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 آموزش يا پژوهش، كدام مقدم است؟ 
 ● ی ملک محمد  نبیز

 ● ر پوارشیک ـنیشاه
 علم است غواص بحار حد و کنار                       طالب علم ردیایی است بی

 وجو هزاران سال باشد عمر او                         او نگردد سیر خود از جست  گر
 ی مولو نیالدجالل 

اول  در  مولو  ه یبرداشت  سخنان  برداشت    نیچن  ،یاز 

از تصور او است و آنچه    شیبشر ب   یهاشود که وسعت ناشناخته یم

اختبه  در  »علم«  امروز  اریعنوان  بس  یبشر  از   اریاست،  کمتر 

 یآموزعلم  ی است که برا  نی ا  یمولو  گر یهاست. نکته دناشناخته

بلکه سال  دیبا و آنچه    دیهزاران سال زحمت کش  ها و 

به  اختامروز  ها  ماست، محصول سال  اریعنوان علم در 

  ن یلم و معرفت است؛ بنابراع  گاندیدتالش و زحمت رنج

که علم و دانش بشر محصول   شودی برداشت م  نیچن

انسان کاوشگرانه  سال  ییهاتالش  در  که  و  است  ها 

گرفته با رنج و مشقت فراوان صورت  ،یمتماد یهاقرن

علوم   یها یها و آکادمدانشگاه   ملهاز طرق مختلف ازج

  ونان ی  ن،یالنهرنیباستان، ب  نی مصر باستان، هند باستان، چ  در حوزه

باستان    رانیو...(، ا  ون یافالطون، ارسطو، رواق  یباستان )مانند آکادم

با مدارس    ی قرون وسط  ه،یحوزه اسکندر  شاپور،یدر دانشگاه گند

صورت لوح به  یحیمس  یو اروپا  یدر دوره اسالم  ینیردیو غ  ینید

نتقل شده م  دیبه دوره جد  نهیسبه نهیمکتوب و س  روس،یپاپ  ،یگل

 نینکته را خاطرنشان کرد که موتور محرکه ا  نیا  دیاست. البته با

م دانش    یفطر  ازین  تواندی تحوالت  کسب  به    ن یتـأم  ایانسان 

 .باشد یو اجتماع هیاول یازهاین

است که انتقال علم و دانش به دوره   نیتوجه اقابل   نکته 

داشته  یشتریو شتاب ب شیبه بعد، افزا ستمیاز قرن ب ژهیوبه دیجد

  گر، ید  ریگسترش داده است. به تعب  شتریو ب  شتریو دامنه خود را ب

مندتر شده است. مسئله مهم دوره، نظام نیکسب علم و دانش در ا

است.    یخیمختلف تار  یهادر دوره  مشدن مفهوم علدگرگون   گر،ید

 نیو از ا  گرفتیدور، علم در برابر جهل قرار م  معموال در گذشته

 و بحث درباره آن در حوزه   یو فرد   یاست روان  یجهت، علم حالت

م  یشناسمعرفت بردیگی قرار  قرن  دوم  ربع  از  اما  مفهوم    ستم،ی. 

به جامعه علم  یدیجد   د، یجد  ممفهو  نیعرضه شد. در ا  یاز علم 

معنا   نی. به اشودیدرنظر گرفته م  ینهاد اجتماع  کیعنوان  علم به  

خاص از مردم در    یاست که گروه  یاجتماع  تیفعال  یکه علم، نوع

ا هستند.  شاغل  حوزه  نهادها  تیفعال  ن یآن  انجام    یخاص  یدر 

مفهوم از علم، محدود به   نیهم دارد. ا  یخاص  یو ابزارها  شودیم

ن  قیعلوم دق انسان  یعنی  ست؛یهم  علوم  از هم  یبه  منظر   نیهم 

است که در    یاافتهیسازمان  تی نگاه کرد. در واقع، علم فعال  توانیم

 .رد یگی صورت م قتیکشف حق یراستا

کشورها  دیتول  ط یشرا  در  دانش  و  و   شرفتهیپ  یعلم 

توسعه، در زمان انتقال کامال متفاوت بوده است؛  درحال  یکشورها

 چیه  دیگفت که علم جد  توانیم  تیباقاطع  رانیاما در ارتباط با ا

علم  یارتباط ا  نیا  یبا سنت  نداشته و  بوم  و  نت  نیمرز    جه یعلم، 

نبوده است.    یرانیعالمان ا  یو پژوهش  یعلم  یهاتیها و فعالتراوش 

 کیزیخود تنها به ورود علم ف  یمدعا  نییتب  یمختصر، برا  نیدر ا

تأس  دیجد زمان    س یدر 

اشاره م .  میکنی دارالفنون 

در   دارالفنون  مدرسه 

هفت ١٢٦٨سال در  ه.ق. 

 ،یمهندس  رشته 

و    ،یداروساز طب 

توپخانه،    ،یجراح

معدنسواره  نظام،ادهیپ و  حدود    ی شناسنظام  آموز دانش   کصدیبا 

کرد.   کار  به  درس شروع  بر  عالوه  رشته  هر   ،یاختصاص  یهادر 

 .شدیم س یاگر الزم بود، تدر گرید ییهادرس

 

 ای استیافتهعلم فعالیت سازمان
 که در راستای کشف حقیقت  

 .گیردصورت می
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اجتماع  یسنت  فیتعر  در  به  شده،  دانشگاه  از  از    یکه 

دانشجو و  م  انیپژوهشگران  جست  شودی گفته  کار  به   یوجوکه 

و از کجا امکانات آن   یچه کس  نکهیمستقل از ا  پردازند،یم  قتیحق

  ی برا  ی. در واقع دانشگاه صرفا مکانآوردیرا فراهم م

ن )آموزش  ست؛یآموزش  استادها  و بلکه  دهنده( 

ن  دیبا  انیودانشج پژوهش  امر  در  شرکت    زیفعاالنه 

سال در  اما  سنت  ریاخ  یهاکنند.  دانشگاه،    یمفهوم 

  .شده است یسیچار دگرداستاد، دانشجو و پژوهش د

بر    ،یطیشرا  نیچن  در  آموزش  بودن  مقدم  از  صحبت 

ب  ایپژوهش   بود. همان  یمعنی برعکس  طور که در مقدمه  خواهد 

علم شد،  علم  یگفته  مراکز  در  امروز  پژوهش  ی آموزش  ،یکه   یو 

به    نیاست. بنابرا  شرفتهیپ  یاز کشورها  یانتقال  ی مطرح است، علم

  ف یفکر بازتعر  به   دیبا یقبل از پاسخ دادن به هر سؤال  رسدی نظر م

( که دچار ی)علم به مثابه نهاد اجتماع  دیمرتبط با علم جد  میمفاه

اند،  شده   رییتغ

امیباش   ف یتعر  نی. 

به   منجر  مجدد 

به   علم  بازگشتن 

خود    یواقع  گاهیجا

  ن یخواهد شد و در ا

داشت.    میخواه  یعلم  استیس   ،ی اسیداشتن علم س  یصورت بجا

به خود آموزش و پژوه از آن، خود  را    ی واقع  گاهیجا  شپس  خود 

  .تر خواهد بودتر و روشنسؤال آسان نیو پاسخ به ا افتیخواهند 

  

  

 

 

 اجرای موزیک در مدرسه دارالفنون ( ٢

 ( اجرای موزیک در مدرسه دارالفنون ١

 با یارتباط چیه دیعلم جد
 مرز و بوم ندارد. نیا یسنت علم



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انـودکـک یراـب هـفـلسـف
 ● محمدباقری 

 ●  گلپایگانیپوریا 

  تعبیر   این  در  هایىکه حاکى از ابهام  شودمی   مواجه  هایىپرسش   با  ذهن  آید،کودکان به میان مى   یاز فلسفه برا  هاییصحبت  یوقت 

رئالیسم و فلسفه   دئالیسم،یکودکان کدام است؟ آیا کودك همان کار فیلسوف مکتب ا  برای  فلسفه  از  ما منظور  و  چیست؟  فلسفه  اینکه.  است

 کودکان  نیست  قرار  اساساً  و  نیست  هااین  از  یک  هیچ  ما  منظور  اینکه  یا  و  شد؟  خواهد  گراخواهد داد؟ و یا فیلسوفى طبیعت  مى را انجاگرایعمل

 میها خواهپرسش  نیپژوهش به جواب ا  نی در ا  (.١39١، ی)ستار چون افالطون، ارسطو و کانت عمل کنند  ایفالسفه  همانند  خود  فلسفى  کار  در

است که به   یفلسف قیآموزش تفکر عم یبرا یاکودکان و نوجوانان برنامه  یبرا یفکرپرور  ایو نوجوانان )فبک(  دکانکو ی. فلسفه برادیرس

را    ی و دستِ کم، سه گونه تفکر نقادانه، تفکر خالقانه و تفکر مراقبت  پردازدی در کودکان و نوجوانان م  زی و تم  یپرورشِ قدرتِ استدالل، داور

 زی یر  هیپا  یتفکر زمان  نیا  ریو با هدف رشد تفکر در دانشگاه مونتکل  پمنیبا تالش ل  کایدر آمر  ریچهار دهه اخ  ی. طدهدیم  شرفتی پ  شانیدر ا

(.  ١39١و همکاران،   ی)اکبر  شد    یدچار نگران  ییکایکرده آمر  لیصاستدالل ارائه شده توسط شهروندان تح  تیفیشد که او نسبت به سطح و ک

قدرت تفکر    ت یتقو  یکه برا  دیرس  جه ینت  نیفاقد قدرت استدالل و قضاوت هستند. او به ا  انشیمتوجه شد که دانشجو  سیدر هنگام تدر  پمنیل

تا فلسفه را    دیبرنامه کوش  نیبا اجرای ا  پمنیشود. ل  تیتقو  یاز همان کودک  دیاست و قدرت استدالل باشده  رید  اریبس  گرید  انیدانشجو  نیا

  توانند یم زیو کودکان ن ستی بزرگساالن ن ژةیمد نظر داشت، بازگرداند. به نظر او فلسفه صرفاً و اطسقر  که گونه آن ش،یخو یواقع گاهیبه جا

مستعد انجام    یآن را انجام دهند و به طور ذات  توانندیآن را انجام دهند. او فلسفه را در معنای فلسفه ورزی به کار برد؛ کاری که کودکان م

 .)همان(آن هستند

مرسوم ذهنى مشغول    هاییاز دیویى، معتقد است که کار فلسفه انجام عمل تربیتى است، نه اینکه به نظریه پرداز  یلیپمن، به پیرو  

است و عملى نیست. برعکس اغلب اتفاق   ی» گمراه کننده خواهد بود اگر فکر کنیم که فلسفه، سراسر نظر  :سدنویی در این باره م  یشود. و

ضمن ارزش قائل شدن    ی(. و ٢00١,پمنیتوجه به عمل قادر به حل مسائل و مشکالت نبوده است« )ل  تنهایى و بدون  ه افتاده که نظریه ب

عقل عملى معتقد است نظریه به تنهایى و بدون توجه به بعد عملى اندیشه فاقد منفعت و سود و یا ناتوان در حل مسائل و مشکالت    یبرا



 

 
 

حل مسئله در   یتجربه، نفع عملى تفکر، استفاده از الگو  یو تأکید بر مفاهیمى چون بازساز  یآور  یخواهد بود. به طور کلى، لیپمن در رو

 .آموزش و تأکید بر مفاهیم خود و دموکراسى از دیویى تأثیر پذیرفته است

 

 پمن یل یفلسف روش

لیپمن، که شرح آن گذشت، روش فلسفى لیپمن تلفیقى است از شیوه دیالکتیک سقراط در تأکید بر    یفکر  هایتوجه به ریشه   با 

 عملى  فایده  بر  تأکید  با  گرایىاز ویتگنشتاین دوم و گیلبرت رایل و فلسفه عمل  یبه پیرو  ،یتفکر نقاد، روش تحلیل مفهوم در زبان عاد

اجتماعى که در  -در تشویق کودکان به تعامل زبانى یاز چارلز سندرس پیرس، هربرت مید و جان دیویى. و یروفلسفى، به پی وگوهایگفت 

رشد زبان و کسب    یروان شناسى اجتماعى لو ویگوتسکى را برا  های فلسفى جریان دارد، مؤلفه  یاجتماع پژوهشى و در حین گفت و گوها

  ینوعى دیالکتیک اجتماعى از راه تحلیل مفاهیم زبان عاد  توانیروش فلسفى لیپمن را م   ذال  گیرد؛اجتماعى کودکان به کار مى  هایمهارت

  .در پاسخ به مسائل زندگى روزمره دانست

 :است ریزیرساختى دراندیشه لیپمن و نحوه ارتباط آنها به شرح ز عناصر

 

 کودکان  یفلسفه در فلسفه برا گاهیو جا  نقش

موضوع حل مسائل   نای  در فلسفه  نقش  که  دریافت  توانآنچه در ارتباط با روش فلسفى لیپمن و برداشت او از مفهوم فلسفه بیان شد، مى   از

فراشناخت  یآن و یا گفت و شنود برا ینظر

که دیویى به آن معتقد   نانو عملى دارد. به عبارت دیگر، چ  ینیست، بلکه فلسفه در برنامه آموزشى لیپمن نقش کاربرد  یمفهومى و نظر

 کودکان  به  توانکودکان به مثابه روشى به کار رفته که از  طریق آن مى   یبود،فلسفه نقش عمل تربیتى را بر عهده دارد و در فلسفه برا

 :نویسدمى رهبا این در لیپمن داد؛ آموزش

آموزش به    یبسط فلسفه، با این هدف که بتوان آن را به عنوان جانشینى برا یتالشى است برا  شود،یکودکان نامیده م  یفلسفه برا  آنچه»

  دارد،  معنا که اشتیاقى و نیاز به  گویىواداشتن ذهن کودك به کوشش در جهت پاسخ  یکار برد. این روش، روش آموزشى است که در آن برا

 .(١39١،ی)ستارشود«-مى برده بهره

مرسوم و معمول آموزش، همچون   هایروش  یاو از جانشین کردن این روش در آموزش، جایگزین ساختن روش استداللى فلسفه به جا  منظور

علومات را به ذهن  انتقال مستقیم دانش و م  هایروش   اعتبار  کوشدمى   یروش سخنرانى و انتقال مطالب در آموزش مطالب مستقیم است. و

از آموزش است که طى آن ذهن   یدرس مرسوم است، زیر سؤال ببرد؛ لذا از نظر او فلسفه فرآیند  هایو کالس   دارسم  در   که  آموزان،دانش 

او،  . در تعریف شودیکودك به کوشش واداشته شده و مشتاقانه در جهت پاسخ گویى به یک نیاز و متعاقباً حل یک مسئله عینى برانگیخته م

. کندبسط فلسفه تلقى مى   ی و تالش برا  ییگوروش، اشتیاق و انگیزه، کوشش ذهنى فعال، پاسخ  سىعناصر اسا   یکودکان دارا  یفلسفه برا

گوناگون فلسفى نیست، بلکه به عنوان یک روش آموزشى مطرح    های فلسفى و نظریه   هایاندیشه   یبسط دادن به منظور تجویز محتوا  نای  اما

کودکان کودك خود به تفکر    برای  فلسفه  در.  کندکرد فلسفه با کودکان انتخاب مىیرو  یکودکان را به جا  یفلسفه برا  کردیرو  پمنیاست. ل

سوفى است، کودکان   یوستین گاردر در کتاب دنیااما در فلسفه با کودکان، که رویکرد ی یابد،یفلسفى دست م هایپرداخته، به پاسخ پرسش 

 .شوندگذشته در یک زمینه تاریخى مشغول مى فالسفهاز اندیشه فلسفى  ایفعال نیستند و فقط به دریافت مستقیم خالصه

 کودکان  یطرح فلسفه برا  یاجرا ضرورت

  ی . پس برای وارد کردن عمق فلسفشودی ممکن نم  فلسفی  هایبه آن، صرفاً با آموزش مکتب  دنیروزمره و عمق بخش  ی فلسفه به زندگ  ورود

را به حافظه بسپارند    یمکاتب فلسف  نکه یفکر کنند، نه ا  یفلسف  اموزدیابداع کرد که به مردم و شهروندان ب  یتیترب  ی روش  د یروزمره با  ی به زندگ

همچون کنجکاوی در دوران    ی اتیاست و اگر روح  رهنگامید  اریافراد، دوران دانشگاه بس  یو استدالل  یذهن   هاییی توانا  تیاما چون برای تقو

و    یقوای منطق  تیوتق  یعنیکار    نیا  جه یشود، در نت ایاح  تواندینم  یدر بزرگسال  گر یبرود، د نیاز ب  هایینشود، بلکه با آموزش   تیتقو  یکودک

 .(١3٨٦ ،یاز دوران کودکان آغاز شود  )ناج  دیبا ،یتعمق فلسف جادیا همراهبه  ،یلیتحل
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ارتقای    تیمردم کاربرد داشته باشد( و اصالحات در آموزش و پرورش و در نها  ی که در زندگ  ایکاربردی )فلسفه  ۀراستای نهضت فلسف  در

  ن یاز فلسفه متولد شد که فلسفه برای کودکان و نوجوانان نام گرفت و از ا  گری ید  ۀو پژوهش در علوم، شاخ  ی سطح تفکر در فرهنگ عموم

و مسائل و مشکالت    رندیبگ  م یچگونه خودشان فکر کنند و تصم  دهد  ادی شد تا به کودکان    ییها و مدارس راهنما-دبستانفلسفه وارد    قیطر

 .(١3٨٦ ،یالمقدور خودشان حل کنند )ناج یخود را حت

  د ینشده باشد و شخص دربارة آن ترد  هیبرای فرد توج  ی به خوب  زییدر فرهنگ ما تا چ  مینبیی که م  شودی مشخص م  ی برنامه زمان  نیا  تیاهم

گرفت و سپس    میداد، انتخاب کرد، تصم  زیابتدا شناخت، تم  دی(. بادیهمچون تقل  رییدر مسائل خط  یداشته باشد اجازة انجامش را ندارد )حت

م کرد.  مسئول   اعمل 

و    میاعمال خودمان هست

تصم اخذ  در   میاگر 

انگاری  سهل  درست 

. میمستحق مجازات  م،یکن

اسالم ما،    ی درفرهنگ 

هم با  به    ۀمردم  وجود، 

روشن  یآگاه دعوت    یو 

شده اند )همان(؛ لذا ما به  

 مناسب  که  ایبرنامه 

و    یاسالم  غنی  فرهنگ

قدرت    یرانیا و  باشد 

در  درست  قضاوت 

  ت یقوت  را  آموزاندانش 

. چنان که میدار  ازیکند، ن

  :دگوییاستاد مطهری م

و   دیبا  ما استنباط  نحوة 

در کنار    د،یایبار ب  نیباگر فرد دهن  ند؛یایتا بتوانند از لحاظ فکری تا آنجا که ممکن است مستقل بار ب  می بده  ادیقضاوت کردن را به کودکان  

ذهن افراد سوءاستفاده   بهاست که    نیا  شتربی  احتمال   کند؛  نگاه  خوب هایاحتمال وجود دارد که به ذهن آدم  کیفقط   ادیز   اربسی  هایاحتمال

خواهد رفت و در    نهیگز  نیشود، مطمئناً به سوی بهتر  لیقا  زییآرای مختلف تم  نیاگر بتواند ب  یو... نگاه کند؛ ول  غربی  سکوالر  هایگر، رسانه 

اش واداشتن    دغدغه  ۀبرنامه که هم نیجهت، ا  نی(. به هم١37٦، یرا انتخاب خواهد کرد )مطهر  نهیگز  نیو اخروی، بهتر  وییدن  یکل زندگ

برای کشور ما به شدت   بخشد،یفرد عمق و غنا م  زندگی  به  و  است  خود  اطرافنه های  افراد و شهروندان به تأمل و تفکر در خود و امور و نشا

   .(١3٨٦ ،یاست )ناج ازیمورد ن
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 معلمان امروز  روز،ی د انی دانشجو
 ●  زهرا صیادی انار

  نهیدر قرنط 4/١ کالس

ناشناخته به    یروسیو  یدمیبناگاه ناقوس مرگ به صدا درآمد و انتشار خبر اپ  99-9٨  یلیبهمن ماه سال تحص  یروزها  نیآخر  در 

  ی کرس یتمام  یبتواند به سادگ یکروسکوپیموجود م نیکرد که ا یفکر نم یشد. در ابتدا کس رانیا یخبر یاول رسانه ها تریت ١9 دینام کوو

  ن یا  میکرد  یبکشاند. همه ما فکر م  یلیرا به تعط  یاسیو س  یفرهنگ  ،یحیتفر  ،یمراکز مهم اقتصاد  زیها و ن  شگاهمدارس و دان  یآموزش  یها

نبود. من به عنوان    نگونه یاما ا  میگرد  یمان بر مخود  یبه سر کار و زندگ  ی بدن  تیاستراحت و  تقو  یاست که با کم  یسرماخوردگ  ینوع  زین

دانستند و   یسفر و گردش م  یمغتنم برا  یرا فرصت  یلیتعط  نیشان، ا  زیعز  یایدانش آموزان و اول  شتریبآموزگار، خوب به خاطر دارم که    کی

 دیلطفاً هر موقع مدارس باز شد، اعالم کن  م،یرویبه شهرستان م  التیگفتند :» خانم ، سالم ما به خاطر تعط  ی خود م  یها و زنگ ها  امیدر پ

هم در حال گسترش   رحمیب روسیو  نیو ا  میمدارس بود  ییشدن اوضاع و بازگشا  ی.« خالصه گذشت و ما همچنان منتظر عادمیتا ما برگرد

 ریو کاهش مرگ و م  یماریاز انتقال ب  یریجلوگ  یبرا  یخانگ  نهیبه قرنط  میسالمت کشور تصم  نظام  تیقلمرو خود در سرتا سر جهان. در نها

  ن ی از ا  زیما ن  4/١شد که البته کالس    لیخانواده آموزش و پرورش تبد  یاکابوس بزرگ بر  کیو به    لیتعط یمراکز آموزش  جهیگرفت؛ در نت

خواهد ماند.  من از همان موقع به فکر افتادم،   لیهمه روشن شد که مدارس همچنان تعط  یبرا  یماریب  وعیبعد از ش  ینبود. کم  یمستثن  هیقض

اکثر بچه ها    م، یشد  یوارد بخش سوم کتاب م  می. تازه داشتد من در آموزش به من وابسته و چشم به کالم من دوخته بودن  ینوپا  یبچه ها

و    میها آسان شود و راحت و روان بخوان  یکه  تمام سخت  یبه زمان  م،یودب  دواریروشن ام  یداشتند. من و بچه ها به روزها  یخوب  شرفتهیپ

خود دانستم که به صورت    فهیشد؟ پس وظ  یم  ی چ  زمانیکالس عز  فیتکل  م؟یداد  ی کار را انجام م  نیچگونه ا  نهیدر قرنط  یول  میسیبنو

  :مضمون ارسال کردم نیا ای یامیدادم و در آن پ لیکالسم تشک یبرا ی گروه ،یمجاز یرا آغاز کنم، در بستر شبکه ها سمیتدر یمجاز

دو ساعت از وقت    ای  کیکنم در روز    ی از شما خواهش م  م،یدر خانه بمان  میاکنون که ناچار  یگرام  یایسالم اول  م؛یاهلل الرحمن الرح  بسم»

دخترانم   اریکنم تا شما در اخت  یارسال م  تانیو کاربرگ ها برا  ریپادکست، تصاو  س،یتدر  لمی. فدیاختصاص ده  زمیخود را به آموزش دختران عز

 «4/١.  با تشکر  آموزگار کالس دیمن ارسال کن یکارشان را برا جهیو نت دیدهقرار 

بچه ها    ینمانده و باالخره وقت  یاز کتاب باق  یزیچ  یگریداشتند که  د  دهیمخالفت کردند، آنها عق  ایاست در ابتدا چند نفر از اول  ادمیخوب   

 ن یبا ا  شتریب  یهم بودند که با آگاه  یگرید  یاعده   یو همان وقت از گروه کالس خارج شدند ول  شودی جبران م  ند،یایبه کالس ب  یحضور

است    یبود و معلوم نبود کرونا ماندنگذشته    ی خانگ  نه یماه از قرنط  کیرا از اسفندماه آغاز کردم.    یآموزش مجاز  ز یکردند. من ن  فقتکار موا

  ی و نقاش  کیتبر  ی. از بچه ها خواستم تا با کارت هامیبرگزار کرد  یبه صورت مجاز  ایاول  ی!؟ »روز پدر« را با کمک بچه ها و همکاریرفتن  ای
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 میخود بود  یبه روال عاد  یمدارس و بازگشت زندگ   ییاز بازگشا  یخوب  یخبرها  دنیمهربانشان تشکر کنند. هر روز منتظر شن  دراناز پ  بایز

ماه  دیشا را    مینتوان  ندهیآ  یهاتا  مدارس  مسئول که   یبهداشت  نیاما  کردند  اعالم  کشور 

ها  یعموم  یهامکان کالس  دانش  میکن  ییبازگشا یهمچون  حضور  در  و  آموزان 

مسئول  یآموزش  ستمیس و    نیو  آموزش  برا  تیپرجمع هشدار  زنگ  است.    ی خطرناك 

کشور از حرکت باز بماند؛    یچرخ نظام آموزش نبا درآمد.  به صدا  م   دیپرورش    م، یداد  یاجازه 

در دانش آموزان کم   یریادگیو عشق    زهیانگ مدارس مشخص نبود و    ییچرا که زمان بازگشا

و  زمان بود که آموزش    نی. در همماندندیم باز   لیتحص  زگونه آن ها ا  نیشد و ا  یرنگ م

با   یشده و کادر آموزش یدانش آموزان طراح مجاز شبکه  کرد  اعالم  به    یپرورش  مختص 

 یتوانند کالس ها  یشبکه م  نیدر ا  تیعضو  ی خود را برگزار کنند؛ شبکه ا  یدرس مجاز

 یگاهیکه جا  یتیو ترب  میمدت کم و در نظام تعل  نیدر ا  دیبرنامه جد  نیا  یدانش آموزان«. اجرا  یهمان »شبکه اجتماع  ایبا عنوان »شاد«  

  ی مشکالت آموزش از راه دور را برا  ییبه تنها  یستمیس  نیچن  ی راه انداز  ایبود اما آ  رینظ  یدر نظر نداشت، اقدام ب  یمجاز  ی آموزش  یبرا

  ی رساختیبخصوص مشکالت ز  شد،ی مبرطرف    دیداشت که با  یقصهنوز نوا  دیجد  یساختار آموزش  نیکرد؟ ا  یو دانش آموزان هموار م  نیمعلم

 نترنت یا  یهابسته  دیخر  یبرا  یپول کاف  ایهوشمند و    یبه گوش  یدر مناطق محروم و قشر کم برخودار جامعه که دسترس  ،ی همگان  یو دسترس

  ی تا حدود حل شد. کرونا با تمام ب   جیدربه ت  زیمشکل ن  نیا  نیری داشت که با همت همکاران و خ  یدر پ  یادیز  ی نداشتند؛، مشکالت اساس

خود را گسترش    ییاجرا  یهارساخت یز  یبحران   طی شرا  ی کرد که برا  دار یرا از خواب ب  یآموزش  ستمیبود که س  ن یکه داشت، حسنش ا  یرحم

مناطق کشور باشد. بحران کرونا    یو عدالت آموزش در تمام  یسازدر آموزش را باال ببرد و به فکر همسان  یدهد و فرهنگ استفاده از تکنولوژ

را   یکیتار توانستیکه م یبار هم در دوران نیا ثارگریشد اما معلمان ا یماریب وعیاز ش یریشگیپ یمدارس برا ی حضور  تیسبب توقف فعال

بر رفع   یممکن سع  شمعلمان بودند که با هر رو  نیرا با خود به ارمغان آوردند، ا  یمجدانه، روشن  حاکم کند با تالش  تیو ترب  میبه عرصه تعل

  (ییاول ابتدا هیکشور کردند.  )خاطره معلم پا یکرونا بر نظام آموزش دیتهد هیسا
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 !؟یی کجا زمیعز  ریوز 
 ●  فرانک آرامی

سند تحول اما فاقد   یبا چاشن  ییها  برنامه

 !ییاجرا یراهکارها

وزارت   کردیرو  دیکار آمدن دولت جد  یرو  با

 یو تحول م  ر ییدستخوش تغ  زیخانه ها  ن

افراد تمام  برا  یشود.   یتصد  یکه 

سووزارتخانه  از  جد  یها   یمعرف  دیدولت 

برنامه مشخص هستند   کی  یدارا  شوند، یم

سوابق خود،   انیو ب  یکه در آن ضمن معرف

آن نهاد   ندهیآ  ینقشه راه جامع برا  میبه ترس

و    انیم  در پرداخته  مدت  بلند  و  مدت 

برا  یراهکارها را  خود  نظر  حل    ی مد 

ها چالش  و  خانه    یمشکالت  وزارت  آن 

 .کنند یم انیب

مس  زین  ازدهمی  دولت  یوزرا  یمعرف  ریدر 

 ریرا به عنوان وز  یباغگل  نیخود ابتدا حس

معرف  یشنهادیپ پرورش  و  کرد   یآموزش 

 ندگانیاعتماد نما  ی نتوانست را  ی باغگل  یول

مردم را کسب کند و بعد از او قرعه به نام  

 یاضیبار هم ف  نیافتاد، اما ا  یاضیمسعود ف

و  میتعل  یدر تصاحب کرس یبه مانند باغگل

 ینور  وسفیام  ناکام ماند تا سرانج  ت یترب

ا وز  نیبه  فقدان  کننده  نگران  در   ری قائله 

پا پرورش  و  دار    انیآموزش  سکان  و  داد 

 .شد ت یو ترب میعرصه تعل

ا  یمهم  سوال م  نجایکه در  شود    یمطرح 

ط  نیا در  چرا  که  ها  ی است    ر یاخ  یسال 

 یآموزش و پرورش  در انتخاب و ثبات وزرا

 یخود با چالش  مواجه بوده است. به طور

  ضاحیکه در دولت دهم شاهد استعفا و است

ا  یوزرا بوده  پرورش  و  در    میآموزش  و 

ماجرا  نیهم که  بود  دهم  قاچاق   یدولت 

  ی ر وقت آموزش و پرورش حواشیدختر وز

  ت یو ترب  میو نهاد تعل  یرا متوجه و  یادیز

دولت   شروع  با  اکنون  و   ازدهمیساخت 

عم در شاهد  دولت  موفق  چندان  نه  لکرد 

به    میآموزش و پرورش هست  یوزرا  یمعرف

برخ  یطور ا  یکه    ی شنهادیپ  یوزرا  نیاز 

معلم  یحت جامعه  نزد  و   گاهیجا  نیدر 

 .نداشته اند یتیمحبوب

سع  نیا  به ادامه  در  ا   یخاطر  با   میکرده 

ها  ینگاه برنامه  به   یوزرا  ینقادانه 

رد   ل یدال   ازدهمیدولت    یشنهادیپ

  ی آنان را بررس  تیصالح  دییو تا  تیصالح

 یخود به برنامه ها  یبررس  نیو در اول  میکن

. در برنامه  میانداخته ا  ینگاه  یباغگل  نیحس

وزارت   یشنهاد یپ  ریوز  نیاول  یباغگل  نیحس

عبارت   پرورش  و  مدرسه  "آموزش 

م  "یمحور چشم  دق  خوردیبه  در   قایکه 

بن تحول  ا  نیادیسند  ب  نیهم    ان یموضوع 

مکان عنوان  به  مدرسه  بر  و    ی برا  یشده 

ها فرصت  و  خدمات  و    میتعل  یعرضه 

 یهای ژگیاز و  یکی شده است.    دیتاک  تیترب

هدا  نیا و  کشف   یاستعدادها  تیمدرسه 

توج  و  آموزان  دانش  عال  همتنوع    ق یبه 

م آنان  مهم   یمختلف  نکته  اما  باشد 

 یراهکار  ر یوز  نیکه در برنامه ا  نجاستیا

چن  یبرا ا  نیتحقق  کشف   یمدرسه  که 

استعدادها آموزان    یکننده  دانش  متنوع 

از    شانیخورد و منظور ا  یباشد به چشم نم

به طور مشخص   "یمدرسه محور"عبارت 

طبق سند تحول   نینشده است. همچن  انیب

اعم از    یتیمختلف ترب  یساحت ها  نیادیبن

ترب  میتعل  ،یهنر  یشناخت  ییبایز  ت،یو 

علم  ،یاداقتص و  که   یم  یحرفه  باشد 

بر توجه به ساحت   یباغگل  نیدربرنامه حس

شده است اما باز   دیتاک  یتیمختلف ترب  یها

چگونگ به  ها  نیا  یاجرا  یهم   یساحت 

 .شود ینم  یاشاره ا یتیمختلف ترب

ف  در مسعود   ریوز  ن یدوم  یاضیبرنامه 

عبارت   یشنهادیپ پرورش  و  آموزش 

آموزش  شیافزا" در   یمهارت  یهاسهم 

به    "آموزش و پرورش مقطع متوسطه دوم 

م تحول   نیا  خوردیچشم  سند  در  عبارت 

ا  نیادیبن با  ب  نیهم  که   انیعنوان  شده 

  ک یحداقل    یدارا  دیبا  افتگانی  ت یترب

معاش حالل   رارام  نیتام  یبرا  دیمهارت مف

گونه  به  جدا  یاباشد  صورت  در  از    ییکه 

تعل ترب  مینظام  مرحله   یرسم  تیو  هر  در 



 

 
 

خود و اداره خانواده را   ی زندگ نیتام  ییتوانا

 داشته باشند

ا  سوال مهم    نیبه ا  ریوز  نیاما در برنامه 

با چه  و  است که چگونه  نشده  داده  پاسخ 

در مقطع متوسطه    توانیم  یراهکار

تما که  آموزان، دوم  دانش  تمرکز  م 

حت و  رو  یمعلمان  بر  ها   یخانواده 

آموزش  است،  کنکور    ی هامقوله 

تر   یمهارت مهم  سوال  و  گنجاند؟  را 

ها  نکهیا آموزش  از  شما   یمنظور 

 ییآموزش ها  ست؟یچ  قایدق  یمهارت

  یی آموزش ها  ای  یمهارت زندگ  یبرا

 ؟یکسب مهارت شغل یبرا

  ی در برنامه خود برا  یاضیمسعود ف  نیهمچن

از   روشیپ  یهاجبران کمبود معلم در سال

  ت یساله ترب  3ساله و    ٢  یدوره ها  یطراح

ها  دانشگاه  در  صحبت   انیفرهنگ  یمعلم 

ا  کندیم طرح  در  ا  شانیاما  مسئله   نیبه 

نشده است که با کدام برنامه    یمهم توجه 

م راهکار  که    دیکن  نیتضم  دیخواه  ی و 

ا  لمانمع ال  نیدر  دو  ساله   یدوره  سه 

به سطح    یو مهارت  یاز لحاظ دانش  توانندیم

 ندیدوره کوتاه فرا  نیدر ا  ایمطلوب برسند؟ آ

 فتد؟ی معلم به نحو مطلوب اتفاق م تیترب

دو   نی که در برنامه ا  یگریاشتراك د  وجه

 یم  دهیآموزش و پرورش د  یشنهادیپ  ریوز

است در   یشود توجه به اصل عدالت آموزش

بن و    نیادیفصل هفتم سند تحول  آموزش 

ب بخش  در  ن  انیپرورش  بر    زی راهکارها 

  ی کتب درس یحجم و محتوا  یتناسب ساز

دانش آموزان،    یها  یژگیها و و  یبا توانمند

ب ها  شتریتوجه  تفاوت  و    یفرد  ی به 

ها  یتیجنس تفاوت  و  و   یشهر   یآنان 

وجود   نیشده است اما  با ا  دیتاک  ییروستا

ها برنامه    ی شنهادیپ   یوزرا  نیا  یدر 

اندازه    ق،یدق  یراهکار قابل  و  مشخص 

ا  یبرا  یریگ ساز  نیتحقق  ها    یتناسب 

راهکار  ینم  دهید ارائه  عدم   یشود. 

برا بند  جادیا  یمشخص  رتبه   ینظام 

آموزش موسسات  و  منظور   ی مدارس  به 

  آنان   تیفیک  یعملکرد و ارتقا  یشفاف ساز

 نیا  یبود که در برنامه ها   یگریخلل د  زین

 .شد یم دهیافراد د

م  بنابرآنچه مشخص  شد  که   یذکر  شود 

ف  یباغگل  نیحس مسعود  وجود   یاضیو  با 

پرورش،    یکل  ییآشنا و  آموزش  مسائل  با 

راهکارها در   یبرا  ییاجرا  یفاقد  تحول 

حوزه آموزش و پرورش بوده اند و مهم تر  

  ی دو فرد از سو  نیا  تیاز همه عدم مقبول

  ی بر علت شد تا  از سو  دیمز  نیجامعه معلم

 .کنند  افتیقرمز در رتمجلس کا

اول  ینور  وسفی از    نیاما  را  برنده  برگ 

کرد، معلمان   افتیدر  نیسمت جامعه معلم

 ی سخت  یریموضع گ  ینور  وسفیدر برابر  

 نیاز خود نشان ندادند چون اکثر آنان بر ا

آموزش و    ستمیباور بودند که او از بدنه س

  ی برا  ژهیو  یازیخود امت  نیپرورش است و ا

  وسف ی   یشود. به برنامه ها  ی او محسوب م

نگاه  ینور که  م  میاندازیب  یهم    ی متوجه 

تر    یاز مسائل نگاه جزئ  یکه در برخ  میشو

ل دارد به طور  نسبت به مسائ یو شفاف تر

سند تحول    یو بازنگر  میبر ترم  یمثال و

 دیسند با  نیکه ا  داندیتوجه دارد او م  نیادیبن

اجرا تام  ییضمانت  بر  و  باشد   نیداشته 

سند    ن یا  ی ااجر  یبرا  یاستلزامات ساختار

 یساز  ادهی او بر پ  نیکرده است همچن  دیتاک

مل ارزش  ینظام  و    ی اب یسنجش 

و   معلمان  پرورش،  و  آموزش 

براساس شاخص    یتیترب  ینهادها

  توجه کرده است یبوم یها

نسبت به    یطور کل شناخت و  به

مسائل آموزش و پرورش به نسبت 

ف  یباغگل  نیحس مسعود    یاضی و 

از    یو  رش یبوده است و پذ  شتریب

 یو  تی صالح  دییسمت معلمان منجر به تا

 یو  یمجلس شد. اما در برنامه ها   یاز سو

و   ینی شفاف، ع  یفقدان ارائه راهکارها  زین

 جادیمدرسه صالح، ا   جادیدر حوزه  ا  ییاجرا

  ی در مدارس و چگونگ  یمهارت  یآموزش ها

آموزش و پرورش   یبرنامه ها یفیتحقق ک

شود که    ی م  دهیهمچنان د  گر یو مسائل د

برا  کیخود    نیا بزرگ  ساختار    یضعف 

 .شود  یرورش محسوب مآموزش و پ

با  در وزرا  دیآخر  تمام    ی شنهادیپ  یگفت 

تحول  سند  به  همواره  پرورش  و  آموزش 

به    ایداشته اند اما گو   یاژهیتوجه و  نیادیبن

سند    ن یمسئله توجه نکرده اند که در هم  نیا

ذکر   ح ینکته به طور  صر  نیا  نیادیتحول بن

 میترس  ازمندیشده است که: تحقق اهداف ن

 ر،یمس  ی طاست که در آن نحوه    ی نقشه راه

کار و الزامات  میمنابع و امکانات الزم، تقس

مشخص شده   قیکار به صورت شفاف و دق

برا پرورش  و  آموزش  از    ییرها  یباشد. 

برا  یروزمرگ و  در   یخود  برداشتن  قدم 

 یکل  است که از  یافراد  ازمندیتحول ن  ریمس

آموزش    ندهیآ  یها فاصله گرفته و برا  ییگو

برنامه پرورش  قابل   افشف  ق،یدق  یاو  و 

 .داشته باشند یریاندازه گ
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 !مند؟ یب ایاست، مند   ن یا دغدغه
 ●  زادهقلی

. شما هرچه  شومی جواب دادم، اگر الزم باشد هستم. نباشم هم م  د؟هستی  منددغدغه   یشما فرد  ایآ  دند؛ یهمان روز اول پرس  یوقت 

قبل هاهم بودم.    یلیگذاشتم و پاسخ دادم؛ بله که هستم. از خ  نهیس  روی  دست.  باشد  منددغدغه   یستیالزم است؛ معلم با  نایقی. گفتند:  دیامر کن

درست    ان،آقای  بله.  است  مندنوشت که نوزاد مذکور دغدغه   زری  اشدفترچه  رزی  و  مانشکم ننه   یرا گذاشت رو  اشیهمان زمان که دکتر گوش

. عذر هم  نوای ب یکه آن ها چهارتا کت و شلوار پوش بودند و من جوانک  آورمی کنم. بهانه هم نم-یاست خانم ها. بنده گفتم. انکارش هم نم

کرد؛    ریگ  مانیها بعد از آن که پا  نیکه ا  دانستمی چه م  رگید  یول  م؛یبدجور دماغم را پرکرده بود. ما گفت  ش یسلف، بو  یده یکه کوب  آورمینم

دخترخاله مان بود    شیهم گفتند و حواسمان پ  دی. به ما که نگفتند. شامیدانستی »مند« اش را بزنند و تنها دغدغه بماند. ما چه م  خواهندیم

اول  بعد  بودند  که قول داده از دولت گرفتم؛ نشانم کنند. ول  امیمستمر  نی از آن که  ا  ی را  اگرهم گفته بودند،  بلندتر    یکاش کم  ی نگفتند؛ 

نرو  گفتند؛یم ما  ب  فهیو طا  شیخو  انیم  میتا  افتاده  میندازیجار  بر حوض عسل  با مالج  بمایکه  رساتر  اذا  نم  کردندیم  انی.  ما    م رفتییتا 

مان را کامل   یبده  میمواجبمان را گرفت  یکه تا سرماه صبر کنند؛ وقت  مییو به طلبکاران هم بگو  میقرض و وام عقد کن  رهزا  با  را  ماندخترخاله

برق از   م،کندیی و تخم مرغ سلف را پوست م  ینیزم  بیس  میداشت  یتا ما وقت  داشتند،یواضح تر مقال م  ی. اگر فرموده بودند کاشکمدهییم

و او هم با    رمیبگ  یتا نان لواش اضاف  رفتمیکه سراغ آشپز نم  دانستمی دو تکه قوت. اگر م  نیشده است همسرمان نپرد که نصف حقوقمان  

. اگر واقف بودم که »مند«  شانیمن است و استخوانشان مال ننه بابا  یمعلمم و گوشت همه برا  کردمیفکر م   یمالقه به سرم بکوبد. ناسالمت

به خودم    ر؛یفحش و ناسزا به اجداد مرحوم مد یبود که به جا نیشوم. جز ا  ینبود آب گرم حمام عصب طر مگر ابله بودم که بخا دارند،ی را برم

هم    نیچن  نیو ا  قبوالندمیبه خودم م   دیو لرزش را بکش. باور کن  نیاالن هم بنش  ،یرفتیهم دغدغه است. خودت پذ  نیکه خب ا  میبگو

 ستمیمشکالت س نیکه ا میدفهمی یم مکردیی که اگر م م؛ی. لکن نگفتند؛ اگر هم ادا کردند، ما استماع نکردمکردی پوست صورتم را خراب نم

دغدغه   یشده بود، ول لی. خب دانشگاه تعطمیدغدغه ها است که ما همان روز اول اجابت کرد نیاز هم ییکرونا هم جز یو سامانه در زمانه

بدهم که نوبتم برسد و بروم معضالتم را به    کیکش  س رئی  اتاق  در  پشت  رفتمی ها آگاه بودم نم  نیاگر به ا  دیریبود. بپذ  افتهین  صیکه ترخ

 م؟یکه، مگر از شما من باب مسائل دانشگاه نظر خواست ند یهم بگو شانیخدمتشان برسانم. و ا

موالنا را با    تیب  نیو دائما ا  ماندمی . مماندمیم  ری. خرفتمیو م  دمکشییکه راهم را م  مگویی نم  دمشنیی . اگر هم مدمیبنده نشن زان،یبله عز 

 :خواندمیخود م
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 "یمعلم تا معلم پرور  تیاز ترب"

 ”ها ت یاهداف و واقع یدگیهم تن در“

 )م یرگییم ادی نجایما ا(

 ●  امیرحسین فکرجوان 

قوه   گاهیجا  عنوان  به  آموزش  معلم  نهاد  در   یمحرکه 

فرهنگ  انیم باور  حتی  هاملت  و  هاهمه  و    هایبا  متفاوت 

و انکار   یقابل چشم پوش  ری غ  ی ارزش  یمتناقض، دارا  یدئولوژیا

بد چن  یه یاست.  وجود  با  که  روشن  ن یاست  امکانات    یامر  تمام 

هر چه    ی خشو اثرب  یگستردگ  یاراست  در  هاو عملکرد   هاه ی،سرما

که    نجاستیاما ا  شود؛ی به کار گرفته م  ت یو ترب  میبهتر نظام تعل

آرمان تفکر  و   انه،یواقع گرا  یو فضا  یفاصله  داده  نشان  را  خود 

 .کندیم دایبا وضع مطلوب پ یادیوضع موجود فاصله ز

اصل  خواستن،  رکن  سه  توانستن  و   جهینت  یدانستن 

  ی در صورت  ندیفرا  نی. ادهندی م  لیفعل را تشک  کیبخش بودن  

م اجرا  ا  شودی به صورت مطلوب  تمام  اراده  نیکه  با   ایمراحل 

به سمت غا بوده و هماهنگ  شده    ینیبش یپ  تیهدفمند همراه 

 .حرکت کنند

اراد  اگر  جر  یبه  آموزش  هاان یبودن  نظام  بطن    ی در 

 میابییرا م  یقابل تأمل  هایو نقص  هایکاست  می کشورمان دقت کن

که سند    ییکالن است. جا  یها -دگاهیکه نشان دهنده ضعف در د

  های ینقشه راه و نماد در ساختارساز  کیبه عنوان    نیادیتحول بن

 ها،است یس  یتمام  طیسب  یدگاه یدرآمده و با د  فیبه تال  یسازمان

آموزش و    یو بدنه سازمان  ی انسان  یروین  هایساحت  و  هاعنوان 

را منطبق با فرهنگ مل به    نتبیی  مندو نظام  یپرورش  اما  کرده 

مقام    چیه در  عنوان 

مورد توجه قرار    ییاجرا

پردیگینم با    شی. 

  ط یموجود از شرا  نهیزم

آموزش  یکل  ی نظام 

م از    مخواهییکشور 

  ریخط  یتیمأمور

 .مییبگو

تعامل    یدگاهیبا د  اگر

فرا به    ندیمحور 

کن نگاه   م، یآموزش 

حداقل در  و    نترییآموزش  معلم  متقابل  ارتباط  خود،  حالت 

 یمحتوا  یو بر مبنا  یآموزش  فضای  در  که  بود  خواهد  آموزدانش 

  نتریتیارکان، معلم پر اهم  نیا  ان ی. در مردیگیشکل م  یدرس

  ن یمسئله بد  ن یکند و ایم  فایتعامل محور ا  ان یجر  نینقش را در ا

بن تحول  سند  در  ب  نیادیچهارچوب  پرورش  و  شده    انیآموزش 

محور  دیتأک"است:   معلم  دانش  یبر  و  معلم  رابطه   در  وزآمدر 

و برنامه    استیهر س  یاز اجرا  یریو جلوگ  ت یو ترب  میتعل  یعرصه

 ".دینمایرا مخدوش م تیمحور نیکه ا یو عمل ینظر

در کنار    یآموزش  یمحتوا  نیاست که وجود بهتر  واضح 

کالس   یمتنوع و متناسب با فضا  آموزشی  امکانات   و  هاساخت   ریز

ن وجود  بدون  تعل  یانسان  یرویهم  و  متعهد   دهید  میمتخصص، 

از    ی الزم را ندارد. از گذشته تاکنون اشکال و انواع مختلف  ییکارا

تغ با  امروزه  اما  است،  داشته  دانش وجود  انتقال  و  و   رییآموزش 

پد  یتحوالت هم   یجهان  دهیکه  آموزش  آورده  وجود  به  شدن 

سمت    یافتگیتوسعه    یبرا  یاریمع به  و  شده  گرفته  نظر  در 

موضوع نهاد آموزش و    نیا  ی در پ  ؛کندی شدن حرکت م  یتخصص

انتقال فرهنگ، آموزش   ،یر پذیمثل جامعه  ییپرورش، کارکردها

مهارت شکوفا  ها،یستگشای  و  هادانش،  و   ها،استعداد  ییرشد 

.  شد  دارو... را عهده   یهمبستگ  جادیا  ،یشغل  هایفرصت  متقسی

و   نینو یشکل زیرفته رفته موضوع آموزش معلمان ن بیترت نبدی

 .کرد دایپ یاتیح

ما    ته،یمدرن  نکیع  با 

سرما را   ای هیمعلم 

 م ی پنداریم  ندهیآ  یبرا

با اساس    دیکه  بر 

چهارچوب رشد کرده و  

ن اساس  به    ازهایبر 

پرورش   بپردازد.  کنش 

در    ی انسان  یروین

تعل ترب  میعرصه    ت یو 

و    ریخط  یامر

است؛    تیمامور محور 
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  است   آموزدانش   تیواسطه، همان ترب  کیمعلم با    تیدر واقع ترب

و   یرسم  هایمورد انتظار، آموزش  هایمهارت  و  هادانش  تمام  و

مطلوب با واسطه معلم   هایو هنجار  های ستگیشا  زیو ن  یررسمیغ

امروزه در کشور ما اشودمی   داد   انتقال  آموزبه دانش    فه یوظ  ن ی. 

که در واقع    یاست. دانشگاه  انیبر عهده دانشگاه فرهگ  یدیکل

  یی و محتوا  ی و قابل اتکا را از بعد آموزش  آلدهیا  ییفضا  ستباییم

پژوهش خصوص  به  م  یو  که   انیدانشجو  یبرا  یدانیو  خود 

آ آموزش  ندهیکنشگران  به    ینظام  آنها  و  فراهم کند  بود  خواهند 

 یتیمسلح سازد تا رهسپار جهاد ترب  یو مدرن آموزش  یابزار علم

  ناز خودما  دیبا  ،یآرمان  هایآلدهیا  نیشوند. با فاصله گرفتن از ا

فضا  یتیواقع  میبپرس در  فرهنگ  یکه  دارد   انیدانشگاه   وجود 

 است؟ یدگاهیمحصول چه د

که به   کندیم  یباز   را  ایکنندهنقش مصرف   دانشجو 

  ی در تفکر او خوراك ذهن  ، یزشیانگ  یفضا  جادیراهبرد و ا  یجا

  د ینبودن د  لشیو تنها دل  کنندیرا فراهم م  یزگیانگ  یانفعال و ب

س  ایهیسرما در  بلندمدت  ن  هایاست یو  پرورش    ی رویکالن 

 .است  یانسان

در بدو ورود به دانشگاه    انیدانشگاه فرهنگ  انیدانشجو 

روبرو شده و به سمت    یتماما سطح  هاییتضدی  و  هابا تناقض 

عملکرد   م،یکنیکه ما مشاهده م  یزیچ  روند؛ی م  شیپ  ی رغبت  یب

که در آن عموماً دانش    یفضاست. ساختار  نیمعکوس آموزش در ا

محور    تیترب  هانوارد ج  یو اخالق   یمنتخب از نظر علم  یآموزان

  دا یسوق پ  یزگیانگ  یاما به مرور و آرام آرام به سمت ب  شوندیم

  .کنندیم

در    یمنطق  هایدگاهیما خواهان تحول و ارائه د  حال 

 ی دگاهیکه با د  ییدانشجو  . فرسوده شدنمیآموزش هست  نهیزم

  ت یو ترب میخود در عرصه تعل ییاثبات توانا یو برا دیسرشار از ام

معکوس،    ندیفرا  نینخواهد بود. ا  رشیاصال قابل پذ  گذاردیقدم م

 ای شهیکل  هایعنوان   ا است که ب  ی و سنت  یتئور  ییمحتوا  جهینت

 .توأم شده است

دانشگاه    فیعملکرد ضع  ، یکتب درس  یاز محتوا  فارغ 

 گرید  یمناسب معضل  یبا بار علم  یدیو اسات  یعلم  أتیدر جذب ه

نما به  اسات  شیرا  وجود  درصورت  که  چرا  و   رایگ  یدیگذاشته، 

موجود هم    ییمحتوا  هایبرضعف  توانیاثرگذار در حوزه آموزش م

 .دید شیعامل را کمتر از پ نیا ریتاث ایغلبه کرد و 

فرهنگ  تیوضع  دانشگاه  در  حاکم  روح  و   انیموجود 

در ابعاد مختلف   یفراوان  یاهیهمه جانبه و بازنگر  یتوجه   ازمندین

 یجنگ فرهنگ  نیدر ا  ییبایز  یصورت دورنما  نیا  ریاست، در غ

ام حال  بود.  نخواهد  مشاهده  تغ  میدواریقابل    کرد یرو  ر ییبا 

شمرده    زشمندعنصر زمان را ار  عیهر چه سر  ،یآموزش  هایاست یس

در بهبود   ایه یو سرما  یانسان  رگذاریاندازه و تاث  یب  هایت یو از ظرف

 .میروند استفاده کن نیا
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 ... ای  یکارورز 

 ●  پوریا گلپایگانی

 

 

 

 

 
 

مبان  پس آموختن  سال  دو   ینظر  یاز 

ترب  میتعل کارورز  ت، یو   یدرس 

مبه   ستیبایم واحد   نیتر  ی دانیعنوان 

ز  یدانشگاه برآورده   یادیانتظارات  را 

 یاز موارد درس کارورز   یلیکند. اما در خ

اکثر واحدها   به  دانشگاه   یدرس  یمانند 

ز  یانرژ  انیفرهنگ وقت  از   یادیو  را 

م معلمان  علم  ردیگیدانشجو  بار   یو 

 .ها نداردآن  یبرا زین یریچشمگ

کارورز  در  معموالً    یدرس 

راهنما ندارد.   یمناسب  یاستاد  وجود 

مدرسه،    ریواحد  مد  نیمربوط به ا  دیاسات

ادار تدر   یکادر  در  سابقه  به    سیبا  و 

تدر به  مشغول  اندك،  در   سیتعداد 

 ترق یدق  میمدرسه هستند؛ اما اگر بخواه

و  میکن  یبررس که    ییهای ژگیازجمله 

با  نیا  دیاسات ب  دیواحد   اشندداشته 

 .است یدانشگاه سیو تجربه تدر یتخصص علم الت،یتحص

 ن یکه نبود هر کدام از ا  ستندیاز موارد ذکرشده را دارا ن  یکیمعموالً    یکارورز  دیاسات 

 کندیاز مشکالت موجود که دانشجو را کسل م  یکیرا به وجود آورد.    یمشکالت  تواندیموارد م

و تخصص الزم    التیکه با تجربه است اما تحص  یاست؛ استاد  یکارورز  ستهیکمبود استاد شا

کند. در   ییطور مناسب راهنمادانشجو را به   تواندی درس نم  یهاتوجه به سرفصل  ارا ندارد و ب

ابتدا  یاستاد کارورز  ، یفارس  اتیاستاد با تخصص در رشته ادب  یموارد شده    ییرشته آموزش 

ا با  علم  نیاست،  لحاظ  از  منف مو  ز ین  یاوصاف  بررس  یارد  مورد  را  دانشجو  قرار    ی گزارشات 

 .دهدینم

گزارش محور هستند و دانشجو تمرکزش را   شتریب  زیموجود ن یهامحتوا و سرفصل   

 .آن یتا محتوا گذردی نوشتن گزارش م یرو

موجود در    یهاتیاز واقع   ینظر  یدور بودن مبان  یدرس کارورز  یهایاز ناکارآمد  گرید  یکی

پ با  دانشجو  است.  مبانساخته  یذهن  ینهیزمشیکالس درس  از  مح  ینظر  یشده   یطیوارد 

عنوان معلم کارورز به    یادیدرعمل ندارد. در موارد ز  یکاربست چندان  ،ینظر  یکه مبان  شودیم

 فشیاو وظا  یجاحضور معلم، کارورز به  نیدرع  زین  یو تا حدود  شودیم  گرفتهدر کالس بکار  

 .شودی به علت کمبود تجربه م یزدگخود باعث دل نیکه ا دهدی انجام م را



 

 

 

مشکالت موجود در   گرید  از 

مدرسه نوع برخورد و رفتار کادر مدرسه  

است.   مربوطه  کارورز  با  معلمان  و 

م  کهیزمان مدرسه  وارد   شودیکارورز 

غر نگاه  ب ینگاه  شما   یجا"که    یو 

که    یابه او دارند به گونه   "ستین  جانیا

آن  جمع  در  بودن  اضافه  را احساس  ها 

موارد و در  ن  یدارد  کار   یرویبه چشم 

فضا   نیکه ا  شودی به او نگاه م  گانیرا

 .اصال سازنده نخواهد بود

در   از  موجود  مشکالت 

به معلم راهنما   توان ی م  زیکالس درس ن

دوست ندارد که   یمعلم چیاشاره کرد. ه

کس را  ضعفش    گرانید  ی برا  ینقاط 

نت  گزارش در  ن  جهیکند   زی معلم 

خود   یرا در مقابل کارورز برا  یچهارچوب

 .دهدی شکل م

که ذکر شد اکثراً به    یموارد 

ارتباط کم دانشگاه با مدرسه است؛    لیدل

 یدرستکادر مدرسه و معلمان راهنما به 

توج  یاز سو استاد نشده  هیدانشگاه  اند. 

با با   دیراهنما و معلم راهنما و دانشجو 

در تعامل و ارتباط باشند و معلم   گریکدی

 یبداند که کارورز به چه هدف   دیراهنما با

شده  او  کالس  براوارد  تا  او   یاست 

 یشتریارزش، وجاهت، اعتبار و حرمت ب

 .قائل شود

مد  نقش  * مدرسه    ریممتاز  محترم 

 یبرنامه کارورز یمجر

در   یهمکار * راهنما  محترم  استاد  با 

 . یدرس کارورز یاجرا ندیفرآ

از   ایحرفه  تیحما * معلم  دانشجو  از 

کردن    قیطر فراهم  و  تجارب  انتقال 

دانشجو معلمان با ساختار   ییامکان آشنا

 . آن ی و آموزش یکیزیف یمدرسه و فضاها

 .دانشجو معلم به معلم محترم راهنما یمعرف *

 .در تعامل دانشجو معلم با کادر مدرسه لیتسه  *

بر حضور و غ * فعال  اب ینظارت  مبنا  تیو  بر  ارا  یدانشجو معلم  استاد    هی برنامه  توسط  شده 

 .محترم راهنما

در   گرامی همکاران و آموزانمحترم، دانش  اءیاول یمعلم برا تیدر ترب یکارورز تیاهم انیب *

 .مدرسه

 یکارورز یممتاز معلم محترم راهنما نقش

 .یدرس کارورز یاجرا ندیبا استاد محترم راهنما در فرآ یهمکار *

 .به دانشجو معلم  یانتقال تجارب آموزش *

 .مدرسه وکالس درس تیموقع نییو تب لیکمک به دانشجو معلم در مطالعه، تحل *

  ار یدانشجو معلم از مرحله دست  یآموزش  هایی طراح  یو اجرا  نیدر تدو  ی و همراه  ییراهنما *

 .مستقل یمعلم تا اجرا

 .دانشجومعلم  ایعملکرد حرفه هاییریادگی ندیدر فرآ  یو کل ایمرحله هایی ابیارز *

 شود؟یمحقق م یکارورز یاهداف واحدها ایتوجه به موارد ذکر شده آ با

 هایدانشجویان توانایی تحلیل موقعیت های واقعی و انطباق آن با یافته   ١برنامه کارورزی    در

  خواهند   توسعه  را  خود  ایحرفه   های-ظرفیت  و  کرده  کسب  روایتی   پژوهش  قالب   در  را   نظری

 .(ینگار تیداد)مشاهده آزاد و روا

تأمل در عمل    ییژرفنگرانه، توانا  فیدانشجو با قرار گرفتن در معرض تکال  ٢  یبرنامه کارورز  در

کوچک/ بزرگ( و   یگروه ها  ،یآموزش)فرد  ندیمشارکت در فرآ  ق یاز طر  یرا به طور مقدمات

  ی حیدر سطح کالس درس کسب کرده، به درك صح  یری ادگی  هایتیمستقل فعال  یاجرا  تاًینها

 .و مشارکت در آموزش( ی)مسئله شناسابدیی دست م دارد ان یجر درکالسنسبت به آنچه 

 یاساس  هایو مهارت  میمفاه  ،یکتاب درس  /یبرنامه درس  یمحتوا  لیتحل  3  یبرنامه کارورز  در

ارز  ،یرا طراح   یریادگیو طرح    ییرا شناسا تأث  ی ابیاجرا و  نتا  راتینموده و  بر    یی توانا  جیآن 

 .(یقرار دهد)اقدام پژوه یابیرا مورد ارز دیجد تموقعی به هاآموخته انتقال در آموزاندانش 

کسب شده، بتواند در نقش معلم به   اتیدانشجومعلم با تجرب رودی انتظار م 4یبرنامه کارورز در

واحد    ،یزیتجو  یبرنامه درس لیفعال( حاضر شده و ضمن تحل  ی)مجر  ی درس  زیرعنوان برنامه 

 ج یاجرا و نتا  د،یتول  ، یآموزان طراحدانش  یریادگی  لیمساحل   /هااز یپاسخ به ن  یرا برا  یریادگی

  ی قرار دهد)طراح   یابیمورد ارز  ،یدرسشده در برنامه   ینیبشیپ  یهایستگیرا در کسب شا  نآ

 .(یریادگیواحد 
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 ●  پوریا گلپایگانی            استاد قسم

  یهابا نام دوشنبه   یجلسات  یبود که از برگزار  یا. دو هفتهگذشتیم  انیاز ورود ما به دانشگاه فرهنگ  میماه و ن  کیحدود    در 

نم  یاما متأسفانه کس  گذشتیم  یفرهنگ استقبال  اسات  ی. گاه کردیاز جلسات  اما    شدندیمختلف دعوت م  یها در حوزه  یمجرب  دیاوقات 

سالن دانشگاه    یاز درب خروج  میخواستیم  کهیها زماندوشنبه  نیاز ا   یکی. در  دیرسیبه ده نفر هم نم  دیردند شاکیکه استقبال م  یانیدانشجو

. ما هم  میشرکت کن یرفته و در جلسات فرهنگ شیدانشگاه مانع خروج ما شد و اصرار داشت که به سالن هما یمسئول فرهنگ م،یخارج شو

  ، ی حضور در جلسه فرهنگ یاز او اصرار و از ما انکار و با وعده دادن گواه م؛ی کردی شرکت نم کندی در جلسه شرکت نم یکس کهنیکه بنا بر ا

 .میشرکت کرد

برجسته حوزه    دی از اسات  یک یبرگزار شده بود و    یپژوهش  یهاتیبا موضوع فعال  یکارگاه  ی واحد پژوهش  یآن روز با همکار  در 

نداشتند.   یچندان تیو از کارگاه رضا  زدنیدوستانم ساز مخالف م  یبحث لذت بردم ول ن یاز ا یلیشده بودند. در آن روز من خپژوهش دعوت

  هستم و  کیترم    دیفهم  یصحبت کردم. استاد از وقت  یپژوهش  یهاتیاستاد حاضر شدم و با او درباره فعال  محضراز اتمام جلسه من در  پس

دانشگاه ما هستند؛   یمشاور پژوهش  شانیمتوجه شدم ا  نکه یتا ا  کردی م  ییبنده را راهنما  ن،یوارد دانشگاه شدم دائماً با تعجب و تحس  یتازگبه  

 .خود را آغاز کنم یپژوهش تیفعال مبعد از آن جلسه به فکر افتاد

اما با سماجت    کردیمخالفت م  لشیکند؛ هرچند استاد اوا  ییماروز بعد نزد استاد رفتم از او خواستم در نگارش مقاله مرا راهن  چند 

و بماند که چقدر استاد    میکه در نگارش مقاله ما را کمک کند. شروع به نگارش مقاله کرد  میکرد  یاز دوستانم او را راض  یکیهمراه    به  ادیز

به کمک استاد    می. سرانجام توانستمیاما اصرار بر اتمام آن داشت  کنم،ی نم  تیبا شما فعال  گر یکه د  خوردی استاد قسم م  ی و گاه  ردهک  ت یرا اذ

بود    دیجد  یهانگارش مقاله   ی برا  ی ا  نهیزم  یکار پژوهش  ن ی. ادیکه داشتم به ثمر رس  یمقاله من با دانش اندک  نی. اولمیمقاله را به اتمام برسان

 .پژوهشگر دانشگاه شناخته شوم انی از دانشجو  یکیعنوان من به االکه ح

 

 

 



 

 
 

 


