنن ــت را مي. آن را رق ــنج واقعي ــن پ ــوان دوره اي ــول  ت ــاي تح ھ
آنھا  ١منه زماني و نامريزي درسي در ايران قلمداد کرد که دا برنامه

  :بدين شرح است
اطـالع ايرانيـان از نظـام آموزشـي : دوره آشنايي• 

 ريزي درسي آن اروپا و برنامه
ـــــــــا  ١٢٣٠از  ت

  ش ١٢٩٠
ريزي درســي  اقــدام بــه برنامــه: دوره عملگرايــي •

 بدون دسترسي به دانش الزم
ـــــــــا  ١٢٩٠از  ت

  ش ١٣٤٠
ـــــــــا  ١٣٤٠از ريزي  ايجاد نظام برنامه: دوره تکوين ھويت علمي • ت

                                                      
ــام دوره. ١ ــين ن ــايی خردمن در تعي ــا از راهنم ــر ه ــای دکت ــه آق دان

ام کـه مراتـب سـپاس خـود را تقـديم ايشـان  مهرمحمدی برخوردار بوده
 .کنم می
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  ش ١٣٦٥ درسي و انتقال دانش
تربيـت متخصـص و : ھاي ھويتي دوره تحکيم پايه• 

 توسعه خدمات علمي
تـــــــــا  ١٣٦٥از 

  ش ١٣٨٥
 به بعد ١٣٨٥از   توليد دانش: دوره نقش آفريني •

اطـالع ايرانيـان از نظـام آموزشـي اروپـا و : دوره آشنايي
  ).ش ١٢٩٠تا  ١٢٣٠(ريزي درسي آن  برنامه

اي بلنــد و تجربــه تغييراتــي  مدرســه و آمــوزش در ايــران ســابقه
تغييرات آموزش را بيشتر بايـد از ). ١٣٦٤سلطان زاده، (فراوان دارد 

زاويه تغيير نيازھاي اجتماعي و فردي نظاره کرد؛ که خود در تعامل 
. گردنــد و حاکميــت ظــاھر مي) دانــش(بــا انباشــت تجربــه بشــري 

حدود دويسـت سـال پـيش شـکل گرفـت آموزش جديد در ايران در 
ــارف، ( ــنايي  در شــکل). ١٣٠٦وزارت مع ــد، آش ــوزش جدي گيري آم

ايرانيان با اروپا و حرکت انقالب مشروطه نقش اساسي ايفا کـرده 
ايرانيان از طريق سفرھاي پادشـاھان و اعـزام دانشـجو بـه . است

بـه ) ميسـيونرھا(اروپا و ھمچنين ورود ھيئتھاي مذھبي مسيحي 
ھيئتھــاي مــذھبي . بــا فرھنــگ و اقتصــاد اروپــا آشــنا شــدندايــران 

ھاي  اروپايي مدارسي را در ايران تاسيس کردنـد کـه داراي برنامـه
  ).١٣٥٤محبوبي اردکاني، (منظم و از قبل تعيين شده بودند 

گيري نظام جديد تعليم و تربيت ايران بـا انديشـه کسـاني  شکل
. انـد مـت قاجـار بودهآميخته است که از جمله بازيگران اصـلي حکو

بـه عنـوان سـنگ ) م ١٨٥١(ش  ١٢٣٠تاسيس دارالفنون در سـال 
بنــاي اصــالح آموزشــي مــورد نظــر اميرکبيــر و نخســتين موسســه 

ــايي، کــه دولــت بــاني آن بــود، از جملــه   آموزشــي بــه ســبک اروپ
ھــدفھاي آموزشــي . شــود رويــدادھاي مھــم اثرگــذار محســوب مي

افـزايش اقتـدار حکومـت مرکـزي  دارالفنون بـا آنچـه اميرکبيـر بـراي
ــال مي ــود دنب ــرد، ســازگار ب ــيش از تاســيس . ک ــر پ ــه اميرکبي گرچ

دارالفنون از کار برکنار شد و به ھمين علـت افکـار او در ادامـه کـار 
دارالفنــون نقــش اساســي نداشــت، امــا اداره دارالفنــون از جملــه 

شـد کـه دربـار قاجـار بـه افـراد معتمـد  پستھاي مھـم شـمرده مي
دھي بـه نظـام آموزشـي جديـد در  رد و اين افـراد در شـکلسپ مي

علي قلـي ميـرزا اعتضادالسـلطنه کـه از آذر . اند ايران نقش داشته
ش رياســت  ١٢٥٩ش تــا ھنگــام در گذشــتش بــه ســال  ١٢٣٦
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دارالفنون را بر عھده داشت از جمله اين بازيگران عرصه آموزش در 
کـه » نيـه اھـدافبيا«ش بـا انتشـار  ١٢٣٧او در سـال . ايران است

تر تعلـيم و  به طور گسـترده(ھدفھاي دولت را در ارتباط با درالفنون 
پـردازد  کنـد، بـه نـوع نگـاه خـود بـه آمـوزش مي آشـکار مي) تربيت

  :بند اول اين بيانيه چنين است). ١٣٥٤محبوبي اردکاني، (
اسباب ترقي ھر دولت در اول انتشار علوم مفيده و صنايع بديعه بوده 

چنان خواسـتند کـه علـوم و صـنايع متداولـه دول ) ذا اعليحضرتل(است، 
اروپا که حقيقتا بيشتر آنھا در ازمنـه سـابقه ايـران بـوده و از جھـت عـدم 
اعتنا و اھتمام ملوک و سالطين رفته رفته منسوخ شده و از ميـان رفتـه 

  ...باز در مقام اصلي و جاي حقيقي خود داير و منتشر گردد
ي آن بود که شرايط کسب مناصب دولتـي اعتضادالسلطنه در پ

را با تحصـيالت بيـاميزد و ھمـين انگيـزه منجـر بـه تاسـيس شـعب 
در ادامه اين نگـرش بـه آمـوزش، . دارالفنون در شھرھاي ديگر شد

افکار و افعال ميرزا حسين خان سپھساالر، بـه خصـوص در فاصـله 
 ضـعف ايـران را«او از سويي . ش، حائز توجه است ١٢٤٩تا  ١٢٣٧

دانست و از سـوي ديگـر راه اصـالح را  مي» سبب مداخله بيگانگان
ــت  ــاربردي«در تربي ــش ک ــه و داراي دان ــا تجرب ــردان ب جســتجو » م

آدميــت، (» بــه ســبک اروپــايي آمــوزش ديــده باشــند«کــرد کــه  مي
ــا تشــويق ). ١٣٤٠ ــراي ســفر بــه اروپ ــر ايــن اســاس شــاه را ب او ب
به اعليحضرت اين توان «کرد و معتقد بود که سفر شاه به اروپا  مي

» را خواھد بخشيد که کشور را در مسير ترقي اروپـا ھـدايت کننـد
  ).١٢٥١ميرزا حسين خان، (

ميرزا ملکم خان نيـز از جملـه کسـاني اسـت کـه بـا فعاليتھـاي 
ـــا  ١٢٢٩از (اي چھـــل ســـاله  گســـترده خـــود در دوره ) ش ١٢٦٩ت
او . گيري آموزش جديد در ايران داشته است نقشي جدي بر شکل

ش  ١٢٣٦طرفدار آموزش اروپايي بود و بر ھمـين اسـاس در سـال 
ملکـم (به ارائه طرح مورد نظر خود براي اصالح آموزشي اقدام کرد 

طرح وي بـراي تشـکيل يـک نظـام آموزشـي، کـه در ). ١٣٢٧خان، 
ابتـدايي : معرفي شده، داراي سه سـطح اسـت» کتابچه غيبي«
او در طـرح پيشـنھادي ). ليهعا(و عالي ) فضليه(، متوسطه )تربيه(

ــود و مســئوليت  ــرده ب ــوع دروس ھــر ســطح را مشــخص ک خــود ن
آن » استقرار عمومي آن در ھمه ايالتھا و تعيين برنامه آموزشـي«

بدين ترتيب نظامي براي آموزش . را به وزارت معارف واگذاشته بود
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کرد که اوال متولي آن دولت بود و ثانيا جـايگزين نظـام  پيشنھاد مي
  .شد ي ميسنت

در اين دوره برخي با نگاھي متفاوت به نقش آموزش، گسترش 
خان مستشـارالدوله از   کردند که ميرزا يوسف آن را درخواست مي
وي رابطــه علــت و معلــولي ســواد عمــومي و . جملــه آنــان اســت

قابليــت برقــراري حکومــت مشــروطه در ايــران را مــورد تاکيــد قــرار 
يعنـي (» يـک کلمـه«ار رساله ش با انتش ١٢٥٠داد و در سال  مي
اين رابطه را آشکار ساخت و ايـن اعتقـاد را مطـرح کـرد کـه ) قانون

ــا اســالم و شــريعت، ناســازگار « ــه ھــيچ وجــه ب ترقــي و تمــدن ب
  ».نيستند

» العلي منھـاج«ش بـه انتشـار  ١٢٥٦ابوطالب بھبھاني درسـال 
نـوع اقدام کرد که عالوه بر شرح نياز ايرانيان به پـذيرش قـانوني از 

اروپايي و آموزش صاحب منصـبان، بـه ارائـه طـرح کلـي يـک نظـام 
آمــوزش ملــي و ھمگــاني اقــدام کــرده اســت کــه شــامل مــدارس 

و پيشــرفته ) مدرســه علــوم(، علمــي )مدرســه مبتــدي(ابتــدايي 
وي مواد درسي ھر يک از سطوح تحصيلي را . بود) مدرسه اعلي(

ر نظـام آمـوزش نيز معرفي کرده و اعتقاد داشت که براي نظـارت بـ
  .ملي، تاسيس وزارت علوم الزم است

» سياحتنامه ابراھيم بيگ«اي با انتشار  حاج زين العابدين مراغه
پردازد و به اين نتيجه  به شرحي از مشکالت ايران مي) ش ١٢٧٣(

تاسيس مدارس اقدام شـود و «رسد که براي پيشرفت بايد به  مي
اي، آمـوزش  ر مراغـهاز نظـ. »قانون اساسـي تـدوين و اعـالم گـردد

ــانون و پــيش درآمــد توانمنــدي و  ــراري حکومــت ق پــيش شــرط برق
نخستين اسباب اين دفاع، علم «: استقالل ايران در برابر اروپاست

  ).٣٥٩:  ١٣٦٤اي،  مراغه(» و بصيرت است
ش  ١٢٧٣در سـال » احمـد«عبدالرحيم طالبوف با انتشار کتـاب 

مجـدد و نـوزايي ايـران به اصالح آموزشي و نقش آن در توانمنـدي 
طالبوف نيز آموزش را پيش شرط الزم بـراي اصـالح . پرداخته است

ھر جا قانون نيسـت، «: دانست و قانون را عامل سعادت قانون مي
طـالبوف ). ٨٧:  ٢ش ج  ١٣٤٦طـالبوف، (» سعادت و برکات نيست

اعتقاد داشت که آموزش جديد به سبک اروپايي، موثرترين وسيله 
  وي بـراي ايـن شـکل از آمـوزش برنامـه. است) ملت(رشد اھالي 
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خاصي را پيشنھاد کـرده اسـت کـه متـاثر از نـوع آمـوزش آن زمـان 
  .اروپا بود

 ١٢٦٢ميرزا حسن رشديه با تاسـيس مـدارس رشـديه از سـال 
گيري نظـام نـوين آموزشـي در ايـران ايفـا  ش نقشي بارز در شکل

فرانسـويان ميرزا حسـن کـه در مدرسـه تربيـت معلـم . کرده است
بيروت تحصيل کرده بـود بـه ھنگـام بازگشـت بـه ايـران بـا مـدارس 
ــروان  ــه را در اي ــتين مدرس ــد و نخس ــنا ش ــتانبول آش ــديه اس رش

 ١٢٦٦و در سـال ) ش ١٢٦٢(براي ايرانيان تاسـيس کـرد ) روسيه(
ش به درخواست ناصرالدين شاه به تھران آمد اما چـون موفـق بـه 

ش  ١٢٦٧ت کـرد و در سـال تاسيس مدرسه نشد بـه تبريـز عزيمـ
 ١٣٦٢رشـديه، (نخستين مدرسه رشـديه را در آن شـھر بنـا نھـاد 

گرچــه مدرســه رشــديه بــا اســتقبال مــردم مواجــه شــد، امــا ). ش
مخالفت علما و طالب مدارس قديم شرايط سـختي را پديـد آورد و 

بـا وجـود ايـن ميـرزا حسـن . حتي چند نوبت مدرسه تعطيل گرديد
در سال ) صدراعظم(م با حمايت امين الدوله نااميد نشد و سرانجا

ــاه(ش  ١٢٧٦ ــت ) بھمــن م ــران گشــايش ياف مدرســه رشــديه تھ
مـــدارس ). ش ١٣٥٤ش و محبـــوبي اردکـــاني  ١٣٦٢رشـــديه، (

رشديه نقطه عطفي در جنبش اصالح آموزشي در ايران محسـوب 
ميرزا حسن رشديه در پي آن بود تا با تاسيس مـدارس . شوند مي

روشھاي جديد آموزش خواندن و نوشتن بپردازد  رشديه به معرفي
اين مدارس بر آموزش ابتـدايي ھمگـاني . و با بيسوادي مبارزه کند

تاکيد داشتند و برنامـه آموزشـي آنھـا از برنامـه آموزشـي مـدارس 
رينگـر، (سنتي و آموزش زبانھاي اروپايي و علوم ترکيب شـده بـود 

امل فارسـي در اين مدرسـه برنامـه درسـي شـ). ش ١٣٨١: ١٧٨
، قرآن، فقه، شـريعت، رياضـي، بـديع و معـاني )خواندن و نوشتن(

بيـــان، زبـــان و ادبيـــات عـــرب، روســـي، فرانســـه، طراحــــي و 
  ).ش ١٣٦٢: ٦٧رشديه (بود ) خطاطي(خوشنويسي 

شــد کــه ارائــه  ايــن گونــه افکــار و نظريــات در حــالي مطــرح مي
دادنـد و بـا  کنندگان آنھا وجـود وزارت علـوم را مـورد تاکيـد قـرار مي

اين . نمودند ھاي متفاوت تمرکز در نظام تربيتي را توصيه مي انگيزه
تاسيس شده بـود، طـي دوره فعاليـت  ١٢٣٤وزارتخانه که از سال 

خود تالش کرد تا بر امور آموزشـي نظـارت نمايـد و بـراي بھبـود آن 
گرچه قدرت اين وزارتخانـه تـا زمـان تصـويب قـانون . ريزي کند برنامه
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مشروطه بسيار اندک بود و نقش جدي در امور آموزشي اساسي 
اعـزام دانشـجو بـه  ١٢٣٨کشور نداشت، اما اين وزارتخانه از سال 

تاسيس مـدارس جديـد را آغـاز کـرد و بـه  ١٢٥٢فرانسه و از سال 
آغاز شـده  ١٣١٥صدور مجوز تاسيس مدارس خارجي، که از سال 

توســط » ارفانجمــن معــ«در عــين حــال، تاســيس . بــود، ادامــه داد
ــان امين ــرزا عليخ ــدراعظم مي ــال  ص ــه، در س ــه  ١٢٧٧الدول از جمل
در ايـن انجمـن برخـي از مؤسسـان . اتفاقات مھم ايـن دوره اسـت

ـــد و برخـــي از دانش آموختگـــان برجســـته مدرســـه  مـــدارس جدي
انجمـن . کردگان خارج از کشور عضويت داشـتند دارالفنون و تحصيل

ي بود و ھـم اعضـاي آن عضـو معارف ھم داراي جايگاه علمي باالي
به ھمين دليل، اين انجمن توانسـت منشـاء . نھادھاي قدرت بودند

ــوص  ــه خص ــور و ب ــرورش کش ــوزش و پ ــداماتي اساســي در آم اق
گرچــه اقــدام . ريزي درســي ايــران باشــد گيري نظــام برنامــه شــکل

انجمن به تاسـيس مـدارس جديـد و تـدارک شـرايط بـراي حمايـت 
است، اما تـاليف کتـب درسـي نـو توسـط  مالي از آنھا، حائز توجه

ريزي درسي در ايران  توان نخستين اقدام براي برنامه انجمن را مي
» کتـاب علـي«از جمله کتابھاي تـاليفي ايـن انجمـن، . قلمداد کرد

در اخـالق و ) به مناسبت اسم صدراعظم که مؤسس انجمن بـود(
 آبــادي، کتــاب اصــول و فــروع ديــن توســط حــاج ميــرزا يحيــي دولت

الملک و کتاب  در الفبا و قرائت فارسي تاليف مفتاح» تعليم اطفال«
توان نـام بـرد  تاليف محمدعلي فروغي را مي» تاريخ مختصر ايران«

که به عنوان کتاب درسي تھيه و منتشر شدند و اسـتفاده از آنھـا 
گرچـه سـابقه ). ١٣٣٦دولـت آبـادي، (در مدارس ايران معمول شد 
ــاب درســي در ا ــار کت ــکلانتش ــل ش ــه اواي ــران ب ــه  ي گيري مدرس

گــردد؛ امــا ايــن اقــدام از طريــق ترجمــه کتابھــاي  دارالفنــون بــا مي
شد و ھدف آن تسـھيل  آموز انجام مي درسي مورد استفاده دانش

  .امر يادگيري بوده است
به انتشار روزنانه معارف نيز ھمـت  ١٢٧٨انجمن معارف از سال 

قـرار داد کـه از » تربيـت«مـه گماشت و اين روزنامه را در کنـار روزنا
شد و مسـئول آن محمـد حسـين فروغـي  منتشر مي ١٢٧٦سال 

انجمن معارف به دليل تالش براي ترويج مدارس . بود) ذکاء الملک(
جديد، مورد غضب گروھھاي مختلف بود که برخي از آنھـا در دربـار 

اي عمـل نماينـد کـه  اينان توانستند به گونـه. نفوذي جدي داشتند
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ــ دين شــاه بــراي محــدود کــردن فعاليتھــا و کنتــرل اقــدامات مظفرال
ــد و  انجمــن، رياســت انجمــن را از وظــايف خــاص خــود قلمــداد کن

بــدين ). ٣٥: ١٣٧٥يغمــايي، (اقــدامات انجمــن را محــدود ســازد 
الســلطان در مقــام صــدراعظم بــه واقــع بــراي حــذف  ترتيــب، امين

ــه  ــه بھان ــاھر ب ــي در ظ ــارف ول ــن مع ــع «انجم ــه وض ــيدگي ب رس
دستور داد تـا شـورايي » ھاي موجود و ايجاد مدارس جديد درسهم

بـا شـرکت بيسـت و چھـار تـن از » شـوراي عـالي معـارف«به نام 
شـروع بـه کـار .) ق ١٣١٩شـعبان  ٢٥شـنبه  روز سه( ١٢٨١سال 
  ).١٣٣٦دولت آبادي، (کند 

ھمزمان با انديشه ورزيھا پيرامون آموزش و پرورش، روشنفکران 
ودنــد تــا شــاه را بــه محــدود کــردن قــدرت و تــن و علمــا در تــالش ب

نھضت مشروطه که در پـي اصـالح وضـع . سپردن به قانون وا دارند
اجتماعي بود توانست با ايجاد اتحاد بين اقشار ملـت بـه برخـي از 

انقالب مشروطه و الزام مظفرالـدين . درخواستھاي خود دست يابد
گشـايش  و ١٢٨٥شاه به صـدور فرمـان مشـروطيت در مـرداد مـاه 

 ٥١مجلس شـوراي ملـي و تصـويب قـانون اساسـي مشـروطه در 
ــراي  ــاوتي را ب ــد آن توســط شــاه و وليعھــد، وضــع متف ــاده و تايي م

 ١٠٧(به خصوص متمم قانون اساسي . آموزش و پرورش پديد آورد
به تصويب مجلس و امضاي محمـدعلي  ١٢٨٦که در مھرماه ) ماده

پـرورش مجـاني و آمـوزش و «شاه رسيد، حائز اھميـت اسـت کـه 
توفيق ). ١٣٨٢آوري، (کرد  را براي عموم ملت مطرح مي» ھمگاني
خواھان در الزام مظفرالدين شـاه قاجـار بـه صـدور فرمـان  مشروطه

مشروطيت بر توسـعه آمـوزش و پـرورش اثـر جـدي گذاشـت، زيـرا 
خواھان بــر ايــن بــاور بودنــد کــه از طريــق افــزايش ســواد  مشــروطه

ي مـــردم را افـــزايش و بـــه تبـــع آن طلب تواننـــد حـــق عمـــومي مي
بــه ھمــين دليــل در قــانون . خودکــامگي حکومــت را کــاھش دھنــد

ــرورش  ــوزش و پ ــه آم ــولي ب ــتمم آن، اص اساســي مشــروطه و م
اختصاص يافت که مسئوليت دولت را در قبال تعليم و تربيت آشکار 

  .کرد مي
ــاري و  ــوزش را اجب ــتمم آن، آم ــروطه و م ــانون اساســي مش ق

تاســيس مــدارس بــه مخــارج دولتــي و «رد و از ھمگــاني اعــالم کــ
سخن » ملتي و تحصيل اجباري مطابق قانون وزارت علوم و معارف

وزارت معــارف کــه پــس از تصــويب ). ١٣٦٩ثواقــب، (بــه ميــان آورد 
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دار  قانون اساسي مشروطه جاني تازه گرفتـه بـود و خـود را عھـده
ل دانسـت، در سـا نظارت بر ھمه فعاليتھـاي آموزشـي کشـور مي

اولين دستور تعليمات شش سـاله مـدارس ابتـدايي و «ش  ١٢٨٨
مجلـه تعلـيم و (را از تصـويب گذرانـد » سه ساله مدارس متوسطه

تر و مـوثرتر وزارت معـارف، دو سـال بعـد  کـار جـدي). ١٣١٣تربيت، 
صورت گرفت کهً قانون اساسي معارفً  را تصويب کرد ) ش ١٢٩٠(
  ).١٣١٧دايره آمار، (

فرمــان مشــروطيت، در تھــران چھــارده مدرســه در زمــان صــدور 
اند و براساس گزارش وزارت فرھنگ، در سـال  جديد فعاليت داشته

شاگرد بـوده اسـت؛  ١٠٥٣١باب با  ١٢٣تعداد مدارس تھران  ١٢٩١
انـد  سـال بوده ٧-١٣که حدود ده درصد کودکان واجد شرايط سنين 

  ).١٣٤٩صديق، (
ــانون اداري آن در ســا ــه ق ــه تصــويب  ١٢٨٩ل وزارت فرھنــگ ک ب

قــانون «بـه تصـويب  ١٢٩٠مجلـس شـوراي ملـي رســيد، در سـال 
اقــدام کــرد و قــانوني را بــراي اعــزام ســي نفــر » اساســي معــارف

بايست در رشـته  نفر آنان مي ١٥دانشجو به اروپا تصويب نمود که 
و بقيــه در رشــته نظــام و کشــاورزي تحصــيل » آمــوزش و پــرورش«

يسي صديق و علي اکبر سياسي ع). ٣٦٦: ١٣٤٩صديق، (نمايند 
از جمله کساني بودند که براساس ھمـين قـانون اعـزام و تحصـيل 

و در تاسيس نھادھاي آموزش نوين ايـران ) ١٣٤٠صديق، (اند  کرده
  .نقش بارزي ايفا کردند

آموختگان دارالفنون، که طي حدود شصـت سـال فعاليـت  دانش
پانصــد نفــر  ايــن نھــاد آموزشــي شــمار آنھــا بــه بــيش از يکھــزار و

ھــاي مھــم و متنفــذ زمــان خــود  رســيد و اغلــب آنھــا از خانواده مي
ــه  ــت و از جمل ــيم و تربي ــات و تعل ــد، نقــش اصــلي را در جريان بودن

اينان از سويي با فرھنـگ . ريزي درسي اين دوره بازي کردند برنامه
آشنا شده بودنـد و از سـوي ديگـر از حرمـت و ) غرب(و تمدن اروپا 

حضور ايـن افـراد در . ر افکار عمومي برخوردار بودندمنزلت بااليي د
مناصب اداري حکومت و اعمال نظـر آنـان در تصـميمات گونـاگون از 

دھد کـه  سويي و از ايفاي نقش معلمي از سوي ديگر، نشان مي
گيري نظـام نـوين آموزشـي ايـران تـا چـه حـد متـاثر از افکـار  شکل

  .اروپايي بوده است
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ريزي درسـي بـدون در  برنامـه اقدام بـه: دوره عملگرايي
  .)ش ١٣٤٠تا  ١٢٩٠از (اختيار داشتن دانش مورد نياز 

گرچه تاسـيس مدرسـه دارالفنـون بـر پايـه انديشـه اميرکبيـر در 
نخستين اقدام دولت در عرصه تعليم و تربيت عمومي  ١٢٣٠سال 

شود و به نـوعي پـذيرش مسـئوليت امـر را از سـوي  محسوب مي
آنچه بر مؤسـس ايـن مدرسـه گذشـت،  دھد، اما دولت نشان مي

به . ھمان بود که دولت انتظار داشت بر مسئوليت خود نيز وارد آيد
ھمين علت تالش شد تا دارالفنون بـا حفـظ ظـواھر، مکـاني ديگـر 
بــراي تحصــيل درباريــان و شــاھزادگان گــردد و بــدين ترتيــب مکــان 
ز آموزش شاھزادگان تغيير کرد و کسب صالحيت آنان بـا شـرايط رو

با وجود اين، حکومت کم و بـيش بـا نقـش تعلـيم و . ھماھنگ شد
کردگان ذي نفوذ در تصـميمات  تربيت آشنا شده بود و اصرار تحصيل

حکومتي، سبب شد تا به برخي از اقدامات بـراي ايفـاي نقـش در 
از جملـه ايـن اقـدامات تاسـيس . عرصه آموزش و پرورش روي آورد

ود عالوه بر کسب تجربه اداره وزارت معارف طي نيم قرن فعاليت خ
امور، ساختار اداري خود را شکل داد و به تصويب قوانيني پرداخت 

ترين آنھــا قــانون اساســي معــارف و ســرآغاز ايــن دوره  کــه عمــده
قـانون اساسـي معـارف، تعليمـات ابتـدايي را . شـود محسوب مي

براي تمام ايرانيان اجباري اعالم کرد و ھر ايراني مکلف شد فرزنـد 
). ١٣١٧دايره آمـار، (سالگي به تحصيل ابتدايي بگمارد  ٧خود را از 

تنظيم و تصـويب قـانون اساسـي معـارف، سـرآغاز تمرکزگرايـي در 
در ايران ) ملي(ريزي درسي متمرکز  نظام آموزشي و شروع برنامه

ماده دوم اين قانون به موضـوع توليـد برنامـه درسـي توجـه . است
دارس و مکاتـب از طـرف وزارت معـارف پروگرام مـ«: گويد دارد و مي
و در مــاده شــانزدھم کــه متوجــه اجــراي برنامــه »  گــردد معــين مي

ھـر يـک از مکاتـب و مدارسـي «: کنـد کـه درسي اسـت بيـان مي
مکاتب ابتدايي دھکده، مکاتب ابتـدايي بلـدي، مـدارس (چھارگانه 

پروگرام مخصوص قانوني خواھد داشت ) متوسطه و مدارس عاليه
قانون اساسي (» ھاست معارف مسئول اجراي آن پروگرامو وزارت 
  ).١٢٩٠معارف، 

پس از تصويب قانون اساسي معارف، وزارت معارف بـه شـکلي 
تر به کـار تنظـيم امـور آمـوزش ايـران پرداخـت و تحـت عنـاوين  فعال

. گوناگون چندين نوبت به تغيير برنامـه آمـوزش رسـمي اقـدام کـرد
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قوانين متفاوت براي تدارک سازمان و  اين وزارتخانه که در اين دوره
برنامه کلي مدارس ابتدايي و متوسطه تصويب کرد، بـه شـکلھاي 

. نمـود گوناگون مدارس را به تبعيـت از قـوانين مصـوب تشـويق مي
گرچه قدرت حکومـت مرکـزي بـه حـدي نبـود کـه وزارت معـارف آن 
بتواند مدارس را مجبور به اطاعـت کنـد، امـا تعـداد معـدود مـدارس 
جديد نيـز در اختيـار مـديران و مؤسسـاني بـود کـه خـود در جـوارح 
حکومت نقش اساسي داشتند؛ که از سويي صالحيت آنھـا مـورد 
ترديد نبود و از سوي ديگر از چنان نفوذي برخوردار بودند که امکـان 

  .ساخت نظارت بر آنھا را بسيار مشکل مي
نگ جھاني اول وقوع ج: اين دوره با دو رويداد مھم آميخته است

رضاخان و  ١٢٩٩و دوم کودتاي سوم اسفندماه ) ١٢٩٢-١٢٩٧(اول 
گـر چـه ايـران در . بر سر کار آمدن سيدضياء به عنـوان صـدر اعظـم

طرفـي کـرد، ولـي ضـعف بنيـه نظـامي  جنگ جھاني اول اعالم بي
لياقتي سردمداران حکومت باعث شد دولتھاي  دولت به ھمراه بي

شـوند و بـا اشـغال ايـران بـه جنـگ روسيه و انگليس با ھم متحـد 
ايـن موضـوع خسـارتھا و . عثماني، که ھم پيمان آلمان بود، برآينـد

کودتاي رضاخان نيز ظـاھرا ريشـه . صدمات بسيار بر ايران وارد کرد
ــين بي ــا از  در ھم ــه وي را واداشــت ت ــان داشــت ک ــاقتي حاکم لي

پيگيري موضوع حضـور لشـکريان بلشـويک در شـمال ايـران دسـت 
د و به تھران وارد شود و با نيروي نظـامي خـود صـدر اعظـم را بردار

عزل و فرد مورد نظـر خـود را بـه قـدرت بنشـاند و بـراي خـود لقـب 
  .سردار سپه را برگزيند و مھياي حکومت گردد

) ١٣٠٢(رضاخان سردار سپه خيلي زود به رياست دولت رسـيد 
بيـت و ضمن سرکوب عشاير و خلع سالح آنـان و ايجـاد امنيـت و تث

قدرت، دست نياز به سوي مستشاران آمريکايي دراز کرد و از آنان 
او کــه در آذر مــاه . بــراي اصــالح وضــع مــالي ايــران کمــک خواســت

با تصويب مجلـس مؤسسـان بـه پادشـاھي مـوروثي ايـران  ١٣٠٤
دست يافت، طي دوره حکومت خـود بـا نيـات متفـاوت بـه توسـعه 

بـر تعلـيم و تربيـت را  آموزش و پرورش اقدام کرد و توليـت حکومـت
  .مستحکم نمود

بناي حکومت رضاشاه با تجدد، تمرکز و ملي گرايي آميخته بود، 
گرايـي  توان تجدد را ھدف، تمرکز را روش و ملي اي که مي به گونه

ميــل ). ٢٠١: ١٣٨٣کــرونين، (را ايــدئولوژي يــا مــرام او قلمــداد کــرد 
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راي ايجـاد يـک رضاشاه به تسلط و نظارت بر ھمه چيز و تالش او ب
سيستم ميھن پرستي به جاي ارزشھاي ديني، موضوعاتي بودند 

گيري نظام  که به شدت بر نظام آموزشي نوين تاثير نھادند و شکل
نظام متمرکز آموزشي براي رضاشاه ھر . متمرکز را در پي داشتند

او از سـويي در پـي محـدود : کـرد دو ھدف مورد نظـر را تـامين مي
آموزش در جامعه سنتي ايران يعني روحانيون  کردن قدرت متوليان

نمود؛ که در  بود و از سوي ديگر القاي ارزشھاي خاص را دنبال مي
ظھـور يافتـه بـود و بـر فضـيلت اطاعـت » خدا، شـاه، مـيھن«شعار 

او براي تحقق بخشـيدن بـه . کرد مدني، انظباط و اخالق تاکيد مي
ستور کـار قـرار اھداف خود، گسترش آموزش و پرورش نوين را در د

سازي و ترغيب براي ثبت نـام در ايـن مـدارس و  داد و ابتدا با زمينه
تاسـيس . بعد با محدود کردن مدارس سنتي کار خود را دنبال کـرد

، کاھش يک سـال از خـدمت اجبـاري )١٣٠٤(سازمان پيشاھنگي 
، فرمــان تحصــيل )١٣٠٥(آموختگــان دبيرســتانھا  نظــام بــراي دانش
، دسـتور بـه فارسـي شـدن زبـان )١٣٠٦(ديـد رايگان در مدارس ج

، چــاپ )١٣٠٦(آمــوزش در تمــام مــدارس؛ حتــي مــدارس خــارجي 
آمــوزان نيازمنــد  کتابھــاي درســي و توزيــع رايگــان در بــين دانش

و ) ١٣٠٧(ھاي درسـي يکپارچـه در مـدارس  ، اعمال برنامه)١٣٠٧(
ــه فعاليتھــاي ترغيــب ) ١٣٠٩(تاســيس مــدارس عشــايري  از جمل

ــد کننــده رضاشــ ــان بــه مــدارس جدي ــراي گــرايش بيشــتر جوان اه ب
اقـدام بـراي زيـر  ١٣٠٣در عين حـال، او کـه از . شوند محسوب مي

ھا را آغـاز کـرده بـود، از سـال  نظارت دولـت قـراردادن مکتـب خانـه
با تاسيس مدرسه سپھساالر سعي کرد مراکز رقيـب بـراي  ١٣١٠
مـه درسـي برنا ١٣١٣ھاي علميه سنتي پديد آورد و در سال  حوزه

  ).١٨٧: ١٩٨٠شاھرخ اخوي، (براي مدارس علميه معرفي نمايد 
دارالمعلمـين  ١٢٩٧ھمزمان با پايان جنـگ جھـاني اول در سـال 

ــزي  ــات(مرک ــوان ) و دارالمعلم ــه عن ــا ب ــران تاســيس شــد ت در تھ
نخستين موسسـه بـه تربيـت معلـم بـراي فعاليـت در دبسـتانھا و 

نظـام آموزشـي را فـراھم دبيرستانھا اقـدام کنـد و امکـان توسـعه 
ايـن مرکـز داراي دو کـالس بـود کـه يکـي ). ١٣١٣نفيسي، (نمايد 

ــدايي و دومــي عــالي محســوب مي ــدايي، . شــد ابت در کــالس ابت
دارالمعلمين مرکزي . شد آموزگار و در کالس عالي، دبير تربيت مي

به دليل توسعه مدارس متوسطه و نياز به دبيرانـي  ١٣٠٠در سال 
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صـص در دروس خـاص، بـه دارالمعلمـين عـالي تبـديل تواناتر و متخ
ــد ــال . ش علــوم تربيتــي تــدريس  ١٣١١در ايــن مؤسســه تــا س
اي کـه بـه تصـويب وزارت معـارف  شد، لـيکن بنـابر اساسـنامه نمي

رسيد، از اين زمـان شـش مـاده زيـر ھـر يـک دو سـاعت در ھفتـه 
بيني و تدريس شد و مقـرر گرديـد بـه کسـاني کـه عـالوه بـر  پيش

، دروس علـوم تربيتـي را )علـوم يـا ادبيـات(شته تخصصي دروس ر
ــود  مي ــا ش ــري اعط ــد، ليســانس دبي ــديق، (گذرانن . ١): ١٣٤٩ص

. ٣ جامعه شناسي از لحاظ تربيـت،. ٢روانشناسي از لحاظ تربيت، 
اصــول تعلــيم و . ٥مبــاني تعليمــات متوســطه، . ٤فلســفه تربيــت، 

خيلـي زود زمينـه  ارائه دروس علوم تربيتي. تاريخ تربيت. ٦تربيت، 
را براي تاسيس دوره کارشناسي علوم تربيتي فـراھم کـرد و ايـن 

در دانشســراي عــالي شــروع بــه کــار کــرد و  ١٣١٣دوره در ســال 
  .دانشجو پذيرش نمود

ــانون  ١٣٠٠در ســال  ــگ«ق ــالي فرھن ــويب » شــوراي ع ــه تص ب
تاليف کتب درسـي ممتـاز «مجلس رسيد و در ھمين سال بود که 

انھاي مملکت با اسلوب واحـد توسـط نويسـندگان براي تمام دبست
در دســتور کــار وزارت فرھنــگ قــرار گرفــت؛ تــا ايــن کتــب » عاليقــدر

توسط وزارت فرھنگ طبع و به بھاي ارزان در تمام کشـور معمـول «
گرچــه عنايــت وزارت فرھنــگ بــه توليــد و ). ١٣٤٩صــديق، (» گــردد

تـوان در  ميانتشار دانش الزم براي تاليف و توليـد کتـب درسـي را 
فعاليتھايي مثل برگزاري سخنراني و انتشـار نظـرات، کـه از سـال 

 ١٢٩٨کــه از » اصــول تعليمــات«آغــاز کــرد و تاســيس مجلــه  ١٢٩٧
استمرار يافت و ھم » مجله آموزش و پرورش«منتشر شد و با نام 

دھــد،  ادامــه حيــات مي» فصــلنامه تعلــيم و تربيــت«اکنــون بــا نــام  
تـوان  ما کتـاب خاصـي را در ايـن دوره نميتوان مشاھده کرد؛ ا مي

منتشـر شـده باشـد و يـا در » ريزي درسـي برنامه«يافت که با نام 
برگيرنده محتوايي باشد که به طور مستقيم به اين دانش يا حرفه 

بـا وجـود ايـن، . ريزي درسـي اختصـاص يافتـه باشـد يا عمل برنامه
توسـط  ريزي درسي در سـطح کـالن و سـطح خـرد اقدام به برنامه

  .شود افراد و نھادھاي ذي ربط ديده مي
» نويسندگان عاليقدر«توجه وزارت فرھنگ به تاليف کتب توسط 

کردگان  ناشي از شرايطي بود که در اين دوره با بازگشـت تحصـيل
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در ايــن زمينــه ) ١٣٨٣(کــاردان . خــارج از کشــور حاصــل شــده بــود
  :نويسد مي

راي عـالي، رفتـه رفتـه پس از تبديل دارالمعلمين عالي به دانـش سـ
ــژه  ــه وي ــارج ب ــه در دانشــگاھھاي خ ــي ک گروھــي از دانشــجويان اعزام

آمـوزش و پـرورش آموختـه   دانشگاھھاي فرانسه، انگليس و آلمان دانش
بودنــد بــه کشــور بازگشــتند بــه جمــع اســتادان علــوم تربيتــي ايــن نھــاد 

ــان مي از قــديمي. پيوســتند ــوان از شــادروانان دکتــر علــي اک ترين آن بــر ت
دکتررضـــازاده شـــفق، دکتـــر محمـــد بـــاقر ھوشـــيار، دکتـــر   سياســـي،

در دھه بيست سـده . غالمحسين صديقي و دکتر يحيي مھدوي نام برد
آموختگــان دانشــگاھھاي   چھــارده شمســي نيــز چنــد تــن ديگــر از دانش

ترين ايشـان شـادروانان دکتـر  آمريکا به اين جمع پيوستند کـه از قـديمي
تـوان  هللا اميرھوشـمند را مي کني و دکتر فـتحمھدي جاللي، دکتر علي 

ايـن گـروه بـه مـوازات تـدريس، بـه ترجمـه و تـاليف کتابھـايي در . نام برد
آموزش و پرورش مانند روانشناسي پرورشـي،   ھاي مختلف دانش زمينه

ســازمان آمــوزش و پــرورش، فلســفه و اصــول آمــوزش و پــرورش و تــاريخ 
ھاي  نھـا نخسـتين اثـر در زمينـهآموزش و پـرورش پرداختنـد کـه بيشـتر آ

به اسـتثناي شـادروان دکتـر ھوشـيار (اين گروه . رود مذکور به شمار مي
تـا پايـان ايـن مرحلـه و ) و نابھنگام به درود حيات گفت ١٣٣٦که در سال 

ــي در  ــوم تربيت ــدريس عل ــه ت ــز ب ــس از آن ني ــدتي پ ــا م ــان ت برخــي از آن
ني دانشـگاه تھـران دانشسراي عالي و دانشـکده ادبيـات و علـوم انسـا

  .مشغول بودند
، ١٣١٩، ١٣١٦، ١٣٠٦برنامـــه تحصـــيالت ابتـــدايي در ســـالھاي 

برنامـه تحصـيالت متوسـطه، . دستخوش تغيير شـد ١٣٤٢و  ١٣٢٨
با طول مدت شش سال به تصويب رسيده بـود،  ١٢٩٢که در سال 

ــاختار آن از  ١٣١٧در ســال  ــا س ــه تنھ ــون شــد و ن ــه  ٣+٣دگرگ ب
ه مواد درسي آن نيز باز تعريف شـد و مـوادي تغيير کرد، ک ١+٢+٣

اين اقدام در آن زمـان بـا مخالفتھـايي نيـز . تازه به آن افزوده گرديد
ــوده اســت ــرات ) ٣٧٤:  ١٣٤٩(صــديق، . مواجــه ب ــن تغيي ــاره اي درب

  :نويسد مي
بـه موجـب  ١٣١٧توجه به ذوق و شخصيت محصـل از سـال 

يان در انتخـاب برنامه جديد از ميان رفت و اختياري که دانشـجو
ھاي گونـاگون داشـتند، لغـو  نامه مواد تحصـيلي و اخـذ شـھادت

گرديد و مواد معيني بـين سـه سـال تحصـيلي تقسـيم شـد و 
  .ھمه محصلين را مقيد به خواندن آنھا نمود

طبع يک دوره کتاب درسي بـراي دبيرسـتانھا  ١٣١٧ھمچنين از 
چـاپ و آغاز و در حدود ھشتاد جلد کتاب ظـرف سـه سـال تـاليف، 
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ھاي توسـعه  برنامـه  در زمينة ١٣٢٧اين موضوع از سال . توزيع شد
ايران مطرح و پيگيري شده است که نخستين برنامه ھفـت سـاله 

براساس ھمين برنامه بود . توسعه تھيه و به تصويب رسيده است
براي ارائـه طرحھـاي خـود  ١٣٢٩که مستشاران آمريکايي از سال 
بھداشــتي وارد ايــران شــدند و در در امــور فرھنگــي، کشــاورزي و 

برنامه دوم توسـعه نيـز طـي . حوزه تعليم و تربيت نقش ايفا کردند
 ١٣٣٤به اجرا درآمـد کـه براسـاس آن در سـال  ١٣٣٤-٤١سالھاي 

در وزارت فرھنـگ تشـکيل شـد تـا بـه » ھا اداره مطالعات و برنامه«
  . بپردازد» ھا و روشھاي تعليم وتربيت تجديدنظر در برنامه«

ــا  ــت ب ــن دوره در رقاب ــت در اي ــيم وتربي ــه تعل ــت ب ــت حکوم عناي
معلمـان . ترين بازيگر اين عرصه يعني معلم ظھور يافتـه اسـت مھم

بديل در تدبير امورات  که در تاريخ تعليم و تربيت ايران از نقشي بي
آموزش برخوردار بودنـد، بـر مسـندي تکيـه زده بودنـد کـه حکومـت 

در ايـن دوره تـالش حکومـت بـراي  به ھمين علت،. خواھان آن بود
توان  ريزي درسي را مي تصرف حوزه قدرت معلم در اقدام به برنامه
پور و ھمکـاران،  موسـي(در سه مرحلـه شناسـايي و تعريـف کـرد 

  :که دو مرحله آن در اين دوره اتفاق افتاده است) ١٣٨٣
  )مجري(توليد برنامه درسي توسط معلم • 

  ).مجري –ريز  تعامل برنامه(رکت معلم توليد برنامه درسي با مشا• 
  ).ريز توسط برنامه(توليد برنامه درسي بدون معلم • 

توان سـوابقي بـراي آمـوزش در ايـران يافـت تـا  از زماني که مي
، مجري برنامـه درسـي، يعنـي )١٣٠٦شمسي، (اوايل قرن حاضر 

معلم، با ھر درکي که از برنامه درسي وجود داشته اسـت؛ توليـد 
ــده ب ــه درســي محســوب ميکنن ــاب . شــده اســت رنام او در انتخ

ھدفھا، محتوا، سازمان، روش، زمان، مکـان و ارزشـيابي از اختيـار 
گرچه اين معلمان از ميان خـواص داراي . کامل برخوردار بوده است

شدند، و بنابراين فرايند گزينش آنھا  ويژگيھاي برجسته انتخاب مي
ه رداي معلمـي بـه تـن بسيار مشکل بوده است، امـا از زمـاني کـ

در . انــد ديده انــد، بــه تشــخيص خــود برنامــه را تــدارک مي کرده مي
مالي مکتب براي محتواي برنامه درسـي خـود آزاد   ھا، مکتب خانه

توليد برنامه درسي بر پايه درکي کـه معلـم ). تا شريعتي، بي(بود 
از توان يادگيرنده داشته و با توجه به ھدفھاي آموزشي که بيشـتر 

سـواد . شد آموزان بوده است انجام مي توجه باسواد کردن دانشم
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شـد و  در اين دوره به خواندن، نوشتن و حساب کـردن محـدود مي
به ھمين دليـل، معلمـان . ھدف از آن رفع حوائج روزمره زندگي بود

بيشتر در پي آن بودند که از محتوايي اسـتفاده کننـد کـه در آينـده 
ھا بود کـه  م بر اين دوره، روح مکتبخانهروح حاک. آمد به کار فرد مي

ــت محــور اصــلي آن محســوب مي شــريعتي، (شــود  آزادي و فردي
  اي، البته طـي سـالھا اسـتمرار نظـام آمـوزش مکتـب خانـه). تا بي

موادي از آن مقبوليت بيشتر يافته بود و معلمان ھم بـه آن عنايـت 
قـدار از وجـوه اين م. اند داده کرده و آن را مورد استفاده قرار مي مي

گيري ھويت نظام آموزشـي گذشـته شـده  اشتراک منجر به شکل
  .است

 ١٣٠٦از سـال » توليد برنامه درسـي بـا مشـارکت معلـم«دوره 
در ايــن دوره . ش ادامــه يافتــه اســت ١٣٤٥آغــاز گرديــده و تــا . ش

ريز توليـد کـرده و پـس از طـي  چھل ساله، برنامه درسي را برنامـه
د رسيده و سپس از سـوي معلـم انتخـاب و مراحل قانوني، به تايي
ريز بـا عنايـت بـه  بنـابراين، از سـويي برنامـه. استفاده شده اسـت

خواستھاي مجري به تدوين برنامه اقدام نمـوده و از سـويي معلـم 
بـه ھمـين . ريز به اجـرا پرداختـه اسـت براساس خواستھاي برنامه

ري ريز و مجــ تــوان گفــت کــه نــوعي تعامــل ميــان برنامــه علــت مي
تـوان در شـکل  ھمچنين، تعامـل را مي. وجود داشته است) معلم(

ريز کـه در کتـاب درسـي  ھاي برنامـه آراء و انديشـه. پنھان نيز يافت
گرفتند و معلم با انتخـاب يـا  شدند در اختيار معلم قرار مي وارد مي

ايـن . کـرده اسـت ريز پيـام ارسـال مي عدم انتخاب خـود بـه برنامـه
يافتـه  با گفتگوي اين دو گـروه نيـز ظھـور مي شکل از تعامل گاھي

اين دوره با آزادي مشروط معلم براي انتخاب برنامه درسـي . است
در اين دوره معلمان موظف بودند از ميان کتابھـايي کـه . ھمراه بود

داراي ويژگيھاي خاصي بودند، محتواي آموزشي خود را برگزيننـد و 
د که با ضوابط تعيين شده يا برنامه درس خود را به نحوي تھيه کنن

ش آغاز گرديد که  ١٣٠٦دوره انتخاب مقيد از سال . ھمخوان باشد
براي اولين بار وزارت معارف برنامه ساعات ھفتگي دروس مـدارس 

تھيـه و » دستور تعليمات شش ساله ابتدايي مدارس«را با عنوان 
، وزيـر فرھنـگ ١٣٠٧در سـال ). ١٣٠٨وزارت معـارف، (تصويب کـرد 

به فکر تھيه کتابھاي دبستاني افتاد و نخستين بـار ) ادالدولهاعتم(
ايـن ). ١٣٤٢ريـاحي، (کتابھاي وزارتي انتشار يافت  ١٣٠٨در سال 
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کتابھا گرچه استفاده فراوان يافتند، اما معلمين ملزم بـه اسـتفاده 
به ھمين دليل در کنار آنھا کتابھاي ديگري نيز کم و . از آنھا نشدند

ــورد اســتفاد ــيش م ــدب ــرار گرفتن ــا اينکــه در ســال . ه ق ش  ١٣١٦ت
ــدايي« ــازه رئــوس » برنامــه تحصــيالت ابت ــر کــرد و در برنامــه ت تغيي

). ١٣١٧وزارت فرھنـگ، (مطالب ھر يـک از دروس مشـخص گرديـد 
شوراي عالي فرھنـگ مقـرر کـرد فقـط کتابھـايي در مـدارس مـورد 
 استفاده قرار گيرند که رئوس مطالـب تعيـين شـده در آنھـا رعايـت

ــا . شــده اســت بســياري از معلمــين و مــولفين در صــدد برآمدنــد ت
براساس فھرست رئوس مطالب اعالم شده کتابھايي را تھيه و به 

در ايـن دوره کتابھـاي متعـددي فـراھم شـد و بـه . بازار عرضه کنند
چاپ رسيد، به طوري که گاھي براي يک درس ھفت عنوان کتـاب 

  ).١٣٦٤مجيدي، (شد  يافت مي
يد جھت نگـارش کتـاب درسـي و زيـاد شـدن تعـداد فعاليت شد

کتابھاي مربوط به يک درس، وزارت فرھنگ را بر آن داشت تا بر کار 
اي در وزارتخانه بـه  تر نمايد، ھمين بود که اداره تاليف، نظارت دقيق
تطبيق کتابھاي نوشته شده، با فھرست «اش  وجود آمد که وظيفه

کتابھــاي منطبــق بــا . بــود» رئــوس مطالــب شــوراي عــالي فرھنــگ
و از اين ) ١٣٤٢رياحي، (کردند  رئوس مطالب مھر تاييد دريافت مي

  .پس معلمان ملزم به استفاده از کتابھاي تاييد شده بودند
اين دوره رقابت شديدي را بـين معلمـان و مولفـان بـراي تھيـه و 

جنـب و جـوش معلمـان بـراي . انتشار کتاب درسـي بـه وجـود آورد
دوره و تھيه کتابھاي متعـدد نيازمنـد تامـل جـدي  تھيه کتاب در اين

اين آزادي براي تدوين برنامه درسي و تاليف و نشر تا سال . است
اداره «. ش ١٣٣٤در سـال . به طور قانوني ادامـه يافـت. ش ١٣٣٤

ھفــت ايــن . در وزارت فرھنــگ تشــکيل شــد» ھا مطالعــات و برنامــه
ه ھـدفھا و تجديـد ايجاد فرصت براي مطالعه و تحقيـق دربـار«اداره 

ايـن اداره از سـال . بود» ھا و روشھاي تعليم و تربيت نظر در برنامه
به بعد کار تـاليف کتـاب را بـه منظـور ارائـه کتابھـايي نمونـه  ١٣٣٥

چنـدين . ش ١٣٤٢جھت مولفان آزاد آغاز کـرد و توانسـت تـا سـال 
  ).١٣٦٢نائيني، (کتاب را آماده چاپ نمايد 

نامه ھيـات   براسـاس تصـويب. ش ١٣٤١وزارت فرھنگ در سـال 
وزيران، تاليف و نشر کتابھاي درسي را بر عھده گرفت و در اجـراي 

تاسـيس » سازمان کتابھاي درسي ايران«نامه،  اين تصويب ٤ماده 
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تاليف و تھيه کتابھـاي «وظيفه اين سازمان ). ١٣٦٤مجيدي، (شد 
درســي، تــدوين کتابھــاي تکميلــي، تصــويب و تنقــيح و تکميــل 

بھايي که از طرف مولفان آزاد به عنوان کتاب درسي و تکميلـي کتا
خواجـه نصـير (بـود » شد و پرداخت حق تاليف به مـولفين تھيه مي
  ).١٣٥١طوسي، 

. ادامـه يافـت. ش ١٣٤٥ريزي متعامل عمال تـا سـال  دوره برنامه
و در پي تغيير در نظام آموزش و پرورش کشور، . ش ١٣٤٥در سال 

به سازمان کتابھاي درسي ايران واگـذار گرديـد انحصار تاليف کتاب 
وارد نظـــام  ١٣٤٥-٤٦و کتابھـــاي يـــک دســـت از ســـال تحصـــيلي 
تمـام دوره  ١٣٥٦-٥٧آموزشي شـدند و بـه طـور متـوالي تـا سـال 

را ) ابتــدايي، راھنمــايي و دبيرســتان(آمــوزش قبــل از دانشــگاه 
از جانـــب برخـــي   ريزي متعامـــل، دوره برنامـــه. پوشـــش دادنـــد

گوينـد  آنھـا مي. ملقب گرديده است» آشفته«گان به دوره نويسند
زيـرا اول اينکـه » شد اصول تعليم و تربيت رعايت نمي«در اين دوره 

يافـت و تجـويز  امتحانات مـدارس بـا سـوالھاي واحـدي انجـام مي«
توانسـت معنـي و مفھـوم منطقـي داشـته  کتابھاي رنگارنـگ نمي

خوانـد بايـد  آموز مي دانشھر جزء از کتابي که «دوم اينکه . »باشد
دنباله کتـاب سـال پـيش و مقدمـه کتـاب سـال آينـده او باشـد، در 
حــالي کــه گونــاگوني کتابھــا موجــب عــدم پيوســتگي درســي 

لغـات و «سـوم اينکـه . »آموزان و سرگرداني آنان خواھد شد دانش
آمـوزان  اصطالحات علمي کتابھاي مختلف، متفـاوت اسـت و دانش

از کالسي به کـالس ديگـر برونـد، زيـرا آنھـا توانند به سادگي  نمي
ھمچنــين گفتــه شــده ). ١٣٤٢ريــاحي، (» خواننــد کتــابي ديگــر مي

ھا و دوستيھا و روابـط در بـه تصـويب  در اين دوره توصيه«است که 
رسانيدن و چاپ و تبليغ کتاب براي فروش وانتخاب آن از طرف دبيـر 

). ١٣٦٢جيـدي، م(» اصل قرار گرفته بود نه توجه به محتواي کتـاب
اما با وجود اين انتقادھا، توجه به اين نکته صواب است کـه در ايـن 
دوره مولفين ھم موفـق شـدند کتابھـاي متناسـب بـا وضـع اقـوام، 
فرھنگھــا و زبانھــاي مختلــف تھيــه کننــد و ھــم رقابتھــاي بــين آنھــا 
سبب گرديد کتابھاي تـاليف شـده بـه طـور مسـتمر حـک و اصـالح 

نبايد فراموش کرد کـه بسـياري از تواناييھـا در   در عين حال،. شوند
ھمين رقبتھا ظاھر و بسـياري از ضـعفھا در ھمـين روياروييھـا رفـع 

  .شوند مي
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در ايــن دوره کتابھــايي در حــوزه علــوم تربيتــي تــاليف و منتشــر 
ــش  ــال دان ــر از انتق ــه فرات ــا ب ــدگان آنھ ــه توليدکنن ــده اســت ک ش

بـاره مـديريت دانشسـراي در) ١٣٤٢(بيان صديق . اند انديشيده مي 
... مـن «: کنـد عالي ايـن اعتقـاد و اعتمـاد بـه نفـس را آشـکار مي

نتيجه تحصيالت و تجربيـات خـود را در سـه مملکـت مترقـي درجـه 
اول يعني فرانسـه و انگلسـتان و آمريکـا بـا احتياجـات و مقتضـيات 

کردم و آنچـه را  سياسي و اجتماعي و اقتصادي کشور تطبيق مي
بسـتم  ا ايمان راسخ در دانشسراي عالي به کار ميمصلحت بود ب

صديق با چنين نگرشي به ھمراھـي ھوشـيار، چنـد کتـاب را . »...
اصـول «) ١٣٣٥(تـرين کتـاب ھوشـيار  مھم. اند تاليف و منتشر کرده
ــام دارد» آمــوزش و پــرورش کتــاب مھــم صــديق کــه در انديشــه . ن

ن آمـوزش و روش نوي«تربيتي زمان خود تاثير عملي بسيار داشت 
ايـن . ، به چاپ رسيده است١٣٣٥بار تا سال  ٩است که » پرورش

داري و سـازمان   کتاب بيشتر بـه مسـائلي نظيـر تـدريس و کـالس
آموزش و پرورش مربوط است و از ديدگاه تربيتي اسپنسر و ديويي 

در اين دوره آثار ديگـري نيـز در زمينـه سـازمان . تاثير پذيرفته است
وانشناسـي تربيتـي تـاليف و ترجمـه شـده و آموزش و پـرورش و ر

ليکن اوال تعداد آنھا انگشت شمار است، ثانيا به اھميت آثاري کـه 
  .اند ريزي درسي اختصاص نيافته ذکر شد نيست و ثالثا به برنامه

ريزي  ايجــاد نظــام برنامــه: دوره تکــوين ھويــت علمــي
  )١٣٦٥تا  ١٣٤٠از (درسي و انتقال دانش 

ا رخـدادھايي در ايـران ھمـراه شـد کـه بـر نيمه اول دھه چھل ب
تعليم و تربيت و نظامھـاي مربـوط بـه آن تـاثيرات جـدي و گسـترده 

ريزي درسـي در  در ميان اين رخدادھا، ھفت مورد بر برنامه. نھادند
گزارشھاي مشاوران ماوراء بحار دربـاره : اند ايران اثر مستقيم نھاده

اه دانـش بـه طـور ، اليحه تاسـيس سـپ)١٣٤٠(ھدف فرھنگ ايران 
، تاسيس سازمان )١٣٤١(خاص و انقالب شاه و مردم به طور عام 

، تاسيس نخستين دانشـکده علـوم )١٣٤١(کتابھاي درسي ايران 
، انتشـار نخسـتين کتـاب )١٣٤٣(تربيتي ايـران در دانشـگاه تھـران 

ــه ــوم و تاســيس دو )١٣٤٣(ريزي درســي  برنام ــک وزارت عل ، تفکي
وزارت «و » وزارت آمـوزش و پـرورش«ھـاي وزارتخانه مستقل بـا نام



 ...روانشناسي تربيتي در ايران و غرب 

 

و اجــراي نظــام جديــد آمــوزش و ) ١٣٤٣(» علــوم و آمــوزش عــالي
  ).١٣٤٥-٤٦(پرورش ايران 

يکي از گزارشـھاي ھيـات مشـاوران مـاوراء بحـار کـه بـه دعـوت 
سازمان برنامه به بررسي وضع فرھنگي و فلسفه تعلـيم و تربيـت 

منتشـر شـده  ١٣٤٠سال و ويژگيھاي دروني آن پرداخته بودند، در 
گيري از وسايل علمي  ھيات مذکور با بھره). ١٣٤٠ طوسي،(است 

 ٤٠مدرســه از  ١٩٠و امکانــات فرھنگــي کــافي بــه بررســي تعــداد 
دھکده اقدام و گزارشي را بـراي سـازمان برنامـه  ١٤شھرستان و 

حـل مـورد  تھيه کرد که در قسمتي از آن وضع نظام آموزشـي و راه
  :شرح مطرح نموده است نظر خود را بدين

سيستم فرھنگي فرانسه، به طوري کـه در ايـران از آن پيـروي شـده 
است، بر اصول تحميل نظر و تمرکز شديد فلسفه پـرورش مغـز از طريـق 

دفـاع سـازمان متمرکـز . فرا گرفتن موضوعات متنوع درسي متکي است
فرھنگي و روش آموزش فرانسه بر مبناي ايـن نظـر بـوده اسـت کـه اوال 

اي معـدود  افراد نخبه مملکت بايد ھاديان اجتماع باشـند، ثانيـاً بايـد عـده
که واجد استعداد فطري و مستعد پذيرش تربيتي عـالي ھسـتند، بـراي 

نخبگـان «بـدين ترتيـب الزم اسـت کـه . ھدايت امور اجتماع آمـاده گردنـد
ھســته رھبــري اجتمــاع را تشــکيل دھنــد و در پيشــرفت » روشــنفکر

از ايـن فـرض فلسـفي در تعلـيم و . معاضد يکديگر باشـندفعاليتھاي خود 
از آنجا کـه بـه پيـروي از چنـين . تربيت نتايح ناگواري حاصل گرديده است

دانـد  به خوبي مي) مرادف فرد با تربيت(اي فرد عاقل و دانشمند  فلسفه
چه نوع تعليم و تربيتي بـراي افـراد تربيـت نشـده ضـروري و الزم اسـت، 

شنفکر براي تعيين آنچه بايد در مدارس آموخته شـود، ھمواره نخبگان رو
بنابراين، برنامه مدارس براساس تجـارب . اند گرفته مورد مشورت قرار مي

اي از  نسبتاً محدود اين نخبگان روشـنفکر قـوام يافتـه و بـر محـور ھسـته
ــد تمــام افــراد مملکــت از آن بھره منــد شــوند،  معلومــات ضــروري کــه باي

از آنجـايي کـه تمرکـز شـديد در امـور اداري و ...  گذاري شـده اسـت پايه
 روشھاي فرھنگي متمايل به جنبه نظري کامل در اجراء امور و رغبت بـه
بحث دربارة اصالحات به جاي معرفـي تغييـرات عميـق بـراي مواجھـه بـا 
نيازمنــديھاي متنــوع و پيچيــده دنيــاي امــروز کــافي نخواھــد بــود، روشــن 

فلسفه تعليم و تربيت نوين دارد کـه ھمگـام گردد که ايران احتياج به  مي
  .با فرصتھاي زمان باشد

دار حکومت شده بـود،  عھده ١٣٢٠محمدرضا پھلوي که از سال 
گرچه از ھمان آغاز سلطنت به اھميت نظام آموزشـي واقـف بـود، 

بـا کودتـاي نظـامي مجـددا بـه قـدرت  ١٣٣٢اما وقتي که در سـال 
نمـود و سـعي کـرد در  بازگشت، عنايت بيشـتري بـه ايـن موضـوع

از ايـن نظـام حـداکثر اسـتفاده را » تربيت نسلي مورد نظـر«جھت 
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ــرد ــه در ســال . بب ــراي ريشــه ١٣٢٢او ک کني  فرصــتي دھســاله ب
ــود، در ســال  ــرده ب ــرح ک ــاي  ١٣٤١بيســوادي مط ــان طرحھ در مي

را » ايجـاد سـپاه دانـش«ششگانه خود براي اصالح جامعه، اليحه 
ســاير لــوايح کــه در ظــاھر بــه آراي ). ١٣٨٧پھلــوي، (نيــز وارد کــرد 

عمــومي گذاشــته شــدند و پــس از کســب توافــق عامــه بــه اجــرا 
قــانون اصــالحات ارضــي، اليحــه فــروش : درآمدنــد، عبــارت بودنــد از

ــه ھاي دولتــي، اليحــه ملــي کــردن جنگلھــا، اليحــه  ســھام کارخان
سـھيم کــردن کـارگران در منــافع کارگاھھـاي توليــدي و صــنعتي، و 

ايـن شـش اليحـه پـس از . ح قـانون انتخابـات مجلسـيناليحه اصال
را به خود گرفت؛ زيـرا » انقالب شاه و مردم«کسب راي مردم، نام 

بــه ابتکــار شــاه و بــه تصــويب مــردم اجــرا «اعتقــاد بــر ايــن بــود کــه 
  ).٣٤٥: ١٣٤٩صديق، (» اند گرديده

به دو وزارتخانه تبديل  ١٣٤٣در اين دوره، وزارت فرھنگ در سال 
دار تعليم و تربيت از سـطح  زارت آموزش و پرورش، که عھدهو: شد

ابتدايي تا عالي گرديـد، و وزارت فرھنـگ و ھنـر و سـازمان اوقـاف، 
ھا و فرھنگ را بر عھـده  ھا، کتابخانه که مسؤليت امور ھنري، موزه

وزارت علــوم و آمــوزش عــالي نيــز از وزارت  ١٣٤٦در ســال . گرفــت
ر آمـوزش عـالي را توليـت کنـد آموزش و پرورش منفک شـد تـا امـو

  ).١٣٨٠صفوي، (
به تـدوين نخسـتين طـرح  ١٣٤٣وزارت آموزش و پرورش از سال 

طبق ايـن طـرح کـه در سـال . جديد نظام آموزش و پرورش پرداخت
به اجرا درآمد، دوره ابتدايي به پنج سال تقليل  ١٣٤٥-٤٦تحصيلي 

م راھنمـايي اي جديد به نا يافت و به جاي دوره اول دبيرستان دوره
ــه دانش ــه منظــور شــناخت اســتعداد و عالق ــوزان،  تحصــيلي، ب آم

افــزون بــر ايــن، آمــوزش دوره متوســطه کــه پــس از . تاســيس شــد
پـنج سـال ابتـدايي و سـه سـال دوره راھنمـايي (آموزش عمومي 

تر  ھاي تحصـيلي پـايين گرفت، تخصص را به پايـه قرار مي) تحصيلي
تخــاب سرنوشــت آينــده خــود آمــوزان زودتــر بــه ان کشــاند تــا دانش

اين طرح ھـر چنـد «اظھار داشته است که ) ١٣٨٣(کاردان . بپردازد
باشتاب و بدون فراھم کردن ابزارھاي الزم و آماده ساختن معلمان 
در سراسر کشور اجرا شد و به نتيجـه مطلـوب نرسـيد، امـا وزارت 

آن داشت که ھيـات آموزشـي خـود را از راه   آموزش و پرورش را بر
ھـاي بـازآموزي و حـين خـدمت بـا فلسـفه و برنامـه و  کيل دورهتش
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روشھاي جديـد و اصـول راھنمـايي در آمـوزش و پـرورش تـا حـدي 
گرچه تغيير نظام آموزشي به اسـتناد نقـدھايي انجـام . »آشنا کند

طوسـي، (گرفت که بر تقليد از سبک آموزش فرانسه وارد بـود  مي
ھنگ زمان خود با عنايت به ، اما اين طرح نيز در تبعيت از فر)١٣٤٠

از طرح معـروف بازسـازي «پيشرفتھاي آموزشي غرب، تھيه شد و 
نظام آمـوزش و پـرورش کـه پـس از جنـگ جھـاني دوم در فرانسـه 

معـروف  Langevin) (Wallon –والـون  –عنوان شد و بـه طـرح النـژون 
  ).١٣٨٣کاردان، (» است اقتباس شد

 ١٣٤١کــه از ســال تصـويب اساســنامه کتابھـاي درســي ايـران، 
ــود، در ســال . ش ــرده ب توســط . ش ١٣٤٦فعاليــت خــود را آغــاز ک

مجلسين، آغاز رسمي ظھـور سـنت توليـد برنامـه درسـي توسـط 
ســازمان کتابھـاي درسـي ايـران بــا . شـود ريز محسـوب مي برنامـه
تامين کتابھاي درسي مورد نيـاز دبسـتانھا و دبيرسـتانھاي «ھدف 
و بـا توجـه بـه ) ١٣٥١وسي، خواجه نصير ط(تاسيس شد » کشور

تغيير  ١٣٤٥-٤٦اينکه نظام آموزش و پرورش ايران از سال تحصيلي 
بود، فرصت يافت تا به طراحي و توليد يک کتاب درسي براي   يافته

اي در فرھنـگ عمـومي القـاء شـود  ھر درس اقدام نمايد و به گونه
در ايـن . اسـت» يک کتـاب - يک درس«که گويي الزمه نظام جديد، 

ريزان  گيري دربــاره برنامــه درســي بــه برنامــه دوره ھــر نــوع تصــميم
ايـن سـازمان . درسي سازمان کتابھاي درسي ايران تفـويض شـد

شـد  که به لحاظ ساختاري زير نظر وزير آموزش و پـرورش اداره مي
و بنابراين با سطوح باالي قـدرت پيونـد داشـت، در زمـاني فعاليـت 

شھرنشـيني و ورود بـه تحصـيالت خود را آغاز کرد که تقاضـا بـراي 
عالي افزون شده بود و عالوه بر حکومـت، جامعـه نيـز خواھـان آن 

ھاي درسـي يکسـان اوال  بود که آموزش و پرورش مبتني بر برنامه
براي افزايش اشتراکات جمعي و ثانيا مھيا شدن امکان مقايسـه و 

به  .ھاي آموزش عالي گسترش يابد تر افراد در دوره پذيرش عادالنه
بـه تـاليف و «ھمين علت، وقتي که اين سـازمان وظيفـه يافـت تـا 

ـــدايي، راھنمـــايي تحصـــيلي و  ـــه کتابھـــاي درســـي دوره ابت تھي
متوسطه بپردازد؛ مشخصات چاپ کتابھاي درسي را تعيـين کنـد و 
بر چاپ آنھا نظارت کند و کتابھاي درسي مولفـان آزاد را بررسـي و 

دار باشد و بـر  جاني را عھدهتعيين نمايد و پخش کتابھاي درسي م
نصـير طوسـي،   خواجـه(» پخش کتابھاي غير مجاني نظارت نمايـد
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، نه تنھا اعتراض ذي نفعان را در پي نداشت، بلکه مدافعان )١٣٥١
  .فراواني نيز براي آن قد برافراشتند

ريز به حـداکثر و در مقابـل، اختيـارات  در اين دوره اختيارات برنامه
گيريھاي مربـوط بـه عناصـر  تمـامي تصـميم. دمعلم به حداقل رسـي

برنامه درسي يعني ھدف، محتوا، سـازمان، روش، زمـان، مکـان و 
ـــه ـــيابي، توســـط برنام ـــاذ مي ارزش ـــد ريز اتخ ـــم . ش ـــه معل گرچ

ريز، برخي اختيـارات را بـراي  توانست در تخلف از فرامين برنامه مي
چ اختياري خود رقم زند، اما بر اساس قوانين و مقررات، او واجد ھي

اين وضعيت کـه . ريزي درسي نبود براي گام نھادن در عرصه برنامه
ريزي  بر کل نظام برنامـه. ش ١٣٥٦آغاز شد تا سال  ١٣٤٦از سال 

در برخــي از  ١٣٥٦تــا قبــل از ســال . درســي ايــران ســايه گســترد
ھاي تحصيلي که ھنـوز دسـتخوش پوشـش امـواج نظـام تـازه  پايه

  .شد ر براي معلم ديده مينشده بودند، حدي از اختيا
در اين دوره، معلمان کم کم از اختيارات خود دست برداشـتند و 

ريز درسي  ھايي باشند که برنامه پذيرفتند که مجريان محض برنامه
گرچـه در ايـن دوره بـه . کنـد مرکز نشين تھيه و به آنھـا اعـالم مي

دليــل گســترش مــدارس و افــزايش تقاضــاي تحصــيل، بســياري از 
تــازه وارد از ســوي بــا ھــيچ ســنتي جــز آنچــه حــاکم بــود،  معلمــان

آشنايي نداشـتند و از سـوي ديگـر واجـد تـواني جـز اجـراي تـدبير 
انديشيده شده ديگران نبودند؛ اما معلماني نيز بودند که بـه دليـل 

ــــوان خــــود، برنامــــه ھاي توليــــد شــــده را  تجــــارب پيشــــين و ت
ھرحال، طي ايـن   به .پسنديدند؛ اما ناچار به اجراي آنھا بودند نمي

دوره، آموزش ھماھنگ بر نظام آموزشي حاکميت يافت تا تمـامي 
فرزندان ملت با حداقلي از آموزش جھت زندگي در تمامي سـطوح 

ھاي درسـي يکسـان  ايـن دوره بـا ارائـه برنامـه. کشور آشنا شوند
امکــان گــزينش از ميــان متقاضــيان تحصــيل بــراي آمــوزش عــالي را 

ريزي درسـي ھمـت گماشـتند کـه  ي به برنامهفراھم آورد و کسان
ريزي درسـي، دانـش تجربـي  طي فعاليت خود در سـازمان برنامـه

. اي به اين کار اقدام کردند کسب نمودند و تا حدي به صورت حرفه
شايد نياز ابزار شده ھمين گروه و يا کيفيت محصوالت توليد شـده 

رفتـه ريزي درسـي در ايـران جـدي گ سبب شد کـه آمـوزش برنامـه
ھـاي آموزشـي  شود و عالوه بـر توليـد آثـار علمـي و برگـزاري دوره

ريزي  کوتاه مدت و حتي استفاده از مشاوران خارجي بـراي برنامـه
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ريزي درسي در سال  درسي، اولين دوره کارشناسي ارشد برنامه
ريزي  بــراي تربيــت جمعــي از اعضــاي شــرح کتابھــاي برنامــه ١٣٦٥

  .ردداندازي گ درسي ھمين گروه راه
ريزي درسي در يک سـازمان سـبب شـد کـه طـي  تمرکز برنامه

ريزان درسي  اين دوره برخي از منابع الزم به منظور استفاده برنامه
در . تھيه شود و نشستھايي به منظـور انتقـال تجربـه شـکل گيـرد

ريزان درسـي کـه سـالھا فعاليـت  عين حـال، برخـي از ايـن برنامـه
اي انتقال تجارب خود تالش کرده اند، بر اجرايي و پژوھشي داشته
  .اند و به انتشار آنھا اقدام نموده

ترجمــه و تــاليف و انتشــار کتــاب در حــوزه برنامــه درســي بــراي 
جامعـه «گرچه در کتـاب . نخستين بار در اين دوره آغاز شده است

ـــيم و تربيـــت ـــد: و تعل ـــاني تربيـــت جدي ـــر علـــي » مب ـــاليف دکت ت
منتشــر  ١٣٤٠از در ســال شــريعتمداري، کــه آن را دانشــگاه شــير

ريزي درســي يعنــي  کــرده اســت، ســه موضــوع اساســي برنامــه
ــواد « ــاب و ســازماندھي م ــواد درســي، انتخ ــي م ــدفھاي تربيت ھ

اند؛ اما نخسـتين کتـاب  مطرح شده» تربيتي  درسي و تغيير برنامه
ھاي تحصـيلي  اصول علمي برنامه«ريزي درسي را با عنوان  برنامه

ـــي ـــرده و در ســـال مســـعود رضـــوي » و تربيت ـــردآوري ک  ١٣٤٣گ
ايــن اثــر بــر اســاس . انتشــارات مــک گروھيــل منتشــر کــرده اســت

ھاي  ريـزي برنامـه اصـول علمـي طرح«مباحث دکتـر کـالرک دربـاره 
تـاليف » ريزي درسـي مبـاني برنامـه«و بـا الھـام از کتـاب » تربيتي

 ٢٨٧استانلي، شـورز و اسـميت تنظـيم گرديـده اسـت و محتـواي 
برنامــه : بردارنــده ده فصــل بــا ايــن عنــاوين اســت اي آن در صــفحه

ريــزي برنامــه  شناســي، وجــوه اجتمــاعي طرح تربيتــي از نظــر روان
تربيتي، تغيير برنامه تربيتي از نظر ارتباط با تغييرات ناشي از بسط 
علــوم و فنــون جديــد، بحــران ارزشــھا و برنامــه تربيتــي، دورنمــاي 

  ن اعتبـار ھـدفھاي تربيتـي،ريزي برنامه تربيتي، تعيي اجتماع و طرح
ــواي برنامــه  اصــول انتخــاب مــواد درســي، روشــھاي انتخــاب محت
تربيتي، اصول و روشھاي مربوط به توالي مواد تعليمي و تخصـيص 

  .آنھا به سالھاي مختلف تحصيلي و نتيجه
تــاليف » ريزي درســي و آمــوزش اصــول اساســي برنامــه«کتــاب 

مــي ترجمــه و مرکــز ابــراھيم کظي ١٣٥١رالــف تــايلر را در ســال 
ريزي درسـي وزارت آمـوزش و پـرورش و آن را در  تحقيقات و برنامـه
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ايـن کتـاب از آن جھـت کـه سـنگ بنـاي . صفحه منتشـر کـرد ١٣٨
ــه ــوب مي برنام ــا محس ــان  ريزي درســي در آمريک ــر جري ــود و ب ش
ريزي درسي جھان طي قرم بيستم آثار جدي داشـته، حـائز  برنامه

ھـدفھايي کـه : ل بـا ايـن عنـاوين اسـتتوجه ويژه و داراي پنج فص
ــارب و  ــدام اســت؟، تج ــق باشــد ک ــدد تحق ــد در ص آموزشــگاه باي
ــا تحقــق ھــدفھاي  ــيم ت ــه انتخــاب کن ــادگيري را چگون فعاليتھــاي ي

ــد؟، چگونــه مي ــوان تجــارب و  تربيتــي مــورد نظــر را تســھيل نماي ت
فعاليتھــاي يــادگيري را بــه نحــوي ثمــربخش ســازمان داد؟، چگونــه 

ربخشي فعاليتھاي يادگيري را ارزشيابي کرد؟ و چگونـه توان اث مي
توانـد بـه تھيـه برنامـه درسـي اقـدام  يک مدرسه يا دانشـکده مي

  کند؟
، )تـاليف الـف لـوي(» ريزي درسي مـدارس برنامه«انتشار کتاب 

، از مجموعـه کتابھـاي ١٣٦٢ترجمة دکتـر فريـده مشـايخ در سـال 
ايـن . ز اھميـت اسـتريزي آموزشي يونسکو نيـز حـائ مباني برنامه
در يک مقدمه و سه بخش تنظـيم شـده ) صفحه ٧٨(کتاب کوچک 

سازي رئوس برنامه درسـي، تھيـه  آماده: که عناوين آنھا عبارتند از
  .و توليد مواد و وسايل آموزشي، و اجراي برنامه درسي جديد

تــاليف (» ريزي درســي راھنمــاي عملــي برنامــه«انتشــار کتــاب 
نيـز  ١٣٦٣ترجمه داريوش دھقـان در سـال ) ادري و ھاوارد نيکلس

اي داراي ده قسـمت بـدين  صـفحه ١٥٨اين کتـاب . قابل ذکر است
ريزي درســي،  فھرســت لغــات فنــي، نيــاز بــه برنامــه: شــرح اســت
  شامل تجزيه و تحليل شرايط، اھـداف،(ريزي درسي  مراحل برنامه

ھاي ســـھيم در  ، درســـھا و رشـــته)روشـــھا، ارزشـــيابي  محتـــوا،
ــه ــاره برنام ــزي درســي و پ ــي ري ــن . اي از مالحظــات عمل ــه، اي البت

ريز نتوانسـت  ريزي درسـي توسـط برنامـه دستاوردھاي دوره برنامه
ريزي  دوري معلــم از جريــان برنامــه. ھمــه مشــکالت آن را رفــع کنــد

بـر درک او از محتـواي   درسي عالوه بر کاھش تعلق او بـه برنامـه،
  را نسـبت بـه اجـراي برنامـه برنامه نيز اثر منفي داشته و تعھـد او

در عـين حـال، واقعيـت آن اسـت کـه معلمـان . کاھش داده اسـت
اند و در عمــل  ريزي درســي شــده نيــاز از کســب دانــش برنامــه بي

. کننـد ريزان درسي را بـه خـوبي دريافـت نمي حساسيتھاي برنامه
حـداقل «گرچه قرار بود مؤلفان کتابھاي درسي کساني باشند که 

بدانند و سابقه تاليف و معمـوال بـيش از ده سـال  يک زبان خارجي
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آموز منتقـل  سابقه تدريس داشته باشند و دانش زمان را به دانش
کنند، او را براي جامعه فرداي خود پرورش دھند، مطـالبي را بـه او 

خواجــه نصــير (» بياموزنــد کــه حــل کننــده مشــکالت روز او باشــند
ريزان  تــر در برنامــه، امــا در عمــل ايــن ويژگيھــا کم)١٣٥١طوســي، 

تـوان در  درسي تحقـق يافـت و چنـين کسـاني را بـه سـختي مي
  .ھاي درسي يافت جامعه توليدکنندگان برنامه

با سرنگوني نظام سلطنتي و بنيانگذاري جمھوري اسـالمي در 
ـــران  ـــي کشـــور ) ١٣٥٧(اي ـــاعي و فرھنگ ـــه شـــئون اجتم در ھم

ھـايي از  لوهدگرگونيھاي کم و بيش ژرف و چشمگير پديد آمد که ج
ايـن بيـان . توان در نظام آمـوزش و پـرورش مشـاھده کـرد آن را مي

... يکـي از مسـائل مھـم «کـه  ١٣٥٨رھبر انقالب در ابتداي سـال 
ھاي تحصـيلي و روش  ھا، خصوصـا برنامـه تغييرات بنيادي در برنامه
عـزم و انتظـار دسـت انـدرکاران حکومـت » آموزش و پرورش اسـت
امـام خمينـي، (  کند ش و پرورش را آشکار ميبراي تغيير نظام آموز

در پــي شــور و ھيجــان انقالبــي کــه جامعــه را فــرا گرفــت، ). ١٣٥٨
پيشــتازان انقــالب کــه اکثــرا خــود معلــم بودنــد، بــا ارائــه طرحھــاي 
متفاوت درصدد بازسازي نظام آموزش و پرورش برآمدند و اين اقبال 

ر نظــام گيري نھادھــاي رســمي بــراي تغييــ و انتظــار ســبب شــکل
شـوراي «تـوان  در ميان اين نھادھا، موثرترين را مي. آموزشي شد

دانست کـه از سـويي برآينـد » تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش
تالشھاي قبلي بود و از سوي ديگر با تصويب شوراي عالي انقالب 

کــار خــود را از ابتــداي ) ١٣/١٢/١٣٦٤مــورخ  ٥٩جلســه (فرھنگــي 
د اجرايي تغيير بنيادي آموزش و پرورش، ستا(آغاز کرد  ١٣٦٥سال 
کليـات «در نتيجه تالشھاي ايـن شـورا، طرحـي بـا عنـوان ). ١٣٦٧

تھيـه و در سـال » نظام آموزش و پرورش جمھوري اسـالمي ايـران
در ايـن . به تصـويب شـوراي عـالي انقـالب فرھنگـي رسـيد ١٣٦٨

دوره آمـوزش «طرح، آموزش و پرورش قبل از دانشگاه مشـتمل بـر 
ســال و داراي ســه مرحلــه اســاس، ارکــان و  ٩مي بــه مــدت عمــو
دوره آموزش و پرورش فراگير کاربردي ـ علمي بـا مـدت «و » ارشاد

ـــه تناســـب رشـــته ھاي تحصـــيلي و داراي دو شـــاخه  متفـــاوت ب
سـتاد (ديـده شـده اسـت » متوسطه فراگير و شاخه حرفه آموزي

طرح که اين ). ٨٤ص  ١٣٦٧اجرايي تغيير بنيادي آموزش و پرورش، 
به اجرا گذاشته شود، در ) اساس(توصيه شده بود از اولين مرحله 
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بـه اجـرا ) متوسـطه فراگيـر(از پايه دھـم  ١٣٧١-٧٢سال تحصيلي 
  .آمد در

تـــوان در  ريزي درســـي را مي بخـــش مھمـــي از تحـــول برنامـــه
در ايـن دوره بـراي تحقـق . ھاي آموزش عالي مشاھده کـرد برنامه

ھاي دوره کارشناسي،  اسالمي برنامهبخشيدن به اھداف انقالب 
کارشناسي ارشد و دکتري به صورت متمرکز و به وسيله شورايي 
در وزارت علــوم و تحقيقــات و فنــاوري مــورد بــازبيني قــرار گرفــت و 

چنين اقدامي . دانشگاھھا ملزم به اجراي مصوبات آن شورا شدند
بـه  .ريزي را از ھيـات علمـي دانشـگاھھا سـلب کـرد اختيار برنامـه

ھاي  عالوه بسـياري از مطـالبي کـه بـه عنـوان سرفصـل در برنامـه
درســي گنجانــده شــد، بــا شــتابزدگي و از روي منــابع خــارجي يــا 

ــد ــه. کتابھــاي موجــود انتخــاب گردي ــدين ترتيــب نظــام برنام ريزي  ب
  .درسي متمرکز سايه خود را بر آموزش عالي کشور نيز افکند

نـام آن را ) ١٣٨٣(کـه کـاردان اي انطبـاق دارد   اين دوره با مرحله
نھـاده » تخصصي شدن و گسترش سريع دانش آموزش و پرورش«

  :است
تــوان، مرحلــه تخصصــي شــدن و گســترش نســبتا  ايــن مرحلــه را مي

در ايـن . آمـوزش و پـرورش در دانشـگاھھاي کشـور شـمرد  سريع دانـش
اش تربيـت  مرحله است که دانشسراي عـالي تھـران کـه وظيفـه اصـلي

دوره متوسطه کشور بود، پس از يک وقفه کوتـاه بـه دانشـگاه  دبير براي
تربيت معلم تبديل شد و در کنار تربيت دبير، بـراي پـژوھش در آمـوزش و 

  به موازات اين تحول و از جھتي مھمتـر از آن،. پرورش قدمھايي برداشت
). ١٣٤٣(واقعه تاسيس دانشکده علوم تربيتي در دانشگاه تھران اسـت 

ھاي علوم تربيتي، با پيروي از الگـوي  ده در برخي از رشتهدر اين دانشک
ــوم تربيتــي  ــا گروھھــاي ) College of Education(مــدارس عــالي عل آمريک

ھاي  آموزشي علـوم تربيتـي و دوره کارشناسـي ارشـد برخـي از رشـته
در پـي تاسـيس دانشـکده . آمـوزش و پـرورش دائـر شـد  تخصصي دانش

و در سالھاي بعد در دانشـگاھھاي ديگـر علوم تربيتي در دانشگاه تھران 
کشور نيز مراکز تربيت معلم به دانشکده علوم تربيتي تبديل شد و گروه 

  .روانشناسي نيز به آن منضم گرديد
ريزي درسـي، اسـتفاده از  در تالش بـراي تـدبير اقـدامات برنامـه

ايـن موضـوع بـه . شـود تجربه سـاير ملـل بـراي ايرانيھـا مطـرح مي
ت مــورد عنايــت جــدي قــرار گرفــت کــه آشــنايي خصـوص از آن جھــ

ايرانيان با تجارب کشورھاي اروپايي و آمريکاي شـمالي از سـويي 
بـا حضـور مسـتقيم برخــي تحصـيلکردگان ايرانـي در ايـن کشــورھا 
ھمراه بود؛ که آشنايي توام با حسرت و بھت را براي آنھا رقـم زد؛ 
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اره برنامـه گيري دربـ و از سوي ديگر با تصدي پستھاي مھم تصميم
در ھمين زمينه بايد بـه حمايتھـاي وسـيع . درسي توسط اين عده

قدرت حاکمه از اين مشي و احساس ناتواني ايرانيان در رويـارويي 
با غرب و ميل شديد به خوب پنداشـتن دسـتاوردھاي آنـان اشـاره 

  .کرد
  در اين دوره کار اعزام دانشجو براي تحصيل به خارج از کشور به

و آمريکـــا ھمچنـــان ادامـــه يافـــت و دھھـــا تـــن در خصـــوص اروپـــا 
ــه کشــور  رشــته ــد و ب ــوم تربيتــي تحصــيل نمودن ــاگون عل ھاي گون

در . بازگشــتند و در دانشــگاھھاي مختلــف مشــغول بــه کــار شــدند
ميان اين عده کساني حضور داشتند کـه بـه طـور خـاص در رشـته 

 گرچه اين گروه در سالھاي. ريزي درسي تحصيل کرده بودند برنامه
اوليه حضور خود فاقد نقشي بارز و ناچار به انجـام فعاليتھـاي غيـر 

گيري  تخصصـــي بودنـــد، امـــا حضـــور و تالشـــھاي آنـــان در شـــکل
ھاي تحصيالت تکميلـي در دانشـگاھھاي  ھاي مرتبط در دوره رشته

  .ايران حائز اھميت است

تربيت متخصص و توسـعه : ھاي ھويتي دوره تحکيم پايه
  ؛١٣٨٥ا ت ١٣٦٥خدمات علمي از 

ريزي درسي با درخواسـت  تربيت نيروي انساني در حوزه برنامه
ريزي آموزشـي وزارت آمـوزش و پـرورش  سازمان پـژوھش و برنامـه

 ١٣٦٥آغاز و منجر به آن شد که دانشگاه تربيت معلم در سـالھاي 
ــذيرش دو دوره  ١٣٦٦و  ــه پ ــدام ب ــان کارشناســان مربوطــه اق از مي

ريزي درسـي  ارشناسـي ارشـد برنامـهدانشجو کرد تا تـا در دوره ک
تحصيل نمايند و البته پس از کسب صالحيتھاي الزم و اخـذ مـدرک 
بــه وزارت آمــوزش و پــرورش بــاز گردنــد و بــه توليــد برنامــه درســي 

ــد ــال . بپردازن ــرورش در س ــوزش و پ ــيوه را آم ــن ش ــي  ١٣٦٧اي ط
اي با دانشگاه عالمه طباطبايي دنبال کرد کـه منجـر بـه  تفاھمنامه

تصــويب برنامــه دوره . راي يــک دوره کارشناســي ارشــد گرديــداجــ
ريزي درسـي سـبب شـد نخسـتين بـار  کارشناسي ارشـد برنامـه

ريزي درسـي بـا پـذيرش دانشـجو از  دوره کارشناسي ارشد برنامه
 ١٣٦٧طريــق کنکــور سراســري در دانشــگاه تربيــت معلــم از ســال 

ن آمـوزش ھاي گونـاگو در اين دوره پژوھش در زمينه. تاسيس گردد
ــيش، گسترشــي چشــمگير داشــته  ــه دوره پ ــرورش نســبت ب و پ
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ھـاي  تـوان توسـعه دوره يکي از داليـل ايـن گسـترش را مي. است
در دانشـگاھھاي ) کارشناسي ارشد و دکتـري(تحصيالت تکميلي 

ھـا بـراي اخـذ درجـات علمـي  دانشجويان اين دوره. کشور دانست
يـق و تھيـه پايـان کارشناسي ارشد و دکتري نـاگزير بودنـد بـه تحق

به راھنمايي استاد در زمينه تخصصي خود ) يا رساله دکتري(نامه 
عيب مھمي «اظھار داشته ) ١٣٨٣(گرچه، چنانکه کاردان . بپردازند

شـود، ايـن  که در اين پژوھشھاي رسمي و دانشـگاھي ديـده مي
اي که در  است که در آنھا از برنامه پژوھش روشن و سازمان يافته

زھــاي نظــري و عملــي نظــام آموزشــي کشــور باشــد راســتاي نيا
ــروي نمي ــود پي ــوجھي »ش ــل ت ــدامات پيشــرفت قاب ــن اق ــا اي ، ام
در اين مرحله وزارت آموزش و پرورش بـا کمـک . شود محسوب مي

مالي خود تحت شرايط معيني دانشجويان را در تھيه برخي از اين 
ــرده اســت ھا و رســاله نامــه پايان ــاري ک ــن، اک. ھا ي ــا وجــود اي ــر ب ث

پژوھشـھاي مـذکور بــه نيازھـاي وزارت آمــوزش و پـرورش يــا وزارت 
ھا نــاگريز  علــوم، تحقيقــات و فنــاوري پاســخ نــداد و ايــن وزارتخانــه

شدند براي شناخت مشکالت خود بـه تاسـيس چنـد پژوھشـکده 
شــوراي «شــورايي بــه نــام  ١٣٦٩از ســال   بدينســان،. بپــردازد

ايجاد شد که ھدف  در وزارت آموزش و پرورش» تحقيقات آموزشي
آن توســعه تحقيقــات آموزشــي در مرکــز و در اســتانھا و ھماھنــگ 
ساختن فعاليت پژوھشي مراکزي بود که به ايـن ترتيـب بـه وجـود 

يکي از اين مراکز، پژوھشکده تعليم و تربيت اسـت کـه . آمدند مي
تاسيس شد و توانست طـي ده سـال فعاليـت، در  ١٣٧٥در سال 

پژوھشـگاه مطالعـات «ارتقا يابد و با نام به پژوھشگاه  ١٣٨٥سال 
. در عرصه علمي کشور به ارايه خـدمت بپـردازد» آموزش و پرورش

ريزي درســي و نوآوريھــاي  موسســه پژوھشــي برنامــه«تاســيس 
يکي از نھادھاي پژوھشي زير مجموعه  ١٣٧٩در سال » آموزشي

ريزي آموزشـي وزارت آمـوزش و پـرورش،  سازمان پژوھش و برنامه
ريزي درسي در نظام متمرکـز ايـران محسـوب  ولي امر برنامهکه مت
ايـن موسسـه ھـم از . شد، نيـز در ھمـين دوره رخ داده اسـت مي

بـــراي مثـــال برگـــزاري (حيـــث نـــوع فعاليتھـــايي کـــه انجـــام داده 
پژوھشـي، برگـزاري  –نشستھاي علمي، انتشار نشـريه علمـي 

ـــات ـــام دادن تحقيق ـــايش و انج ـــاي ) ھم ـــث حمايتھ ـــم از حي و ھ
ــه در  ــايز توج ــرده، نقشــي ح ــراھم ک ــه ف ــي ک پژوھشــي و اجراي
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ريزي درسـي در ايـن دوره ايفـا نمـوده  گيري جريانھاي برنامـه شکل
  .است

آموختگـان  در ھمين دوره و با توجه به نيازھاي آشـکار بـه دانش
دوره «اندازي  برنامه درسي، برخي از آگاھان و متخصصان براي راه

توسـط » فلسـفه تعلـيم و تربيـت«و » ريزي درسـي دکتراي برنامـه
دانشـگاه  ١٣٦٨اين برنامه را در سـال . ريزي بود شورايعالي برنامه

ھاي ديگـر نيـز  تربيت معلم به اجرا در آورد و به سرعت در دانشگاه
ھــم اکنــون دانشــگاھھاي تربيــت معلــم، تربيــت . گســترش يافــت

در چند (مدرس، اصفھان، شيراز، فردوسي مشھد و آزاد اسالمي 
  .کنند در دوره دکتراي اين رشته دانشجو پذيرش مي) حدوا

 ريزي درسـي ھاي کارشناسي ارشد و دکتراي برنامه ايجاد دوره
سبب شد دھھا تن به دريافت مدرک تحصيلي اين رشته نايل آيند 

ھاي  و در کنار دو گروھي قرار گيرند که دست اندرکار توليـد برنامـه
تفاوت، اما مرتبط، در اقـدام درسي بودند و يا با سوابق تحصيلي م

اين گـروه . کردند آموختگان اين رشته نقش ايفا مي به تربيت دانش
اي خود و از سوي ديگر  از سويي در تالش براي اثبات ھويت رشته

. انـد اي مواجـه بوده با انتظارات اجتماعي براي ايفـاي نقـش حرفـه
طرق  اين دو عامل سبب شد تا دفاع از ھويت و اظھار صالحيت به

  :که موارد اصلي آن بدين شرح است  گوناگون انجام شود؛
 ــار علمــي ــد آث ــه : تولي ــوط ب ــر مرب ــد اث ــک ص ــدود ي انتشــار ح

ريزي درسي بـه صـورت ترجمـه و تـاليف طـي بيسـت سـال  برنامه
ــه ــايي برنام ــد و از ســويي توان ريزان  گذشــته از ســويي ھمــت بلن

ــد درســي را آشــکار مي ــه. کن ــار زمين ــن آث ــراي  اي مناســب اي را ب
  .آموزش، پژوھش و عمل در اين حوزه پديد آورده است

 تــدريس دروس : ايجــاد کرســيھاي علمــي در مراکــز آموزشــي
ريزي درسـي طـي ايـن دوره بـه صـورت تخصصـي  مربوط به برنامـه

ريزان درسـي نيـز گرايشـھايي  دنبال شده و حتـي در ميـان برنامـه
آنـان معنـادار  ويژه پديـد آمـده اسـت کـه بـر پايـه عاليـق و سـوابق

توان کساني را يافت که بر موضـوعات  در ميان اين گروه مي. است
ريزي درسـي مثـل مبـاني، طراحـي،  خاصي در درون رشته برنامـه

توليد، پژوھش، ارزشيابي، تاريخ، نظريـه پـردازي، مـواد درسـي يـا 
ديسپلينھا و يا سطوح تحصيلي از قبيل ابتدايي، متوسطه و عالي 

  .شوند و کم و بيش با آن تخصص شناخته مياند  متمرکز شده
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 ايــن انجمــن در : ريزي درســي تاســيس انجمــن علمــي برنامــه
ريزان  تاسـيس شـد تــا بتوانـد زمينـه مشـارکت برنامــه ١٣٧٨سـال 

ــمن  ــد و توانســت ض ــزايش دھ ــاعي را اف ــات اجتم درســي در حي
ريزان درسي، فرصتھايي مفيد را بـراي  سازماندھي مناسب برنامه

ايـن انجمـن کـه از . و نقد و بررسي در اختيار آنان گـذارد تبادل نظر
بـه کـار خـود » انجمن مطالعات برنامـه درسـي«با نام  ١٣٨٤سال 

دھد، يکي از انجمنھاي فعال در سطح کشور اسـت کـه  ادامه مي
به عضـويت رسـمي انجمـن بـين المللـي مطالعـات  ١٣٨٦از سال 

ــه شــده اســت) IAACS(برنامــه درســي  ــات انجمــن . پذيرفت مطالع
برنامــه درســي ايــران طــي دوره فعاليــت خــود ھــم بــه طــور غيــر 

مثــل برگــزاري (ريزي شــده  مســتقيم از طريــق اقــدامات برنامــه
ھمايشھاي ساليانه و نشسـتھاي ماھيانـه، جلسـات نقـد کتـاب، 
نقد و بررسي پژوھشـھا و سياسـت گـذاريھا و تشـکيل گروھھـاي 

تقيم بـا ورود بـه و ھـم بـه طـور مسـ) مطالعاتي داراي عاليق ويژه
ھاي کارشناسي ارشـد و  عرصه نقد و بررسي برنامه درسي دوره

دکتري بر جھت گيريھـاي آموزشـي و پژوھشـي، چگـونگي انجـام 
ايـن . دادن پژوھش و توليد منابع علمي اين رشته اثر داشته است

ھاي متعدد بـا سـازمانھا و مراکـز  انجمن عالوه بر انعقاد تفاھمنامه
ريزي درسـي، داراي  دسـت انـدر کـار برنامـه آموزشي و پژوھشي

  .واحدھاي استاني فعال در سطح کشور است
 از ايـن مجلـه، کـه بـه : درسـي  اننتشار مجله مطالعات برنامه

شود، طي چھار سال فعاليـت، تـاکنون  صورت فصلنامه منتشر مي
در کـل حـدود پنجـاه (نه شماره و در ھر شماره حداقل پـنج مقالـه 

ايــن مجلــه بــه صــورت تخصصــي بــه . ده اســتمنتشــر شــ) مقالــه
پـردازد و در کـار خـود داراي  پژوھشـي مي –انتشار مقاالت علمي 

تـوان بـه نقـد کتـاب اشـاره  نوآوريھايي بوده است که از جملـه مي
در قسمت نقد کتاب ايـن مجلـه ھـم کتابھـاي داخلـي و ھـم . کرد

 نقـدھاي  در نقد کتابھـاي خـارجي،. شود کتابھاي خارجي نقد مي
در نقد کتابھـاي داخلـي، . شود نشريات معتبر ترجمه و منتشر مي
گردد و نظرات ارائه شده پـس  جلسه نقد با حضور مولف برگزار مي

  .شود از ويراستاري منتشر مي
 ريزان درســي بــا  گرچــه برنامــه: برگــزاري ھمايشــھاي علمــي

اند  ھاي گوناگون علـوم تربيتـي توانسـته حضور جدي خود در عرصه
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ايشھاي متعدد فرصتي را براي ارائه نظرات تخصصي فـراھم در ھم
ترين عرصه ظھور اين فعاليت، ھمايشھاي سـاليانه  کنند، اما عمده

انجمن مطالعات برنامه درسي ايران است که ھشـتمين نشسـت 
ــزار شــده اســت ١٣٨٧آن در ســال  ــور . برگ ــه ط ــن ھمايشــھا ب اي

درسـي   هتخصصي در ھر نوبـت سـاالنه بـه يکـي از مباحـث برنامـ
ــد مي ــه. پردازن ــد از نمون ــاوين ھمايشــھاي انجمــن عبارتن : اي از عن

، )١٣٨٥کرمـــان، (ريزي درســـي  تمرکـــز و عـــدم تمرکـــز در برنامـــه
ــه ــدايي  برنام ــيراز، (ريزي درســي دوره ابت ــه)١٣٨٥ش ريزي  ، برنام

، جھـاني شـدن )١٣٨٧تھران، (درسي دوره راھنمايي و متوسطه 
  ).١٣٨٧ ابلسر،ب(و بومي ماندن برنامه درسي 

 طـي برنامـه سـوم   :ھـاي آموزشـي کوتـاه مـدت برگزاري دوره
توسعه و براساس اختصاص يک رديف مستقل بودجه براي آموزش 

ھــاي آموزشــي گونــاگون از جملــه  اعضــاي ھيــات علمــي، دوره
ريزي درسي در دانشگاھھاي سراسـر کشـور برگـزار شـد و  برنامه

ــن دوره ــات علمــي در اي ــا عضــو ھي ــا  دھھ ــد ھ ــن . شــرکت کردن اي
ــار  دوره ــذاري اختي ــتوالعمل واگ ــه دس ــه ب ــا توج ــاي آموزشــي ب ھ
) ١٣٧٩(ريزي درسي بـه دانشـگاھھاي داراي ھيـات مميـزه  برنامه

ــدھاي برنامــه ريزي درســي آمــوزش عــالي  نقــش عملــي در فراين
  .اند داشته

 ــد دانــش : دوره نقــش آفرينــي ــه  ١٣٨٥از ســال (تولي ب
  ).بعد

ريزي درسي در ايران کم و بيش با آنچـه در  هفرايند تحوالت برنام
ريزي  برنامـــه. ، انطبـــاق دارد)١٣٦٨کانـــل، (اســـت   غـــرب رخ داده

ريزي درسـي آغـاز شـد، نظامھـاي  درسي در غرب با عمـل برنامـه
ھا در پـي پژوھشـھا و در  ريزي درسي شکل گرفت، مسـاله برنامه

ائل و طي نقدھا آشکار گرديد و توليد دانش بـراي مواجھـه بـا مسـ
در ايـران نيـز ھمـين فراينـد . بھبود شرايط اين فرايند را تکميـل کـرد

. ھر چنـد کـه انگيـزه آنھـا کـامال متفـاوت اسـت  دنبال شده است؛
ــا وجــود ســابقه طــوالني در اقــدام بــه تعلــيم و تربيــت و  ايرانيــان ب

ريزي آن، در دوره جديــد نــه بــا تحقيــق در ســابقه عملــي و  برنامــه
تقليــد از غــرب بــه ايجــاد و گســترش نظــام  علمــي خــود، بلکــه بــا

ريزي درسي آن اقدام کردند و اين موضوع آنھـا را  آموزشي و برنامه



 ...روانشناسي تربيتي در ايران و غرب 

 

نيـاز  از تالش متفکرانه براي ساخت و اصالح يک نظام متناسب بي
اين شرايط . کرد و فرصت خردورزي براي توليد را از آنان سلب نمود

الش مشــقت بــار گيــري از دســتاورد تــ از ســويي بــا شــيريني بھره
نيـازي، و شـايد  ديگران ھمـراه گرديـد و از سـويي بـا احسـاس بي

در ايـران   بـا وجـود ايـن،. ناتواني، بـراي ايجـاد نظامھـاي مـورد نيـاز
توليــد «ھايي بــراي فراتــر رفــتن از انتقــال دانــش و اقــدام بــه  زمينــه
فـراھم شـده اسـت کـه برخـي از شـواھد آن بـدين شـرح » دانش
  :است
ــهتربيــت برن. ١ ــه  ام ريز درســي طــي دو دھــه گذشــته منجــر ب

شده است که اين گروه ناگريزند در تعامل بـا   پديدآيي گروھي تازه
اي خـود  نيازھاي اجتمـاعي آشـکار شـده بـه تعيـين ھويـت رشـته

اقدام کنند و نشان دھند از تواني بيشتر از انتقال دانـش برخـوردار 
  .ھستند
رھنگي علوم را مـورد ھاي ف ھايي که جنبه قوت گرفتن نظريه. ٢

دھند و بر ضرورت پاسخگويي مـوقعيتي بـه مسـائل  تاکيد قرار مي
مصر ھستند، از يک سو و اعتماد به نفس بـراي يـافتن پاسـخھاي 

شوند توليد دانش به عنـوان ھـدف  بومي، از سوي ديگر سبب مي
  .اصلي مطرح شود

فرھنگـي  –شرايط تعامالت جھاني در عرصه روابط سياسي . ٣
شھاي مورد عنايت در نظامھاي آمـوزش و پـرورش کشـورھاي و ارز

ھاي  پيشرفته از سويي محـدوديت دسترسـي بـه برخـي از جنبـه
ھا را آشــکار  مــورد نيــاز و از ســويي مخــرب بــودن برخــي از برنامــه

گيـري از  شوند که عرضـه و بھره اين موضوعات سبب مي. کنند مي
يـد و اسـتفاده ريزي درسي از سـوي نظامھـاي تول نظامھاي برنامه

  .اعتمادي ھمراه شود کننده با بي
از (ھا  ايجاد مراکز تحقيقـاتي، تـدارک منـابع علمـي کتابخانـه. ٤

، فعاليتھاي گسترده انجمـن مطالعـات برنامـه )قبيل کتاب و مجالت
از جمله واحـدھاي اسـتاني، گروھھـاي مطالعـاتي داراي (درسي 

ــاي بين ــژه، عضــويت در انجمنھ ــق وي ــد بررســي المللــي و  عالي نق
، )پژوھشـي نھادھـاي آموزشـي و پژوھشـي –فعاليتھاي علمـي 
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و انتشــار منــابع  ١  پژوھشــي –انتشــار نشــريات تخصصــي علمــي 
ريزي درسي برخي از ضروريات فعاليتھـاي  تخصصي در حوزه برنامه
  .علمي را مھيا کرده است

ربط بـراي شناسـايي و معرفـي سـازمان  تالش نھادھاي ذي. ٥
ريزي درســـي از جملـــه  رتبط بـــا حـــوزه برنامـــهيافتـــه مســـائل مـــ

فعاليتھــايي اســت کــه طــي ســالھاي گذشــته شــکل گرفتــه و از 
سويي سبب اشراف بيشتر دست اندر کاران امور با نيازھاي خـود 

ريزان  اي مناسـب بـراي تعامـل برنامـه شده و از سويي ھـم زمينـه
ايـن اتفـاق . گيران عرصه اجرا فـراھم آورده اسـت درسي با تصميم

ريزان درسي پديد آورده تا توانايي خود  فرصتي مناسب براي برنامه
و محاسن اين رشـته را در عرصـه عمـل آشـکار سـازند و شـالوده 

  .برخورداري دو جانبه را مھيا نمايند
ريزان درسـي ايـران بـه حـدي رسـيده  اعتماد به نفس برنامه. ٦

ايـن . است که بتوانند براي فعاليتھاي بزرگ آمادگي داشته باشـند
گيرد، امـا متـاثر از  اعتماد به نفس گرچه از خود ارزيابي نشات مي

اقـدام بـراي تھيـه و تـدوين . ادراک ضرورتھاي اجتماعي نيز ھسـت
اي از ھمين اعتماد و به واقع آغـاز  نشانه ٢دانشنامه برنامه درسي

  .ريزي درسي ايران است اي نو در حيات برنامه مرحله
ريزي  اه اعتماد عمـومي بـه برنامـهتقاضاي اجتماعي به ھمر. ٧

تـالش بـراي توليـد . درسي به طور گسـترده رو بـه افـزايش اسـت
ــي« ــه درســي مل ــه » برنام ــدام ب ــرورش و اق ــوزش و پ در وزارت آم

ــازنگري برنامــه ــاوري  ب ــوم، تحقيقــات وفن ھاي درســي در وزارت عل
منـدي از تـوان تخصصـي  شـوند کـه بھره ھايي محسـوب مي زمينه
اســـتفاده از عنـــوان . ســـازند درســـي را ضـــروري ميريزان  برنامــه
ريزي درســي بــراي مــوارد تبليغــاتي در عرصــه آمــوزش غيــر  برنامــه

گيـري  متقاضـيان بھره. دھد رسمي نيز ھمين اھميت را نشان مي
ريزي درســي در ســطوح مختلــف تحصــيلي و در  از خــدمات برنامــه

                                                      
 –انجمن مطالعات برنامه درسی عالوه بـر انتشـار يـک مجلـه علمـی  .١

و » مطالعـات برنامـه درسـی آمـوزش عـالی«پژوهشی، انتشار دو نشريه 
يـز در را ن) به صـورت الکترونيکـی(» پژوهشهای ميدانی برنامه درسی«

 .دستور کار خود دارد
تهيه و تدوين اين دانشنامه را انجمـن مطالعـات برنامـه درسـی و . ١

بينـی  آغاز کـرده و پيش ١٣٨٧بنياد بزرگ دانشنامه فارسی از مهر ماه 
 .هـ ش، منتشر شود ١٣٩٠شده است که در سال 
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ت پـذيري اين تقاضا براي مسؤلي. انواع آموزشھا رو به فزوني دارند
دھد  تخصصي، اگر با پاسخ مناسب ھمراه نشود، تغيير مسير مي

گيري از الگوھـا  شود تا تالش براي بھره و ھمين احتمال سبب مي
  .و روشھاي مناسب به طور جدي دنبال شود

شود که طي سـالھاي آينـده آرزوي  بيني مي به اين ترتيب پيش
مل بپوشد و ظھور ريزي درسي در ايران جامه ع برنامه  توليد دانش
ريزان درسـي ايـران صـرف  در آن شـرايط تـالش برنامـه. عيني يابـد

ھاي واقعــي تعلــيم و تربيــت ايــن جامعــه و  شناســايي مســئله
. پاسخگويي صادقانه و متفکرانه و پژوھشگرانه به آنھا خواھد شد

در اين مسـير، نيـاز بـه مشـارکت گسـترده و خيرخواھانـه تمـامي 
تحقــق يــافتن ايــن امــر بــا دو . شــود يآموختگــان احســاس م دانش

ريزان درسـي از دنيـاي  اول برنامـه: رخداد ديگر ھمـراه خواھـد بـود
آرماني خود فاصله خواھند گرفت و با درک شرايط فرھنگـي و ورود 

تر عمـل خواھنـد کـرد؛  بينانـه تر و واقع ھاي اجرا، عملياتي به عرصه
ان امــر ريزان درســي، در حکــم متخصصــ دوم اعتمــاد بــه برنامــه

ريزي درســي، ھــم در آمــوزش و پــرورش و ھــم در آمــوزش  برنامــه
ھــاي علــوم  اعــم از دولتــي و غيردولتــي و در تمــامي حوزه(عــالي 

انســاني، علــوم پايــه، علــوم مھندســي، علــوم پزشــکي و علــوم 
اين دو اتفاق زمينـه را . تر خواھد شد تر و گسترده عميق) اسالمي

ــه ــراي حضــور برنام ــهريزان درســي در ج ب ــاه واقعــي برنام ريزي  ايگ
ريزان درسـي در فراينـد  درسي مھيا خواھد ساخت و نقش برنامـه

ھاي  طراحــي، تــدوين، اعتباربخشــي، اجــرا و ارزشــيابي برنامــه
در ايـن دوره . تغييـر خواھـد داد» رھبـر«بـه » مشاور«درسي را از 

ريزي ـ در  ريزان درســي از افــرادي کــه در کمــک بــه برنامــه برنامــه
توانند نقش داشته باشـند،  مي –يص دست اندرکاران صورت تشخ

شوند که نقش محوري را در تمامي امور  به متخصصاني تبديل مي
ريزي درسي بر عھده خواھند داشت و در مواقـع الزم، اينـان  برنامه

. از متخصصان موضوعي يا متخصصان مباني کمـک خواھنـد گرفـت
جديـد، صـالحيتھاي  ريزان درسي براي ايفاي اين نقش البته برنامه

را کسـب خواھنـد کــرد و تـا انــدازه ) دانـش، مھـارت و نگــرش(الزم 
ــور تخصصــي  ــه ط ــا ســطوح  در حوزه(ضــرورت ب ھــاي موضــوعي ي

اين شرايط ايفاي نقـش و مسـؤليت . عمل خواھند نمود) تحصيلي
ھــاي  ريزان درســي، آنــان را بــه بــازنگري در دوره پــذيري برنامــه



 ...روانشناسي تربيتي در ايران و غرب 

 

ســي ملــزم خواھــد کــرد و ارتبــاط ريزي در آموزشــي رشــته برنامــه
ــا مراکــز برنامــه ريزي درســي را متحــول  کنــوني مراکــز آموزشــي ب

  .خواھد ساخت

  جمع بندي

ريزي درســـي در ايـــران ضـــمن گـــذر از مراحلـــي، داراي  برنامـــه
ايـن حرکـت اعتاليـي کـه پـس از . حرکتي رو به اعـتال بـوده اسـت

ز شـد، بـا اقـدام ريزي درسي اروپاييان آغا آشنايي ايرانيان با برنامه
ريزي درسـي طـي يـک دوره پنجـاه سـاله ادامـه يافـت و  به برنامه

زمينه را براي دوره بيست و پنج ساله تکـوين ھويـت علمـي مھيـا 
اکنـون بيسـت سـال اسـت کـه ايرانيـان مشـغول تحکـيم . ساخت
ريزي درسـي و توسـعه خـدمات آن  ھاي ھـويتي رشـته برنامـه پايه

ش ايرانيـان بـراي فھـم و توسـعه يکصد و پنجاه سـال تـال. ھستند
تـوان  اي را فراھم ساخته اسـت کـه مي ريزي درسي، زمينه برنامه

اميدوار بود با توليد دانش ھمراه خواھد شـد و جايگـاھي مناسـب 
ريزي درسي در ايران ايجاد خواھـد نمـود و از ثمـرات  را براي برنامه

منـد  هاين درخت تغذيه شـده از مـواد خـودي، جامعـه ايرانـي را بھر
  ).١جدول شماره (خواھد کرد 

ريزي درسـي ايـران  در تکوين مفھوم، گسترده و قلمروي برنامـه
توان به روشني متمايز ساخت و نشـان  نقش بارز سه گروه را مي

ريزي درسـي؛  گروه اول کساني ھستند که در اقدام به برنامه. داد
گيري  شکل اند؛ يا در فارغ از نامي که براي اين اقدام استفاده کرده

ريزي درسـي در ايـران نقـش اساسـي ايفـا  برنامـه) نظام(ساختار 
نـام » ريزي درسي ايران متقدمان برنامه«توان  اينان را مي. اند کرده
تـوان نخسـتين گـروه متقـدمان  اعضاي انجمـن معـارف را مي. نھاد

ھمچنين، شادروانان دکتر علي اکبـر سياسـي، دکتـر . قلمداد کرد
آبـادي  ، دکتر عيسي صديق و دکتر يحيي دولتمحمد باقر ھوشيار

  .توان از جمله اين گروه به حساب آورد را مي
شود که به کار توليد آثار علمي  گروه دوم کساني را شامل مي

ريزي درسـي و آمـوزش در ايـن  تخصصي، تاسيس رشته برنامـه –
اينــان جــداي از تخصــص و مــدرک تحصــيلي . انــد رشــته اقــدام کرده

و   يزي درسي مشـارکت داشـته ھاي آموزشي برنامه خود، در دوره
ريزي  به انتقال و توليد دانش مورد نياز جھت آموزش يا عمل برنامـه
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ريزي  معلمـان برنامـه«توان  اين گروه را مي. اند درسي کمک نموده
ھمچنين، اين گروه در اقدام به آموزشـھاي مربـوط . ناميد» درسي

ريزي درسي نقـش  ه برنامهب) کوتاه مدت و بلند مدت غير رسمي(
جمع قابل توجھي از اعضاي اين گروه معمـوالً . اند اساسي داشته

انـد و  ريزي درسـي بوده ھاي مرتبط بـا برنامـه تحصيل کردگان رشته
ريزان درسـي  در گسترش دانش پايه و افزايش گستره ديـد برنامـه

گيرنـد  از جمله کساني کـه در ايـن گـروه قـرار مي. اند نقش داشته
توان به نام علي شريعتمداري، شاد روان علي محمد کـاردان،  مي

مرتضي خلخالي، پرويز شھرياري، شـادروان علـي نقـي اسـراري، 
مسعود رضوي، ابراھيم کظيمي، محمـود مھرمحمـدي، نـادر قلـي 

الـه نـادري اشـاره  قورچيان، خسرو باقري، عليرضا کيـامنش و عزت
  .کرد

ــه تربيت ــروه ســوم شــامل کســاني اســت ک دگان خــاص شــ گ
ريزي درسـي  ھاي آموزشي منتھـي بـه مـدرک رشـته برنامـه دوره

ريز درسي شناسـايي  برنامه» عنوان«اينان با . شوند محسوب مي
و   شــــوند و از ايــــن حيــــث داراي تعلــــق خــــاطر بــــه رشــــته مي

ــا نــام  ايــن گــروه را مي. تحصــيلکردگان آن ھســتند   دانــش«تــوان ب
اولــين گــروه دانــش . دمعرفــي کــر» ريزي درســي آموختگــان برنامــه

ريزي درسي، حسـن  برنامه  آموخته دانشگاه تربيت معلم در رشته
تـوان نخسـتين  ملکي، سيد کاظم اکرمـي و رضـا محمـودي را مي

طـي دو دھـه گذشـته عـالوه بـر . افراد ايـن گـروه بـه حسـاب آورد
ــم، دانشــگاه تربيــت مــدرس و دانشــگاه آزاد  دانشــگاه تربيــت معل

ريزان درســي بــيش از ســاير مراکــز  مــهاســالمي در تربيــت برنا
  .اند آموزشي فعال بوده
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  ريزي درسي در ايران مراحل تحول برنامه: ١جدول شماره 
  ويژگيھاي عمده  دوره زماني  نام دوره رديف
ــا  ١٢٣٠از   آشنايي  ١  ١٢٩٠ت

  .ش
اطالع ايرانيان از نظام آموزشي اروپا و 

ــه ــد  برنام ــه چن ريزي درســي آن، ترجم
وپايي، تاليف چند کتاب کتاب درسي ار

درسي براساس سنت اروپـايي، طـرح 
ھاي نــــو در تعلــــيم و تربيــــت و  ايــــده

  .تاسيس مدارس جديد
ــا  ١٢٩٠از   عملگرايي  ٢  ١٣٤٠ت

  .ش
ريزي درسـي بـدون در  اقدام به برنامـه

اختيار داشتن دانـش مـورد نيـاز، توليـد 
ريزي درســـي  کتـــاب درســـي، برنامـــه

توســـط متخصصـــان موضـــوعي، ورود 
ـــرا و حک ـــد، اج ـــه عرصـــه تولي ـــت ب وم

  .ھاي درسي  ارزشيابي برنامه
تکــوين ھويــت   ٣

  علمي
ــا  ١٣٤٠از   ١٣٦٥ت
  .ش

ريزي  ايجــــاد نظــــام رســــمي برنامــــه
ــــاب  ــــتين کت ــــاليف نخس ــــي، ت درس

ريزي درسـي، ترجمـه و انتشـار  برنامه
درســي تــايلر، لــوي و   کتابھــاي برنامــه

ـــه  ـــژوھش ب ـــام دادن پ ـــيکلس و انج ن
يابي برنامه خصوص پژوھشھاي ارزش

  .درسي
تحکــــــــــــــيم   ٤

ـــــــــــه ھاي  پاي
  ھويتي

ــا  ١٣٦٥از   ١٣٨٥ت
  .ش

ـــيس  ـــي، تاس ـــدمات علم ـــعه خ توس
ھاي کارشناسي ارشد و دکتـراي  دوره

ــدرکاران  ــوزش دســت ان تخصصــي، آم
ھاي درســـي، انجـــام  توليـــد برنامـــه

پژوھشھاي ميداني و نظري، برگـزاري 
ھمايش ھا و نشستھاي علمي، تاليف 

تاسيس انجمـن  و انتشار منابع علمي،
ـــه تخصصـــي و   علمـــي، انتشـــار مجل

  ھــاي آموزشــي کوتــاه برگــزاري دوره
  .مدت

  توليد دانـش، تـدوين دانشـنامه برنامـه  به بعد ١٣٨٥از   نقش آفريني  ٥
ــومي  درســي، ــه ب ھاي  گرايي در برنام

درســي، توليــد برنامــه درســي ملــي، 
ھاي درســــــي  بــــــازنگري برنامــــــه

ــــــاتي شــــــدن  دانشــــــگاھي، عملي
ارتبـاط گسـترده   تخصصي،آموزشھاي 

ريزي  مراکــز آموزشــي و مراکــز برنامــه
ريزان  پذيري برنامــه درســي، مســؤليت

  .ريزان درسي و تغيير نقش برنامه
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  .امير کبير، چاپ دوم: ، تھرانامير کبير و ايران) ١٣٣٤. (آدميت، فريدون

  .نا بي: تھران ان،فکر آزادي و مقدمه نھضت مشروطيت در اير) ١٣٤٠. (ـــــــــــــــ

  .عطايي: ، ترجمه محمد رفيعي مھرآبادي، تھرانتاريخ معاصر ايران) ١٣٨٢. (آوري، پيتر

روابـط دولـت بـا روحانيـت در : دين و سياست در ايران معاصـر) ١٩٨٠. (اخوي، شاھرخ

  .آلباني: ، نيويورکدوره پھلوي

 .نا بي: ن، تھرااآلثر واآلثار) ١٣٠٦. (اعتمادالسلطنته، محمد حسين خان

چھـل سـال تـاريخ ايـران در دوره پادشـاھي ناصـرالدين ) ١٣٦٢(ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .، به کوشش ايرج افشار، تھرانشاه

، به خاطرات سياسي ميرزاعلي خان امين الدوله) ١٣٤١. (الدوله، ميرزاعلي خان امين

  .کتابھاي ايران: کوشش حافظ فرمانفرماييان، تھران

افکـار آدميـت، فريـدون و ھمـا نـاطق؛ : در» منھاج االعلي«) ١٣٥٦. (ھاني، ابوطالببھب

  .آگاه: ، تھراندر آثار منتشر نشده و دوره قاجار اجتماعي و سياسي و اقتصادي

  .البرز: ، به کوشش شھريار ماکان، تھرانپاسخ به تاريخ) ١٣٨٧. (پھلوي، محمدرضا

، آذرمـاه ٩، سال چھاردھم، شماره م و تربيتمجله تعلي) ١٣١٣(تاريخچه معارف ايران، 

  .٥٣٧-٥٣٠ص 

روزنامه اطالعات مروري بر تاريخچه مدارس جديد در ايران، ) ١٣٦٩. (ثواقب، جھانبخش

  .٦، ص ١٩١٧٩، تھران شماره ١٣٦٩آبانماه  ١٣يکشنبه 

، ماھنامه آموزش و پرورشکتابھاي درسي ايران، ) ١٣٥١. (خواجه نصير طوسي، احمد

  .١٨٨وم، دوره چھل و دوم، آذرماه، ص شماره س

قانون اساسـي معـارف، سـالنامه و آمـار سـالھاي ) ١٣١٧. (دايره آمار اداره کل نگارش

  .٤-١وزارت فرھنگ، ص : ، تھران١٣١٧تا  ١٣١٥

: تھــران. ج ٤. آبــادي تــاريخ معاصــر يــا حيــات يحيــي دولت) ١٣٦٢. (آبــادي، يحيــي دولت

  .فردوسي

  .نشر تاريخ ايران: ، تھرانسوانح عمر) ١٣٦٢. (الدين رشديه، شمس

، بنيانگذار فرھنگ نـوين ايـران: زندگينامة پير معارف رشديه) ١٣٧٠. (رشديه، فخرالدين

  .ھيرمند: تھران

، ماھنامــه آمــوزش و پــرورشداســتاني بــه نــام کتــاب درســي، ) ١٣٤٢. (ريــاحي، دکتــر

  .٣٣، سال ٤شماره 



 ...روانشناسي تربيتي در ايران و غرب 

 

، فتمــان اصــالح فرھنگــي در دوران قاجــارآمــوزش، ديــن و گ) ١٣٨١. (رينگــر، مونيکــا ام

  .ققنوس: خواه، تھران  ترجمه مھدي حقيقت

کليــات نظــام آمــوزش و ) ١٣٦٧. (سـتاد اجرايــي تغييــر بنيــادي نظــام آمـوزش و پــرورش

  .وزارت آموزش و پرورش: ، تھرانپرورش جمھوري اسالمي

ــلطان ــران) ١٣٦٤. (زاده، حســين  س ــدارس اي ــاريخ م ــا ت: ت ــتان ت ــد باس اســيس از عھ

  .آگاه: ، تھراندارالفنون

بررســي تحليلــي کتــب رياضــيات ســال ســوم راھنمــايي، ) ١٣٦٢. (ســيدي، ميربھــرام

  .دانشکده علوم تربيتي، دانشگاه تھران :تھران

  تا امام، بي: ، تھرانتعليم و تربيت اسالمي: مکتب. شريعتي، علي

  .دانشسراي عالي: ، تھرانتاريخ فرھنگ ايران) ١٣٤٩. (صديق، عيسي
ــه  صــفوي، امان ــا ) ١٣٨٣. (ال ــران باســتان ت ــران از اي ــرورش اي ــوزش و پ ــاريخ آم  ١٣٨٠ت

  .رشد: تھران شمسي،

  .کتابھاي جيبي: ، تھرانکتاب احمد) ١٣٤٦. (طالبوف، عبدالرحيم

اي از گزارش مشاوران ماوراء بحار در مـورد ھـدف  خالصه) ١٣٤٠. (طوسي، محمدعلي

  .شوراي مطالعه در فرھنگ ايران: ن، تھرا١، نشريه شماره فرھنگ ايران

ــاردان، علــي محمــد ــران معاصــر، در) ١٣٨٣. (ک ــرورش در اي : ســير دانــش آمــوزش و پ

  .بنياد ايران شناسي  :، تھرانشناسي مجموعه مقاالت ھمايش ايران

، ترجمــه حســن افشــار، تــاريخ آمــوزش و پــرورش در قــرن بيســتم) ١٣٦٨. (ف.کانــل، و

  .مرکز: تھران

، دولـت و جامعـه در دوران رضاشـاه: گيري ايران نوين شکل) ١٣٨٣. (يکرونين، استفان

  .جامي: فر، تھران  ترجمه مرتضي ثاقب

شـرکت : ، ترجمه کيکاووس جھانداري، تھرانسفرنامه کمپفر) ١٣٦٣. (کمپفر، انگلبرت

  .شھامي انتشارات خوارزمي، چاپ سوم

ــاتي، رودي ــاه، در) ١٣٨٣. (م ــرورش در دوره رضاش ــوزش و پ ــتفاني: آم ــرونين، اس : ک

، ترجمـه مرتضـي دولت و جامعه در دوران رضاشـاه  :گيري ايران نوين شکل) ١٣٨٣(

  .جامي: فر، تھران ثاقب

از : تاريخچه مختصر کتابھاي درسي و سير تطور آن در ايـران) ١٣٦٤. (مجيدي، موسي

  .٤، شماره فصلنامه تعليم و تربيتدارالفنون تا به امروز، 
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  .دانشگاه تھران: تھران

  .اسفار: ، تھرانسياحتنامة ابراھيم بيگ) ١٣٦٤. (العابدين اي، زين مراغه

بـه کوشـش صـادق سـجادي، . يـک کلمـه) ١٣٦٤. (مستشارالدوله، ميرزا يوسف خان
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  .زاده، تبريز ، به کوشش ھاشم ربيعکليات ملکم خان) ١٣٢٥. (ملکم خان، ميرزا

ـــ  ــه کوشــش محمــد محــيط مجموعــه عصــر: در. کتابچــه غيبــي) ١٣٢٧(ـــــــــــــــ ، ب
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گيري در نظــام  ســنتھا و مشــکالت تصــميم) ١٣٨٣. (الــه و ھمکــاران پور، نعمت  موســي

، ريزي درســي در ايــران انداز برنامــه قلمــرو و چشــم: ريزي درســي ايــران، در برنامــه

  .سمت: تھران

ــائيني، محمــد کــاظم ، ريزي آموزشــي تاريخچــه ســازمان پــژوھش و برنامــه) ١٣٦٢. (ن

  .٧-٦، ص ١٠٠ريزي درسي، نشريه شماره  سازمان پژوھش و برنامه: ھرانت

، سـال ھشـتم، مجله تعليم و تربيـتبرنامه تحصيالت ابتدايي، ) ١٣١٧. (وزارت فرھنگ

  .١٠٢-٧٥، تھران، ص ٤و  ٣شماره 

اولين دستور تعليمات شش ساله ابتدايي و سـه سـاله متوسـطه، ) ١٣٠٦(ــــــــــــــ 

  .اوقاف و صنايع مستظرفه ارف ومجله وزارت مع

  .، تھران١٣٠٨-١٣٠٧سالنامه و آمار تحصيلي ) ١٣٠٨(ــــــــــــــ 

  .نشر دانشگاھي  :تھران  ،وزيران علوم و معارف و فرھنگ ايران) ١٣٧٥. (يغمايي، اقبال
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  :انشناسی تربيتی در ايران و غربرو
  گذشته، حال و آينده

  

دکتر حسين 
 آبادي لطف

  

  چکيده

روانشناسی تربيتی مطالعة روانشناسانة چگـونگی تـدريس و 

ھای کـار  زمينـه .تربيت و کارآيی آنھا در وضعيتھای آموزشی است

روانشناســان تربيتــی در تعلــيم و تربيــت و روانشناســی جديــد، از 

ھا و  بيســتم در اروپــا و امريکــا، جــايی کــه نظريــهابتــدای قــرن 

ھای پژوھشی جديد فضايی تازه و جھانی بـرای ايـن دانـش  يافته

دانـش تـدريس و تربيـت در دورة . ايجاد کرده بود، بـه ظھـور رسـيد

اما، . پيش از ظھور روانشناسی تربيتی از نوع دانش پداگوژيک بود

علمـی جديـد دانش روانشناسـی تربيتـی بـه کـارگيری روشـھای 

گرايی در مسـائل  پژوھشی يعنی مشـاھدة نظامـدار و نيـز تجربـه

اي تـازه  تدريس و تربيت را اساس کار خود قرار داد و آغازگر مرحله

  .شد

دانــش روانشناســی تربيتــی در اروپــا و امريکــا بــا کوشــش 

دانشمندانی ماننـد آلفـرد بينـه، جـان ديـوئی، ادوارد ثرنـدايک، لِـو 

و بـا تحقيقـات ... نـدورا، رابـرت اسـترنبرگ و ويگوتسکی، آلبـرت با

                                                      
 ١٢/١٠/٨٧: تصويب نهايي                ٨/٨/٨٧: دريافت مقاله

.  بهشتیروانشناسی تربيتی دانشگاه شهيد استاد   com.lotfabadi@hossein  
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ھزاران دانشمند برجسته در سراسر جھان به رشـد و پيشـرفتي 

  .چشمگير رسيده چھرة تعليم و تربيت جديد را آراسته است

اين نگاه علمی به تدريس و تربيت، در نيمـة دوم قـرن بيسـتم 

ی از ھاي اگرچه، پيش از آن ھم نشـانه. در ايران نيز به ظھور رسيد

آن در انديشـــه و عمـــل مربيـــان بـــزرگ تعلـــيم و تربيـــت ايـــران در 

توان گفت که از زمان اميرکبير به  می. کشورمان پيدا شده بود

بعد، خاصـه در دورة مشـروطيت و پـس از آن بـا کوششـھای 

افرادی چون شادروان ميرزا حسـن رشـديه اسـت کـه انـدک 

نـش جديـد اندازی شدند و دا اندک مدارس جديد در ايران راه

اندازي نـو  تعليم و تربيت در ايران نشو و نمايی کرد و چشـم

  .پيش روی ما گشوده شد

پـــس از آن دوران آغـــازين، از زمـــان تشـــکيل ھشتصـــد و 

بيست و دومين جلسة شورای عالی فرھنگ که مصادف بود 

 ١٨بــا جلســة افتتاحيــة آن، بــر اســاس قــانون جديــد مصــوب 

ـــاه  ـــداف و مجلســـين ســـنا و شـــورای م ١٣٣١ديم ـــی اھ ل

ــه ــازه برنام ــق ت ــت رســمی رون ــيم و تربي ــت ھای تعل ، ای ياف

سـابقه  آموزش عمومی و آموزش عالی ايران گسترشـي بی

و با تأسـيس نخسـتين دورة  ١٣٥٠، از سال پيدا کرد و به تدريج

تحصيالت فوق ليسانس روانشناسی تربيتـی در دانشـکدة علـوم 

در  تـی در ايـراندانـش روانشناسـی تربيتربيتی دانشـگاه تھـران، 

مفھـوم جديـد علمـی آن بـه صـورت رسـمی و دانشـگاھی ظھــور 

ھای دکتـراي و  اکنون دھھا استاد و مدرس و محقق در دوره. يافت

فوق ليسانس روانشناسی تربيتـی در نُـه دانشـگاه بـزرگ کشـور 

مشـــغول بـــه کارنـــد و ســـاالنه دھھـــا نفـــر از ايـــن دانشـــگاھھا 

رش بيشــتر روانشناســی شــوند و زمينــة گســت التحصــيل می فارغ

ــران  تربيتــی و بھره ــرورش اي گيــري از ايــن دانــش را در آمــوزش و پ

  .آورند فراھم می
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اين مقاله ابتدا به توصيف وضعيت روانشناسی تربيتی در جھـان 

و سپس به چگونگی پيدايش و پيشرفت آن در ايـران پرداختـه و بـه 

روانشناســی تربيتــی . ١: ھفــت ســئوال زيــر پاســخ داده اســت

روانشناسی تربيتی در جھان چگونه تحول يافته است؟ . ٢ ست؟چي

دانشمندان بـزرگ روانشناسـی تربيتـی در جھـان کدامنـد و چـه . ٣

تعلـيم و تربيـت و روانشناسـی جديـد چگونـه . ٤ھايی دارند؟  نظريه

. ٥مقدمــة گســترش روانشناســی تربيتــی در ايــران شــده اســت؟ 

. ٦ورتی اســت؟ وضــعيت روانشناســی تربيتــی در ايــران بــه چــه صــ

. ٧کاربرد روانشناسی تربيتی در آمـوزش و پـرورش چگونـه اسـت؟ 

  وضعيت و آيندة روانشناسی تربيتی در ايران چگونه است؟
  
روانشناســی تربيتــی؛ مربيــان تعلــيم و تربيــت در  :ھا کليــدواژه

ايران؛ روانشناسـان تربيتـی ايـران؛ تـاريخ تعلـيم و تربيـت؛ آمـوزش 
 .ايران ھمگانی؛ آموزش و پرورش؛
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  روانشناسی تربيتی چيست؟. ١

ــونگی تــدريس و تربيــت و  ١روانشناســی تربيتــی مطالعــة چگ
کــارآيی آنھــا در وضــعيتھای آموزشــی، در روانشناســی تــدريس و 

آموز و معلـم و کـالس و مدرسـه و  يادگيری، در روانشناسی دانش
. در روانشناسی اجتماعی محيطھا و سازمانھای آموزشـی اسـت

ھای ديگر علوم، به ويژه بـا دانشـھای  بيتی با حوزهروانشناسی تر
روانشناسی، علـوم تربيتـی، علـوم اجتمـاعی، فلسـفه و اخـالق، 

  .فرھنگ و ھنرھا و با پزشکی و بھداشت در ارتباط است
ای از روانشناســـی و  روانشناســـی تربيتـــی را گـــاھی شـــاخه

آنچــه را امــروز بــا . اند ای از تعلــيم و تربيــت دانســته گــاھی شــاخه
عنوان تعليم و تربيت يا آموزش و پرورش در ترجمة کلمة انگليسی 

»education «بــريم، در ســنتھای آکادميــک يونــانی و  بــه کــار می
. شـد ناميـده می) يعنی دانش و ھنر معلمـی(فرانسوی، پداگوژی 

اسـت » آموز راھبری دانش«ريشة کلمة يونانی پداگوژی به معنای 
ه است کـه مسـئوليت بـردن و شد و پداگوگ به بردگانی گفته می

آوردن پسران اربـاب خـود بـه مدرسـه و مراقبـت از آنـان را برعھـده 
ــته ــين آموزشــی داده (اند  داش ــران چن ــه دخت ــتان ب ــان باس در يون
يــا » آمــوزش و پــرورش«بنــابراين، اصــطالح ). شــده اســت نمی

»education« ِکلمــة التينــی اســت کــه جــايگزينِ کلمــة يونــانی ،
اســت و در زبــان انگليســی بــه معنــای تمــام ) pedagogy(پــداگوژی 

مفاھيم مربوط به تدريس و يادگيری و فعاليتھای تعليم و تربيت بـه 
  ).٢٠٠٦، ٢وول فولک وين و پِری(شود  کار برده می

در حال حاضر اصطالح پداگوژی در برخی از دانشگاھھای امريکـا 
ــه می ــار گرفت ــه ک ــوان  ب ــا عن ــرای افتخــاری ب ــوع دکت شــود و يــک ن

شـود کـه  نيز به افرادی اعطـا مي» Ped. D٣«يا » دکترای پداگوژی«
. انــد ای در زمينــه تعلــيم و تربيــت انجــام داده کارھــای برجســته

دانشـــمندانی ھمچـــون ژان آمـــوس کُمِنيـــوس، يوھـــان ھنـــريش 
سوری، جان ديوئی، رودلف  پستالوتزی، فردريک فروبل، ماريا مونته

                                                      
١. Educational psychology 
٢. Woolfolk, Winne, , & Perry 
٣. Doctor of Pedagogy (Ped. D.) 
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ــر ــائولو فري ــه و پ ــتاينر، سلســتين فرن ــوان در شــمار  را می ١هاش ت
  .شدة جھان به حساب آورد پداگوگھا يا مربيان شناخته

پــداگوژی را گــاھی اســتفادة درســت از راھبردھــای تــدريس 
مثالً پـائولو فريـره، روشـھای آمـوزش بـه بزرگسـاالن را . اند دانسته

ناميد و معلم را مسئول تدريس درست مبتنی » پداگوژی انتقادی«
آموزان در محور  بخشی و قراردادن دانش ھیبر فلسفة انسانی آگا

او بـر ايـن بـاور اسـت کـه دانـش و . تعليم و تربيـت دانسـته اسـت
ــه و وضــعيت شخصــی و محيطــی و پيشــينة دانش ــوزان و  تجرب آم

كننـد، بايـد   آموزان تعيين می ھدفھای آموزشی را که معلم و دانش
ــرار داد ــت ق ــدريس و تربي ــار ت ــی . اســاس ک ــيم و تربيت ــنن تعل س

ــدگاھھای  ــر دي ــز ب ــيالدی ني ــوزده و بيســت م ــرن ن ــداگوژيک در ق پ
بخش رنسـانس اسـتوار بـود و انـدک انـدک چھـرة جھـان را  رھايی

  .متحول کرد
امــروز ايــن ديــدگاه در ميــان روانشناســان و متخصصــان تعلــيم و 
تربيت پذيرفتـه شـده كـه روانشناسـي تربيتـي يـك رشـتة علمـي 

وشــھاي پــژوھش، ھاي خــاص، ر مشــخص اســت كــه داراي نظريــه
روانشناسي تربيتي مطالعه و . مسائل و فنون خاص خويش است

تحقيق در انديشه و احساس و عمل كساني اسـت كـه مشـغول 
ارائه و دريافت تدريس و تربيت در يك محـيط آموزشـي و پرورشـي 

. كننـــد ھســـتند و برنامـــة تعلـــيم و تربيتـــي خاصـــي را دنبـــال مي
ھاي  ســـاير رشـــته روانشناســـي تربيتـــي دانشـــي متمـــايز از

روانشناسي است و اولين ھدف آن فھميدن و بھبود بخشـيدن بـه 
كـــار روانشناســـي تربيتـــي مطالعـــة . تعلـــيم و تربيـــت اســـت

در جريان ايـن . شناسانة مسائل روزمرة تدريس و تربيت است روان
ھا، اقــدامات تربيتــي و  مطالعــات اســت كــه اصــول، الگوھــا، نظريــه

ــت  ــدريس و تربي ــي ت ــات روشــھاي عمل ــا و تجلي ــابي جريانھ و ارزي
آمـــوزان و فرآينـــدھاي پيچيـــدة  انديشـــه و عواطـــف و رفتـــار دانش

  .شود اجتماعي و فرھنگي مدارس بررسي مي
روانشناســي تربيتــي، نــه بــا روانشناســي بلكــه، بــا تــدريس و 

تـا وقتـي . شـود تربيت و با چگونگي كار معلمان و مربيان آغـاز مي

                                                      
١. Jan Amos Komenius; Johann Heinrich Pestalozzi; Friedrich Froebel; Maria Montessori; 
John Dewey; Rudolf Steiner; Celestin Freinet; & Paulo Freire 
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در مراكز آموزشي و پرورشي چگونه ندانيم كه كار تدريس و تربيت 
ــه ــا چــه مســائلي در كــار خــود روب ــان ب رو  اســت و معلمــان و مربي

توانيم به اھميت روانشناسي تربيتـي بـراي حـل آن  ھستند، نمي
مسائل پي ببريم روانشناسي تربيتـي در پـي تركيبـي از مـدلھا و 
ــرد  ــا عملك ــه از دانــش روانشناســي ب ــاي برگرفت روشــھا و مھارتھ

شناسـي  ھاي روان يافتـه. آمـوزان و مـدارس اسـت و دانشمعلمان 
ھاي جســـمي، شـــناختي، زبـــاني، اجتمـــاعي،  در جنبـــه(رشـــد 

در (شناسـي يـادگيري  ، روان)اخالقي، عاطفي و تفاوتھـاي فـردي
رويكردھاي متفاوت رفتاري، شناختي، پردازش اطالعات و مدلھاي 

ـــان ـــول و )گرايانه انس ـــيت، اص ـــزش و شخص ـــي انگي ، روانشناس
ــدريس، آزمــون و ســنجش و ارزشــيابي، بھره ــري از  روشــھاي ت گي

ــاتواني  اطالعــات و تصــميم ــدريس و مســائل ن ــود ت ــراي بھب گيري ب
يادگيري و محروميتھاي اجتماعي و فرھنگـي و زبـاني در آمـوزش، 

  .دھند عنوانھاي اصلي اين رشته را تشكيل مي
در روانشناسي تربيتي ، )٥٥، ص ١٣٧٦(به نوشتة گيج و برلينر 
اي در تعليم و تربيت و بخشي بسـيار مھـم  واقع رشتة علمي پايه

به خالف كساني كه . از دانش روانشناسي و تعليم و تربيت است
دانند و  مي" كاربرد روانشناسي در تدريس"روانشناسي تربيتي را 

پلـــي در حـــد فاصـــل "يـــا كســـاني كـــه روانشناســـي تربيتـــي را 
آورنـد، روانشناسـي  ب ميبه حسـا" روانشناسي و تعليم و تربيت

تربيتي مھمترين سرماية علمي براي تدريس و يادگيري و تربيت و 
يك رشتة مستقل علمي است كه در انجام كـار دشـوار و پيچيـدة 

  .كند تعليم و تربيت به ما كمك مي
ھاي عملـي  تواند در بسـياري از جنبـه روانشناسي تربيتي، مي
ھايي در مـورد عوامـل  هايـن علـم، ايـد. آموزش به ما بصيرت بدھـد

مؤثر بر يادگيري در خانواده، مدرسـه، محيطھـاي شـغلي و محـيط 
روانشناســـي تربيتـــي، ھمچنـــين در . دھـــد اجتمـــاعي ارائـــه مي

ھاي  ريزي درسي، مشاوره و سـاير جنبـه مديريت آموزشي، برنامه
آموزشــي و پژوھشــي و كــاربردي تــدريس و تربيــت حــائز اھميــت 

  .بسيار است
سي تربيتي، عموماً، داراي پنج وظيفة اساسـي دانش روانشنا

آموز؛ شناختن و به  انتخاب ھدفھا؛ شناخت ويژگيھاي دانش: است
ھاي مربوط به فرآيند يادگيري و رشد؛ انتخـاب و بـه  كار بردن نظريه
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كارگيري روشـھاي تـدريس و تربيـت و ارزشـيابي يـادگيري و رشـد 
لگوی فرآيند تـدريس و ای که در ا ھر يک از پنج وظيفه. آموزان دانش

ـــت  ـــادی،  لطف(تربي شـــود دارای  مشـــاھده می) ٢٩، ص ١٣٨٧آب
ايـن . بنيادھای نظری و اصول و قوانين مبتنی بـر پـژوھش ھسـتند

ھای علـوم انسـانی، نـزد  ھای بنيادی، ھماننـد سـاير نظريـه نظريه
دانشمندان و مکاتب گوناگون روانشناسی و روانشناسـی تربيتـی 

ھای معينـی را  به ھمين دليـل مـا بايـد نظريـه. متفاوت از يکديگرند
اين . برای تبيين ھر يک از موضوعھای تدريس و تربيت انتخاب کنيم

ــه و ھــم دارای  ــاد علمــی و خردمندان ــد ھــم دارای بني ــاب باي انتخ
  .تناسب اجتماعی و فرھنگی باشد

ای، تدريس و تربيت بايـد بـر  ھای محکم پايه جدا از اتکا به نظريه
ـــول ـــاس اص ـــھای  اس ـــه در پژوھش ـــرد ک ـــورت گي ـــوانينی ص و ق

ــده اســت ــه دســت آم ــی ب ــک از . روانشناســی تربيت ــار در ھري ک
ھای تدريس و تربيـت، در ھـر زمـان و در ھـر شـرايط نيـاز بـه  پديده

بررسيھا و پژوھشھايی جديد دارد، تا بتوان از درسـتی آن مطمـئن 
ده يـا يافته از ھـر پديـ توان اطالعاتي سازمان از اين طريق می. شد

  .دست آورد  ھر يك از مفاھيم تدريس و تربيت به
در حالی که دستيابی به اصول و قوانين روانشناسی تربيتی از 

شود، تبيين درستیِ اصولی که بـا  پردازی و پژوھش آغاز می نظريه
ای و  ھای پايـه پژوھش به دست آمده نيز از طريـق بـازنگری نظريـه

بخش تــدريس و  ه و نظــامکننــد بررســی ســاز و کارھــايی کــه تعيين
ــت اســت حاصــل می ــه. شــود تربي ھا و اصــول روانشناســی  نظري

اي اساسـی در دسـتيابی بـه ھـدفھای تـدريس و  تربيتی، وسـيله
تر از آن اسـت کـه تصـور  اما، به کارگيری آنھـا پيچيـده. تربيت است

برنامه و عمل تـدريس و تربيـت نيـز بايـد بـر پژوھشـھای . شود می
يتــی، خاصــه بــر پژوھشــھای کيفــی و محکــم روانشناســی ترب

بـــرای آنکـــه خـــود معلـــم چنـــين . مطالعـــات مـــوردی، بنـــا شـــود
پژوھشھايی را در جريان تدريس و تربيت و صورت دھـد، او نيازمنـد 
برخورداری از غنای ديدگاھھای نظری و شناخت مبـانی و اصـول و 
قــوانين روانشناســی تربيتــی و انديشــة نقــاد و ذھــن جســتجوگر 

لمــی معمــار اصــلی تــدريس و تربيــت بــه شــمار چنــين مع. اســت
  .آيد می

  تاريخ تحول روانشناسی تربيتی در جھان. ٢
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ھای روانشناســی و  روانشناســی تربيتــی، ماننــد ديگــر شــاخه
تعليم و تربيت، از علوم انسانی، فلسفه و نيز فلسفة تربيـت جـدا 

تواند مدعی آن باشد که برای  شده است، اين حوزه از دانش نمی
بـار بـه تحليـل نظامـدار فراينـدھای آموزشـی دسـت زده  نخستين

اســت، زيــرا در زمانھــای بســيار دور نيــز چنــين کوششــھايی، بــه 
حتـی مربيـانی . گرفتـه اسـت ای ذھنی و سـاده، صـورت می گونه

و سـقراط و فردوسـی و سـعدی و  ١چون کنفوسـيوس و دموکريـت
ر بنــدی و اظھــار نظــر د و روســو نيــز بــه بررســی و طبقه ٢کُمنيــوس

کوششـھای . محتوا و روشھای آموزشی و تربيتـی پرداختـه بودنـد
بســياری از ايــن مربيــان در کشــورھای خودشــان، مــثالً در چــين و 

اما در اروپا و امريکا، از قـرن . يونان و ايران، تداوم قابل ذکری نيافت
نوزدھم به بعد، دانشمندانی چـون ويليـام جيمـز، اسـتانلی ھـال، 

رد بينـه، لِـو ويگوتسـگی، ژان پيـاژه، جـروم ماريا مونته سوری، آلفـ
و ديگران به کوششھایي جديد دسـت زدنـد و دانـش جديـد  ٣برونر

  .روانشناسی تربيتی را بنياد نھادند
تمايز اساسی روانشناسی تربيتی در گذشته و حال اساساً در 
بــه کــارگيری روشــھای علمــی جديــد پژوھشــی، يعنــی مشــاھدة 

ائل تــدريس و تربيــت اســت کــه در گرايی در مســ نظامــدار و تجربــه
گيری روانشناسی تربيتی  حتی در آغاز شکل. گذشته معمول نبود

در اواخــر قــرن نــوزدھم، ترديــدھايی در اصــالت علمــی ايــن رشــته 
روانشناسـی از نـوع «: گفت مثالً ويليام جيمز می. شده است می

توان مسـتقيماً از  دانش و تدريس از نوع ھنر است و دانش را نمی
بلکـه بـه ذھنـی نـوآور نيازمنـديم کـه از عھـدة . استخراج کـرد ھنر

امـا ايـن نظـر در ). ١٨٩٩/١٩٨٣ويليـام جيمـز، (» چنين کـاری برآيـد
ھمان سالھا تغيير کرد و دانشمندانی چون استانلی ھـال و ادوارد 

. بـر علمـی بـودن روانشناسـی تربيتـی پافشـاري كردنـد ٤ثرندايک
را بـرای   او زمينـه ٥زی ابـزاریسا مطالعات ثرندايک و نظرية شرطی

                                                      
١. Democritus 
٢. Comenius 
٣. William James; Maria Montessori; Alfred Binet; Lev Vygotsky; Stanley Hall; Jean Piaget; 
& Jerome Bruner 
٤. Stanley Hall & Edward Thorndike 
٥. Instrumental conditioning 
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ای، يــادگيری تــا حــد تســلط و  مطالعــات مربــوط بــه آمــوزش برنامــه
  .فراھم آورد ١يادگيری به کمک کامپيوتر

ــان و . ٣ ــی در جھ ــزرگ روانشناســی تربيت دانشــمندان ب
  ھای آنان نظريه

پيدايش و رشـد روانشناسـی تربيتـی جديـد بـا مطالعـات و آثـار 
شـود و بـا  استانلی ھال در امريکـا شـروع میآلفرد بينه در اروپا و 

نام دانشمنداني به نام ھمراه است که ھر يک آرايي ارزشـمند در 
از اين ميان زيمرمـان . اند اين حوزه از دانش روانشناسی ارائه کرده

نامھــای زيــر را بــه ترتيــب حــروف الفبــای التــين ) ٢٠٠٣( ٢و شــانک
بنيـامين بلـوم، آن بـراون، آلبـرت بانـدورا، آلفـرد بينـه، : اند برشمرده

جروم برونر، لـی کرانبـاخ، جـان ديـوئی، ناتانيِـل گِـيج، رابـرت گانيـه 
ويليــام جيمــز، ماريــا مونتــه ســوری، ژان پيــاژه، رابــرت اســترنبرگ، 
ھربرت سيمون، بروس فردريک اسـکينر، چـارلز اسـپيرمن، لـوئيس 

  .٣ترمن، ادوارد ثرندايک و لِو سمينوويچ ويگوتسکی
ت روانشناسی تربيتی مرھون دانشمندان مذکور رشد و پيشرف

  :توان به سه دوره تقسيم کرد است و می
کــه شخصــيتھايی  ١٩٢٠تــا  ١٨٩٠گيری از ســال  دورة شــکل. ١

چون ويليام جيمز، آلفرد بينه، جان ديوئی، ادوارد ثرنـدايک، لـوئيس 
  اند؛ ترمن و ماريا مونتسوری در آن نقشي مھم داشته

ــا  ١٩٢٠ز ســال يابی ا دورة شــھرت. ٢ ــه می ١٩٦٠ت ــو  ک ــوان لِ ت
ويگوتسکی، بروس اسکينر، ژان پياژه، لی کرانبـاخ، و رابـرت گانيـه 

  ھای اين دوره دانست؛ را مھمترين چھره

                                                      
١. Programmed instruction; Mastery learning; & Computer-based learning 
٢. Zimmerman & Schunk 

٣. Albert Bandura ١٩٢٥-; Alfred Binet ١٩١١-١٨٥٧; Benjamin Bloom ١٩٩٩-١٩١٣; Ann Brown 
١٩٩٩-١٩٤٣; Jerome Bruner ١٩١٥-; Lee Cronbach ٢٠٠١-١٩١٦; John Dewey ١٩٥٢-١٨٥٩; 
Nathaniel Gage ١٩١٧; Robert Gagné ٢٠٠٢-١٩١٦; William James ١٩١٠-١٨٤٢; Maria 
Montessori ١٩٥٢-١٨٧٠; Jean Piaget ١٩٨٠-١٨٩٦; Herbert Simon ٢٠٠١–١٩١٦; Robert Sternberg 
١٩٤٩-; Burrhus Frederic Skinner ١٩٩٠-١٩٠٤; Charles Spearman ١٩٤٥-١٨٦٣; Lewis Terman 
١٩٥٦-١٨٧٧; Edward L. Thorndike ١٩٤٩-١٨٧٤; & Lev Semenovich Vygotsky ١٩٣٤-١٨٩٦ 
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ھای شاخص آن  که چھره. تا کنون ١٩٦٠دورة معاصر از سال . ٣
بنيامين بلوم، ناتالی گيج، جروم برونر، ھاوارد گاردنر، آلبرت باندورا، 

  .رت استرنبرگ و آن براون ھستندراب
ھای پژوھشی نوآورانة ھر يک از ايـن  ھای اساسی و يافته ايده

. دانشمندان موجب تحول تاريخی روانشناسی تربيتی شده است
ــا نظريــة روانشناســی اجتمــاعی فرھنگــی و  -مــثالً ويگوتســکی ب

اند دانــش  اجتمــاعی توانســته -آلبــرت بانــدورا بــا نظريــة شــناختی
ای از   چكيـده. ربيـت را بـا گامھـایي بلنـد بـه پـيش ببرنـدتدريس و ت

يعنی آلفرد بينـه، (ھای سه دانشمند از دورة اول  ديدگاھھا و يافته
يعنـی لِـو (، يک دانشمند از دورة دوم )جان ديوئی و ادوارد ثرندايک

يعنــی آلبــرت بانــدورا و (و دو دانشــمند از دورة ســوم ) ويگوتســکی
ــرت اســترنبرگ شــي مھــم در تحــوالت روانشناســی را کــه نق) راب

  .کنيم اند در اينجا ارائه می تربيتی داشته

  آلفرد بينه

ــه  ــرد بين ــا  ١٨٥٧(آلف روانشــناس ) ١٩١١ت
کننــدة  فرانســوی اســت کــه نخســتين تھيه

گــذار آزمونھــای ھــوش در  آزمــون ھــوش و پايه
او اگرچه در رشتة حقوق . روانشناسی است

در  درس خوانده بـود و تحصـيالت دانشـگاھی
رشته روانشناسی نداشت، اما به قـدری بـه 

مند شد و در اين حوزه کار  روانشناسی عالقه
، معــاون ١٨٩٤تــا  ١٨٩١کــرد کــه در ســالھای 

آزمايشگاه روانشناسی تجربـی دانشـگاه سـوربُن شـد و تـا پايـان 
  .عمر خود رياست اين آزمايشگاه را برعھده داشت

تــــرای او و ھمکــــارش تئــــودور ســــيمون کــــه دانشــــجوی دک
نوشت، در سـال  روانشناسی بود و رسالة خود را زير نظر بينه می

آزمــونی را ســاختند کــه ھــدف آن تشــخيص نيازھــای ويــژة  ١٩٠٥
آنان . ھای درسی مدرسه بود آموزان برای سازگاری با برنامه دانش

پس . بازسازی کردند ١٩١١و  ١٩٠٨اين آزمون را دو بار در سالھای 
او لــوئيس تــرمن، در دانشــگاه اســتنفورد از مــرگ بينــه، در آزمــون 

بينـه  -امريکا، تجديد نظر كرد و به نـام مقيـاس ھوشـی اسـتنفورد
ناميده شد و تا کنون نيـز بـا ھمـين نـام تجديـدنظر و انتشـار يافتـه 
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بـرای مطالعـة بيشـتر (اند  است و روانشناسان از آن استفاده كرده
و  ١٢٥تـا  ١١٦ ، صـص١٣٨٧آبـادی،  لطف: در اين مورد نگاه کنيد به

  ).٢٧٢تا  ٢٦٦
کتاب و مقاله نوشـت کـه در  ٢٠٠آلفرد بينه در عمر علمی خود 

ھای روانشناسی تجربی، روانشناسـی رشـد، روانشناسـی  حوزه
اجتمــاعی، روانشناســی تفاوتھــای فــردی و روانشناســی تربيتــی 

ھای او بر دانشـمندان پـس از وی، از جملـه بـر  انديشه. اقرار دارند
با تئودور سيمون، ھمکار پيشين بينـه،  ١٩٢٠که در سال ژان پياژه 
  .کرد، تأثير داشته است کار می

  جان ديوئی

فيلســــوف ) ١٩٥٢تــــا  ١٨٥٩(جــــان ديــــوئی 
تربيتـــی، روانشـــناس و يـــک اصـــالحگر تربيتـــی 

ھايش ھـم در امريکـا  امريکايی است که انديشه
و ھم در ميان دانشمندان کشورھای ديگـر تـأثير 

او بـه اتفـاق چـارلز سـاندرز . ستفراوان داشته ا
به عنوان بنيانگذاران مکتب  ١پيرس و ويليام جيمز
  .شوند شناخته می ٢فلسفی پراگماتيسم

 ٣وی ھمچنين، بنيانگذار روانشناسـی عملگـرا
تعليم و تربيت در امريکای نيمـة اول  ٤گرايیِ و رھبر نھضت پيشرفت

امريکـا زيـر او در اولين آزمايشگاه روانشناسـی . قرن بيستم است
از  ١٨٨٤نظــر اســتانلی ھــال کــار کــرد و دکتــرای خــود را در ســال 

ـــرد ـــت ك ـــاپکينز درياف ـــان ھ ـــرای او در . دانشـــگاه ج رســـالة دکت
ايدآليسـم مطلـق «بود و پژوھشـی ويـژه در » روانشناسی کانت«

وی بــه مــدت پــانزده ســال در دانشــگاه . نيــز بــه عمــل آورد» ھگــل
ود و ســپس بــه مــدت ميشــيگان مشــغول بــه تــدريس و تحقيــق بــ
در ھمين سالھا بود که . ھشت سال استاد دانشگاه شيکاگو شد

نظرية خود در مورد فلسفة علم مبتنـی بـر تجربـه و مکتـب فکـری 

                                                      
١. Charles Sanders Pierce & William James 
٢. philosophical school of pragmatism 
٣. functional psychology 
٤. progressive movement 
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وی بـه مـدت يـک سـال نيـز رئـيس انجمـن . پراگماتيسم ارائه کـرد
تـا پايـان عمـر بـه عنـوان  ١٩٠٤روانشناسی امريکـا بـود و از سـال 

  .اه کلمبيا مشغول به کار بوداستاد فلسفه در دانشگ
ديوئی اگرچه قبـل از ھـر چيـز يـک مربـی بـزرگ تعلـيم و تربيـت 
است، اما آثار او به مسائل گوناگون ديگری مانند تجربه و طبيعـت، 
ھنر و تجربه، منطق و کشف، دموکراسی و اخالقيات نيز اختصاص 

دادن را کليـد  ديوئی دموکراسـی کامـل و نـه فقـط رأی. يافته است
داند  صلی برای دستيابی به مدارس پيشرفته و جامعة مدنی میا

گيری عقايـد عمـومی از طريـق ارتبـاط  و بر اين باور است که شکل
شناســان و  مــؤثر شــھروندان بــا متخصصــان و متفکــران و جامعه

ــا،  ــن ارتباطھ ــدگاھھای حاصــل از اي ــه دي سياســتمداران و عمــل ب
مکتـب «بـا عنـوان  اي پژوھشـی او صاحب نظريـه. پذير است امکان

از ميـان آثـار مھمتـر او . نيـز ھسـت» جديد پژوھشـھای اجتمـاعی
کـه ) ١٨٩٦(» قـوس بازتـابی مفھـوم در روانشناسـی«توان به  می

ـــاھيم روانشناســـی و زمينه ـــارة مف ـــادی درب ـــر انتق ـــک اث ســـاز  ي
کــه ) ١٩١٦(» دموکراســی و آمــوزش«ديــدگاھھای بعــدی اوســت؛ 

طبيعــت «تربيــت پيشــرو اســت؛ بيــانگر آراي او در جنــبش تعلــيم و 
که به بررسـی نقـش عـادات در رفتـار ) ١٩٢٢(» آدمی و سلوک او

ــردازد؛  انســان می ــه و طبيعــت«پ ــامالً ) ١٩٢٥(» تجرب ــري ک ــه اث ک
کــه در ) ١٩٢٧(» عامــة مــردم و مســائل آنــان«متــافيزيکی اســت؛ 

کـه يـک ) ١٩٣٤(» ھنر به مثابة تجربه«دفاع از دموکراسی است؛ 
کـه ) ١٩٣٤(» باور عمومی«شناسی است؛  زيبايیاثري مربوط به 

نظريــة : منطــق«پــردازد؛  بــه بررســی انســانی دربــارة مــذھب مي
که بيانگر آراي خاص ديوئی دربارة مفھوم منطق ) ١٩٣٨(» پژوھش

ھای  را که به بررسـی ريشـه ١)١٩٣٩(» آزادی و فرھنگ«است؛ و 
م ديـوئی کوشـيده اسـت در تمـا. فاشيسم پرداخته است نام بـرد

اين آثار که مربوط به موضوعھای متفاوت است، رويکرد عملگرايانـه 
. و آزاديخواھانه و پيشرو خود در فلسفة تربيت را به نمايش بگذارد

                                                      
١. The Reflex Arc Concept in Psychology" (١٨٩٦); Democracy and Education (١٩١٦); 
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گيريھـای اجتمـاعی  ديدگاھھای او که فرايندگراسـت و دارای جھت
ای دارای رنـگ  دارد، ھم دارای ويژگی مُدرنيسـتی و ھـم تـا انـدازه

ی مطالعة بيشتر در مورد نظريـات جـان ديـوئی، برا(فرامُدرن است 
  ).٢٠٠٣، ١نگاه کنيد به مارتين جی

ديدگاھھای ديوئی در تعليم و تربيت و در روانشناسـی تربيتـی، 
کـيش پـداگوژيکی «: بيش از ھمه در اين آثار او نمـود يافتـه اسـت

ريزی  کـودک و برنامـه«؛ )١٩٠٠(» مدرسه و جامعه«؛ )١٨٩٧(» من
؛ و )١٩١٦(» دموکراســـی و تعلـــيم و تربيـــت«؛ )١٩٠٢(» درســـی

  .٢)١٩٣٨(» تجربه و آموزش«

  ادوارد ثرندايک

، )١٩٤٩تــــا  ١٨٧٤( ٣ادوارد لــــی ثرنــــدايک
تحصــيالت فــوق ليســانس خــود را در دانشــگاه 
ھاروارد و دکترای خود را در دانشگاه کلمبيـا بـه 

او از ھمان ابتدا، به روانشناسـی . انجام رساند
در مقام  ١٨٩٩از سال . يدورز تربيتی عشق می

مدرس روانشناسی در کـالج معلمـان دانشـگاه 
کلمبيا مشغول به کـار شـد و تقريبـاً تمـام عمـر 
آکادميک خود را در ھمين دانشگاه سـپری کـرد 
ــادگيری انســان،  ــژوھش در ي ــدريس و پ ــه ت و ب

   .آموزش و پرورش و آزمونھای روانی پرداخت
فرايند يادگيری موجـب شـد تحقيقات او در مورد رفتار حيوانات و 

را مطــرح ســازد و ھمــين نظريــه بــود کــه  ٤کــه او نظريــة ارتبــاطی
  .سازی علمی برای روانشناسی تربيتی جديد را فراھم آورد زمينه

پژوھشھای او در چگونگی فـرار گربـة آزمايشـگاھی او از جعبـة 
بـه ايـن معنـا کـه آزمـودنی بـا . انجاميـد» قـانون اثـر«ماز به کشف 

کند و موقعی که پاسخھای  خطا آغاز به حل مسئله میآزمايش و 
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او با نتايج رضايتبخش ھمراه باشند، با وضعيت موجود ارتباط مثبت 
آور ھمــراه باشــند، ايــن ارتباطھــا  کننــد و اگــر بــا نتــايج رنــج پيــدا می

ــر . گردنــد تضــعيف می ــر«او افــزون ب و » قــانون تمــرين«، »قــانون اث
با چنـين کشـفياتی . يری کشف کردرا نيز در يادگ ١»قانون تازگی«

ھای  تحقيقـات و يافتـه. بود که او منحنيھای يادگيری را ترسيم کرد
ثرندايک تأثيري ژرف بر پژوھشھای بعدی در زمينة يادگيری، خاصه 

  .، به جا گذاشت٢شدن عامل بر تحقيقات اسکينر و نظرية شرطی
اعتقـاد  او در شمار اولين مدافعان يادگيری فعال در آموزش بـود و

اندازی شخصی با موضوع آمـوزش اسـت  داشت که در جريان دست
اولـين اثـر او نيـز بـا عنـوان . رسـند آمـوزان بـه يـادگيری می که دانش

پــس از آن، . انتشــار يافــت ١٩٠٣در ســال » روانشناســی تربيتــی«
سـال (» گيريھای اجتمـاعی ای بر تئوری ذھن و انـدازه مقدمه«کتاب 
ـــاب )١٩٠٤ ھـــوش «؛ )١٩٠٥ســـال (» نشناســـیعناصـــر روا«؛ کت

و  ١٩٣٢، ١٩٢١در ســالھای (؛ ســه کتــاب )١٩١١ســال (» حيوانــات
ـــه ) ١٩٤٤ ـــدن و نوشـــتن ب ـــتن و خوان ـــوزش ســـخن گف ـــرای آم ب
روانشناســی تــدريس «آمــوزان و بــرای اســتفادة معلمــان؛  دانش

بنيادھــــای «؛ )١٩٢٧(» گيری ھــــوش انــــدازه«؛ )١٩٢٢(» حســــاب
» تمــايالت و عاليــق و نگرشــھاروانشناســی «؛ و )١٩٣٢(» يــادگيری

  .را نوشت ٣)١٩٣٥(
وی در زمينة مسائل صـنعتی و سـازمانی و آزمـون کارکنـان نيـز 

بندی  ســازيھايی بــرای دســته فعاليــت داشــت و پژوھشــھا و آزمون
او، مانند بسـياری از روانشناسـان . نظاميان ارتش امريکا انجام داد
شناســی رئــيس انجمــن روان) ١٩١٢(بــزرگ ديگــر، يــک ســال ھــم 

برای مطالعة بيشتر در مورد نظرية ثرندايک، نگـاه کنيـد (امريکا بود 
  ).٢٠٠٣، ٤به زيمرمان و شانک
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  لِو ويگوتسکی

) ١٩٣٤تـا  ١٨٩٦( ١لِو سيمينوويچ ويگوتسکی
تـاريخی و اھـل  - بنيانگذار روانشناسی فرھنگی

او کارھــای . بــالروس در شــوروی ســابق اســت
ـــه  ـــی بســـيار در روانشناســـی را ک ـــک علم ي

مجموعة متنوع شـش جلـدی اسـت، در فاصـلة 
در انستيتوی روانشناسـی  ١٩٣٤تا  ١٩٢٤کوتاه 

  .مسکو به انجام رساند
آثار او در روانشناسی رشـد، رشـد کـودک و 

تفکـر و «تا ) ١٩٢٥(» روانشناسی ھنر«تعليم و تربيت است که از 
ــان ــر می) ١٩٣٤(» زب ــرد را در ب ــه . گي ــدی او از جمل ــای کلي نوآوريھ
ای و پشـتيبانی از  ل ابزارھای روانشـناختی، آمـوزش واسـطهشام
ـــاال،  دانش ـــی ســـطح ب ـــای ذھن ـــردن، کارکردھ ـــی ک ـــوز، درون آم
  .است ٢گيری مفھوم و آموزش در منطقة مجاور رشد شکل

ويگوتسکی نقش فرھنگ و ارتباطھای ميـان فـردی را در رشـد مـورد 
ی ذھنـی تأکيد قرار داده و نشان داده است که کارکردھای سـطح بـاال

ای تاريخی در اين يـا آن فرھنـگ معـين و در ارتباطھـای فـردی و  به گونه
از اين طريـق . گيرد تعامل اجتماعی با افراد کليدی محيط فرد شکل می

است کـه عـادات ذھنـی موجـود در فرھنـگ معـين، از جملـه الگوھـای 
ــودک منتقــل  ــه ک ــر دانشــھای نمــادی ب ــان نوشــتاری و ديگ ــانی، زب زب

ھمـين . سازد مفاھيم و دانش شخصی خاص خود را می شود و او می
دانش اختصاصی کودک است که دانش مشترک او با فرھنـگ خـويش 

مـثالً چگـونگی سـوار شـدن بـر . است و در ذھن او درونی شده است
دوچرخه يـا چگـونگی اسـتفاده از قلـم، اگـر چـه در تعامـل اجتمـاعی و 

اسـت کـه متعلـق شود، اما دانشی  فرھنگی و آموزشی فراگرفته می
  .به خود فرد است

يکـی . نکات مھم ديگر در روانشناسی ويگوتسکی فراوان است
از آنھا پژوھشھايی اسـت کـه او در مـورد بـازی کودکـان بـه عمـل 

او دريافته است که کـودک از طريـق بـازی بـه معـانی . آورده است
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کند که اين  يابد و اين معانی را از اشيا جدا می انتزاعی دست می
. وعي مھـم در رشـد کارکردھـای سـطح بـاالی ذھنـی اسـتموض

ويگوتسکی به اھميـت تخيـل کـودک در رشـد ذھـن و زبـان او نيـز 
پرداخته و نشـان داده اسـت کـه تخيـل فعـاليتي خـاص از آگـاھی 

يافتـة . کنـد انسان است که در جريان بازی و عمل کودک بـروز می
ی رفتـار و يـاب ديگرويگوتسکی در مورد رشد قواعد اجتماعی و نظم

  .ذھن کودک در جريان بازی است
اعـم از زبـان خـاموش درونـی و زبـان (رابطة درونـی رشـد زبـان 

بــا تفکــر ديگــر يافتــة پژوھشــی بســيار مھــم ) آشــکار گفتــاری
او نشان داد که زبان درونی اگرچه بـه تـدريج از . ويگوتسکی است

گيـرد، امـا  شـدن شـکل می زبان آشکار گفتاری و در جريـان درونی
يفيتي متفاوت با آن دارد و تفکری است کـه در تعامـل اجتمـاعی ک

سخن گفتن کودک با خود و زبان درونی اوست که به . آيد پديد می
دادن بـه  شود و وسيلة جھت تدريح از گفتار اجتماعی او متمايز می

به بيان ديگـر، زبـان درونـی . گردد خود و نظم بخشيدن به خود می
گيـرد کـه يکـی از راه گفتگـو بـا  میکودک در دو خط مـوازی شـکل 

در گفتـار . ديگران و ديگری از راه گفتگو بـا خـود و درون خـود اسـت
يابـد، امـا زبـان  ھای فرد است که نمود کالمی می آشکار، انديشه

  .درونی، عکس اين حالت و عبارت از تبديل کالم به تفکر است
و ھـم ھا و رويکرد ويگوتسکی در روانشناسی ھم در روسـيه  يافته

در روسـيه، . در کشورھای ديگر مـورد توجـه جـدی قـرار گرفتـه اسـت
ای از  کـــه دربرگيرنـــدة مجموعـــه ١مکتـــب روانشناســـی خـــارکوف

ھای  دھندة انديشـه شدة روسی اسـت، اشـاعه دانشمندان شناخته
ويگوتسکی بوده است و در غرب، روانشناسان شـناختی، خاصـه ژان 

ــاژه، ادامه ــدة کارھــای ســترگ او ب پي ــوع  ودهدھن ــد و رويکردھــای متن ان
ــی  ــری در روانشناســی و روانشناســی تربيت ــة (ديگ ــه، نظري از جمل

يافتــه،  شــناختی، نظريــة آمــوزش فعــال، شــناخت توزيع نظامھــای بوم
مربيگــری شــناختی، نظريــة يــادگيری زبــان دوم، نظريــة نمــود بــدنی، 

نيـز  )٢درمان از طريق داستانسرايی، رشد اخالقـی و تربيـت اخالقـی

                                                      
١. Kharkov School of Psychology 
٢. Ecological Systems Theory; Activity Theory; Distributed Cognition; Cognitive 
Apprenticeship; Second Language Acquisition Theory; Gesture Theory; Narrative Therapy; & 
Moral Development and Moral Education 
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بــرای مطالعــة بيشــتر در مــورد (ت گرفتــه از ديــدگاھھای اوســت نشــأ
  ).١٩٩٦، ١نظرية ويگوتسکی، نگاه کنيد به دانيِلز

  آلبرت باندورا

در ايالـت آلبرتـا در  ١٩٢٥آلبرت بانـدورا، متولـد 
کانــادا، روانشــناس تربيتــی کانــادايی اســت کــه 
 ٢نظرية اجتماعی شناختی و نظرية خودکارآمدی

دکتــرای  ١٩١٥او در ســال . ترا ارائــه کــرده اســ
خود را در رشته روانشناسی را از دانشگاه آيـووا 

بــه کــار تــدريس و  ١٩٥٣دريافــت كــرد و از ســال 
او . تحقيق در دانشگاه استنفورد امريکا پرداخـت

ــک ســال، رياســت ١٩٧٤در ســال  ــدت ي ــه م ، ب
  .انجمن روانشناسی امريکا را به عھده داشت

گاھھای رفتـارگرايی اجتمـاعی رابـرت باندورا در آغاز متأثر از ديـد
ای و الگـوبرداری در انگيـزش  بود و رويکرد يادگيری مشاھده ٣سيرز

يکــی از آثــار وی بــا عنــوان . را مطــرح کــرد ٤و تفکــر و رفتــار انســان
انتشـار يافـت در  ١٩٧٧کـه در سـال » ٥نظرية يادگيری اجتمـاعی«

را بــه ديــدگاھھای روانشناســان بســيار تــأثير بســيار گذاشــت و او 
بنيادھای اجتماعی «باندورا با انتشار کتاب . شھرت جھانی رساند

، ١٩٨٦در ســال » يــک نظريــة اجتمــاعی شــناختی: تفکــر و عمــل
تغييراتـــي قابـــل توجـــه در نظريـــة خـــود داد و بـــر نقـــش محـــوری 
فراينــدھای شــناختی، الگــوبرداری اجتمــاعی، فعــال بــودن فــرد در 

بخشـی در  نی و بـر خودنظمھای درو مقابل محيط و در مقابل تکانه
در کتـــابي ديگـــر کـــه بـــا عنـــوان . انديشـــه و رفتـــار تأکيـــد نمـــود

انتشار داد، اھميت  ١٩٩٧در سال » تمرين کنترل: خودکارآمدی را«
و کاربرد خودکارآمدی را در تمام مسائل زندگی روانـی و آموزشـی 

در سـال  ٦بررسيھايی که ھاگبلوم. و تربيتی و اجتماعی نشان داد

                                                      
١. Daniels, H. 
٢. Social cognitive theory & self-efficacy 
٣. Robert Sears 
٤. Observational learning & modeling in human motivation, thought, and action 
٥  . Bandura, A. 
٦. Haggbloom 
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ـــان  ٢٠٠٢ ـــدورا در مي ـــرت بان ـــه آلب ـــه عمـــل آورده نشـــان داد ک ب
روانشناســان جھــان از نظــر نقــل قــول از آثــارش، پــس از زيگمونــد 
فرويد، ژان پياژه و ھـانس آيزنـک، در چھـارمين مرتبـة جھـانی قـرار 

  .دارد

  رابرت استرنبرگ

، پروفســـور ١٩٤٩رابـــرت اســـترنبرگ، متولـــد 
 گيری اسـت کـه روانشناسی و سنجش و اندازه

مــدتھا در دانشــگاه ييــل و دانشــگاه تــافتس کــار 
و رئــيس انجمــن روانشناســی امريکــا نيــز . کــرد

وی تحصــيالت روانشناســی خــود را در . ھســت
دانشگاھھای ييل و استنفورد گذرانـده و رسـالة 
 ١دکترای خود را با ھدايت پروفسور گوردون براون

  .تدوين کرده است
ــا ــرای افتخ ــرت اســترنبرگ دارای ده دکت ری از دانشــگاھھای راب

امريکای شمالی، امريکـای جنـوبی و اروپاسـت و اسـتاد افتخـاری 
پژوھشــھای او بيشــتر در . دانشــگاه ھايــدلبرگ آلمــان نيــز ھســت

ـــه ـــھای انديشـــيدن،  زمين ـــن، روش ـــالی ذھ ـــای ع ھای کارکردھ
او نظرية ھوش سـه . است ٢تغييرپذيری شناختی و عشق و نفرت
را مطـرح کـرده  ٣انبـة عشـققطبی، نظرية خالقيت و نظرية سه ج

شھرت استرنبرگ بيش از ھمه ناشی از ارائـة نظريـة سـه . است
  .گذاری در خالقيت است قطبی ھوش و نظرية سرمايه

نقـد نظريـة گـاردنر  نظرية سه قطبی استرنبرگ دربارة ھوش، از
شــود كــه آن را نــه يــك نظريــة ھــوش بلكــه يــك نظريــة  شــروع مي
ويد، ھوش يك امر عمومي است گ گاردنر مي. شمارد استعداد مي

توانيم مستقالً كاري انجام دھيم، اما اسـتعداد يـك  و بدون آن نمي
ــر . امــر اختصاصــي اســت رويكــرد اســترنبرگ در مطالعــة ھــوش ب

ــار . چگــونگي عملكردھــاي آن در زنــدگي روزمــره تأكيــد دارد او رفت
داند كه حاصل تعامل سه عامل يـا سـه  ھوشمندانه را رفتاري مي

                                                      
١. Professor Gordon Brown 
٢. Mental higher functions; Thinking styles; & Cognitive modifiability 
٣. Triarchic theory of intelligence; Creativity theory; & Triangular theory of love 
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اين سه جزء عبارتند از زمينة محيطـي كـه رفتـار در آن . است جزء
پيوندد؛ روشـي كـه فـرد تجـارب پيشـين خـود را بـراي  به وقوع مي

گيرد؛ و فرآيندھاي شناختي  دادن يك وظيفة معين به كار مي انجام
به بيـان ديگـر وي ھـوش را نـوعي . دادن آن وظيفه الزم براي انجام

ه داراي سه جزء است كه اسـاس داند ك مديريتي ذھن مي -خود 
تعريفي كه او از ھوش ارائـه . دھد تعريف او را از ھوش تشكيل مي

ــين اســت مي ــاق و انتخــاب و شــكل: "دھــد چن دادن  ھــوش، انطب
ھدفــدار بــه محيطھــاي جھــان واقعــي برحســب وضــعيت زنــدگي و 

بر چنين اساسي است كـه اشـترنبرگ سـه ."تواناييھاي فرد است
ھـوش عنصـري، ھـوش : سـازد گر متمـايز مينوع ھوش را از يكـدي
  ).١٨٨و  ١٨٧، صص ١٣٨٧آبادی،  لطف( اي تجربي و ھوش زمينه

استرنبرگ در پژوھشھای خود در مـورد خالقيـت بـه ايـن نتيجـه 
ھـاي جديـد سـبب افـزايش  ترغيـب اجـراي پروژهرسيده است کـه 

وی معتقد است كه ميزان . شود خالقيت و محصوالت ارزشمند مي
اري فـــرد در كارھـــاي خالقانـــه بـــه منـــابع شـــناختي گذ ســـرمايه

حضــور و تركيــب . شخصــيتي، انگيزشــي و محيطــي بســتگي دارد
متناسب ھمة اين عوامل اسـت كـه سـبب بـروز حـداكثر خالقيـت 

بـه نظـر آنـان ھـر يـك از منـابع مـذكور شـامل مـوارد زيـر . شود مي
يابي، تعريــف مســئله،  شــناختي دربرگيرنــدة مســئله منابع: اســت
ھاي  واگرا، تفكـر ھمگـرا، فرآينـدھاي شـھودي، ارزيـابي ايـده تفكر

منــابع شخصــيتي دربرگيرنــدة ســبك نوآورانــه در . رقيــب و آگــاھي
تفكر، تحمـل ابھامـات، پافشـاري، اشـتياق بـه مخـاطرات فكـري و 

منابع انگيزشي حاكي از تمركز بر . جرأت در باورھاي خويش است
محيطـي شـامل وجـود منابع . تكليف به جاي تمركز بر ھدف است

شرايط تحريك فعاليتھا، تأكيد بر كنجكاوي فكري، پذيرش ويژگيھاي 
متفــاوت فــردي، تأكيــد بــر تــدريس مــنظم و متناســب بــا اســتعداد 

ھا،  آمــوز، برخــورداري از وقــت كــافي بــراي پــرداختن بــه ايــده دانش
برانگيز كـه  ھـاي چـالش ترغيب استفادة اصيل از دانش وجـود پروژه

بـــاري در مقابــل ابھامـــات اســت، پافشـــاري در كـــار، نيازمنــد برد
ــف  مخاطره ــري و تكلي ــذيري فك ــوري مي -پ ــان، ص (شــود  مح ھم
اســترنبرگ در مــورد ســبکھای شــناختی نيــز نظريــة خــود را ). ٢٠٥

مطرح کـرده و در ايـن زمينـه از چھـار شـکل از خودمـديريتی ذھـن 
ــديريتی سلســله( ــه شــامل خودم ــه، جرگ  ای و مراتبی، فرمانروايان
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ــه اســت) ١آشــفته ــازه. ســخن گفت ــر ت در روانشناســی  ویترين اث
انتشـار يافتـه  ٢»ترکيب خـرد و ھـوش و خالقيـت«تربيتی با عنوان 

  .است

ـــش . ٤ ـــة گســـترش دان ـــد، مقدم ـــت جدي ـــيم و تربي تعل
  روانشناسی تربيتی در ايران

پيشينة دانش روانشناسی تربيتی در ايران را بايد در انديشـه و 
ليم و تربيت ايران جستجو کرد که در سالھای عمل مربيان بزرگ تع

ــدا شــدند و  ــا پي ــه مشــروطيت و پــس از آن در کشــور م منتھــی ب
آموزش و پرورش ھمگانی را در پی ظھور آموزش عمومی در غـرب 

شناخت وضـعيت . که جھان را دگرگون کرد، در ايران بنياد گذاشتند
پيـدايش  روانشناسی تربيتی در ايران نيازمند پرداختن به چگونگی

اکنون نيز دانـش تعلـيم  ھم. تعليم و تربيت جديد در کشور ما است
و تربيت جديد با دانش روانشناسی تربيتی درھم آميختـه اسـت و 
به تدريج، ھمراه بـا گسـترش و تعميـق پژوھشـھای روانشناسـی 
تربيتی، ھر يک از ايـن دو شـاخة علـوم انسـانی اسـتقالل بيشـتر 

  .کنند پيدا می
ت جديــد ھــم در مغــرب زمــين و ھــم در ايــران، بــا تعلــيم و تربيــ

پداگوژی آغاز شده و انـدک انـدک ويژگـی علمـی دقيقتـر بـه خـود 
گرفتــه و بــا دانــش روانشناســی پيونــدی ناگسســتنی پيــدا کــرده 

اين تعليم و تربيت جديد در ايران، در پی آشنايی ايرانيان بـا . است
ــ ــا پي ــان، ب ــای آموزشــی اروپايي ــدن و نھادھ ــگ و تم دايش و فرھن

ــد و  -ھا و نگرشــھای سياســی گســترش انديشــه اجتمــاعی جدي
ھا و اشاعة آنھا در سراسر کشور  خواھی و ايجاد روزنامه مشروطه

ترين  که برجسـته(و به سبب کوشش پيشگامان آموزشھای جديد 
خان اميرکبيـر، ميـرزا فتحعلـی آخونـدزاده،  ميرزاتقی: آنھا عبارتند از
ــرزا ملکــم ــرزا يو  مي ــدالرحيم خــان، مي ســف خــان مشــيرالدوله، عب

الدولـه،  خـان امين الدين اسدآبادی، ميرزا علی طالبوف، سيد جمال
ـــی دولت ـــرزا يحي ـــادی، زين مي ـــدين مراغـــه آب ـــژه  العاب ـــه وي ای و ب

                                                      
١. Hierarchical, monarchic, oligarchic, & anarchic self-management cognitive styles 
٢. Sternberg, R.J. (٢٠٠٧). Wisdom, Intelligence, and Creativity Synthesized. New York: 
Cambridge University Press 
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قاسـمی (ايجاد شده و گسترش يافته اسـت ) ميرزاحسن رشديه
ــا،  ــا  ٩٢، صــص ١٣٧٧پوي بينيم، از  و چنــين اســت کــه مــی). ٢٢٠ت

ھــ ش تـا صـد سـال پـس از آن،  ١٢٣٠ارالفنون در سال تأسيس د
ھا به آموزش عمـومی  اندک اندک نظام آموزشی ايران از مکتبخانه

يابد، مربيـان دانشـمندی در کشـور پيـدا  در مدارس جديد تغيير می
شوند و آثاری ارزشـمند در تعلـيم و تربيـت جديـد نيـز تـدوين و  می

ريس و تربيـــت و شـــود و زمينـــة نيـــاز بـــه دانـــش تـــد منتشـــر می
 .آيد شناسی تربيتی جديد فراھم می روان

، پـس از آموزش ھمگانی جديد که ابتدا در غـرب بـه وجـود آمـد
رنســـانس و بـــه خصـــوص از قـــرن ھفـــدھم و بـــا پيشـــگامی 
ــا شــکل  ــوس، الک و روســو در اروپ ــد کُمِني دانشــمندانی مانن

ــا و امريکــا بــه . گرفــت ھمــين آمــوزش از قــرن نــوزدھم در اروپ
دبسـتانی نيـز از  مگانی شد و کمی بعد آموزش پيشصورت ھ

نيمة قرن نوزدھم با کوششھای فرِدريک فروبِل در آلمـان و بـا 
ــام کشــورھای پيشــرفته  ــر در تم ــزرگ ديگ ــان ب کوشــش مربي

آمـوزش ھمگـانی بـه تـدريج . صنعتی جايگاه خود را پيـدا کـرد
حقــوق اساســی کودکــان جھــان مــورد توجــه قــرار گرفــت و بــا 

ــين ــويب ب ــانی در  تص ــة جھ ــه و عھدنام ــار اعالمي ــی چھ الملل
يعنـی اعالميـة جھـانی حقـوق بشـر در (سازمان ملـل متحـد 

؛ عھدنامــة ١٩٨٦؛ عھدنامــة حــق رشــد در ســال ١٩٤٨ســال 
؛ و اعالمية جھانی بقاء، حفاظـت ١٩٨٩حقوق کودک در سال 

ـــانی  ـــة جھ ـــق اعالمي ـــل تحق ـــرح عم ـــان و ط ـــد کودک و رش
ت جھانی برای کودکان در شده از سوي اجالس مقاما پذيرفته

ــورک در ســال  ــرد ) ١٩٩٠نيوي ــدا ک ــوقی پي ــت حق ــرای (قطعي ب
مطالعــة مــتن ايــن چھــار اعالميــه و عھدنامــه، نگــاه کنيــد بــه 

  ).٢١٨تا  ٢٩، صص ١٣٧٨آبادی،  لطف
بــدون ترديــد، گســترش آمــوزش ھمگــانی و رواج آمــوزش و 
ــق  ــوالت عمي ــون تح ــا مرھ ــودکی را م ــدِ دوران ک ــرورش جدي پ

ــن فرھنگــی  ــی از اي ــيم و تربيتــی در غــرب ھســتيم، ول و تعل
حقيقت تاريخی نيز نبايد غفلت کـرد کـه مـا ايرانيـان حتـی در 

ھای آموزشـی  قرن ششم و پنجم پيش از ميالد نيز از برنامـه
ايم و اولـــين  ارزشـــمند بـــرای دوران کـــودکی برخـــوردار بـــوده

کشوری در جھان ھستيم که دبستانھای کودکـان و نوجوانـان 
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بــه بيــان ديگــر، آمــوزش کودکــان و . ايم گــذاری کــرده يهرا پا
اگرچـه، در . ای بسيار کھـن دارد نوجوانان در كشور ما پيشينه

مثالً در . ادامة خود با افت و خيزھای بسيار ھمراه بوده است
ترين  حــالی کــه ايرانيــان در دورة ھخامنشــی دارای پيشــرفته

، بــه ايــن انــد آمــوزش عمــومی کودکــان و نوجوانــان جھــان بوده
حقيقت تلخ نيز بايد اشـاره کنـيم کـه در عصـر جديـد، يکـی از 

ترين نـــوع آمـــوزش در ايـــران را در دورة قاجاريـــه  عقبمانـــده
ترين عامـل  ايم که به نظر بسياری از محققان اساسی داشته

آنچـه مـا در ايـران دورة . واپسروی ايران در عصـر جديـد اسـت
بخانـه بـوده اسـت ايم مکت قاجار و پيش از مشـروطيت داشـته

ھايی  مذھبی بود کـه در گوشـه که نوعی آموزش محدود نيمه
مالھـا  از مساجد و شبستانھا و يا در خانـة آخونـدباجيھا و آق

ھای کوتـاھی از  شد و کودکان به روخوانی سـوره تشکيل می
قــرآن و يــادگيری شــرعيات و خوانــدن حــروف الفبــا و يکــی دو 

پرداختنـد  ضيات زندگی میمذھبیِ غيرمرتبط با مقت کتاب نيمه
). ٩١تـا  ٤٢، صـص ١٣٧٧اقبـال قاسـمی پويـا، : نگاه کنيد به(

ھا مـورد  چگونگی آموزش و پـرورش کودکـان در ايـن مکتبخانـه
انتقاد شديد آزاديخواھان و فرھيختگان ايرانـی بـوده و ھسـت 

؛ ١٣٦٤و  ١٣٥٦؛ راونـــدی، ١٣٥٤يغمـــائی، : نگـــاه کنيـــد بـــه(
؛ و يحيـــــــی ١٣٥٧ســـــــالم، األ ؛ ناظم١٣٥٦جھانشـــــــاھی، 

ــادی،  دولت ــنج ســالگی در دو ). ١٣٦٢آب ــده شخصــاً در پ نگارن
مکتبخانة سنتی و زير نظر دو مالبـاجی در نيشـابور بـه مـدت 
ھفت ماه حضور يافت و خاطراتی از اين گونه مراکـز آموزشـی 

  .در ذھن خويش دارد که مؤيد نظر نويسندگان فوق است
درخشـان تـاريخی پـيش از ھای  در واقع، ميان آنچه در دوره

ايم و آنچه مربوط به دوران رنسـانس  ميالد و پس از آن داشته
تا مشـروطيت اسـت، شـکاف تعلـيم و تربيتـی بسـيار بزرگـی 

. مانــدگيھای ايــران اســت اســت کــه عنصــر اساســی در عقب
قرن پيش در کتاب  ٢٥در (نگاھی بسيار گذرا به آنچه گزنفون 

کـه يکـی از بنيانگـذاران (نی و فردريـک فروبـل آلمـا) ١کوروپديا
آمــوزش و پــرورش جديــد دوران کــودکی در غــرب در نيمــه اول 

                                                      
١. The Cyropaedia of Xenophon. 
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قرن نوزدھم است و نزديک به دو قرن پيش در کتـاب خـود بـه 
ــام ــرورش، "ن ــاريخ عمــومی آمــوزش و پ اند،  نوشــته") ١٨٤٧١ت

حــــاکی از پيشــــينة بســــيار ارزشــــمند تعلــــيم و تربيــــت در 
فردريـک فروبـل . ان اسـتھای دور در زندگی ما ايرانيـ گذشته

) کــــه بنيانگــــذار کودکســــتانھای جديــــد در جھــــان اســــت(
  :نويسد می
ايرانيـــان در قـــرن ششـــم پـــيش از مـــيالد مبتکـــر ايجـــاد «

ــد ــان بودن ــان و نوجوان ــرای کودک در . کودکســتان و دبســتان ب
کودکستانھا و دبسـتانھای ايـران باسـتان بـه پـرورش کودکـان 

ز جمله راستگويی، نيت شد و ا بيش از آموزش آنان توجه می
خوب داشتن، کار خوب انجام دادن، احتـرام بـه سـالخوردگان، 
دفاع از ميھن، تيراندازی، سوارکاری، شنا و کوھنـوردی را بـه 

کــورش بــزرگ «نويســد کــه  فروبــل می» .آموختنــد کودکــان می
خواسـته بـود کـه ) يا پاتراگاد(پيش از ساختن شھر پاسارگاد 

ران بود قبـل از ھمـه بـه حـد کـافی در اين شھر که پايتخت اي
  ».کودکستان و دبستان بسازند

اکنون تعدادي الواح گِلـی کـه کودکـان ايرانـی در مدارسـی 
نوشـتند،  که در زمان کورش بـزرگ بـر آنھـا بـا خـط ميخـی می

واقعيت اين است که بنيانگذار کشور ايران، که . ٢موجود است
، تـورات »نگذار خردمندقانو«، يونانيان او را »پدر«ايرانيان او را 

ــــدا نجات«او را  ــــده و مســــيح خ ــــريم او را » دھن ــــرآن ک و ق
اند، اولين بنيانگـذار مدرسـه در جھـان نيـز  ناميده» ذوالقرنين«

از جملـه شـادروان ابـوالکالم (که مفسرين بزرگ قرآن . ھست
آزاد وزير فرھنـگ ھنـد در زمـان گانـدی، مرحـوم طباطبـايی در 

ــوم مر ــزان و مرح ــریتفســير المي ــه  نوشــته) تضــی مطھ اند ک
کــورش ھمــان ذوالقــرنين اســت کــه نــامش در قــرآن کــريم بــه 

 ٩٧تــا  ٨٣ھای  عنــوان يــک پيــامبر دانــا و توانــا و بــزرگ در آيــه

                                                      
١. Frederick Froebel 

ان باستان تعدادی از اين الواح ِگلی اکنون در انبارهای موزة اير .١
موجود است و نويسنده توانسته است از اين الواح گلی که دستنوشتة 

دو هزار و پانصد و چهل سال قبل حدود کودکان ايرانی به خط ميخی در 
های  اين تصاوير در يافته. است و روی ِگل حک شده، تصويربرداری نمايد

يت مستند سازی تاريخ تحول تعليم و ترب«علمی نويسنده، در پژوهش 
 .منتشر خواهد شد» ايران از زمان باستان تا کنون



 ...روانشناسي تربيتي در ايران و غرب 

 

طـور در تـورات نيـز نـام کـورش  ھمين. سورة کھف آمده اسـت
نگـاه کنيـد بـه (بارھا به عنـوان يـک پيـامبر بـزرگ آمـده اسـت 

و  ٤٤، باب ٤١، باب ١٣، باب ١٠مبر باب تورات، در کتاب اشعيای پيا
؛ کتاب عذرا، باب اول و در بخشھای ديگر از تورات در کتـاب ٤٥باب 

دانيال نبی، ارميای نبی، ناحوم نبی، حزقيال نبی و تاريخ ايـام کـه 
بار از کورش به نام و با اشارة روشن ياد شده اسـت و از  ٢٢جمعاً 

چوپــان خــدا،  ار،او بــه نــام مســيح مقــدس، فرســتادة پروردگــ
بخش و دانشـمند  دھنده فرعونيـان، شـاھين خـدا، نجـات شکست
پـيش  ٥٣٩منشور کورش نيز، که در سال ). برده است خدا نام

از ميالد نوشته شده اسـت و اکنـون در مـوزة لنـدن نگھـداری 
شود و نسخه بدل آن را در سازمان ملل متحد در نيويورک  می

ی گســتردة وی در مــورد اند، بيــانگر ديــدگاھھا نيــز گذاشــته
ايـن . انسانھا و آزادی و آرامـش و پيشـرفت ھمـة آنـان اسـت

پادشاه ايرانی بنيانگذار مدرسه در جھان است و فرھيختگـان 
ــر اھميــت تعلــيم و تربيــت پــای  ــا کنــون ب ايرانــی از زمــان او ت
ــن راه  ــود را در اي ــدگی خ ــی زن ــان حت ــياری از آن ــرده بس فش

  .اند گذاشته
ان فـراز و فرودھـای بسـيار بـه خـود ديـده تعليم و تربيت اير

تنھا از زمان اميرکبير و بـه خصـوص از دورة مشـروطيت . است
به بعد است که انـدک انـدک دانـش جديـد تعلـيم و تربيـت در 

اندازي تازه را بـرای آينـدة ايـران  ايران نشو و نما کرده و چشم
دانيم کـه شـھيد ميـرزا  مثالً مـی. پيش روی ما گسترده است

ان اميرکبير، بنيانگذار آموزش عالی نوين ايران، در ايـن تقی خ
راه بسيار کوشيد؛ شـادروان ميـرزا حسـن رشـديه نيـز کـه در 

ـــين  ٩٥شمســـی در  ١٣٢٣ســـال  ســـالگی درگذشـــت و اول
دبســـتانھای جديـــد را در تبريـــز و تھـــران و مشـــھد و برخـــی 
شھرھای ديگر ايران ايجاد کرد، تمام عمـر پربرکـت خـود را در 

زش کودکــان گذاشــت و شــادروان جبــار عســگرزاده راه آمــو
ھم که اولين کودکستان جديد در ايران را در سـال  ١بان باغچه

                                                      
از . بان آثاري ارزشمند به جا مانده است از شادروان جبار باغچه. ١

؛ زندگی ١٣٠٣؛ الفبای آسان ١٣٠٢برنامة کار آموزگاران : آن جمله است
؛ علم آموزش برای دانشسراها ١٣١٤؛ دستور تعليم الفبا ١٣٠٨کودکان 

؛ اسرار تعليم و تربيت يا ١٣٢٦وز برای سالمندان ؛ الفبای خودآم١٣٢٠
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، آن ١شمسی در تبريز ايجاد کرد و، به پيـروی از فروبـل ١٣٠٣
ً روش نـو در آمـوزش الفبـا را » باغچة کودکان«را  ناميـد و بعـدا

و تربيـت ابداع كرد، ھمگی در شمار اولين مربيان بزرگ تعليم 
کوشش اين مربيان در آثار تاريخی معتبـر . مُدرن ايران ھستند

مـثالً در کتـاب تـاريخ مشـروطة ايـران . نيز انعکاس يافته است
ــد کســروی، ص ( ــتة احم ــوانيم می) ٣٨نوش دبســتان در : "خ

الدوله به دسـت  شمسی آغازيد که امين ١٢٧٥ايران در سال 
  ."را باز کردرشديه نخست در تبريز و سپس در تھران آن 

کتـاب در موضـوعھای تعلـيم و  ٢٧شادروان حسن رشـديه، 
او اولين معلـم ايرانـی اسـت کـه بـرای . تربيت کودکان نوشت

کودکان شعر گفته و آموزشھای خود را با کمک اين شـعرھا و 
او . به صورت بازيگونه به کودکـان خردسـال ارائـه کـرده اسـت

کتـاب خـود بـه روش آموزشی آواشناسی برای خوانـدن را در 
او از آزاديخواھــان . معرفــی کــرده اســت" التعليم ھــدايت"نــام 

ــزرگ و مشــروطه ــود ب ــران ب ــر . خواھان حقيقــی اي وی عــالوه ب
را نيـز بـرای ايجـاد جھـش " مکتـب"کتابھای درسـی، روزنامـة 

ــرد ــه منتشــر ک ــری در جامع ــه . فک ــنج ســالگی ب ــود او در پ خ
گـذرد و  ه میدانسـت کـه در آنجـا چـ مکتبخانه رفته بود و می

ــه ــه بچ ــه چگون ــاب و خراف ــت  ھا تحــت فشــار و ارع گرايی تربي
تواننــد از تــرس و خرافــه  شــوند و بيشــتر آنــان ھرگــز نمی می

  .رھايی يابند
دانيم که رشديه در زمان ناصرالدين شـاه و مظفرالـدين  می

چه رنجھـا کشـيد ) اتابک اعظم(السلطان  شاه و صدارت امين
رسـی را کـه او سـاخته بـود خـراب و چگونه بارھا و بارھـا مدا

آمــوزانش را کتــک زدنــد و خــود او را بــه گلولــه  کردنــد و دانش
بستند و مجـروحش کردنـد و دھھـا القـاب دروغ بـه او نسـبت 

مانــدگی مــردم  ھای ســنتی و عقب دادنــد، تــا بــازار مکتبخانــه
دانيم  نيـز مـی. کنندگان مردم گرم بماند ھمچنان برای تحميق
ناميد و  می» قبلة عالم«ن شاه که خود را که چگونه ناصرالدي

                                                      
 

؛ و روش آموزش کر و ١٣٣٠؛ کتاب اول ابتدايی ١٣٢٧اصول تعليم الفبا 
 .١٣٤٣اللها 

١. Froebel’s “Kindergarten” 
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سال سلطنت او با تحميق مداوم مـردم گذشـت، بـه قـول  ٥٠
من رعيتـی را دوسـت دارم «گفت که  الدوله، شخصاً می امين

که وقتی گفتيد بروکسِل فرق آن را با کلم نداند و گمـان کنـد 
چنـين بـود کـه تـا . ١»که بروکسل ھم چيزی است مانند کلـم

دين شـاه ايرانيـان نتوانسـتند حتـی يـک مدرسـة مرگ ناصـرال
ھـم او بـود کـه چنـد روز پـس از . ابتدايی در کشور دايـر کننـد

. افتتاح مدرسة دارالفنـون دسـتور قتـل اميرکبيـر را صـادر کـرد
ــورخ  ــرت واتســون م ــه راب ــود ک ــر ھمــان بزرگمــردی ب ــر کبي امي

، در حق او گفته )١٣٥٥به نقل از فريدون آدميت، (انگليسی، 
در ميان ھمة رجال اخير مشرق زمين و زمامداران ايران «: بود

که نامشان ثبت تاريخ جديد اسـت، ميرزاتقـی خـان اميرنظـام 
ـــی او  بی ـــراغ در پ ـــا چ ـــانس روز روشـــن ب ھمتاســـت؛ ديوج
اشـرف "بـه حقيقـت سـزاوار اسـت کـه بـه عنـوان . گشت می

ــات ــد" مخلوق ــمار آي ــه ش ــود. ب ــردی ب ــوار م ــين . »بزرگ ھمچن
ه ھمـان شخصـی اسـت کـه نـه تنھـا اميرکبيـر ناصرالدين شـا

بزرگ، بنيانگذار آموزش عالی جديـد ايـران را بـه قتـل رسـاند، 
بلکه موقعی که بعدھا يک بار که از سفر فرنـگ برگشـته و از 
تأســيس مدرســة رشــديه، بنيانگــذار مــدارس جديــد در ايــران، 
خبردار شـد فرمـان داد مدرسـه را بـه کلـی ببندنـد و از ميـان 

ــد  ــا شــادروان ). ٢٤، ص ١٣٦٢الدين رشــديه،  مسشــ(ببرن ام
رشــديه از پــای ننشســت و توانســت مــدارس خــود را پــس از 

  .اندازی کند شدن ناصرالدين شاه راه کشته
بــا کوششــھای مربيــانی چــون اميرکبيــر و رشــديه بــود کــه 

ھمچنـين مـدتی بعـد، در . مدارس جديد در ايران ايجاد شـدند
حمودخـــان شمســـی، بـــه کوشـــش ميـــرزا م ١٢٧٥ســـال 
ــک(الســلطنه  احتشام ــه نيّرالمل ــب ب ــارف«) ملق ــن مع » انجم

. اندازی و اولين جلسة آن در مدرسة رشديه تشـکيل شـد راه
ھمين انجمن بود کـه تأسـيس و نظـارت بـر کـار چنـد مدرسـة 
جديد، تأسيس کتابخانة ملـی، تھيـة برخـی کتابھـای درسـی 

. کـرد جديد و انتشـار روزنامـة معـارف را در کارنامـة خـود ثبـت

                                                      
، »خاتون معارف ايران«در کتاب ) ١٣٨٥(به نقل از سعيد وزيری  .١

 .٦٩صفحة 
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تشکيل شد و اولين » شورای عالی معارف«پس از آن بود که 
ــــــان  ٢٧جلســــــة آن در روز  ــــــز ١٢٩٧آب شمســــــی در مرک

ايــن . المعــارف در کنــار مدرســة دارالفنــون تشــکيل شــد دايره
عضو داشت کـه نصـيرالدوله وزيـر معـارف، رئـيس آن  ١٦شورا 

ــود و شــادروان ملک الشــعرای بھــار از جملــه اعضــای آن بــه  ب
شمســی  ١٣٠٠ســه ســال بعــد، در اســفند . رفــت می شــمار

قانون تأسـيس شـورای عـالی معـارف بـه تصـويب رسـيد و در 
 ١نفر شخصيت نامدار ٦٠بيش از  ١٣١٧تا  ١٣٠١طی سالھای 

بود که بـا ايجـاد  ١٣١٦در سال . در اين شورا عضويت داشتند
فرھنگستان ايـران وزارت معـارف بـه وزارت فرھنـگ تغييـر نـام 

ــز، شــورای عــالی فرھنــگ يافــت و شــور ــارف ني ای عــالی مع
در . ناميده شـد و قـوانين مربـوط بـه آن تـدوين و تصـويب شـد

، شخصــيتھای متعــدد علمــی و ١٣٤٧تــا  ١٣١٧طــی ســالھای 
نگاه کنيد به صـورت مـذاکرات (عضو اين شورا بودند  ٢فرھنگی

  ).جلسات شورای عالی فرھنگ
نگ کـه در ھشتصد و بيست و دومين جلسة شورای عالی فرھ

ديماه  ١٨مصادف با جلسة افتتاحية آن بر طبق قانون جديد مصوب 
مجلسين سنا و شورای ملی بود، پيام نخست وزير وقت را  ١٣٣١

شادروان دکتـر غالمحسـين صـديقی وزيـر کشـور، قرائـت كـرد کـه 
ــانگر اھــداف و برنامــه ــيم و تربيــت رســمی در آن زمــان  بي ھای تعل

عيسـی صـديق در کتـاب تـاريخ  آن گونه که شادروان دکتر. ٣است
                                                      

حسين خان رهنما، محمدعلی خان توان از غالم از جملة اين شخصيتها می. ١
الشعرای بهار، دکتر محمودخان حسابی،  فروغی، علی اکبر خان دهخدا، ملک

 .دکتر علی اکبر سياسی و رضاقلی خان هدايت نام برد
دکتر عيسی صديق، : خوريم در ميان اين شخصيتها به نامهای زير برمی. ٢

حسين ميرسپاسی، زاده، دکتر علی اکبر سياسی، دکتر عبدال سيد حسن تقی
دکتر محمد معين، دکتر يدهللا سحابی، دکتر علی شايگان، دکتر محمود 

الزمان فروزانفر، جهانشاه  حسابی، دکتر غالمحسين صديقی، دکتر بديع
الشعرای بهار، غالمحسين رهنما، دکتر  صالح، دکتر محمود مهران، ملک

 .هللا صفا محمود صناعی، محمدعلی فروغی و ذبيح
به جلسة افتتاحية جديد ) شادروان دکتر محمد مصدق(نخست وزير وقت پيام . ١

 :شورای عالی فرهنگ چنين بود
در اين موقع که بر . پيام به حضرت آقايان اعضای محترم شورای عالی فرهنگ«

يابد،  حسب اليحة قانونی جديد نخستين جلسة شورای عالی فرهنگ افتتاح می
است اين شورا که از افراد بصير و فاضل و  تبريکات خود را عرض نموده اميدوار

اليق اين مملکت تشکيل يافته در انجام وظايف خطيری که به عهدة آن گذارده است 
توفيق حاصل نموده اصالحات الزم در کلية شئون فرهنگی ايران عزيز به عمل آورد 

ها و توسعة تعليمات ابتدايی و متوسطه حس  و به اين ترتيب با اصالح برنامه
مندی به ملک و ملت را در  اعتماد به نفس و توجه به فضل و هنر و عالقه

نوباوگان و نوجوانان مملکت پرورش دهند تا کشور ما در ميان کشورهای متمدن و 
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بـه تفصـيل نوشـته اسـت، ) ٤٩٩تـا  ٤٦٥، ص ١٣٤٢(فرھنگ ايران 
ريزی کليـة  شورای عـالی فرھنـگ مسـئوليت ھدفگـذاری و برنامـه

امور فرھنگی و آموزشی ابتدايی و متوسـطه و عـالی را بـر عھـده 
داشــته اســت و بــر کــار شــوراھای فرھنــگ شھرســتانھا، انجمــن 

، امتحانات نھـايی، بھـداری آموزشـگاھھا، ھمکاری خانه و مدرسه
مکاتــب و مــدارس علــوم دينــی، مــدارس خصوصــی، کودکســتانھا، 

ھا و  آموزش ابتدايی، مکاتب روسـتايی، آمـوزش متوسـطه، برنامـه
ـــه ـــی و حرف ـــوزش فن ـــای درســـی، آم ـــم،  کتابھ ـــت معل ای، تربي

دانشســـرای کشـــاورزی، دانشســـرای عـــالی، آمـــوزش عـــالی و 
ــه در خارجــه، پيشــاھنگی و آمــوزش دانشــگاھھا، تحصــيالت ع الي

  .بزرگساالن نظارت داشته است
و بــر حســب  ١٣٣٢مــرداد  ٢٨تــا  ١٣٣٠در ھمــين ســالھای 

اليحة قـانونی جديـد شـورای عـالی فرھنـگ و بـا وزارت نـود و 
نھمين وزير فرھنگ کشور، يعنی وزارت شادروان دکتـر محمـد 

سـت کـه ا) ١٣٣٢مـرداد  ٢٨تا  ١٣٣١تيرماه  ٣١از (مھدی آذر 
شناسـی تربيتـی در آمـوزش  علوم تربيتی جديد و دانـش روان

. معلمــان و در تــدريس و تربيــت جايگــاھي برجســته پيــدا کــرد
شناسـی  مثالً بايد اشاره کنيم کـه يـک اسـتاد برجسـتة روان

، يــک اســتاد برجســتة )شــادروان دکتــر علــی اکبــر سياســی(
، يـک )شادروان دکتـر عبدالحسـين ميرسپاسـی(روانپزشکی 

شـادروان دکتـر غالمحسـين (شناسـی  ستاد برجستة جامعها
شـادروان (و يک استاد برجستة فرھنگ و ادب ايران ) صديقی

                                                      
 

مترقی جهان مقامی را که شايستة سوابق درخشان علمی و تاريخی اوست به دست 
 ».نخست وزير. آورد

روان دکتر محمد مهدی آذر وزير فرهنگ وقت طی وزير، شاد پس از قرائت پيام نخست
کنم که ضرورت اصالحات در کلية  اينجانب با کمال صراحت عرض می«: سخنان خود گفت

و اين اصالحات که بايد با منتهای دقت و سرعت . شئون فرهنگی ما محسوس است
انجام گيرد وظيفة خطيری است که قانون به عهدة آقايان يعنی اعضای محترم 

وزير  طور که جناب آقای نخست اميدوارم همان... ای عالی فرهنگ گذارده استشور
ها و توسعة  اند شورای عالی فرهنگ با اصالح برنامه در پيام خود اشاره فرموده

مندی به ُملک و مّلت را  تعليمات ابتدايی و متوسطه، توجه به فضل و هنر و عالقه
و دورة جديد شورا دورة اميد و  در نوباوگان و نوجوانان مملکت پرورش دهند

عمل نام گيرد و اقدامات سودمند آن هم از سال تحصيلی آينده به منصة ظهور و 
ترين مرجع فرهنگی مملکت دور از هرگونه سياست و کشمکش  بروز درآيد و اين عالي

بتواند با آسايش خيال و فراغ بال به انجام دادن وظائف خطير خود که هدف آن 
طح فرهنگ و تمدن ايرانيان و سربلندی و ترقی ايران است موفق باال بردن س

شورای عالی  ١٣٣١ديماه  ١٨مورخ  ٨٢٢به نقل از صورت مذاکرات جلسة (» .گردد
 ).فرهنگ



 ...روانشناسي تربيتي در ايران و غرب 

 

در شمار اعضای شورای عـالی فرھنـگ در ) دکتر محمد معين
وزيـران علـوم «ھمچنين، آن گونه که در کتاب . اين دوره بودند

ر د) ٤٤٠، ص ١٣٧٥اقبـال يغمـايی، (و معارف و فرھنگ ايـران 
) شـادروان دکتـر محمدمھـدی آذر(مورد وزير فرھنگ ايـن دوره 

دکتر محمد مھدی آذر، بزرگمردی دانـا و «: نوشته شده است
مدير و مدبر بود که از آغاز وزارت خود گروھی از دانشمندان و 

نظران برجسته در امور فرھنـگ و تعلـيم و تربيـت را بـه  صاحب
يشـرفت فرھنـگ و ھای رشـد و پ ھمکاری خود برگزيد و زمينه

  ».تعليم و تربيت کشور را فراھم آورد

  شناسی تربيتی در ايران روان. ٥

علوم تربيتی جديد در ايران از دوران مشروطيت به تـدريج رونـق 
شدن شورای عالی فرھنگ و اصـالحات تعلـيم و  گرفت و با تشکيل
اليحــة قــانونی جديــد شــورای عــالی فرھنــگ، تربيــت، از زمــان 

شمگير در مدارس و مراکـز آموزشـی ايـران جایي مناسب و چ
شناســی تربيتــی در ايــران در مفھــوم  پيــدايش دانــش روان .يافــت

ـــداگوژيک آن، برمي ـــه انتشـــار  پ ـــردد ب ـــاب گ ـــا  علم"كت ـــنفس ي ال
شمسي بـه قلـم  ١٣١٧که در سال " شناسي از لحاظ تربيت روان

ھمچنـين آثـار . اکبر سياسی انتشار يافته بود  شادروان دکتر علی
بيانی ھمچون دکتر عيسی صديق، دکتر رضازاده شـفق و دکتـر مر

شناسـی تربيتـی در  سـاز گسـترش روان محمد باقر ھوشيار زمينه
ــاب  ــا انتشــار کت ــی ب ــدی جالل ــر مھ ــران اســت و شــادروان دکت اي

شمســـي در شـــمار  ١٣٤٠شناســـی پرورشـــی در دھـــة  روان
فـزون ا. آيد شناسی تربيتی در ايران به حساب می بنيانگذاران روان

ــی، خاصــه  ــوم تربيت ــار مــذکور برخــی متخصصــان عل ــر انتشــار آث ب
شادروان دکتر علی محمد کاردان و دکتر غالمحسين شکوھی که 

سـازی رشـد  انـد، در زمينه اساساً در حوزة تعليم و تربيت کـار کرده
  .اند شناسی تربيتی نقش داشته دانش روان

مــی در شــكل جديــد عل شناســی تربيتــی در ايــران دانــش روان
ــة  ــاز دھ ــور ١٣٥٠دانشــگاھي آن، از آغ ــه ط ــري شمســي، ب ھج

ــا تاســيس نخســتين دورة تحصــيالت فــوق ليســانس  رســمي و ب
شناسی تربيتـی در دانشـکدة علـوم تربيتـی دانشـگاه تھـران  روان

از آن تاريخ تاکنون استادانی ھمچون دکتـر زھـره  .آغاز شده است
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تر علی اکبر سرمد، دکتر اصغر رضويه، دکتر علی شريعتمداری، دک
سيف، دکتر يوسف کريمی، دکتر پروين کديور، دکتر داوود حسينی 
نسب، دکتر منيژه شھنی ييالق، نگارنده مقاله و برخـی اسـتادان 

شناسي تربيتي به زبان  ديگر نيز، مقاالت و کتابھایي در زمينة روان
، تأسـيس دورة فـوق  به طور دقيق. اند فارسي تھيه و منتشر کرده

شناسی تربيتی در دانشکدة علوم تربيتی دانشگاه  انليسانس رو
ــا مــديريت  ١٣٥٠تھــران را در ســال  ــود ب شمســي كــه ھمزمــان ب

شادروان دکتر علی محمـد کـاردان در ايـن دانشـکده و پيشـگامی 
تـــوان ســـرآغاز رســـمی رشـــتة  خـــانم دکتـــر زھـــرة ســـرمد، می

  .شناسی تربيتی در ايران دانست روان
انــدازی تحصــيالت  پــس از راهشناســی تربيتــی،  آمــوزش روان

تکميلی آن در دانشگاه تھران، در دانشگاھھای ديگر ايران نيز آغـاز 
ابتدا دانشگاه شيراز، سپس دانشگاه تربيـت معلـم و پـس از . شد

آنھا دانشگاه عالمه و دانشگاه الزھرا و دانشـگاه تبريـز و دانشـگاه 
ھای اخيـر، در سـال. بھشتی و دانشگاه اھواز در اين راه گام نھادند

دانشــگاه فردوســی و دانشــگاه پيــام نــور نيــز کوششــھايی بــرای 
شناســی تربيتــی بــه عمــل  انــدازی تحصــيالت تکميلــی روان راه

شناسـی  بررسيھای ما حاکی از آن است که رشـتة روان. اند آورده
گريبان  تربيتــی در کشــور مــا ھنــوز بــا مســائل اساســي دســت بــه

پردازی  توجھی به نظريه کم) لفا: ترين آنھا عبارتند از است که مھم
) شناسی تربيتـی در ايـران، ب و پژوھشھای اصيل در مسائل روان

کيفيت پـايين و تعـداد انـدک و ناکـافی واحـدھای درسـی و ضـعف 
ـــن رشـــته در دانشـــگاھھا ج نامـــه علمـــی پايان ـــرای اي ) ھای دکت

توجھی آموزش و پرورش ايران به اھميـت و کـارآيی ايـن رشـتة  کم
ورد اخيــر، شــاھد ھســتيم کــه خاصــه در رشــتة در مــ. علمــی
شناسـی  ھای روان شناسی مدرسه، در حكم يکـی از شـاخه روان

تربيتی، حتی يک نفر متخصص اين رشته در كل آموزش و پـرورش 
 ٨٠٠آمـوز و  ميليـون دانش ١٤ھـزار مدرسـه و  ٥٥دارای کـه (ايران 

وجود ندارد و در حال حاضر ھم کوششـی بـرای ) ھزار معلم است
  .آيد ل چنين مشکلی به عمل نمیح

شناسـان  ترين مربيـان و روان موضوع ديگر، اينكه شـناخته شـده
تربيتی ايران چه کسـانی ھسـتند؟ چـه آثـار ارزشـمندی در حـوزة 

ــد؟ فعاليتھــای آموزشــی و  روان شناســی تربيتــی منتشــر کرده ان
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ای  پژوھشھای علمـی ايـن اسـتادان کدامنـد و چـه نتـايج نوآورانـه
ـــه كرده ـــدی در  عرض ـــة جدي ـــه نظري ـــان چ ـــک از آن ـــر ي ـــد؟ و ھ ان

شناسی تربيتی و در مسـائل تـدريس و تربيـت در ايـران ارائـه  روان
  اند؟ کرده

دھند که در کشور مـا در حـدود ده تـا دوازده  بررسيھا نشان می
شناســی تربيتــی و در حــدود  مربــی و اســتاد شــناخته شــدة روان

نتــايج . نــدپنجــاه مــدرس دانشــگاھی در ايــن رشــته وجــود دار
ھا و بررسيھای مـا از کـارِ گـروه اول از اسـتادان مـذکور، از  مصاحبه

نظر پيشينة علمـی و پژوھشـی و عنـوان کتابھـای علمـی کـه در 
اند و پژوھشھای علمی که  شناسی تربيتی تدوين کرده حوزة روان
شناسـی تربيتـی  اند و ديدگاھھایی کـه در مسـائل روان انجام داده

  :ئه شده استدارند، در زير ارا
 ــرمد ــره س ــر زھ ــی : ١دکت ــتادان ايران ــتين اس ــمار نخس در ش
شناسی تربيتی است که دکترای تخصصی خـود را در ھمـين  روان

رشــته کســب کــرده و در تأســيس دورة تحصــيالت فــوق ليســانس 
، نقـش اساسـی ١٣٥٠شناسی در دانشگاه تھـران در سـال  روان

يـک از کـالج ايشـان ليسـانس خـود را در رشـتة فيز. داشته اسـت
و فـوق ليسـانس خـود را در ) ١٣٣٦در سـال (ويلسون پنسـيلوانيا 
) ١٣٣٩سـال (گيری از دانشگاه ھاروارد امريکـا  آمار تربيتی و اندازه
درجة دکتـرای تخصصـی در  ١٣٤٥وي در سال . دريافت کرده است

شناسی تربيتی را از دانشـگاه اسـتنفورد کاليفرنيـا زيـر  رشتة روان
. تانيل گِيج و لی کرانباخ و مک نِمار اخذ كرده استنظر پروفسور نا

شناسـی پـژوھش و آمـار در علـوم  وی، افزون بر آثاری که در روش
رفتاری منتشر کرده است پژوھشـھايی نيـز کـه در زمينـة آمـوزش 

شناسـی  خواندن و نوشتن انجام داده و مترجم دو جلد کتـاب روان
بـوده و ) ١٣٦٦ھـران، انتشـارات دانشـگاه ت(تربيتی اثـر مـک دانِلـد 

شناسـی  مقاالتی به زبان فارسی و انگليسی در موضوعھای روان
  .تربيتی نوشته است

                                                      
شده، صادق مد، فرزند حقوقدان و شاعر شناخته خانم دکتر زهرة سر .١

زادة نامدار ايرانی، شادروان مرد آ  سرمد؛ همسِر فرزنِد بزرگ
است که از  الشعرای بهار؛ شادروان استاد دکتر مهرداد بهار لکم

ماندگار و  يو آثار است شناسان برجستة تاريخ کهن ايرانی اسطوره
 .ايشان انتشار يافته استارزشمند از 
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شناسـی  روان: دکتر سـرمد، در گفتگـو بـا نگارنـده گفتـه اسـت
ــا در  تربيتــی علمی ــد م ــيم و تربيــت اســت و تأکي ــرين بخــش تعل ت

شناســی  شناســی تربيتــی بايــد بــر روش تحصــيالت تکميلــی روان
ــژوھش و  ــی باشــدپ ــای تجرب ــه. طرحھ ــر ايشــان جنب ــه نظ ھای  ب

گيری و سـنجش و مسـائل  اجتماعی تعليم و تربيت، دانـش انـدازه
وی . رشد کودکان و نوجوانـان، از اھميتـي بيشـتر برخـوردار اسـت

آموزی درست و دقيق و آموزش سخن گفـتن  ھمچنين اھميت زبان
ر آمـوزان را موضـوعي بسـيار اساسـی د نوشتن به دانش و درست

گويد ما به يک تحولي  دکتر سرمد می. داند تعليم و تربيت آنان می
ھای درسی و روش تدريس و آموزش و پـرورش  اساسی در برنامه

  .دبستانی و راھنمايی و دبيرستانی نياز داريم
  شادروان دکتر علـی محمـد کـاردان، مربـی برجسـتة تعلـيم و

ه ژنـو در علـوم تربيت در ايران، دکترای تخصصی خـود را از دانشـگا
ايشـان ابتـدا در دانشسـرای . کسب کـرد) ١٣٣٦در سال (تربيتی 

عــالی در رشــتة فلســفه و علــوم تربيتــی تحصــيل کــرد و ادبيــات و 
شناسـی را از اسـتادانی ماننـد  فلسفه و جامعـه شناسـی و روان

الزمان فروزانفـر، محمدحسـين فاضـل  دکتر پرويز ناتل خانلری، بديع
ی، دکتر رضازاده شفق، دکتر غالمحسـين تونی، دکتر يحيی مھدو

صديقی، دکتر علی اکبر سياسی، دکتر محمدباقر ھوشيار و دکتـر 
او پس از تحصيالت ليسانس بـه سـوئيس . عيسی صديق آموخت

اعزام شد و درجة دکترای فلسفه و علوم تربيتی را از دانشگاه ژنو 
تفاده از وی توفيق اسـ. و زير نظر شارل وِرنر و روبِر دو ترنس گرفت
در دوران خـدمت خـود در . کالسھای درس ژان پيـاژه را نيـز داشـت

دانشگاه تھران به تدريس دروس گوناگون، خاصـه اصـول آمـوزش و 
شناسـی اجتمـاعی و روش  پرورش، تاريخ آمـوزش و پـرورش، روان
ايشـان اسـتادی پرکـار، مولّـد، . تحقيق در علوم اجتماعی پرداخت
شــمار در  و نويســندة مقــاالت بيمؤلــف، متــرجم کتابھــای بســيار 

کتابھـايی بـا عنـاوين فلسـفة تعلـيم و . زمينة علوم تربيتـی اسـت
؛ ســير آراي تربيتــی در غــرب )١٣٨٣انتشــارات ســمت، (تربيــت 

ماھيــت و قلمــرو آن : ؛ و علــوم تربيتــی)١٣٨١انتشــارات ســمت، (
را تأليف کرده و ترجمة کتابھـایي دربـارة ) ١٣٨٣انتشارات سمت، (

ــ ــر  ق و مــردم شناســی و روانروش تحقي شناســی اجتمــاعی را ب
اصـول راھنمـايی : ترين اين آثار عبارتند از مھم. عھده داشته است
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؛ )١٣٣٩انتشارات وزارت فرھنگ، (در آموزش و پرورش، اثر رژه گال 
والـون -اصول راھنمايی در آموزش و پرورش ھمـراه بـا طـرح النـژون

شناسـی اجتمـاعی، اثـر  ؛ روان)١٣٣٩انتشارات دانشگاه تھـران، (
ــــوو  ؛ طــــرح )١٣٤٣انتشــــارات دانشــــگاه تھــــران، (ژان مــــزون ن

انتشارات دانشگاه (شناسی طبقات اجتماعی، اثر ھالبواکس  روان
انتشــارات (؛ مراحــل تربيــت، اثــر مــوريس دبــس )١٣٤٠تھــران، 

شناســی، نوشــتة پيــر بــس  ؛ روش مردم)١٣٤١دانشــگاه تھــران، 
شناسـی،  ؛ قواعـد روش جامعه)١٣٤٤انتشارات دانشگاه تھـران، (

ـــيم  ـــل دورک ـــتة امي ـــران، (نوش ـــگاه تھ ـــارات دانش ؛ )١٣٥٥انتش
انتشـارات فـرانکلين، (شناسی اجتماعی، اثر اتـو کاليـن بـرگ  روان
انتشـارات (؛ وضع و شـرايط روح علمـی، اثـر ژان فوراسـتيه )١٣٤٢

شناسی اجتماعی، اثر ژان اسـتوتزل  ؛ روان)١٣٤٦دانشگاه تھران، 
آموزش و  شناسی و دانش ؛ روان)١٣٥٤ت دانشگاه تھران، انتشارا(

؛ آراء و )١٣٦٠انتشــارات دانشــگاه تھــران، (پــرورش، اثــر ژان پيــاژه 
انتشـارات مرکـز (ھا در علوم انسـانی، نوشـتة ژولـين فرونـد  نظريه

شناســی، نوشــتة مــولر  ؛ تــاريخ روان)١٣٦٢نشــر دانشــگاھی، 
نـی و حـدود علـوم ؛ مع)١٣٦٧انتشارات مرکز نشـر دانشـگاھی، (

؛ تربيت و )١٣٧٠انتشارات دانشگاه تھران، (تربيتی، نوشتة مياالره 
انتشـارات دانشـگاه تھـران، (شناسی، نوشتة اميل دورکيم  جامعه
و وضع کنونی تاريخ آموزش و پـرورش، نوشـتة آنتـوان لئـون ) ١٣٧٦

از آثـار دكتـر كـاردان ). ١٣٨٠انتشارات پژوھشکدة تعليم و تربيت، (
  .ھستند

العـادة تحـول در  سـرعت فوق«دکتر کاردان بر ايـن بـاور بـود کـه 
ويژه در حوزة توليد و ارتبـاط و مبادلـة  ھمة شئون زندگانی بشر، به

اطالعات از يک سو و نزديک شـدن و بـه ھـم پيوسـتن سرنوشـت 
کشورھا به يکـديگر از سـوی ديگـر، نـوعی انگيـزة اجتمـاعی پديـد 

اين انگيزه . ويی و نوآوری دانستتوان آن را نوج آورده است که می
و ناخشنوديھا و ناخرسنديھای ھمراه آن در بسياری از اجتماعـات، 

خصوص در کشورھای در حال پيشرفت، زمينه را برای اصالحات   به
ــه  ــی از جمل ــاعی و فرھنگ ــای سياســی و اجتم ــاھي انقالبھ و گ

مــردم ايــن . نوســازی نظــام آمــوزش و پــرورش فــراھم آورده اســت
ت دربــارة وضــع خــود و چگــونگی تعلــيم و تربيــت فرزنــدان اجتماعــا

آنچه به نـوآوری نيـاز دارد، تعيـين . پردازند خويش به چون و چرا می
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اھداف کلی يـا زمـانی و مکـانی اسـت کـه مرجـع نيازھـای جديـد 
ھمچنـين، نـوآوری در . جامعة در حـال تحـول سـريع کنـونی اسـت

اوالً پـس از مطالعـة آموزش و پرورش برای آنکه کارساز باشد بايد، 
علمی وضع کنـونی از يـک سـو و اسـتفاده از دسـتاوردھای علـوم 

از سـوی ديگـر، صـورت گيـرد؛ ثانيـاً  -ويژه علوم تربيتـی به-انسانی 
شرايط و وسايل اجرای آن فـراھم شـده باشـد؛ ثالثـاً کـارگزاران آن 
اطالعات و مھارتھای الزم را کسـب کـرده و بـه فايـده و ضـرورت آن 

ھــا لــزوم آن را  ويژه خانواده اشــته باشــند؛ رابعــاً جامعــه بــهايمــان د
پذيرفته باشند و در نھايت به نحـو ھماھنـگ و دور از شـتابزدگی و 

ــا پيش ــوأم ب ــد و ت ــرد تقلي ــی و حــزم و دورانديشــی انجــام گي » بين
  ).١٩تا  ١١، صص ١٣٨١کاردان، (

  دکتر غالمحسين شکوھی، در شـمار مربيـان تعلـيم و تربيـت
اولين کتاب او اثری اسـت بـا عنـوان . آيد يران به حساب میجديد ا

ای از ژان  پـس از آن بـا ترجمـه. »روش تدريس حساب و ھندسـه«
انتشـارات دانشـگاه تھـران، (» مربيان بـزرگ«شاتو کوشيده است 

ھمچنـين . را به جامعـة تعلـيم و تربيـت ايـران معرفـی کنـد) ١٣٥٥
تعلـيم و «نت بـا عنـوان نويسی بر کتاب امانوئل کا ترجمه و حاشيه

و تـأليف دو ) ١٣٧٢(» ھايی دربارة آموزش و پـرورش انديشه: تربيت
نشـر،  انتشـارات به(» تعليم و تربيت و مراحل آن«با نامھاي : کتاب
نشـر،  انتشـارات به(» مبانی و اصـول آمـوزش و پـرورش«و ) ١٣٦٣
در شــمار آثــاری اســت کــه ايشــان از آن طريــق در معرفــی ) ١٣٦٨
. تربيت جديد به دانـش پژوھـان ايرانـی کمـک کـرده اسـت تعليم و
شناختی کودکـان، ھنگـام  سازی برای سنجش وضعيت روان آزمون

ورود به مدرسه نيز از جمله فعاليتھای تحقيقاتی است که ايشـان 
دکتـر شـکوھی، ھماننـد اسـتاد خـود دکتـر . مجری آن بوده اسـت

کشـف کردنـی  ھوشيار، بر اين باور است که اصول تعليم و تربيـت
عنوان وزيــر آمــوزش و  دکتــر شــکوھی بــه. اســت نــه وضــع کردنــی

پرورش آغاز انقالب اسالمی نيز انجام وظيفه کرده و ديدگاھھای او 
ــران در صــورت مــذاکرات جلســات  ــرورش اي در مســائل آمــوزش و پ
شورای عالی آموزش و پرورش جمھوری اسالمی از جلسة يکصـد 

تا جلسة دويسـت و ھفتـاد و  )١٦/٢/١٣٥٩مورخ (و ھشتاد و نھم 
  .انعکاس يافته است) ٢/٨/١٣٦١مورخ (ھشتم 
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نـوآوری دکتـر شـکوھی در علـوم تربيتـی، در نگـرش انســانی و 
او در آغـاز . دلسوزانة او به مسائل تعلـيم و تربيـت در ايـران اسـت

تجـارب «: نويسد می) ١٣٦٨(کتاب مبانی و اصول آموزش و پرورش 
مناسبی برای پيشنھاد اصول آموزش و تواند زمينة  گذشتة ما نمی

پرورش فرزندانمان در آينده باشـد زيـرا تعلـيم و تربيـت مـا بـه طـرز 
ــان. ســر و ســامان اســت اســفناکی بی ــيم و   کشــتی توف زدة تعل

تربيت فرزندان ما ھم اکنـون سـخت در گـرداب حـوادث دسـتخوش 
در نظـر دکتـر شـکوھی، . »امواج و مشرف بـه غـرق شـدن اسـت

در طرز کار کسـانی اسـت کـه بـه کـار تعلـيم و  مشکل اساسی«
اگرچــه آنــان مســئوليت ايــن وضــع را بــه عھــده . تربيــت مشــغولند

شـان گذاشـته شـده  ای که به عھده ندارند، زيرا برای انجام وظيفه
ــد او می» .اند آمــاده نشــده ــان و «: گوي ــه اتفــاق مربي ــر قريــب ب اکث

ھمـواره در  معلمان با ھمة حسن نيتی که دارند و با صـداقتی کـه
دھند، احتماالً بـه درسـتی  اند و می خدمتگزاری از خود نشان داده

کننـد اعتقـادی  کنند و اگر ھم بدانند به آنچه می دانند چه می نمی
دکتر شـکوھی بـر ايـن بـاور » .و به سودمندی آن اطمينانی ندارند

تعليم و تربيت تنھا راه تحقق انسان واقعی و به تبـع آن «است که 
. نحصر به فرد دسترسی به جوامـع کمـال مطلـوب اسـتوسيلة م

. تعليم و تربيت دشـوار اسـت و تعلـيم و تربيـت واقعـی کـم اسـت
ادارة مـدارس بايـد کـالً . کنـد تربيت فقط به آھستگی پيشرفت می

تربيت نبايـد فقـط از . ترين متخصصان موکول شود بين به نظر روشن
آزمايشی داشـته  األمکان مبنای تعقل ناشی شود، بلکه بايد حتی

  ».باشد
  دکتر علی شريعتمداری، طرفدار نگرش اسـالمی بـه تعلـيم و

ــت و روان ــه  تربي ــاً ب ــود غالب ــار خ ــی اســت و در آث شناســی تربيت
وی مؤلـف کتـاب . ديدگاھھای جان ديوئی نيز توسل جسـته اسـت

انتشارات کتابفروشـی مشـعل اصـفھان، (» شناسی تربيتی روان«
النی تنھا منبع مجـاز اصـلی رسـمی است که سالھای طو) ١٣٦٢

ايشــان از . تــدريس ايــن درس در دانشــگاھھای ايــران بــوده اســت
تا کنون عضو شورای عالی انقالب فرھنگی بوده  ١٣٥٩ارديبھشت 

شناســـی بـــه  و بـــا دفـــاع از علمـــی بـــودن علـــوم تربيتـــی و روان
ھای علمــی در دانشــگاھھای ايــران کمــک  مانــدن ايــن رشــته باقی

عـين حـال، نقـش مھمـی در چگـونگی برخـورد بـا کرده اسـت، در 
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استادان دانشگاه و نحـوة جـذب و ارتقـاي اسـتادان جديـد داشـته 
ايشان ھمچنين، مؤلـف کتابھـای فلسـفه و اصـول تعلـيم و . است

؛ جامعـــه و تعلـــيم و تربيـــت )١٣٦٤انتشـــارات اميرکبيـــر، (تربيـــت 
ــر، ( ــيم و تربيــت در اســالم؛ رســال)١٩٦٢انتشــارات اميرکبي ة ؛ تعل

ــالم  ــی اس ــول اخالق ــالم و اص ــت در اس ــيم و تربي ــارات (تعل انتش
؛ رســالت دانشــگاه و تعھــد )١٣٤٩کتابفروشــی قــائم اصــفھان، 

ــائم اصــفھان، (روشــنفکر  ــاد )١٣٥٣انتشــارات کتابفروشــی ق ؛ ابع
اساسی شخصيت از نظر مکتب اسالم و روش علمی و اجرای آن 

م اصـفھان، انتشـارات کتابفروشـی قـائ(در زندگی فردی و جمعی 
انتشــارات (روش تعلــيم و تربيــت : ؛ کتــاب تفکــر منطقــی)١٣٥٦

؛ کتـــاب تعلـــيم و تربيـــت )١٣٦٨کتابفروشـــی مشـــعل اصـــفھان، 
؛ و کتـاب نقـدی )١٣٦٠انتشارات نھضت اسالمی زنـان، (اسالمی 

انتشارات نھضت (بر فلسفة مادی ديالکتيکی و ويژگيھای توحيدی 
سس انجمن ايرانی تعليم نامبرده مؤ. است) ١٣٧٠اسالمی زنان، 

ــز ھســت ــت ني ــی و . و تربي ــوم تربيت ــلی ايشــان در عل ــة اص نظري
شناسی تربيتی اين است کـه اوالً بـه ايـن دو رشـته بايـد بـه  روان

ھای علمی نگريست، ثانياً فھم و حل مسائل روانـی  چشم رشته
پــذير اســت و ســوم آنکــه علــوم  و تربيتــی بــا تفکــر منطقــی امکان

ســی را بايــد دقيقــاً بــا آموزشــھای اســالمی در شنا تربيتــی و روان
  .قرآن و حديث و شريعت ھماھنگ ساخت

  دکتر علی اکبر سيف، پـس از اتمـام دورة ليسـانس در رشـتة
آموزش و پرورش ابتدايی از دانشگاه سپاھيان انقالب و احراز رتبـة 
ــوق ليســانس و  ــارج، تحصــيالت ف ــه خ ــزام ب ــن دوره و اع اول در اي

شناسی تربيتی در دانشـگاه ايلينـويز  ر رشتة رواندکترای خود را د
بــه پايــان رســانده اســت دكتــر ) ١٣٥٢در ســال (جنـوبی در امريکــا 

به بعد در دانشگاھی کـه اکنـون موسـوم بـه  ١٣٥٣سيف از سال 
از . دانشگاه عالمه طباطبايی است، مشـغول بـه کـار بـوده اسـت

ويژگيھای اصـلی ايشـان ايـن اسـت کـه در طـی سـالھای خـدمت 
شناسـی  ھـای روان دانشگاھی خود ھمواره کار خويش را به حوزه

تربيتــی متمرکــز ســاخته و مقــاالت و کتــب درســی مھمــی در 
آثـاری کـه وی . شناسی تربيتی انتشار داده اسـت ھای روان حوزه

شناسی  روان«: در اين حوزه نوشته و ترجمه کرده است عبارتند از
انتشارات دوران (» ششناسی يادگيری و آموز روان: پرورشی نوين
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گيری، ســـنجش و ارزشـــيابی  انـــدازه«؛ )١٣٨٦ويـــرايش ششـــم، 
سـنجش، «؛ )١٣٨٥انتشـارات دوران ويـرايش چھـارم، (» آموزشی

ــادگيری انتشــارات (» روشــھای قــديم و جديــد: فراينــد و فــرآوردة ي
ــار و رفتاردرمــانی«؛ )١٣٨٤دوران،  ــر رفت ــه: تغيي » ھا و روشــھا نظري

ــــارات دوران، ( ــــه«؛ )١٣٨٦انتش ــــادگيری و مطالع ــــھای ي » روش
گيری و ارزشـــيابی پيشـــرفت  انـــدازه«؛ )١٣٨٥انتشـــارات دوران، (

» شناســـی تربيتـــی روان«؛ )١٣٧١انتشـــارات آگـــاه، (» تحصـــيلی
ھای  ای بـر نظريـه مقدمـه«؛ )١٣٨٢انتشارات دانشـگاه پيـام نـور، (

اثر ھرگنھان و اُلسون، انتشارات دوران ويـرايش ھفـتم، (» يادگيری
مرکــز نشــر (» ويژگيھــای آدمــی و يــادگيری آموزشــی«؛ )١٣٨٦

کتـاب : بندی ھدفھای پرورشـی طبقه«؛ )١٣٧٤دانشگاھی تھران، 
اثــر بنجــامين بلــوم و ھمکــاران، انتشــارات (» اول، حــوزة شــناختی

ـــازده«؛ )١٣٧٤رشـــد،  ـــاربرد و ب ـــانی، ک ـــار درم انتشـــارات (» رفت
  ).١٣٧١فردوسی، 

شناسـی  رشتة روان: گويد می دکتر سيف، در گفتگو با نگارنده،
ــران يــک رشــتة دانشــگاھی بســيار موفــق اســت و  تربيتــی در اي

دھيم،  خصوص از اين نظر که ما در ايـران افـرادی را آمـوزش مـی به
ــی از  ــتند، دســت کم ــم پژوھشــگر ھس ــگر و ھ ــم آموزش ــه ھ ک

در عين حال، به نظر ايشـان، . دانشگاھھای خوب امريکايی نداريم
شناســی تربيتــی در  التحصــيالن روان غمــا بــا مشــکل جــذب فار
دکتر سيف بـر ايـن نظـر اسـت . رو ھستيم شغلھای تخصصی روبه

که تقويت کيفيت، افزايش امکانات پژوھشی، دستيابی بـه منـابع 
علمی و کتابھای تخصصـی و گـزينش کادرھـای علمـی توانمنـد را 

شناسـی تربيتـی در ايـران  ترين نيازھـای روان بايد در شمار اصـلی
  .تدانس
  دکتر يوسف کريمی درجه ليسانس خـود را در رشـته آمـوزش

در سـال ) ابوريحـان بيرونـی(ابتدايی از دانشگاه سـپاھيان انقـالب 
ــرده اســت ١٣٥٠ ــذ ك ــوق ليســانس . اخ ــيالت ف وی ســپس تحص
در دانشـگاه ايـالتی بـال در  ١٣٥٣شناسی تربيتی را در سال  روان

در  ١٣٥٦رشته در سال  اينديانای امريکا و دورة دکتري را در ھمين
ايشـان . دانشگاه دولتی فلوريدا در امريکا بـه پايـان رسـانده اسـت

انتشـارات  ١٣٨٧چاپ ھفتم، (» شناسی تربيتی روان«مؤلف کتاب 
چـاپ (» تغييردادن رفتارھای کودکان و نوجوانان«و کتاب ) ارسباران
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او ھمچنـين نويسـندة . اسـت) ، انتشـارات فـاطمی١٣٨٧بيستم، 
دکتـر . شناسـی تربيتـی بـوده اسـت علمی در حوزة روانمقاالتي 

شناســی اجتمــاعی تأليفــاتي نيــز دارد و  کريمــی در حــوزة روان
ســـازی  بومی: گويـــد ايشـــان می. تـــدريس ھـــم كـــرده اســـت

شناســی تربيتــی حــائز اھميــت ويــژه در ايــران اســت و چنــين  روان
ــد نگرشــي نظام ــه و عملکــردي ســنجيده از  کوششــی نيازمن يافت

ــوز مشــاھده ســوی متول ــه ھن ــالی اســت ک ــوزش ع ــور آم ــان ام ي
  .شود نمی
 در (شناسـی تربيتـی  دکتر پـروين کـديور، فـوق ليسـانس روان

در (شناسی تربيتـی  از دانشگاه تھران و دکترای روان) ١٣٥٢سال 
. از دانشگاه ميسوری واقع در کلمبيـای امريکـا اسـت) ١٣٦٠سال 

تـر کـاردان، دکتـر ايشان در ايران دانشجوی کالسھای شادروان دک
غالمحسين شکوھی و دکتر زھره سرمد بوده است و در دانشگاه 

سنجی را نزد پروفسـور تامـاس گـود و  ميسوری امريکا، درس روان
ــه  درس روان ــگ آموخت ــزد پروفســور تمبرين ــادگيری را ن شناســی ي

ــر کــديور نويســندة کتابھــاي . اســت » شناســی تربيتــی روان«دکت
ــادگيری  انو رو) ١٣٧٩انتشــارات ســمت، ( انتشــارات (شناســی ي

 ١شناسـی رشـد  روان«؛ نويسندة ھمکار در کتـاب )١٣٨٦سمت، 
؛ )١٣٨٦انتشـــــارات ســـــمت، چـــــاپ شـــــانزدھم، (» کـــــودکی

و ) ١٣٨٧انتشــارات آگــاه، چــاپ ســوم (» شناســی و اخــالق روان«
مرکز (اثر رابرت بيلر » شناسی در آموزش کاربرد روان«مترجم کتاب 

ــده . ســتا) ١٣٨١نشــر دانشــگاھی،  ــا نگارن ــو ب ايشــان، در گفتگ
ـــد می ـــائل : گوي ـــوزة مس ـــرح پژوھشـــی در ح ـــار ط ـــری چھ مج
درمانـدگی آموختـه شـده در «بـا عنوانھـای (شناسی تربيتی  روان
اخـالق و دموکراسـی «؛ ١٣٧٢، »آموزان و معلمان راھنمايی دانش

آموز و تـأثير آن در رشـد  تعامل معلم و دانش«؛ ١٣٧٥، »در مدرسه
ســـــھم خـــــودگردانی و «؛ و ١٣٧٦، »آمـــــوزان اخالقـــــی دانش

) ١٣٨٠، »آمـوزان خودکارآمدی ھـوش در پيشـرفت تحصـيلی دانش
  . نيز بوده است

 شناسـی تربيتـی تحصـيل و  استادان ديگری نيز در رشتة روان
از آن جملــه . انــد تــدريس کــرده و آثــار ارزشــمندی منتشــر کرده

وھشھای شناسی پژ متخصص در روش(توان دکتر اصغر رضويه  می
ــت،  ــيم و تربي ــق در تعل ــاب روش تحقي ــار کت ــف ھمک ــی و مؤل تربيت
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مؤلـف (؛ دکتـر علـی اکبـر شـعاری نـژاد )١٣٨٠انتشارات سروش، 
را نـام بـرد کـه بـا وجـود ) ١٣٧٥شناختی تربيـت،  کتاب مبانی روان

دکتـر داوود . کوشش بسيار نگارنده موفق به گفتگـو بـا آنـان نشـد
) شناسـی وم تربيتی و روانمؤلف فرھنگ لغت عل(حسينی نسب 

مترجم کتابھای تغييـر رفتـار در کـالس (و دکتر منيژه شھنی ييالق 
نيــز از ) شناســی بــرای آمــوزش؛ و آمــوزش ابــراز وجــود درس؛ روان

شناسان تربيتی ھستند کـه در دانشـگاھھای کشـور بـه کـار  روان
تــدريس و تحقيــق و تــأليف اشــتغال دارنــد و در اشــاعة ايــن رشــتة 

دسترســی نداشــتن بــه ايــن اســتادان . انــد کرده علمــی کوشــش
محترم موجب شد کـه نتـوانيم از فعاليتھـای علمـی آنـان در حـوزة 

ھمچنـين، در . تر کسـب کنـيم شناسی تربيتی اطالعات دقيق روان
ســـالھای اخيـــر، دانشـــگاھيان فـــراوان ديگـــری نيـــز در حـــوزة 

آنـان انـد کـه ذکـر فعاليتھـای  شناسی تربيتی آغاز به کار کرده روان
  .نيازمند فرصتي ديگر است

  نگارنده مقاله حاضر نيز كه در ھمين حـوزه کـار کـرده اسـت و
کنـــد، پـــس از پايـــان تحصـــيالت دورة ليســـانس در رشـــتة  می
، بــه تحصــيل در ١٣٤٨شناســی در دانشــگاه تھــران در ســال  روان

ــوق ليســانس روان ــی در دانشــگاه تھــران  دورة ف شناســی تربيت
نگارنـده در سـالھای . التحصـيل شـد فارغ ١٣٥٣پرداخت و در سـال 

شناســی شخصــيت را نــزد شــادروان  تحصــيل در ايــران، درس روان
دکتر علی اکبر سياسی، درس روانپزشکی را نـزد شـادروان دکتـر 
ــــوی، درس  ــــدين معن ــــر عزال عبدالحســــين ميرسپاســــی و دکت

شناسی را نزد شادروان دکتـر غالمحسـين صـديقی، درس  جامعه
اعی را نـزد شـادروان دکتـر محمـود صـناعی و شناسی اجتمـ روان

دکتر احمد اشرف، درس فلسفة علم را نزد شـادروان دکتـر يحيـی 
مھــــدوی و دکتــــر عليمــــراد داوودی، درس تــــاريخ را نــــزد دکتــــر 

کـــوب، درس ادبيـــات تطبيقـــی را نـــزد دکتـــر  غالمحســـين زرين
شناسـی را نـزد دکتـر  محمدعلی اسـالمی ندوشـن، درس زيبايی

شناسی تربيتی و مشـاورة  ، دروس مربوط به روانسيمين دانشور
شناسـی  روانی را نزد شادروان پروفسـور رضـا آراسـته، درس روان

ــر مھــدی جاللــی، درس  ــزد شــادروان دکت کــودکی و نوجــوانی را ن
شناسی پـژوھش را نـزد دکتـر زھـره سـرمد و درس اصـول و  روش

 مبـانی آمـوزش و پـرورش را نـزد شـادروان دکتـر عليمحمـد کـاردان
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شوپينگ سوئد به تحصيل در دورة  گذرانده، سپس در دانشگاه لين
) با گـرايش سـنجش و ارزشـيابی آموزشـی(دکترای علوم تربيتی 

ــادروان  ــر ش ــر نظ ــود را زي ــرای تخصصــی خ ــه اســت و دکت پرداخت
و با گذرانـدن دروس نـزد اسـتادانی ماننـد  ١پروفسور اينگوار وردلين

دآورنــده و سرويراســتار پدي(شــادروان پروفســور تورســتون ھوسِــن 
ــارف بين دائره ــی  المع ــی ١٢الملل ــوم تربيت ــدی عل ، پروفســور )٢جل

و برخی استادان بـزرگ  ٣اينگمار فگرليند و پروفسور مارتين کارنوی
ريزی درسی سوئد مانند پروفسور سيگبريت فرانکه ويکبرگ  برنامه

  .به پايان رسانده است ١٣٥٩در سال  ٤و پروفسور اولف لوندگرِن
وھشھای ملی نويسـنده مقالـه در پـنج حيطـه صـورت گرفتـه پژ

» شناسی زبان و يادگيری خوانـدن روان«) الف: است که عبارتند از
آزمونھای تشخيص توانايی خوانـدن «که به توليد ) ١٣٧٢تا  ١٣٦٩(

پـژوھش در وضـعيت، «)انجاميـده اسـت؛ ب» فردوسی-آبادی لطف
کــه ) ١٣٧٩تـا  ١٣٧٥(» نگـرش و مسـائل نوجوانـان و جوانــان ايـران
ــی ــت روان فرھنگــی -اجتمــاعی-ســاخت آزمونھــای تشــخيص ھوي
آمـوزان  نگـرش دانش«)نوجوانان و جوانان را در پي داشته است؛ ج

دانشگاھی ايران به جھانی شدن و تـأثير آن بـر  دبيرستانی و پيش
ــــان ــــت آن ــــا  ١٣٨٠(» ارزشــــھا و ھوي ــــل آن ) ١٣٨٣ت ــــه حاص ک

سنجش نظام ارزشـی و ھويـت سازی برای  پردازی و آزمون نظريه«
شناسـی پـژوھش در  بررسـی روش«)است؛ د» نوجوانان و جوانان

ـــران روان ـــی در اي ـــوم تربيت ـــه ) ١٣٨٥و  ١٣٨٤(» شناســـی و عل ک
را اساس شناخت و پژوھش » فلسفة خردگرايی مينوی و علمی«

ــــی و روان ــــوم تربيت ــــرار داده اســــت و ھـــــ در عل ) شناســــی ق
ای سنجش رشد اخالقـی کودکـان سازی بر پردازی و آزمون نظريه«

ـــران ـــان اي ـــان و جوان ـــه و ) ١٣٨٦و  ١٣٨٥(» و نوجوان ـــه تھي ـــه ب ک
آزمـون سـنجش رشـد اخالقـی کودکـان و نوجوانـان و «ھنجاريابی 

، )١٣٨٧(نگارنده ھمچنين در حـال حاضـر . انجاميده است» جوانان
شناسـی تربيتـی در دانشـگاه  افزون بر تـدريس دروس رشـتة روان

مستندسازی تاريخ تحـول تعلـيم و «به پژوھش و شھيد بھشتی، 

                                                      
١. Ingvar Werdelin 
٢. Torsten Husen: The International Encyclopedia of Education 
٣. Ingmar Fegerlind; & Martin Carnoy 
٤. Sigbrit Franke-Wikberg; & Ulf Lundgren 
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تربيت در ايران از زمـان باسـتان تـا کنـون بـرای تجديـد حيـات آن در 
بــه پايــان خواھــد  ١٣٩٠اشــتغال دارد کــه تــا ســال » عصــر کنــونی

  .رسيد
شناسـی  از جمله آثار نگارنـده، افـزون بـر مقـاالت در حـوزة روان

» شناسـی تربيتـی روان« :توان نـام بـرد تربيتی، کتابھای زير را می
؛ ويراسـتار و متـرجم ھمکـار )١٣٨٧انتشارات سمت، چاپ سوم، (

انتشـارات حکـيم (اثـر گـيج و برلينـر » شناسی تربيتـی روان«کتاب 
گيری در علـوم  سنجش و اندازه«؛ )١٣٧٤فردوسی و انتشارات پاژ،

سنجی سنتی و رويکردھای جديد در  روان: شناسی تربيتی و روان
؛ )١٣٨٧انتشارات سـمت، چـاپ سـوم، (» تربيتی -سنجش روانی

انتشـارات (» کـودکی ١شناسی رشد  روان«نويسندة ھمکار کتاب 
شناســی رشــد کــاربردی  روان«؛ )١٣٨٦ســمت، چــاپ شــانزدھم، 

 ٢شناسـی رشـد  روان«؛ )١٣٧٩نشر اسپيد، (» نوجوانی و جوانی
انتشــارات ســمت، چــاپ دھــم، (» نوجــوانی جــوانی و بزرگســالی

» شـــناختی بـــرای مشـــاورة کـــودک -زمونھـــای روانـــیآ«؛ )١٣٨٧
ـــازدھم،  انتشـــارات به( شناســـی  روش«؛ و )١٣٨٧نشـــر، چـــاپ ي

نـــوآوری در ترکيـــب : شناســـی و علـــوم تربيتـــی پـــژوھش در روان
  ).١٣٨٧(» رويکردھای پژوھش کمّی و کيفی

ــوان  ــا عن ــوم انســانی را ب ــه عل ــداعی خــود ب ــده رويکــرد اب نگارن
ـــوی و علمـــی« ـــی مين ـــه کـــرده اســـت کـــه دارای ا» خردگراي رائ

ريزی  شناسـی و برنامـه کاربردھای گسترده در علوم تربيتـی، روان
  .آموزشی و درسی است

ــاربرد روان. ٦ ــرورش  ک ــوزش و پ ــی در آم شناســی تربيت
  چگونه است؟

ــا بھره روان شناســی و  گيــري از دانــش روان شناســی تربيتــی ب
عامــل شناســی بــه مطالعــة تمــام عوامــل مــؤثر در ت روشــھای روان

ايـن دانـش دارای اھميـت حيـاتی در . پردازد تدريس و يادگيری می
آموزان است و آمـوزش و  آموزش مربيان و معلمان و مديران و دانش

پرورش ايران، مانند ھـر آمـوزش و پـرورش ديگر،كـامال نيازمنـد ايـن 
  .دانش است

شناســی تربيتــی بــيش از ھــر حــوزة ديگــر علــوم تربيتــی و  روان
پـردازد و  مسائل کودکان و نوجوانـان و جوانـان میشناسی به  روان
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ريزی و آموزش و ارزشيابی تدريس و تربيـت در محـدودة کـار  برنامه
زنـدگی در کـالس «اين دانشی است کـه مربـوط بـه . آن قرار دارد

و بـا » زندگی در خـانواده و جامعـه«و رابطة آن با » درس و مدرسه
ــونی« ــان کن ــدگی در جھ ــان و نو. اســت» زن ــرادی کودک ــان اف جوان

ھستند که، خاصـه در جھـان کنـونی، انديشـه و احسـاس و رفتـار 
بـه ايـن . شـود کند و سـاخته می آنان بيش از بزرگساالن تغيير می

ــب، روان ــورد  ترتي ــومی در م ــانی و ب ــش جھ ــی دان شناســی تربيت
ـــة روان ـــان در زمين ـــان و جوان ـــان و نوجوان شناســـی رشـــد،  کودک

ـــادگيری، تحـــول شـــنا روان ـــانی و روانـــی و شناســـی ي ختی و زب
اجتمــاعی و اخالقــی، ســنجش پيشــرفت تحصــيلی، ســنجش 

گيری تفاوتھا و آسيبھا در مسائل تدريس و تربيـت  شخصيت، اندازه
و فرايند يادگيری و اقدامات و راھبردھای کسب يادگيريھـای جديـد 

  .است
ـــة موضـــوعھا و مســـائل رشـــتة  ـــه وســـعت دامن ـــه ب ـــا توج ب

نظری مسائل اين رشته بـا بنيادھـای شناسی تربيتی، تبيين  روان
شناسی و کاربردی کردن آنھـا  علوم انسانی و علوم تربيتی و روان

ــائز  ــالس درس و مدرســه ح ــت در ک ــدريس و تربي ــای ت در فعاليتھ
ھای آموزشـی  اھميت اساسی است و بخشي محوری در برنامه

  .و درسی آموزش و پرورش است
وزش و پرورش ايـران بررسيھای نگارنده حاکی از آن است که آم

يافته در علـوم تربيتـی و  ھای بنيادی نظام فاقد برخورداری از نظريه
شناســی تربيتــی اســت و ايــن امــر از جملــه داليــل اساســی  روان
ھای علمــی  گيــري از يافتــه تــوانی آمــوزش و پــرورش در بھره کم

ھای علمی بـومی در اقـدامات و راھبردھـا و فراينـد  جھانی و يافته
به اين سبب، نگارنده کوشيده است در حد . بيت استتدريس و تر

را » خردگرايی مينوی و علمی«بضاعت خود گامی بردارد و رويکرد 
ــوم تربيتــی و  کــه کاربردھــای گســترده ــوم انســانی و عل ای در عل

ــد روان ــه كن ــی دارد، ارائ ــرد، در . شناســی تربيت ــن رويک ــابق اي مط
بنيـادين  ميھای مفترکيب پيچيده و پويابررسی علوم انسانی بايد 

جھـاني و عينـی دانش  خردمندی، حکمت مينوی،" معرفت، يعنی
ايـن  توجه دقيـق و درسـت قـرار داد و  را مورد" بومي عينی دانش

قـرار مبناي اصلي پـژوھش و عمـل در ايـن علـوم بايد  مفاھيم پايه
فلسفة خردگرايی مينوی و «به اين ترتيب، الگوی مفھومی . گيرند
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از جملـــه در (گانة آن در علـــوم انســـانی  هو مراتـــب ســـ» علمـــی
گانة معرفـت آدمـی در سـه  را با مراتب سـه) شناسی تربيتی روان

از سطح کـامالً عينـی تـا سـطح حکمـت (جھان اول و دوم و سوم 
 :توان معرفی کرد می) مينوی
جھان دانش تجربی يا دانـش عينـی کـه دربرگيرنـدة تمـام ) الف

  .علوم، خاصه علوم رفتاری، است
ترين  جھان انديشة درست يـا خـرد و عقالنيـت کـه از سـاده )ب

شود و عقـل عمليـاتی، تفکـر صـوری و مراتـب  مرتبة تفکر آغاز می
 ١انديشة فراصوری جستجوگر و نقاد، پويا و روشمند و خرد مينـوی

  .گيرد را دربر می
ـــویِ راســـتی و نيکوکـــاری و زيبايی) ج شناســـی و  جھـــانِ مين

. ا در طبيعت درونی آدمی نھفته استسرافرازی که گرايش به آنھ
در اين مرتبه از ھستی است که عرفان و ھنر و اخالق و ارزشھا و 
شـــادمانی و رشـــديافتگی و نيکوکـــاری و ھمـــاھنگی بـــا ھنجـــار 

  .ھستی در مرکز توجه است
اي  تــوان فلســفه گانة معرفــت، می بــرای ھــر يــک از مراتــب ســه

بــا معنــای زنــدگی و مــثالً در مرتبــة مينــوی، . خــاص در نظــر گرفــت
فلسفة دين و عرفـان، فلسـفة ھنـر و فلسـفة اخـالق و ارزشـھا و 

در مرتبـة خـرد و انديشـه، . معناي سعادت آدمـی مواجـه ھسـتيم
در . توان به طرح و بحث فلسفة علم يا فلسـفة ذھـن پرداخـت می

تـوانيم، افـزون بـر  مرتبة دانش عينی و ارتباط آن با مراتب باالتر می
ــم  ــر عل ــش فلســفة ھ ــی، دان ــوم طبيع ــا عل ــت ي ــش طبيع از دان

شناســی، دانــش اقتصــادی، دانــش تــاريخ، دانــش اجتمــاعی،  روان
دانـش . شناسی سـخن بگـوييم دانش تعليم و تربيت و دانش روان

گيـرد کـه اھميـت  شناسی تربيتی نيز در ايـن مرتبـه قـرار می روان
  .جنبة عينی و تجربی آن بيشتر از دو جنبة ديگر است

ن نقطة آغاز پژوھش در علوم انسـانی را بـا عنـوان نويسنده، اي
تربيتـی   -شناسی علمـی خردگرايانـه در پژوھشـھای روانـی روش

توان در فصـل  بحث تفصيلی اين موضوع را می. معرفی کرده است
شناسـی پـژوھش در  روش«ششم از کتـاب جديـد وی، بـا عنـوان 
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ــی روان ــوم تربيت ــرد)١٣٨٧(» شناســی و عل ــه ک ــن . ، مالحظ در اي
ــلی و  ــلی و پساتحصّ ــدگاھھای تحصّ روش، حقانيــت ھــر يــک از دي

ای کـه واقعـاً ھسـتند، در درون فلسـفة  ، بـه انـدازه١گرايی ساختن
کنند نه اينکه ھر  خردگرايی مينوی و علمی معنای خود را پيدا می

ای کـه دارنـد، معـرف  يک از آن رويکردھا به تنھـايی يـا در مجموعـه
در واقـع،  .ژوھشھا به شـمار آينـدتمام حقيقت و پاسخگوی تمام پ

تـوانيم  بر اساس فلسفة خردگرايی مينوی و علمی است کـه می
شناسی و علوم تربيتی را بر اساس بنيانھـا  انواع پژوھشھای روان

و ھــدفھا و محتــوا و روشــھای پژوھشــی، از ســاده بــه پيچيــده، از 
تجربی حسی تا مفھومی انتزاعی، از کمّی تا کيفـی، از عـاطفی 

ھودی و از فــردی تــا اجتمــاعی و تــاريخی و بشــری و يــا تــا شــ
بندی کنيم و ھر مورد را با عمل آموزشـی  ترکيبھايی از اينھا، طبقه
  .و پرورشی ارتباط دھيم

فلسـفة «ھای نظـری و پژوھشـی،  به اين ترتيب،افزون بر جنبـه
کاربردي گسترده در تـدريس و » تربيتی خردگرايی مينوی و علمی

به مثـال زيـر توجـه . ريزی آموزشی و درسی دارد هتربيت و در برنام
  :کنيد

ابتدای شـاھنامة حکـيم  ٣٤تا  ١٤فرض کنيد که بخواھيم ابيات 
فردوسی را کـه در سـتايش دانـش و خـرد اسـت و ترکيبـی زيبـا و 

ھمتا از جـان و رای و خـرد و دانـش و پـژوھش و عمـل را پـيش  بی
از فرھنـگ و  چشم ما قرار داده است، به عنـوان يـک قطعـة ادبـی

آموزان کالس پنجم دبستان، کالس  انديشة اصيل ايرانی، به دانش
سوم راھنمـايی، کـالس سـوم دبيرسـتان و دانشـجويان دانشـگاه 

در اين مورد مبنای تدريس و تربيت مبتنی بر رويکرد . آموزش دھيم
  .خردگرايی مينوی و علمی است

  
  

وده ھمتــای خــود فرمــ حکــيم بــزرگ در ايــن ابيــات حماســي بی
  :است

فزون از ِخـرد نيسـت  «
ا َ ا

فـروزنــــدة کِــھــتــــران و 
ا
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خرد چشـم جـان اسـت 
گ

ـــو بی چشــــم شـــادان  ت
ا خـرد بـھـتر از ھــر چــه 

ا ا
ـتـايش خـرد را بـه از ــس

ا ا خــرد رھنمــای و خـــرد 
ا گ

خرد دسـت گيرد بـه ھـر 
ا از او شــادمانی وزويــت 

ا غ
وزويت فزونـی و ھـم زو 

ا ک دلـــش گــــردد از کــــردة کسی کـو خـرد را ندارد 
ــــه ھــــر دو  ــــی ب از اوي

ا ا
ـــته خـــرد پـــای  گســس

ا ِخــرد جـويــد آگـــنده راز 
ا

کـــه چشـــم ســــر مـــا 
ا ِخرد ھمچـو آب اسـت و 

ا
جدا    جـدا وآن کاين  بـدان 

ـــو را  ـــاد جـــان ت ـــرد ب ِخ
ا

ـــــاد  ـــــی بـمان ـــــه پـاک ب
ا غ ــــو دانـش پـژوھــــی و  ت

ا
ـــه  نگـه ــا چ ــدين ت ـــن ب ک
ا کسـی را کـه پيوســته 

آ ا
ــــــرد  ــــــش ِخ ــــــه دان ب

آ ا مان ـيدن گــد كشــبـايـب
ا

د و ـــــــايــزدى بـره ايـــــ
  

دانيم که اوالً چنين ابيـاتی دارای پيچيـدگيھای فلسـفی و  و می
سـاله  ١١آموزان  روانی و تربيتی و فرھنگی ويژه است؛ ثانياً دانش

نی از ساله برخوردار از درجات گونـاگو ٢٠ساله و  ١٧ساله و  ١٤و 
رشد شناختی ھستند و دانش و معرفت اين کودکان و نوجوانـان و 

، سـطوح ١ھای شـناختی جوانان، ھمـراه بـا انـواع گونـاگون نقشـه
ــاد ــر منطقــی و نق ــب تفک ــاگون از مرات ــاوت در انديشــيدنِ ٢گون ، تف

درســت و فھــم مغالطــات فکــری و منطقــی، مراتــب متفــاوت از 
زشی يا ترکيبھـای پيچيـده رشديافتگی روانی و ادراکات ھنری و ار

به ايـن ترتيـب، آمـوختن قطعـة ادبـی مـذکور و . از اين مراتب است
ريزی درسـی  ھای اصيل ايرانی مندرج در آن نيازمند برنامـه انديشه

و توانمنديھای پيچيدة تـدريس و تربيـت در معلـم بـرای آمـوزش بـه 
آموزان پنجم دبسـتان، سـوم راھنمـايی، سـوم دبيرسـتان و  دانش
ھا و روشھای  وان دانشگاھی است و در ھر مورد به برنامهدانشج

در ايـن . مناسب برای اين گروھھای سـنی و تحصـيلی نيـاز داريـم
مثال، فلسفة خردگرايی مينوی و علمی راھگشای نوعي جديد از 
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آموزان  تدريس و تربيت در آموزش سطح باالتر خواندن به اين دانش
وع مربـــوط بـــه و دانشـــجويان اســـت، کـــه ايـــن خـــود يـــک موضـــ

در مورد ساير آموزشھای درسـی نيـز . شناسی تربيتی است روان
ھای مناســب تــدريس و تربيــت بــر اســاس رويکــرد  تـوان برنامــه می

ھمـان، صـص (را تـدوين و اجـرا كـرد » خردگرايی مينوی و علمی«
  ).٣٠٠تا  ٢٩٨

  شناسی تربيتی نگاھی به وضعيت و آيندة روان. ٧

شناسـی تربيتـی  دپارتمانھای روانامروز در دانشگاھھای جھان 
شناسی و علوم تربيتی جايگاھي شايسـته  ھای روان در دانشکده

اند و دھھا ھزار دانشمند و متخصص در ايـن شـاخه از دانـش  يافته
بسـياری از . به کار آموزش و پژوھش و بھبودبخشی اشتغال دارند

ی ھا ھای رشــد و يــادگيری و برنامــه آنــان در دانشــگاھھا در زمينــه
کننـد، گروھـي  درسی و تکنولوژی آموزشی و ماننـد اينھـا کـار می

شناسان  شناسی مدرسه ھستند، بسيارند روان بزرگ در کار روان
تربيتی که در سنجش و ارزشيابی و مشـاورة آموزشـی و تربيتـی 
مشغول بـه کارنـد و گـروه بزرگـی نيـز در آمـوزش و پـرورش ويـژه و 

  .کنند وشان کار میتوانيھای يادگيری و آموزش تيزھ کم
ـــاً، دوره ـــن متخصصـــان، عموم ھـــای ليســـانس را در رشـــتة  اي

شناسـی  شناسی، تحصيالت فوق ليسانس را در رشـتة روان روان
ــــرای تخصصــــی را در يکــــی از رشــــته ــــی و دورة دکت ھای  تربيت

شناسـی  شناسی شناختی، روان مثالً روان(شناسی تربيتی  روان
شــيابی، مشــاورة شناســی مدرســه، ســنجش و ارز رشــد، روان

. انـــد گذرانده) شناســـی يـــادگيری و ماننـــد اينھـــا آموزشـــی، روان
شناســی  نھادھــای علمــی و انجمنھــای تخصصــی فــراوان در روان

تربيتی در ھمه جای جھان ايجاد شده و برخی از آنان، مثالً شعبة 
شناسی امريکا کـه دھھـا ھـزار عضـو دارد، از  پانزدھم انجمن روان

پژوھشی فراوان در  -دارند و مجالت علمیشھرتي گسترده برخور
شناســـی منتشـــر  جـــای جـــای جھـــان در ايـــن حـــوزة مھـــم روان

  .شوند می
ــة علمــی روان ــان  اگرچــه صــدھا مجل ــی در جھ شناســی تربيت

 -تــرين مجــالت علمــی شــود، نــام بيســت مــورد از مھم منتشــر مي
شناســـی تربيتـــی کـــه بـــه زبـــان  ھای روان پژوھشـــی در شـــاخه
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شناس تربيتـی، مجلـة  روان: يابد چنين است انگليسی انتشار می
ــادگيری و تفاوتھــای فــردی، مجلــة پژوھشــھای  ــادگيری، ي علــوم ي

شناســی تربيتــی، يــادگيری و تــدريس، مجلــة  تربيتــی، مجلــة روان
شناسـی تربيتـی، مجلـة  آمارھای آموزشی و رفتـاری، مجلـة روان
 شناسی تربيتـی بريتانيـا، پژوھشھای آموزشی امريکا، مجلة روان

شناسـی تربيتـی معاصـر، مجلـة آمـوزش  شناخت و تـدريس، روان
گيری آموزشــی، تحقيــق و  تجربــی، علــوم آموزشــی، مجلــة انــدازه
المللـی يـادگيری، مجلـة  توسعه در تکنولوژی آموزشی، مجلـة بين

شناســـی تربيتـــی  شناســـی تربيتـــی، مجلـــة روان اروپـــايی روان
  .١شناسی تربيتی اسکانديناويا و مجلة ژاپنی روان

پژوھشـی، انجمنھـای  -افزون بـر شـمار وسـيع مجـالت علمـی
شناسی تربيتی نيز در جھان ايجـاد شـده اسـت کـه  گوناگون روان

شناسـی  شـعبة پـانزدھم انجمـن روان: مشھورترين آنھا عبارتند از
امريکـــا، انجمـــن پژوھشـــھای آموزشـــی امريکـــا، انجمـــن علـــوم 

ناسـی ش شناسـی تربيتـی جامعـة روان شناسی، بخش روان روان
  .٢المللی علوم يادگيری بريتانيا و جامعة بين

، استانلی ھال در ١٨٩٢شناسی امريکا را، در سال  انجمن روان
نفـری تأسـيس كـرد كـه يــک  ٢٦و بـا يـک گـروه  ٣دانشـگاه کـالرک

ــامالً تخصصــی اســت و دارای  ھای  شــعبه در رشــته ٥٤انجمــن ک
ــاگون روان ــزار عضــو پيوســته دارد ١٥٠شناســی اســت و  گون و  ھ

شـعبة پـانزدھم انجمـن . ميليـون دالر اسـت ٧٠بودجة سـاالنة آن 
شناسـی  شناسی امريکا بـه تحقيـق و آمـوزش و کـاربرد روان روان

را منتشـر » شـناس تربيتـی فصلنامة روان«تربيتی اختصاص دارد و 
                                                      

١. Educational Psychologist; Journal of the Learning Sciences; Learning and Individual 
Differences; Review of Educational Research; Journal of Educational Psychology; Learning 
and Instruction; Journal of Educational and Behavioral Statistics; Educational Psychology 
Review; American Educational Research Journal; British Journal of Educational Psychology; 
Cognition and Instruction; Contemporary Educational Psychology; Journal of Experimental 
Education; Instructional Science; Journal of Educational Measurement; Educational 
Technology Res and Dev; International Journal of Learning; European Journal of Psychology 
of Education; Scandinavian Journal of Educational Psychology, & Japanese Journal of 
Educational Psychology 
٢. Division ١٥ of the American Psychological Association; American Educational Research 
Association; Association for Psychological Science; Psychology of Education Section of the 
British Psychological Society; & International Society of the Learning Sciences 
٣. Granville Stanley Hall at Clark University 
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کتـاب درسـی «شناسی امريکا،  اين شعبه از انجمن روان. کند می
را ) ٢٠٠٦الکسـاندر و ويـن، ( ١»شناسـی تربيتـی دانشگاھی روان

  .نيز منتشر کرده است
تأسـيس  ١٩١٦انجمن پژوھشـھای آموزشـی امريکـا، در سـال 

پژوھـان و  ھزار عضو پيوسته از دانش ٢٥شده است و اکنون دارای 
ــاری و متخصصــان  دانشــمندان روان ــوم رفت شناســی تربيتــی و عل
ن گيری و تربيـت معلـم در امريکـا و سراسـر جھــا سـنجش و انـدازه

ــا عنــوان  -مجلــة علمــی. اســت مجلــة «پژوھشــی ايــن انجمــن ب
  .شود منتشر می» آمارھای آموزشی و رفتاری

ــوم روان ــن عل ــو پيوســته از  ٢٠شناســی دارای  انجم ــزار عض ھ
ــاي  ــت و ارتق ــدف تســھيل و حماي ــا ھ ــان اســت و ب ــر جھ سراس

شناسـی  ھای گونـاگون روان تحقيقات و کاربردھا و آموزش در حوزه
پژوھشــی  -ايــن انجمــن دارای چھــار مجلــة علمــی .فعاليــت دارد

گيريھـای  جھت«، »شناسی دانش روان«شناسی با عنوانھای  روان
شناسـی در تمـايالت  دانش روان«، »شناسی جاری در دانش روان

  .است» شناسی اندازھای دانش روان چشم«و » عمومی
افــزون بــر آنچــه گفتــه شــد، از کتابھــای درســی دانشــگاھی در 

ترين  توان نام برد که شناخته شده ناسی تربيتی ميش رشتة روان
شناسـی کـاربردی  روان«: و جديدترين آنھا در حال حاضر عبارتند از

اثر جان » شناسی تربيتی روان«اثر اسنومان و بيلر؛ » برای تدريس
اثــــر رابــــرت اســــالوين؛ » شناســــی تربيتــــی روان«ســــانتراک؛ 

اثـر جـين اُرمـراد؛ » شناسی تربيتی برای رشـد يادگيرنـدگان روان«
ــی روان« ــا وول» شناســی تربيت ــر آنيت ــک؛ و  اث شناســی  روان«فول

ويـل،   نوشـتة اليـوت کراتـوچ» تربيتی برای تدريس و يادگيری مـؤثر
  . ٢کوک و تراوِرس

تـوان  شناسی تربيتی در ايران، رویھمرفته می دربارة رشتة روان
لھای در سـا. گفت که در اين مـورد حرکتـی رو بـه جلـو وجـود دارد

                                                      
١. Alexander, & Winne 
٢ - Psychology Applied To Teaching by Jack Snowman and Robert Biehler; Educational 
Psychology by John Santrock; Educational Psychology by Robert Slavin; Educational 
Psychology: Developing Learners by Jeanne Ormrod; Educational Psychology by Anita 
Woolfolk; & Educational Psychology: Effective Teaching, Effective Learning by Elliot, 
Kratochwill, Cook & Travers 
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شناسـی بـرای گسـترش  ھای علـوم تربيتـی و روان اخير دانشکده
آثــار علمــی و پژوھشــھای مربــوط بــه . اند ايــن رشــته فعــال شــده

پژوھـان ايـن رشـته قـرار گرفتـه  تدريس و تربيـت مـورد توجـه دانش
يــک انجمــن پژوھشــھای آموزشــی ايجــاد شــده اســت و . اســت

قبـال بيشـتر شناسـی ا دانشجويان جوان به ايـن رشـتة مھـم روان
  .دھند نشان می

ـــی و  ـــا از بخـــش تحصـــيالت تکميل گفتگوھـــا و پرسشـــھای م
شناســـــی  ھای علـــــوم تربيتـــــی و روان آموزشـــــی دانشـــــکده

دانشگاھھای ايران به اين نتيجه رسيده است که سـال آغـاز دوره 
ھــــای  شناســــی تربيتــــی در دوره و شــــمار دانشــــجويان روان

دانشگاھھايی که اين کارشناسی ارشد و دکترا در حال حاضر، در 
  : ھا را دارند، به شرح زير است دوره
  

  

نام 
  دانشگاه

تربيت   شيراز  تھران
  معلم

  جمع  فردوسی  اھواز  الزھرا  بھشتی  تبريز  عالمه

سال آغاز 
دورة 

کارشناسی 
ارشد 

شناسی  روان
  تربيتی

١٣٨٧ ١٣٧٨  ١٣٧٠ ١٣٨٠  ١٣٧٤  ١٣٦٩  ١٣٦٩  ١٣٥٦  ١٣٥٠  --  

شمار کل 
دانشجويان 
کارشناسی 

ارشد 
شناسی  روان

تربيتی در 
  ١٣٨٧سال 

٣٨١  ١٥ ٢٥  ٥١ ١٣  ٢٥  ١١١  ٢٠  ٤٧  ٧٤  

سال آغاز 
دورة دکترای 

شناسی  روان
  تربيتی

١٣٨٥  ١٣٨٠ ١٣٨٣  ١٣٨٣  ١٣٧٨  ١٣٧٨  ١٣٧٦  ١٣٧٧ --  --  

شمار کل 
دانشجويان 
دورة دکترای 

شناسی  روان
تربيتی در 

  ١٣٨٧سال 

٨٧  -- ٩  ١٠ ٧  ٥  ٢٨  ١٠  ١٠  ٨  
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جويان در مقايسه با چند دھة گذشته حاکی اگرچه شمار دانش
ـــی  ـــيالت تکميل ـــگاھی تحص ـــوزش دانش ـــی آم ـــرفت کمّ از پيش

شناسی تربيتی در دانشـگاھھای کشـور اسـت، امـا در عـين  روان
آيـد، کيفيـت کارھـا  حال، آن گونه کـه از بررسـيھای ديگـر مـا برمی

مشکل ديگر اين است که آمـوزش و . چنان نيست که انتظار داريم
ايران، در مقايسه با آموزش و پرورش کشورھای پيشرفته، پرورش 
شناسـی تربيتـی جـديتی از خـود نشـان  کارگيری دانش روان در به
به عنـوان مثـال، در حـالی کـه در کشـور کـوچکی مثـل . دھد نمی

شناس مدرسه کـه تخصـص عـالی دارنـد،  روان ٨٠٠سوئد بيش از 
انی ھسـتيم مشغول به کارند، ما در ايران بـه کلـی فاقـد متخصصـ

شناسی مدرسه تحصيل کرده باشند و به ارائة خدمات  که در روان
به بيـان ديگـر، از . تشخيصی و بھبودبخشی در مدارس ما بپردازند

يک سو کار دانشگاھھا کفايت الزم را در تربيت متخصصان گوناگون 
شناسان تربيتـی نـدارد و از سـوی ديگـر، ايـن مشـکل بسـيار  روان

آموزش و پرورش برنامة عملی روشنی بـرای  بزرگتر نيز ھست كه
شناسـی تربيتـی  گيری از دانـش و مھارتھـای متخصصـان روان بھره
. بنابراين، نبايد مبالغه کنيم و وضعيت کنونی را مقبول بدانيم. ندارد
ھای پشـــتيبان ســـند ملـــی آمـــوزش و پـــرورش ايـــران نيـــز  يافتـــه

وضــعيت  بيــانگر واقعيتھــای مــذکور در مــورد) ١٣٨٧مھرمحمــدی، (
در عين حال، جـای اميـدواری . آموزش و پرورش کنونی ايران است

ھست که تحقق يافتن بخشھای علمی و پژوھشی سـند مـذکور 
شناسی  بتواند تحولی را در آموزش و پرورش ايران و در کاربرد روان

  .تربيتی در تعليم و تربيت کودکان و نوجوانان ايجاد کند
شناسی  اوان پيش روی رواناکنون، مسائل و چالشھایي فر ھم

بيان دقيـق ايـن مسـائل و چالشـھا نيازمنـد . تربيتی در ايران است
بـا . پژوھش ويژه و تدوين مقاالت اختصاصی در ايـن موضـوع اسـت

ــيم اين ــورد آشــکار اشــاره کن ــد م ــه چن ــا دارد، ب ــه، ج ــدان . ھم فق
ــه پردازی در ايــن رشــتة حيــاتی در علــوم  تحقيقــات بنيــادی و نظري

وليــــد انــــدک پژوھشــــھای ارزشــــمند کــــاربردی در انســــانی، ت
نظر و طراز اول در اين  شناسی تربيتی، کمبود استادان صاحب روان

رشــته، گرفتگــی فضــای دانــش و پــژوھش و تعــامالت آکادميــک در 
ای بــه  دانشـگاھھا، گســتردگی تـدريس دانــش سـطحی و ترجمــه

ــه ــه از  دانشــجويان ب ــر و برگرفت ــی فراگي ــش تعمّق ــال دان جای انتق
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ژوھشھای اصيل علمی در کالسھای درس، مشـکالت اساسـی پ
تــوجھی محــض بــه رشــتة  در تربيــت معلــم و آمــوزش معلمــان، بی

ـــک زيرشـــاخة اساســـی در  روان ـــم ي شناســـی مدرســـه در حك
شناسی تربيتی و فقدان ارتباط و تعامل مؤثر علمـی بـا نظـام  روان

آموزش و پرورش رسمی کشور در شمار ايـن مسـائل و مشـکالت 
گيـری از دانـش جھـانی  انتظار طبيعی آن است کـه بـا بھره .است

شناسی که از دو قرن پيش تا کنون به  تعليم و تربيت و دانش روان
حـــدبااليی از پيشـــرفت و نـــوآوری رســـيده اســـت و بـــا اتکـــا بـــه 

پــيش روی خــود   پژوھشــھای بــومی در ايــن رشــته، افقھــایي تــازه
مطلـوب نزديـک  بگشاييم و وضعيت نامطلوب موجود را بـه وضـعيت

  .سازيم
ھمه، به شھادت آنچه در دورة پس از رنسانس تا کنون در  با اين

ناپـذير  ھمه جای جھان رخ داده است، با توجـه بـه تغييـرات اجتناب
علمــی و عقالنــی در تعلــيم و تربيــت در عصــر کنــونی، بــا در نظــر 

ھای جديد در دھـة اخيـر و  سابقة اينترنت و رسانه گرفتن نقش بی
ه بــه گســترش دانــش و آگــاھی در ميــان نســلھای جديــد بــا توجــ

شناسی و علـوم  انداز آيندة روان رسد که چشم ايرانی، به نظر می
طـور خـاص در   شناسی تربيتی بـه طور عام و رشتة روان  تربيتی به

کشور مـا بسـيار روشـن اسـت و آمـوزش و پـرورش ايـران بـاالخره 
ربيت را مـورد توجـه مقتضيات کار علمی و خردمندانه در تدريس و ت

ــيوه ــد داد و از ش ــرار خواھ ــدی ق ــه  ج ــتوری ک ــنتی و دس ھای س
آموزان و  مشکالت و نارساييھای بيشمار را در تعليم و تربيت دانش

. در کار مربيان و معلمان به بـار آورده اسـت، فاصـله خواھـد گرفـت
مقاومت در برابر شکوفايی ظرفيتھای بيکران رشد انسانی کودکان 

ــان ــه کوشــش مســتمر و  و نوجوان ــران جــای خــود را ب ــان اي و جوان
آموزان و مربيان و معلمان و متخصصانی خواھـد داد  سنجيدة دانش

کــه از درون زنــدگی در عصــر گســترش دانــايی و دموکراســی و 
ای زائيــده  جھــانی شــدن و در عصــر فناوریھــای اينترنتــی و رســانه

  .خواھند شد و راه خود را به سوی روشنايی خواھند گشود
کشور ما ھمان است که در صد و پنجاه سال پـيش از ايـن يـک 
مرکز آموزش عالی نداشت، امـا، بـا وجـود مقاومتھـای سـنگين در 
مقابل ايجاد شدن و گسـترش يـافتن آمـوزش عـالی جديـد، امـروز 

کشـور مـا ھمـان . آموختـة دانشـگاھی داريـم شش ميليـون دانش
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وختـة آم است که در صدوبيسـت سـال پـيش حتـی يـک تـن دانش
شناسی تربيتی نداشت و يـک کودکسـتان و  تعليم و تربيت و روان

شــد و کمتــرين خبــری از  دبســتان جديــد در سراســر آن ديــده نمی
رسـيد،  تدريس و تربيت علمی در ھيچ جای کشور بـه گـوش نمی

ايم و فردا به تدريج،  اما امروز در شرايطی بسيار متفاوت قرار گرفته
ھای کھن پرافتخـار ايـران، ھمگـام  گذشتهتر به  ھمراه با نگاه دقيق

با پيشرفتھای جھـانی و بـا کوشـش بـرای تجديـد حيـات علمـی و 
. فرھنگی و اجتماعی ايران، اين وضعيت کامالً دگرگونه خواھد شد

ـــز در مقـــام دانش ـــا ني ـــاد و م ـــن اتفـــاق خواھـــد افت پژوھـــان و  اي
بايـد  شناسی تربيتی در ايران اندرکاران تعليم و تربيت و روان دست

ـــيم و  ـــر بشناس ـــود را بھت ـــئوليتھای خ ـــايف و مس ـــاه و وظ جايگ
ــوم انســانی و اجتمــاعی و روانــی و  چشــم ــدة عل انداز روشــن آين

  .آموزشی و تربيتی را شخصاً خلق کنيم



 ...روانشناسي تربيتي در ايران و غرب 

 

  منابع

  .انتشارات خوارزمی: تھران. اميرکبير و ايران). ١٣٥٥(آدميت، فريدون 

ــی اندي). ١٣٥٦(جھانشــاھی، ھوشــنگ  ــری پايانآراء تربيت ــر ناص ــة  شــمندان عص نام

  .دانشکدة علوم تربيتی دانشگاه تھران

  .انتشارات عطار و فردوسی: تھران. حيات يحيی). ١٣٦٢(آبادی، يحيی  دولت

  .انتشارات اميرکبير: تھران. تاريخ اجتماعی ايران). ١٣٥٦(راوندی، مرتضی 

نشـر : تھـران. در ايـران و اروپـاسير فرھنگ و تاريخ تعليم و تربيـت ). ١٣٦٤(ــــــــــــــــ 

  .گويا

  .نشر تاريخ ايران: تھران. سوانح عمر). ١٣٦٢(الدين  رشديه، شمس

انتشــارات : تھــران. مربيــان بــزرگ، ترجمــة غالمحســين شــکوھی). ١٣٥٥(شــاتو، ژان 

  .دانشگاه تھران

: تھـران. چاپ سـوم. تاريخ فرھنگ ايران از آغاز تا زمان معاصر). ١٣٤٢(صديق، عيسی 

  .اپخانة سازمان تربيت معلم و تحقيقات تربيتیچ

ــال  ــا، اقب ــه). ١٣٧٧(قاســمی پوي ــد در دورة قاجاري ــدارس جدي ــران. م ــز نشــر : تھ مرک

  .دانشگاھی

نوسازی و نوآوری در آمـوزش و پـرورش، امکانـات و شـرايط ). ١٣٨١(کاردان، عليمحمد 

  .١٩تا  ١١ص  ١شمارة . فصلنامة نوآوريھای آموزشی. آن

ترجمـة . ھايی دربارة آموزش و پـرورش انديشه: تعليم و تربيت)). ١٣٧٢(نوئل کانت، اما

  .انتشارات دانشگاه تھران: غالمحسين شکوھی ويراست دوم، تھران

  .انتشارات اميرکبير: تھران. تاريخ مشروطة ايران). ١٣٥٥(کسروی، احمد 

ســين ويراســتار و متــرجم ھمکــار ح .روانشناســی تربيتــی ).١٣٧٤(گــيج و برلينــر 

  .انتشارات پاز و مؤسسة حکيم فردوسی: مشھد. آبادی لطف

ھای اصـلی ملـل متحـد  آموزش حقوق انسـانی و مصـوبه). ١٣٧٨(آبادی، حسين  لطف

  دانشکدة علوم تربيتی دانشگاه فردوسی: مشھد. دربارة حقوق بشر

ــــ  ـــدازه). ١٣٨٧(ــــــــــــــــــ ـــی و روانشناســـی ســـنجش و ان ـــوم تربيت : گيری در عل

. چـاپ سـوم. تربيتـی -سنجی سنتی و رويکردھای جديـد در سـنجش روانـی روان

  .انتشارات سمت. تھران

 .انتشارات سمت: تھران. چاپ سوم .روانشناسی تربيتی). ١٣٨٧(ـــــــــــــــــــ 



 ...روانشناسي تربيتي در ايران و غرب 

 

نـوآوری : شناسی پژوھش در روانشناسی و علوم تربيتـی روش). ١٣٨٧(ـــــــــــــــــــ 

انتشـارات گـروه روانشناسـی : تھران. ای پژوھش کمّی و کيفیدر ترکيب رويکردھ

  .حوزه و دانشگاه

 .گزارش پژوھشـی سـند ملـی آمـوزش و پـرورش ايـران). ١٣٨٧(مھرمحمدی، محمود 

  .وزارت آموزش و پرورش: تھران

اکبـر  بـه کوشـش علی. تـاريخ بيـداری ايرانيـان). ١٣٥٧(األسالم کرمـانی، محمـد  ناظم

  .نشر آگاه: نتھرا. سعيدی سيرجانی

  .نشر واج: ورامينخاتون معارف ايران ). ١٣٨٥(وزيری، سعيد 

 .٧، شمارة ٤٥دورة . ماھنامه آموزش و پرورش. رشديه). ١٣٥٤(يغمائی، اقبال 

  .مرکز نشر دانشگاھی: تھران. وزيران علوم و معارف و فرھنگ ايران). ١٣٧٥(ـــــــــــــ 
Alexander, P. A., & Winne, P. H. (Eds.) (٢٠٠٦). Handbook of educational psychology 

(٢nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 
Bandura, A. (١٩٧٧). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 
Bandura, A. (١٩٨٦). Social foundations of thought and action: A social cognitive 

theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 
Bandura, A. (١٩٩٧). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman. 
Daniels, H. (Ed.) (١٩٩٦). An Introduction to Vygotsky, London: Routledge. 
Froebel, Frederick (١٨٤٧/٢٠٠٠). History of early childhood education. New York: 

Falmer Press. 
Haggbloom S.J. (٢٠٠٢). The ١٠٠ most eminent psychologists of the ٢٠th century, 

Review of General Psychology, ١٥٢-١٣٩ .(٢) ٦. 
James, W. (١٩٨٣). Talks to teachers on psychology and to students on some of life's 

ideals. Cambridge, MA: Harvard University Press. (Original work published ١٨٩٩) 
Martin, Jay (٢٠٠٣). The Education of John Dewey، Columbia University Press. 
Woolfolk, A. E., Winne, P. H., & Perry, N. E. (٢٠٠٦). Educational Psychology (٣rd 

Canadian ed.). Toronto, Canada: Pearson. 
Xenophon,  (١٨٩٧). The Cyropaedia of Xenophon. New York: American Book 

Company 
Zimmerman, B. J. & Schunk, D. H. (Eds.) (٢٠٠٣). Educational psychology: A century 

of contributions. Mahwah, NJ, US: Erlbaum. 



 
 

  

وزش و پرورش سير تحول تربيت معلم در آم
  :معاصر ايران

  گذشته، حال وآينده
.  

احمد 
  صافي

  چكيده

تعليم و تربيت امري وقتگير، پرثمر و در عين حال دشوار اسـت 
ــر تحــول آموزشــي و پرورشــي  ــاز ھ ــان نقطــة آغ ــه در آن معلم ک
ھستند و ايجاد عالمي نو جزبا تربيت آدمي نو از طريـق معلمـاني 

پرورش کليد فتح آينده است و  آموزش و. خالق ممکن نخواھد بود
معلمان فاتح عرصة علم و تمدن که الزم است بـه خـوبي انتخـاب 
گردند و در مراکز تربيت معلم واردشوند و با داشتن حساسيتھاي 

  .اي به کار تدريس و تربيت بپردازند عمومي و حرفه
موضوع تربيت معلم و سـير تـاريخي و تکـويني آن در آمـوزش و 

تواند حـال و  ان از موضوعات مھمي است که ميپرورش معاصر اير
ريزان تعلـيم و  آينده را به گذشته پيوند دھـد و بـه مـديران و برنامـه

از ايـن رو، در ايـن  ريزيھاي آينـده يـاري دھـد، تربيت ايران در برنامه
  :مقاله به اين موضوع مھم تحت عناوين زير پرداخته شده است

   مفھوم، اھميت و ضرورت تربيت معلم -
  ١٣٨٧تا  ١٢٩٧سير تاريخي و تكويني تربيت معلم از  -
ھا و فعاليتھـاي تربيـت  تحليل قـوت و ضـعف و سياسـتھا، برنامـه -

 سال گذشته  ٩٠معلم در طي 
 مشكالت و چالشھا  -
 انداز آينده تربيت معلم  چشم -
ھمچنين به استناد آمار رسمي آموزش و پرورش به روند رشد و  -

اشاره  ١٣٨٧تا  ١٣٢٢علم و دانشجو معلمان از افت مراكز تربيت م
اي به آموزش منابع انساني آمـوزش و  شده و عدم نگرش سرمايه

ريزي  پــرورش از طــرف ســازمانھا و مراجــع سياســتگذاري و برنامــه
ريزي  كشور، وجود مراجـع متعـدد مـؤثر در سياسـتگذاري و برنامـه

ن مقامـات تربيت و تأمين معلـم در ايـران و رويكردھـاي مختلـف بـي

                                                      
 ١٤/١٠/٨٧: تصويب نهايي                 ١٤/٨/٨٧:دريافت مقاله

. ی     عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمsafi@rie.ir 
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وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، شوراي 
ريزي و نظـارت  ھاي تربيت معلم و معاونت برنامـه ھماھنگي برنامه

راھبـــردي رياســـت جمھـــوري و كميســـيون آمـــوزش و پـــرورش و 
تحقيقات مجلس شوراي اسالمي در مورد تعداد معلمان مورد نياز 

اي استخدامي و راھھـاي تـامين آن وزارت آموزش و پرورش، رديفھ
 .از چالشھاي عمده به شمار آمده است

در اين مقاله وجود يك مرجع براي سياستگذاري تربيـت معلـم، 
تمام وقت شدن معلمان در مـدارس، تاسـيس مـدارس تجربـي يـا 
ــروي  ــزينش و جــذب ني ــم و گ ــز تربيــت معل ــدارس ھمجــوار مراك م

منعطـــف بـــودن انســـاني ازميـــان متقاضـــيان بـــومي و محلـــي و 
انداز آينـده  ساختارھاي تربيت معلم از مواردي است كه در چشـم

  .تربيت معلم به آنھا اشاره شده است
  
سير تحول تربيت معلم در ايران؛ دارالمعلمين؛ : ھا كليد واژه

  دانشسراي مقدماتي و عالي 
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زيباترين طرح اصالح و بازسازي آموزش و 
کافي و پرورش در صورتي که معلم به تعداد 

با کيفيت مطلوب در اختيار نباشد با مشكالت 
  .رو خواھد شد روبه

به نقل از پياژه ١٣٦٧شادروان علي محمد کاردان   

  مقدمه

دانند که ھدف آموزش و پـرورش تنھـا  عصر کنوني را عصري مي
انتقال ميراث فرھنگي و تجارب بشري به نسل جديد نيست، بلکه 

ــ ــاد تغيي ــرورش ايج ــوزش و پ ــالت آم ــھا، رس ــوب در نگرش رات مطل
در به انجـام رسـاندن ايـن . شناختھا و در نھايت رفتار انسانھاست

رسالت در آموزش و پرورش ھمه کشورھا از جمله ايـران، معلمـان 
نقشــي اساســي و بســيار مھــم بــه عھــده دارنــد، زيــرا عــالوه بــر 
داشتن نقش ھدايتي و حمايتي، مسئوليت انتقال فرھنگ ايراني، 

ني، ايجـاد تغييـرات مطلـوب در کودکـان، نوجوانـان و و جھا اسالمي
  .جوانان را برعھده دارند

  :است که بداند در جھان امروز معلم شايسته معلمي
 دھد؟ چرا آموزش مي  
 دھد؟ به چه کسي آموزش مي  
 دھد؟ چه مطالبي را آموزش مي  
 دھد؟ چگونه آموزش مي  
 دھد؟ کجا آموزش مي  
 دھد؟ آموزش مي با چه ابزار و روشھايي  
 کند؟ چگونه ارزشيابي مي  

اسـت کـه راه و رسـم چگونـه آمـوختن و  معلم شايسته معلمي
آموزد و به  آموزان مي چگونه انديشيدن و چگونه زيستن را به دانش
چنـين معلمـي  اين. خودسازي و دانش افزايي خـود نيـز توجـه دارد

يـت گـردد و داشته باشد، خـوب انتخـاب و ترب بايد عالقه به معلمي 
براي ايفاي نقشھاي وي شـرايط الزم فـراھم شـود و مـورد تکـريم 

تـاريخي و (گيري از تجارب جھاني  به ھمين منظور، بھره. قرار گيرد
اين ضرورت به دليل سوابق طوالني اھميت . ضرورت دارد) تطبيقي

و ايراني و نزديک به  در فرھنگ اسالمي  و ارزش و قداست معلمي
شـود، از  در ايران کامالً احساس مي لم رسمي سال تربيت مع ٩٠
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رو با تأکيد و عالقه وافر شادروان استاد علي محمـد کـاردان در  اين
معرفــي تــاريخ آمــوزش و پــرورش ايــران بــه ويــژه تربيــت معلــم بــه 
پيشنھاد ھيـات تحريريـه فصـلنامه تعلـيم و تربيـت وزارت آمـوزش و 

بـه نگارنـده ) تصـاربـه اخ(پرورش نگارش تـاريخ تربيـت معلـم ايـران 
ھـدف اساسـي ايـن مقالـه معرفـي تاريخچـه تربيـت . محول گرديد

معلم در نظام آموزش و پرورش ايران به سـبک جديـد اسـت کـه از 
 ١٢٧٢ھــ ق، و وزارت علـوم در سـال  ١٢٦٨تأسيس دارالفنـون در 
و تجربي و تنـوع معلـم  ريزي، صالحيت علمي قمري به لحاظ برنامه
ھــ ش، مراکـز  ١٢٩٧اي آغـاز شـده و از سـال  مورد نياز و به گونـه

در ايـن . تربيت معلم رسماً تأسيس و تاکنون گسترش يافته اسـت
  .مقاله مطالب زير به اختصار مورد بحث قرار گرفته است

 مفھوم، اھميت و ضرورت تربيت معلم  
 سير تاريخي و تکويني تربيت معلم در ايران به ترتيب زير:  
علمين و درالمعلمات و ديگر مراکـز تربيـت دوره تأسيس دارالم. ١

  ھـ ش ١٣١٢تا  ١٢٩٧معلم از 
دوره تأسيس دانشسراھاي مقدماتي و عالي و ديگـر مراکـز . ٢

  ھـ ش ١٣٥٧تا  ١٣١٢و تصويب قانون تربيت معلم از 
ھاي تربيت معلم و گسـترش مراکـز از  دوره بازنگري در برنامه. ٣
  ھـ ش ١٣٨١تا  ١٣٥٨
ــه روي. ٤ ــم ، دوره ارائ ــأمين معل ــه تربيــت و ت کردھــاي مختلــف ب

تـا  ١٣٨١تعطيل يـا محـدود شـدن تـدريجي مراکـز تربيـت معلـم از 
  ھـش ١٣٨٧
ھا و فعاليتھـاي تربيـت  تحليل قوت و ضعف، سياستھا، برنامـه)د

  معلم در ايران
  مشكالت و چالشھا)ه
  انداز آينده تربيت معلم چشم)و

  مفھوم تربيت معلم) الف

دھنــده و آموزنــده معنــي شــده  ن، تعليممعلــم در فرھنــگ معــي
دھنــده آموزاننــده و آموزگــار و در  اســت و در فرھنــگ عميــد، تعليم

کننده، آموزگـار، اسـتاد  لغتنامه دھخدا نيز آموزنده، آموزاننده، تعليم
در منشأت قائم مقام فراھاني در وصف . و شيخ معني شده است

و ابجــدي بــه مکتبــي نرفتــه «آمــده اســت کــه ) ص(پيغمبــر اکــرم 
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االطباء معلم  و در ناظم» نخوانده، معلم علوم نخستين و آخرين بود
اولــين معلــم خداونــد . انــد و مــتعلم را اســتاد و شــاگرد معنــي کرده

ــــان، معلمــــان بشــــريت ھســــتند و  ــــران و امام اســــت و پيغمب
به درستي کـه مبعـوث » اني بعثت معلما«: فرمود) ص(پيامبراکرم

  .شدم تا تعليم دھم
ند و فيلســوفي کــه جــامع علــوم عصــر خــود و واضــع بــه دانشــم

رو بـه ارسـطو کـه  انـد از ايـن بخشي از دانشھا باشـد، معلـم گفته
علم حکمـت را بـه قيـد کتابـت در آورده و واضـع علـم منطـق بـوده 

به ابونصر فارابي که کتب حکمت يوناني . اند است، معلم اول گفته
مسـکويه را معلـم  اند و ابـن را ترجمه کرده است، معلم ثاني گفته

به نظر عالمه دھخدا، به ابن سينا لقب معلم ثالث . اند ثالث ناميده
به معني عـام کلمـه شـامل » معلم«بنابر آنچه گفته شد . اند داده

ــاگون ھــدايت و تربيــت  ــرادي اســت کــه در عصــرھاي گون تمــام اف
  .اند انسانھا را به عھده داشته

از معلـم بـه معنـي امروز، در نظامھاي آموزش و پرورش جھاني 
بـه عنـوان (خاص که واجد ويژگيھا و صالحيتھاي مشخصـي اسـت 

ھم اکنون طبق طرح . برند نام مي) است فردي که حرفة او معلمي
بنــدي مشــاغل معلمــان و مصــوبات وزارت علــوم، تحقيقــات و  طبقه

فناوري، عناوين مربـي کودکسـتان، آموزگـار، مربـي ورزش، مربـي 
در (بھداشـت، دبيـر، ھنرآمـوز، مـدرس  تربيتي، مربي ھنـر، مربـي

در (مربي، دانشور، اسـتاديار، دانشـيار، اسـتاد ) مرکز تربيت معلم
به معني خـاص  با نقش معلمي) دانشگاھھا و مراکز آموزش عالي

صاحبنظران از معلـم و نقـش وي تعريفھـاي متعـدد . رود به کار مي
نــد معلـم کسـي اســت کـه بـا يـک يـا چ«: انـد از جملـه ارائـه كرده

پردازد و ھدفش از اين کـار  آموز يا متعلم به رفتار تعاملي مي دانش
ــد ــري ايجــاد نماي ــن اســت کــه در مــتعلم، تغيي ــر چــه . اي ــن تغيي اي

از سـوي معلـم ) مھـارتي(شناختي باشد چه نگرشـي و حرکتـي 
  )١٣٧٣سيف، (يک تغيير ھدفمند است 

  اھميت و ضرورت تربيت معلم) ب

دھد که توجه به آداب  يران نشان ميتاريخچة تعليم و تربيت در ا
و تکـريم شخصـيت معلمـان مـورد توجـه بسـيار  و متعلمـي  معلمي

و » دادبــه«الکبيــر  الصــغير و ادب نگــارش دو کتــاب ادب. بــوده اســت
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ابونصـــر «ھاي معلـــم ثـــاني  و نوشـــته» زرنـــوجي«التعليم  طريـــق
و ديدگاھھاي ابن سـينا » ابن مسکويه«و تھذيب االخالق » فارابي

» قابوسـنامه«کتابھاي شفا و قانون و کيکاووس بن اسـکندر در  در
ـــد«و غزالـــي در  ـــات خواجـــه » ايھاالول و کيمـــاي ســـعادت و نظري

ــارم  ــري در مک نصــيرالدين طوســي در اخــالق ناصــري و شــيخ طب
االخالق و سعدي در گلستان و اوحدي در جام جـم و عبـدالرحمن 

اخـالق جاللـي و  الدين محمد دوانـي در در بھارستان و جالل جامي
منيـة «حسين واعظ کاشفي در اخالق محسني و شھيد ثاني در 

و مالمحمد باقر مجلسـي در » المريد في آداب المفيد و المستفيد
حليه المتقين و مال احمد نراقي در معراج السـعاده مؤيـد ايـن امـر 

  .است
ھــ  ١٢٩٧تا زمان تأسيس دارالمعلمين و دارالمعلمـات در سـال 

ھا و مــدارس در مراکــزي کــه اختصــاص بــه  کتبخانــهش، معلمــان م
  .شدند تربيت معلم داشته باشند، تربيت نمي

معلمــان مــدارس معمــوالً از ميــان طــالب ســاعي و بــا اســتعداد 
شــد کــه در واقــع  نامــه اعطــا مي شــدند بــه آنــان اجازه انتخــاب مي

نيز بود و توسط استاد و به خـط وي  دانشنامه يا گواھينامه معلمي
و نفســاني  شــد و در آن بــه تفصــيل، موفقيــت علمــي  مينوشــته 

  .»١٣٥٥صديق اعلم «شد  متعلم شرح داده مي
مکتب داري يک حرفه خصوصي بود کـه تنھـا افـراد بـا حوصـله و 

پرداختند و براي ايـن امـر  مند به شغل مکتب داري به آن مي عالقه
ھـــ ش و  ١٢٩٠تـا زمـان تصــويب قـانون اساسـي معــارف در سـال 

ھـ ش مجـوز خاصـي  ١٣٠٠شوراي عالي معارف در سال مصوبات 
ھا نيــز دوره مقــدمات و در  بعضــي از مدرســان مکتبخانــه. الزم نبــود

ھــاي علميــه گذرانيــده و بــه کــار مکتــب  مــواردي ســطح را در حوزه
  .پرداختند داري مي

گيري وزارت  ھـ ش، و شـکل ١٢٢٨با تأسيس دارالفنون در سال 
مدارس جديـد در شـھرھاي اروميـه، ھـ ش و ايجاد  ١٢٣٢علوم در 

تبريز، اصفھان و تھـران و تصـويب قـانون اساسـي معـارف در سـال 
دبسـتان (و تعيين چھار درجـه بـراي تحصـيل شـامل . ھـ ش ١٢٩٠

نياز به معلم به ) دھکده، دبستان شھر، دبيرستان و مدارس عالي
  .خوبي احساس گرديد
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ھــ ش  ١٢٩٠ گزارش مديرکل وزارت معارف و فوائد عام در سال
تربيت اطفال مبتدي از اعمال مشـکله اسـت «. مؤيد اين امر است

کــه بايــد برعھــده اشــخاص متخصــص تفــويض شــود و مســلماً اگــر 
توانـد  منـد نشـده باشـد نمي شخصي از اصول تعليم و تربيـت بھره
ھر قدر ھم کـه در آن علـم . علم خود را به اطفال بيشتري بياموزد

امه معارف و اوقاف و صـنايع متفرقـه سالن(به خصوص متبحر باشد 
١٣٢٨-٢٩.(  

تشکيل کالسھاي خاص براي تـدريس اصـول تعلـيم در مدرسـه 
ــل ســال  ــون در اواي ـــ ش  ١٢٩٠دارالفن سلســله ســخنرانيھاي (ھ

نيز نشـانگر تـوجھي اسـت ) عيسي صديق اعلم در تاالر دارالفنون
بـر . اي وي بوده اسـت که به معلم و ضرورت آگاھي و مھارت حرفه

بـه نحـوي کـه ) سـال٩٠(ھـ ش، تاکنون  ١٢٩٧اين اساس از سال 
مورد بحث قـرار خواھـد گرفـت و بـه داليـل زيـر امـر تربيـت معلـم و 
اســتفاده از معلمــاني کارآمــد و شايســته مــورد توجــه و تأکيــد 

ريزي آمــوزش و پــرورش  صــاحبنظران تعلــيم و تربيــت ايــران و برنامــه
  .ايران قرار گرفته است

  ايران در شھرھا و روستاھا؛افزايش جمعيت 
ھاي مختلف تحصيلي و استقبال از  آموزان در دوره افزايش دانش

تحصيل مبتني بر قوانين تعليمات اجباري و طرحھاي مصـوب نظـام 
  آموزش و پرورش ايران؛

توسعه مدارس پيش دبستاني، دبستاني، راھنمايي تحصيلي، 
مراکــز  دانشــگاھي و ، پيش)اي عمــومي، فنــي و حرفــه(متوســطه 

  آموزشي شبانه و نياز روزافزون به معلمان گوناگون؛
  ھاي تحصيلي؛ تراکم و تنوع واحدھاي درسي و رشته

  تنوع نيازھاي فردي و اجتماعي کودکان، نوجوانان و جوانان؛
  پيشرفتھاي سريع علوم و فناوري به ويژه علوم رفتاري؛

ــر فلســفه کودک مــداري و اصــالت کــودک در مؤسســات  تکيــه ب
  يتي؛ترب

  وجود تفاوتھاي فردي در کودکان و نوجوانان؛
بـدني، عـاطفي، (ضرورت رشد ابعاد وجودي کودکان و نوجوانان 

  ؛)اجتماعي، عقالني و اخالقي
  توسعه حرف و مشاغل بخشھاي خدمات، صنعت و کشاورزي؛
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کننـده  گسترش وسايل ارتباط جمعي و نقش آنھا در حكم کمک
  م؛کننده کار متعلم و معل و تسھيل

گيــري از آن در فرآينــد  توســعه فنــاوري اطالعــات و تأکيــد بــر بھره
  ياددھي يادگيري؛

و تربيتـي و ضـرورت توجـه بـه معلـم  گسترش تحقيقات تعليمـي
  پژوھنده؛

وري  نگرش اقتصادي به نھاد آمـوزش و پـرورش و تأکيـد بـر بھـره
  بيشتر؛

تربيت انسـاني صـالح و متقـي در مـدارس براسـاس ارزشـھاي 
  اسالمي؛

اي از مشـــکالت اخالقـــي، عـــاطفي، اجتمـــاعي و  وجـــود پـــاره
  »١٣٨٤صافي، «تحصيلي در مدارس 

  سيرتاريخي و تکويني تربيت معلم در ايران) ج
از ديربـاز در  ھمانطور که قبالً گفتـه شـد توجـه بـه آداب معلمـي

و ايراني ما جايگاھي خـاص داشـته اسـت، لـيکن  فرھنگ اسالمي
ان، دولـت مرکـزي بـراي تأسـيس تا آغاز حکومـت مشـروطه در ايـر

گونــه مســؤوليتي بــراي خــود قائــل نبــوده  مراکــز تربيــت معلــم ھيچ
ھــ ش کـه نخسـتين تشـکيالت اداري وزارت  ١٢٨٩از سال . است

معارف، اوقاف و صـنايع مسـتظرفه بـه تصـويب رسـيد و مسـئوليت 
وزارت معــارف در امــور آمــوزش و پــرورش مشــخص گرديــد و زمينــه 

تربيت معلم فراھم شـد و مراكـز تربيـت معلـم براي تأسيس مراکز 
صـافي، احمـد تربيـت و تـأمين «: به شرح تاسيس و توسعه يافـت

  )١٨ص( ١٣٨٢معلم در ايران، فصلنامه تعليم و تربيت 
دوره تأسيس دارالمعلمين و دارالمعلمات و ديگر مراکز تربيـت . ١

  )ھـ ش ١٣١٢تا  ١٢٩٧از (معلم 
اتي و عالي و ديگـر مراکـز دوره تأسيس دانشسراھاي مقدم. ٢

 )ھـ ش ١٣٥٧تا  ١٣١٢از (و تصويب قانون تربيت معلم 
از (ھاي تربيت معلم و گسترش مراکز  دوره بازنگري در برنامه. ٣
  )ھـ ش ١٣٨١تا  ١٣٥٨
دوره رويکردھاي مختلف به تربيت و تـأمين معلـم، تعطيـل يـا . ٤

  )ھـ ش ١٣٨٧تا  ١٣٨١از (محدودشدن تدريجي مراکز تربيت معلم 
ھـاي يادشـده بـه اختصـار مـورد بحـث قـرار  در اين قسـمت دوره

  :گرفته است
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دورة تأســـيس دارالمعلمـــين و دارالمعلمـــات و ديگـــر . ١
   ١٣١٢تا  ١٢٩٧مراکز تربيت معلم از 

نخستين گام در راه تربيـت و تـأمين معلمـان مـدارس ابتـدايي و 
در  متوسطه، تصـويب قـانون تأسـيس دارالمعلمـين و دارالمعلمـات

از اين تاريخ . ھـ ش، از سوي مجلس شوراي ملي بود ١٢٩٧سال 
. ايجاد مراکز تربيت معلم زن و مـرد صـورت قـانوني بـه خـود گرفـت

اي دولتـي و رايگـان بـود و تحـت نظـر  دارالمعلمين مرکزي، مدرسه
شــد و رئــيس آن را شــخص وزيــر انتخــاب و  وزارت معــارف اداره مي

معلـم بـراي مـدارس ابتـدايي و  وظيفـه آن تـأمين. كـرد منصوب مي
بنــابراين ســطح دوره آموزشــي آن بــه دو . دوره اول متوســطه بــود

و ) سـال اول دوره ابتـدايي ٤تـأمين معلـم بـراي (قسمت ابتـدايي 
تأمين معلم براي سال پـنجم و ششـم ابتـدايي و دوره اول (عالي 

دوره تحصيل در قسمت ابتدايي سه . گرديد تقسيم مي) متوسطه
و در قسمت عـالي چھـار ) ال نظري و يک سال عمليس ٢(سال 
  .انجاميد به طول مي) سال نظري و يک سال عملي ٣(سال 

شرط ورود به ھـر دو قسـمت داشـتن گواھينامـه شـش سـاله 
تـا  ١٧ابتدايي و سن متقاضيان براي ورود به قسمت ابتدايي بـين 

سال تعيـين شـده  ٢٢تا  ١٨سال و براي ورود به قسمت عالي ٢١
نامه  تصــديق«التحصــيالن  پــس از پايــان مــدت تحصــيل بــه فارغ .بــود

بـــراي تـــدريس در دورة ابتـــدايي يـــا متوســـطه اعطـــاء » معلمـــي
 ١٠گرديــد و موظــف بودنــد پــس از فراغــت از تحصــيل بــه مــدت  مي

  . سال در وزارت معارف تعھد خدمت خود را انجام دھند
ه بـ» دارالمعلمـين مرکـزي«نخستين مرکز تربيت معلـم بـه نـام 

. رياست الوالحسن فروغي و معاونت اسماعيل مرآت تشکيل شـد
پس از آن بـا توجـه بـه احسـاس نيـاز بـه تربيـت معلمـان زن بـراي 
تدريس در مدارس دخترانه، اولين مرکز تربيت معلم دختران به نـام 

بــه نظامــت خــانم نشــاط الســلطنه دختــر صــفي » دارالمعلمــات«
  .عليشاه تأسيس شد

به » دارالمعلمين شبانه اکابر«اساسنامه  ١٣٠٦در فروردين ماه 
ھـدف از تأسـيس ايـن مراکـز . تصويب شوراي عالي معارف رسـيد

رفع نقايص تدريس معلمان ابتدايي و دورة تحصيل آن يکسال بود و 
ـــات آن، از شـــغل  ـــان در امتحان ـــت معلم ـــدم موفقي ـــورت ع در ص

  .شدند محروم مي معلمي
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دارالمعلمـين «فنـي  اساسنامه دوره تحصيالت ١٣٠٦در مھرماه 
. به تصويب شـوراي عـالي معـارف رسـيد» ابتدايي واليات و اياالت

ھدف از آن، تأمين معلمـان مـدارس ابتـدايي اسـتانھا و شـھرھاي 
با مدرک دوره اول متوسطه وارد  متقاضيان شغل معلمي . ايران بود

شدند و در صـورتي کـه دوره يکسـاله را بـا موفقيـت  اين مراکز مي
اعطـا » گـواھي فـارغ التحصـيلي معلمـي«بـه آنـان . دندگذراني مي
  .شد مي

قانون فرستادن دانشجو به خارج از کشـور بـراي  ١٣٠٧در سال 
بـه موجـب . تحصيل در دانشگاھھاي معتبر اروپا بـه تصـويب رسـيد

سال، ھر سـال صـد نفـر از ميـان  ٦اين قانون، دولت موظف شد تا 
. بـه اروپـا اعـزام نمايـد فارغ التحصـيالن دبيرسـتانھا انتخـاب كنـد و

از اين دانشجويان به موجب قانون بايستي در رشته تعليم و % ٣٥
  .آماده شوند تربيت تحصيل کنند و براي معلمي

به منظور گسترش دبيرستانھا و تربيت و تأمين دبيران مورد نيـاز 
» دارالمعلمـين عـالي«دارالمعلمين مرکـزي بـه  ١٣٠٧آن، در سال 

ــد و برنا . مــه تربيــت معلــم متوســطه بنيانگــذاري شــدتبــديل گردي
بـه تصـويب  ١٣٠٨اساسنامه و برنامه دارالمعلمين عالي در سـال 

دارالمعلمـين عـالي مشـتمل بـر دو . شوراي عـالي معـارف رسـيد
ھاي  و ادبـي بـود کـه قسـمت ادبـي شـامل رشـته قسمت علمي

ھاي  شامل رشته فلسفه، ادبيات، تاريخ و جغرافيا و قسمت علمي
ـــک،  ـــودفيزي ـــيات ب ـــيمي، طبيعيـــات و رياض دوره تحصـــيالت . ش

ســال در نظــر گرفتــه شــده بــود و دارنــدگان  ٣دارالمعلمــين عــالي 
توانســتند در  مي گواھينامـه کامـل متوسـطه رشـته ادبـي و علمي

. اين مؤسسـه بـراي تحصـيل ثبـت نـام کننـد رشته ادبي يا علمـي
طبــق اساســنامه، تــدريس دروس علــوم تربيتــي از مھرمــاه ســال 

در دارالمعلمـين عــالي اجــرا گرديــد و دانشــجويان ايــن مرکــز  ١٣١١
ملزم بودند كه عالوه بر تحصيل در رشته خود مواد علوم تربيتـي را 

درس و  ٦مـواد علـوم تربيتـي شـامل . نيز فراگيرند و امتحان دھنـد
ايـن دروس عبـارت بودنـد . ساعت در ھفته بود ٢ھرکدام به ميزان 

  :از
علــم . ٣فلســفه تربيــت . ٢اظ تربيتــي معرفــت الــنفس از لحــ. ١

مبـاني تعليمـات . ٥تاريخ تعلـيم و تربيـت . ٤اجتماع از لحاظ تربيت 
دانشجويان مختار بودند کـه ايـن  .اصول تعليم و تربيت. ٦متوسطه 
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سال ھمـراه بـا مـواد رشـته تحصـيلي خـود يـا  ٣دروس را در مدت 
ــد ــور مســتقيم بگذارنن ــه ط ــدت يکســال ب ــر اســاس . م ــانون «ب ق

اين فارغ التحصـيالن » ستخدام فارغ التحصيالن دارالمعلمين عاليا
در صـورتي کـه سـاير کارکنـان . آمدنـد به استخدام در مي ٤با رتبه 

وزارت معارف مکلف بـود فـارغ . شدند استخدام مي ٣دولت با رتبه 
ــه خــدمت  التحصــيالن دارالمعلمــين عــالي را در مــدارس دولتــي ب

ن فارغ التحصيالن را تـا مـوقعي کـه توانست اي بگمارد و دولت نمي
ــود در ھيچ ــان نيازمنــد ب يــک از ادارات خــود بــه  وزارت معــارف بــه آن

حـوالي (محل دارالمعلمين عالي در بـاغ نگارسـتان . خدمت بپذيرد
استادان دارالمعلمين عالي عبـارت . قرار  داشت) ميدان بھارستان

  :بودند از
ــاي انســ - ــم جغرافي ــال آشــتياني، معل ــاس اقب ــاريخ عب اني و ت

  )التحصيل از دانشگاه پاريس فارغ(
ميرزا احمد بھمنيار، معلم زبان و ادبيات عرب و معلـم مدرسـه  -

  عالي سپھساالر 
فـارغ التحصـيل از دانشـگاه (اسداله بيژن، معلم علوم تربيتـي  -

  ) کلمبيا
فــارغ التحصــيل از دانشــگاه (محمــود حســابي، معلــم فيزيــک  -

  )پاريس
فارغ (شناسي و کشاورزي  لرياستين، معلم گياهابوالقاسم ذوا -

  )التحصيل از مدرسه کشاورزي پاريس
ــا - ــاريخ و فلســفه  رض ــم ت ــيل از (زاده شــفق، معل ــارغ التحص ف

  )دانشگاه برلن
  عبدالحسين شيباني، معلم تاريخ و وزير اسبق معارف -
  سيدکاظم عصار، معلم حکمت قديم -
  فارسيالزمان فروزانفر، معلم ادبيات  بديع -
  مسعود کيھان، معلم جغرافيا و وزير اسبق جنگ -

نفر از اسـاتيد ايـن مرکـز را معلمـان فرانسـوي تشـكيل  ٨ضمناً 
  .دادند که فارغ التحصيل دانشسراي عالي پاريس بودند مي

دوره تأسيس دانشسراھاي مقدماتي و عالي و ديگـر . ٢
 ١٣٥٧تــا  ١٣١٢از (مراکــز و تصــويب قــانون تربيــت معلــم 

  )ھش
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از قوانين مھم ديگري که براي تربيـت و تـأمين معلمـان مـدارس 
ايـن . اسـت» قـانون تربيـت معلـم«ابتدايي و متوسطه وضع شـده 

ھـ ش، به تصويب رسيد و به موجب آن  ١٣١٢قانون در اسفند ماه 
 ٢٥سـال،  ٥ھـ ش تـا مـدت  ١٣١٣دولت مکلف شد از اول فرودين 

ي عالي دختـران در باب دانشسراي مقدماتي و يک باب دانشسرا
تھران و در واليات ديگر تأسيس و دانشسراي عالي پسـران را نيـز 

  .تکميل نمايد
بــراي معلــم دوره ابتــدايي، » آموزگــار«در ايــن قــانون عنوانھــاي 

براي معلم ھنرستان » ھنرآموز«براي معلم دوره متوسطه، » دبير«
بــر . بــراي معلــم مــدارس عــالي دانشــگاه وضــع گرديــد» اســتاد«و 
ساس اين قانون شرط ورود به دانشسراھاي مقـدماتي، داشـتن ا

تحصــيالت ســه ســاله متوســطه و شــرط ورود بــه دانشســراھاي 
ھمچنـين در ايـن . عالي، داشـتن گواھينامـه کامـل متوسـطه بـود

قانون مقرر شده بود کـه بـه آموزگـاران و دبيـران حـق تأھـل، حـق 
مفـاد ايـن (. العاده خـارج از مرکـز نيـز پرداخـت شـود مسکن و فوق

قانون و اجراي آن موجب گرديد تـا افـراد بھتـر جـذب شـغل دبيـري 
ــران از ھمــه ادارات بيشــتر شــود و .) شــوند ــاي دبي ــوق و مزاي حق
ھاي گسترش مراکز تربيت معلم در تھـران و ديگـر اسـتانھا و  زمينه

  .شھرھا فراھم آيد
روزي و  دانشسراھا بايـد شـبانه» قانون تربيت معلم«برابر مفاد 

سـال و  ٢مدت تحصيل در دانشسراھاي مقـدماتي . يگان باشندرا
گواھينامـه پايـان . سـال تعيـين شـده بـود ٣در دانشسراي عـالي 

بـراي . تحصيالت دانشسراي عالي معادل با ليسانس بـوده اسـت
ــک دبيرســتان ضــميمه  ــا ي ــک دبســتان ي ــک از دانشســراھا ي ھري

جـا تمـرين بيني شده بود که دانشجويان سـال دوم بايـد در آن پيش
نامــه اجرايــي ايــن قــانون نخســتين  طبــق آئين.  كردنــد مي معلمــي 

ــفھان،  ــز، اص ــران، تبري ــدماتي در شــھرھاي تھ دانشســراھاي مق
شيراز، کرمان، مشھد، رشت، بيرجند، اروميه، بروجرد، کرمانشاه، 

بـا تأسـيس دانشسـراھاي مقـدماتي، . اھواز و يـزد تأسـيس شـد
  .ل گرديددارالمعلمين و دارالمعلمات تعطي

ھــ ش، دارالمعلمـين  ١٣١٢در سـال » قانون تربيت معلم«برابر 
تغيير نام يافـت کـه بعـد از تأسـيس » دانشسراي عالي«عالي به 

ھـ ش بخش ادبي آن بـه دانشـکده  ١٣١٣دانشگاه تھران در سال 
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بـه عبـارت . آن به دانشکده علوم تبديل شـد ادبيات و بخش علمي
تقالل خـود را از دسـت داد و اداره ديگر دانشسراي عالي عمالً اس

ھــ ش،  ١٣٣٤در سال . آن تحت نظارت دانشگاه تھران ادامه يافت
دانشســراي عــالي از دانشــکده ادبيــات و علــوم مجــزا گرديــد و در 

ــانون  ١٣٣٨ســال  ـــ ش، ق ــالي«ھ ــه » اســتقالل دانشســراي ع ب
  . تصويب رسيد

الن داوطلبان تحصيل در دانشسراي عالي از ميان فـارغ التحصـي
ھاي مــورد نيــاز از  ھاي رشــته دوره کامــل متوســطه يــا ليسانســيه

دوره تحصــــيالت بــــراي . شــــدند طريــــق مســــابقه انتخــــاب مي
سال و براي ليسانسـھا حـداقل  ٣التحصيالن متوسطه حداقل  فارغ

ــوده اســت ــک ســال ب ــه فارغ. ي ــالي  ب ــيالن دانشســراي ع التحص
ن قانون ھمـه برابر مفاد ھمي. گرديد اعطا مي» دانشنامه معلمي«

اي از آموزگاران شاغل بـه خـدمت کـه داراي گواھينامـه  ساله عده
سال سابقه آموزشـي بودنـد، از طريـق آزمـون  ٥کامل متوسطه و 

آنــان موظــف . شــدند انتخــاب و بــه دانشســراي عــالي معرفــي مي
اي که  سال در ھمان حوزه ٥بودند پس از فراغت از تحصيل حداقل 

  .مايندانتخاب شده بودند، خدمت ن
ھــ ش،  ١٣٢٢مصوب سـال » قانون تعليمات اجباري«به موجب 

ــدريج  ــه ت ــاگون کشــور ب ــاطق گون ــدماتي در من دانشســراھاي مق
توسعه يافتند و براساس اين قانون کالسھاي کمـک آموزگـاري نيـز 

اين کالسـھا بـه دو صـورت . براي رفع کمبود آموزگار تشکيل شدند
ــزار مي ــه شــرط ٢دوره : شــدند برگ ــه آن داشــتن  ســاله ک ورود ب

گواھينامه تحصيالت ششم ابتدايي بـود و دوره يکسـاله کـه بـراي 
لـيکن بـه . گرديـد دارندگان گواھينامه سـوم متوسـطه تشـکيل مي

ھــ  ١٣٢٤دليل ضعف دارندگان گواھينامه ششم ابتدايي، از سـال 
ش، شرط اصـلي ورود بـه ايـن کالسـھا داشـتن گواھينامـه سـوم 

ـــين شـــد ــــ ش،  ١٣٢٥ال در ســـ. متوســـطه تعي اساســـنامه «ھ
به تصويب رسـيد کـه بـه موجـب آن مقـرر » کالسھاي تربيت معلم

. شد به طور آزمايشي در تھران کالس تربيت معلم تأسـيس شـود
سـھا داشـتن گواھينامـه پـنجم متوسـطه و  شرط ورود بـه ايـن کال

التحصــيالن آن  بينــي شــده بــود و فارغ مــدت تحصــيل يکســال پيش
  .کردند طه علوم تربيتي دريافت ميگواھينامه ششم متوس
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ھـ ش، به منظور تـأمين و تربيـت معلمـان ورزش  ١٣٢٧در سال 
براي مدارس کشـور، اساسـنامه دانشسـراھاي تربيـت بـدني بـه 

ـــن . تصـــويب شـــوراي عـــالي فرھنـــگ رســـيد ـــه اي شـــرط ورود ب
دانشسراھا داشتن گواھينامه سوم متوسـطه و مـدت تحصـيل در 

  .سال تعيين شد ٢آنھا 
ھــــ ش، بـــراي تـــأمين آموزگـــاران دبســـتانھاي  ١٣٢٨ســـال  در

کشاورزي اساسنامه دانشسـراي کشـاورزي بـه تصـويب رسـيد و 
بـاب دانشسـراي  ٦باب دانشسراي کشاورزي و  ٧پس از تشکيل 

ھــ ش  ١٣٤٣تربيت بدني، فعاليت اين دانشسراھا عمـالً از سـال 
  .تعطيل گرديد
عشـايري بـه ھـ ش، اساسنامه دانشسـراھاي  ١٣٣٤در سال 

شـرط . منظور تأمين آموزگاران دبستانھاي عشاير به تصويب رسيد
ورود به اين دانشسراھا داشـتن حـداقل مـدرک تحصـيلي ششـم 
ابتدايي و عشايري بودن تعيين شده بود کـه پـس از تشـکيل دورة 

التحصيالن سوم راھنمايي نيز در اين دوره پذيرفتـه  راھنمايي، فارغ
  .اين دانشسراھا يکسال بود مدت تحصيل در. شدند مي

ــاز  ١٣٣٨در ســال  ــأمين آموزگــاران مــورد ني ــه منظــور ت ھـــ ش ب
شـرط . دبستانھاي کشور دوره يکساله تربيت معلم تأسـيس شـد

ورود بـــه ايـــن دوره داشـــتن ديـــپلم کامـــل متوســـطه بـــود و بـــه 
با شروع کار سـپاھيان . شد التحصيالن آن فوق ديپلم داده مي فارغ

ھـ ش، کالسھاي تربيت معلم يکسـاله  ١٣٤١دانش پسر در سال 
 ١٣٤٧پسران تعطيل شد و با ايجاد برنامه سپاھيان دختر در سـال 

برابـر مصـوبه سـال . ھـ ش، دوره يکساله تربيت معلم منحل گرديد
اي بــه  ھـــ ش اساســنامه دوره تربيــت معلــم فنــي و حرفــه ١٣٤١

ھــدف از ايــن دوره تربيــت . تصــويب شــوراي عــالي فرھنــگ رســيد
  .اي بود علمان مورد نياز آموزشگاھھاي حرفهم

دانشسـراي «ھــ ش، طبـق اساسـنامه مربـوط  ١٣٤٣در سال 
ھــدف از تأســيس ايــن دانشســرا . تأســيس شــد» عــالي صــنعتي

ھاي گونـــاگون بـــراي تـــدريس در  تربيـــت دبيـــران فنـــي در رشـــته
دانشسراي عالي صـنعتي بـه تـدريج تغييـر ھـدف . ھنرستانھا بود

ھــ ش،  ١٣٤٣در سال . علم و صنعت تبديل شد داد و به دانشگاه
ھــ ش، تأسـيس شـده بـود،  ١٣١٢دانشسراي عالي که در سال 

» سازمان تربيت معلم و تحقيقات تربيتي«منحل شد و به جاي آن 
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تربيت دبير، تربيـت : اين سازمان داراي سه مؤسسه. به وجود آمد
ربيتـي مدير و راھنماي تعليماتي و مؤسسه تحقيقات و مطالعات ت

  »١٣٧١صافي، احمد «. بود
ـــر و  ١٣٤٦در ســـال  ھــــ ش، مجـــدداً دانشســـراي عـــالي داي

مؤسسه تدريس رياضيات بـه سـه مؤسسـه قبلـي افـزوده شـد و 
اختيارات آمـوزش و پـرورش در مـورد دانشسـراي عـالي بـه عھـده 

ھـــ ش،  ١٣٤٧در ســال . وزارت علــوم و آمــوزش عــالي نھــاده شــد
دکان استثنايي به تصويب شـوراي اساسنامه مرکز تربيت معلم کو
دارنـدگان ديـپلم کامـل متوسـطه بـا . عالي آموزش و پرورش رسيد

گذرانــدن يکســال تحصــيلي در ايــن مراکــز بــه تــدريس در مــدارس 
  .پرداختند ابتدايي کودکان استثنايي مي

ھـــ ش دانشســراھاي راھنمــايي تحصــيلي در  ١٣٤٩در ســال 
، کرمانشـاه، اھـواز، تھران و شھرسـتانھاي رشـت، تبريـز، ھمـدان

تأسـيس . شيراز، کرمان، مشھد، اصفھان و ساري تأسيس شدند
اين دانشسراھا با توجه به تغيير ساختار آموزش و پرورش در سال 

بيني دوره راھنمايي تحصيلي در نظام آموزش  ھـ ش و پيش ١٣٤٥
ھاي تحصيلي  در اين مراکز ابتدا رشته. و پرورش ايران صورت گرفت

، رياضي، علوم انساني، حرفـه و فـن و زبـان خـارجي علوم تجربي
  .سال معين شد ٢و مدت تحصيل در اين مراکز . داير شد

به منظور تأمين مربيان مـورد نيـاز کودکسـتانھا و دوره آمـادگي، 
ھـــ ش، در تھــران و شھرســتانھا تأســيس  ١٣٥١مراکــزي از ســال 

يکسال ماه بود، سپس به ٦مدت تحصيل در اين مراکز ابتدا . شدند
در اين مراکـز فقـط بـانوان بـا مـدرک . افزايش يافت) ساعت ١٠٠٠(

  .توانستند وارد شوند ديپلم متوسطه مي
ـــد  ١٣٥٢در ســـال  ھــــ ش، تشـــکيالت اداري و آموزشـــي جدي

دانشسراي عالي شامل دانشکده تربيت معلـم علـوم، دانشـکده 
تربيت معلم ادبيات و علوم انسـاني و دانشـکده علـوم تربيتـي بـه 

ھـــ ش دانشســراي عــالي بــه  ١٣٥٣در ســال . ويب رســيدتصــ
ھـدف دانشـگاه تربيـت . تغييـر نـام يافـت» دانشگاه تربيـت معلـم«

ھاي  معلــم، تربيــت معلمــان و دبيــران متخصــص و متعھــد در زمينــه
گوناگون علوم و فنون و ادبيات، تحقيق و مطالعه در علـوم تربيتـي، 

خصصان راھنمـايي تربيت مديران و کارشناسان امور آموزشي و مت
ھاي گوناگون آموزش به  گيري، در زمينه و مشاوره و سنجش اندازه
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منظــور تجھيــز نيــروي انســاني الزم و تــأمين قســمتي از نيازھــاي 
  .آموزش و پرورش است
قانون «ماده به  ٢ھـ ش، قانون الحاق  ١٣٥٤در خرداد ماه سال 

 به تصـويب رسـيد» اجازه تأسيس دانشسراھاي مقدماتي وعالي
توانست داوطلبـان  به موجب اين قانون وزارت آموزش و پرورش مي

از قبيل مراکز (ورود به مراکز آموزشي تربيت معلم را در ھر مركزي 
تربيت مربي کودک، دانشسراھاي عشايري، مقدماتي، راھنمايي 

کـه بـراي تربيـت ) تحصيلي، عالي يا ھر مؤسسـه آموزشـي ديگـر
بـه تحصـيل بـه عنـوان کـارآموز  معلم معـين کنـد، از تـاريخ اشـتغال

بپــذيرد و بــه آنــان حقــوقي برابــر پايــه يــک گــروه مربــوط بــه مــدرک 
بـر . تحصيلي الزم براي ورود بـه رشـته شـغلي مـورد نظـر بپـردازد

اساس اين قانون مـدت تحصـيل کـارآموزان در صـورت اسـتخدام در 
التحصـيالن ايـن  شـود و فارغ حکم خـدمت آزمايشـي محسـوب مي

ــد ــر مــدت ســالھاي تحصــيل خــود را در وزارت  مراکــز موظفن دو براب
  .آموزش و پرورش خدمت کنند

ھاي دانشســراي  ھـــ ش، اساســنامه و برنامــه ١٣٥٥در ســال 
مقــدماتي مــورد تجديــدنظر قــرار گرفــت کــه براســاس آن دارنــدگان 

توانستند به اين  مي) دھم(مدرک دوم متوسطه نظري نظام جديد 
تحصــيل در دانشســرا بــه آنــان ســال  ٢دوره وارد شــوند و پــس از 

دارنـدگان . گرديـد ديپلم کامل در رشته آمـوزش ابتـدايي اعطـاء مي
سـال  ٢پـس از ) سـيکل اول(مدرک دوره اول متوسطه نظام قديم 

به استخدام وزارت آمـوزش و پـرورش  تحصيل با مدرک پنجم علمي
  .آمدند در مي

ــرد و  ــر ک ــز تغيي ــذيرش در دانشســراھاي عشــايري ني شــرايط پ
ســال و  ٢رنــدگان مــدرک تحصــيلي ســوم راھنمــايي پــس از دا

ســـال از دانشســـرا  ٤دارنـــدگان مـــدرک پـــنجم ابتـــدايي پـــس از 
شدند و منحصراً در مناطق عشـايري بـه تـدريس  التحصيل مي فارغ
گرچه دانشسراھاي مقـدماتي و عـالي از مھمتـرين . پرداختند مي

ن از ســال مراکــزي بودنــد کــه در آنھــا بيشــترين آموزگــاران و دبيــرا
تربيـت ) سال پيروزي انقالب اسالمي( ١٣٥٧ھـ ش تا سال  ١٣١٣
اند، ولي بنا به ضرورت، مراکزي ديگر با روشھاي متفـاوت نيـز  شده

براي تربيت و تأمين آموزگاران و دبيران و مربيان نيز به وجـود آمدنـد 
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اين مراکز و . فعاليت منحل شدند و برخي از آنان پس از مدت کمي
  :ارت بودند ازروشھا عب

دانشســراي . ٢ھـــ ش،  ١٣٢٧دانشســراي تربيــت بــدني . ١
  ٣ھـــــــــــــــــــــــــــــــــ ش، ١٣٢٨کشــــــــــــــــــــــــــــــــاورزي 

تـــأمين مربيـــان ھنـــر و . ٤ھــــ ش، ١٣٣٤دانشســـراي عشـــايري 
  ٥ھــــــــــــــــــ ش، ١٣١٤موســـــــــــــــــيقي مـــــــــــــــــدارس 

تربيـت معلـم . ٦ھــ ش، ١٣٢٢تشکيل کالسھاي کمک آموزگـاري .
. ٨، ھــ ش١٣٣٨مراکز تربيت معلم يکساله . ٧) ساله٢(روستايي 

تـأمين . ٩ھـ ش، ١٣٤١اي پسران و دختران  دوره تربيت معلم حرفه
تاسيس مرکـز . ١٠معلمان ابتدايي روستايي از طريق سپاه دانش 

ــي  ــم دين ــت معل ـــ ش، ١٣٤٥تربي تأســيس دانشســراھاي . ١١ھ
تأسيس مراکز تربيت معلم اسـتثنايي . ١٢ھـ ش، ١٣٤٨راھنمايي 

تأسـيس . ١٤ن ھنـري، تأسيس انيستيتو مربيـا. ١٣ھـ ش،  ١٣٤٧
  دانشســـــــــــــــــــــــــــــــــــــراي ھنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــري 

تأسـيس . ١٦ھـ ش،  ١٣٥١تأسيس مراکز تربيت مربي کودک . ١٥
انحــالل . ١٧ھـــ ش،  ١٣٥٥مرکــز تربيــت معلــم معمــوالن لرســتان 

دانشسراي عـالي و تأسـيس موسسـه تربيـت معلـم و تحقيقـات 
. ١٩ھــ ش، ١٣٥٣دانشگاه تربيت معلـم . ١٨ھـ ش، ١٣٤٣تربيتي 

تأســـيس . ٢٠ھــــ ش،  ١٣٤٣ســـپاه دانـــش دانشســـراي عـــالي 
و اولـين دانشـکده علـوم (ھاي علـوم تربيتـي دانشـگاھھا  داشکده

  )ھـ ش١٣٤٧تربيتي و روانشناسي دانشگاه تھران 
مرکــز تربيــت معلــم بــا  ٢٤٦تعــداد  ١٣٥٧-٥٨در ســال تحصــيلي 

کارآموز زيرنظر وزارت آموزش و پـرورش دايـر  ٥٧٨٣٢کالس و  ١٨٥٥
ھـاي مختلـف تحصـيلي از  مـورد نيـاز دوره بوده اسـت كـه معلمـان

طريق اين مراکز و آمـوزش و پـرورش و مرکـز تربيـت دبيـر دانشـگاه 
ـــم و دانشـــکده ـــت معل ـــي و روانشناســـي  تربي ـــوم تربيت ھاي عل

  .شدند دانشگاھھاي کشور تأمين مي

ھاي تربيـت معلـم و گسـترش  دورة بازنگري در برنامـه. ٣
  )ھـ ش ١٣٨١، ١٣٥٨از (مراکز ديگر 

ھاي درسـي و  ھا، برنامـه در اساسـنامه از انقالب اسـالمي پس
ھاي آموزشي و امتحاني مراکـز تربيـت معلـم و ھمچنـين  نامه آئين

ھاي درسي مراکز تربيت دبير دانشگاھھا تغييراتي به وجـود  برنامه
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آمد و قوانيني براي مراکز تربيت معلـم و اسـتخدام کـارآموزان آنھـا 
وط به تربيت معلـم و تربيـت دبيـر از بررسي اسناد مرب. وضع گرديد

و  ، تغييــرات و تحــوالت متعــدد را از نظــر کمــي١٣٨١تــا  ١٣٥٨ســال 
  :دھد از جمله کيفي در مراکز تربيت معلم نشان مي

  توقف پذيرش دانشجو براي مراکز تربيت معلم و تربيت دبير به
ھاي درسـي و سـاختار  ھا و برنامـه منظور تجديدنظر در اساسنامه

  ي آموزش
  ــم در ــت معل ــز دو ســاله تربي ــد مراک تصــويب اساســنامه جدي

ھـــ ش و تــأمين  ١٣٦١شــوراي عــالي آمــوزش و پــرورش در ســال 
معلمان دورة ابتدايي و راھنمايي تحصيلي و مدارس اسـتثنايي در 

  :رشته به شرح زير ١٢
علـوم اجتمـاعي . ٣زبان و ادبيات فارسي . ٢آموزش ابتدايي . ١
ـــــــــــــــــــــي . ٤ ـــــــــــــــــــــوم تج. ٥رياض ـــــــــــــــــــــيعل   رب
. ١٠ھنـر . ٩دينـي و عربـي . ٨امور پرورشي . ٧زبان انگليسي . ٦

ــــــــــــــدني  ــــــــــــــت ب ــــــــــــــن . ١١تربي ــــــــــــــه و ف   ١٢حرف
نابينـا، ناشـنوا، عقـب «آموزش کودکان استثنايي در چھار گـرايش 

  »ماندة ذھني و ناسازگار

  تشکيل دانشسراھاي تربيت معلم

تعطيل شدن دانشسـراھاي مقـدماتي و مراکـز تربيـت کـودک و 
فــزون بــه معلمــان ابتــدايي، بــه ويــژه در روســتاھا و عــدم نيــاز روزا

التحصيالن رشته آموزش ابتـدايي مراکـز تربيـت معلـم،  تکاپوي فارغ
مسؤالن آموزش و پرورش را بـر آن داشـت تـا طرحـي جديـد بـراي 

  از ايـن. تأسيس دانشسراھاي مقدماتي و روستايي تھيـه نماينـد
ه تصـويب شـوراي ھــ ش بـ ١٣٦٢جديد در سـال   اي رو اساسنامه

تدريج مراکز چھـار سـاله بعـد از  عالي آموزش و پرورش رسيد و به 
دوره راھنمــايي تحصــيلي و مراکــز دو ســاله بعــد از دوم متوســطه 

  .تأسيس و گسترش يافت

  ھاي تربيت معلم  تشکيل گروه ھماھنگي برنامه

ھاي تربيـت معلـم کشـور و  به منظور ايجاد ھماھنگي در برنامه
زمينــه ادامــه تحصــيل معلمــان درســطح کــارداني و فــراھم کــردن 
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کارشناســـي در دانشـــگاھھاي کشـــور براســـاس مصـــوبه مـــورخ 
ھاي تربيـت  ھمـاھنگي برنامـه  انقالب فرھنگي، گـروه ١٣/٦/١٣٦٣

رياست اين گـروه، بـا وزيـر آمـوزش و پـرورش و . معلم تشكيل شد
اعضاي آن دو نفـر از معـاونين آمـوزش و پـرورش، معـاون آموزشـي 

رت علوم و تحقيقات و فناوري و صاحبنظراني از اين دو وزارتخانه وزا
ــوراي عــالي  ــر ش ــم و دبي ــگاه تربيــت معل ــيس دانش ــه رئ از جمل

  .ريزي وزارت علوم بوده است برنامه

تصويب قانون متعھدين خدمت در آموزش و پـرورش در 
  ١٣٦٩سال

طبق مفاد اين قانون دانش آموزان دانشسراھا، کارآموزان مراکز 
ھاي دبيـري دانشـگاھھا  ساله تربيت معلم و دانشـجويان رشـتهدو

شــوند کــه در وزارت  در آغــاز ورود بــه دوره تحصــيلي متعھــد مي
آموزش و پرروش خدمت نمايند و از حقوق کارآموزي ماھانه معادل 

. العاده شغل مدرک تحصيلي مربوط اسـتفاده نماينـد حقوق و فوق
راکز تربيـت معلـم را افـزون اجراي اين قانون گرايش به تحصيل در م

  .ساخت

  اي مراکز تربيت معلم فني و حرفه

ھاي  ھش طبق پيشنھاد گروه ھماھنگي برنامـه ١٣٦٩در سال 
ــه ــي و حرف ــم دوســاله فن ــت معل ــز تربي ــم، مراک ــت معل اي در  تربي

ھاي تحصيلي ساختمان، قدرت، ماشـين افـزار، تأسيسـات،  رشته
تأسـيس و گسـترش . ..گري، سراميک، صـنايع شـيميايي و  ريخته
اي وابسـته بـه  ھاي فنـي و حرفـه اين مراکـز در آموزشـکده. يافتند

  .اند وزارت آموزش و پرورش داير شده

  مرکز آموزش عالي فني انقالب اسالمي

ھاي گونـاگون ھنرسـتانھاي  بـه منظـور تـأمين ھنرآمـوزان رشـته
اي، دوره کارشناسي ناپيوسته در مرکز آموزش عالي  فني و حرفه

در لـويزان تھـران و سـپس در مدرسـه عـالي  انقالب اسالميفني 
  .فني بابل ايجاد گرديد
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  دانشگاه تربيت معلم تھران

اين دانشگاه که برابر اساسنامه مصوب، تربيـت دبيـر مـورد نيـاز 
وزارت آموزش و پرورش را بر عھده دارد، کماکان بـا ھمکـاري وزارت 

م نموده و تا سال ھاي دبيري اقدا آموزش و پرورش در تربيت رشته
  .ھـ ش، اين ھمکاري ادامه داشته است١٣٨١

  دانشگاه تربيت معلم استانھا

يکي از سياستھاي وزارت فرھنگ و آموزش عالي وقـت ايجـاد و 
گســــترش دانشــــگاھھاي تربيــــت معلــــم در مراکــــز اســــتانھا و 

لذا عالوه بر دانشگاه تربيت معلـم تھـران، . شھرستانھا بوده است
ن، کاشـان، تبريـز، سـبزوار و يـزد نيـز دانشـگاه در شھرھاي زاھـدا

  .تربيت معلم ايجاد شده است

  دانشگاه آزاد اسالمي

براســــاس توافــــق وزارت آمــــوزش و پــــرورش و دانشــــگاه آزاد 
نفـــر از معلمـــان در دوره  ٦٤٠٠ھــــ ش،  ١٣٦٤در ســـال  اســـالمي

ھاي  کارداني ايـن دانشـگاه پذيرفتـه شـدند و بـه تـدريج دانشـكده
کشور تأسيس  ر بعضي از دانشگاھھاي آزاد اسالميتربيت معلم د

ــد ــه. و گســترش يافتن ــاگون آن  ھاي درســي رشــته برنام ھاي گون
ھاي  شــامل دروس عمــومي، اختصاصــي و تربيتــي ھماننــد برنامــه

  .تربيت دبير دانشگاھھاي تربيت معلم بوده است

دانشگاه پيـام نـور و اختصـاص درصـد قابـل تـوجھي از 
  تربيتي به معلمانھاي علوم  ظرفيت رشته

  دانشگاه شھيد رجايي

ھــ ش، عـالوه بـر تربيـت  ١٣٨١دانشگاه شھيد رجايي در سال 
ھاي ديگر اقدام نمـوده  اي به تربيت دبير در رشته دبير فني و حرفه

طبق توافق وزارت آموزش و پرورش و وزارت علـوم تحقيقـات . است
جـاي  تھـران و فناوري، مرکز آموزش عـالي فنـي انقـالب اسـالمي 

خود را به دانشگاه شھيد رجـايي داده و ھـم اکنـون نيـز مھمتـرين 
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. دانشــگاه تربيــت دبيــر فنــي بــراي وزارت آمــوزش و پــرروش اســت
مراکـز متعـدد دو سـاله،  ١٣٨١تا  ١٣٥٨سالھاي   بنابراين در فاصله

چھارساله براي تأمين معلمان دورة ابتدايي، مراکز تربيت معلـم دو 
ان دوره راھنمـايي و مراکـز تربيـت دبيـر در ساله بـراي تـأمين دبيـر

دانشگاھھاي تربيت معلم، شھيد رجايي، دانشگاه آزاد اسـالمي، 
ھاي علــوم تربيتــي و   اي و دانشــکده ھاي فنــي و حرفــه آموزشــکده

و کيفــي توســعه قابــل  روانشناســي دايــر گرديــده و از نظــر کمــي 
  .توجھي داشته است

تــأمين معلــم و  دوره رويکردھــاي مختلــف بــه تربيــت و. ٤
از (تعطيـل يـا محدودشــدن تـدريجي مراکــز تربيـت معلــم 

  )١٣٨٧تا  ١٣٨١

تــاکنون دو ديــدگاه و رويکــرد اساســي در زمينــة ســاختار تربيــت 
ريزي تربيت  معلم و روشھاي تأمين معلم در سياستگذاري و برنامه

  .معلم وزارت آموزش و پرورش وجود داشته است
رش دانشگاھھا و مراکز عالي به دليل گست :رويکرد اول) الف

التحصيالن دانشگاھھاي کشـور و تصـويب بـه  کشور و افزايش فارغ
کــارگيري معلمــان داراي درجــه ليســانس در دورة ابتــدايي و فــوق 
ليســانس در دورة راھنمــايي و متوســطه در ھيــأت دولــت و قــانون 

  :الزم است ١٣٨٦مديريت و خدمات کشوري در سال 
 ھاي مختلف تحصـيلي وزارت  ورد نياز دورهآموزگاران و دبيران م

آموزش و پرورش از فارغ التحصيالن دانشگاھھاي گوناگون کشور با 
ھاي يک ساله يا دو ساله مھارتھاي تعلـيم و تربيـت،  گذراندن دوره
  .تأمين گردند

  مراکز تربيت معلم دوساله، چھارساله، دانشسـراھاي تربيـت
و ) دانشسـراھاي راھنمـايي(معلم و مراکز دو ساله تربيـت معلـم 

  .روزي اين مراکز تعطيل گردد شبانه
  شاغالن در مدارس وزارت آموزش و پرورش به تناسب نيـاز در

ــور در دوره ــالي کش ــدارس ع ــگاھھا و م ــاي کارشناســي  دانش ھ
  .کارشناسي ارشد ادامه تحصيل دھند

اي و تخصصـي و  امـري اسـت حرفـه معلمـي : رويکرد دوم) ب
اخالقي، مذھبي و رواني ( اي صالحيتھاي عمومي معلمان بايد دار
ايـن نـوع از . اي و تخصصي باشند و صالحيتھاي حرفه) و جسماني
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معلمان الزم است در مراکز تربيت معلـم زيـر نظـر وزارت آمـوزش و 
پرورش تربيت شوند و در انتخاب و تربيت آنان ايـن وزارتخانـه نقـش 

ط و نيازھاي شھر و آنان بايد براساس ضواب. اساسي داشته باشد
  .روستا به استخدام در آيند

چالش برآمده از اين دو رويکرد موجـب شـده اسـت کـه از سـال 
ھـ ش، مراکز تربيت معلم دو ساله و چھارساله که  ١٣٨٧تا  ١٣٨١

کردنــد، تعطيــل  معلمــان منــاطق روســتايي و محــروم را تــأمين مي
ر نتيجــه شــوند يــا تعــداد مراکــز تربيــت دو ســاله محــدود گــردد و د

فضاھاي گسترده مراکز تربيت معلم کشور بدون اسـتفاده بماننـد، 
ــه تربيــت دانشــجوي آزاد  ــم ب ــين دانشــگاھھاي تربيــت معل ھمچن
بپردازنــد و رديفھــاي اســتخدامي وزارت آمــوزش و پــرورش کــاھش 

ھـ ش، بـراي مراکـز تربيـت  ١٣٨٧يابند و در كنكور سراسري سال 
ش دانشجويي پذيرفته نشـود، معلم دو ساله وزارت آموزش و پرور

پــذيرش دانشــجوي آزاد در دانشــگاه شــھيد رجــايي بــا مشــکالتي 
اي از معلمھـا مـورد نيـاز  اساسي مواجه گردد وعدة قابل مالحظـه

ـــان  ـــتخدام معلم ـــم و اس ـــرباز معل ـــق س ـــه از طري ـــن وزارتخان اي
  . التدريسي تأمين شود حق

 ١٣٧٠-٧١در جدول زير کـه مؤيـد ايـن نکتـه اسـت کـه تـا سـال 
تعداد مراکز تربيت معلم و کارآموزان آنھا روند صـعودي داشـته و تـا 

ــه اســت ١٣٨٧ســال  ــة ادامــه تحصــيل . ســير نزولــي يافت در زمين
تــاکنون سياســتي مــدون  ١٣٨١شــاغالن در مــدارس نيــز از ســال 

وجود نداشته تفاوتھايي ميان ديدگاھھاي وزارت آمـوزش و پـرورش 
مراکـز . در اين زمينـه وجـود داردو وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري 

آموزش عالي فرھنگيان نيز محدود شده و فرصتھاي ادامه تحصـيل 
معلمان در سطوح مختلف تحصيلي روند صعودي و نزولـي داشـته 

  .است
آمار دانش آموزان و مراکز تربيت معلم و دانشسراھاي روستايي طي سالھاي 

  ١٣٢٢-١٣٨٧تحصيلي 
  )١٣٨٦(وزارت آموزش و پرورش  آمار رسميو ) ٣٢٢ص      ١٣٨٢آقا زاده (

سال
 تحصيلي

شمار مراکز تربيت
 معلم

شمار دانش
 آموزان

جمع دانش 
  آموزان
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و دانشسراھاي
  روستايي

-و دانشجو
 معلمان

-و دانشجو
  معلمان

  پسر دختر
٥٧٢/١  ٩٣٣ ٦٣٩ ٤٣ ١٣٢٢-٢٣  
٧٥١/١  ١٦٠٨ ١٤٣ ٤١ ١٣٣٢-٣٣  

٤٣-
٣٧٧٣  ١٥٤٥  ٢٢٨/٢  ٣١ ١٣٤٢  

٣٤٢٩٨  ١٦٨٥١ ١٧٤٤٧ ١١٠ ١٣٥٢-٥٣  
٥٤٤٣٥  ٢٩٩٠٣ ٢٤٥٣٢ ٢٢٨ ١٣٥٦-٥٧  
٣٤٧٢٦  ٢٢٢٠٦ ١٢٥٢٠ ٢٠٩ ١٣٥٨-٥٣  
٦١٦٦  ٤١٢٤ ٢٠٤٢ ٣٢ ١٣٥٩-٦٠  
٣٥٩٤٨  ٢٨٤٩١ ٧١٨١ ١٣٤ ١٣٦٢-٦٣  
٦٤٩٤٨  ٤٢٢١٨ ٢٢٧٣٠ ٣٥٨ ١٣٦٧-٦٨  
١٠٤٠٣٩  ٦٠٠٦١ ٤٣٩٧٨ ٥٢٦ ١٣٧٠-٧١  
١٦٩٨٥  ٩٢١٧ ٧٧٦٨ ١٠٠ ١٣٧٥-٧٦  
١٤٣٢١  ٧٧٥٧ ٦٥٦٤ ٨٢ ١٣٧٩-٨٠  
١٣٢٥٢  ٦٢٩٤ ٦٩٥٨ ٩٧ ١٣٨٠-٨١  
٩٧٥١  ٤٧٤١ ٥٠١٠ ٩٠ ١٣٨٤-٨٥  
١٨٨٥٨  ١١٥٥٤ ٧٣٠٤ ٩٧ ١٣٨٦-٨٧  

٨٨ - 
١٣٨٧  

ـــــور سراســـــري ١٣٨٧-٨٨در ســـــال تحصـــــيلي در کنک
دانشــگاھھاي کشــور دانشــجويي بــراي ســال اول پذيرفتــه 

 .نشده است

خوشــبختانه ايــن سياســت تغييــر يافتــه و قــرار اســت در ســال 
ھا دانشجوي جديد پذيرفتـه  در بعضي از رشته ١٣٨٨-٨٩صيلي تح

  .شود

ھا و فعاليتھـاي  تحليل قوت و ضعف، سياستھا، برنامه) د
  تربيت معلم در ايران

سال گذشته، نشـانگر  ٩٠بررسي سير تحوالت تربيت معلم در 
اين واقعيت است که نظام جذب، تربيت و تأمين معلم در آموزش و 

ش تغييرات و بازنگريھاي مستمر قرار گرفتـه و پرورش ايران دستخو
نقاط قوت و ضعف قابل توجھي داشته است كه در زير به اھم آنھا 

  :شود اشاره مي

  نقاط قوت. ١

ھــ  ١٣١٢تصويب قوانيني مھم مانند قانون تربيت معلم در سال 
  ھـ ش ١٣٦٩ش و قانون متعھدين خدمت مصوب 

ــراي ت ــدد ب ــاد و گســترش ســاختارھاي متع ــأمين ايج ــت و ت ربي
معلمان شھري و روستايي و عشايري مدارس شھري، روسـتايي 

  ھـ ش ١٣٨١تا  ١٢٩٧و استثنايي از 
بيني پزشک در اساسنامه دارالمعلمـين و دارالمعلمـات در  پيش

  سازمان مراکز تربيت معلم
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تأکيد بـر تأسـيس مـدارس ضـمميه دانشسـراھاي مقـدماتي و 
  ھـ ش ١٣١٢عالي در قانون تربيت معلم مصوب 

تصويب قانون اعزام محصل بـه خـارج و تأکيـد بـر اختصـاص دادن 
  در رشته معلمي درصد از دانشجويان اعزامي ٣٥

ــات در  ــول تعليم ــه اص ــا و  ١٢٩٨انتشــار مجل ــراي ارتق ـــ ش ب ھ
افزايش اطالعات معلمان کشور که اکنون به نام فصـلنامه تعلـيم و 

  شود  تربيت منتشر مي
وجھي از ساعات درس مراکـز تربيـت دادن درصد قابل ت اختصاص

  معلم به علوم تربيتي و روانشناسي
تشکيل دادن گروه ھمـاھنگي تربيـت معلـم بـا تصـويب شـوراي 
عالي انقالب فرھنگي و وزارت علـوم تحقيقـات و فنـاوري در وزارت 

  آموزش و پرورش
تأکيد بـر ايجـاد و گسـترش دانشسـراھاي مقـدماتي و عـالي و 

  کشور از اين طريقتأمين بيشترين معلمان 
تھيه لوايح متعدد در مورد تربيت معلـم و تـأمين نيـروي انسـاني 
وزارت آمــوزش و پــرورش بــراي تصــويب در ھيــأت دولــت و مجلــس 

  شوراي اسالمي
ھاي متنوع و اداره آنھا  ايجاد دانشسراھاي تربيت معلم با رشته

  )زن و مرد( روزي و پذيرش دانشجويان بومي به صورت شبانه
بر توجـه بـه تربيـت معلـم در طـرح اصـالح نظـام آمـوزش و تأکيد 

 ١٣٤٤طرح اصالح آمـوزش و پـرورش ايـران « ١٣٤٤پرورش در سال 
  »ھـ ش

ــاه  تصــويب اصــول متعــدد در مــورد گــزينش، تربيــت ، ارتقــا و رف
و تأکيد  ١٣٦٧معلمان در طرح تغيير نظام آموزش و پرورش ايران در 

غيــر نظــام آمــوزش و طــرح ت«بــر تمــام وقــت شــدن معلمــان کشــور 
  »ھـ ش ١٣٦٧پرورش 

ھاي توسعه کشور  تأکيد بر توجه كردن به تربيت معلم در برنامه
ــارم توســعه  ــه ســوم توســعه و چھ ــه برنام ، ١٣٧٩، ١٣٨٣از جمل

  ھـ ش ١٣٨٨و ١٣٨٤
تصويب كردن اصول حاکم بر تربيت معلم در شـوراي ھمـاھنگي 

  ھـ ش ١٣٧٧ھاي تربيت معلم در سال  برنامه
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كردن طرح نظام جـامع تربيـت معلـم در گـروه ھمـاھنگي  تصويب
ھــ  ١٣٨٦ھاي تربيت معلم و ارائه به مراجع ذيـربط در سـال  برنامه
  ش

ارتقاي سطح تحصيالت معلمان شاغل در مدارس وزارت آموزش 
  و پرروش 

جانبه وضعيت تربيت معلم و تأمين نيـروي انسـاني  مطالعه ھمه
ــرورش در ســند ملــي آ ــر وزارت آمــوزش و پ ــرورش و ذک مــوزش و پ

قلمــرو، وظــايف، رويکردھــا و اصــول حــاکم بــر نظــام تربيــت معلــم و 
  ھـ ش ١٣٨٧تأمين نيروي انساني در سال 

ايجاد دانشگاه شھيد رجايي به منظـور تربيـت و تـأمين معلمـان 
  اي فني و حرفه

تأکيــد رياســت جمھــوري در اجــالس رؤســاي آمــوزش و پــرورش 
ضرورت وجود دانشـگاه مسـتقل  مبني بر ١٣٨٧کشور در تابستان 

  تربيت معلم در وزارت آموزش و پرورش
شناسي و تربيت معلـم  ھاي علوم تربيتي و روان وجود دانشکده

منــدي معلمــان شــاغل  در دانشــگاھھاي متفــاوت کشــور و بھره
  آموزش و پرورش در سالھاي گذشته

تصويب كردن اساسنامه مراکز تربيت معلم و مراکز عـالي فنـي 
اي در شوراي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري در  و حرفه

 ١٣٨٦راستاي تأسيس مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم در سال 
  ھـ ش

  نقاط ضعف. ٢

عدم تصويب طرحھاي متعدد تھيه شده در مـورد تربيـت معلـم و 
  نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش در مراجع ذيربط

آمــوزش عــالي از ســال وجــود دو وزارتخانــه آمــوزش و پــرورش و 
ھـــ ش تــاکنون و در نتيجــه وجــود مراجــع گونــاگون بــراي  ١٣٤٦

  سياستگذاري دربارة تربيت معلم
تغيير كردن وزرا و مقامات وزارت آمـوزش و پـرورش و در مـواردي 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و در نتيجه تغيير كردن سياستھاي 

و نحـوه تـأمين مربوط بـه تأسـيس و گسـترش مراکـز تربيـت معلـم 
  معلمان مورد نياز
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تفاوت عمده و اساسي ميان ديدگاه مقامات سازمان مديريت و 
ريزي وقت و مسئوالن وزارت آمـوزش و پـرورش در مـورد نيـاز  برنامه

وزارت آموزش و پرورش به معلم و در نتيجه عدم تخصيص رديفھاي 
  الزم استخدامي 

  لمانکمبود بودجه براي تربيت معلم و بازآموزي مع
وجود مراجع متعدد مؤثر در گزينش، تربيـت، اسـتخدام و ارتقـاي 

  معلمان و در مواردي ناھماھنگي در سياستگذاري
عدم وجود مدارس تجربي و ضميمه مراکز تربيت معلم و کمبـود 

  امکانات تمرين معلمي
  ريزي تربيت معلم تعطيل شدن شوراي ھماھنگي برنامه

ي، سـرباز معلمھـا و مربيـان التدريسـ كار گماردن معلمان حق به
  آموزي براي تأمين قسمتي از معلمان مورد نياز نھضت سواد

ھاي تربيت معلم، کتابھاي درسي به تناسـب  تغييرات در برنامه
  نياز دانشجويان

  مشکالت و چالشھا) ه

اي کـه مطـرح  توجه به نقاط قوت و ضعف تربيـت معلـم بـه گونـه
اکنـون در مـورد  رش ھمدھد که وزارت آموزش و پـرو شد نشان مي

معلمان و کارکنان خود با مشکالت و  تربيت و تأمين و ارتقاي علمي
  :روست که مھمترين آنھا عبارتند از چالشھاي متعدد روبه

آمـوزان مـدارس کشـور در  اختالف نظـر در مـورد شـمار دانش. ١
آمــوزي در آينــده ميــان  بينــي جمعيــت دانش شــھر و روســتا و پيش
زش و پــرورش، کميســيون آمــوزش و پــرورش و مقامــات وزارت آمــو

ريزي و نظـارت راھبـردي رياسـت  تحقيقات مجلس و معاونت برنامه
جمھوري در مورد معلمان مورد نياز کشور بر حسب جنس، رشـته 

در وزارت  تحصيلي و در نتيجه محـدود شـدن رديفھـاي اسـتخدامي
  آموزش و پرورش

بـر اسـتخدام تصويب قانون مديريت خدمات کشـوري و تأکيـد . ٢
ــوزش و  ــاالتر در وزارت آم ــدرک تحصــيلي ليســانس و ب ــدگان م دارن
پرورش و در نتيجه عدم پذيرش دانشـجو در مراکـز تربيـت معلـم در 

  ھـ ش ١٣٨٧سال 



 ....سير تحول تربيت معلم در 

 

اي به آمـوزش منـابع انسـاني آمـوزش و  عدم نگرش سرمايه. ٣
ريزي  پــرورش از طــرف ســازمانھا و مراجــع سياســتگذاري و برنامــه

  توزيع و تخصيص منابعکشور و مبادي 
تھيــه طرحھــاي متعــدد، مطالعــات مکــرر، پژوھشــھاي زيــاد و . ٤

عدم تصويب در مراجـع ذيـربط يـا عـدم ايجـاد زمينـة مناسـب بـراي 
ھــــاي پژوھشــــھا در  اجــــراي آنھــــا يــــا عــــدم اســــتفاده از داده

سياستگذاريھا و در نتيجه نبود سياستي جامع، مدون، قابـل اجـرا 
بط در مـورد تربيـت معلـم و تـأمين نيـروي و مورد توافق مراجـع ذيـر

مصـاديق ايـن چـالش را در مـوارد . انساني وزارت آموزش و پرورش
  :يابيم زير مي

  مربــوط بــه معلــم، انتخــاب، جايگــاه،  ٤٤تــا  ٣٥تصــويب اصــول
مربـوط  ٣٧تربيت و گسترش مراکز تربيت معلم و عدم اجراي اصـل 

ايران  ي اسـالميبه تمام وقت بودن معلمان در طـرح نظـام جمھـور
 ھـ ش ١٣٦٧مصوب 

  تصويب كردن طرح نظام جامع تربيت معلم در گروه ھمـاھنگي
ريزي تربيت معلـم و تأکيـد كـردن بـر پـذيرش معلـم در وزارت  برنامه

ھــ ش  ١٣٨٦آموزش و پرورش از طريق نظام تربيت معلم در سال 
 و استخدام و به کارگيري معلمان مورد نياز از طـرق ديگـر در سـال

 ھـ ش ١٣٨٧و  ١٣٨٦
  تصويب اساسـنامه دانشـگاه پيـامبر اعظـم و مجتمـع آمـوزش

اي در شوراي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و  عالي فني و حرفه
 ھـ ش ١٣٨٧فناوري در سال 

  ھاي مراکز تربيت معلم روز آمد نبودن برنامه. ٥
اي و سـطح تحصـيالت معلمـان  عدم تناسب مھارتھاي حرفـه. ٦

  شغلي آنان با نيازھاي 
ــاره. ٧ ــود پ ــارة مراجــع  وج ــگ درب ــررات ناھماھن ــوانين و مق اي ق

  سياستگذاري در زمينة تربيت و تأمين معلم در آموزش و پرورش 
که شوراي عـالي آمـوزش و . کند چالشھاي ياد شده ايجاب مي

ي تـأمين معلـم را  پرورش به داليل زير موضوع تربيت معلم و راھھـا
  .به سرعت در دستور کار خود قرار دھد در وزارت آموزش و پرورش

  .رياست اين شورا برعھده رئيس جمھور است. ١
وزيــر علــوم، تحقيقــات و فنــاوري يکــي از اعضــاي ايــن شــورا . ٢
  .است
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نمايندگان بعضي از سازمانھايي که به تربيت و تأمين نيـروي . ٣
انساني وزارت آموزش و پرورش مرتبط ھستند و يـا تخصـص علـوم 

  .رند در اين شورا عضويت دارندتربيتي دا
وزير آموزش و پرورش و چنـد تـن از معاونـان وي و نماينـدگان . ٤
ھــاي ابتــدايي، راھنمــايي و متوســطه از اعضــاي اصــلي ايــن  دوره

  .شورا ھستند
بررسي و تصويب مقررات و اصول الزم براي گزينش تخصصي . ٥

ــل ــات در مراح ــه تناســب احتياج ــان ب ــتخدام معلم ــت و اس  و تربي
گزينش در کـل کشـور از وظـايف  تحصيلي با رعايت ضوابط عمـومي

ايـن اختيـار را . مھم مصوب شوراي عالي آمـوزش و پـرورش اسـت
  .به اين شورا داده است مجلس شوراي اسالمي

  انداز آينده تربيت معلم ايران چشم) و
ھـاي مختلـف  آمـوزي در دوره با توجه به افـزايش جمعيـت دانش

ھا و روستاھا و  يش جمعيت کشور در شھرتحصيلي بر اساس افزا
و نيمه تخصصي   و اجباري شدن تعليمات عمومي ضرورت عمومي 

کشور تا پايان دورة متوسطه و با توجه به پيشرفت سـريع علـوم و 
تجارب بشري، به ويژه علوم تربيتي و روانشناسي و روشھاي يـاد 

مربـوط  يادگيري و توسعه فناوري و ابـزار آمـوزش و تحـوالت -دھي 
ساله کشـور  ٢٠انداز  به نظام آموزش و پرورش ايران در افق چشم

  :اي باشد که انداز نظام تربيت معلم ايران بايد گونه چشم
و عـالي،  يک مرجع به عنوان وزارت آموزش و پرورش عمـومي. ١
ريزي، سياستگذاري و نظارت بر اجراي امـور تربيـت و تـأمين  برنامه

  .شدمعلم را برعھده داشته با
معلم به صورت تمام وقت در مـدارس اشـتغال ورزد و فرصـت . ٢

ــا دانش ــردي و جمعــي ب ــاط ف ــراري ارتب ــراي برق ــافي ب ــوزان و  ک آم
ــدريس در کــالس و  خانواده ــر ت ــد عــالوه ب ھــا داشــته باشــد و بتوان
  .افزايي به امر پژوھش نيز بپردازد دانش
رويکـردي رويکرد به نظام تربيت معلم و تأمين منابع انساني، . ٣

محــور باشــد و ايــن امــر مبنــاي سياســتگذاري در زمينــة  -موقعيــت
  .تربيت، نگھداشت، ارتقا و ارزشيابي معلمان قرار گيرد

گزينش و جذب نيروي انساني تا حد امکان از ميان متقاضيان . ٤
  .و محلي صورت گيرد بومي
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اي و تخصصي بودن کـار معلـم، اشـتغال بـه  با توجه به حرفه. ٥
فقط از طريق نظام تربيت معلم و داشـتن گواھينامـه  يشغل معلم

  .انجام شود يا پروانه معلمي
تأسيس مدارس تجربي يا مدارس ھمجوار مراکز تربيت معلم . ٦

  .مورد تأکيد قرار گيرد
و اخالقــي و   انتخــاب معلمــان براســاس صــالحيت علمــي. ٧

و روانـي  و سالمت کامل جسـمي  اعتقادي، عالقه به كار معلمي 
  .ورت گيردص

قوانيني مناسب، به منظور اسـتخدام، رفـاه و ارتقـا معلمـان  -٨
  .وضع گردد

در ساختار اداري و تشـکيالتي مراکـز تربيـت معلـم، تغييـرات . ٩
ــرا در روش  ــدارک تحصــيلي دکت ــدگان م ــرد و از دارن الزم صــورت گي

  .آموزش، بيشتر استفاده شود
معلمان بـه با گسترش مراکز تربيت معلم، سطح تحصيالت . ١٠

  .فوق ليسانس و دکتري ارتقا يابد
ھاي درسي مراکـز تربيـت معلـم عـالوه بـر دروس  در برنامه. ١١

ـــه و عمـــومي  و تخصصـــي، کـــارآموزي و کـــارورزي،  عمـــومي، پاي
شـود تـا دانشـجويان عـالوه  اي از دروس تربيتي نيز ارائـه  مجموعه

ھاي تــدريس،  برکسـب دانــش مــورد نيــاز بــا فنــون معلمــي، شــيوه
ـــديريت کـــالس و  ـــي، طراحـــي آموزشـــي، م روانشناســـي تربيت

طـرح نظـام جـامع تربيـت معلـم «ريزي درسـي آشـنا شـوند  برنامه
  )١٤ص  ١٣٨٦
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  منابع

  انتشارات سمت : ، تاريخ آموزش و پرورش ايران، تھران)١٣٨٢(آقازاده، احمد 

  ).١٣٨٤(وزارت آموزش و پرورش  آموزش و پرورش در آئينه ھفتاد و دو روز سرپرستي

اداره کـل روابـط ) ١٣٨٦(، اھم اقدامات و عملکردھاي آمـوزش و پـرورش در دولـت نھـم

  .عمومي
تعریفــی نــو بــرای آســيای نــوین در ھمــایش مشــارکت در ). ١٣٧٦(دھقــانی، داریــوش 

  .پژوھشکده تعليم و تربيت: تھران. ٧پيشرفت معلم، تک نگاشت شماره 

؛ ترجمـه علـی محمـد آموزش و پـرورش شناسی و دانش  روان) ١٣٦٧(ژان پياژه، چون 

  دانشگاه تھران انتشارات: کاردان، تھران

دفتـر آمـار و ) ١٣٨٣: (سند توسعه آموزش و پرورش در برنامه پنج ساله چھارم توسعه

  ريزي و بودجه وزارت آموزش و پرورش  برنامه

مالكھاي شايستگي معلـم، فصـلنامه مـديريت در آمـوزش و ) ١٣٧٣ (سيف، علي اكبر 

  قمري ١٣٢٦-٢٩، سالنامه معارف و اوقاف و منابع مستظرفه ٤ورش شماره پر

انتشــارات : ، تھــرانسـازمان و قــوانين آمـوزش و پــرورش ايـران) ١٣٥٨(صـافي، احمــد، 

  سمت، چ شانزدھم 

  انتشارات مدرسه : ، تھرانتربيت معلم در ايران، ھند و پاکستان، )١٣٧٢(ــــــــــــ 

  ، بھار ١شماره  فصلنامه تعليم و تربيتت و تأمين معلم در ايران، تربي) ١٣٨٢(ــــــــــــ 

  نشر ايران : ، تھران مسائل آموزش و پرورش ايران) ١٣٨٥(ــــــــــــ 

  انتشارات انجمن اوليا و مربيان : تھران. سيماي معلم) ١٣٨٧(ــــــــــــ 

  گاه تھرانانتشارات دانش: ، تھرانتاريخ فرھنگ ايران) ١٣٥٥(صديق، عيسي، 

  وزارت آموزش و پرورش . ایران). ١٣٤٤( طرح اصالح آموزش و پرورش

وزارت . ايــران  ).١٣٦٧(ســال طــرح کليــات نظــام آمــوزش و پــرورش جمھــوري اســالمي 

  آموزش و پرورش 

اي و تربيـت معلـم  طرح نظام جامع تربيت معلم، دفتر آمـوزش و ارتقـا مھارتھـاي حرفـه

)١٣٨٦(  

  ١٣٨٤-٨٨ ريزي وسعه، سازمان مديريت و برنامهقانون برنامه چھارم ت

  دبيرخانه شوراي عالي ) ١٣٨٣(، قانون تشکيل شوراي عالي آموزش و پرورش

   ايران جمھوري اسالمي روزنامه رسمي) ١٣٨٦(قانون مديريت خدمات کشوري، 
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گزارش تلفيق نتايج مطالعات نظري مربوط به طرح سند ملي آموزش و پـرورش، وزارت 

  )١٣٨٧( پرورشآموزش و 

  )١٣٨٧( آمار آموزش و پرورشوزارت آموزش و پرورش ، 

  )١٣٧٨( ھاي تربيت معلم وظايف گروه ھماھنگي برنامه



 

  

  
تبيين و تحليل ويژگيھاي مدارس موفق در 

  آموزش و پرورش
  ايران معاصر

  
دكتر اقبال 
 قاسمي پويا

  

  چكيده

ق ھاي موفـ در اين مقاله كوشش شده است كه عملكرد مدرسه
در آموزش و پرورش معاصر ايران مطالعه و ویژگيھای آنھـا شناسـايي 

اين منظور، پرسشھای زیر طرح شد تـا بـا یـافتن  به . و معرفي شوند
ــابيم ــم، دســت ی ــر داری ــه در نظ ــه آنچ ــن پرسشــھا ب ــه ای . پاســخ ب

ھایی داشتند؟ وجوه اشتراک و افتراق  ھای موفق چه ویژگی مدرسه
دیران و بانيـان آنھـا چـه بـود؟ و سـرانجام ھای مـ این مدارس و انگيزه

توان  اینکه از این مدارس چه نتایجی حاصل شد و چه درسھایی می
ھای ایـن مطالعـه برخـی از ویژگيھـای  از آنھا آموخت؟ براساس یافته
داشــتن : ھای موفــق عبــارت اســت از مشــترک و خــاص مدرســه

 ھدفھای خاص، افزون بـر ھـدفھای مصـوب وزارت آمـوزش و پـرورش؛
مشـارکتی عمـل . منـد و کوشـا گيری از معلمان و مـدیران عالقه بھره

خــاص مدرســه؛ داشــتن   ؛ داشــتن نظامنامــة)فکــری و مــالی(کــردن 
ــه اســتقالل شخصــيت کودکــان و  بيــنش تربيتــی و علمــی؛ توجــه ب
نوجوانان و پروردن انسانھای متکی به خود و کارآمـد؛ توجـه یکسـان 

تغذیـه و بھداشـت؛ توجـه بـه  به ھمة دروس؛ توجه ویژه بـه ورزش و
مطالعــه و کتــابخوانی؛ توجــه بــه کــار عملــی و آزمایشــگاھی؛ دوری 

  ...بازی  کردن از سياست و سياست
  ویژگيھای خاص مدارس موفق

                                                      
 ١٢/١٠/٨٧: تصويب نهايي                 ١١/٨/٨٧:دريافت مقاله

 .عضـــو هيـــأت علمـــي بازنشســـته پژوهشـــکده تعلـــيم و تربيـــت   
 com.yahoo@ghasemipooya 
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پيوند دین و علم؛ توام کردن برخی درسھا؛ مثل  :مدرسة علوی
آموزان براساس ویژگيھای  قرآن، آموزش دینی و عربی؛ پذیرش دانش

  ...گی و اعتقادی و بينشی؛ مدیریت اقتدارگرایانه روحانی و خانواد
بنـــدی  مـــدیریت اقتدارگرایانـــة علمـــی؛ رده :مدرســـه البـــرز

آموزان براساس توانایيھای تحصيلی و معدل؛ ثبت نام براساس  دانش
معدلھا؛ ھيئت امنایی عمل کـردن؛ مشـارکت مـالی اوليـا و دیگـران؛ 

ارزیــابی مــداوم معلمــان و  تــدریس معلمــان زن در کالســھای پــایين؛
  ...آموزان و  دانش

دوری کــردن از رقابتھــای معمــول در مــدارس؛  :مدرســه فرھــاد
توجه خاص به مطالعه و کتابخوانی و کتابخانه؛ تـدوین قـوانين خـاص 

آموزان و کارکنان؛ نوشتن کتابھای درسـی بـه  مدرسه به یاری دانش
ــــان و دانش ــــاری کارکن ــــا آمــــوزان؛ برقــــراری ارتبــــاط م ی ســــتمر ب

آموختگان؛ استخدام معلمان عـادی و پـرورش آنـان ضـمن کـار؛  دانش
مدرسة تجربی بودن برای وزارت آموزش و پرورش؛ ھمکاری نزدیک با 

ــرورش؛  دســت اندرکاران دســتگاه رســمی و غيررســمی آمــوزش و پ
  ...گزینشی عمل نکردن و 

ھای موفق ھمه مـدیون مـدیران و معلمـان موفـق بودنـد؛  مدرسه
یافتنــد؛ مــدیران آزادی عمــل نســبی  ن پــی در پــی تغييــر نمیمــدیرا

نامناسـب . آورنـد داشتند؛ این آزادی عمل را آنان خود بـه دسـت می
بودن زیرسـاختھای اجتمـاعی و تقليـد کورکورانـه از بيگانگـان سـبب 

ای  مـدیران موفـق شـيوه. شد که کارھای مدارس موفق تعميم نيابد
ی گونـاگون نقشـی اساسـی یکسان نداشتند؛ مشارکت به صورتھا

داشت؛ مدیران دارای بينش علمی و تربيتی بودند؛ به پـرورش کـار و 
شـد؛ مـدارس ھـدفھای خـاص و ویـژه ھـم  اندیشه توأمان توجـه می

آمـوزان تفسـير و عمـل  ھا و قوانين را به نفـع دانش نامه داشتند؛ آیين
  ...کردند و  می

ا فــراوان يــاري در تھيــة ايــن مقالــه آقــاي ســعيد وزيــري نگارنــده ر
بـدين وسـيله از ھمكاريھـاي ايشـان تشـكر و سپاسـگزاري . اند كرده
  .كنم مي

  
ــدواژه ــدارس  مدرســه :ھا كلي ــاي خــاص م ــق؛ ويژگيھ ھاي موف

  موفق؛ ويژگيھاي مشترك مدارس موفق
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  مقدمه

ھای نخستين مـدارس جدیـد ايـران در دورة قاجـار و پـس از  پایه
، مصـادف )ش ١٢٣١/ق ١٢٦٨االول  پـنجم ربيـع(تأسيس دارالفنون 

گرچـه پـس از تأسـيس . با سـالروز قتـل اميـر کبيـر بنـا نھـاده شـد
دارالفنون یکی دو مدرسه به تقليد از آن در ایاالت و والیـات دیگـر ، 

، ١٣٧٧قاســمی پویــا، (مثــل تبریــز و اصــفھان تأســيس شــدند 
، اما این مدارس، جز دارالفنون، دیری نپایيدنـد تـا )١٣٨٦معتمدی، 

بـه ) ش ١٢٦٧/ ق  ١٣٠٥(در حدود سی و شش سـال بعـد اینکه 
لقب گرفت، " پير معارف ایران"ھمت ميرزا حسن رشدیه که بعدھا 

تأســيس ایــن . نخســتين مدرســه بــه ســبک جدیــد تأســيس شــد
مآبان برای رشدیه بـه  مدرسه تھمتھا و افتراھایی از سوی مقدس

اعـالم  اي که حتي وی را تکفيـر و مھدورالـدم دنبال داشت به گونه
، امـــا )١٣٣٢، اميـــد، ١٣٧٠ش، رشـــدیه،  ١٣٦٢رشـــدیه، (کردنـــد

ھمچنان که رسم تاریخ است، نور بـر ظلمـت پيـروز شـد و پـس از 
رشدیه، مدارس یکی بعد از دیگری در سراسـر ایـاالت و والیـات آن 

تعليم و تربيت امـروز مـا نتيجـة آن تالشـھا و . روزگار گشوده شدند
  .شگران استمبارزات فرھنگ دوستان و تال

در پی گسترش کمی و کيفی مدارس از آن روزگار تـا کنـون کـه 
خوانـده مـی شـود، مدارسـی " آمـوزش و پـرورش معاصـر"معموالً 

چنــد، نســبت بــه مــدارس دیگــر توفيقھــا و پيشــرفتھای بيشــتری 
شـوند و در ایـن  می  ھای موفق ناميده داشتند که در اینجا مدرسه

  .س در ایران بررسی خواھد شدمقاله وضعيت و تأثيرات این مدار

  مفھوم مدرسة موفق و معيارھای آن

در ایــن قســمت، تــالش شــده اســت کــه پــيش از پــرداختن بــه 
ھای موفــق در ايــران معاصــر،  توصــيف و تحليــل توفيقھــای مدرســه

ـــذیر، از  نخســـت تعريفـــی منطقـــی و در صـــورت امکـــان ھمگان پ
ارد ایـن ارائـه شـود و شاخصـھای اسـتاند" برتـر"یـا " موفق"مفھوم

مفھوم مشخص شوند تا بتوانيم بر مبنای این شاخصـھای علمـی 
متأسفانه به علت دشواری این کار و انتقادھـایی کـه . داوری کنيم

ھایی از ایــن نــوع صــورت  بــر تعيــين اســتانداردھای برتــر و مقایســه
گویی دشواری کار تنھـا بـرای . گرفته است، این کار ممکن نيست
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بلکه این کار در اصل چندان ھـم آسـان  نگارنده مطرح نبوده است،
: مــدارس برتــر جھــان"دونالــدچاکرو ھــاینز، مؤلفــان کتــاب . نيســت

ھنگامی : "اند آورده) ١٣٧٦" (استانداردھای جدید آموزش و پرورش
که مقایسة نتایج آزمونھای بين المللی نشان داد که ایاالت متحـد 

ست، یک مقام ھای گوناگون با رکورد مواجه شده ا آمریکا در عرصه
تنھـا ھنگــامی : "وزارت آمـوزش و پـرورش ایـاالت متحـد اعـالم کـرد

آمـوزان  توانيم بـه نتـایج برتـر دسـت یـابيم کـه مـدارس و دانش می
در جــواب ایــن ] امــا. [توضــيح وی بــا معنــا بــود. برترداشــته باشــيم

بعــد از یــک مکــث " اســتانداردھای برتــری کدامنــد؟: "ســئوال کــه
با این حـال در ایـن ). ١٥ص ! (دانستم می کاش: معنادار پاسخ داد

" العاده خوب فوق"و " عالی"به معنای " برتر جھانی"کتاب اصطالح 
  .در نظر گرفته شده است

از نظر اندیشه گران و مدیران موفق برخـی " برتر"تعریف مفھوم 
اسـتاد تـوران . از مدارس مـا نيـز خـالی از اشـکال و انتقـاد نيسـت

نگارنده با ایشان کـه پـيش از تـدوین  ١هميرھادی به ھنگام مصاحب
ــوم  ــه شــدّت از مفھ ــت ب ــورت گرف ــه ص ــن مقال ــر"ای ــت " برت و رقاب

ــد و آن را  دانش ــاد کردن ــار انتق ــن ک ــه ای ــان ب ــوزان و واداشــتن آن آم
ــرب دانســتند ــان غ ــری خودکامگ ــده از رســوبات فک ــين . بازمان ھم

موضــوع بــه صــورت مکتــوب ھــم در آثــار ایشــان بيــان شــده اســت 
این استداللھا و دشواری تعيين معيـار ). ١٩-٢٠: ١٣٨٦ي، ميرھاد(
را دشوار مـی " مدرسه موفق"، مشخص کردن "موفق"یا " برتری"

ھای  از این رو، در این مقاله به مسامحه، منظور ما از مدرسه. کند
موفق مدارسی است که در درجـة نخسـت در جامعـه بـه ویـژه در 

ان دارای شـھرت و نـام آموختگان کشـورم ميان فرھيختگان و دانش
ــدفھای آموزشــی  ــه ھ ــيدن ب ــة دوّم در رس ــک اســت و در درج ني
رســمی و غيررســمی، کــه ھــدفھاي غيررســمي را خــود مــدارس 

مـدارس موفــق، یعنــی مــدارس : انــد کردنــد، موفــق بوده تعيـين می
  .ھای گوناگون اثرگذاری از جنبه. اثرگذار

ی ھای موفـق چـه ویژگيھـای کنيم کـه مدرسـه حال بررسی مـی
داشتند؟ وجوه اشتراک و تمـایز ایـن مـدارس بـا مـدارس دیگـر چـه 

                                                      
 ٢٩/٨/٨٧اين مصاحبه را نگارنده و غالمحسين حسـين زاده در تـاريخ . ١

 .اند در شورای کتاب کودک انجام داده
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بود؟ انگيزة مدیران و بانيان ایـن مـدیران در ادارة خـوب یـا تأسـيس 
آنھا چه بود؟ نتایج عملکرد این مدارس کدام است؟ این مـدارس از 
نظر ھدف و محتـوا و روشـھای آمـوزش چـه تفاوتھـایی بـا مـدارس 

از عملکردھــای ایــن مــدارس چــه  دیگــر داشــتند؟ ســرانجام اینکــه
  توان آموخت؟ درسھایی می

  ھدف مقاله

ھـای  شناسایی برخی از مدارس موفق و مشخص کردن انگيزه
کننـــدگان آنھـــا و برشـــمردن ویژگيھـــاي مشـــترک و  بانيـــان و اداره

گرفتن  ساختن و احتماالً بھره غيرمشترک این مدارس به منظور آگاه
ور، در کارھـای آموزشـی آنـان و اندرکاران تعليم و تربيت کش دست
ــاثير ایــن مــدارس ھــدف دیگــر مقالــه اســت نشــان ــأثير از . دادن ت ت
ھای تربيتـی، ھـدفھای تربيتـی،  اندیشـه: ھای گوناگون مانند جنبه

تربيت انسـانھای فرھيختـه و اخالقـی، سـاختن انسـانھای آزاده و 
ــدمات علمــی و  ــا و خ ــش و مھارتھ ــيھن دوســت، گســترش دان م

ھا و اعـالم نتـایج  آموختگان و در نھایت تحليل یافتـه فرھنگی دانش
اندرکاران تربيتـی  به اميد احتمال به کـارگيری آنھـا از سـوی دسـت

  .كشور

  روش توصيف و تحليل

اطالعات این مقاله از مطالعة اسـناد موجـود و قابـل دسترسـی 
بــرای نگارنــده و مصــاحبه بــا تنــی چنــد از مــدیران و معلمــان پــيش 

. وختگـــان ایـــن مـــدارس حاصـــل شـــده اســـتآم کســـوت و دانش
ایم صرفاً به توصيف اطالعات به دست آمده بسنده نكنيم،  کوشيده

ھا به تحليل آنھا نيز بپـردازیم و سـرانجام  بلکه پس از توصيف یافته
کاران تعليم و تربيت ميھنمـان اسـتخراج  اندر ھایی برای دست آموزه

  .و معرفی کنيم

  محدودیت کار

ــت و گســترده ــه دسترســی  کمــی وق ــودن اســناد و در نتيج ب
نداشتن به ھمة آنھـا، مقالـه را محـدود بـه بررسـی چنـد مدرسـه 

ھای دیگـری را در ایـن  اميد است در آینـده نـه تنھـا مقالـه. ساخت
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زمينــه، نگارنــده و دیگــران بنویســند، بلکــه مســئوالن پژوھشــھای 
ــه پژوھشــھای  ــرداختن صــرف ب ــه جــای پ ــز ب آموزشــی کشــور ني

دھة اخير در کشورمان متداول شده است و جـای  آموزشی که در
زمينـة پژوھشـھایی ) ١٣٨٤قاسمي پويا، . (بحث و نقد بسيار دارد

  .از این نوع را نيز فراھم کنند

  ویژگيھای مشترک مدارس موفق

ھای موفق ایران معاصر ھر یک ویژگيھـای خـود را  گرچه مدرسه
جـوه مشـترک توان گفت که از برخـی نظرھـا دارای و دارند، اما می
فراموش نکنيم که ایـن وجـوه مشـترک امـری نسـبی . نيز ھستند

ــا  ــان فکــری و ھــدف و عملکردھــا تفاوتھــایی ب اســت و از نظــر بني
مثال در اکثر آنھا تالش شده است که برای باال بـردن . یکدیگر دارند

کيفيت آموزش یا فراھم کردن امکانات آموزشی بھتر، از مشـارکت 
مفھوم و چگـونگی مشـارکت در آنھـا متفـاوت  مردم بھره ببرند، اما

در مدرسة فرھاد استاد توران ميرھادی، در مقام مـدیر . بوده است
کردنــد و معتقــد بودنــد کــه ھمــة امــور  و رھبــر مدرســه، تــالش می

در ایــن مدرســه، . مدرســه بــه صــورت مشــارکتی انجــام گيــرد
بيـان آمـوزان، رابطـة والـدین و مر گيریھا کـار معلمـان و دانش  تصميم
ھمه بيش از آنکه جنبة مالی داشـته باشـند، اغلـب بـر ... مدرسه

ــوده اســت  ــری ب ــای مشــارکت فک ــادي،(مبن ، در )٣٩: ١٣٨٦ميرھ
صورتی که در مدرسة البرز ھمة تصميمھا را اغلب دکتر مجتھدی، 

گرفت و برای اجـرای آن از دیگـران یـاری و کمـک  مدیر مدرسه، می
بوط به این مدرسه نشان از آن تحليل محتوای اسناد مر. طلبيد می

دارد کــه در مدرســة البــرز مــدیریت ھرمــی و اقتــدارگرا حــاکم بــوده 
ــا ایــن حــال می). ١٣٨٥، مجتھــدی، ١٣٥٤آدميــت، (اســت  تــوان  ب

  :ویژگيھای مشترکی ميان این گونه مدارس بر شمرد
ھا افزون بر ھدفھای کلی و رسمی نظام آمـوزش و  این مدرسه

مدرسـة خـود ھـدف خاصـی ھـم در نظـر  پرورش روزگارخود، بـرای
مدرسـة فرھـاد از آغـاز ھـدف دیگـری بـرای خـود در نظـر ."داشتند

یافتن بـه پرسـش قـرن بيسـتم، یعنـی  منظور پاسـخ  به. گرفته بود
ـــــرورش انســـــانھای آزاده و  ـــــوزش و پ ـــــا و روشـــــھای آم راھھ

ای تجربی در کنار آمـوزش  گيرنده، برای خود نقش مؤسسه تصميم
مدرسـة علـوی بـه ایـن ) ٣٢: ١٣٨٦ميرھـادی " (ودو پرورش قائل ب
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منظور درست شد که ھر دو جنبـه علمـی و معنـوی قـوی داشـته 
نـه اینکـه بـه : بـاره چنـين آورده اسـت مرحوم عالمـه در این. باشد
ھا بگویيم فقط قرآن بخوانيد، روضه بروید و سينه بزنيد یـا مثـل  بچه

این غم در دل .. .مدرسة البرز و ھدف، دکتر و مھندس بيرون بدھد
کننـد، وقتـی  ھای مـا دورة دبسـتان را طـی می من است که بچـه

عالمـه کرباسـچيان، (شـوند  روند در دبيرسـتانھا، المـذھب می می
ir.allameh.WWW. (  

کـه بـه کوشـش ) ١٢٥٢-١٣٥٢(» نامه دبيرستان البـرز سده«در 
وین یافته ھدف این مدرسه از قول مـدیر تد) ١٣٥٤(منوچھر آدميت 

دکتر مجتھـدی معتقـد اسـت جوانـانی : "آن چنين بيان شده است
شوند غير از ملکـات فاضـلة  التحصيل می که از دبيرستان البرز فارغ

کـه سـيرت و طبيعـت ھـر  ١اخالقی و غـرور ملـی و شـاه دوسـتی
 اتکـا: باید به دو خصيصـه روحـانی[!] ایرانی پاکيزه سرشت است 

خـود ). ٢٦: ١٣٥٤آدميت " (به نفس و نظم و انضباط آراسته باشند
شـدن در  دو انگيـزه مـرا بـه رئيس: گوید مجتھدی در خاطراتش می

نخست اینکه مملکت را باید جوانان فاضـل : مند ساخت البرز عالقه
دوم اینکه عزیزترین وجود بـرای پـدر و . ایرانی آباد کنند، نه خارجی

ای تربيـت کـرد کـه افـراد  اید آنھـا را بـه گونـهب. ھاست مادرھا، بچه
برجستة مملکت باشند و به مملکت به سـھم خـود خـدمت کننـد 

 ٣٧در طـول «دارد که  وی سپس اظھار می). ٣٥: ١٣٨٥مجتھدی (
روزی البـرز، حـدود  سال خدمت با احتساب مدیریت مدرسة شبانه

ھمـان . (»تر پنجاه ھزار دیپلمه تربيت کردم، یکی از یکـی برجسـته
  ).منبع

شــد کــه در درجــة نخســت  در ھمــة ایــن مــدارس کوشــش می
محتوای آموزشی رسمی و مصوب وزارت آمـوزش و پـرورش کـامال 

کوشـيد بـا توجـه بـه  افـزون بـر آن ھـر مدرسـه می. به اجـرا درآیـد
مندی گردانندگان و مقتضيات زمان،  ھدفھای خاص مدرسه و عالقه

کالسـھای تقـویتی، : شـود ھایی به صورتھای گوناگون اجـرا برنامه
افزون بـر تعـداد سـاعتھای درس، آمـوزش دانـش و مھـارت خـاص، 

                                                      
ک با شاه آشنا بود و شاه نيز همـواره از وی دکتر مجتهدی از نزدي. ١

کرد، لذا چنـين اسـتداللهای غيـر واقـع بينانـه  پشتيبانی و تعريف می
با اين حال دکتر مجتهـدی در خـاطراتش . نبايد چندان غريب تلقی گردد
 ).١٣٨٥مجتهدی (کند  بين ارزيابی می  شاه را آدم ضعيف النفس و دهن
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توجـه بـه . ھای فوق برنامه اجرای برنامه. ساعات مطالعات اجباری
  ... مھارتھای دستی

ــوزش . ١ ــه آم ــه ب ــی و توج ــردن آزمایشــگاه علم مجھزک
  نظری و عملی

ھای مرســوم و  عکــس مدرســه ھا، بــه  در اکثــر ایــن مدرســه
شد که درسھای نظری و عملـی توأمـان پـيش  مولی تالش میمع

ھـر مدرسـه بـه . شـدند روند، دست و اندیشه، ھـر دو پـرورده می
کـرد ھمـة درسـھا را بـه صـورت جـدی  فراخور حال خود تـالش می

آمـوزان بـه اقتضـای دروس گونـاگون، بـه ویـژه  آموزش دھد و دانش
. را بيازماینـد علوم پایـه، در آزمایشـگاه یـا کارگـاه درسـھای نظـری

اند آزمایشگاه دبيرسـتان البـرز از آزمایشـگاھھای بسـياری از  گفته
، معلـم ١آقـای داریـوش نـوری: نقـل از(دانشگاھھا برتر بوده است 

یـا در ) پيشکسوت دبيرستان البرز ھنگام مصاحبه نگارنده با ایشان
اسناد مدرسة علوی آمده است که مدرسه مجھـز بـه آزمایشـگاه 

شــادروان اســتاد روزبــه، از مــدیران و گرداننــدگان بــود و گــاھی 
برجستة مدرسة علوی و بانيان آن، تا پاسـی از شـب در مدرسـه 

ماند تا آزمایشـگاه را بـرای درسـھای فـردای آن روز آمـاده کنـد  می
)ir.Allameh.WWW. (  

  توجه به مھارتھای دستی و عملی. ٢

آزمایشگاھھا که مخصوص درسھای علوم پایـه بـود، در افزون بر 
آمـوزان در آنھـا  اکثر این مدارس کارگاھھایی وجود داشت که دانش

بـرای نمونـه در کارگـاه مدرسـة البـرز . آموختنـد مھارت عملـی می
ــو و  دانش ــر رادی ــولر، تعمي ــال و ک ــل، یخچ ــر اتومبي ــا تعمي ــوزان ب آم

ری، آھنگــری و کشــی بــرق، لولــه کشــی، نجــا  تلویزیــون، سيم
گونـه بـود در  ھمين): ٢٢٩: ١٣٥٤آدميت (شدند  عکاسی آشنا می

  ).ھمان منبع.(مدرسة علوی

                                                      
های خودشـان  آقای نوری قبول زحمت فرموده و نتيجة مطالعات و تجربه.١

وظيفة خـود . را در مورد دبيرستان البرز در اختيار نگارنده گذاشتند
 .دانم از اين بزرگواری و لطف ايشان تشکر و سپاسگزاری کنم می
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  توجه به مطالعه. ٣

به رغـم کـم تـوجھی بـه مطالعـه در مـدارس مرسـوم و معمـول 
ھا بـه مطالعـة مطالـب  ھای معاصـر ایـران، در ایـن مدرسـه مدرسه

مدارس و کوشش ھای مجھز این  کتابخانه. شد خواندني توجه می
ــادت ــرای ع ــان ب ــای  دادن دانش مربي ــه از ویژگيھ ــه مطالع ــوزان ب آم
کوششھای اسـتاد ميرھـادی . ھا بوده است ستودنی این مدرسه

مند ساختن کودکان و  و ھمکاران ایشان در مدرسة فرھاد در عالقه
نوجوانــان بــه کتــابخوانی و برگــزاری نمایشــگاھھای کتــاب کــودک، 

زمينة کتاب کودک بـود کـه نتيجـة مثبـت آن سرآغاز ايجاد تحول در 
ــودک  ــاب ک ــه) ١٣٤١(تشــکيل شــورای کت ــان و  ١و فرھنگنام کودک

است که ھمچنان به ھمـت سيصـد تـن از یـاران ) ١٣٥٨(نوجوانان 
  .شود خردمند و کوشای ایشان تدوین و منتشر می

  تربيت شخصيتھای آزاده و متکی به نفس. ٤

آموزان، در اکثر ایـن  دانش افزون بر توجه به رفتارھای مشارکتی
شـد شخصـيتھایی تربيـت شـوند کـه بتواننـد در  مدارس تالش می

محيطھاي اجتماعی مبتنی بر مھارتھای زندگی با دیگـران زنـدگی 
عکس برخـی  بـه. کنند و دارای شخصيت منسجم و طبيعی باشند

از مــدارس عــادی کــه در آنھــا ھمــواره، دانســته یــا نادانســته، 
کنند  جوانان را با رفتارھای نامناسب خرد میشخصيت کودکان و نو

ترسـاندنھای بيجـا، لـه . آورنـد و گاھی افـراد زبـون و حقيـر بـار می
  .ھا از جملة این رفتارھاست کردن زیر چرخھای رقابتھا و مقایسه

استاد غالمحسين شکوھی دربارة اھميت توجـه بـه شخصـيت 
اینکـه  یک چيز بایـد ھـدف شـما باشـد و آن: "کودکان معتقد است

اگر شکسته شـد، دیگـر چيـزی نـدارد . شخصيت کودک را نشکنيد
که شما آن را تربيت کنيد، درسـت ھمـان چيـزی کـه آقـای عالمـه 

  ).ir.Allameh.WWW(" گویند می] کرباسچی[

                                                      
ه منتشـر شـده و در دسـترس نامـدر حال حاضر ده جلد از اين فرهنگ. ١

سـازی  دو جلد آن زير چاپ و چهار جلد ديگر در مرحلة آماده. عموم است
خانم توران ميرهادی در پاسخ تلفنی به پرسـش نگارنـده در ايـن .(است

 .)زمينه
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دانـــش و بيـــنش علمـــی و تربيتـــی گرداننـــدگان ایـــن . ٥
  ھا مدرسه

ان اکثر مدارس موفق دارای دانش و بينش علمی مدیران و مربي
در حقيقـت توفيـق ایـن مـدارس مرھـون ھمـين . انـد و تربيتی بوده

. ھا بـوده اسـت دانشھا و بينشھای باالی گردانندگان ایـن مدرسـه
شادروان عالمه، مدیر مدرسة علـوی، از دانـش و بيـنش علمـی و 

ی کـه اسـتاد ا گونـه به. انـد تربيتی و دینـی وسـيعی برخـوردار بوده
ایشـان  غالمحسين شکوھی دربارة فضل و دانـش و بيـنش تربيتی

اگـر در خـدمت آقـای عالمـه بـودم، بيشـتر اسـتفاده :" گفته است
  ).ir.allameh.WWW(" رفتم کردم تا این که اروپا می می

ختند یا شنا افزون برایشان اکثر کسانی که مرحوم عالمه را می
با ایشـان کـار کـرده بودنـد، ھمـواره از رفتـار اخالقـی و انسـانی و 

دکتـــر محمـــود . وســـعت دانـــش و بيـــنش وی ســـخن گفتـــه انـــد
کــه ھشــت ســال در مدرســة علــوی درس خوانــده  ١مھرمحمــدی

که تمـام رفتارھـایش : گویند است، دربارة رفتار و بينش ایشان می
و کردار ایشان تناقضی  عين اندیشه و اعتقاداتش بود و ميان گفتار

بسيار منضبط . مؤدب به آداب و اخالق اسالمی بود. وجود نداشت
کـرد، خـود آن را  آموزان توصـيه می و دقيق و ھر آنچه را برای دانش

مصاحبه نگارنده بـا ایشـان دربـارة مدرسـة علـوی و (کرد  عمل می
ھمچنين بوده اسـت اسـتاد روزبـه کـه ). عملکردھای آموزشی آن

تن دانـش وسـيع در زمينـة علـوم پایـه، در دانشسـرای ضمن داش
عالی آن روزگار علوم تربيتی نيز تحصيل کرده بـود و ماننـد مرحـوم 

شـان بـوده و در  ھای دینـی و علمی عالمه رفتارشان عين اندیشه
بـرای (آمـوزان  اند بـرای دانش فضل و دانش و کوشایی الگویی بوده
ــه ــار و زمين ــا آث ــر آشــنایی بيشــتر ب ــن اســتادان رھای فک : ک.ی ای

)ir.allameh.WWW( . ھمچنــين بــوده اســت دانــش و بيــنش خــانم
ــادی  ــد (ميرھ ــه فرانســه، در ) اش ٣٠٦متول ــتن ب ــيش از رف ــه پ ک

بان به صورت  کالسھای درس دکتر محمدباقر ھوشيار و جبار باغچه

                                                      
مهرمحمدی قبول زحمت فرمودند و خاطرات و دانش و محمود آقای دکتر . ١

. در اختيار نگارنده گذاشـتندتجربيات خودشان را دربارة مدرسة علوی 
از . ديد عالمانه و نقادانة ايشان برای نگارنده بسيار آموزنده بـود

 .ايشان بسيار سپاسگزارم
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ربيت و آموزش کودکان کردند، تا با دانش ت مستمع آزاد شرکت می
ـــه تحصـــيل در رشـــتة ). ش ١٣٢٤(آشـــنا شـــوند  در دانشـــگاه ب

و ایـن درس را تمـام نکـرده عـازم ) ١٣٢٤(شناسی پرداخت  زیست
و در آنجا در رشـتة روانشناسـی و آمـوزش و ) ١٣٢٥(فرانسه شد 

آنجـا نيـز ضـمن تحصـيل، در . پرورش پيش از دبستان تحصـيل کـرد
پس از بازگشت از فرانسه بـه . ختعمل به آموزش و پژوھش پردا

 ١٣٣٤(اش کودکسـتان فرھـاد را تأسـيس کـرد  یاد برادر در گذشته
ــده). ش ــه بســياری از خوان ــود ک ــن مدرســه ب ــای  در ای ھا و آرزوھ

خـود را بـه محـک تجربـه کشـيد و از آن روزگـار تـاکنون آثـار   تربيتی
ــه ــن تجرب ــياری از ای ــرات  بس ــده و اث ــا منتشــر ش ــة م ھا در جامع

جســتجو در راھھــا و : "ک .ر. [نبھــایی بــر جــای گذاشــته اســتگرا
برنامـة کـار : ، کتـاب کـارمربی کـودک)"٣ج  ١٢٧٦(روشھای تربيت 

کتابخانـــه "، )١٣٥٩(ســـاالنة مربـــی در مھـــدکودک و کودکســـتان 
توران " ، )١٣٨٦(آموزشگاھی و نقش آن در ایجاد عادت به مطالعه 

و آثار ) ١٣٨٦" (ایران استاد برجستة آموزش و پرورش در: ميرھادی
  ].دیگری که در کتابھای مذکور از آنھا سخن رفته است

ــدی  ــر مجتھ ـــ ش١٢٧٦ -١٢٨٧(دکت ــرز ) ھ ــتان الب ــدیر دبيرس م
نيـز دارای دانـش و بيـنش علمـی وسـيع ) ھــ ش ١٣٥٧تا  ١٣٢٣(

پــس از دریافــت دیــپلم متوســطه از مدرســة شــرف تھــران . بودنــد
آموختــة ایرانــی راھــی  شھمــراه یکصــد دان) ھـــ ش ١٣١٠خــرداد (

تحصيالت عـالی را در دانشـگاه ). م١٩٣١/ ش ١٣١٠(فرانسه شد 
ــل ــرد ١لي ــه ســال . آغــاز ک م، در رشــتة ریاضــی ١٩٣٥/ ش ١٣١٤ب

ــت ــوم ١٩٣٨/ش ١٣١٧در ســال . ليســانس گرف م از دانشــکدة عل
. است" شایان افتخار"پاریس دکتری گرفت که در آن قيد شده بود 

بــا ســمت دانشــيار ) م١٩٣٨/ش١٣١٧(پــس از برگشــت بــه ایــران 
پس . ریاضی در دانشکده علوم و دانشسرای عالی استخدام شد

. ھا بـــه تـــدریس پرداخـــت از آن در دیگـــر دانشـــگاھھا و دانشـــکده
بـا ). ش١٣٢٣(سرانجام مدیریت دبيرستان البـرز را برعھـده گرفـت 

مــدیریت اقتدارگرایانــه و بيــنش علمــی و عالقــه بــه خــدمت بــرای 
سی و ھفت سال به تربيت نوجوانان ایران پرداخـت مملکت حدود 

آموختـه در دبيرسـتان  بـه کمـک اسـتادان دانش). ١٣٨٥مجتھدی (

                                                      
١ Lille 
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را تأسـيس کـرد ) آریـا مھـر(البرز بود که دانشـگاه صـنعتی شـریف 
در . و یک سال بعد از ریاسـت آن دانشـگاه برکنـار شـد) ش١٣٤٥(

ه علـت چند مـاه بعـد بـ. رئيس دانشگاه ملی شد ١٣٤٦بھمن  ٢٤
ناھماھنگی با ھيئت امناي آن دانشگاه، از این سمت اسـتعفا داد 

دھد کـه مجتھـدی  این مختصر شرح حال نشان می). ھمان منبع(
عالقة فراوان به علم و بينش علمی داشت و کوشيد ایـن موضـوع 

برای آگـاھی بيشـتر . [را در دبيرستان البرز پيش ببرد و موفق شد
نامة دبيرسـتان البـرز  و سـده) ١٣٨٥(خاطرات دکتـر مجتھـدی : رک

)١٣٥٤.[  
مؤسسان و مدیران اغلب مدارس موفق دیگر نيز این ویژگيھـا را 

ھای ھــدف، دکتــر  داشــتند، ماننــد احمدبيرشــک مؤســس مدرســه
اندرکاران  خزائلی مؤسـس مدرسـة خزائلـی و مؤسسـان و دسـت

مدارس خـوارزمی، مرجـان، ھشـترودی در تھـران، مدرسـه حکـيم 
، شاھرضا در مشـھد، مدرسـه گلبھـار در اصـفھان و نظامی در قم

بــرای آگــاھی بيشــتر از (دھھــا مدرســه دیگــر در سراســر کشــور 
مدارس موفق رجوع کنيد به منابع و مآخذ ایـن مقالـه دربـارة تـاریخ 

  ).فرھنگ یا تاریخ آموزش و پرورش استانھای ایران
گمان بينش و آگاھی تربيتی معلمان و مـدیران ایـن مـدارس  بی

سـاخت و ایـن ویژگـی در  د که آنان را از مدارس دیگر متمـایز میبو
گيـری از محضـر اسـتادان  نتيجة تجربة آموزشي و تالش بـرای بھره

بـرای نمونـه . بزرگ و کوشش برای عملی ساختن آنھا بوده است
استاد روزبه که از معلمان و کوشندگان بنام مدرسة علـوی بودنـد، 

در کالس درس تربيتی استاد  افزون برداشتن دانش وسيع علمی،
آموختـه بـود و در مدرسـة   محمدباقر ھوشيار شرکت کـرده چيزھـا 

ھایش را بــا بيــنش علمــی و دینــی کــه داشــت در  علــوی آموختــه
  ).ir.allameh.www.(کشيد آميخته به محک تجربه می

  تربيت مند گيری از معلمان کوشا و عالقه بھره. ٦

ــدیران و  ــی م ــی و اخالق ــی و فرھنگ ــای علم ــر ویژگيھ ــزون ب اف
مؤسسان مدارس موفـق، وجـود معلمـان برجسـته و آگـاه بـه امـر 

در اغلـب ایـن مـدارس . تربيت بود که این مدارس را موفق سـاخت
کردند که افزون بر داشتن آگاھيھای علمی و  معلمانی تدریس می

در برخـی از ایـن مـدارس . دمند به تدریس و تربيت بودن فنی عالقه
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ــدریس می ــم ت ــگاه ھ ــتادان دانش ــد  اس ــت، (کردن ــا ) ١٣٥٤آدمي ی
ــان مؤلــف و متــرجم کتابھــای درســی و غيردرســی  بســياری از آن

مند موضوعی اسـت کـه ھمـة  دانش و بينش معلمان عالقه. بودند
در اغلـب اسـنادی کـه در ایـن . مدیران موفق بـه آن معتـرف بودنـد

ايم بر این موضوع تأکيد شده و در برخی از  گرفته  مقاله از آنھا بھره
معلمانی کـه نـه . آنھا نام معلمان موفق و برجسته نيز آمده است

ھا و سخنان و دیگر آثار  اند، بلکه نوشته تنھا در مدارس اثرگذار بوده
علمــی و فرھنگــی آنــان زینــت بخــش جامعــة علمــی و فرھنگــی 

نشـان برخـی از ایـن  برای آگـاھی از نـام و. (کشورمان بوده است
نامه  ک به مآخذ این نوشته در پایان مقاله، به ویژه سـده.معلمان ر

  ).دبيرستان البرز و تاریخ فرھنگ یا آموزش و پرورش استانھا
ھای موفــق از معلمــان معمــولی اســتفاده  برخــی از مدرســه

آمـوزان،  کردند، اما در حين آموزش و تجربه در عمل، مثل دانش می
این شيوه در مدرسة فرھاد بسيار . دادند ز پرورش میمعلمان را ني

خانم ميرھادی مدیر مدرسة فرھاد در مصاحبه بـا نگارنـده . بارز بود
با ایشان، به این موضوع اشاره کرد و بيان داشتند که ما حتـی بـه 

التحصــيالن کــم تجربــة  گفتيم کــه فارغ ادارة آمــوزش و پــرورش مــی
چـرا کـه . به مدرسة ما بفرستندمراکز تربيت معلم را برای تدریس 

معتقد بـودیم معلـم در مدرسـه و بـه تجربـه و ضـمن مشـارکت در 
ھمچنان . شود کارھای گوناگون مدرسه به معلم واقعی تبدیل می

دھند، معلمـان نيـز ھـم یـاد  گيرند و یاد می آموزان یاد می که دانش
بـه  اگر به معلمان احترام بگـذاریم و. دھند گيردند و ھم یاد می می

حرفھای آنان گوش فرا دھيم و با آنان گفت و گو کنـيم، بـی تردیـد 
کنيم کــه  اگــر فکــر مــی. شــود  آنــان بــه معلمــانی خــوب تبــدیل می

شـوند،  معلمان در مراکز تربيتی و دانشگاھی ساخته و آمـاده می
بـه . این خيالی باطل است و تجربـه بھتـرین معلـم معلمـان اسـت

ی بود که مـا بـه نتـایج آموزشـی ھنگام و پس از تجربه کردن جمع
ھای تربيتی سازنده و  ھا، با اندیشه رسيدیم و اغلب این تجربه می

آثار خانم : ک.برای آگاھی بيشتر ر(انسان ساز، ھمخوانی داشت 
  ).ميرھادی در مآخذ این مقاله

عالقة برخی از معلمان این مدارس بـه تربيـت و آمـوزش بسـيار 
مرحـوم "کنند  باسچی نقل میشادروان عالمه کر. ستودنی است

] از معلمان و بانيان خردمند و با ایمـان مدرسـه علـوی[آقای روزبه 
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تلســکوپ را . مانـد شـب در مدرســه می ١١،١٢گـاھی تـا ســاعت 
. کرد داشت و با آنھا کار می ھا را نگه می آورد در پشت بام بچه می

یک شب کـيفم در مدرسـه جامانـده بـود، : آقای خواجه پيری گفت
ــت ــهرف ــاریکی از پل ــردارم، در ت ــراغ  م آن را ب ــدم چ ــتم، دی ــاال رف ھا ب

از پشت شيشه نگاه کردم، دیـدم . آزمایشگاه فيزیک روشن است
آقای روزبه روی موزایيکھا دراز کشيده، رفتم داخل، سـالم کـردم و 

فردا آزمایش داریم : شما چطور اینجا ھستيد؟ ایشان گفتند: گفتم
: خواھـد، بـه خـودم گفـتم ت میکه تنظيم وسائلش دو ساعت وق

. دھم ھا را فردا بگيرم، امشب ایـن کـار را انجـام مـی چرا وقت بچه
این غيـر از ایـن اسـت کـه ایشـان فـوق ليسـانس فيزیـک و علـوم 

اینھا در کتابھا نيست، بایـد از جـای دیگـر افاضـه .... تربيتی است 
  ).ir.allameh.www..ھای فکری و تاریخچه زمينه(شود 

ھا و  نامـه فرا رفتن از چـارچوب درسـی مصـوب و آیين. ٧
  دستورات

گونــه کــه ھــدفھای تربيتــی فراتــر از  در اکثــر ایــن مــدارس ھمان
ھدفھای رسمی و بيان شدة دستگاه رسمی تعليم و تربيت بـود، 

ـــز می ـــی ني ـــة مســـائل تربيت کوشـــيدند ضـــمن مراعـــات  در زمين
ھای آموزشـی  آنھا را با بينش علمی و تجربه دستورھای رسمی،

گرچه سامانة . آموزان تفسير و عمل کنند خاص خود، به نفع دانش
ــانع  ــوارد م ــيم و تربيــت در اغلــب م نظــارتی دســتگاه رســمی تعل

شــد، ولــی در اغلــب مــوارد  پيشــرفت آموزشــی ایــن مــدارس می
کوشــيدند فراتــر و بھتــر از خواســتھای  گرداننــدگان مدرســه می

ــددســت ــن . گاه رســمی عمــل کنن مقایســة وضــعيت آموزشــی ای
ھای معمولی به وضوح ایـن تفاوتھـا را نشـان  ھا با مدرسه مدرسه

  .کنيم ھا دیدن می وقتی از این مدرسه. دھد می

  مشارکتھای مالی و فکری. ٨

. مالی و فکـری اھميـت زيـاد دارد در ھمة این مدراس مشـارکت
ــان، دانش ــدین، مشــارکت معلم ــوزان، وال ــل،  آم ــرین، اھــل مح خي

گران و فرھيختگان، روحانيون، مسؤوالن مملکتـی،  کسبه، اندیشه
ھمه با توجه بـه ویژگيھـای ھـر مدرسـه بـه نـوعی مشـارکت . . . 
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نحوه و نوع مشـارکت طيفـی وسـيع را بـه . مالی یا فکری داشتند
آمــوزان  از مشــارکت فکــری و مــالی دانش. داد خــود اختصــاص مــی

برای نمونه در . رفاً مالی خيرین و نيکوکارانگرفته تا مشارکتھای ص
خـانم ميرھـادی . مدرسة فرھاد ھمة امور به صورت مشارکتی بود

بـر ) مصاحبة نگارنـده بـا ایشـان(معتقد به مدیریت ھرمی نيستند 
دھنـد و کليـة  گيرند و یاد می ھمه یاد می  این باورند که در مدرسه

ميرھـادي، (م گيـرد امور باید به صورت شـورایی و مشـارکتی انجـا
. شـد آمـوزان و خيـرین اداره می مدرسة البرز از پـول دانش). ١٣٨٦

ــاه، آزمایشــگاه و  ــه، کارگ ــل کتابخان ــر تأسيســات آموزشــی مث اکث
ــا اســتفاده از کمکھــای  ــاز ب ســالنھا و کالســھای اضــافی مــورد ني

آموزان بـه صـورت رایگـان  ده درصد دانش. شدند مردمی فراھم می
. کردنـد ه ھزینـة آنـان را ھـم خيـرین تـأمين میکردند ک تحصيل می

ھمت والدین و دیگر خيرین و نيکوکاران به : گوید دکتر مجتھدی می
ای بــرای  ای بــود کــه مــن بــه وزارتخانــه نوشــتم کــه بودجــه انــدازه

 ٦تـا  ٥ایـن در حـالی بـود کـه سـالی . مدرسة البرز در نظر نگيرنـد
آقــای حســين . کردنــد آمــوز در آن مدرســه تحصــيل می ھــزار دانش

) ٢٤: ١٣٥٤آدميـت، (علی البرز که شيفتة تربيت نسل جـوان بـود 
به پاس فعاليتھای آموزشی دبيرستان البرز در زمان مجتھدی، کـه 

ھمـان " (شاید در نوع خود در ایران برتر از ھمـه باشـد"به نظر وی 
تمامی اموال منقول و غيرمنقول خود را وقف بنيـاد فرھنگـی ) منبع

برز کرد تا به دانشجویان ایرانـی در سراسـر کشـور حسين علی ال
مدرسة علـوی ). ٢٤٠: ١٣٥٤آدميت (ھزینه تحصيلی بدھند   کمک

با کمکھای مالی و فکری نيـروی انسـانی مـؤمن بـه ویـژه بازاریـان 
  .شد مند به دین و علم و تربيت تأسيس و اداره می عالقه

آمــوزان و انتظــارات  توجــه بــه نيازھــای واقعــی دانش. ٩
  والدین و مقتضيات جامعه

توجه به مھارتھای زندگی و زیستن با دیگران، مراعات اخـالق و 
رفتارھای انسانی، توجه به نظم و انضباط و وقت شناسی و دقت 

  .ھا بوده است در کارھا، از دیگر ویژگيھای این مدرسه
امروز اکثر مدیران و گردانندگان ایـن مـدارس، بـه ھنگـام سـخن 

انـد و  ھای خویش موارد فوق را تأیيـد کرده و تجربهگفتن از خاطرات 
دانند و  آن را از جمله عملکردھای آموزشی و پرورشی خویش می
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از تربيــت یافتگانشــان کــه امــروز ھــر کــدام در ســمتھا و مشــاغل 
ایـن وضـع نشـان از اثـر . کننـد اند ابراز رضـایت می گوناگون مشغول

کــی از معيارھــای ی. ھا دارد بخــش بــودن آموزشــھا در ایــن مدرســه
آميز بـودن مدارسـی  ارزشيابی نگارنده نيز از اثربخشی و موفقيـت

  .که از آنھا یاد شد ھمين معيار است

  توجه به تربيت جسم و ورزش و بھداشت. ١٠

در اکثر این مـدارس ورزش، تغذیـة درسـت، توجـه بـه بھداشـت 
فردی، بھداشت محيط زیست ھمراه بـا سـالمت روان مـورد توجـه 

ھا بـه سـبب  برخی از این مدرسه.  گان مدارس بوده استگردانند
داشتن فضای وسيع و امکانات فراوان که ھم بـه ھمـت نيکوکـاران 
فــراھم شــده بــود، از امتيازھــای خــاص برخــوردار بــوده انــد، مثــل 

ھا فضـا بـه انـدازة  اگر ھم در برخي از اين مدرسـه. دبيرستان البرز
گيـری از طبيعـت و  بھره کوشـيدند اندرکاران می کافی نبـود، دسـت
آمــوزی ایــن کاســتي را رفــع کننــد، مثــل مدرســة  اردوھــای دانش

از توجه عالمه ) ارتباط شخصي با نگارنده(دکتر مھرمحمدی. علوی
اند که مرحوم عالمـه  و اظھار داشته کرباسچيان به ورزش یاد کرده 

کردند و به تربيت جسم و تغذیـه بـه انـدازة  خود ھمواره ورزش می
این موضـوعی اسـت . کردند به سالمت روح و روان توجه ميتوجه 

  .allameh.ir)(اند  که دیگران نيز بر آن تاکيد داشته

  ھای مدارس نامه ھا یا آیين نامه  نظام. ١١

از دیرباز اغلب مدارس موفق، به منظور مشخص کردن چگونگی 
در . کردنـد ھایی تـدوین می نامـه ھای آموزشـی، نظام اجرای برنامه

ھا اکثــر رفتارھــای آموزشــی الزم در مدرســه، مثــل  نامــه نظام ایــن
آمــوزان و خــدمتگزاران و مــدیر و معلمــان و اوليــاء و  رفتارھــاي دانش

بایدھا و نبایدھای آموزشی، شيوة آموزشی، ارزشيابی، توجه بـه 
تـا . اند شـده انضباط و غيره در آنھا ثبت شده که در عمـل اجـرا می

نامــه را ميرزاحســن   رد نخســتين نظامآنجــا کــه نگارنــده آگــاھی دا
. بـــرای مدرســـة خـــود تـــدوین کـــرد) ش١٣٢٢تـــا  ١٢٢٩(رشـــدیه 

نامه را نوة رشدیه به نگارنده ارائـه  دستنوشتة بخشی از این نظام
نامـه در   اي مطالـب نظام پـاره. دادند که حاوی نکـات جـالبی اسـت
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 در» ھای تربيتـی و اعتقـادی رشـدیه اندیشـه«ای بـا عنـوان  مقاله
زندگينامه و خدمات علمی و فرھنگی استاد گرانمایه دکتـر «کتاب 

اینجا بـه ). ١٣٨٥پويا،  قاسمي(آمده است » غالمحسين شکوھی
  :کنيم نامه اشاره می مواردی چند از نظام

مدیر مدرسـه بایـد شـھریه را محـض اسـتقالل اسـاس تعلـيم و 
 .ستتربيت اخذ نماید، زیرا که مطالبة اجرت برای تعليم حرام ا

مــدیر مدرســه فقــر و نــداری اوليــای متعلمــين را وســيلة ضــياع 
 .استعداد آنھا قرار ندھد] ضایع کردن[

نامـه بـه اطفـال را  مدیر مدرسه قبـل از ھـر تعلـيم، تفھـيم نظام
 .فرض شمارد تا متعلم نفعی از مدرسه ببرد

، تـا مقصـر ]تنبيـه[مدیر مدرسه قبـل از موقـع اجـرای سياسـت 
 .کرده است، حکم اجرا ندھداذعان به تقصيرش ن

مدیر مدرسه اگر جانب روحانيت را چندان مرعی دارد که جانـب 
 .جسمانيت، مسئول عندهللا خواھد شد

مـــدیر مدرســـه اگـــر نتوانـــد از حـــاالت دروس عمـــوم متعلمـــين 
 .مستحضر شود، مدرسه را تعطيل نماید که وبالش تخفيف یابد

خصوصـی بـه ای یـک مرتبـه مجلـس  ھفتـه] بایـد[مدیر مدرسه 
 .حضور معلمين نموده دفاتر نمرات اطفال را مالحظه نماید

 :در مورد معلمان ھم آورده است
معلمان باید شاگردان را در سر کالس چنان مجـذوب کننـد، اگـر 
... اتفاقی خارج از کالس افتاد موجب تفرقة خيال شـاگردان نشـود
و  معلم نباید اجازه دھد کسی بـه خـالف قـانون وارد کـالس شـود

  .پرتی شاگرد شود موجب حواس
معلمان باید شاگردان را ھمانند ھنرپيشگان تئاتر باربياورنـد کـه 

توانند برخنده و گریة خود فوراً تسلط یابنـد و حتـی در مجـالس  می
معلمـان . عمومی و پيش دیگران بتوانند نمایشھای علمـی بدھنـد

ن را مدارس به منظور تفریح و شادابی شاگردان بھتر اسـت کودکـا
تشویق کنند تا نمایشھایی چون موش و گربة عبيد زاکـانی را کـه 
 .محتوای اجتماعی و سياسی قوی دارد به معرض نمایش گذارد

بند آورده است که به ارائة چند بنـد  ٨٩در تکاليف ناظم مدرسه 
  :کنيم آن بسنده می

ناظم مدرسه باید بيش از ھـر عضـو دیگـر مدرسـه، نظـم را روح 
نامة مربوط به وظایف خود را قبالً بنویسد  نظام. داندبقای مدرسه ب
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در جــایی بنشــيند کــه بتوانــد از تمــام . و بــه امضــای مــدیر برســاند
نـاظم مدرسـه بایـد بـه نمـرات قبـل از ظھـر . مراجعان پذیرایی کند

شاگردان رسيدگی کند، تا در صـورت پـایين بـودن نمـرة شـاگردی، 
نـاظم مدرسـه . ع اشکال کندوی را اجازه رفتن به ناھار ندھد تا رف

 .باید مراقب حفظ نظافت مسجد ھمجوار مدرسه باشد
وی افزون بر وظایف مدیر و نـاظم ، معلمـان، وظـایف شـاگردان، 
مشتاق مدرسه، فراش مدرسه، نحوة مراعات بھداشت مدرسه و 

پويا  قاسـمي(وظایف دفترداران و غيره را ھم مشخص کرده اسـت 
بعــد در بســياری از مــدارس موفــق، از آن زمــان ). ٩٥،٨٣: ١٣٨٥
توانـد پژوھشـگران و  ھایی تدوین شد که مطالعة آنھا می نامه نظام
  .اندرکاران تربيتی را به کار آید دست

  بازی دوری از سياستھا و سياست. ١٢

اغلب مدیران مدارس موفق، عضو ھيچ گروه و دستة سياسـی 
ز سياسـت دور آموزان را ھـم ا کردند که دانش اند و تالش می نبوده

دکتر مجتھدی گرچه گـاھی بـا شـخص شـاه در تمـاس . نگه دارند
بوده، اما خود گفتـه اسـت کـه اھـل ھـيچ گـروه و فرقـة سياسـی 

حتی کسـانی را کـه بـا تکيـه زدن بـه گـروه خـاص یـا . نبوده است
ــاالتر برســانند  حتــی ســاواک می ــه مقامــات ب خواســتند خــود را ب

ر کردنش از ریاست دانشگاه دربارة داستان برکنا. کند سرزنش می
ایشان اسـمش : گوید آریامھر و انتصاب پروفسور رضا به جایش می

حاال ايشان را کی . را گذاشت پروفسور رضا و آمد دانشگاه آريامھر
شاھي كه يك ماه پيش، آن سخنرانی عجيب . دانم آورد؟ من نمي

ب را کرد و مرا برد به آسمان ھفتم، به جای مـن ایـن رضـا را انتخـا
بــرای بازدیــد [آیــا ھمــان آمریکایيھــایی کــه آمدنــد . دانم کــرد؟ نمــی
ــام ] دانشــگاه ــایی را اعليحضــرت انج ــر آمریک ــد و اوام دســتور دادن

مالحظـه . ولـی وطـن پرسـت بـود. النفس بود داد؟ شاه ضعيف می
شـناختم خيلـی  فرمایيد؟ چون من در آن موقع کـه شـاه را می می

ودش تحصـيالتی نداشـت، از ایـن جھـت کـه خـ. النفس بـود ضعيف
ــه  ــر بغلــش ھندوان ــانش زی ــی اطرافي ــور ول ــود در ام بيشــتر وارد نب

بينـی  دھن... کرد در ھمه چيـز وارد اسـت  گذاشتند، تصور می می
شـد و  رفـت عقيـده او اجـرا می ھـر کسـی دیـر می... او یقين بـود

دسـتور آمریکایيھـا را . خودش را ھم تو بغل آمریکایيھا انداختـه بـود
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کـرد ھمـان اصـالحات ارضـی کـه بزرگتـرین  ه اجـرا میچشم بسـت
-١٤٠: ١٣٨٥مجتھــدی (ضــربه را بــه کشــاورزی مملکــت وارد کــرد 

کند که اھل ھيچ گـروه  در ھمين منبع به صراحت اعالم می). ١٤١
آموزان یا معلمان نيز به  گذاشت دانش سياسی نبوده است و نمی

ھــ  ١٣٣٢ حتی در روزگار بحرانی سـالھای. گروھی وابسته شوند
خواست وارد مدرسه شود یـا  ش، آن زمان که نيروی انتظامی می

ھمـان (كـرد  آموزی را دستگير کنـد، از ایـن کـار ممانعـت مي دانش
  ).١٧٩و  ١٧٨منبع ص 

آمــوزان و معلمــان را از  کــرد دانش مرحــوم عالمــه نيــز تــالش می
پيوستن به گروھھای سياسی یا اقدام به فعاليتھای سياسی دور 

دکتــر مھرمحمــدی . کــرد ارد و بــه شــدت بــا آن مخالفــت مینگــه د
ضمن تأیيد این موضوع بـه اھـداف ناپيـدا یـا برنامـة درسـی پنھـان 

با این حال، از ھمان مدرسه کسـانی « : گوید کند و می اشاره می
برخاســتند کــه بــه ھنگــام بزرگتــرین انقــالب عصــر، یعنــی انقــالب 

ــاالترین رده ــس از آن، در ب ــای  اســالمی و پ ــاالن ھ ــی و فع مملکت
در تحليل این موضوع به نقل از جان دیـویی . سياسی جای گرفتند

مربيــان و سياســتمداران فکــر : گویــد کــه وی معتقــد اســت می
شــوند کــه آنھــا  کننــد کودکــان و نوجوانــان آن گونــه تربيــت می می
مھر محمدی . در صورتی که ھميشه این گونه نيست. خواھند می

ه با منھيات سياسی خود کادرسازی معتقد است که مرحوم عالم
در حقيقت کار مرحوم عالمـه ! کرد، برای بزرگترین انقالب سياسی

ھای علـوی بـه  دارای باالترین برآیند سياسـی بـود کـه بـا اندیشـه
ایـن ). مصـاحبة نگارنـده بـا ایشـان. (ھيچ وجه ھمخـوانی نداشـت

از  کسـانی ھـم. وضع کم و بيش در دبيرستان البرز نيز اتفاق افتاد
التحصيل شدند که به ھنگام انقـالب اسـالمی و  مدرسة البرز فارغ
. ھــای بــاالی سياســی و فرھنگــی قــرار گرفتنــد پــس از آن در رده

التحصــيالن  بــرای آگــاھی بيشــتر مراجعــه کنيــد بــه فھرســت فارغ(
ــرز ــرز" دبيرســتان الب ــا ایــن حــال "). در ســده نامــة دبيرســتان الب ب

مدارس موفق این اسـت کـه بایـد ھای  توان گفت یکی از آموزه می
گرچه ممکن . مدارس را از نفوذ گروھھای سياسی دور نگه داشت

بایـد . آموختگان شخصاً به گروھھایی گرایش پيدا کنند است دانش
  .تالش کرد تا مدرسه جوالنگاه مبارزات سياسی نشود

  توجه یکسان به ھمة درسھا. ١٣
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. شـد وجـه میھا به ھمـة درسـھا یکسـان ت در اکثر این مدرسه
ھنر، ورزش، علوم پایه، تـاریخ و . شد درسی فدای درس دیگر نمی

به یکسان مورد توجه بود ... جغرافی، زبان فارسی، زبان انگليسی
این موضوع از آن سـبب ). allameh.irحداد عادل، .... روشمند بودن(

مھم است که متأسفانه در بسياری از مدارس مرسـوم، برخـی از 
ــدای درســ ــر میدرســھا ف ــر و . شــود ھای دیگ ــا ھن ــثالً ورزش ی م

به ویژه . شود خوشنویسی و درس انشا فدای درس علوم پایه می
اگر در این مـدارس قبـول شـدن در کنکـور ھـدف اصـلی معلمـان و 

صــورت اثــری از مطالعــة فــردی و کتابھــای  در ایــن ! مــدیران باشــد
جـای خردمنـدی را " تسـت زنـی. "خـورد غيردرسی به چشم نمی

مھــارت زنــدگی و آمــوختن و تمــرین عملــی آنھــا بــه . ردگيــ می
کردند، دور از  مدارس موفق تالش می. شود فراموشی سپرده می

نویسـی ھـم  در مدرسة علوی حتماً به خوش. ھا باشند این شيوه
آقــای حــداد عــادل معتقــد اســت کــه اکثــر . شــد توجــه خــاص می

  ).ھمان منبع. (آموختگان مدرسة علوی خوش خط بودند دانش

  ھای موفق ویژگيھای خاص مدرسه

ھای موفـق ضـمن داشـتن وجـوه مشـترک دارای وجـوه  مدرسه
ایــن وجــوه غيرمشــترک و . غيرمشــترک و خــاص خــود نيــز ھســتند

ـــاص مدرســـه ـــایز می خ ـــر متم ـــم دیگ ـــق را از ھ ـــد،  ھای موف کن
  :کوشيم به برخی از این ویژگيھا در چند مدرسه بپردازیم می

  خاص آني علوی و ویژگيھای  مدرسه. ١

به قول دکتر مھرمحمـدی در ایـن مدرسـه مرحـوم عالمـه کـاری 
. و آن پيونـد دادن علـم و دیـن بـود) مصاحبة نگارنـده(كرد کارستان 

گرچه در مدارس دیگر نيز به درس شرعيات و تعليمات دینی توجـه 
شد اما در مدرسة علوی ھمسـنگ بـا علـوم پایـه، شـاید ھـم  می

مرحـوم عالمـه . شـد مي  توجـهبيشتر نسبت به دین و مناسک آن 
کرباسچيان و استاد روزبه بنـا را بـر آن گذاشـتند تـا افـرادی تربيـت 
کنند که ضـمن دارا بـودن دانـش علمـی، اعتقـادات و عمـل دینـی 

ھـــا و  از ایـــن رو، کســـانی از خانواده. قـــوی ھـــم داشـــته باشـــند
آموزان به آن مدرسه روی آوردند که به دنبال این ھدف خاص  دانش
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عالمه کرباسچيان معتقد بود، تربيت دکتر مھمندسـانی کـه . بودند
از نظـــر دینـــی کاســـتی و کـــاھلی در آن باشـــد بـــه درد جامعـــه 

وی از وضعيت آموزش دینـی مـدارس بـه شـدت انتقـاد . خورد نمی
کرد و بر آن شـد تـا بـه یـاری افـراد متـدین فرھنگـی و بازاريـان بـه 

درسـة علـوی ایـن تفکـر در م. تربيت افراد متدین و عالم اقدام کنند
شد کـه دنيـا دوسـتی و گـرایش صـرف بـه عـالم و فنـون  تبليغ می

شـد،  تـالش می. بدون توجه به عالم معنـوی امـری اسـت بيھـوده
ساده زیستی و مراعات اخالق انسانی و دینی به صورت عملی و 

از ویژگيھای این مدرسـه ایـن . نظری در مدرسه آموزش داده شود
ه در رفتــار و گفتــار و کــردار بــه صــورت بــود کــه خــود مــدیر مدرســ

سـخن و اندیشـة او بـا عمـل . کـرد منسجم و ھماھنـگ عمـل می
ـــه ـــاوتی نداشـــت روزان ـــن از ویژگيھـــای خـــاص عالمـــه . اش تف ای

این ویژگی از آن نظر . کرباسچيان و بسياری از ھمکاران ایشان بود
خاص است که ھسـتند بسـياری از افـراد کـه تظـاھر بـه دینـداری 

آنـان فاصـله و شـکافی   اما ميان عمل اجتماعی و روزمره کنند می
عالمه تربيـت را امـر بـه معـروف و نھـی از منکـر . عميق وجود دارد

  ).مقدمه allameh.irدانست  می
ــه اخــالق  ــا توجــه ب ــوم تربيتــی ھمــراه ب ــه دانــش و عل توجــه ب

ھای دین اسالم از ویژگيھـای خـاص ایـن مدرسـه  اسالمی و آموزه
دن نظـام آموزشـی و تربيتـی علـوي حـداد عـادل، روشمند بـو(بود 

(alameh.ir. 
مدرسة علـوی در کنـار آقـای روزبـه، بـه برکـت آقـای عالمـه از "

. منــد بــود ھــای علميــه ھــم بھره محاســن و فوایــد روشــھای حوزه
مدیریت این دو باعث شد تا شعار وحدت حوزه و دانشگاه عمـالً در 

 ).نبعحداد عادل، ھمان م(مدرسة علوی محقق شود 
مثالً اگر دینی . کردند در مدرسة علوی درسھا را با ھم توأم می

دادند عربی را توأم با قرآن و قرآن را توأم بـا عربـی درس  درس می
بسياری از معارف اسالمی را ھم در ضمن تدریس قرآن . دادند می

ھمـان (دادند و ایـن آميختگـی بسـيار مـؤثر بـود  و عربی درس می
 ).منبع

س به مباحثه و مطالعه بعد از تعطيل شدن کالسـھا در این مدار
 .شد نيز توجه می

  خاص دبيرستان البرز  ویژگی. ٢
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مدیریت اقتدارگرا از ویژگيھای دبيرستان البرز بود ھمة تصـميمھا 
کـرد و بـا معلمـان در  را در درجة نخست دکتـر مجتھـدی اتخـاذ می

در  اگــر مشــارکتی بــود. کــرد گذاشــت و آن را عملــی می ميــان می
یعنـی ھميشـه آغازگرایشـان . مورد تصميمھای دکتر مجتھدی بود

 .بودند
ــر دوره براســاس اســتعداد دانش ــوزان  کالســھای درس در ھ آم

گاھی در یک دورة تحصيلی، مـثالً کـالس اول . شدند بندی می رده
آموز بود که براساس استعداد و توانایيھای  دبيرستان، ده رده دانش

 .دندبندی شده بو تحصيلی رده
کردنـد و   سؤاالت امتحانی را اغلب برخی از معلمان طراحی می

معلمــان بــرای کالســھای خــود بــه ویــژه در امتحــان نھــایی ســؤال 
ھا ھم بدون اسم و دارای سه برگ  ورقه. کردند امتحانی طرح نمی

 .بودند
ثبــت نــام در ایــن دبيرســتان بــر مبنــای معــدل داوطلبــان تــا حــد 

ــود ــو در مدرســه گــاھی و. گنجــایش مدرســه ب ــدین شــب را جل ال
 .خوابيدند تا نوبت ثبت نام بگيرند می

آمـوزان و خيـرین  مدرسه به روش ھيئت امنـایی و بـا پـول دانش
ــدی در ســال . شــد اداره می ــر مجتھ ــه وزارت  ١٣٣٠دکت ـــ ش ب ھ

ای برای دبيرستان البرز در نظـر  آموزش و پرورش نوشتند که بودجه
 .ه مدارس نيازمند کمک کنندنگيرند و سھم این دبيرستان را ب

. کردنـد در کالس پـایين دبيرسـتان معلمـان زن ھـم تـدریس می
ي  ھـا آمـوزان دوره توجيه و تحليل ایـن کـار ایـن بـود کـه چـون دانش

اند، شـاید  دبستان و پيش از دبيرسـتان اغلـب معلمـان زن داشـته
ورود ناگھانی آنان به محيط بـزرگ مردانـه در روحيـه و عواطفشـان 

ــد و موفــق ھــم شــدند . وارد کنــدخللــی  ایــن کــار را عملــی کردن
 ).١٣٠: ١٣٥٤آدميت، (

دادنـد  اگر معلمان ھم کار خالف مقررات و وظایف خود انجام می
 .شدند به نحوی تنبيه می

 .شدند معلمان و شاگردان پيوسته ارزیابی می
ة زیـادی  بـود و عـد  محيط آموزشی مدرسه البرز بسيار گسترده

آمـوزان ایـن  عـدة دانش ١٣٥٧در سـال . علـم داشـتآموز و م دانش
تن بودند کـه حـق التـدریس  ٣٤٥تن و معلمان آن  ٥٥٦٠دبيرستان 

 .گرفتند می
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آموزان برگزار  بار جلسات سخنرانی برای دانش ھر پانزده روز یک
  .آوردند شد و از بيرون مدرسه سخنرانی می می

ل در در این مدرسه بـرای کسـانی کـه تصـميم بـه ادامـة تحصـي
 .شد خارج از کشور داشتند، زبان فرانسه و انگليسی تدریس می

  ویژگيھای مدرسة فرھاد. ٣

و انسـانھایی " انسـانھای آزاده"در مدرسة فرھاد ھدف، تربيـت 
، متکـی بـه خـرد و اندیشـه و دانـش خـود »اسـير نشـوند«بود که 

: ١٣٨٦ميرھـادي (باشند و پله پلـه از نردبـان انسـانيت بـاال برونـد 
٢٢(. 

دوری از رقابتھــای مرســوم در مــدارس و تــالش بــرای توفيــق در 
مدرســـة فرھـــاد . المللـــی و کنکورھـــای گونـــاگون مســـابقات بين

رقابتھای معمول و مرسوم را عامل تخریب کننده شخصيت کودکان 
 .دانست و نوجوانان می

ــور مدرســه و مشــارکتی  ــة ام ــردن در کلي ــل ک مشــارکتی عم
و کارکنـان مدرسـه، ھمـة امـور در ایـن بارآوردن کودکان و نوجوانان 

مدرسه به صورت شورایی و با شرکت تمام عوامل مـؤثر در تعلـيم 
 .گرفت و تربيت صورت می

از نظر کارکنان و مدیر مدرسه ارزشـيابی دائـم از طریـق نمـره و 
تضــمين جــایزه بــرای ھــر کــار بــه بنــد کشــيدن نســل جــوان تلقــی 

  .شد می
ام دادن آزمونھــا و تســتھای پروری و انجــ مخــالف بــودن بــا نخبــه

گونـــاگون در مـــدارس و مؤسســـات و مخـــالف بـــودن بـــا مفھـــوم 
 .آموزان استعدادھای درخشان و تربيت جداگانة دانش
درمدرسـة فرھـاد کـه  .به وجود آوردن نظام قانونی ویژه مدرسه

مدرسه خودگردان بـود بـا مشـارکت کارکنـان و شـاگردان قـوانينی 
شـد تـا آن را بررسـی و  تاده ميشـد و بـه والـدین فرسـ مدون مي

پذیرفتنــد و پــس از آن ایــن  آنــان نيــز قــوانين را می. اظھــارنظر کننــد
آمـوزان  دانش. شـد االجرا می قوانين برای ھمگان در مدرسه واجـب

. کردنـد ھر کالس در ھر ماه نمایندة ثابت کالس خود را انتخاب می
بـــارة در: کردنـــد ایـــن نماینـــدگان قـــوانين، مدرســـه را تنظـــيم می

آموزان قوانينی را بـه  بھداشت، روشھای آموزش و رفتارھای دانش
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ميرھــادي، (شــد  آورنــد و مدرســه براســاس آن اداره می وجــود می
٢٣:١٣٨٦.( 

آمـوزان  دانش. آموزان بود ادارة مدرسه به عھدة نمایندگان دانش
دادنـد و  کالس، کار نمایندگان خود را زیر نظر داشتند، ھم تذکر می

آمـوزان در مدرسـه و بـه  بـدین ترتيـب دانش. شـنيدند میھم تذکر 
شـدند و براسـاس آن  سـاالر آشـنا می صورت عملی با نظـام مردم

 .کردند رفتار می
آموزان مدرسـة فرھـاد  ھای دانش ھمکاری و ھمياری از خصيصه

کردنـد امـا  آموزان ضعيف کمـک می آموزان قوی به دانش دانش. بود
آمـوزان قـوی و  غيرانسـانی، دانشنه براساس رقابـت و رفتارھـای 

 .ضعيف در یک گروه بودند
معلمان ھـر مـاه پيشـرفت . ارزشيابی برای سنجش ميزان درک

کردنـد، نـه  آموزان در دروس از طریق پرسـش ارزشـيابی می دانش
بـــرای نمـــره دادن، بلکـــه بـــرای ســـنجش ميـــزان درک و تســـلط 

رسـھا و ریزی کارھـا، د آموزان بـه مطلـب کـار شـده و برنامـه دانش
  ).٢٦ھمان منبع، ص. (تمرینھا برای ماه بعد
ــه ــابخوانی تأســيس کتابخان از . ھای آموزشــگاھی و توســعة کت

ویژگيھای خاص مدرسة فرھاد برگزاری نمایشگاھھای کتاب کودک 
ــود ــر ب ــدارس دیگ ــاد و م ــارتربيتی . در مدرســة فرھ ــن ک ــازگر ای آغ

نم پســندیده و ســتودنی، کارکنــان مدرســة فرھــاد بــه رھبــری خــا
. ميرھادی و ھمسرشان شادروان مھندس محسـن خمـارلو بودنـد

و پـس از ) ١٣٤١(این اقدام بعداً به تأسيس شـورای کتـاب کـودک 
  .انجاميد» فرھنگنامه کودکان و نوجوانان«آن به تدوین 

ھای آموزشی بـه وزارت آمـوزش و  مدرسة فرھاد و انتقال تجربه
دانـد  تجربـی می خانم ميرھادی مدرسة فرھاد را مدرسـة. پرورش
ھای آموزشی خود را در اختيار وزارت آمـوزش و  ھا و تجربه که یافته

این کار را از طریق گزارش به صـورت مقالـه، . دادند پرورش قرار می
ریزی انجـام  ھای برنامـه شركت در کالسھای تربيت مربی و جلسه

  )٣٢: ١٣٨٦ميرھادی،(دادند  می
زان و معلمان از دیگـر آمو نوشتن کتابھای درسی به کمک دانش

 )ھمان منبع(کارھای این مدرسه بود 
داشتن روابط نزدیک با وزارت آموزش و پرورش و دیگر مؤسسات 

به دليل آشنایی خانم ميرھادی با بسـياری از مقامھـا و . آموزشي
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ـــدان بســـياری از  ـــرورش، فرزن ـــوزش و پ ـــدیران ارشـــد وزارت آم م
ــاد تحصــيل می ــد  مســئوالن در مدرســة فرھ ــا کردن ــراد ب ــن اف و ای

این موضوع گاھی . ھای آموزشي مدرسة فرھاد آشنا بودند برنامه
اندرکاران  پيشـنھادھا و نظـرات برآمـده از  شد که دسـت سبب می

 .ھای مدرسة فرھاد را بپذیرند تجربه
خــالف مــدارس موفــق دیگــر، مثــل  بــه . گزینشــی عمــل نکــردن

آمـوزان را بـه  دبيرستان البرز یا مدرسة علوی مدرسة فرھاد دانـش
یعنی برای ثبت نـام در ایـن مدرسـه . پذیرفت صورت گزینشي نمی

آمد و نه با والدین آنان برای ثبت نام  نه امتحان ورودی به عمل می
بلکه طبق مقـررات وزارت آمـوزش . شد کردن یا نکردن مصاحبه می

ــرورش دانش ــوزش و پ ــة آم ــرورش و منطق ــام  و پ ــت ن ــوزان را ثب آم
که گفته شـد بسـياری از مسـئوالن آمـوزش و  ھمچنان. کردند می

منـد بودنـد  پرورش و آشنا به روش آموزش در مدرسة فرھـاد عالقه
فرزندانشان را در این مدرسه ثبت نام کنند، اما این کـار بـه صـورت 

مثل البـرز . گزینشي و براساس معيارھای از پيش آماده شده نبود
مدرسـه علـوی کـه کردند یـا  شروع به ثبت نام می ٢٠که از معدل 

کردنــد و مبنــای آن اعتقــادات  آمــوزان خاصــی را گــزینش می دانش
  .اسالمی بود

یکـــی از . آموختگـــان ارتبـــاط مســـتمر و مـــداوم بـــا دانش
آموختگان ایـن  ویژگيھای خاص مدرسة فرھاد، ارتباط مستمر دانش

خانم ميرھادی در مصـاحبة نگارنـده بـا ایشـان . مدرسه بوده است
ھنـوز . کـردیم ھا قطـع نمی ا ارتباطمان را با بچـهم«: اظھار داشتند

حتی آنھایی که متأسفانه . بسياری از آنان با ما در تماس ھستند
اند و ھرکدامشان مصدر کاریند، ھنگامی که  به خارج از کشور رفته

گيرند و معموالً◌ً دیدارھای جـالبی  آیند با ما تماس می به ایران می
ھا بـا مـن راحـت حـرف  بچه. موزیمآ ھنوز از ھمدیگر می. ھم داریم

ھای مدرسة فرھاد سـایتی  افزون بر ارتباط حضوری، بچه. زنند می
گيریم و ھـم آنـان بـا ھمـدیگر در  دارند که ھم ما با آنان تماس می

  . ارتباط ھستند
از خــانم . رســاندن پيامھــای آموزشــی بــه مــدارس دیگــر

ــا آخــر دورة راھ ميرھــادی پرســيدم شــما دانش نمــایی آمــوزان را ت
آنـان مجبـور بودنـد، بقيـة سـالھای تحصـيل را در . کردیـد تربيت می

ھای شما با آن مدارس تناقض پيـدا  مدارس دیگر بگذرانند، آیا آموزه
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کردیـد، رفتـار دموکراتيـک  کرد؟ مثالً شما مشارکتی عمل می نمی
شــنيدید، جــایزه و نمــره بــه  کردیــد، انتقــاد می داشــتيد، انتقــاد می
رقابت جایش را به . مدرسة شما معنی نداشت معنای مرسوم در

این رفتارھا در مدارس عادی ما چنـدان . رفاقت و ھمکاری داده بود
ھا چــه واکنشــی در آن مــدارس از  بچــه. جایگــاھی نداشــته اســت

ــود نشــان می ــه خ ــر پنجشــنبه بچ ــد ھ ــد؟ در پاســخ گفتن ھا  دادن
نشسـتند و  آمدند مدرسة فرھـاد و بـا معلمـان بـه صـحبت می می

ــاد را می ــر مدرســة فرھ ــد دبيرســتانھا فک ــدیران ! بردن برخــی از م
ھا را به مدرسه آنھا بفرستيم، چـون  دبيرستانھا اصرار داشتند بچه

آمـوزان آنـان  شدند و ھم در دانش ھا ھم یار و یاور آنان می این بچه
  .گذاشتند اثر می
: پرسـيدم. آموختگان فرھاد خود باید معرف خویش باشـند دانش
ایـد؟ وضـع  مدرسة خود را تعقيب کرده  آموختگان گی دانشھيچ زند

ھا از  اکثـــر ایـــن بچـــه: زندگيشـــان چگونـــه اســـت؟ پاســـخ دادنـــد
  .اند زندگيشان راضی ھستند و به درجات باال رسيده

آموختگــان مدرســة فرھــاد را  پرســم چــرا فھرسـت دانش بـاز می
کنيـد؟ آیـا  ھمراه وضـع شـغلی و تحصـيلی فعليشـان منتشـر نمی

. انـد ایـد؟ برخـی از مـدارس ایـن کـار را کرده به این فکـر افتادهھيچ 
ام و نه ایـن کـار  من ھيچ وقت نه به فکر این کار افتاده: فرمایند می

! خواھم خدای نکرده برای خودم تبليغ کنم من که نمی! کنم را می
ھا باید خودشان را در جامعـه معرفـی کننـد و اگـر کسـی  خود بچه

ــرود تحق ــد ب ــهخواســت بای ــد و ھرنتيج ــب کن ــد و تعقي ــق کن ــه   ي ک
ھا  ولـی خـود بچـه. کنم من این کار را نمـی. خواھد از آن بگيرد می

شــما ھــم . ســایتی دارنــد از آن طریــق بــا ھــم در ارتبــاط ھســتند
  !توانيد به آن سایت مراجعه کنيد می

در ایــن . پــذیری مدرســة فرھــاد و تجربــی بــودن آن   تعميم
پاسخ به این پرسش ھم بودم که آیا  یافتن بررسی نگارنده در پي 

ھایی کـه از آنھـا بـه عنـوان مـدارس موفـق یـاد  ھای مدرسه تجربه
کنيم، تعميم پذیر به مدارس دیگـر ھسـت؟ آیـا مـدارس عـادی  می

ھای آنھا را به اجرا بگذارند و آن راھی را بروند  توانند تجربه ھم می
: رھـادی گفتنـدزمينـه خـانم مي  انـد؟ در ایـن ھا رفته که این مدرسه

آری مدرسة ما قابل تعميم به مدارس دیگر ھست و تالش ما ھـم 
بـا ایـن حـال (ھای خـاص نباشـد  از آغاز این بوده اسـت کـه تجربـه
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ای بـوده اسـت  نگارنده معتقد اسـت کـه مدرسـة فرھـاد، مدرسـه
ھای آموزشی آن قابـل تعمـيم بـرای  کرد تجربه خاص که تالش می
  ).مدارس دیگر بشود

ھای این مدرسه خانم ميرھـادی  پذیر بودن تجربه تعميم در مورد
مدرســة فرھــاد در اصــل مدرســة تجربــی وزارت آمــوزش و : گفتنــد

برخی از کتابھای درسی پـس از تجربـه شـدن در ایـن . پرورش بود
مــن . گرفــت مدرســه مــورد تأیيــد وزارت آمــوزش و پــرورش قــرار مي

ته بودنـد، کتابی را که آقای دکتر بھشـتی بـرای درس دینـی نوشـ
خوانـــدم و در کـــالس بـــه صـــورت تجربـــی آمـــوزش دادم، ســـپس 

درس دینـی مدرسـة فرھـاد . کاستيھایش را به ایشان یادآور شدم
  ).مصاحبة با نگارنده(کردند  را آقای دکتر باھنر تدریس می

ریزی درســی دورة  گفتنــی اســت خــانم ميرھــادی در برنامــه
وجــود آوردن  و در بــه) ١٣٣٨(ابتــدایی مشــارکت فعــال داشــتند 

مجموعة مدارس تجربی وابسته بـه سـازمان پـژوھش و نوسـازی 
ھمچنين بود برگـزاری ). ١٣٥٥(آموزش و پرورش مشارکت داشتند 

نمایشــگاھھای کتــاب کــودک در مــدارس و مــدارس عــالی کشــور 
  ).١٣٨٣؛ ميرھادی ١٣٨٦ميرھادي، (

ھای موفـق شـما  در پاسخ به این پرسش نگارنده که چرا تجربه
م نيافت و گسترش پيـدا نکـرد؟ ایشـان بـه چنـد دليـل اشـاره تعمي

یکی اینکـه در آن روزگـار اغلـب فکرھـای تربيتـی نظـر بـه : داشتند
گران تربيتی نگاھشـان بـه  خارج از کشور داشتند، و اغلب اندیشه

کنــد وکــاو در "گونــه كــه صــمد بھرنگــی در کتــاب  ھمان. غــرب بــود
ھای داخلی کمتر عنایت  جربهبه ت. از آن انتقاد کرد" مسائل تربيتی

در ھمــين مصــاحبه نگارنــده بــرای نخســتين بــار از زبــان . شــد می
شناسـي رشـد پيـاژه اسـارت  ایشان شنيدم که فکر تربيتی و روان

. کنـد انسانھا را در یک محدودة تنگ دورة رشد اسير می! بار است
و ! کنيم ديگــر اينكــه مــا انســانھا را مثــل ســگ پــاولف تلقــی نمــی

اسـتاد ميرھـادی بيشـتر عارفانـه بـه موضـوع . از این نوعسخنانی 
اسالمی در فلسفة  -گران ایرانی ھای اندیشه نگرند و به تجربه می

گوینـد فلسـفة  می!]. داوری نگارنـده[تربيتی بيشتر گـرایش دارنـد 
گردد اگـر  تربيتی منسجم ما به ھفتصد، ھشتصد سال پيش برمی

، آن وقـت فکـر انسـان و شما قصد فلسفة عرفـا را در نظـر بگيریـد
ایشــان خواجــه عبدالــه انصــاری را مثــال . یابيــد انســانيت را در می
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ــد می ــرای  مي. آورن ــه ب ــم گرچ ــالب اســالمي ھ ــد از انق ــد بع گوين
گيری پيدا کردنـد، ولـی  بار در تاریخ ما مردم فرصت تصميم نخستين

مدیریت ھرمی و تغييرھای گوناگون و ناگھانی امکان تجربـه کـردن 
در شـرایط فعلـي ابتکـار عمـل . معلمان و مدیران گرفته اسـترا از 

دسـتوری کـار کـردن خالقيـت و . معلم و مدیر بسيار سخت اسـت
از ) ١٣٨٦ميرھـادي (وی در جـای دیگـر . گيرد نوآوری را از افراد می

گویــــد و بســــياری از  اژدھــــای اداری و بوروکراتيــــک ســــخن می
ق را نتيجـة آن ھای موفـ کاستيھای آموزشی و اجرا نشـدن تجربـه

  .دانند می
مدرسـة فرھـاد . استخدام معلمان معمـولی و تربيـت آنـان

ای بود که گردانندگان آن معتقد بودنـد، معلـم در  شاید تنھا مدرسه
در سطرھای پيش به ایـن موضـوع اشـاره ! شود مدرسه معلم می

: شـویم کـه خـانم ميرھـادی معتقـد اسـت کردیم، اینجا یـادآور می
لم بشوند فقـط بایـد بـه افـراد احتـرام گذاشـت، توانند مع ھمه می

اجازه داد تجربه کنند، با دیگر معلمان به مشورت و شور بنشـينند، 
آموزش ضمن خدمت ھم یعنی بگو، استقالل کن، . تا بشوند معلم

اجرا کن، ارزیابی کن بيا در ميان دیگر معلمان مدرسه مطـرح کـن، 
رھـادی سيسـتم به نظـر خـانم مي! بشنو عمل کن، تا معلم شوی
ــه می ــان را پخت ــورایی معلم ــاد این ش ــة، فرھ ــد و مدرس ــه  کن گون

  ).مصاحبة با نگارنده(بود

ــــه ھای موفــــق برخــــی از مــــدارس  اقــــدامھا و تجرب
  شھرستانھا

ھای موفق از آنھا یاد کـردیم، اغلـب  آنچه تاکنون به منزلة تجربه
 در شھرستانھا نيز برخـی از. متعلق به برخی از مدارس تھران بود
گرچه بـه . اند که ستودنی است مدارس به توفيقھایی دست یافته

ھای آموزشـی کـاری  دليل محدودیت مقالـه آوردن ھمـة آن تجربـه
  :تواند آموزنده باشد ھایی از آنھا می دشوار است ولی نمونه

تأسـيس (شيوة ارزشـيابی در مدرسـة باقریـة اصـفھان 
اجــار، در برخــی از مــدارس، حتــی در دورة ق ):ش١٢٧٩/ق١٣١٨

گرفــت و  آمــوزان بــه صــورت مســتمر صــورت می ارزشــيابی از دانش
. شد ھای آموزشی درج می نامه ھا یا آیين نامه چگونگی آن در نظام

آمـده ) ش١٢٧٩(برای نمونه در نظام نامة مدرسة باقریـه اصـفھان 
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اصـطالح [یکی ھفته وار . این مدرسه را چھار امتحان است: است
وار که نـاظم  دیگر ماه. که معلمين دارند !]ھفته وار نيز جالب است

چھـارم . فرماینـد ماه کـه ریاسـت کـل می یکی ھر شش. نماید می
ھر سالی یک مرتبه است که حضور علمای اعالم و اوليای اطفـال 

شـود و صـالحيت و  دعـوت می] ھا نامـه[و غيره به موجب رقعجات 
ده جوایز ازطرف ریاست کل به ھر یـک از شـاگردان کـه ترقـی نمـو

  ).٥٢: ١٣٨٦معتمدی،(شود  داده می
در مدارس مشھد گاھی مـدیران و . آموزش رایگان در مشھد

رفتنــد و بــه آنــان بــه صــورت  ھای شــاگردان می معلمــان بــه خانــه
برخــی از مــدیران ســاعت ده . دادنــد خصوصــی و رایگــان درس می

آقـا ) (دورة رضـا شـاه(دادنـد  ھا نان و پنير مجـانی می صبح به بچه
  )١٤٨-١٤٩: ١٣٨٤ مالیی،

گـذاران مـدارس  یکـی از پایه. تأليف کتاب و تأسيس چاپخانه
او . جدیــد در اصــفھان حــاج ســيد ســعيد طباطبــایی نــائينی اســت

بنيانگذار ده مدرسه، یک کتابخانه و یک چاپخانـه در اصـفھان بـوده 
عالوه براین، تأسيس کتابخانة مسجد گوھرشـاد مشـھد از . است

عيد ھنگـامی کـه بـه تأسـيس دبسـتان حـاج سـ. آثار ایشان است
آموزان کتاب درسـی ندارنـد، پـس  اقدام کرد، متوجه شد که دانش

به نوشتن کتاب درسی پرداخت و برای چاپ آنھا، شخصاً چاپخانـه 
 )١٧: ١٣٨٦معتمدی، ) (مطبعه گلبھار اصفھان(به راه انداخت 

در . توجه به درس انگليسی در مدرسة سـعادت بوشـھر
در کــالس نھــم کــه ) ش١٢٧٨تأســيس (وشــھر مدرســة ســعادت ب

بـوده اسـت،  ١٣١٠ -١٣٠٧آخرین مرحله از دورة آموزشی در سال 
ــی . داد بيشــترین ســاعات درســی را درس انگليســی تشــکيل م

ــه  ــام درســھا در ســاعات آمــوزش ھفتگــی ب گفتنــی اســت کــه ن
، )انشا(، کامپزیشن )قرائت انگليسی(ریدر : انگليسی آمده است

دشـتی، (، گرامر انگليسـی )امال(دیکتيشن ) هترجم(ترانسليشن 
این مدرسه تأثيری فراوان در گسترش آموزش جدید ). ١٣٠: ١٣٧٨
فعاليتھـای ایـن . ھای خلـيج فـارس و دریـای عمـان داشـت برکرانه

مدرسه شھرھای نجف اشرف، کربال، کاظمين و سـامرا را شـامل 
ــد  می ــار و ھن ــت، زنگب را شــد و ســرزمينھای امــارات، بحــرین، کوی

ــع ص(متوجــه خــود ســاخت  ــان ) ٢ھمــان منب ــه زب شــاید توجــه ب
ھای  انگليسی به سبب رفـت و آمـدھای تجـار بـه بوشـھر و کرانـه
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ھـای  آموختگـان مدرسـه بـا آنـان مراوده خليج فارس بـود کـه دانش
  .تجاری و فرھنگی داشتند

این مدرسـه مثـل دھھـا . مشارکت مردم و مدرسة سعادت
شـدند  ر به ھمت مـردم تأسـيس ميمدرسة دیگر که در دورة قاجا

بـه ایـن . ، به یاری مـردم و خيـرین دایـر شـد)١٣٧٧قاسمی پویا، (
ترتيب شھر بوشھر یک صدسال پيش، بدون اتکـا بـه دولـت وقـت، 

ــان  مدرســه  ــوب کشــورمان بني ــامالً غيرانتفــاعی در قلــب جن ای ک
  .گذاشتند

نگـاھی بـه "به گفتـة نویسـنده کتـاب . تأثير مدرسة سعادت
ایـن مدرسـه ) ١٣٧٨دشـتی، " (چة مدرسه سـعادت بوشـھرتاریخ

تـــاکنون نویســـندگان، شـــاعران، اســـتادان، معلمـــان، نماینـــدگان 
مجلــس، ســفيران، مھندســان، متخصصــان، بزرگــان کشــوری و 

طلبان و انقالبيون و خدمتگزاران مسلمان زیـادی را  لشگری، نھضت
المی و در خود پرورش داده و تعداد بسياری از شھيدان انقالب اس

  ).٤٥ص(جبھه و جنگ را تقدیم ایران اسالمی نموده است 
کــردن مدرســه بــه صــورت  اداره. ویژگيھــای مدرســة ســعادت

ھيئت امنایی از جملـه ویژگيھـای خـاص ایـن مدرسـه بـوده اسـت 
ــر ) ٤٥: ١٣٧٨دشــتی،( ــان مدرســه، نظــارت ب عــزل و نصــب کارکن

بـا حتی اجازة رفـتن بـه مرخصـی مـدیر (چگونگی مدیریت مدرسه 
آمــوزان و  ، نظــارت بــر وضــع تحصــيلی دانش)نظــارت آنــان بــوده

ھمـان منبـع ص (فعاليتھای معلمان برعھدة ھيئت امنا بوده اسـت 
آموزان درسی به نـام طـب  در این مدرسه دانش: برای نمونه). ٤٩

ــرای  ھــم می ــن درس ب ــودن ای ــل ســخت ب ــه دلي ــا ب ــد، گوی خواندن
در ) ش١٢٨٥/ ق١٣٢٤آموزان، ھيئـت امنـا در چھـارم شـوال  دانش

خصــوص درس طــب مــذاکراتی انجــام دادنــد، ســرانجام در جلســة 
ــازدھم شــوال (ھفتگــی بعــد  ــه ایــن نتيجــه ) ش١٢٨٥/ق١٣٢٤ی ب

آمـوزان،  رسيدند کـه بـه علـت عـدم فھـم درس طـب توسـط دانش
کالس آن را فعالً تعطيل نمایند تا در زمان دیگری کـالس آن مجـدداً 

نتخــاب معلــم، تعيــين بازرســان ا)٥٠ھمــان منبــع ص (برگــزار گــردد 
  .آموزشی و مدرسان انگليسی نيز برعھدة این ھيئت بوده است

مـالی   یکی دیگر از اقـدامھای جالـب ھيئـت امنـا دریافـت کمـک
ازاتباع خارجی مقيم در بندر بوشھر بود که به ھمراه دریافت کمک 
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از خيرین تجار و انجمن خيریه ودیگر افراد و نھادھـای کمـک کننـده 
  )٩٧،٨٢ھمان منبع صص (گرفت  ی صورت میمال

  دبيرستان شاھرضای مشھد مقدس

ھـــ ش، بــه عنــوان ضــميمة  ١٣٠٩ایــن دبيرســتان کــه تــا ســال 
ھــ ش، رسـما  ١٣١٠-١١مدرسة رضوی فعاليت داشـت، در سـال 

ایـن مدرسـه دارای امکانـات ). ١٥٦: ١٣٨٤آقـا مالیـی،(افتتاح شد 
آن نسـبت بـه روش  آموزشی مناسب و نگاه آموزشی گرداننـدگان

گرداننـدگان مدرسـه . تر بـود مرسوم آموزش در آن روزگار پيشـرفته
ای  برای نشر و اشاعة چگونگی فعاليتھای آموزشی خود سـالنامه

ـــد  ـــر کردن ـــی و ) ش ١٣١٣-١٤(منتش ـــای آموزش و در آن فعاليتھ
در آن ). ١٥٧ھمـان منبـع ص (پرورشی مدرسـه را تشـریح کردنـد 

اھميــت تعلــيم و تربيــت، تاریخچــة : نســالنامه بــه موضــوعاتی چــو
دبيرستان، اوضاع اداری، معرفی دبيران، شيوة تدریس، فعاليتھـای 

-١٢٨٢(پـروین گنابـادی . فوق برنامه و جز آنھا پرداخته شده است
ادیب، پژوھشگر و نویسنده کـه مقـاالتی نيـز در زمينـة ) ش ١٣٥٧

مدرسـه  ادبيات کودکان و آمـوزش و پـرورش دارد، دبيـر ادبيـات ایـن
  .بود

از جملـه ) ش ١٣١٢-١٣تاسيس (دبيرستان دخترانة مشھد نيز 
مدارسی بوده است که در آن روزگـار بـه ھمـت و شـھامت بـانوی 

وی نيز مثـل دیگـر فرھنـگ . فرھيخته، فروغ آذرخشی گشوده شد
دوستان ضمن مبارزه با مقدس مآبان و مخالفـان مـدارس دخترانـه 

مبــادرت ورزیــد و ســرانجام  بــا شــھامت و ایســتادگی بــه ایــن کــار
ــه فعاليــت خــود ادامــه داد ــران . مدرســه ب از آن پــس آمــوزش دخت

خانم آذرخشی به سـال . دبيرستانی بيش از پيش گسترش یافت
  .ھـ ش، در مشھد مقدس زندگانی را بدرود گفت ١٣٤٦

گمان  بی. کرد مدارس موفق تأثيرھا و نتایج حاصل از عمل
نتایجی است که پـس از عمـل ھدف از ھرنوع آموزش، رسيدن به 

داوری دربارة چگونگی آموزش ھـم در ھـر . شود تربيتی حاصل می
آموختگــان صــورت  براســاس نتــایج آن آمــوزش در دانش  مدرســه

تردیــد بــرای ارزیــابی اثــرات مــدارس موفــق، بایــد  بی. گيــرد می
معيارھــایی منطقــی و علمــی و قابــل ســنجش فــراھم ســاخت، 

بی پرداختنھا چنين کاری مستلزم سپس با روش علمی به ارزشيا
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بـه . ھای خاص خود است پژوھش وسيع و روشمند و ابزار و شيوه
توانــد تــا  ھا نيــز مي ھا و شــنيده ھــر رو، اســتنباط از اســناد و گفتــه

کوشـيم  حـال می. کنـد  حدودي پژوھشگر را در مطالعاتش ھـدايت
و  بــا توجــه بــه اســناد موجــود و ادراکــات نگارنــده از مطالعــة اســناد

ھا، استنباطھایی را به مثابه نتایج و تأثيرات مدارسـی کـه  مصاحبه
  :وار بيان كنيم ایم، ھرچند کوتاه ، فھرست تاکنون از آنھا نام برده

یکـی از نتـایج  :آموختگان مورد نياز کشـور تربيت دانش.١
ـــن مدرســـه ـــروی انســـاني مـــاھر و متخصـــص در  ای ھا تربيـــت ني

آموختگـان ایـن  ياری از دانشگرچـه بسـ. ھای گوناگون است عرصه
تـوان  انـد، امـا در کـل می مدارس به خـارج از کشـور مھـاجرت کرده

گفت این مدارس در تربيـت نيـروی انسـانی موفـق یـا افـراد آمـاده 
  .اند برای کسب تخصصھا و کارھای مورد نياز در جامعه موفق بوده

آموختگان مدرسة البرز و مشاغل آنان  اسامی برخی از دانش
نامه دبيرسـتان البـرز آمـده اسـت و مطالعـة  یان کتاب سـدهدر پا

  .کند آنھا ادعاھاي نگارنده را تأیيد می
دھـد  التحصيالن مدرسة علـوی نشـان می بررسی اسامی فارغ

ھـای بـاالی بعـد از انقـالب اسـالمی  که بسـياری از مسـئوالن رده
نيـز مراجعـه بـه . این مدرسه ھسـتند  ھای کشورمان تحصيل کرده

دھـــد کـــه  آموختگـــان مدرســـة فرھـــاد نشـــان می انشســـایت د
آموختگان این مدرسه در زندگی اجتماعی نيز به توفيقھـایی  دانش

گفتنی است ھمة مدیران و معلمان این مدارس از . اند دست یافته
داننـد  حـال و آن را بـرای خـود افتخـار می نتایج کارخود بسيار خوش

ایـن  .)Allameh.ir ؛١٣٥٤؛ آدميت ١٣٨٦، ميرھادي ١٣٨٥مجتھدی، (
گفتنـی اسـت . ھا باشد تواند دليلی بر توفيق این مدرسه خود می

، اکثر اسـتادان آن )شریف فعلی(در آغاز تأسيس دانشگاه آریامھر 
مجتھــدی، (دادنــد  آموختگــان دبيرســتان البــرز تشــکيل می را دانش
١٣٨٥.(  

ھای تھران  تربيت نيروی انسانی ماھر فقط اختصاص به مدرسه
تاریخ آمـوزش و پـرورش اسـتانھا و شھرسـتانھا ھـم نشـان . ندارد
دھد که نتایج آموزش برخی از مـدارس در ایـن منـاطق بسـيار  می

بـرای نمونـه، مدرسـه سـعادت بوشـھر کـه صـد . قابل توجه است
سال سـابقة آموزشـی دارد کسـانی را تربيـت کـرد کـه در جامعـه 

ر آتشـی منـوچھ. اثرات فرھنگی و علمی شایانی به جا گذاشـتند
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ــری ) ١٣١٠( ــدالرحيم جعف ــر؛ عب ــاعر و نویســنده معاص ــم، ش معل
ــــه) ش١٣٠٢( ــــنده و روزنام ــــک  نویس ــــادق چوب  -١٢٩٥(نگار؛ ص

ــين ) ش١٣٧٧ ــماعيل راي ــویس، اس ــتان ن ) ش١٣٥٨-١٢٩٨(و داس
ادیـب، ) ش١٣٤٩-١٢٧٣(محقق و تـاریخ نگـار؛ سـيد محمـد فـرزان 
د در کنندة مـدارس جدیـ محقق و معلم مدرسة سعادت و تأسـيس

ــزی  ــوب؛ رســول پروی ــة جن ــم ) ش١٣٥٦ -١٣٠٠دشــتي(منطق معل
ــد  مدرســه ســعادت از آن جمله ــی ) ٢٠٧-٢٢٥: ١٣٧٨(ان ــر عل دکت

ای تحـت  آموختة دبيرستان حکيم نظامی در مقالـه محسنی دانش
دبيرستان حکيم نظامی، اولين پایگاه آمـوزش دانـش نـوین "عنوان 
ھـای ممتـاز  مله چھرهاز ج). ٢/٧/١٣٨٧روزنامه، اطالعات " (در قم 
دکتــر : کنـد آموختـه ایـن دبيرســتان بـه ایــن نامھـا اشــاره می دانش

بھرام فره وشی، دکتر حسين کریمان، دکتر سادات ناصـری، دکتـر 
نيــا،   اميرحســين یزدگــردی، اســتاد رضــاجری، اســتاد عطــاهللا بزرگ

استاد سيد احمد توکل، استاد دکتر مصطفی شـھرتاش، آیـت هللا 
آیـت هللا دکتـر مفـتح، اسـتاد علـی اصـغر فقيھـی، دکتر بھشـتی، 

کــه ھمــه خــدمات علمــی و .... اســتاد محمــد حســين آل یاســين
  . اند فرھنگی شاياني انجام داده

معمـوالً آغـاز آمـوزش و : تأثير در اندیشه و عمل تربيتی. ٢
پنجم ربيـع االول (پرورش نوین در عصر معاصر را تأسيس دارالفنون 

دارالفنـــون بـــه ھمـــت اميرفرزانـــه، . داننـــد می) ش١٢٦٨/١٢٣٠
) ھــ ش١١٧٦-١٢٣٠/ ھــ ق١٢٢٢-١٣٦٨(ميرزاتقی خان اميرکبيـر  

ایــن مدرســه، . ھـــ ش، افتتــاح شــد١٢٣١/ ھـــ ق١٢٦٨بــه ســال 
ای  ھمچنان که در اکثر اسناد آمده است در درجة نخست مدرسـه

اندازی آن جنگھایی بود که ایران  فنی وفکر و انگيزة راه -بود نظامی
آن شکست خورده بود و حکومت گران علت را در قدیمی بـودن در 

ابــزار جنگــی ارزیــابی کــرده بودنــد از ایــن رو، اميــر پــس از دیــدار از 
ــی و  کشــورھای ھمســایه و مشــاھده پيشــرفتھای علمــی و فن

ای افتاد که ھـم کمبودھـای  آموزشی آنھا به فکر تأسيس مدرسه
ریـزی  فنـون را پی ھای علـوم و پایـه نظامی را برطرف سـازد و ھـم 

: ک.برای آگاھی بيشـتر بـا ایـن اندیشـه و شـرح حـال اميـر ر(کند 
التحصـــيالن بســـياری را در  ایـــن مدرســـه فارغ). ١٣٥٦آدميـــت، 

ھای گوناگون علمی و فنی تربيت کـرد کـه ھـر کـدام مصـدر  عرصه
قاسـمی (گروھی نيز بـاني تأسـيس مـدارس شـدند. كاري شدند
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 -١٢٣٠/ ق١٢٦٣ -١٢٦٧رشــديه ماننــد ميــرزا حســن ) ١٣٧٧پویــا، 
گـذاری  ھــ ش آن را پایه١٢٦٧/ ھــ ق١٣٠٥که به سـال ) ش١٣٢٣

الدین  شمس(کرده و براي گسترش آن رنجھا ديد و مالمتھا كشيد 
ـــا، ١٣٦٢رشـــدیه،  پـــيش از ). ١٣٣٢؛ اميـــد، ١٣٧٧؛ قاســـمی پوی

گســترش مــدارس جدیــد بــه ســبک مدرســة رشــدیه، بــه تقليــد از 
تبریز مدارسی گشوده شد، اما عمر چندان  دارالفنون در اصفھان و

ــد  ــدا نکردن ــاد پي ــا، (زی ــد، ١٣٨٦؛ معتمــدی ١٣٧٧قاســمی پوی ؛ امي
مدرسـة   تا اينكه مـدارس جديـد بـه سـبك). ١٣٥٥؛ ایمانيه، ١٣٣٢

  .رشديه يكي پس از ديگري در سراسر كشور گشوده شد
ھای پزشـکی و  افزون بر اين، دارالفنون سبب گسـترش رشـته 

شد که بعداً در دورة رضاشاه به دانشگاه مبـدل گشـت داروسازی 
ایــن دانشــگاه در حقيقــت تجميــع شــدة مــدارس دورة ). ش١٣١٤(

  .قاجار بود و با اضافه کردن چند رشتة جدید آغاز به کار کرد
کوتــاه ســخن اینکــه، پيــدایش مــدارس جدیــد کــه امــروز شــاھد 
 گسترش آن در سراسر کشور ھستيم، نتيجه تالشھای نه چندان

آسان فرھنگ دوستانی است که از جان و کيسه مروت و سخاوت 
بعــد از مدرســة دارالفنــون و اندیشــه . گذاری کردنــد خــود ســرمایه

ــر در  ــازه تأســيس، کســانی و مدارســی دیگ ــدارس ت رشــدیه و م
اند، نام  گذار بوده ساز و پویا اثر ھای تربيتی انسان گسترش اندیشه

ــرور ــوزش و پ ــاریخ آم ــا در ت ــه و نشــان آنھ ــه ب ــده ک ش اســتانھا آم
مشخصــات برخــی از آنھــا و کتابھــا و دیگــر آثارشــان در ایــن مقالــه 

ای در  ھر یک از مدارس موفق از جھـت و جنبـه. اشاره شده است
مــثال مدرســة فرھــاد و چنــد . انــد گــذار بوده گســترش آمــوزش تأثير

ای که در سطور پيش از آنھا یاد شد، ضمن تربيت کودکـان  مدرسه
ایران، آثاری از خود به یادگار گذاشتند کـه افـزون بـر اثـر  و نوجوانان

ـــر معلمـــان و مـــدارس امـــروز می تواننـــد در آینـــده نيـــز  گـــذاری ب
آثار استاد تـوران ميرھـادی کـه ھمـه . اندرکاران را به کار آیند دست

ھای آموزشی در مدرسة فرھاد بوده از جملة این آثـار  نتيجة تجربه
از جمله خدمات ایشان . ی استاست که ھمه ستودنی و آموختن

و ھمکارانشــان گســترش ادبيــات کــودک و کتــابخوانی در ميــان 
عــالوه بــر ایشــان از جبــار باغچــه بــان . کودکــان و نوجوانــان اســت

معلم و بانی کودکسـتان در ایـران، بایـد نـام بـرد ) ش١٣٤٥-١٢٦٤(
ــيش دبســتانی  ــرای کودکــان پ ــز ب ــار در تبری ــرای نخســتين ب کــه ب
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د کـه نـام آن را باغچـة اطفـال گذاشـت و ماننـد کودکستانی گشـو
کاربرد وسایل سمعی و بصـری را ) م١٨٥٢-١٧٨٢فروبل (فریدریش 

در مدارس گسترش داد و سرانجام ضمن آفریدن شيوة آسان و نـو 
ویـژه  برای خواندن و نوشتن کودکان، بـرای ناشـنوایان نيـز روشـی 

مـا شـاھد امـروزه . ابداع کرد که پذیرش ھمگـانی و جھـانی یافـت
ھای آمــوزش و پــرورش کودکــان و  خــدمات گرانبھــای وی در عرصــه

افزون بر ایشـان کسـانی دیگـر نيـز در مـدارس . ناشنوایان ھستيم
ھـای  گوناگون و خارج از مدرسه به تھيه و تـدوین و گسـترش کتاب

کودکــان پرداختنــد کــه کــار ھمــة آنــان ارزشــمند و مانــدنی اســت 
ھایی کـه  ذعان کرد اثرات مدرسـهباید ا) ١٣٨١محمدی و قايينی، (

بان و ميرھادی و ھمکارانشان بنياد نھادند، منشـأ خـدماتی  باغچه
در آموزش و پرورش و تھيه و چـاپ کتـاب کـودک و گسـترش   ارزنده

ھای آنـان بـومی،  آثـار و اندیشـه. کتابخوانی در کشور شده اسـت
برخاســـته از دل فرھنـــگ ایـــران و بـــرای کودکـــان ایـــران امـــروز و 

  .داستفر
ھای موفـق گفتـه شـد،  ھمانگونه که دربـارة ویژگيھـای مدرسـه

برخــی از ایــن مــدارس بــه مثابــه مدرســة تجربــی وزارت آمــوزش و 
ھای تربيـت خـود را مسـتقيم و  ھا و اندیشـه پرورش بودنـد و یافتـه

ریزان و طراحــــان آموزشــــي  غيرمســــتقيم بــــه آگــــاھی برنامــــه
ــدازه آنھــا را . رســاندند می ــا چــه ان ــار  میاینکــه ت ــه ک شــنيدند و ب
در ســاختار نظــام   بســتند، موضــوعی دیگــر اســت کــه ریشــه می

اجتماعی و آموزشی کشور ما دارد، امـا از نظـر اثرگـذاری تردیـدی 
با اين حال، برخی از مـدارس موفـق کـاری بـا . در آنھا نباید داشت

کردنــد بــه  وضــعيت وزارت آمــوزش و پــرورش نداشــتند و تــالش می
ــ ــوی، اھــداف آشــکار و پنھ ــه مدرســة عل ــد ک ــود دســت یابن ان خ

دبيرســتان البــرز، خــوارزمی، ھشــترودی، مرجــان، ودھھــا مدرســة 
دیگر در سراسـر کشـور از ایـن سـنخ بودنـد و آثـار ایـن مـدارس در 

مندان بـه علـم و فرھنـگ و دیـن قـرار  گيری عالقه جامعه مورد بھره
گـان آثار عالمه کرباسچيان، استاد روزبه و دیگـر فرھيخت. گرفت می

آثار متعـدد و ارزشـمند اسـتاد . مدرسة علوی نيز از این گونه بودند
آمـده  ١عالمه و روزبه که فھرست و خالصة برخی از آنھا در سایت

                                                      
١ allameh.ir 
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ھای تربيتـی و  ای از اندیشـه این آثار مجموعه. گویای این ادعاست
... اخالقی برای گروھھای گوناگون مثل والدین، جوانـان، معلمـان و

  .ھندة فرھنگ معنوی ایران بوده استدر کل ارتقا د
ــام . ٣ ــق پي ــدارس موف ــة م ــران فرھيخت ــان و دبي معلم

ھای  اکثر دبيران و معلمان مدرسه :ھای تربيتی رسان اندیشه
در . سـوز بودنـد منـد و دل موفق از جمله فرھنگيان خوشنام، عالقه

حقيقت در سایة کوششھا و ایثارھای این بزرگان بـود کـه مـدارس 
مـدیران ایـن مـدارس ھـم در آغـاز خـود . ی پيـدا کردنـدنام و نشـان

افزون بر تأثيرگـذاری ایـن . معلمان برجسته و خردورز مدارس بودند
آموزان مدارس موفق ، آنان بـه صـورتھای  معلمان و دبيران بر دانش

نوشـتن کتابھـای : دیگر نيز در آموزش و پرورش کشور اثرگذار بودند
ــ ــرکت در برنام ــک درســی، ش ریزیھای آموزشــی،  هدرســی و کم

شــرکت در ســمينارھای آموزشــی، تــدریس در مــدارس عــادی بــه 
شـرکت در . التدریسی، نوشتن مقاله و گزارش تربيتـی صورت حق

  . انجمنھای علمی و ادبی و جز اینھا
اکثر کتابھای درسی و در بسـياری مـوارد، کتابھـای کودکـان بـه 
ــری در  ــه عم ــده اســت ک ــر ش ــدوین و منتش ــانی ت دســت معلم

آمــوزان کــارکرده عمــالً و از نزدیــک بــا  ھای موفــق بــا دانش درســهم
کتابھـای درسـی و کمـک . اند شناسی و نياز آنان آشنا گشته روان

. درسی مناسب معاصر بر آمده از اندیشة این معلمان بوده اسـت
ممکن است، این پرسش پيش آید که چرا نظام آموزشی ما ھنـوز 

تـوان گفـت  نظـر نگارنـده میبا کاستيھای بسيار مواجه است؟ بـه 
که ھميشه و در نوشتن کتاب درسی و کمـک درسـی از معلمـان 

ديگـر اینکـه گـاھی کتـاب . برجسته و صالح استفاده نشـده اسـت
یکی از . اند مناسب است اما معلمان آمادگی تدریس آن را نداشته

استادان پيشکسوت کـه کتـاب علـوم را پـيش از انقـالب اسـالمی 
بـرای آن راھنمـای تـدریس و تمرینھـای مناسـب  تدوین کرده بود و

وقتـی در یکـی از کالسـھا : فراھم ساخته بودند، به نگارنده گفـت
وضع تدریس معلم این کتاب را دیدم و باليي را که بـر سـر مطالـب 

  !ام گرفت كتاب آورده بود، مشاھده کردم، گریه
 در اوایل کار آموزش و پرورش معاصر ایران که کتـاب درسـی کـم

، يا اصـالً وجـود نداشـت برخـی از معلمـان بـرای مدرسـه خـود بود
براي نمونه شادروان رشدیه، پير معـارف . نوشتند شخصاً کتاب می



 ...تبيين و تحليل ويژگيهاي مدارس 

 

قاسـمی (نوشـت  آمـوزان کتـاب می ایران، خود شخصاً بـرای دانش
گـذاران مـدارس جدیـد، حـاج  یـا در اصـفھان یکـی از پایه) ١٣٧٧پویا

ــرای دانش ــایي، ب ــرا آمــوزا ســيد ســعيد طباطب ــاب نوشــت، زی ن کت
چاپخانه نبود، تا آن را چاپ کنـد، پـس خـود چاپخانـه ھـم تأسـيس 

ما؛ ھسـتند،  در تاریخ آموزش و پرورش ). ١٧: ١٣٨٦معتمدی،(کرد 
نوشـتند و ھـم کتـاب و ھـم  معلمانی کـه ھـم برنامـه درسـی می

نامة آموزشی و این کار را فقط به یاری عشق و شوق آموزش  آئين
. شد و نه درجه و امتيـازی نه پولی عایدشان می! کردند و بس مي

آمــوزی در درس ضــعيف بــود یــا خــود ھمــراه وی در  اگــر ھــم دانش
کرد یا گـاھی بـه  او را حل می  ماند و مشکالت درسی مدرسه می
ایـن . گفـت رفت و بـه رایگـان بـرایش درس می آموز می خانة دانش

قانه و سـازی در سـر و عاشـ  چيزی نبود جز داشتن دغدغه انسان
  !عارفانه به آموزش و پرورش انسانھا عشق ورزیدن

  گيری تحليل و نتيجه

 ھای موفــق در درجــة نخســت مــدیران خوشــنام و  مدرســه
ای بـود کـه  ثبـات مـدیریت بـه انـدازه. اند خردمند و با ایمـان داشـته

شد و مدرسه را با نام  گاھی مدرسه به نام مدیر آنان مشھور می
ــدیر می ــدی. شــناختند م ــک دانشم ــک ی ــان  ران از ی ــوزان و معلم آم

مـدارس موفـق، عـالوه بـر داشـتن مـدیران . شناخت کامل داشتند
 .معلمان و کارکنان فرھيخته، دارای بينش علمی و تربيتی بودند

 ھای موفق در نتيجة بينش، عشـق و شـوق تربيـت و  مدرسه
ســازی مــدیران و معلمــان بــه موفقيتھــای آموزشــی دســت  انسان
امکانــات و تجھيــزات بعــد از فکــر پویــا و اندیشــة تربيتــی  .انــد یافته

شد از این ھنگام به بعد بود که اعتماد و ایمان مردم به  فراھم می
 . یافت شد و گسترش می این مدارس آغاز می

  ھمة مدارس موفق به یاری مردم و به صورت مشارکتی اداره
ســه ایـن در حــالی بـود کــه نـوع مشــارکتھا در ھـر مدر. شـدند می

 . ویژگی خاص خود را داشت
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 ھـر مدرسـة موفـق . ھای موفق دارای یک الگو نبودند مدرسه
تـوان در مـورد  بنابراین بـا یـک معيـار نمی. الگوی خاص خود داشت

با این حال وجـوه اشـترک آنھـا . مدارس موفق قضاوت و داوری کرد
 .بسيار قابل توجه است که در این مقاله به آنھا پرداخته شد

 حتـی در (ران مدارس موفـق آزادی عمـل بـاالیی داشـتند مدی
زمانی که دستگاه رسمی و حاکم تعليم و تربيت سدھا و موانعی 

ــرار مــي ــان ق ــن آزادی را خــود مــدیران و ). داد در راه پيشــرفت آن ای
در صـورتی کـه ایـن . آوردنـد کارکنان با تدبيرھایشان به دسـت می

 .گردید ان دو چندان میآن  شد، پيشرفت آزادی به ایشان داده می
 یافــت، دیگــرآن  ھــر زمــان کــه مــدیر موفــق مدرســه تغييــر می

با رفتن مدیر موفـق، مدرسـة . مدرسه ویژگيھای سابق را نداشت
 .پاشيد موفق ھم از ھم می

  بــه دليــل نامناســب بــودن زیرســاختھای اجتمــاعی، بــه ویــژه
د ھای موفق نتوانسـتن حاکميت بوروکراسی دست و پاگير، مدرسه

از ایـن رو، امـروز . به کـل جامعـه تعمـيم یابنـد و تسـری پيـدا کننـد
ھای موفق تقریباً به مثابه مدارس غيرمعمول یا اسـتثنایی  مدرسه

 .شوند تلقی می
  درگيریھــای سياســی و مالحظــات شخصــی بانيــان و مــدیران

مــدارس موفــق ســبب انحــالل یــا کــاھش فعاليتھــای ایــن مــدارس 
کـه اکثـر مـدیران موفـق تـالش داشـتند این در حالی بود . شد می

مدرسه را از نفـوذ گروھھـای سياسـی و سياسـت بـازی دور نگـه 
 .دارند
 ھای دسـتگاه رسـمی  نامـه اکثر مدارس موفـق عـالوه بـر آیين

ــا  تعلــيم و تربيــت، قــوانين و مقــررات خــاص خــود را داشــتند کــه ب
آمـوزان تـدوین و بـه  ھمکاری اوليای خانه و مدرسه و گـاھی دانش

 .شد اجرا گذاشته می
 شـدند و  اکثر مدارس موفق به صورت ھيئت امنـایی اداره می

بـا توجـه بـه . یکی از رموز موفقيت آنھا ھمين موضـوع بـوده اسـت
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اینکه این شيوه بيش از یک قـرن در ایـران سـابقه دارد، امـروز ھـم 
 .ھا را به اين سبك اداره كرد توان مدرسه مي
ای، بــرای نمونــه مدرســة  شــود مدرســه وقتــی کــه گفتــه می

آموختگـان را متـدین بـار آورد، ایـن بـه آن  کوشـيد دانش علوی، می
ھای دیگــر بــه امــر تربيــت دینــی توجــه  معنــا نيســت کــه مدرســه

دکتـر بـاھنر درس   یاد برای نمونه در مدرسة فرھاد، زنده. ١نداشتند
مدرسة البرز نمازخانـة مناسـب داشـت و . کردند دینی تدریس می

 .خواندند زان در آنجا نماز میآمو دانش
 ــر ایــن مدرســه ــه صــورت یکســان  در اکث ــه ھمــة دروس ب ھا ب

 .شد ھيچ درسی کم اھميت تلقی نمی. دادند اھميت می
  توجــه بــه ورزش، تربيــت بــدنی و تغذیــه و بھداشــت از جملــه

محيطھــای شــاد . ویژگيھــای اکثــر مــدارس موفــق بــوده اســت
 .رس بوده استھا یکی از ویژگيھای این مدا مدرسه

 ــانی و نيازھــای دانش ــر  متقضــيات زم ــورد توجــه اکث ــوزان م آم
شـــاید بتـــوان گفـــت توفيـــق اکثـــر . مـــدارس موفـــق بـــوده اســـت

 .آموختگان این مدارس نتيجة ھمين توجھات بوده است دانش
 ھای آمـوزش  شـد کـه در عرصـه در اکثر این مدارس تالش می

درسـة فرھـاد، عـادت م. ھای نو و نامرسوم پرداخته شود به شيوه
گيریھا و  آموزان در تصميم به مطالعه و کتابخواني و مشارکت دانش

. رفاقتی رفتار کردن به جای رقابتی عمل کردن را مرسـوم سـاخت
بنـدی کالسـھا برمبنـای توانایيھـا و توجـه بـه  در مدرسة البـرز، رده

آمـوزی بـه صـورت آزمایشـگاھی مرسـوم  کاردستی ھمراه بـا علم

                                                      
نگارنده که تمـام دورة تحصـيالت ابتـدايی و متوسـطه خـود را در شهرسـتان . ١

ش دين و مهم شمردن ام به ياد دارم که در اکثر مدارس ضمن آموز اردبيل گذرانده
جاللی ظهرها ما را به مسجد نزديک مدرسه  آن، مدير مدرسه ابتدايی ما جناب آقای

ايشـان اکنـون کـه . خوانديم بردند و ما به جماعت نماز می دبستان اميرمعزی می
در دبيرسـتان، در . بيش از هشتاد سال دارند مشغول تفسير قـرآن کـريم هسـتند

کرد پـس از آن  آموزان نخست قرآن قرائت می از دانش برنامة صبحگاهی هر روز يکی
: آمـوزان پس از بررسی وضع بهداشت يک يک دانش. خوانديم را می "ای ايران"سرود 

 .دست و صورت، تميزي يقة پيراهن، کت و غيره عازم کالسها می شديم
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در مدرسـة علـوی . ط و نظم از ویژگيھای این مدرسه بودانضبا. بود
دینـی مـورد توجـه  -پيوند علم و دین و تربيت شخصيتھای علمـي 

. دھد ھر مدرسة موفق در حقيقت یک کار نو انجام می. قرار گرفت
در مشھد مقدس در مدارس جـامع تعليمـات اسـالمی روشـی نـو 

ع روش جدیـد رشـدیه بـه ابـدا. برای تدریس قرآن کریم ابـداع شـد
وي مبنـای آمـوزش نـوین   آموزش خواندن و نوشتن پرداخت و روش

ھای اطفـال و آمـوزش  اندازی باغچه بان با راه قرار گرفت جبار باغچه
 .ناشنوایان و کاربرد وسایل دیداری و شنيداری طرح نو در انداخت

  روشھای مدیریتی متفـاوت از ویژگيھـای مـدیریت در اکثـر ایـن
مدیریت مشـارکتی اسـتاد تـوران ميرھـادی در . ستمدارس بوده ا

مدرسة فرھاد، مدیریت اقتدارگرایانه دکتـر مجتھـدی در دبيرسـتان 
البرز، مدیریت روحـانی و پدرانـه تـوأم بـا اقتـدار در مدرسـه علـوی، 
سه نوع مدیریت متفاوت اما موفق در سـه مدرسـه متفـاوت بـوده 

نشگاه آریا مھر گفتنی است مدیریت دکتر مجتھدی نه در دا. است
دليل ھرچه باشد . پاسخ مثبت داد و نه در دانشگاه ملی) شریف(

. مھم این است که دکتر مجتھدی مناسب بـرای آنھـا نبـوده اسـت
سال در البرز مقتدرانه مدیریت کرد و خـود وی ایـن مـدیریت  ٣٧اما 

بـه نظـر . پسندید و عالقمند آن بـود را بيش از مشاغل دیگرش می
مجتھـدی بـرای مـدیریت در دبيرسـتان سـاخته شـده نگارنده دکتر 

شــاید بتــوان گفــت دانشــگاھھا بيشــتر بــه مــدیران دمــوکرات . بــود
 .نيازمند ھستند تا مدیران اقتدارگرای

آموزی  ھا عالوه بر توجـه بـه دانـش و مھـارت در اکثر این مدرسه
توجه به مھارتھای زندگی و در کنار ھـم زیسـتن مـورد توجـه بـوده 

 .است
 ھای موفق، مستقيم و غيرمسقيم در کـل  ھای مدرسه هتجرب

گرچـه تجربـة ھمـة . نظام آموزش و پرورش کشور مؤثر بوده اسـت
 .آنھا تصميم پذیر نبوده است
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  ــزان پيشــرفت ــه فقــط در مي توفيــق مــدیران مــدارس موفــق ن
آموزان، بلکه در بينش تربيتی و نگاه آنان نسبت به  تحصيلی دانش

ــوده اســتآ انســان و شخصــيت دانش ــوزان ب ــدیران و . م ــق م توفي
ــرروش  ــالم و آدم و پ ــه ع ــان ب ــاه آن ــدارس در نگ ــن م ــان در ای معلم
انسانھای آزاده و متکی به نفـس و عالقـه منـد بـه ھمزیسـتی بـا 

موضوع کنکور و اخذ مدرک و جز اینھا در درجات . دیگران بوده است
 .بعد قرار داشته است

 آموختگان  دند که دانشکر گرچه مدیران اکثر مدارس تالش می
بازی و بــه طــور کلــی مســائل  آنھــا از نفــوذ سياســتھا و سياســت

سياسی دور بماننـد، امـا در عمـل و بـه دالیـل گونـاگون، از جملـه 
ـــارج از مدرســـه و بينشـــھای شخصـــی و گروھـــی و  شـــرایط خ

ــرآورده  خــانوادگی برخــی از دانش آمــوزان، ایــن خواســتة مــدیران ب
مـــدیران، بســـياری از فعـــاالن  شـــد و بـــه رغـــم خواســـتھای نمی

 .آموزان این مدارس برخاستند سياسی از ميان دانش
 آمـوز  در حالی که اکثر این مدارس بـه صـورت گزینشـی دانش
پذیرفتنــد، بودنــد و ھســتند مدارســی کــه بــه صــورت معمــول  می

شوند برخي از ايـن مـدارس  پذیریند و موفق ھم می آموز می دانش
 . دارس بودند و ھستندحتی مخالف گزینشی کردن م

  ـــای ـــا شـــھریه و ھـــدایای اولي ـــدارس گزینشـــی ب گرچـــه م
شدند، با این حـال در ایـن مـدارس سـھمي  آموزان اداره می دانش

شـود و از آنـان رایگـان  آموزان نيازمند در نظر گرفتـه می برای دانش
 .شود ثبت نام می

 ھا و عملکردھای مـدارس موفـق کـه ھمـه ریشـه در  از تجربه
شـود  ای مدیران و معلمان بومی و ميھنی دارد، اسـتنتاج میکارھ

توان مدارس موفق و مناسب فراوان داشت، به شرط آنکـه  که می
گيری به افراد داده شود، اعتماد در ميان باشد، برای  امکان تصميم

افراد شخصيت قائل و احترام گذاشته شود و از مدیریتھای ھرمـی 
 .ودسخت گيرانه و دستوری خودداري ش
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  از مطالعة عملکرد مدارس موفق نظریه و عمل تربيتی ملی و
بـه شـرط آنکـه . بومی برای آموزش و پرورش کشور فراھم ساخت

اجــازه ابــراز اندیشــه و نظــر بــه ھمــه داده شــود وایــن امــور بــدون 
وجـود مـدارس . مالحظات شخصی و گروھی و غيـره انجـام گيرنـد

صـد سـال پـيش تـاکنون  موفق در آموزش و پرورش معاصر ایـران از
تـوان مدرسـة موفـق داشـت، بـه شـرط  حاکی از آن است که می

که به ساز و کارھا و فلسفة موفقيت این مدارس توجه داشت و  آن
چگونگی این کار از مطالعه و تحليل عملکرد . آنھا را عملی ساخت

 .این مدارس قابل حصول است
 بـدون دھـد کـه ایـن مـدارس  مطالعة مدارس موفق نشان می

تواننــد بــه موفقيتھــای  کمکھــای مــالی و حتــی فکــری دولتھــا می
ھمچنين این نوید را می دھد که جامعة مـا . آموزشی دست یابند

. بالقوه توانایی اداره غيرمتمرکز مدارس در منـاطق گونـاگون را دارد
ــوانين و دســتورات و آیين ــع اداری و ق ــافی اســت موان ــه ک ھای  نام

به طور کلی، مطالعـة تـاریخ . اشته شونددست و پاگير از ميان برد
آموزش و پرورش و مدارس ايران نشـان از آن دارد كـه مـيھن مـا در 
بسياری از دورانھا توانسته است به صورت غيرمتمرکز و مبتنی بـر 
. عمل و فکر مردم ھر منطقه مـدارس موفـق بسـيار داشـته باشـد

برخـی از گفتنی است . تواند عملی گردد این رویکرد امروز ھم می
مدیران موفق معتقدند که تجربه و روش آنان کامالً معطوف به ایـن 

ھای آنـان را در سراسـر کشـور  اھداف بوده است که بتـوان تجربـه
اینکه چنين کاری شدنی است یا نـه بـه قـول . تعميم و تسری داد

 :حافظ
گویند سنگ لعل شـود در 

  مقام صبر 
آری، شود و ليک بـه خـون 

  جگر شود

  پيشنھاد



 ...تبيين و تحليل ويژگيهاي مدارس 

 

ھای مــدارس  ھــای ایــن بررســی، چنانچــه تجربــه براســاس داده
ھای آن در سطح ملی و محلی شناسایی شـوند و  موفق و مؤلفه

گروھھای پژوھشی مجرب آنھـا را مـورد نقـد و تحليـل قـرار دھنـد، 
ھا الگوھای عملی و نظری بومی استنتاج کرد  توان از آن تجربه می

داد و دانش تربيتی بومی و و آنھا را با دانش تربيتی موجود تطبيق 
گمان چنين دانشی بـه دليـل  بی. مناسب با جھان امروز توليد کرد

توانـد  بومی و ملی بـودن و محـك زدن بـه دانـش نـو و جھـانی می
برای حل دھھا مسئلة تعليم و تربيت کشور ما کارساز و پاسـخگو 

  .باشد
شود که مسئوالن پژوھشی این مھم را  از این رو، پيشنھاد می

ر اولویــت کارھــای پژوھشــی قــرار دھنــد و امکانــات و شــرایط د
  .دستيابی به این مقصود را فراھم سازند
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  .صفحه سفيد
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دبيرستان حکـيم نظـامی، اولـين پایگـاه آمـوزش دانـش ) ١٣٨٧مھر ٢(محسنی، علی 
  .روزنامة اطالعاتنوین در قم، 

: ، تھـران)٥ج( تاریخ ادبيات کودکان ایـران) ١٣٨١(محمدی، محمدھادی؛ قاييني، زھره 
  .نشر چيستا

ســازمان : ان، اصــفھاصــفھان، مــدارس نــوین و مفــاخر آن) ١٣٨٦(معتمــدی، اســفندیار
  .فرھنگی تفریحی شھرداری اصفھان

كارمربي كودك، برنامه كارساالنه مربي در مھد كـودك و   كتاب) ١٣٥٩(ميرھادي، توران 
 آگاه: ، تھرانكودكستان

ـــ  ــه) ١٣٨٣(ــــــــــــــ ــه مطالع ــادت ب ــاد ع ــش آن در ایج ــة آموزشــگاھی و نق  کتابخان
  .نشر کتابدار: تھران). ویرایش دوم(
 .٩-١٥: ١، فصلنامة تخصصی کارآمدھر روز یک کشف تازه است، ) ١٣٨٦(ـــــــــ ــــــ

اسـتاد برجسـتة آمـوزش و پـرورش در : تـوران ميرھـادی) ١٣٨٦) (ویراستار(ـــــــــــــــ 
نشــر : تھــران) ٣ســازند ش  از ســری کتابھــای کســانی کــه جامعــه را می. (ایــران
  .دیبایه

دانشـنامة آمـوزش و پـرورش، آمـوزش ) ١٣٨١(ھدایی، محمد؛ مھـدوی، فاطمـه 
  .دانشگاه آزاد اراک. عالی و حوزة علميه ایران



 
  

  

  
  
  
  

  ھاي استاد كاردان  مروري بر انديشه«
  و داللتھاي آن براي

 »آموزش و پرورش ايران 
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  مقدمه

ھای دکتر کاردان و داللتھـای آن بـرای آمـوزش و  اندیشه
عنوانی است که ھيئت تحریریه برای این بخـش از پرورش ایران 

ھمانگونه که از این عنوان پيداست، ھدف . نامه برگزیده است ویژه
ــه حوزه ــرداختن مســتقيم ب ــن بخــش پ ــأماّلت و ھــ ای ــاگون ت ای گون

مشــغوليھای نظــری و عملــی شــادوران دکتــر کــاردان اســت تــا  دل
حلھــایی بــرای  ھا و رھنمودھــا بــه راه بتــوان از منظــر ایــن اندیشــه

بـه ھمـين منظـور . مسائل کنونی آموزش و پرورش است پيدا کـرد
بــا حضــور اســتادان  ١٩/٨/٨٧اندیشــی در تــاریخ  یــک نشســت ھم

بـا توجـه بـه زحمـات قابـل تـوجھی کـه . ردیـداندرکار برگزار گ دست
اندیشی متقبـل شـده و یادداشـتھای دقيقـی  ھمکاران در این ھم

کنندگان در  بودنـد، شـرکت  که در تدارک این نشست فـراھم کـرده
نشست به توافق رسيدند که مطالب و یادداشـتھای فـراھم آمـده 

ــردد ــدگان گ ــاً تقــدیم حضــور خوانن مجموعــة گردآمــده حاصــل . عين
ھـای مـورد عالقـة اسـتاد  شھای ھمکاران در چھار حوزه از حوزهتال

ھای  ســفر کــرده ماســت کــه البتــه حــق مطلــب را دربــاره اندیشــه
کنـــد، امـــا راھگشـــای  شخصـــيت علمـــی دکتـــر کـــاردان ادا نمی

ــيھای ژرف پژوھشــگران عالقه ــه بررس ــد ب ــن  من ــر در ای ــر و دقيقت ت
  .ھاست حوزه

برای مشـارکت در ایـن  استادان ارجمندی که دعوت فصلنامه را
  :بخش پذیرفتند، عبارت بودند از

دکتــر ســيد حســين ميرلــوحی، دانشــگاه شــھيد رجــایی، در . ١
  .حوزه اھداف و اصول تعليم و تربيت

ــوزه . ٢ ــم، در ح ــت معل ــامنش، دانشــگاه تربي ــا کي ــر عليرض دکت
  سنجش

دکتر منصور علی حميدی، دانشگاه الزھراء، در حوزه پـرورش . ٣
  روح علمی

  دکتر محمد جعفر جوادی، در حوزه روانشناسی اجتماعی. ٤
مساعی عزیزان یاد شده و ھمچنين استاد گرانقدر جناب آقـای 
دکتــر علــی شــریعتمداری را کــه افتخــار ھمراھــی ایشــان در ایــن 

  .نھيم نشست نصيبمان شد، صميمانه ارج می
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نامه سردبير فصلنامه و ويژه  
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گاه استاد دکتر فلسفه و اصول تعليم و تربيت از دید
علی محمد کاردان و داللتھای آن برای آموزش و 

  پرورش ایران

محمد کـاردان در طـول حيـات علمـی پـر   استاد فقيد دکتر علی
ھای گوناگون از علم تربيت پرداخته اسـت کـه  برکت خود به حيطه
تـــوان بـــه روانشناســـی تربيتـــی، روانشناســـی  از آن جملـــه می
تربيتـی، تـاریخ تعلـيم و تربيـت و شناسی علوم  اجتماعی، معرفت

  .اشاره کرد" فلسفه و اصول آموزش و پرورش"
ھای اســتاد  اندیشــه"تخصصــی کــه عنــوان آن   در ایــن مجموعــة

اسـت، ھـر یـک " کاردان و داللتھای آن برای آموزش و پرورش ایران
ــارة از اعضــای شــرکت ــای اندیشــه  کننده درب ھای  یکــی از محورھ

  .اظھار نظر خواھد پرداختتربيتی استاد کاردان به 
و ) ھــدف(فلســفه "نگارنــده دربــارة دیــدگاھھای اســتاد در بــاب 

" اصول تعليم و تربيت و داللتھـای آن بـرای آمـوزش و پـرورش ایـران
  .نکاتی را بيان خواھد کرد

نخست نگاھی گذرا به سير تحصيلی استاد و تعلـق خـاطر وی 
  .اندازیم به فلسفه و اصول تعليم و تربيت می

ــه تحصــيل اســ ــوم تربيتــی ب تاد کــاردان در رشــته فلســفه و عل
ــی  ــر یحي ــام ھمچــون دکت ــه اســت و از محضــر اســتادان بن پرداخت
مھدوی، دکتر علـی اکبـر سياسـی، دکتـر غالمحسـين صـدیقی و 

او درجـة دکتـرای . مند گردیـده اسـت دکتر محمد باقر ھوشيار بھره
) سـوئيس( خود را در رشتة فلسفه و علوم تربيتی از دانشگاه ژنو

دریافت کرد و پس از مراجعت به ایران، کرسی درس اصول آموزش 
. به عھده گرفت) پس از فوت دکتر محمد باقر ھوشيار(و پرورش را 

ھا و آثار استاد نيز به طور مشخص به  افزون بر این برخی از نوشته
دیدگاھھای تربيتی فيلسوفانی ھمچون افالطون، ارسـطو و روسـو 

توجـه و " سير آراء تربيتی در غرب"ت و در کتاب اختصاص یافته اس
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تری بـه  عالقة ایشان به دیدگاھھای تربيتی فيلسوفان ابعاد وسـيع
  .است  خود گرفته

آمــوزش و پــرورش نيــز توجــه درخــور   اســتاد بــه فلســفه اصــول
ای که شاید بتوان ادعـا  تحسينی از خود نشان داده است به گونه

به نوعی در صدد تبيين اصول تعليم  کرد که ایشان در اکثر آثار خود
" چگــونگی"البتــه اھتمــام ایشــان بــه تبيــين . و تربيــت بــوده اســت

آموزش و پرورش بـه ایـن معنـا نيسـت کـه وی نسـبت بـه تفسـير 
  .توجه بوده است آموزش و پرورش بی" چرایی"

ام بـا مـروري  حال با توجه به تكليف تعيين شـده كوشـش كـرده
و ) فلسـفه(اد كاردان برخـي از اھـداف اجمالي به آثار مكتوب است

توانـد بـراي نظـام آمـوزش و پـرورش  اصول تعليم و تربيت را كه مي
تـوان آنھـا را در  ايران مؤثر و راھگشا باشد، استنتاج نمـايم كـه مي

  :عبارات زير خالصه كرد

  آموزش و پرورش) فلسفه(در زمينة اھداف 

يـت زنـدگاني اھداف آموزش و پـرورش بايـد بـا توجـه بـه واقع. ١
فردي و اجتمـاعي، بـه ويـژه در زمينـة حـال و آينـده جامعـه تعيـين 

  .گردد
ـــي در . ٢ ـــرورش روح علم ـــدد پ ـــد درص ـــرورش باي ـــوزش و پ آم
  .آموزان باشد دانش
يكي از ھدفھاي مھم آموزش و پـرورش ايجـاد بيـنش علمـي . ٣

  .آموزان است در دانش
ان پـرورش آمـوز آموزش و پرورش بايد تفكـر خـالق را در دانش. ٤
  .دھد
آموزش و پـرورش بايـد شخصـيت، مـنش و اعتمـاد بـه نفـس . ٥
  .آموزش را پرورش دھد دانش
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پـرورش (آموزش و پرورش بايـد بـه تربيـت اخالقـي و معنـوي . ٦
  .اھتمام ورزد) آموزان صفات واالي انساني در دانش

  در زمينه اصول آموزش و پرورش

ز شـروط مھـم انسـان ا) طبيعت و ويژگيھاي(شناخت علمي . ١
  .آموزش و پرورش است

) عالم كودكي و نوجـواني(توجه به مراحل رشد رواني كودك . ٢
  .از اصول اولية آموزش و پرورش است

رعايـت تفاوتھـاي فـردي (در كار تعليم و تربيت بايد اصل تفرد . ٣
  .به غايت جدي گرفته شود) آموزان دانش
ول تربيــت اصــ(در كــار تعلــيم و تربيــت بايــد اصــل اجتمــاع . ٤

  .رعايت گردد) اجتماعي كودكان
آمــوز مــورد  در كــار آمــوزش بايــد انگيــزه و زمينــة ذھنــي دانش. ٥

  .توجه قرار گيرد
  "حافظه"است نه با " فھم"در كار آموزش اصالت با . ٦

به اميد آنكه مسئوالن، معلمان و مربيان آموزش و پرورش ايران، 
  .دھند العين خويش قرار اھداف و اصول فوق را نصب

 دکتر سيد حسين ميرلوحی
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  دکتر کاردان و سنجش

خشـی از عمـر پربـار خـود را در استاد دکتر علی محمد کاردان ب
در ایـن . حوزه سنجش و آزمونھای ورودی دانشگاھھا سپری نمـود

نوشــته ابتــدا ســوابق اجرایــی، ســپس دیــدگاھھا و نظــرات اســتاد 
ــان  ــار بي ــه اختص ــای ورودی دانشــگاھھای کشــور ب ــاره آزمونھ درب

   ١.شود می

سوابق تجربی دکتـر کـاردان در زمينـة آزمونھـای ورودی 
  دانشگاھھا

دکتر کاردان در زمانی که مـدیرکل آمـوزش دانشـگاه تھـران بـود 
از طرف دانشگاه مأموریت یافت تا کنکور دانشگاه را برگزار ) ١٣٤٢(

                                                      
اين نوشته برگرفته از مطالبی است کـه اسـتاد در سـمينار بررسـی  .١

بيـان ) ١٣٨١اصـفهان آذر (آزمونهای ورودی دانشگاهها روشها و مسائل 
 .کرده است و به صورت مدون در گزارش نهايی سمينار منتشر شده است
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وی این مسئوليت را پذیرفت و اجرای ھمه مراحـل آن اعـم از . کند
دعوت از اسـاتيد بـرای طـرح سـؤال، فـراھم آوردن تجھيـزات الزم و 

دکتـر . ای برگزاری کنکور به عھده گرفتآماده سازی دانشگاه را بر
ســمينار بررســی روشــھا و مســائل آزمونھــای ورودی "کــاردان در 
ضمن اشاره به چگونگی پـذیرش ) اصفھان ١٣٨١آذر " (دانشگاھھا

این مسئوليت، از خود به عنوان نخستين کسی نام برد کـه درگيـر 
  .مسائل کنکور بوده است

ه برگــزاری آزمــون دو تجربــه نخســت دکتــر کــاردان در ایــن حــوز
زبـان فارسـی، (قسمتی بود کـه در یـک قسـمت دروس عمـومی 

و در قسـمت دیگـر دروس اختصاصـی مـورد ) زبان خارجـه و ھـوش
پرسشھای این کنکور در ھـر دو قسـمت بـه . گرفت سؤال قرار می

ای طرح شده بود یا آنچه بـه غلـط بـه آن امتحـان  صورت چند گزینه
ــه می ح اوراق دروس اختصاصــی شــرط تصــحي. شــود تســتی گفت

ایـن تجربـه اگـر چـه بـه . کسب نمره قبولی در دروس عمومی بود
. پذیرش دانشجو در آن سال منجر شد، اما بدون حاشيه ھم نبـود

به دليل مشکالت موجود در آزمون از جمله تصحيح از طریق دست 
و اعتراض شرکت کنندگان در آزمون، مسـئوالن شـيوة آزمـون چنـد 

آزمون به دو شـيوة چنـد  ١٣٤٣ار گذاشتند و در سال ای را کن گزینه
به سـبب تـاخير در اعـالن نتـایج . ای و تشریخی برگزار گردید گزینه

کنکــور، بــه دليــل تصــحيح ســؤالھای تشــریحی، فکــر برگشــت بــه 
  .ای مجددا قوت گرفت آزمونھای چند گزینه

در ایــن حــوزه فعــال بودنــد، کــه بــا  ١٣٤٨دکتــر کــاردان تــا ســال 
ئوليت دانشکده علوم تربيتی دانشگاه تھران نقش وی پذیرش مس

بــا وجــود ایــن . تر شــد در برگــزاری کنکــور و اجــرای آزمــون کــم رنــگ
زمانی که وزارت علـوم تصـميم گرفـت شـيوه کنکـور اجـرا شـده در 
دانشگاه شيراز را برای دیگر دانشگاھھای کشور بـه اجـرا در آورد، 

) نفـری ٥ھيئـت (زمون دکتر کاردان به عضویت ھيئت اجرایی این آ
این کميتـه طرحـی جـامع بـرای آزمـون ورودی دانشـگاھھا . در آمد

. تھيه کرد و در شورای ھماھنگی دانشـگاھھا بـه تصـویب رسـانيد
نخستين آزمون ورودی سراسری که محصول کار این ھيئت بود در 

بجـز (به صورت ھماھنگ با شـرکت تمـام دانشـگاھھا  ١٣٤٩سال 
دانشگاه شيراز ھم  ١٣٥٠در سال . را درآمدبه اج) دانشگاه شيراز
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به این آزمون پيوست و تکليف تمام داوطلبـان ورود بـه دانشـگاه در 
  .آزمون سراسری تعيين گردید

به علت مشکالت فنی و عدم آشنایی مسئوالن دانشگاھھا بـا 
سازی نمرات، و برداشتھای غلـط و غيـر  سازی و نرمال اصول آزمون

ـــایج پ ـــان از نت ـــه تخصصـــی آن ـــام شـــده در زمين ژوھشـــھای انج
ھمبستگی پایين، ميان نتایج آزمون و متوسـط نمـره در دبيرسـتان 
این شيوه پذیرش دانشجو ابتدا در دانشگاه شـيراز و در سـال بعـد 
در کل کشـور متوقـف و پـذیرش دانشـجو تنھـا بـر اسـاس نمـره در 

بـا لـو رفـتن سـئوالھای آزمـون سـال آخـر . دبيرستان انجـام گرفـت
ان و مشـکالت بـه وجـود آمـده در شـيوه پـذیرش براسـاس دبيرست

گيری از آزمونھای  نمرات دبيرستان، برگشت به شيوه قبلی و بھره
  .ای در دستور کار قرار گرفت چند گزینه

شيوه جدید زیر نظر شورایی تحت عنوان شورای فنی سنجش 
نفـر از جملـه دکتـر کـاردان تشـکيل  ٥و آموزش کشور بـا عضـویت 

شورا آزمون ھوش را حذف و آزمون اسـتعداد ریاضـی را  این. گردید
آخـرین آزمـون (این آزمون تا آغاز انقالب فرھنگی . جایگزین آن نمود

ــحنه ) ١٣٥٨ســال  ــاردان از ص ــر ک ــس از آن دکت ــه داشــت و پ ادام
  .آزمونھای ورودی کنار رفتند

دیـــدگاھھای دکتـــر کـــاردان در مـــورد آزمونھـــای ورودی 
  دانشگاھھا

ضمن اعتقاد به نظام سنجش و پـذیرش دانشـجو و دکتر کاردان 
  بـر زنـدگی فـردی،) یا به قول وی کن کـور(تاکيد بر آثار سوء کنکور 

اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی معتقد بود کـه نبایـد چنـين فـرض 
وی ضـمن تاکيـد بـر . شود کـه کنکـور سراسـر عيـب اسـت و شـر

ــر نظــام آموزشــی، آزمون ــای ضــرورت ارزشــيابی و امتحــان در ھ ھ
دانسـتند، زیـرا  ورودی دانشگاھھا را نيز یک ضـرورت اجتمـاعی می

با وجود این وی . آورد که امر غير ضروری و غير اجتماعی دوام نمی
به کار و تالش بيشتر برای رفـع مشـکالت آزمونھـای ورودی پایبنـد 
ــار گــرفتن روشــھای  ــه ک ــرای شناســایی و ب ــه کوشــش ب ــود و ب ب

  .انشجو تاکيد داشتندتر برای سنجش و گزینش د علمی
استاد بر این باور بودند که امتحان و مسابقه از جمله کنکور فی 

ھـر کجـا کـه صـحبت از مسـابقه، قھرمـان، . نقسه افتھـایی دارنـد
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ــت ھــم ھســت ــایزه باشــد آف ــت و ج ــک . موفقي ــت را ی وی موفقي
دانســت و معتقــد بــود کــه وقتــی کــه  داســتان پدیدارشناســی می
. آید شود، تقلب ھم ھمراه آن می می صحبت از امتحان و موفقيت

ناميـد و فـرد موفـق را کسـی  به ھمين دليـل مسـابقه را آفـت می
تـالش بـرای موفقيـت در . کرد که به موفقيت فکر نکنـد معرفی می
بزرگان علم در تالش خود بـرای کشـف . غرضانه باشد علم باید بی

وی در ایــن مــورد بــه خــدمات جــان . حقيقــت در فکــر نتيجــه نبودنــد
و پاسـتور بـه عنـوان دو نمونـه از ) ١آیت علم تعليم و تربيت(دیویی 

  .کند بزرگان علم اشاره می
استاد ضمن اشاره بـه سـوابق تحصـيلی خـود و شـاگرد ممتـاز 
بودن در تمام مراحل تحصيلی، شاگرد اول بودن را جان مایـة غـرور 

بيان  وی. دانند داند و اینکه این افراد خود را تافته جدا بافته می می
داشت که در دوران تحصيل خود، شاگرد اول بودن را کـار بـدی  می
دانستم و سعی بـر آن داشـتم کـه بـا ھمـه باشـم نـه جـدا از  می
تافتند و  استاد نخبه پروری و جداسازی استعدادھا را بر نمی. ھمه

آزمونھای ورودی دانشگاھھا را تا حدی دنبالـه فکـر نخبـه پـروری و 
وی . دانسـتند رسيده از دوران فئـودالی میجامعه طبقاتی به ارث 

معتقد بود که این آزمونھا ھـم بـه قبولشـدگان و ھـم بـه مـردودین 
کسی که صرفا برای ورود به دانشگاه، در یک . کند آسيب وارد می

شود، ضـمن عـدم  است قبول می  رشته که انتخاب چندم وی بوده
ــده  ــه عھ ــده در دانشــگاه ب ــک نقــش عم ــت در آن رشــته ی موفقي

ھمچنين گـروه قبـول . گيرد و آن ھم دلسرد کردن استاد است می
نشده در آزمون یا به اصطالح پشت کنکوریھا، خود را شکت خورده 

ــل می و بی ــس و  حاص ــه نف ــاد ب ــدم اعتم ــاس، ع ــار ی ــد و دچ بينن
از نظر روانی، بغض ) کن کور(شوند، بنابراین کنکور  پرخاشگری می

ایشـان ضـمن بـر . کنـد اد میو نفرت نسبت به علم و دانشگاه ایج
داشتند که در پرتـو کنکـور یـادگيری  شمردن آفتھای کنکور بيان می

از دقت کردن به سوی سرعت و از فکر کردن به سوی حـدس زدن 
رود و نتيجه نھایی آن غرور در قبولشدگان و یاس و نوميـدی در  می

ــر اینھــا اســتاد، تحصــيل بــدون انگيــزه در . مــرودین اســت عــالوه ب
ای، رشــد دبيــران  اعتبــار شــدن آموزشــھای مدرســه اه، بیدانشــگ

                                                      
 نقل مستقيم از استاد. ١
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نگر در زمينـــه تـــدریس در جھـــت تســـت زدن و  حســـابگر و مـــادی
موفقيت در کنکور را از آفتھـای دیگـر آزمونھـای ورودی دانشـگاھھا 

  .دانستند می
استاد دغدغه خاطر خود در زمينه آزمونھـای ورودی دانشـگاھھا 

ر کشـور را در سـمينار ھای سـنجش و گـزینش دانشـجو د و شيوه
اصـفھان (بررسی روشھا و مسائل آزمونھـای ورودی دانشـگاھھا "

ھای خـود بـه ایـن نکتـه  بيان داشت و در فرازی از گفتـه) ١٣٨١آذر 
اشاره کرد که انتخاب دانشجو ابعاد مختلف دارد و عالوه بر جامعه، 

ــد ــش دارن ــوزش متوســطه و دانشــگاھھا در آن نق ــع . آم ــرای رف ب
سـال  ٤٠وانع سـنجش و گـزینش دانشـجو بـا حـدود مشکالت و م

سابقه اجراء در داخـل کشـور بـه راه حـل آنـی و زود بـازده معتقـد 
استاد با تاکيد بر اینکه دانشگاه واقعی به دانـش واقعـی و . نبودند

معتقد بود که برای حل معضل سـنجش   دانشمند واقعی نياز دارد،
یـد بـه علـم ایـن حـوزه و پذیرش دانشجو عالوه بر تکيه بر تجارب با

ــالش شــود ــه آن ت ــت دسترســی ب ــا داده شــود و در جھ ــز بھ . ني
ھمچنين استاد معتقد بودند که مسائل و مشکالت حوزه سنجش 

ھای علمی مختلف مانند آنچه کـه  و پذیرش دانشجو باید در کميته
در سمينار اصفھان انجام گرفـت، بـه صـورت ھمـه جانبـه بررسـی 

ھا بـه صـورت دمکراتيـک  ز ایـن کميتـهشود و طرحھای برون آمـده ا
ـــذیرش در  بررســـی و مقایســـه شـــوند، نظامھـــای ســـنجش و پ

گيری از  نظامھای آموزشی دیگر کشورھا بررسی و در پایان با بھره
روشھای علمی و توجه به مسـائل بـومی، انتظـارات و توانایيھـای 

اسـتاد آرزو داشـتند شـاھد . جامعه، طـرح نھـایی عمليـاتی شـود
که در این مملکت کار آموزش عالی به متخصصان این  روزی باشند

آرزویی که متاسفانه تحقق یافتن آن ھنـوز دور . حوزه سپرده شود
  .رسد از انتظار به نظر می

 دکتر عليرضا کيامنش
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پژوھي كه ھمچنان به پرورش  استاد كاردان، دانش
  كند ي ميپژوھانه يار بازخورد دانش

ياد علــي محمــد كــاردان نــه يــك دانشــمند كــه  اســتاد زنــده
گيھـا و دسـتاوردھاي  پژوھي برجسته بود، از ايـن رو، بـا ويژه دانش
چـه . اش است كه ماندني و فراموش نشدني اسـت پژوھانه دانش

ياد  بسا كه بتوان گفت ھمگان دانشمندند، ھمچنان كه استاد زنده
ولـي ! انـد ، چون ھمه دارنـدة دانش)١٣٧٦كاردان، (نيز گفته است 

ھاي خـود بسـنده  پژوھان كسـاني ھسـتند كـه بـه دانسـته دانش
دانند كه ايـن نـام را،  كنند و خود را داراي آن اندازه دانش نمي نمي

چـه اينـان . برنـد، بـر خـود بپذيرنـد آن گونه كـه ھمگـان بـه كـار مي
اي از  داننــــد كــــه امــــروزه دانــــش در ھــــر زمينــــه و شــــاخه مي
ــه كســي  شدان ــاگون اســت ك ــدازه گســترده و گون پژوھــي، آن ان

ــد داراي ھمــة آن باشــد نمي ــدة  دانش! توان ــده و آفرینن ــژوه، جوین پ
دانش است و این نام را که گویای کنشـوری و جویـایی اسـت، بـا 

شاید بگویيد اگر ھمگان . پذیرد جان و دل، ھر چند ھم فروتنانه می
و دانشجو نيز ھستند، زیرا پژوه  دانشمندند، از آن روست که دانش

گمـان چنـين اسـت  بی! انـد دانشی را که دارنـد بـا کنشـوری یافته
پژوه  پندارند، دانش گونه که ھمگان خود را دانشجو نمی ولی ھمان

ھم نيستند، زیرا تنھا در پی دانش ھستند و جایگاه و روشی ویژه 
 پــژوه راســتين، چــون اســتاد آنجــا یــک دانش! بـرای ایــن کــار ندارنــد

 –شناسـاند، ھمانـا ویژگـی شـناختی  یاد را از دیگـران بـاز می زنده
ساز روشی ویژه  پژوه دارد و زمينه عاطفی ـ رفتاری است که دانش

ایـن ویژگـی خـود . بـرد پژوھی به کار می شود که وی در دانش می
آورد، ھـر چنـد  پژوه آن را در خود پدید مـی ساخته است، زیرا دانش

سـاز  ایـن ویژگـی زمينه. کننـد ن کار کمک میکه دیگران به او در ای
ــاری اســت کــه  –عــاطفی  –چگــونگی واکنشــھای شــناختی  رفت

ــا دانــش و دانش ــا ھســتی و ب پژوھــی کــه  دارنــدة آن در برخــورد ب
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به ایـن . دھد سویة ھستی است، از خود نشان می شناخت ھمه
، ھرچند که اسـتاد )١٣٧٦حميدی، (توان بازخورد گفت  ویژگی می

). ١٤، ص ١٣٧کاردان، (از آن یاد کرده است " بينش"با نام  یاد زنده
بایسته است یادآوری شود که برخی واژة بازخورد را به جای پـس 

وگوی گردميـزی،  برند، ھمچنان که به جای گفـت خوراند به کار می
تواند باشـد و نـه  ، که مراد ما در اینجا نه آن می"ميزگرد"گویند  می
  !.این

عـاطفی  -ھای از پيش آموخته شدة شـناختیبازخورد یا واکنش
پژوھــی دربــارة  پــژوه بــه ھســتی، و بــه دانش رفتــاری یــک دانش –

ھای پيشـين وی  ھستی، بازخوردی سازنده است، چـون دانسـته
کننــد؛ ارزشــھا و  راه ســازندگی در ایــن زمينــه را بــر وی آشــکار می

دلبستگيھایی که پيش از این از آن خـود کـرده اسـت نيـز سـازنده 
نمایاننــد؛  ســتند، زیــرا ایــن راه را ارزنــده و دوســت داشــتنی میھ

ــا چنــين دل ای  ھای ســازنده ھا و دانســته بســته ســرانجام اینکــه ب
انـد کـه رھنـوردی در ایـن راه را  رفتارھایی سازنده نيز پيونـد خورده

ــد شــدنی می ــده. کنن ــن ویژگــی و  اســتاد زن ــارة ای ــه تنھــا درب یاد ن
ــازخوردی ھما ــرورش ب ــد آن در آمــوزش و پرورشــيان بایســتگی پ نن

راند، بلکه خود نمودھـایی بسـياری از ایـن ویژگـی را در  سخن می
در ایـن یـادکرد . گذاشـت جای جای زندگی پربارش به نمـایش می

ھا بـازگو شـود و  سزد تا جان سـخن وی در ایـن زمينـه فشرده می
ھا  ھایی که گویای یگانگی سخن و کـردار وی در ایـن زمينـه نشانه
به سخنی دیگر، بھتـرین راه یـادکرد از . ، نيز بر شمرده شوندبودند

نــام ایــن اســت کــه ســازندگی بــازخورد وی بــه   آن فرھيختــة نيــک
آموزش و پـژوھش را در کـردار و گفتـار و نوشـتارش دیـد و او را نـه 

ــرورش  دانشــمند کــه دانش ــه پ ــرا او ب ــد، زی پژوھــی برجســته نامي
ــازخورد دانش ــاور داشــت وھمچ ب ــا پنداشــتھا و دل پژوھانــه ب نــان ب
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اند، بــه  داشــتھای خــود کــه در برنگاشــتھای وی مانــدگار شــده
  .کند پدیدآوری و گسترش چنين بازخوردی یاری می

پژوھـی ویژگـی  پـژوه برجسـته، ھـر دانش به پنداشـت آن دانش
اگـر . شـود سـاز رفتارھـای ویـژة وی می ای دارد کـه زمينه»روانی«

ــده ــراد اســتاد زن ــاطفی » روان»  یاد از م را دوســویة شــناختی و ع
ھمانا » بينش«بينيم که مراد وی از  آدمی بپنداریم، می) دلباختی(

تـوان  نمی» بيـنش«بازخورد بوده است، چه بـه راسـتی در پنـدارة 
گـویی اسـتاد ایـن کاسـتی ! نشانی از سویة دلباختی آدمـی دیـد

یگـر از ای د پندارة یاد شده را، نه با کاربرد واژة بازخورد، که به گونه
بنيـاد و  ميان برداشته است، زیرا ھنگامی که سـخن از گـرایش دل

ــد دانش ــژوه  بســيار نيرومن ــل شــدید«(پ ــان،»مي ــه ) ١٥ص   ، ھم ب
رانــد، آن را یکــی از رفتارھــای  آگــاھی از چنــد و چــون ھســتی می

وی . شــمرد می» روانــی«پـژوه و برخاســته از ھمــان ویژگـی  دانش
بـــرای پيشـــبرد کـــاروان  تـــالشبنيـــاد را در کنـــار  ایـــن گـــرایش دل

ـــارگزاریپژوھـــی و  دانش ـــردم در راســـتای بھســـازی  ک ـــرای م ب
ــار ھســتند، گذاشــته اســت زندگی ــه روشــنی رفت ــه ب . شــان، ک
ســـخن از کنشـــھای » روانـــی«گونـــه کـــه در کنـــار ویژگـــی  ھمان

: پژوه نيز رانده و آنھا را این چنين شناسانده اسـت شناختی دانش
تيھا و کاسـتيھای ھسـتی و در راسـتای شناسـایی راسـ کوشش

در  تالشپژوھان در این زمينه؛  بری از دستاوردھای دیگر دانش بھره
دربـارة  اندیشـيدن: ھا بينانه به ناشناخته دار و باریک نگرش سازمان

 برھــان پردازیھــایھا و پيونــدھای ميــان آنھــا؛  ھا، پدیدآورنــده پدیــده
 دھی و وارســـی ســـازمانکـــالن بـــه خـــرد و خردبـــه کـــالن؛ و 

به . دریافتھا از آنچه نگریسته و اندیشيده شده است یابانة کاستی
پژوه را در ھـم تنيـده  یاد سه سویة دانش سختی دیگر، استاد زنده

ــام  اســت و ســخن از ھــر ســه می ــه گذاشــتن ن ــد ک ــد، ھرچن ران
کاری (پوشاند  سویه بودن آن را فرومی بر این ویژگی، سه» بينش«
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ن در ھم تنيدگی در جاھـایی کـه وی ای)! کند که واژة بازخورد نمی
ــی می ــن ویژگ ــای ای ــا و کمبودھ ــد آشــکارتر  ســخن از کاربردھ ران

  .شود می
پـژوه، خـود بـه  پر آشکار است که دارندة ویژگی یاد شده، دانش

ولـی اسـتاد ! بـود پـژوه نمی بـرد و گرنـه دانش خود آن را به کار می
گروھی دیگر بـا  گوید، آفرینان می پژوھان دانش یاد که به دانش زنده

ـــــام دانش ـــــاز می گســـــتران را از دانش ن ـــــان ب . شناســـــد آفرین
پژوھـان  گستران نيازمند بازخوردی ھمانند بازخورد ویژة دانش دانش

انـد  ھستند تا بتوانند به خوبی از پس کار بزرگی که بر دوش گرفته
ــد) گســتری دانش( ــازخورد دانش. برآین ــاربرد ب ــه  ســخن از ک پژوھان

خن از نياز به چنين کسانی با چنـين بـازخوردی در راندن، ھمانا س
سـامانة آموزشـی ھـر کشـور، بـه . سامانة آموزشی کشور است

ــة اســتاد  ــان، ص(گفت ــار )١٦. ھم آموزشــھای ) مســئوليت(، کارب
ریزی شــــده را بــــر دوش دارد، از ایــــن رو بایــــد بنيــــادی  برنامــــه
 گزینش بنيادھـا و آماجھـای آموزشـی: پژوھانه داشته باشد دانش

ھا، روشـھا و ابزارھـای آموزشـی  ساز گزینش زمينـه که خود زمينه
ھـای خـرد و کـالن را  ھای آموزشـی در رده ھستند و با ھم برنامـه

ھای راسـتين،  سـویه از گزینـه آورند، نيازمنـد آگـاھی ھمه پدید می
پژوھی و داشـتن  بخردانه و سودبخش است که تنھا در پرتو دانش

کــاربرد ســودبخش ایــن . آیــد ت میپژوھانــه بــه دســ بــازخورد دانش
ھا نيز نيازمند چنين بازخوردی در کاربران آنھاست تـا بتواننـد  برنامه

بنيـــادی ســـامانة ) مخاطبـــان(چنـــين بـــازخوردی را در رودررویـــان 
ھـــای  ھایش کـــه ھمـــان آموزنـــدگان و فرآورده آموزشـــی و برنامـــه

به سختی دیگـر، در جـای . سامانة آموزشی ھستند، پدید بياورند
پژوھانه  ریزی شده داشتن بازخورد دانش جای فرایند آموزش برنامه

گسـتران باشـند،  اندکاران آن کـه بایـد ھمـان دانش از سوی دسـت
اندکاران  نبـود یـا کمبـود ایـن ویژگـی در ایـن دسـت. بایسته اسـت
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گيری در سامانة آموزشی  ساز کاستيھا و نارسایيھای چشم زمينه
یاد دربارة چنـين رخـدادی  ستاد زندهشود که ا ھای آن می و فرآورده

  .شمرد دھد و کمبودھای کنونی را برمی ھشدار می
پژوھانه در سامانة آموزشی کنونی ایران را  کمبود بازخورد دانش

یاد در سـه گـروه گرداننـدگان، آموزگـاران و یادگيرنـدگان  استاد زنده
زیـرا اینـان گروھھـای بنيـادی و برجسـتة سـامانه . کند یادآوری می
ــوش و . ھســتند ــة ھ ــا ھم ــا، ب ــامانة آموزشــی م ــدگان س گردانن

چنــدانی » آشــنایی» «پــژوھش«توانایيھــای بــاالیی کــه دارنــد، بــا 
شناسند،  ، دشواریھای آموزشی را نمی)١٩. ھمان، ص(» ندارند«

از ایـن رو . پژوھانه باور ندارنـد و به بایستگی داشتن بازخورد دانش
  ھای ناکارآمـــد بھـــره در گزینشـــھا و گمارشـــھای خـــود از شـــيوه

رو شوند با کارشناسـانی کـه  گيرند و چنانچه با دشواریی روبه می
! کننـد پژوھانـة اسـتوار ندارنـد، کنکـاش می خود نيز بـازخورد دانش

ھا نيــز بــه گفتــة  ھا و رھنمودنامــه نامــه اینــان، ھنگــام نگــارش آیين
 رونـد، چـون ژرفـای خـود نمی ھـای کم استاد چندان فراتـر از آزموده

داننــد کــه کــار آنھــا راھبــری اســت نــه گرداننــدگی و راھبــری  نمی
شـــــناختی و  ھـــــا و پژوھشـــــھای روان پژوھانـــــه بـــــر نگره دانش
ســـامانيھای آشـــکاری را کـــه  نابه. شـــناختی اســـتوار اســـت گروه
ــازخورد  می ــرورش ب ــا پ ــا ب ــد، تنھ ــایيھا برخيزن ــن نارس ــد از ای توانن

اندر کــار در  ســتپژوھانــه در ایــن دســته و دیگــر گروھھــای د دانش
  .توان کاھش داد سامانة آموزشی کشور می

دســتة دیگــر نيــز کــه آموزگــاران ھســتند بــه کــار خــود نگــاھی 
پژوھی ارج  ای از دانش پژوھانه ندارند، به آن در جایگاه شاخه دانش
اینان نـه . شناسند پژوھانة آن را نمی گذارند و بنيادھای دانش نمی

اند  اند، آموخته رفته می) مدرسه(در ھنگامی که خود به آموزستان 
پژوھانه پدید بياورند و نه اینک کـه  که چگونه در خود بازخورد دانش

سرگرم به کار ھستند، نيازی بـه ایـن کـار یـا الگـویی بـرای انجـام 
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ـــا روش پيـــروی از . دادن آن دارنـــد روش بنيـــادی ایـــن گـــروه ھمان
رای روش تواند جایگزینی بخردانـه بـ پيشينيان است که ھرگز نمی

پژوھی را اسـتاد  چرایی این بيگانگی با دانش. پژوھانه باشد دانش
کنـد کـه افـزون بـر ایـن کـه  از زبان استادش پياژه، چنين بـازگو می

داننــد، از  پژوھــی نمی ای از دانش شناســی را شــاخه اینــان آموزش
آزادی اندیشه و کردار در زمينة کـاری خـود نيـز برخـوردار نيسـتند، 

کننـد  ھستند و ھمـان می) دولت(سامانة کشورداری  زیرا کارکنان
ھمچنين، بيشـتر ! خواھد ھای خود از آنھا می که سامانه در برنامه

ھای کارآموزی خود ھم بـا  اند و در دوره آموزگاران به دانشگاه نرفته
البتـه ایـن ). ١٣٧١و  ١٣٦٧کـاردان، (اند  پژوھی آشـنا نشـده دانش

رفتگان از چنـين  ر بوده کـه دانشـگاهسخن پياژه بر این انگاره استوا
تـوان در دسترسـی  ای که به آسانی می ویژگی برخوردارند؛ انگاره
دل بـود،  اش یک توان درباره چيزی که می. آن در کشور ما دودل بود

تـوان بـه ایـن گـروه نيـز، ھماننـد گـروه نخسـت و  این است که می
  .کنندپژوھانه  گروه سوم یاری کرد تا بازخورد خود را دانش
اینــان از آن رو . آموزاننــد گــروه ســوم بــه گفتــة اســتاد، دانش

پژوھـی  شـوند کـه بـا دانـش برآمـده از دانش آموز خوانده می دانش
. سروکار دارند و نيازمنـد داشـتند بـازخورد دانـش پژوھانـه ھسـتند

ولی افسوس که چنين نيست و اینان تنھـا یادگيرنـدگان دانـش در 
، ص ١٣٧٦کـاردان، (ن در روز آزمـون دھنـدگان آ شب آزمونند و پس

ھای شـناختی بنيـادی  ھرچند که یاد و یادسپاری از سـرمایه)! ٢٢
تــوان زیســت، ولــی بــه کــارگيری  آدمــی ھســتند و بــی آنھــا نمی

ــدیھای  ــر توانمن ــاربرد دیگ ــه جــای ک ــا و ب سرســری و ایســتای آنھ
ــازخورد  شــناختی اســت کــه راه را بــر پدیــدآوری و استوارســازی ب

ـــه میپژوو دانش ـــازخورد دانش. بنـــدد ھان ـــه آمـــوزش،  ب ـــه ب پژوھان
شود که یادگيری را آموختن، آموزگار را آموزشـيار  ساز آن می زمينه

آمـوزد  آموز را آموزنده بخوانيم، چه سومی تنھا دانـش نمی و دانش
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آموزد، در ایـن آمـوختن کسـی کـه بـه او  که ارزش و کنش ھم می
، سـاختن سـاختارھای رساند آموزشيار اسـت و آمـوختن یاری می

رفتــاری اســت کــه بســی فراتــر از بــه یــاد  –عــاطفی  –شــناختی 
بازخورد سازندة آموزنده به آموختن است کـه بـيش . سپردن است

شـود کـه بيـاموزد و  ساز آن می از توانمندیھای آموزشی خود زمينه
پژوھانه در این سه  کمبود بازخورد دانش. این کار را یادگيری نخواند

ھمين واژگان بازتابی روشـن دارد، زیـرا اگـر ایـن گروھھـا  گروه و در
ـــاھی به ـــازخوردی  نگ ـــده از ب ـــه و برآم ـــتی جویان ـــازنده، کاس س

داشتند، تا کنـون بـه دگرگـونی و جـایگزینی ایـن  پژوھانه می دانش
یاد پدیــدآیی چنــين  ھمچنــين اســتاد زنــده. ھــا پرداختــه بودنــد واژه

دانـد کـه در آن آموزنـده  بازخوردی را، نيازمند سامانة آموزشی می
ولـی ). ٢٣ھمان، ص (بتواند آزادانه و کنشورانه به آموختن بپردازد 

دیگر،  اگر آموزندگان، آموزشياران و راھبران آموزشی، به کمـک یـک
تــوان بــه پدیــدآیی  پژوھانــه در خــود پدیــد آورنــد، می بــازخورد دانش
پژوھانـه  ای اميدوار بود با به گسترش بـازخورد دانـش چنين سامانه

در ميان این گروھھا و گروھھای دیگر کمک نماید، کاری کـه اسـتاد 
  .یاد، افزون بر سخن گفتن دربارة آن، انجام نيز داده است زنده

یاد انجـام داده،  ای که استاد زنـده پژوھانه در ميان کارھای دانش
نگارش بوده که براینـد آن در دل دھھـا نوشـته و نوشـتار از وی بـه 

ھا  نگـاھی گـذرا بـه تنھـا برخـی از ایـن نوشـته. ده استیادگار مان
ھای اسـتاد  نوشـته. پژوھانة وی است نشان دھندة بازخورد دانش

و از  برگردانـدهو  نگاشتهتوان از یک سو به دو دستة  یاد را می زنده
،  شناســی آموزشھای  ســوی دیگــر بــه ســه دســته در زمينــه

. بخـش کـرد )اجتمـاعی( شناسـی گروھـی روان، و  شناسی روان
آفرینـی وی،  دھندة کـارکرد دانش یاد نشان ھای استاد زنده نگاشته

ھایی چـون فلسـفه آمـوزش و  پژوھانه او، و در زمينه بازخورد دانش
ھای آموزشـی در ایـران  شناسی، تاریخ آن و پيوند سـامانه  آموزش
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ــا چشــم ــه آنھ ــرداختن ب ــاز پ ــه ني ــتند ک ــوده اســت ھس در . گير ب
  دانده از زبانی دیگر ھستند، استاد بر آن بودهھایی که برگر نوشته

گستری خود را برجسته کند، چه با این کـار  است که کارکرد دانش
انــد،  خــود زمينــه را بــرای آگــاھی مــا از دانشــی کــه دیگــران آفریده

ھا و  پژوھانة وی نـه تنھـا در نگاشـته بازخورد دانش. کند فراھم می
انـد نيـز  که به پارسی درآمدهھایی  برگردانھا، که در گزینش نوشته

ھایی ھمپرسـاز  به خوبی نشان داده شده است، زیرا اینھا نوشته
اند که با ھم بخشی یگانه و به ھم پيوسته از دانش  بوده) مکمل(

شناسی، که استاد ھماننـد اسـتاد  آموزش. نمایند آدمی را باز می
کنـد،  ییـاد م) و پـرورش(آموزش   نامدارش پياژه، از آن با نام دانش

پژوھـــی اســـت کـــه  در آن دو شـــاخة دیگـــر،  ای از دانش شـــاخه
ــد شناســی، دھشــی چشــم شناســی و گروه روان ــن . گير دارن ای

پژوھی آن اندازه برجسته و ارزنده است که سزاوار  شاخه از دانش
اگـر . پژوھـی اسـت ھای دانش نامی ھمپا و با نامھای دیگر شاخه

ــارة اختــران را   پــژوھش بنيــاد گــرد  پژوھــی و دانــش دانش آمــده درب
شناســــی و  اخترشناســــی و دربــــارة زمــــين و گياھــــان را زمين

گونه دانـش دربـارة  ناميم، چرا ھمين کار و ھمين شناسی می گياه
گذاریھای گنگ و ناھمپا  شناسی نخوانيم و از نام آموختن را آموزش

ن گفته راه را برای چني  یاد در این زمينه آنچه استاد زنده! نپرھيزیم؟
شناسـی  دریافت و دامنة امـروزی آموزش. کاری ھموار کرده است

) ١٣٧٠کـاردان، (را استاد نه تنھا در برگردان نوشتة گستن مياالره 
فرا داده و پيوند آن ) ١٣٨١؛ ١٣٨٠کاردان، (ھای خود  که در نگاشته

ــا روان ــردان نوشــته ب ــاژه  شناســی را در برگ ــاردان، (ای از ژان پي ک
ــرده) ١٣٦٧ ــاریخ روان. اســت آشــکار ک ــولر  ت ــاردان، (شناســی م ک
و ) ١٣٤٣کــاردان، (شناســی گروھــی ژان مــزون نــوو  و روان) ١٣٨٦

ــاردان، (ژان ســتون رول  ــار دیگــر نوشــته) ١٣٧٤ک ھای  ھــم، در کن
ھای  یاد، نشان دھنـدة پيوسـتگی و ھمپرسـازی زمينـه استاد زنده
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ولـی . نوشتاری وی و نمودی از بازخورد دانش پژوھانـة او ھسـتند
پژوھانــة اســتاد نمودھــای برجســتة دیگــری ھــم در  بــازخورد دانش

ــران  رفتارھــای دیگــرش داشــت و می ــرای دیگ توانســت الگــویی ب
  .باشد

اند و اگر اینھـا  ھای آدمی ھا و دلبسته رفتارھا بازنمایيدة دانسته
ــز دانش دانش ــا ني ــه باشــند، رفتارھ ــود پژوھان ــد ب ــه خواھن . پژوھان
ون استاد کاردان در کرداکردھای ھر روزة پژوھی چ گمان، دانش بی

ــود نشــان می ــایی از خ ــران رفتارھ ــا دیگ ــود ب ــای  خ ــه گوی دھــد ک
ـــودن او ھســـتند دانش ـــژوه ب ـــا، دانش. پ ـــن کرداکردھ ـــژوه  در ای پ
ویژگيھایی . سوز و کنشور است شناس، شکيبا، روراست، دل وقت

دیـک یاد از نز اش با استاد زنـده که نگارنده در کرداکردھای دھساله
ریزی و برگـزاری ھمایشـی بـا نــام  در فراینـد برنامــه. آزمـوده اسـت

یاد نه تنھا  ، استاد زنده»پرورش بينش علمی در آموزش و پرورش«
پژوه بودن  این ویژگيھا که ویژگی دیگری از خود نشان داد که دانش

ایـن ویژگـی . وی را بر نگارنده در ھمان آغاز آشـنایی آشـکار نمـود
ای بـود  پژوھانـه و پذیرش کاسـتی جویيھـای دانشخویی  ھمانا نرم

یاد برای ھمایش نوشته بود  که در پيوند با نوشتاری که استاد زنده
آفرینی، پرســایی و بزرگــواری او در ایــن  چــالش. از خــود نشــان داد

ای  ریزی و برگزاری آن ھمایش را آزموده آزمودة ارزنده بود که برنامه
ھا و آن  ا ھمــــين یادمانــــدهبــــ. بــــه یادمانــــدنی و پرآمــــوزه کــــرد

اســتاد کــاردان : تــوان گفــت ھاســت کــه بــا یکــدلی می نوشته
پژوھانـه  پژوھی است که ھمچنان به پـرورش بـازخورد دانش دانش

  .یادش به نکویی و روانش شاد است. کند یاری می

  منابع

، برگرداننــده علــی محمــد آمــوزش و پــرورش شناســی و دانش روان) ١٣٧١(پيــاژه، ژان 

  .انتشارات دانشگاه تھران: تھران کاردان،
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ــورعلی  ــدی، منص ــگ )١٣٧٦(حمي ــرورش، جن ــوزش و پ ــنش علمــی در آم ــرورش بي ، پ

  .پژوھشکده تعليم و تربيت: ، تھران٨نگاشت شمارة  ھا، تک مقاله

، برگرداننــده علــی محمــد کــاردان، شناســی اجتمــاعی روان، )١٣٧٤(ســتون رول، ژان 

  .انشارات دانشگاه تھران: تھران

: شناسی اجتماعی، نوشتة جان مـزون نـوو، تھـران ، روان)١٣٤٣(دان، علی محمد کار

  .انتشارات دانشگاه تھران

آمـوزش و پـرورش،   شناسی و دانـش ، روان)١٣٧١و  ١٣٦٧(، )برگرداننده(ـــــــــــــــــــ 

  .انتشارات دانشگاه تھران: نوشتة ژان پياژه، تھران

ـــ  ــده(ــــــــــــــــــ ــوم تربيتــی، نوشــتة گســتن )١٣٧٠(، )برگردانن ، معنــی و حــدود عل

  .انتشارات دانشگاه تھران: مياالره، تھران

شناسی اجتمـاعی، نوشـتة ژان سـتون رول،  ، روان)١٣٧٤(، )برگرداننده(ـــــــــــــــــــ 

  .انتشارات دانشگاه تھران: تھران

لمــرو آمــوزش و پــرورش، در ، کــاربرد و کمبــود بيــنش علمــی در ق)١٣٧٦(ـــــــــــــــــــــ 

، جنـگ پـرورش بيـنش علمـی در آمـوزش و پـرورش، )ویراینده(منصورعلی   حميدی

  .پژوھشکدة تعليم و تربيت: تھران ١٣-٢٥، ص ٨نگاشت شمارة  ھا، تک مقاله

  .انتشارات سمت: ، تھرانسير آرا تربيتی در غرب) ١٣٨٠(ـــــــــــــــــــ 

  .انتشارات سمت: ، تھرانماھيت و قلمرو آن: لوم تربيتیع، )١٣٨٠(ـــــــــــــــــــ 

انتشـارات : ، علی محمد کاردان، تھرانشناسی اجتماعی روان) ١٣٤٣(مزون نوو، جان 

  .دانشگاه تھران

مرکـز : ، برگرداننده علی محمد کـاردان، تھـرانشناسی تاریخ روان، )١٣٨٦(ل .مولر، ف

  .نشر دانشگاھی

، برگرداننده علـی محمـد کـاردان، و حدود علوم تربيتیمعنی ، )١٣٧٠(ميالره، گستن 

  .انتشارات دانشگاه تھران: تھران

  
دكتر منصور علي 

 حميدي
 نسيبه مولوي
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جایگاه ترجمه در آثار دکتر کاردان با تاکيد بر 
  روانشناسی اجتماعی

دکتـر کـاردان در طـول پنجـاه " یـاد  زنـده"از جمله خدمات ارزنـده 
ســال خــدمات علمــی و فــرھنگيش بــه کشــور، انتخــاب در حــدود 

نظران تعليم و تربيـت و  بيست اثر برجسته از اندیشمندان و صاحب
ایـن آثـار، بـه . برگردان آنھا بـه زبـان فارسـی اسـتروانشناسی و 

خصــوص، در چھــار حــوزه روانشناســی اجتمــاعی، روانشناســی، 
مشــاوره و راھنمــایی و نيــز حــوزه علــم بــه معنــی اخــص کلمــه و 

از ميـان . بندی اسـت پرورش روح علمی در نسل جوان، قابل طبقه
در بـا ھفـت کتـاب، " روانشناسی اجتماعی"این آثار، ترجمه متون 

صف مقدم قرار دارد و پـس از آن، بـه ترتيـب، متـون روانشناسـی، 
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متــون مربــوط بــه علــم و ســرانجام، متــون مــرتبط بــه راھنمــایی و 
  .گيرند مشاوره قرار می

اگرچه ترجمه ھفت کتـاب در حـوزه روانشناسـی اجتمـاعی، در 
نقشـھای از جملـه ) مگر یـک مـورد( ١٣٤٥تا  ١٣٣٩خالل سالھای 

آید، انتخاب ایـن آثـار  دکتر کاردان به حساب می" ١دانش گسترانه"
دانـش "و ترجمه سليس و روان این متون نيز نشان دھنـده نقـش 

تواند باشد چرا که کتابھایی را که ترجمه کـرده  ایشان می" آفرینی
ـــده شـــده اســـت و  ـــار موجـــود آن دوره برگزی ـــرین آث ـــان بھت از مي

راز اول کشـور شناسان و روانشناسان طـ نویسندگان آنھا از جامعه
قواعــد روش "چنانچــه ترجمــه کتــاب . آینــد فرانســه بــه شــمار می

طــرح روانشناســی "اثــر اميــل الرکيســم، کتــاب " شناســی جامعه
، کتــاب روانشناســی جمعــی و  اثــر ھــالواکس" طبقــات اجتمــاعی

روانشناسی "روانشناسی اجتماعی، اثر گورویچ و ھمکاران، کتاب 
" روانشناسـی اجتمـاعی"کتـاب تاليف اتو کالین برگ و " اجتماعی

تـرین کتابھـای زمـان خـود بـه حسـاب  اثر استوتزل از جملـه معروف
کتابھای فوق، عمدتا، پس از دعوت از دکتـر کـاردان بـرای . آیند می

تدریس در مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعی دانشگاه تھران 
ھای ليسانس و فوق ليسانس علوم اجتماعی در  اندازی دوره و راه
  .اند ترجمه شده ١٣٣٧-٣٨لھای سا

بـا دو معضـل   ھـا، دکتر کاردان، از ھمان آغاز تدریس در ایـن دوره
اساسی، یعنی فقدان کتاب درس مناسب به زبان فارسی و عدم 
آگاھی دانشجویان از انجام دادن فعاليتھـای علمـی و بـه خصـوص 

دکتــر . رو شـد بـه پـژوھش در حـوزه اجتمـاعی و تعلـيم و تربيـت، رو
، مصـمم شـد کـه منـابع  دان، بـرای مواجھـه بـا ایـن دو مشـکلکار

اصــلی ایــن دو حــوزه را بــه زبــان فارســی برگردانــد تــا پاســخگوی 
بـه ھمـين دليـل، . نيازھای مبرم دانشـجویان در ایـن زمينـه باشـد

درست یک سال پس از حضـور در مؤسسـه تحقيقـات، ترجمـه دو 
ان بــرد و بــا بــه پایــ ١٣٣٩کتــاب ھــالواکس و مــزون نــوو را در ســال 

ھمکاری انتشارات دانشـگاه تھـران بـه زیـور طبـع آراسـت بـه ایـن 
ترتيب برای دانشجویان این فرصت را فراھم کرد تا بـا آثـار مشـھور 

                                                      
هـای خـاص دکتـر  از واژه" دانـش آفرينـی"و " دانش گستری"در نقش . ١

 .بندی استادان است کاردان در مورد طبقه
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ای که  دکتر کاردان، خود در مقدمه. مرتبط با رشته خود آشنا گردند
اند، از دشــواری  بــرای یکــی از ایــن کتابھــا نوشــته ١٣٣٩در ســال 

ژه دشـواری آفـرینش و جـایگزینی معادلھـای فارسـی ترجمه به وی
اند که برای ابـداع ایـن معادلھـا، ناچـار از  سخن گفته و توضيح داده

ھای دیگران یا مذاکره با  تفکری طوالنی بوده و با مراجعه به نوشته
نظران و سبک و سنگين کـردن کلمـات فارسـی و ترکيـب و  صاحب

الــب زبــان فارســی در تحليــل اصــطالحات موجــود، آن لغــت را بــه ق
مقدمه مترجم به طـرح روانشناسـی طبقـات اجتمـاعی، (اند  آورده
١٣٣٩.(  

در زمينة روش تحقيق نيز، با توجه به عالقه ویژه دکتر کاردان به 
مباحــث علمــی و پــرورش روح علمــی در نســل جــوان، ایشــان دو 

را "قواعـد روش جامعـه شناسـی"و " روش مـردم شناسـی"کتاب 
ای کـه بـه  دانشـجویان بـا نحـوه تحقيـق در رشـتهترجمه کردند تـا 

نکته شایان ذکر اینکه، . تازگی در کشور باب شده بود، آشنا گردند
دکتر کاردان ميان تحقيقات ترتيبی بـا سـایر پژوھشـھای مـرتبط بـا 

ھا به تفاوتی عمده قائل شده بود و توجه ویژه به ابعـاد  سایر حوزه
مـایز ایـن نـوع پژوھشـھا علمی ایـن تحقيقـات را بـه منزلـة وجـه ت

" نظریـه علمـی"اصطالح خود ایشـان در ایـن مـورد . اند عنوان کرده
انـد کـه اگرچـه در ظـاھر ایـن عبـارت  است و بالفاصـله اضـافه کرده

ــه ــاقض وجــود دارد، در عــين حــال، نظری ــه  تن ــد جنب ھای تربيــت بای
  .کاربردی داشته باشند
اند ھمـين  داده ھایی که دکتر کاردان انجام دربارة اھميت ترجمه

بس کـه ایـن آثـار بـه مـدت دو دھـه بـه عنـوان منـابع اصـلی درس 
ــتفاده دانشــجویان و  ــه و اس ــورد توج ــاعی، م روانشناســی اجتم
استادان قرار داشته است و کتاب روانشناسـی اجتمـاعی ایشـان 
بــه عنــوان منبــع منحصــر بــه فــرد درس روانشناســی اجتمــاعی تــا 

دانشجویان بوده به ھمين  سالھای آخر دھه شصت مورد استفاده
بدون تردید، انتخـاب مـتن . بار تجدید چاپ شده است دليل، سيزده

از جملـه دالیـل   ایشان از این آثار،  مناسب و ترجمه سليس و روان
دکتـر کـاردان، . توجه دانشجویان و استادان به این آثار بـوده اسـت

یـن خود، در مقدمه مترجم بر کتاب روانشناسی اجتمـاعی اثـر کال
  متـرجم از طرفـداران سـاده: انـد برگ، به صراحت چنين مطرح کرده

نویسی و شکافتن نکات دشوار علمی اسـت، امـا معتقـد نيسـت 
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که باید مفاھيم علمی را به حد افکار سطحی تنزل داد و عـالی را 
  ).١٣٤٢مقدمه مترجم، (روی از دانی واداشت  به دنباله

آثار دانشمندان خـارجی اگرچه تالشھای دکتر کاردان در ترجمه 
و با فعاليتھـای ایشـان در امـور مـدیریت کـاھش  ١٣٤٥از سالھای 

ھا  آراء و نظریـه"یافت اما، ترجمه چند اثر دیگر از ایشان با نامھـای 
ـــوم انســـانی ـــد در ســـال "در عل ـــين فرون ـــر ژول ـــاریخ ١٣٦٢، اث ، ت

وضع کنونی تاریخ آمـوزش "و  ١٣٦٨روانشناسی، اثر مولر در سال 
نشـان دھنـده آن اسـت  ١٣٧٩، اثر آنتوان لئون در سـال "رشو پرو

که دکتر کاردان ھمواره به اھميت گسترش دانش در حوزه تعليم و 
تربيت توجه و باور داشته و از فرصتھای ممکن برای برگرداندن آثـار 

چنانچـه . انـد برجسته علمای تعليم و تربيت به فارسی دریغ نکرده
ربيت نيز به کرات به این نکته اشـاره در جلسات فصلنامه تعليم و ت

داشتند که ترجمه یک مقاله خوب و تاثيرگذار بر تاليف دھھا مقالـه 
توان گفت که ھـدف  در مجموع می. ضعيف و غيرعلمی برتری دارد

ھای انجام شده، به اسـتناد مطـالبی کـه در  دکتر کاردان از ترجمه
  :زیر بوده استاند ، دستيابی به نکات  مقدمه این کتابھا نگاشته

ھای جدیــد علــوم اجتمــاعی در  رفــع نيــاز دانشــجویان رشــته. ١
  .دستيابی به منابع اصلی

  .جلب توجه روانشناسان و دانشجویان به فرھنگ ملل دیگر. ٢
جلب توجه استادان و دانشجویان به ضرورت به ھم پيوسـتن . ٣

  .شناسی با یکدیگر روانشناسی و قوم
دلھـای فارسـی بـرای اصـطالحات فراھم کردن و آفرینش معا. ٤

ای که تنھـا چنـد سـال از شـروع آن گذشـته  پيچيده و جدید رشته
  .بود
معرفی دیـدگاھھای روانشناسـان اجتمـاعی غـرب بـه مـردم . ٥

  .ھا ایران و به خصوص دانشجویان این رشته
ھای تعلـيم و  معرفی روش تحقيق و نحوه انجام آن در رشـته. ٦

  .تربيت و علوم اجتماعی
ظر از ھدفھای فوق، ترجمه این کتابھا و آشنایی اسـتادان صرفن

و دانشجویان با آنھا، از لحاظ عملی این فرصت را فراھم آورد تـا بـا 
انجام دادن پژوھشھای کاربردی در مورد مسائل مبتال بـه جامعـه، 
ــرورت  ــاربردی و ض ــاعی ک ــاد روانشناســی اجتم ــرای ایج ــه ب زمين

. ھـا، مـورد توجـه قـرار گيـردپرداختن به مسائل اجتمـاعی و حـل آن
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ای  شایان ذکر اینکه، تا این تاریخ، روانشناسـی اجتمـاعی، وظيفـه
ھای اجتماعی بـرای  جز کشف و شناخت روابط موجود ميان پدیده

خود قائل نبود و مدتھا طول کشـيد تـا ایـن توافـق حاصـل شـد کـه 
ــه  ــدمت پاســخگویی ب ــد در خ ــاعی بای ــش روانشناســی اجتم دان

ھمچنـين . انسان در گروھھای اجتماعی باشد مسائل و مشکالت
توانـد در خـدمت کشـف  پاسخ به مسائل و مشـکالت انسـان، می
بـه عبـارت دیگـر، امـروزه، . وبسط دانش نظری این رشته قرار گيرد

زمينه مناسب برای پذیرش الگویی از روانشناسی اجتماعی مورد 
دان، توجه قرار گرفته اسـت کـه در آن، بـه گفتـه مرحـوم دکتـر کـار

  !در این رشته" ای عملی نظریه"بستری است برای ایجاد 

  روانش شاد و راھش پر رھرو

                                                                                                  
  دکتر محمد جعفر جوادی
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 تعليم و تربيت  راهنماي اشتراك فصلنامه

پژوهشـيـ   اي علمـي تعليم و تربيت نشـريه  فصلنامه
تعلـيم  است آه هر سه ماه يك بار از سوي پژوهشكده

 . شود و تربيت وزارت آموزش و پرورش منتشر مي

  بهاي اشتراك 

 اي اشتراك فصلنامه در داخل آشور بـراي مـدتبه
 . لایر است ٨٠٠٠٠لایر و براي مدت دو سال  ٤٠٠٠٠يك سال 

 پستي   هزينه 

 ي ارسـال نشـريه بـراي مشـترآان محتـرم، هزينه
 . است پژوهشكده تعليم و تربيت  برعهده

 اشتراك   نحوه 

 ساله يا دوساله بـه حسـاب واريز وجه اشتراك يك
بـه بلوار آشاورزبانك ملي ايران شعبه  دنز ٩٠١٧٩
پژوهشكده تعلـيم و تمرآز وجوه درآمد اختصاصي نام

 تربيت
  تكميل برگ تقاضاي اشتراك 
 ارسال اصل فيش بانكي و برگ تقاضاي اشتراك بـه

 تعليم و تربيت   هنشاني پژوهشكد

  نشاني براي اشتراك 

رخيابـان انقـالب اسـالمي؛ چهـارراه وليعصـ: تهران
ساختمان  ٣٦؛ خيابان شهيد برادران مظفر؛ پالك)عج(

ــماره  ــرورش؛ ورودي  ٥ش ــوزش و پ ــه ٢وزارت آم طبق
 .پنجم؛ دفتر فصلنامه تعليم و تربيت

 ٦٦٤٨٠٥٠٤: تلفكس 
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لایر بـراي   ٤٠٠٠٠ با ارسال فيش بانكي به مبلـغ
 يك سال  مدت

            ٨٠٠٠٠              دو
 سال 

 ٩٠١٧٩به حساب شماره 
آد  -بلوار آشاورزبانك ملي ايران شعبه نزد (

١٩٠( 
پژوهشكده  تمرآز وجوه درآمد اختصاصي به نام

 تعليم و تربيت
 
 .تعليم و تربيت را دارد  تقاضاي اشتراك فصلنامه

 
 
 نام :………………………… 
 خانوادگي نام :………………………… 
 ـــتي ـــل پس ـــاني آام ـــتان : نش  ……………………………اس

 ………………………………………شهر
………………………………………………………………………………………………………………. 

ـــــــــــــتي  ………………………………………………………………… آدپس
……..….……………………... 

: تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
تاري..........................……………………………………

 ………………….………: خ تقاضا
 
 آخرين مدرك تحصيلي : 

 تحصيلي  رشته: 
 شغل : 

ريزي براي قيقي، به منظور برنامهي اشخاص ح ويژه
 بهبود آيفيت مطالب فصلنامه
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Examination of the Characteristics of Successful 

Schools in Contemprory Iran 
 

E. Ghasemeipooya, Ph.D 
 

In contemprory Iran, there have been a number of schools 
famed for being successful. An examination of the characteristics 
of three such schools yielded some data that can be of help in 
improving the quality of education throughout the school system. 
As a group, these schools have special goals in addition to those 
sanctioned by the MOE. They also have devoted and hard working 
teachers and administrators who work cooperatively and according 
to the school's constitution, have a scientific outlook on education, 
and value students' independence of character, self-reliance, and 
efficiency. At these schools all subjects are treated the same, as 
physical education and nutrition are considered as important as 
science and health; reading and doing labaroratory work are 

encouraged as politics and political games are discouraged. 
Each of the successful schools owes its success to teachers and 
administrators who have endured at their positions and have 
benefited from a relative self-acquired independence. These 
administrators do not follow the same set of procedures or 
methods, yet they all have interpreted ministerial rules and 

regulations to the advantage of their students. 
 

Keywords: successful schools, contemprory Iran, school 
characteristics 
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Developmental Path of Teacher Training Program 

in Contemprory Iran: Lessons for the Future 
 

A.Saafee 
 

The review of the developmental path of the teacher training 
program in contemprory Iran is a significant subject as it can pave 
the way for any future improvements in the Iranian educational 
system. The ٩٠-year history of teacher education is marred by 
difficulties and challenges brought about by many factors including 
the policy deficiencies followed by a number of authorities 
governing the program. One such challenge has been the steady 
drop in the number of applicants during the past ٦٥ years. A major 
deficiency has been the lack of a positive attitude toward human 
capital and the training of human resources on the part of policy 

makers and planners. 
To lessen the difficulties it can be suggested that a single 
authority be established and put in charge of the program, 
teachers become fulltime, experimental schools created adjacent 
to teacher training centers, and the selection and placement of the 

applicants be made from among the natives. 
 

Keywords: developmental path, teacher training in Iran, 
teacher training centers 
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 psychology in the world. It will then focus on how it has come 
to existence in Iran and will explain the advancements. The article 
will hence answer these six questions: A.١) What is educational 
psychology? A.٢) How has educational psychology developed in 
the world? A.٣) Who are the great scientist in the field of 
educational psychology and what theories do they have? B.١) How 
has the modern education and psychology been the ground for the 
development of educational psychology in Iran? B.٢) How is the 
status of educational psychology in Iran? B.٣) What is the 
application of educational psychology? and B.٤) What is the future 

of educational psychology in Iran? 
 

Keywords: Educational psychology; Iranian pedagogues; 
Iranian educational psychologists; History of Education 
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Educational Psychology in Iran and the West: 
Past,  

Present, and the Future 
 

H. Lotfabadi.ph.D 
 

Educational Psychology is the psychological study of teaching 
and education and their effectiveness in educational situations. The 
ground for the educational psychologists’ work in education and 
modern psychology began from early twentieth century in Europe 

and America.  
The modern knowledge of educational psychology in Europe 
and the United States has experienced great development and 
advancement through the works of Scholars such as Alfred Binet, 
John Dewey, Edward Thorndike, Lev Vigotsky, Albert Bandura, 
Robert Sternberg, and many more All of these efforts have 

brightened the appearance of modern education.  
In Iran, such scientific attitude toward teaching and education 
appeared in the second half of the twentieth century, although 
prior to this, there were Traces in the thoughts and practices of 
great pedagogues in Iran. One can say that from Amir-Kabir’s era 
onward, especially during “mashrootiat” and after that through the 
efforts of great educators such as Mirza-Hassan Roshdiyeh, 
modern schools began slowly to appear and the modern 
knowledge of education began to rise and to expand new horizons 
in front of us. After this first period, the ٨٢٢nd meeting of the 
higher council of culture, which Coincided with the date of opening 
of this meeting based on the new logislatwre (approved on the ٨th 
of January, ١٩٥٢) by the Senate and the National Legislation 
Assembly, several events occurred: the goals and plans for 
education made a fresh start, the public education and higher 
education expanded unprecedentedly, and eventually, from year 
(١٣٥٠) ١٩٧١ the knowledge of educational psychology surfaced in 
its modern scientific definition in faculty of educational sciences, 
Tehran university,  through the establishment of the first round of 
graduate studies; and today, tens of professors, instructors, and 
researchers  work in the graduate and postgraduate programs of 
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educational psychology in the nine large universities in the country. 
Accordingly, about hundred students graduate from these 
universities per year and create the environment for further 
expansion of educational psychology and the use of it in Iran’s 

Education System. 
This article will first focus on describing the status of 

educational 
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Curriculum Planning in Contemprory Iran 

 
N. Mosapoor, Ph.D 

 
The terms curriculum planning and contemprory are both rather 
vague, as the first can have any of five different meanings and the 
second is difficult to mdefine as to where its beginning is. 
However, if we consider the formation of the Qaajaar dynasty as 
the beginning of the contemprory era in Iranian history, the 
establishment of Darolfonoon can also be regarded as a turning 
point in Iranian history of education. Reviewing this period in 
Iranian history reveals that the exposure of Iranians to Europe 
prepared the grounds for modern education and new schools 
taking root in Iran. It was within these schools that curriculum and 
curriculum planning was first introduced. On the other hand, since 
the government wanted to oversee the educational system and 
accepted the responsibility of shaping the popular culture, 
curriculum planning was entered into the educational system. The 
initial necessary knowledge in this area was acquired through 
translation; a step followed by sending students abroad, 
establishing the academic area of study, and training experts in the 

field.  
Overall, the history of curriculum planning in Iran can be viewed 
in five periods which include the initial European exposure from 
١٢٣٠ to ١٢٩٠ SAH followed by the first period of planning from 
١٢٩٠ to ١٣٤٠ and the period in which the planning system was 
established from ١٣٤٠ to ١٣٦٥. From ١٣٦٥ to ١٣٨٥ the scientific 
identity of the field was strengthened so much so that in the 
current period from ١٣٨٥ and on, the trained experts are expected 

to create knowledge as they form their new global identity. 
 

Keywords: curriculum planning in Iran, educational 
developments, history of education, curriculum, 
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Theoretical and Practical Developments of 

Instructional Technology in Iran in the Past Century 
 

H. Fardanesh .Ph.D 
 

The definition of Instructional Technology has been subject to 
fundamental changes during the past decade due to the developments 
in epistemological approaches, learning theory perspectives, and other 
fields related to Communication, Systems theories, and Education. The 
definition has changed from “use of tools and equipments in 
instruction”, to “design, production, implementation, and evaluation of 
instructional systems”, and finally to “theory and practice of design, 
production, use, management and evaluation of learning resources 
and processes”. Reviewing the history of this discipline of applied 
sciences in western countries, the place of it’s birth and initial 
development, shows the interaction of scientists in this field with 
conditions and environmental surroundings, needs and orientations of 
their educational systems. While, the situation of this field of sciences 
in our country, as an imported scientific field similar to many other 
fields, is totally different. Thus, to study the history of Instructional 
Technology in Iran, one should search the unfolded corners of 
educational events and occurrences for signs and marks related to 
topics, issues, applications, and contents related to the field. The 
review of historical educational occurrences will begin with the 
establishment of Darolfonoon institution, due to it’s importance, and 
will focus on educational and cultural events related to the trends and 
developments of characteristics, pertinence, and application of the 
Instructional Technology topics and issues  from the beginning of ١٤th 
solar corresponding with the beginning of ٢٠th century.  The review 
will be specifically focused on the educational events preceding and 
pursuant to the formation of Instructional Technology as a university 
field of study in the year ١٣٧٢. The results show that due to important 
events such as the Mashrotiat uprising, World War One, foreign 
countries conflicts about their interest in Iran, Reza Khan coup, World 
War Two, the petroleum nationalization movement, and finally the 
١٣٣٢ coup and it’s unpleasant aftermath, our country has practically 
lost the first fifty years of the ٢٠th century, that has been the era of 
vast development and prosperity for the western countries. This 
leeway has caused many academic fields of research and study, 
including Instructional Technology to fall behind the international 
developments. Unjustified conceptions about the nature, meaning, 
and content of this applied field of study has deprived the educational 
decision makers and educationalists from it’s benefits and 
consequences. In the final section, in light of a thorough scrutiny, 
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future prospects of the field are discussed. Hope that this review will 
shed some light on the path of interested scholars and researchers.  

  
Keywords: history of instructional Technology, Tool's Technology, 

System's Technology, reflective Technology 
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The Contemprory History of Philosophy  

of Education in Iran 
 

B. Sha'baani Varaki, Ph.D 
R. Mohammadi Jaabaki 

 
Philosophy of Education, as an academic discipline does not 
have that long of an history in Iran. Judging by the documents and 
testimonies of those involved in this area of study, it can be said 
that like any where else, the role of the professional associations in 
the development of the area is very crucial. In addition to the 
establishment of National Association of Educational Philosophy, 
the expansion of the graduate studies in this area and the 
subsequent increase in the number of graduates, along with the 
ever increasing number of their intellectual products, have helped 
with the improvement of this area of study. However, it seems that 
the Iranian educational philosophers have had the tendency to 
portray philosophy as something beneficial to teachers and 
students alike. In doing so, they have neglected their area of 
specialty and its bond with pure philosophy. It seems that they 
have to recognize themselves as authentic educational 
philosophers whose main goal is to develop and deepen 
philosophical issues within education rather than strictly focusing 

on the improvement of the educational quality. 
 

Keywords: history, education, philosophy of education, Iran 
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