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 چکیده

 
تحـول در آمـوزش و پـرورش در    با تاکید بـر  » از«و آموختن » به«آموزاندن هدف اصلی این پژوهش، تبیین 

بر تعامل معلم و شاگرد استوار  زیاز هر چ شیب تیو ترب میتعلبا این توضیح که . باشد یم و تعامل تیعاملپرتو 

 ییو تنهـا در جـا   شـود  یمـ برقـرار   زین اءیاش انیمتقابل است که م ریاز تأثفراتر  یمفهوم نجایاست. تعامل در ا

 »به«همواره آموزاندن  سی، تدریستر تعاملب این درمورد نظر باشد.  »عامل«دو  انیم يممکن است که رابطه ا

در  (و گاه از شاگرد) خواهـد بـود.   يهم شاگرد ایچون معلم  یکس »از« يریادگیهمواره  يریادگیو  یکس

عناصـر چـون    نیـ امـا همـه ا   ،حضـور دارنـد   زین یآموزش يو ابزارها بکتا مانند يگریعناصر د ،ارتباط نیا

سـاز   یو زنـدگ  تیـ و ترب می. زنده بودن تعلگردند یم یتعامل يها قطب نیا يهر دو ای کیبر گرد  ییقمرها

در گرو جا به جا کردن  زیآن ن ییرایاست؛ چنان که انحطاط و م یشیآرا نیبودن آن در گرو فراهم آمدن چن

بر اسـاس رابطـه    تیو ترب میبا در نظر داشتن منطق بسط و گسترش منظومه تعلاست.  این نظم ختنیو به هم ر

 تیو ترب میتحول تعل انیدر جر یمنطق به ظهور مشکالت و موانع نیا فرو شکستنگفت که  توان یم یتعامل

   .رندیگ یم دهیمعلم و شاگرد را ناد یمحور بودن رابطه تعامل يا ونهبه گ کیکه هر  انجامد یم
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  مقدمه

و در این  گذرد یمچند دهه از تصمیم بر ایجاد تحول در آموزش و پرورش ایران  نکهای نظر به

 ییها دهیپدنیز برداشته شده، اما همچنان انتظار بروز تحول، بی پاسخ به جاي مانده است.  ییها گاممسیر 

، 1385نشانی از عدم بروز تحول باشد. در سرشماري سال  تواند یمگسترده در کشور  يسواد یبمانند 

درصد  60سال برآورد شده است. همچنین، بیش از 7سال، حدود  6هاي تحصیل افراد باالي  میانگین سال

 سال، تحصیالتی حداکثر در حد دوره ابتدایی و راهنمایی دارند. افراد کامالً 6از کل جمعیت باالي 

میلیون  7سال در حدود  6درصد) برآورد شده است. جمعیت زیر  4/15هزار نفر ( 800میلیون و  9 سواد یب

سال یا  6میلیون جمعیت باالي  68میلیون از  40به این ترتیب، نزدیک به ). 1390،يرازیپوزش شنفرند (

). این آمار در جمعیت کشور 1391 ،سوادند یا حداکثر سوادشان در حد دوره راهنمایی است (عبداللهی بی

 یبه دیگر، ریشه کنی ئلکشورهاي توسعه یافته، مس ما رقم تکان دهنده اي است. این در حالی است که در

در بسیاري از  يسواد یبزیرا  ،بلکه افزایش سطح سواد یا تخصصی کردن آن است ،نیست يسواد

  کشورهاي توسعه یافته منتفی شده است. 

در کشور ما هر زمان، بعدي و عنصري از ابعاد و عناصر بافت تعلیم و تربیت، به گونه اي نادرست، 

انتظار تحول در آموزش و  توان یمگاهی محوري یافته و تصور بر این بوده که با متحول کردن آن جای

با در دو قسمت تنظیم شده است. نخست،  ها شکستپرورش را برآورده ساخت. این مقاله براي تحلیل این 

 . سپس،شود یم در آن مشخصاز عناصر مهم تعلیم و تربیت  کیهر جایگاه  ،منظومه تعلیم و تربیتترسیم 

مورد توجه  یاد شدهاصلی اختالل در منظومه  هايو موانع تحول، نمونه ها یواژگونعنوان  بادر قسمت دوم، 

 .شود یمو نحوه بازداري آنها از تحول مورد بحث واقع  گرفتهقرار 

  

 منظومه تعلیم و تربیت بر بنیاد تعامل

در تعلیم و آموزشی، محیط کالس  يابزارهامانند معلم، شاگرد، کتاب، ابعاد یا عناصر مختلفی 

د. در مورد این عناصر، کمتر اختالف نظر هست تا در نحوه ارتباط آنها و جایگاهی که نتربیت وجود دار

مختلفی در مورد دیدگاه هاي ، . بر اساس همین اختالف نظردهند یماز آنها به خود اختصاص  کیهر 

یک جایگاه هاي خاصی به عناصر داده شده است. در این  منظومه تعلیم و تربیت مطرح شده و در هر

    .شود یمتبیین  یاد شدهقسمت، دیدگاه مورد قبول در مورد منظومه 

این است که تعلیم و تربیت، بیش از هر چیز بر تعامل معلم  ،شود یممقاله مطرح این ادعایی که در 

 چوناب، ابزارهاي آموزشی، محیط کالس کت ماننداستوار است. در این ارتباط عناصر دیگري و شاگرد 
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. زنده بودن تعلیم و تربیت و زندگی ساز گردند یمتعاملی  يها قطبقمرهایی بر گرد یک یا هر دوي این 

چنانکه انحطاط و میرایی آن نیز در گرو جا به جا کردن  ،بودن آن در گرو فراهم آمدن چنین آرایشی است

امل میان معلم و شاگرد، مفهوم خاصی دارد که باید به آن توجه کافی تع ،اما است. این نظمو به هم ریختن 

از تعامل  توان یم که يطوربه متقابل است،  تأثرو  ریتأث يمعنا. مفهوم عامی از تعامل وجود دارد که به شود

ان بطه تعاملی تنها میمیان اشیاء سخن گفت. اما در مفهوم خاص تعامل که در این مقاله مورد نظر است، را

آن، آدمی مظهر  که طبقدارد ، رویکرد ویژه اي به انسان »عامل«قابل تصور است. انسان به منزله   »1ها عامل«

اگر بپرسیم که چه چیز رفتار انسان را به عمل  ،رفتارهاي او را عمل دانست. اما توان یماست و  »2عمل«

مختلف عاملیت انسان سخن  يها تیروااز  توان یم، شود یمحسب پاسخی که داده ، برکند یمتبدیل 

رفتار را به عمل تبدیل  3ه پیروي از قاعدهبود ک باور) بر این 1958، ویتگنشتاین (نمونهگفت. به طور

، هنگامی که راننده با توجه به قاعده متفاهمی که میان مردم وجود دارد، دست خود را براي مثال. کند یم

مت بدهد که سرعتش را کم کند تا او بتواند دور بزند، با انجام تا به راننده پشت سر خود عال برد یمباال 

دیگري از عمل انسان نیز وجود دارند  يها تیرواحرکت دست خود، از قاعده اي پیروي کرده است. اما 

و یا  5و یا ارادي 4امور را یا از جنس امور شناختی و این اند دادهکه اهمیت نخست را به امور درونی انسان 

وارد این بحث شد و شرح آن را باید در جاي دیگري جست.    توان ینم. در اینجا اند دانستهاز آنها ترکیبی 

جمله، روایتی از انسان به منزله عامل، بر اساس دیدگاه اسالم مطرح شده است که در آن امور شناختی، 

  ).  1382 ،(باقرياند شدهفته گرایشی و ارادي به عنوان مبانی تبدیل کننده رفتارهاي آدمی به عمل در نظر گر

   

هنگامی که عاملیت انسان را پذیرفتیم، معلم و شاگرد هر دو به منزله انسان و بنابراین به عنوان عامل 

د. از منظر این شخواهند بود و آنگاه رابطه آنها به صورت تعامل، به معناي خاص کلمه، آشکار خواهد 

ر برابر شاگرد به عنوان انسان عاملی در نظر بگیرد که دیر یا زود، رابطه تعاملی، معلم همواره باید خود را د

به کار شکل دادن به هویت خود خواهد پرداخت و از سوي دیگر، شاگرد نیز باید همواره خود را در برابر 

کسی خواهد  »به«معلم به عنوان انسان عامل در نظر بگیرد. در این صورت، معلم تدریس خود را آموزاندن 

کسی خواهد دانست. بر این اساس، معلم دیگر  »از«، چنانکه شاگرد نیز یادگیري خود را آموختن فهمید

                                                
1  .  agents 
2  .  action 
3  .  rule-following 
4   . cognitive 
5  .  conative 
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من درس «درسی نخواهد دانست و هرگز نخواهد گفت:  »چه«کار خود را در درجه نخست، آموزاندن 

ه نخست، از سوي دیگر، یادگیري شاگرد نیز همواره، در درج». و به چیز دیگري کار ندارم دهم یمخود را 

رابطه تعاملی در تعلیم و  ،آن را به یادگیري صرف کاهش داد. البته توان ینمکسی است و  »از«یادگیري 

آنها به  نیتر یاساسبلکه این یکی از روابط تعاملی و البته  ،تربیت، محدود به رابطه معلم و شاگرد نیست

نامید. در محیط تعلیم و تربیت  »امل ناهمترازتع«آن را  توان یمعنوان مشخصه رابطه تعلیم و تربیتی است که 

. این معلم -والدین و معلم  -شاگرد، معلم –رابطه شاگردسخن گفت؛ مانند  توان یماز تعامل همتراز نیز 

زیرا از سوي شاگرد به طرف معلم نیز  ؛نکته را نیز باید افزود که تعامل ناهمتراز رابطه اي دوسویه است

  از شاگرد بیاموزد.  تواند یمس، معلم نیز برقرار است. بر این اسا

 سؤالاین کسی است، ممکن است خود را با  »به«معلم در کار آموزاندن  مییگو یمهنگامی که 

آیا در این صورت، باید قبول کرد که آموزاندن  ند کهدیرینه مورد نظر فیلسوفان تعلیم و تربیت مواجه ببی

زیرا  ؛در واقع، آموزاندن متضمن وقوع آموختن نیست متضمن آموختن است؟ در پاسخ باید گفت که

نیز دخیل است و بدون آن رخ  اوو بنابراین عاملیت  زند یمبه عنوان انسان عامل سر  اوآموختن شاگرد از 

نخواهد داد. اما بی تردید، آموزاندن متضمن دغدغه نسبت به آموختن دانش آموز است، به گونه اي که 

شاگرد را به  »به«آن را آموزاندن دانست. معلمی که آموزاندن  توان ینمیگر اگر متضمن آن نباشد، د

اما همزمان خود را از جرگه معلمی  ،رهاند یم یاد شده، خود را از دغدغه دهد یمکاهش  »چه«آموزاندن 

 »هقاعد«این رابطه تعاملی،  کسی است. »به«زیرا کار معلم، در درجه نخست، آموزاندن  ؛برد یمنیز بیرون 

بازي تعلیم و تربیت و هم به معناي قاعده اي که مثلث تعلیم و  هتعلیم و تربیت است؛ هم به معناي قاعد

از آن سخن خواهیم گفت. هنگامی که رابطه تعاملی به منزله قاعده  ادامهو در  شود یمتربیت بر آن استوار 

علیم و تربیت باید با آن هماهنگ تعلیم و تربیت در نظر گرفته شود، حاکی از آن است که همه عناصر ت

باشند و آن را نقض نکنند. هماهنگی یکی از این عناصر، یعنی هدف تعلیم و تربیت با آن منجر به سخن 

  . شود یمگفتن از مثلث تعلیم و تربیت 

بر اساس آنچه تاکنون گفته شد، محور اساسی تعلیم و تربیت بر دو قطب معلم و شاگرد استوار 

زیرا  ؛است »شاگرد -معلم«بسطی ضروري در رابطه  »هدف -شاگرد -معلم«، سه ضلعی است. بی تردید

شاگرد استوار باشد.  -بدون هدف، تعلیم و تربیت قابل تصور نیست، اما این بسط باید بر قاعده معلم

ار شاگرد استقر -هنگامی که عنصر سوم در جایگاه مناسب خود، یعنی بر فراز ارتفاع مبتنی بر قاعده معلم

. از آنجاکه هدف به نقطه اي استعالیی اشاره دارد، جایگاه رسد یم، مثلث تعلیم و تربیت به ظهور ابدی یم
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شاگرد، نه تنها باید با هدف به  –آن رأس مثلث خواهد بود و این بدان معناست که رابطه تعاملی معلم 

استعال باشد. به عبارت دیگر، رابطه بلکه باید توسط آن استعال یابد و هدف مظهر این  ،رسمیت شناخته شود

، به گونه اي که اگر هدفی این رابطه تعاملی دهد یمشاگرد در اینجا محوریت خود را نشان  –تعاملی معلم 

را نادیده بگیرد یا آن را دچار انحطاط سازد، قابلیت هدف بودن براي تعلیم و تربیت آدمی را نخواهد 

ی شایسته این نام است که با دو سر قاعده در پیوند قرار گیرد، که رأس مثلث هنگام گونه همانداشت. 

هدف تعلیم و تربیت نیز باید با عاملیت معلم و شاگرد و رابطه تعاملی آنان متناظر و در واقع، برآورنده این 

 ،رابطه باشد. هرچند هدف ویژگی هنجاري دارد و عاملیت معلم و شاگرد، بیانی توصیفی و واقع نگر است

  هدف باید به این واقعیت ناظر باشد و آن را نقض نکند و نادیده نگیرد. اما 

با افزوده شدن عنصر دیگري از عناصر تعلیم و تربیت، یعنی محتوا، منظومه مثلث گونه باید جاي 

زیرا جایگاه استعالیی هدف همواره  ؛مربع باشد تواند ینمخود را به شکل مناسب دیگري بدهد. این شکل 

ظ باشد. از این رو، چهارضلعی مورد نظر لوزي خواهد بود که در آن، عنصر محتوا در زیر نفوذ باید محفو

تحت شاگرد و نیز هدف قرار خواهد داشت. درست است که محتواي تعلیم و تربیت،  -رابطه تعاملی معلم 

و هدف است که دانش بشري قرار دارد، اما سرانجام این رابطه تعاملی  مانندمنابع مستقل دیگري  ریتأث

چرا و چگونه باید از این منبع مستقل استفاده کرد. حد دانش بشري، به خودي خود، تعیین  کند یممشخص 

بلکه میزان و نحوه برداشت از این منبع را به کمک رابطه تعاملی  ،کننده محتواي تعلیم و تربیت نیست

تنها با نظر به حد دانش بشري بخواهیم به شاگرد باید مشخص نمود. اگر بدون توجه به این رابطه و  –معلم

زیرا الزم خواهد آمد که،  ؛تعیین محتوا بپردازیم، آنگاه ممکن است کار به غرض تعلیم و تربیت منجر شود

  را در معرض فشار دانشی و اطالعاتی قرار داد. او، بدون توجه به انگیزه و ظرفیت دانش آموز نمونهبه طور 

چون روش تعلیم و تربیت، باید جایی براي آن در منظومه تعلیم و تربیت گشود. با وارد شدن عنصر دیگري 

جاي مناسب روش در کنار محتوا خواهد بود و هر دو در ارتباط با هم و در زیر نفوذ رابطه تعاملی و هدف 

که چهار رأس آن  شود یمهدف تشکیل  -شاگرد -خواهند بود. به این ترتیب، مربعی در زیر مثلث معلم

  بارتند از: معلم، شاگرد، محتوا و روش.ع

چنین جایگاهی براي روش، حاکی از آن است که روش باید از سویی با محتوا در ارتباط باشد. به 

بلکه متناسب با نوع محتواهاي  ،از روش واحدي براي تعلیم و تربیت سخن گفت توان ینمعبارت دیگر، 

راي آموزاندن آنها بهره جست. دیدگاه هاي روش گرا که متفاوتی ب يها روشاز  توان یمدانشی و ارزشی، 

، از این منظر قابل انتقاد خواهند بود بخشند یمو آن را بر محتوا حاکمیت  دهند یمروش را در رأس قرار 
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اده است بتوان از گونه هاي ) نشان د1965. اگر چنانکه هرست (رندیگ یممحتوا را بر روش نادیده  ریتأثکه 

، در این صورت، هر گونه اي از دانش به لحاظ روش پژوهش و آموزش، اقتضاي سخن گفت ١دانش

معینی خواهد داشت، هر چند این به معناي نفی هرگونه اشتراك در روش شناسی ها نخواهد بود. از سوي 

 يها روششاگرد، تعین دیگري براي  –دیگر، قرار داشتن روش در کنار محتوا، در زیر رابطه تعاملی معلم

آن  از که بر اساس آن، روش نباید ناقض عاملیت معلم و شاگرد و رابطه منتج آورد یمم و تربیت فراهم تعلی

معلم محور یا شاگرد محور که هر یک به نحوي ناقض قاعده رابطه تعاملی  يها روشیعنی تعامل باشد. 

 مانندتربیتی  يها روش، حاصل به هم ریختگی در منظومه تعلیم و تربیت اند. همچنین شوند یممحسوب 

 تلقین و تحمیل در عرصه هاي ارزشی نیز به دلیل همین نقض قاعده، محل انتقاد خواهند بود. 

چون ابزارهاي آموزشی، به منظومه تعلیم و تربیت، باید جایگاه مناسب  با وارد شدن عنصر دیگري

شکل، شش ضلعی تعلیم و آن را نیز مشخص نمود. به این ترتیب، با افزوده شدن رأس دیگري در پایین 

رابطه  ریتحت تأثکه ابزارهاي آموزشی نیز باید  دهد یمتربیت را خواهیم داشت. چنین جایگاهی نشان 

تعاملی و هدف قرار داشته باشند و همواره باید پرسید که آیا وارد کردن ابزارهاي آموزشی جدید در حوزه 

 روابط ،. البتهشود ینمرا مانع  ها هدف و نیل به ندز ینمتعلیم و تربیت، قاعده رابطه تعاملی را به هم 

 زیرا ورود ابزارهاي جدید ؛اي نیز میان ابزارهاي آموزشی با محتوا و روش وجود خواهد داشتدوسویه

  قرار دهد.    ریتحت تأثبه ویژه روش آموزش و همچنین محتوا را  تواند یمرایانه  مانند

ر برابر هفت ضلعی تعلیم و تربیت قرار خواهد داد، ما را د »فضاي آموزشی«رأس جدیدي چون 

مشروط بر این که رأس جدید نیز متناسب با شش ضلعی پیشین جایگاهی بیابد. به همین ترتیب، چند ضلعی 

تري بیابد و با افزوده شدن عناصر بیشتري از تعلیم و تربیت و اضالع افزون ها رأس تواند یمتعلیم و تربیت 

یگاه مناسب آنها را با رعایت قاعده رابطه تعاملی مشخص نمود، به گونه اي که هرگز در منظومه باید جا

قرار گرفتن رابطه تعاملی نشود. رابطه تعاملی  الشعاع تحتمنظومه و  یواژگونورود هیچ عنصري منجر به 

نون پس را برمال سازد. اک ها یواژگونبروز این گونه  تواند یمشاگرد همچون سنگ محکی است که  -معلم

در منظومه  یواژگونمنظومه مبتنی بر رابطه تعاملی، در قسمت بعد به بررسی انواعی از  شدناز مشخص 

 .شوند یمکه هر یک به عنوان مانعی بر سر راه تحول در نظر گرفته  شود یمپرداخته 

 

 و موانع تحول ها یواژگون

توان گفت اساس رابطه تعاملی میبا در نظر داشتن منطق بسط و گسترش منظومه تعلیم و تربیت بر 

                                                
1  .  forms of knowledge 
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این منطق بسط و گسترش، به ظهور مشکالت و موانعی در جریان تحول تعلیم و تربیت  فرو شکستنکه 

، گاه به صورت راهبردها و شعارهایی یفرو شکستگهاي مختلف این . شگفت آن که گونهشود یممنجر 

ه صورت شعارهایی براي تحول مورد استفاده قرار و ب اند شدهگر براي ایجاد تحول در تعلیم و تربیت جلوه

  .شود یماشاره  از آن ییها نمونه. در زیر، به اند گرفته

 
  معلم مسلط) =معلم محوري (رمز تحول. 1

گونه هاي واژگونی در منظومه تعاملی، معلم محوري است. در این ایده، نظر بر  نیتر کهنیکی از 

باید  داریمربیت است و اگر تحولی را در تعلیم و تربیت انتظار آن است که معلم نقطه محوري تعلیم و ت

مجرب و مسلطی داشته باشیم. این ایده به صورت شعاري در زبان انگلیسی نیز شهرت یافته است  يها معلم

تعامل به این ایده بنگریم، شاگرد در  . اگر از منظرشود یممعرفی  »١در صحنه هفرزان«ق آن معلم چون که طب

ماده خام شکل پذیري در دستان  چونبلکه  ،ول است و نه تنها به منزله عامل در نظر گرفته نشدهآن مغف

. بنابراین، باید گفت که در این شود یمتوانمند معلم مجرب لحاظ شده که تربیت او توسط معلم مشخص 

ت که معلم به آن . به عبارت دیگر، مهم این اسکاهش یافته است »چه«به آموزاندن  »به«ایده، آموزاندن 

کسی معطوف  »به«زیرا آموزاندن  ؛مسلط باشد و فرزانگی خود را احراز کند ،بیاموزد خواهد یم »چه«

بلکه ماده اي  ،دانش آموز در برابر معلم کسی نیست تا قرار باشد نظر و عاملیت او در محاسبه آید و نیست

  منفعل و پذیراست. 

سنتی به وفور دیده شده است که طبق آن، معلم تنها این ایده در آموزش و پرورش  يامدهایپ

شخص زنده و تصمیم گیر در کالس است و شاگردان باید تنها براي تبعیت از او کوشش کنند و حتی گاه 

نیز نخواهند داشت تا چه رسد به بحث و اظهار نظر. این رابطه شبان و گله در صورتی که به طور  سؤالحق 

زیرا فراهم  ؛آید، آشکارا خود مانع تحول در آموزش و پرورش خواهد بودموفقیت آمیزي به اجرا در 

گله وار به معناي تهی کردن آنها از آدمیت و عاملیت خودشان است و با چنین موجودیت  يها آدمآوردن 

  انتظار دگرگونی در اوضاع تعلیم و تربیت یا جامعه را داشت. توان یمتعطیل شده اي چگونه 

   

  دانش آموز فعال) =حوري (رمز تحولدانش آموز م. 2

نقطه مقابل ایده نخست و به عنوان دانش آموز محوري  واژگونی دوم در منظومه تعاملی، درست

. در واقع، این ایده، واکنشی مستقیم در برابر معلم محوري است. در بسیاري از دیدگاه هاي شود یممطرح 

                                                
1  .  The sage on the stage 
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گرفته و همچون شعاري براي تحول مطرح شده است.  جدید در تعلیم و تربیت، این ایده مورد توجه قرار

معرفی  »١راهنماي در کنار« علم به عنواندارد، م »در صحنه هفرزان«در این شعار، که تعریضی به شعار 

شدن  . این شعار که حاکی از بیرون راندن معلم از صحنه است، به طور ضمنی حکایت از فعالشود یم

و در همه آنها نظر بر آن  اند گرفتهفعال بر اساس این ایده شکل  يها روشدانش آموز دارد. بسیاري از 

است که معلم در کنار بایستد و اجازه دهد که دانش آموز خود فعاالنه به کار یادگیري بپردازد و در 

  گوشزد کند. اوصورت لزوم و نیاز دانش آموز، به عنوان راهنما، نکاتی را به 

ر رابطه تعاملی باید گفت اتفاقی که در آن افتاده، بار دیگر این است با نگریستن به این ایده از منظ

در معرض کاهش  »به«شاگرد مغفول مانده است. اگر در معلم محوري، آموزاندن  -که رابطه تعاملی معلم

مورد تردید قرار  »آموزش«قرار گرفته بود، در ایده دانش آموز محوري، اصل  »چه«یافتن به آموزاندن 

تا  »راهنماي در کنار«. بنابراین، باید گفت که از معلم به عنوان شود یمجایگزین آن  »یادگیري«گرفته و 

زیرا مطلوب این ایده آن است که یادگیري را در کانون  ؛یک گام بیش نمانده است »راهنماي برکنار«

ه باید جستجو کرد که توجه قرار دهد و آموزش را در بوته اجمال نهد. اشکال این ایده را نیز در همین نکت

معلم محوري، در مسیر حذف تدریجی نقش معلم گام گذاشته است. تحول در  براي درمان بیماري

آموزش و پرورش به این معنا نیست که آموزش را در افول قرار دهیم و یادگیري را جایگزین آن نماییم. 

آن به نقش راهنماي در  فرو شکستنه با و رموزي نهفته است ک ها تیقابلشاگرد،  –معلم در تعامل ناهمتراز 

، تنها در است معلم و تجربه هاي انباشته اي که کسب کرده يها یسنج. نکته مینه یمکنار، آنها را از دست 

را از غناي این  اورابطه تعاملی قابل تبادل خواهد بود و دلیلی ندارد که بخواهیم با خودکاري دانش آموز، 

که والدین تصمیم گیر به جاي کودك، به ظهور کودك شورشی  گونه همان رابطه تعاملی محروم کنیم.

و در پی آن است که همه چیز را خود انجام دهد و خود یاد  گذارد یمکه والدین را کنار  شود یمختم 

، اما این نیز روشن است که زند یمبگیرد، تردیدي نیست که معلم مداخله گر نیز به شورش یادگیري دامن 

  .        اند یتعاملزیرا هر دو ناقض رابطه  ؛و آنها به یک میزان نادرست استکار هر د

که برخی دیدگاه  کند یمبه خوبی اشاره  »٣احاله به یادگیري«ه از اصطالح با استفاد ٢گرت بیستا

ند که یادگیري را در کانون گفتمان و عمل تعلیم و تربیت قرار دهند و همه چیز هست هاي جدید در پی آن

: «... دیگو یمعلیم و تربیت را بر حسب یادگیري تعبیر کنند. او در انتقاد به این گرایش اساسی به یادگیري ت

                                                
1  .  The guide on the side 
2  .  Biesta 
3  .  learnification 
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این  تواند یمالبته اگر کسی بخواهد  –گرفت  در نظرو نباید آن را چنین  جایی براي یادگیري نیستمدرسه 

است،  ست که آن جایی براي آموزشااین واقعیت  ،کند یماما آنچه مدرسه را مدرسه  –گونه تعبیر کند

» و شرایط است. ها تیوضع، ها تیموقع همدرسه در مقایسه با بیشتر اگر نه هم هچنان که این وجه ممیز

اصرار و تاکید بیستا بر آموزش در قبال گرایش افراطی به یادگیري، قابل درك و ستودنی  .)2010 ،(بیستا

مدرسه به آموزش و کنار گذاشتن یادگیري از این  هوجه ممیز در محدود کردن او رسد یماست. اما به نظر 

و  ها تیموقعمدرسه نسبت به بسیاري از  هامر، خود نیز به انحراف رفته است. در واقع، باید گفت وجه ممیز

معلم است؛ چنانکه جایی براي  »از«نهادهاي اجتماعی در این است که مدرسه جایی براي یادگیري 

به گونه هاي بسیاري انجام شود، چنانکه دانش آموز در خانه  تواند یمد است. یادگیري شاگر »به«آموزاندن 

کسی چون معلم در آنجا صادق  »از«اما قید  ،نیز در کنار رایانه خود در حال آموختن و یادگیري است

موختن کسی و آ »به«مدرسه است و آموزاندن  هشاگرد) وجه ممیز -نیست. این شکل تعامل ناهمتراز (معلم

به جاي آن تعبیر و  پسندد ینمرا  »از«کسی، هر دو، در حیطه آن قرار دارند. بیستا تعبیر یادگیري  »از«

نیز این است که تعبیر اول، حاکی از آن است که شاگرد  اوو استدالل  برد یمکار ه را ب »١آموزانده شدن«

 ،شود ینم، معلم هرگز محاط شاگرد اوبه نظر  و او را در اختیار دارد، در حالی که پردازد یمبه کنترل معلم 

). 2012 ،(بیستا شود یمبلکه شاگرد به طور پیش بینی ناپذیري هر زمان نسبت به نکته تازه اي آموزانده 

، وجه ممیزه مدرسه، آموزاندن و آموزانده شدن است و به این ترتیب، محور آموزش بیستابنابراین، از نظر 

  است. 

تا باید گفت که اگر ما رابطه تعامل ناهمتراز میان معلم و شاگرد را وجه ممیزه در نقد دیدگاه بیس

، نه تنها معلم براي دانش شوند یممدرسه بدانیم، با نظر به این که معلم و شاگرد، هر دو، عامل محسوب 

نیست.  آموز قابل کنترل و پیش بینی نیست، شاگرد نیز توسط معلم، به طور کامل قابل کنترل و پیش بینی

عاملیت انسان با وجود اراده و اختیار در آن، مانع از تحت کنترل و پیش بینی کامل قرار گرفتن است. 

اي پیدا کرده، ممکن است نکته اي را  ئلهکه شاگرد در حالت گیجی و حیرتی که نسبت به مس گونه همان

تجربه هاي آموزشی بسیار،  ا وجودبسازد، معلم نیز  هیجان زدهاز معلم دریافت کند که او را شگفت زده و 

فراوان او را در هم بریزد  به هايممکن است با دانش آموزي مواجه شود که الگوهاي مسلّم برآمده از تجر

وجه ممیزه مدرسه  توان یمو او را وادار به فکر و حتی آموختن کند. با توجه به این ویژگی عاملیت آدمی، 

بدون آن که بخواهیم آموزش یا یادگیري را به  ،دانست »از«و آموختن  »به«را تعامل ناهمتراز و آموزاندن 

                                                
1  .  being taught 
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 تنهایی محور اساسی تلقی کنیم.

      

  حاکمیت ایدئولوژي) =ایدئولوژي گرایی (رمز تحول. 3
  

در منظومه تعلیم و تربیت ناشی از گرایش ایدئولوژیک است. ایدئولوژي البته  یواژگونسومین 

باورهاي  ،. مقصود ما از ایدئولوژياند بردهکار ه به معانی بسیار متفاوتی بمفهوم مبهمی است که آن را 

جزمی است که دغدغه صدق در مورد آنها وجود ندارد و آزمون عقلی آنها دور از انتظار و بلکه ممنوع و 

ممتنع است. از این رو، قبول و قبوالندن ایدئولوژي در گرو نوعی پیش دستی در عرضه مجموعه اي از 

پیش دستی فرهنگی و اجتماعی و پیش دستی تربیتی. به عبارت دیگر، اعتبار باورها براي فرد،  ؛ورهاستبا

  .اند شدهتنها به این است که بنا به ضرورت فرهنگی، اجتماعی و تربیتی، پیش از باورهاي دیگر به او عرضه 

 يهـا  هدفعنصر هدف است.  ومه تعلیم و تربیت که مسئول مستقیم ایدئولوژي گرایی است،عنصري از منظ

که  ییها نیددین به ویژه  ،به صورت ایدئولوژي در آیند. البته توانند یمتعلیم و تربیت، حتی در شکل دینی 

به آنها صـورت ایـدئولوژي بخشـید. نکتـه مهـم ایـن        توان یماما  ،با عقل سازواري دارند، ایدئولوژي نیستند

مینـه ایـدئولوژي گرایـی را فـراهم آورد کـه عنـان از رابطـه        ز توانـد  یمـ است که عنصر هدف، تنها هنگامی 

شاگرد بگسلد و ایـن رابطـه را نادیـده بگیـرد. چنانکـه در قسـمت نخسـت توضـیح داده شـد،           -تعاملی معلم

شـاگرد   –رابطـه تعـاملی معلـم     هکه هدف بر قاعـد  ردیگ یممنظومه سه ضلعی تعلیم و تربیت هنگامی شکل 

تلزم گـزینش  زیـرا عاملیـت و تعامـل مسـ     ؛مانع از بروز ایدئولوژي خواهـد بـود  د. چنین ساختاري شواستوار 

تعلـیم   يها هدفاما هنگامی که  ،آورد یمامکان چند و چون در باب آن را فراهم  ،بنابراین .باشند یمهدف 

 و از آن پـس، بـه   شـوند  یمـ ، به صورت ایدئولوژي مسـخ  دهند یمو تربیت تناظر با رابطه تعاملی را از دست 

  .ندیآ یمتحت عنوان تربیت  ها انسانکار مسخ کردن 

. از نظر آنان، رمز تحول اند ستهینگربرخی در کشور ما تحول در آموزش و پرورش را از این زاویه 

در حاکمیت ایدئولوژي است که البته در اینجا شکل دینی خواهـد داشـت. بـه عبـارت دیگـر، بـراي ایجـاد        

باید باورهاي دینی را پیش دستانه در ذهـن و ضـمیر افـراد وارد کـرد و ایـن      تحول بنیادین در تعلیم و تربیت 

شروع هر چه از سن کمتر باشد، بهتر است و آنگاه باید با جزمیت تمام از ایـن باورهـا پاسـداري نمـود. هـر      

چند پیش دستی، ضرورتی فرهنگی و تربیتی است و همه کودکان ناگزیر نخست در معرض دسته معینـی از  

این است که همین ضـرورت   ،کند یم، اما آنچه پاره اي باورها را به ایدئولوژي تبدیل رندیگ یمقرار  باورها

  پیشینی به منزله توجیه درستی و اعتبار آنها تلقی شود و دیگر نیازي به آزمون عقالنی آنها به میان نیاید.
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با نگریستن به این ایده از زاویه رابطه تعاملی، دوري آن از منطق تعلیم و تربیت، یعنی رابطه تعـاملی  

. حاکمیت ایدئولوژیک هرگز مرادف تربیت نخواهـد بـود و کسـانی کـه بـه      شود یمشاگرد، آشکار  –معلم

 يهـا  يدئولوژیـ اه . دلیل این سخن آن اسـت کـ  کنند یمچنین ترادفی قائل باشند، خود نظر خویش را نقض 

بلنـد دامنـه اي کـه     اخـتالف اما  ،مختلف و مخالف، هر یک حاکمیت خود را مرادف تربیت خواهد دانست

کـه بتـوان نتیجـه اعمـال همـه آنهـا را تربیـت         کنـد  یمـ وجود دارد، چگونه این را ممکـن   ها يدئولوژیامیان 

امـا همگـی در    ،کنند یمیگر را نفی مخالف یکد يها يدئولوژیادانست؟ نشان تناقض این است که هر چند 

این نکته متفق اند که تربیت همان حاکمیت ایدئولوژي است. تنها یـک راه بـراي خـروج از ایـن بـن بسـت       

به آزمون باورهاي خود تن دهند و رجحان یکی بر دیگـري را   ها يدئولوژیاوجود دارد و آن این است که 

را در داوري و رد و قبـول بـه رسـمیت     هـا  انسانکه عاملیت  از طریق این آزمون بجویند و این بدان معناست

ایدئولوژي نباشند و این خود بطالن ایـدئولوژي   ها يدئولوژیابشناسند. در یک کلمه، این بدان معناست که 

  .دهد یمگرایی را در تعلیم و تربیت نشان 

ن در مسـیري آشـکارا   ، ایدئولوژي ساختن از اسـالم، گـام نهـاد   شود یمتا جایی که به اسالم مربوط 

تناقض آمیز است. این از آن رو است که اسالم دین را امري پذیرفتنی دانسـته کـه بـا الـزام و اکـراه تناسـبی       

زیرا از سویی اعتبار دین را آزمون پذیر دانسته (قـد تبـین الرشـد مـن الغـی) و از       ؛ندارد (ال اکراه فی الدین)

(امـا   زنـد  یمـ دست به گزینش برده و هویـت خـود را رقـم     سوي دیگر، آدمی را چونان عاملی نگریسته که

  شاکرا و اما کفورا).
     

    هماهنگی با دانش روز) =دانش محوري (رمز تحول. 4

محتواي متناسب  نیتأم. شود یمدیگر در منظومه تربیتی به صورت دانش محوري آشکار  یواژگون

ایده است و حتی آن را چون رمز تحول در  درسی، به عنوان نقطه تاکید این يها کتاببا دانش روز در 

. به عبارت دیگر، نظر بر آن است که تحول در گرو آن است که دانش آموزان نگرد یمآموزش و پرورش 

درسی همواره دستاوردهاي دانشی را منعکس  يها کتابعلمی حرکت کنند و  يها ينوآورپا به پاي 

  سازند.

این  نیتأممطلوب و بلکه الزمی است، اما اگر  يامر هر چند حرکت به موازات دستاوردهاي علمی

به مانعی براي تحول در  تواند یمشاگرد انجام شود، خود  -مقصود بدون توجه به قاعده رابطه تعاملی معلم

سندرم تورم «با نام  توان یم رسد یمآموزش و پرورش تبدیل شود. از مانعی که در این خصوص به ظهور 

درسی کنار بیاید،  يها کتابی که دانش آموز و حتی معلم نتواند با حجم فزاینده یاد کرد. هنگام »محتوا
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 يها عاملکتاب درسی خود به مانع غیرقابل عبوري تبدیل خواهد شد که مبانی انگیزشی و گرایشی 

 الشعاع تحتدر تعلیم و تربیت را تخریب خواهد کرد. عنصر محتوا در منظومه تربیتی باید  اندرکار دست

بر مقدار  توان یمشاگرد رخصت دهد،  -رابطه تعاملی معلم آنجا کهتا  معنا کهبه این  .ده تعاملی باشدقاع

محتوا افزود، نه این که حد دانش بشري در این جا معیار و تعیین کننده باشد. اندکی از دانش را با انگیزه 

  آموختن بهتر است از با انبوهی از دانش، سوختن و ساختن.

  

  روشمندي در پژوهش و آموزش) =ایی (رمز تحولروش گر. 5
  

به دیگري در منظومه تعلیم و تربیت دارد. در تاریخ معاصر، با غل یواژگونسلطه روش حکایت از 

. بر شدجایگاه منحصر به فردي براي روش گرایی فراهم  ٢و عمل گرایی ١چون اثبات گرایی ییها دگاهید

کار ه ، روش خاصی است که در پژوهش ببرد یمعلمی به پیش  این اساس، آنچه دانشمندان را در کارهاي

، به منزله تدبیري بود که باید در حل مسئلهو صورت بندي آن توسط جان دیوئی به عنوان روش  برند یم

کوشیده است اهمیت روش  »میکن یمچگونه فکر «) در کتاب 1933آموزش نیز سرمشق قرار گیرد. دیوئی (

  ا نشان دهد.ر حل مسئلهگرایی و روش 

ایده روش گرایی، در زمینه تحول در آموزش و پرورش نیز شعارهایی را فراهم آورد و رمز تحول 

آموختن چگونه « ی مانندبه شعارهای توان یمرا روشمندي در پژوهش و آموزش معرفی کرد. از جمله 

مین رابطه، از این . در هاشاره کرد ها شهیاندو آموختن چگونه اندیشیدن به جاي آموختن  »٣آموختن

اگر یک ماهی به من بدهی، یک روز سیر خواهم بود؛ اگر دو ماهی  که شود یمکهن یاد  المثل ضرب

  بدهی، دو روز سیر خواهم بود، اما اگر روش صید ماهی را بیاموزي، همیشه سیر خواهم بود.  

ا به روش دادن و هر چند روش از اهمیت ویژه اي برخوردار است، اما روش گرایی یعنی اصالت ر

امور دیگر را به حاشیه راندن خطاست. از زاویه منظومه تربیتی بر بنیاد تعامل، دو ایراد بر روش گرایی وارد 

است. نخست اینکه رابطه دو سویه روش و محتوا نادیده گرفته شده و روش با بی بها کردن محتوا بها یافته 

 توانند یمزیرا محتواهاي مختلف  ؛شدن روا نیستچنین استقالل کاملی براي روش قائل  ،است. اما

اقتضاهاي روشی خاصی داشته باشند. چنانکه گذشت، هرست بر آن است که دانش داراي گونه هاي 

د. روشی که براي آزمودن ادعاهاي ناقتضاهاي روشی خاصی دار ها گونهمختلفی است و هر یک از 

                                                
1  .  positivism 
2   . pragmatism 
3   . learning how to learn 
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ی قابل کاربست نیست؛ چنانکه روش رایج در علم ، در آزمودن ادعاهاي اخالقرود یمکار ه فیزیکی ب

وجود داشته باشد که  تواند یمتجربی در فلسفه قابل کاربست نیست. هر چند مالحظات روشی بسیار عامی 

 ها عرصهدر هر عرصه دانشی قابل کاربست باشد، اما چنین نیست که یک بسته روش شناختی براي همه 

  کافی باشد.

ایی، کم توجهی آن به قاعده رابطه تعاملی است. روش گرایی هم تمایل دومین ایراد بر روش گر 

این رابطه به آموزاندن روش است. چنان که در  فرو کاستنبه کاستن رابطه معلم و شاگرد دارد و هم در پی 

بیشتر بلکه از  يها یماهآمده، آموختن روش صید ماهی، شاگرد را نه تنها از دریافت  یاد شده المثل ضرب

. گویا معلم تنها براي آن است که روش را بیاموزاند نه دانش سازد یملم نیز که دهنده آنها بوده، بی نیاز مع

از این نکته غفلت شده  »ها شهیانداندیشیدن را به من بیاموز نه «را. در این شعار معروف خطاب به معلم که 

بدون  ها شهیاند. هر چند آموختن شود یممیسر  ها شهیانداست که آموختن اندیشیدن تنها از خالل آموختن 

در آنها ممکن  تأملو  ها شهیاندآموختن اندیشیدن ممکن است، اما آموختن اندیشیدن بدون آموختن 

، اهمیت ویژه خود را دارد که خودآموزي اومعلم و در تعامل با  »از« ها شهیاندنیست. در این میان، آموختن 

  جایگزینی براي آن نیست. 

  مدرسه هوشمند) =محوري (رمز تحول ابزار .6
  

دیگر در منظومه تعلیم و تربیت، ناشی از سلطه ابزارهاي آموزشی است. از منظر رابطه  یواژگون

شاگرد، ابزار آموزشی، در نهایت وسیله اي است که باید در خدمت هدف تعلیم و تربیت، از  -تعاملی معلم

دیگر، باشد. اما هر گاه ابزار آموزشی از این دو قید رها  سویی، و مطابق با قاعده رابطه تعاملی، از سوي

ابزار آموزشی را  هد و خود در موضع برتر قرار گیرد، ابزار محوري آشکار خواهد شد. این گونه سلطشو

در خصوص رایانه، به عنوان جدیدترین ابزار آموزشی، مالحظه نمود که هم در کشورهاي دیگر و  توان یم

  و نقد و بررسی است.   تأملهم در ایران قابل 

به موازات انقالب اطالعاتی معاصر، نظر بر این قرار گرفته که با مجهز کردن مدارس به رایانه و به 

تحول مطلوب را در آموزش و پرورش فراهم آورد. به این  توان یمکردن مدرسه  »١شمندهو«اصطالح 

آن، تحول، مرادف هوشمند کردن مدارس ترتیب، شعاري جدید براي تحول آفرینی آشکار شده که طبق 

مطرح شد و با بودجه کالنی در مسیر اجرایی  1967است. چنین شعاري، نخست در کشور مالزي و در سال 

حاکی از آن است که این تجربه در مالزي، به رغم انتظار، چندان موفق  ها یابیارزقرار گرفت. هر چند 

                                                
1   . smart 
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ام در چنین مسیري گذاشته شده و شعار هوشمند کردن مدارس به نبوده، اما در ایران نیز به تبع مالزي، گ

امید ایجاد تحول در آموزش و پرورش مورد استفاده قرار گرفته است. وزیر آموزش و پرورش در اختتامیه 

تحول در موضوع فناوري را  و يهوشمند سازاجالس روساي آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مردم 

کالس باید کامپیوتر داشته باشد، اگر  تحول این است که بپذیریم« که اند، اظهار کرد باور کرده و پذیرفته

مدارس امروز مطالبه  يهوشمند سازبا بیان اینکه  او» باشیم. داریم که خوب است و اگر نداریم باید داشته

» .داشته باشد مپیوتراند که مدرسه استاندارد باید کا مردم پذیرفته«دانش آموزان است، اظهار کرد که  اولیاي

اما آیا، به واقع، مشکل و گره اصلی عدم تحول در  ).1392(گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا، 

باید گفت که  از قضا منفی است و سؤالآموزش و پرورش، فقدان رایانه در مدارس بوده است؟ پاسخ این 

از موانع تحول محسوب شود.  تواند یمکه خود  کند یمرا تعقیب  ییها هدفطرح هوشمند کردن مدارس، 

تا زمانی که آرایش میان عناصر موجود در بافت تعلیم و تربیت به درستی ترسیم نشود،  رسد یمبه نظر 

که  نشانند یمو آن را در نقطه اي  شود یمنتیجه این خواهد بود که بهایی بیش از حد الزم به عنصري داده 

. در این شود یمحور اساسی، به حاشیه رانده شده و بی بها تلقی جایگاه آن نیست، در حالی که چه بسا م

انتظار تحول را برآورده ساخت در حالی که آنچه کانونی است به پیرامون و آنچه  توان یمصورت، چگونه 

  پیرامونی است به کانون رانده شده است.

جاري در آن،  يها تیفعالدر توضیح این نکته باید گفت مدرسه هوشمند مدرسه اي است که همه 

و به ویژه یادگیري، با تکیه بر جدیدترین دستاوردهاي الکترونیکی و در ارتباط با شبکه جهانی صورت 

. این مدرسه همچون جایگزینی براي مدرسه سنتی در نظر گرفته شده است؛ جایگزینی با فراست و ردیگ یم

ان مدرسه عادي و مدرسه هوشمند قائل شاخص، در برابر رقیبی بی قدر و بی مقدار. سه تفاوت عمده می

. هر سه تفاوت، بر محور یادگیري استوار است. بر این اساس، در مدرسه هوشمند، یادگیري با گونه اند شده

  ): 133، 1997١تیم پروژه مدرسه هوشمند، ( شود یمهاي زیر شناخته 

که چگونه باید  داند یمز خود مقصود از این گونه یادگیري آن است که دانش آمو: 2یادگیري خود یاب. 1

  به مواد مورد نیاز دسترسی بیابد و آنها را مورد استفاده قرار دهد.

: این گونه از یادگیري حاکی از آن است که دانش آموز متناسب با توانایی و 3خود آهنگیادگیري . 2

  .آموزد یمسرعت خود 

                                                
1  .  Smart School Project Team  
2   . self-accessed 
3   . self-paced 
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دانش آموز، خود جریان یادگیري خویش را : در این گونه سوم، مراد آن است که 1یادگیري خود راهبر. 3

 .کند یمطراحی، مدیریت و هدایت 

وجه امتیاز مدرسه هوشمند بر اساس این سه گونه از یادگیري، ناشی از آن است که در این 

مدرسه، یادگیري نه تنها در کانون استقرار یافته، بلکه در اختیار و تدبیر خود دانش آموز نیز قرار گرفته 

که در آن آموزش، محور  ستدیا یمین حیث، مدرسه هوشمند به طور کامل در برابر مدرسه سنتی است. از ا

آموز در موضعی انفعالی قرار گرفته و بنابراین، اختیار و تدبیر امور نیز در کف معلم نهاده است و دانش

به » انه در صحنهفرز«که در یک مدرسه به واقع هوشمند، نقش معلم از  اند گفتهشده است. از این رو، 

معلمان اکنون نقش راهنماي در کنار را بازي خواهند کرد و از : «دهد یمتغییر شکل  »راهنماي در کنار«

  .)1997،131تیم پروژه مدرسه هوشمند، » (نقش سنتی خود به عنوان فرزانه در صحنه دور خواهند شد.

ند در محک رابطه تعاملی، نشانگر به این نکته راه یافت که مدرسه هوشم توان یماکنون به روشنی 

  به نفع شاگرد است.  هیسو کیرابطه اي 

است که  بودن هیسو کیقرار گرفتن یادگیري در کانون مدرسه هوشمند، خود بارزترین شکل این 

. ممکن است مدرسه هوشمند تا جایی شود یمتبدیل  »راهنماي در کنار«در آن، معلم، چنان که گذشت به 

درسه سنتی و اقتدارگرایی معلم در آن است، هوس برانگیز باشد، اما از آنجا که چون که قیامی علیه م

مدرسه سنتی  مانند، خود نیز شکند یمشاگرد را در هم  -مدرسه سنتی، اما از نقطه مقابل آن، تعامل معلم

حالی که در  ،دارد یمرا نیز از میان بر  اومعیوب است. مدرسه هوشمند با نفی اقتدارگرایی معلم، اقتدار 

دانش و احساس  ماننددرونی معلم   يها تیقابلبسیار متفاوت است. اقتدار بر  3با اقتدارگرایی 2اقتدار

زیرا بر وانمود  ؛معلم است يها تیقابلاقتدارگرایی تنها صورتی بیمارگونه از  اما مسئولیت استوار است،

  کردن توانایی با توسل به جایگاه رسمی معلم استوار است.

بر اساس آنچه گذشت، باید هوشمندانه وزن واقعی مدرسه هوشمند را در ترازوي رابطه تعاملی در 

از آنچه هست ارزیابی کرد و بکار گرفت. زمان  تر کمو نه  تر شیبتعلیم و تربیت مشخص نمود و آن را نه 

. زاست بیآسامل، بسی گذشته است تا به این فهم نایل آیند که معلم محوري با نفی تع ها انساندرازي بر 

نباید به زمان مشابهی تن داد تا این فهم به دست آید که شاگرد محوري نیز با نفی تعامل، اگر نه بیشتر اما به 

  همان میزان آسیب زا خواهد بود. 
  

                                                
1   . self-directed 
2   . authority 
3   . authoritarianism 
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  گفتمان بازار جهانی) يریکارگ به =نهضت جهانی تحول در تعلیم و تربیت (رمز تحول. 7

دي از غلبه بی مورد برخی از عناصر تعلیم و تربیت اشاره کردیم که منجـر  در بندهاي پیشین به موار

و به این طریق، به رغم شعار براي تحول، در واقع به  شوند یمدر منظومه مطلوب تعلیم و تربیت  یواژگونبه 

ن که از آن بـه عنـوا   شود یم. در این قسمت آخر، به فضاي جدیدي اشاره شوند یممانعی براي تحول تبدیل 

) و همچون فضاي مـوثري بـه کـل    2011 ،(سالزبرگ شود یمیاد  »1ت جهانی تحول در تعلیم و تربیتنهض«

. در اینجا نیز شاهد طرح شعارهایی براي تحول در دهد یمروند تعلیم و تربیت در کشورهاي مختلف شکل 

و تربیـت محسـوب    اما در عمل، موانع قابل توجهی براي تحـول واقعـی در تعلـیم    ،آموزش و پرورش هستیم

    .اند دانسته 2جهانی را منسوب به نولیبرالیسم . زیرساخت فکري این نهضتشوند یم

سخن گفتـه اسـت.    در مقایسه لیبرالیسم کالسیک و نولیبرالیسم از دو تفاوت اساسی 3مارك اولسن

تنها براي آن دولت  نخست این که لیبرالیسم کالسیک نگره اي سلبی نسبت به قدرت دولت داشت که طبق

یکدیگر باشد. در مقابل، نولیبرالیسـم، دیـدگاهی ایجـابی     يها يآزادآن است که مانع تجاوز افراد به قلمرو 

شرایط آن فراهم  نیتأمکه دولت باید بازار مناسب را با است  حاکی از این  که در مورد قدرت دولت دارد

 توانـد  یمـ است و  4یراي هویت انسانی مستقلداکه در لیبرالیسم کالسیک، فرد است آورد. تفاوت دوم این 

  ).  1996است (اولسن   5لیسم، فرد یک کارآفرین رقابت جودر مقابل، در نولیبرا .به تمرین آزادي بپردازد

دنیا را به یک بازار بزرگ تبـدیل کنـد، آمـوزش و     خواهد یمنولیبرالیسم با این گرایش اساسی که 

) آموزش و ههیچ چیز در (عرض« که دیگو یمدر این مورد  7. تولیردیگ یمدر نظر  6االپرورش را نیز یک ک

از آموزش و پـرورش بـه    میتوان یمبنابراین، ما  .پرورش وجود ندارد که آن را از سایر کاالها متفاوت نماید

 اسـت تـا   همین رویکرد غالب اقتصادي موجب شـده  .)279، 2008، تولی» (عنوان یک کاال سخن بگوییم.

گرفتـه   هاساسـی آن از عرصـه اقتصـاد بـه عاریـ      يها مفهوممورد تعلیم و تربیت شکل بگیرد که  گفتمانی در

، 13، عملکـرد 12، شـفافیت 11، پاسـخگو بـودن  10، مشتري مـداري 9ییکارا، 8مانند اثربخشی ییها مفهوم. شوند

                                                
1   . global education reform moverment 
2   . neo-libralism 
3   . Mark Olssen 
4   . autonomous 
5   . competitive entropruneur 
6   . commodity 
7   . Tooly 
8   . efficiency 
9   . effectiveness 
10   . consumer-orientedness 
11   . accountability 
12   . transparency 
13   . performance 
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م اگـر هـ   هـا  مفهـوم ). ایـن  2005از جمله عناصر چنـین گفتمـانی اسـت (اپـل      2، ممیزي1شریک یا سهامدار

. بـه عنـوان   اند افتهیاقتصادي  معنايروزگاري متضمن ابعاد انسانی و اخالقی بودند، در قالب گفتمان جدید، 

اي از بـه مجموعـه   »مفهـومی بـا قابلیـت دموکراتیـک    «از  »پاسخگو بـودن « کند یماشاره نمونه، چنانکه بیستا 

اي رویـه  فقـط را بـه مسـائل    يهنجـار تبدیل شده که کردار تربیتی را دچـار خفقـان کـرده و مسـائل      ها هیرو

  ).2010،50،(بیستا» کاهش داده است.

نولیبرالیسم با فراهم آوردن چنین گفتمانی در تعلیم و تربیت، زمینه ساز جریانی اسـت کـه از آن بـه    

) پنج ویژگی عمده بـراي ایـن   2011. سالزبرگ (برند یمنام  »نهضت جهانی تحول در تعلیم و تربیت«عنوان 

درسی معین  يها موضوعتمرکز بر ، : استاندارد کردن آموزش و یادگیريکه عبارتند از ی شمردنهضت برم

 هیـ عاربه  ،آموزش برنامه درسی تجویز شده ،)٣(مانند ریاضی و علوم) در مسابقات جهانی (تیمز، پرلز و پیزا

بر آزمون و بازرسی. پاسخگو کردن و کنترل مراکز آموزشی با تکیه  ،٤رفتن ایده هاي تحولی بازار محورگ

، تمرکـز بـر   نمونـه بـه طـور   . واقع شده است). 2005( اولسن و پیترز بسیاري از جملهنقدهاي این ایده مورد 

جهـانی بـه بهـاي نادیـده انگاشـتن دروسـی        يها آزموندرسی خاصی چون ریاضی و علوم در  يها موضوع

می از تعلـیم و تربیـت ماننـد خیـال ورزي،     ابعاد مه نیتأم، در حالی که ردیپذ یمچون هنر و ادبیات صورت 

). همچنـین، تاکیـد بـر پاسـخگو بـودن      2010،(ناسـباوم  رود یمـ همدلی و دموکراسـی از ایـن دروس انتظـار    

آمـاري در میـزان قبـولی     يهـا  بیـ فربـه   تواند یممدارس در برابر دولت به شیوه بازار و بر اساس بیالن کار 

  دانش آموزان منجر شود. 

بازار محور در بسیاري از کشورها مانند امریکا، انگلیس، استرالیا، مالزي، سـنگاپور و  رواج گفتمان 

بر روابـط فرهنـگ    یتأمل«عنوان  باحتی ایران قابل مالحظه است. کاوش در مورد خاص ایران، در مقاله اي 

رك علـم و  پـا «) آمده است. در اینجـا کـافی اسـت بـه رواج مراکـزي ماننـد       1391(باقري  »هبازار و دانشگا

در پهنه کشور و کوشش براي کسب  »تبدیل دانش به ثروت«براي بازاریابی علم و شعارهایی مانند  »فناوري

در پـی   »نهضت جهانی تحول در تعلـیم و تربیـت  «رتبه در مسابقات جهانی مانند تیمز اشاره نماییم. در واقع، 

تمان بازار محور در سراسر جهان فراهم آن است که الگوي واحدي براي تحول تعلیم و تربیت بر اساس گف

از جمله پرسیدنی است که شعارهایی مانند تبدیل دانش به ثـروت  . اقتضاهاي محلی را نادیده انگارد آورد و

در کشور ما چه جایگاهی در فرهنگ بلند دامنه و غنی آن داشته است؟ آیا این از اقتضاهاي محلی فرهنـگ  

                                                
1   . stakeholder 
2   . audit 
3   . Timss, Pirls, Pisa 
4   . market-oriented 
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نهضـت  «ین فرهنگ است که امروز فرصت بروز یافته است؟ جهانی گرایـی  ماست یا تنها در بی اعتنایی به ا

زیــرا فرهنــگ بــازار محــور، فرهنگــی خــاص و محلــی   ؛تنهــا پوششــی اســت بــر محلــی بــودن آن »جهــانی

با تسخیر عرصه جهانی، نمایی جهانی براي خود فـراهم سـازد. بـی تردیـد      کوشد یماما  ،(نولیبرالیسم) است

بـه بهـاي سـرکوب     هـا  یژگـ یوامـا ایـن    ،نی بـراي تعلـیم و تربیـت وجـود دارد    مشـترك و جهـا   يها یژگیو

باشد. یکی از نتایج  تواند ینمو صورت بدلی از یک فرهنگ محلی نیز  دیآ ینممحلی به دست  يها یژگیو

زیـرا   ؛محلی است يها یژگیوتاکید بر رابطه تعاملی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته، همین توجه به 

  به امور زمینه اي و واقعی بی اعتنا باشد. تواند ینممل تعا

در پایان مناسب است به تحلیل سالزبرگ در مورد آموزش و پرورش فنالند اشاره کنیم که به تعبیر 

محلـی   يهـا  یژگیوو اعتنا به  »نهضت جهانی تحول در تعلیم و تربیت«در کوشش براي دوري گزیدن از  او

که در دهه هاي اخیـر تحـولی چشـمگیر در آمـوزش و پـرورش خـود فـراهم         صورت پذیرفته است. فنالند

آورده و بدون آن که مسابقه هاي جهانی را معیـار بدانـد، در آنهـا نیـز مقـام بـاالیی را کسـب کـرده، نمونـه          

، در آمـوزش و پـرورش تحـولی پدیـد     »نهضـت جهـانی  «به دور از آهنگ  توان یمگویایی است از این که 

ر مقابل پنج خصیصه این نهضت که در باال ذکر شد، پنج خصیصه تحـول در آمـوزش و   آورد. سالزبرگ د

: محلی کـردن آمـوزش و یـادگیري (در برابـر اسـتاندارد کـردن       کند یمپرورش فنالند را به شرح زیر تبیین 

تشویق خطر کردن  ،تمرکز بر یادگیري خالق (در برابر تمرکز بر مواد درسی خاص) ،آموزش و یادگیري)

گرفتن ایده هاي  هیعارآموختن از گذشته و نوآوري (در برابر  ،ر برابر آموزش برنامه درسی تجویز شده)(د

مسئولیت مشترك و اعتماد (در برابر پاسخگو کردن و کنترل). نکته قابل ذکر این است که بـه   ،بازار محور)

بکـار   ٢اي آن مفهـوم مسـئولیت  دارد و به جـ در زبان فنالندي وجود ن ١یان سالزبرگ، مفهوم پاسخگو بودنب

در آن، بـه تعبیـر بیسـتا،     آن بارز است؛ در مقابل مفهوم پاسخگو بودن که يهنجارکه بار اخالقی و  رود یم

  .  اند شدهجایگزین هنجارها  ٣ها هیرو

  

    نتیجه گیري

 نیتر مهمفراهم آوردن تحول و بلکه تحول بنیادین در آموزش و پرورش، همواره یکی از 

مختلف، شاهد بروز تحول  يها تالشدارد که چرا به رغم  تأملجامعه ما بوده است. اما جاي  يها مطلوب

                                                
1   . accountability 
2   . responsibility 
3   . procedures 
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اي نبوده ایم. در این مقاله بر این نکته تاکید شد که اگر عناصر تعلیم و تربیت را به طور مناسب در منظومه

کن است با قرار گرفتن بی قابل دفاع نبینیم و هر یک را در جایگاه مناسب آن قرار ندهیم، هر زمان مم

مورد عنصري بر فراز این منظومه، شعاري کاذب براي تحول آفریده شود و چند صباحی ما را به خود 

مشغول سازد و سرانجام به خاموشی گراید. پیشنهاد این مقاله آن است که بر اساس انسان شناسی اسالمی و 

شاگرد بنیاد  -بر اساس قاعده رابطه تعاملی میان معلم را تیو تربایده انسان به منزله عامل، منظومه تعلیم 

نهیم و سایر عناصر مانند هدف، محتوا، روش و ابزارهاي آموزشی را در مالزمت با این قاعده جایگذاري 

، هر چند در گذشته رخ داده و هر یک به صورت یادشدهکنیم. خروج هر یک از این عناصر از مالزمت 

ته شده است، اما به سبب نقض قاعده رابطه تعاملی، باید در واقع آنها را به شعاري براي تحول بکار گرف

و شعارهاي تحولی  ورد نظرعنوان موانعی براي تحول در آموزش و پرورش ارزیابی نمود. هر شش عنصر م

صر در آنها در این مقاله مورد تحلیل و نقد از منظر رابطه تعاملی قرار گرفت. در پایان نیز گفتمان غالب معا

تعلیم و تربیت که به صورت کالن همه عناصر را تحت سیطره خود قرار داده، مورد بررسی قرار گرفت. 

این گفتمان، به تبع غلبه نولیبرالیسم در عرصه جهانی ظهور یافته و با شعار مالزمت با گفتمان بازار محور، 

توسط این گفتمان از طریق نادیده  در حال تسخیر همه فضاهاي تعلیم و تربیتی است. نقض قاعده تعاملی

در تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گرفت و امکان تخطی از این گفتمان  ها فرهنگگرفتن اقتضاهاي محلی 

  نیز مورد بحث واقع شد.   
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