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 چكيده
ي نظام تعليم و باشد كه اين افراد نتيجهي تحقّق تمدن نوين اسالمي، تربيت افراد تراز ميالزمه
باشند. در اين پژوهش سعي شده است با تكيه بر مباني اسالمي، جايگاه يكي از رويكردهاي تربيت مي

محوري را در نظام تعليم و تربيت مناسب براي دست يابي به اين تمدن مطرح شده به نام رويكرد مسأله
در راستاي هدف تصريح شده  توان از اين رويكردبررسي شود. سؤال اساسي اين است كه آيا مي

محور (مانند پراگماتيسم) با تعليم و تربيت اسالمي استفاده كرد؟ و اين كه ارتباط مكاتب فلسفي مسأله
آوري شده و با استفاده از روش اي جمعخانهچيست؟ اطّالعات مورد نياز در اين پژوهش به روش كتاب

توان از گيري شده است كه ميدر آخر نتيجه ها تحليل شد وتحليل كيفي جوانب مختلف اين سؤال
مداري مسأله، موضوعيت روش حلّ مسأله و ... در تعليم و محور با قيد قيودي مانند ارزشرويكرد مسأله

هاي فراواني برد؛ ضمناً، نتايج حاصله بيانگر اين است كه نظام تربيت تراز تمدن نوين اسالمي استفاده
هاي بنياديني با اين جود اشتراكاتي با مكاتب مختلف فلسفي، داراي تفاوتتعليم و تربيت اسالمي با و

  باشد.مكاتب مي
 فلسفي مكاتب يادگيري،-ياددهي اسالمي، نوين تمدن تربيت، و تعليم ها:كليدواژه

 مقدمه
و هاي مختلف قابل احصاء هايي الزم است كه در حوزهيابي به تمدن نوين اسالمي، بايستهبراي راه

ريزي و ها بايد برنامهاي با توجه به اين بايستهها در هر زمينهدهي به فعاليتباشند كه در جهتبررسي مي
-ي اسالمي، خود مقدمهكه جامعه-ي اسالميتالش كرد. تعليم و تربيت به عنوان زيربناي ساخت جامعه
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باشد. در الگوهاي تعليم و ها ميهترين اين حوز، يكي از مهم-1باشدي ساخت تمدن نوين اسالمي مي
يابي به اهداف مورد نظر طرّاحي، تدوين و توصيه تربيت رايج در دنيا، رويكردهاي متفاوتي براي دست

آموزان باشد؛ رويكردي كه سعي دارد دانشاند كه رويكرد حلّ مسأله يكي از اين رويكردها ميشده
  همهء يادگيريهاي سطوح«رو شوند. ا با مسايل روبهبه جاي درگير شدن با موضوعات مختلف، در ابتد

 يشناسان پيرو نظريه به همين سبب، روان .هستندوسايل مقدماتي رسيدن به مرحلهء حل مسئله  تر، پايين
معلمان : « اند كه اين اصل را پذيرفته شناختي،  پردازان ميدانيو نظريه (تداعي گرايان)  پاسـخ-محرك

ولي بر سر بهترين راه  »باشند.  گشايان مستقلي تشويق كنند تا مشكل راآموزان  انشد بايد تا حد امكان،
 ]1[د.اين كار،اختالف نظر دارن  انجام دادن

هاي ارائه شده در مورد تنگناها و اشكاالت نظام  ها و گزارش نتايج پژوهش«كه با توجه به اين
  يادگيري در مدارس ما با-يند ياددهيآفر دهد كه هاي اخير نشان مي آموزش و پرورش ايران در سال

رياضيات و   بين المللي يسومين مطالعه«جدي روبه روست.براي مثال،نتايج حاصل از  مشكالت
  هاي برنامه  وضعيت  بيانگر آن است كه كشور جهان انجام شده، 40كه در بيش از » TIMSS 2علوم

دانش آموزان كشور ما در سطوح ابتدايي   هاي تدريس،عملكرد و نحوهء پيشرفت تحصيلي درسي،روش
  طرح  كشورهاي شركت كننده در اين  ساير  با  و راهنمايي در دو درس رياضي و علوم در مقايسه

دهد كه توانايي دانش  بين المللي نشان مي ينتايج اين مطالعه«و ضمناً  ]2[ .»وضعيت نامطلوبي دارد
با دانش   مقايسه  هاي عملكردي و فرايندي در ه مهارتيادگيري و به ويژ  آموزان در سطوح باالي

هاي درسي ما در اين دو درس با  جا كه محتواي برنامه تر است.از آن بسيار كم  ديگر   آموزان كشورهاي
شود  مي  هاي نامناسب آموزش و يادگيري ناشي تر از روش ديگر كشورها يكسان است،اين ضعف بيش

اساس،ضرورت بازنگري   دهد.بر اين اي سوق مي هاي حافظه سوي يادگيري دانش آموزان را به  عمال  كه
لزوم بازنگري  ]2[ »د.شو احساس مي  هاي آموزش و يادگيري علوم بيش از هر زمان ديگري در روش

 شود.جدي در رويكردهاي تعليم و تربيت در جهت تحقّق تمدن نوين اسالمي بيش از پيش نمودار مي
محوري در تعليم و تربيت، به عنوان رويكرد مناسب براي نظام تعليم و تربيت مسألهبنابراين، رويكرد 

شود، اما با توجه به مباني غيرالهي ارائه شده براي اين رويكرد، به تراز تمدن نوين اسالمي پيشنهاد مي
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مباني ي خوب از نظر هاي يك مسألهدنبال كسب مباني سازگار با مباني الهي پيش رفته و ويژگي
 شود.اسالمي بررسي مي

 روش پژوهش
ي مباني تعليم و تربيت اسالمي و در اين پژوهش با مراجعه به كتب و مقاالت مرتبط با هر دو حيطه

اي بهره گرفتيم. در بررسي متون به دست آمده، براي رسيدن به خانهرويكرد حلّ مسأله، از روش كتاب
 كيفي استفاده شده است.هاي مطرح شده، از روش تحليل پاسخ پرسش

 هايافته
ميزان توجه به  اند؛ پرداخته درسي تاريخ تحوالت نظري و عملي برنامه يحليلگراني كه به مطالعهت«
  در مقاطع زماني مختلف درسي،  اجتماع و موضوعات مدون يعني ياد گيرنده، ، اطالعات  گوناگون  منابع

اين عامل به قدري حايز اهميت  اند. معرفي كرده  ر اين تحوالتترين عامل د ترين و تعيين كننده مهم  را
  آن  توان در اي اين عرصه را مي يا مناقشه»ريزهاي ايدئولوژيك خون« يكليه تعبير كليبارد  به  كه  است

   كـه  اين  ريزي،اعتقاد دارد كه به اتكاي اين عامل،يعني كرد. تانر،ديگر مورخ سرشناس برنامه  جستجو
  بوده  عملي  اندركاران پردازان يا دست يك از اين سه منبع اطالعاتي مورد توجه انحصاري نظريه كدام
  حتي  بلكه ، درسي گذشته را توضيح داد يهاي اصالحي برنامهها و حركتتوان نهضت نه تنها مي است،

  درسي يبرنامه بيني كرد. خالصه اين كه تاريخ ها را پيش گيري توان دور بعدي تحوالت و سمت مي
سه   از  يكي  كم و بيش انحصاري و محدود به  هايي است كه ريشه در توجه ها و نهضت از تالش  مملو

و حتي   اهميت  يكي را به قيمت كاستن ديگر، ها با يك داشتن آننمنبع اطالعاتي داشته و با معارض پ
 ]3[.»قرار داده است  ريزي حذف آن دو ديگر مبناي كار برنامه

-كنند و بر اين اساس آن را به گونهنظران، براي تعليم و تربيت هدفي را بيان ميهر گروه از صاحب

دانند و گروهي ديگر آن دو را يك مقوله كنند. گروهي تعليم را از تربيت جدا مياي خاص تعريف مي
1لآورند. سند تحوبه شمار مي

-م از تعليم ميبنيادين آموزش و پرورش موضوع را تربيت و آن را اع 
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-عده. دانندق ميالتاديب را اعم از تعليم و تربيت و اخ و 1نظران موضوع را ادباي از صاحبعده. داند

ف البا توجه به اخت. دانندديگر ميجدا از هم و مكمل يك ياي ديگر هم تعليم و تربيت را دو مقوله
به طور روشن به برتري قطعي ديدگاهي هاي نظري درباره ماهيت آموزش و پرورش، شايد نتوان ديدگاه

راي داد. اما نگاهي به بيانات رهبر معظم انقالب و اهداف عملياتي بيان شده در سند تحول بنيادين 
مقام معظم . گشا باشدتواند در انتخاب مباني، اهداف، و مسير حركت راهآموزش و پرورش مي

: فرمايندني فلسفي نظام آموزش و پرورش ميدر بيانات خود در باب مبا (حفظه اللّه تعالي)رهبري
ي ما نيست، بناي ههاي ما و فلسففكر ما و برنامه يآموزش و پرورش كنوني كشور ما، ساخته و پرداخته

در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش  2م.اي نبود كه ما امروز دنبال آن فلسفه هستيفلسفه كار بر آن
-مطلوب نظام آموزش و پرورش ترسيم شده است. در فصل هدفهاي خروجي دورنمايي از ويژگي

-تربيت انساني موحد، مؤمن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئوليت: نِ اين سند آمده استالهاي ك

ها و وظايف در برابر خدا، خود، ديگران و طبيعت، حقيقت جو و عاقل، عدالت خواه و صلح جو، ظلم 
مدار و يتالگرا و جهاني انديش، وثارگر و وطن دوست، مهرورز، جمعستيز، جهادگر، شجاع و اي

گر در جهت تحقق حكومت عدل جهاني، با اراده و اميدوار، خودباور و داراي عزت شالمنتظر و ت
مي، خالق و ق اسالالگر و آزادمنش، متخلق به اخدامن و باحيا، انتخابنفس، امانتدار، دانا و توانا، پاك

ي ورود به زندگي شايسته همدار و نظم پذير و آمادمقتصد و ماهر، سالم و بانشاط، قانونكارآفرين و 
 .3ميالخانوادگي و اجتماعي براساس نظام معيار اس فردي،

 تربيت و تعليم بنيادين رويكردهاي
 تربيت در غايي هدف. نيستند يكي غيرالهي تربيت و تعليم و اسالمي وتربيت تعليم غايي هدف

 ذهني و جسمي استعدادهاي رشد بستر در جامعه يا فرد براي مادي منفعت ترينبيش كسب هي،غيرال
 آن تعريف در و است »دموكراتيك جامعه« تربيت، و تعليم هدف ديويي، ديدگاه از. است انسان
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 و قومي طبقاتي، تبعيضات و اختالفات پيدايش از كه است اي جامعه دموكراتيك، جامعه: گويد مي
 .كند مي جلوگيري نژادي

 طور به او وجود در ديني شاكله كه است الهي مقرب انسان پرورش اسالمي، تربيت غايي هدف
-مي نكته همين در نيز را بشر خلقت فلسفه. سربزند او از دار ريشه ديني رفتارهاي و بگيرد شكل كامل

 منزل سر به و يابد كمال يح،صح تربيت وسيله به او كه آفريد اين براي را انسان خداوند كه يافت توان
 تربيت. كندمي پيدا خاصي جايگاه اهميت و اسالمي تربيت غايي، هدف اين به علم با. برسد مقصود
 فطري استعدادهاي ظهور و بروز براي را زمينه كه شودمي اطالق مناسبي وضعيت ايجاد به اسالمي

 ]4[سازد. مي تريافته كمال و تربالنده را او و كندمي فراهم آدمي
 الهي يعني مطلوب، كمال به انساني جامعه و انسان كردن نزديك تربيت از هدف الهي بيني جهان در

 نيز غيب عالم است، مشاهده قابل مادي حواس وسيله به كه شهود عالم بر عالوه نظام اين در. است شدن
 ماده عالم بر حاكم وانينق تنها عالم، قوانين. نباشد درك قابل مادي حواس با هرچند است، موجود
 و تالش و كار محل دنيا نظام، اين در. است نتيجه و اثر داراي عالم دو هر در انسان اعمال و نيستند

 آخرت مزرعه دنيا« )صلّي اللّه عليه و آله و سلّم(خدا رسول فرمايش طبق. است پاداش و نتيجه محل آخرت
 به معطوف بايد انسان تالش تمام و ندارد وجود ماده المع از فراتر هدفي الهي، غير بيني جهان در.» است
 هم منفعت اين و شود مي تلقي مطلوب انسان براي منفعت كسب كه اين به توجه با. باشد ماده عالم

 كسب راستاي در را خود تالش همه بايد انسان كه شود مي نتيجه نيست، مادي منفعت جز چيزي
 .گيرد كار به دنيا در منفعت بيشترين

 به توجه با. پردازيم مي شوند مي مشتق بيني جهان نوع دو اين از كه رويكردهايي بررسي به اكنون
 موجودات همه كمال و. است خدا كه دارد واحد معادي و مبداء، مدبر، خالق، عالم اسالمي، بيني جهان

 تمام و بيند مي خدا محضر در را خود همواره مسلمان انسان. است واحد معاد اين سوي به حركت در
 جهت آفرينش نظام بر حاكم اصيل هاي ارزش تحقق و خدا رضاي راستاي در را خود هاي تالش

 جاودانگي و الهي رضوان به رسيدن براي دنيا در حداكثري تالش نظام اين در انسان رويكرد. دهد مي
 جاويدان گويي كه باش چنان دنيايت براي) «ع( علي مومنان امير فرموده به. است رضوان اين در

 كسب دنيا، از گيري بهره رويكرد اين.» ميريمي فردا گويي كه باش چنان آخرتت براي و ماند خواهي
 الزم بلكه و مجاز اخروي سعادت كسب جهت در را دنيا كردن آّباد و درست راه از مادي منفعت
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 نگاه اين در. ناميم مي ديتوحي نگاه را نگاه نوع اين و گرا كمال رويكرد را رويكرد اين ما. شمرد مي
 به مادي زندگي شئون همه و تندرستي كار، و كسب تربيت، و تعليم اخالق، مهارت، فناوري، دانش،
 در كه صورتي در تنها و شده ديده هستي خالق سوي به كمال مسير در انسان رشد براي ابزارهايي عنوان

 .شد خواهند تلقي ارزشمند باشند مسير اين خدمت
 عالم اين وراي ديگر عالّمي گرفتن درنظر بدون غيرالهي بيني جهان در گرا، كمال رويكرد مقابلِ در

 لذت شامل مادي منفعت. است ارزشمند بيشتر مادي منفعت كسب تنها مادي، منفعت وراي هدفي و
 هستي عالم معاد و مبداء به اتصال بدون دانش كسب حتي و اجتماعي، مقام كسب مال، كسب بردن،
 و تعليم اخالق، مهارت، فناوري، دانش، گيري جهت رويكرد اين در. شود مي تلقي ارزش داراي ااصالت

 و شده متمركز مادي منفعت كسب بر تنها مادي زندگي شئون ساير و تندرستي كار، و كسب تربيت،
 رويكرد را ردرويك اين و گرا كثرت نگاه را نگاه نوع اين. شود مي بريده انسان معاد و مبدا از شان ارتباط
 .ناميم مي گرا منفعت

 
 رويكردهاي بنيادين تعليم و تربيت-1 شكل

 در. شود مي بيشتر موجودات تكثر كنيم، مي نزول ماده عالم سمت به عالم مبداء از كه ميزاني به
 و متنوع مصاديق به رويم، مي پيش كاربردي علوم سمت به مبنايي علوم از قدر هر نيز، علوم زمينه
 دنيوي زندگي جاري امور تسريع و تسهيل براي خواهيم مي كه زماني. شويم مي رو روبه متكثر هاي شاخه

 با كه روزمره مسايل حل براي واقع در. گيريم مي  بهره كاربردي علوم از ببينيم، تدارك را ابزارها
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 دو هر منظر از گيري بهره اين. گيريم يم بهره مادي كاربردي علوم از دارند، سروكار مادي هاي پديده
 .است بررسي و بحث قابل شده مطرح رويكرد
 با مادي ابزارهاي و كاربردي علوم از استفاده گرا، كمال رويكرد و عالم به توحيدي نگاه در

 :كرد اشاره زير موارد به توان مي شرايط اين ترين مهم از. است مطلوب حتي يا مجاز شرايطي
 از فناوري از كننده استفاده انسان و فناوري، سازنده انسان دانشمند، انسان صحيح فهم داشتن •

 .خود و علم، عالَم، معاد و مبداء و توحيدي نظام
 .فناوري از گيري بهره يا فناوري، توليد دانش، كسب مسير در حرام فعل به ارتكاب عدم •
 صورت آن از استفاده بهترين شود، هگرفت بهره كمال طريق طي براي فناوري و علم از چه چنان •

 .است گرفته
 يابي دست در ابزارها اين كه تاثيري ميزان به ناظر كاربردي، علوم اعتبار و ارزش توحيدي، نظام در

 علوم محض، علوم كاربردي، علوم به توجه كنار در چنين هم. شود مي تعريف دارند متعالي اهداف به
 كند مي تالش كه موحدي انسان توجه مورد و بوده بااليي اهميت داراي نيز عقالني علوم و وحياني،

 .گيرد مي قرار نشود بعدي تك نگاه دچار و بشناسد هست كه گونه آن را عالم
 و ارزش لذا و آيند درمي بيشتر مادي منفعت كسب خدمت در ابزارها اين همه تكثرگرا، نگاه در اما

 را انسان و شده علوم كاربردي بعد شدن فربه موجب نگاه اين. يابند مي عقالني علوم از تر بيش اعتباري
 .دارد مي باز جامع و عميق، نگاه از

 محور مساله آموزش شيوه
 بشر.اندازيممي علم توليد سير به نگاهي محور،دانش روش با آن مقايسه و روش اين بررسي براي

 وحشي حيوانات برابر در خود از فاظتح به زماني. است بوده روبرو گوناگوني نيازهاي با زمان طي در
 كارهاي انجام براي تربيش نيروي به زماني. تاريكي كردن برطرف به ديگر زماني و بوده، نيازمند

 در تربيش دانستن به هم گاهي و بار،مرگ هايبيماري درمان هايراه به زماني داشته، نياز كشاورزي
 اين. است بوده نيازمند هدايت به خود تاريخ طول تمام در بشر همچنين. بوده مندعالقه هاناشناخته مورد
 داده سوق شهود و وحي، تجربه، عقل، يعني معرفت، هايسرچشمه از گيريبهره سوي به را بشر نيازها
 .بيابد را خود نيازهاي پاسخ هاسرچشمه اين كمك با تا است
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 اگر. دارد تفاوت خواهدمي چهآن با بيندمي او چهآن كه جاييآن هستند، او هايمساله بشر نيازهاي
 را مساله آن حلراه توانيممي شود،مي گشوده مساله شدن حل با كه كنيم تشبيه قفل يك به را مساله هر
 به بوده روبرو خود اجتماعي و فردي زندگي در واقعي هايمساله با كه انساني. كنيم تشبيه كليد به

 هاآن بنديدسته و هاحلراه اين گرفتن قرار هم كنار از. كرده پيدا هالهمسا اين براي هاييحلراه تدريج
 مشخص و شده بنديدسته دقت به كه كليدهاست از بزرگ انباري واقع در علم. است شده توليد علم

 را خود هدف محور،دانش آموزشي روش رفت. كليد كدام سراغ به بايد قفلي هر كردن باز براي است
-مي آموزش نظام اين در كه جوييدانش يا آموزدانش. است داده قرار مخاطب به هاحلراه آموزش بر

 از كليد زيادي تعداد حمل حال در واقع در و است كرده حفظ را زيادي هايمساله هايحلراه بيند،
 كليد اين به كه گرددمي قفلي دنبال به و گرفته دست به را كليدي فرد اين. است شده ساخته پيش

 قابل سود نهايت در ولي، كرده صرف ديدن آموزش براي بسياري هزينه و استعداد، زمان، او! بخورد
 ترباهوش هرچه فرد اين. شودمي نااميد كشور و زندگي خود، شرايط از و بيندنمي كار اين در توجهي

-بيش بيهودگي احساس بيند،مي تريكم تناسب آموزشي نظام از خود ستانده و نهاده بين چون باشد،

 در بيروني؛ عوامل به گاه و دهدمي نسبت خود دروني عوامل به را بيهودگي اين گاه. كندمي تري
 بودن فراهم با دوم حالت در و شد خواهد تبديل جامعه در عادي و اثر كم فردي به نخست، حالت

 آموخته كه دانشي زا استفاده و كار شرايط كندمي گمان او. كندمي مهاجرت ديگر كشوري به شرايط
 او باشد؛ ديگري جاي اصلي مشكل شايد كه حالي در اوست، خود كشور از بهتر ديگر كشور آن در

 را كشور آن هايقفل كليد او. را خود كشور هايمساله نه كند، حل را كشور آن هايمساله كه آموخته
-آن به مربوط هايمساله كه هم هاييرشته از بسياري در. را خود كشور هايقفل كليد نه دارد اختيار در

 آن براي شده تربيت جوياندانش تعداد و روز، به مساله حل هايروش دارد، وجود كشورمان در ها
 .نيست كشور واقعي نياز با متناسب رشته

 حل بر مبتني آموزشي شيوه اين. است محور مساله رويكرد آموزش، فرآيند در پيشنهادي شيوه
 موجب آن حل كه است ايمساله واقعي مساله. است جودانش يا آموزدانش وسطت واقعي هايمساله
 نوع از اول حالت در را مساله. باشد ارزش يك تضييع از جلوگيري يا و ارزش يك به يابيدست

 .دانيممي مشكل نوع از دوم حالت در و فرصت
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 محور مساله آموزش يدانش مدل-2 شكل

 

 با كه زماني. مساله با شدن درگير از پس هم آن گردد،مي دانش دنبال به مخاطب روش ينا در
. كند عبور آن از دارد نياز كه كرده برخورد بسته در يك به گويي شود،مي روبرو واقعي طور به مساله
 براي جديد دانش توليد يا شده توليد دانش كشف دنبال به پس دارد، نياز كليد به در اين از عبور براي
 آوردن دست به منابع و مساله حل براي نياز مورد هاي دانش ابتدا شيوه، اين در. رودمي مساله اين حل

 را شده معين هاي دانش مند هدف صورت به و مشخص برنامه با مخاطب سپس و شود مي تعيين هركدام
 )2 شكل( .نمايد مي كسب خود منابع از

 او. باشد حل راه خلق دنبال به سپس و ببيند را ها مساله ابتدا كه دگيرمي ياد مخاطب رويكرد اين در
 يكسان هايآموزش به نيازي شيوه اين در. باشد پذير مسئوليت خود اطراف محيط به نسبت گيردمي ياد

 و مساله ديدن هايروش بلكه نداريم، جوياندانش و آموزاندانش از زيادي تعداد براي تخصصي

 مساله

 مكانيك

 حقوق

 زيست شناسي

 رياضيات

 دين

... 

 علوم مواد

علوم 

 كامپيوتر

 جامعه شناسي

 آمار
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 و تحصيلي هدايت مساله. گيردمي قرار تاكيد مورد مساله حل براي تفكر توانايي و منابع از استفاده
 .كندمي پيدا بهبود شدت به محوردانش روش به نسبت روش اين در التحصيالنفارغ اشتغال

 جديد مساله دنبال به همواره افراد اين. بين مساله و مند دغدغه هستند افرادي نظام اين هايخروجي
-مي تالش مساله حل راه يافتن براي روزشبانه وجود، تمام با و باال مساله با انگيزه يافتن از پس و هستند

 به توانمي مسيري چنين به آموزاندانش كردن هدايت با. باشند داشته كسي از انتظاري آنكهبي كنند
 به باال با انگيزه مردم آحاد بلكه، هاسازمان و هادولت فقط نه آن در كه بود اميدوار ايعرصه گشودن

 .هستند جامعه كالن و خرد مسائل كردن حل دنبال
 

 وضعيت بهبوديافته وضعيت فعلي
 نگاه واحد به آموزش و تربيت به عنوان يك موجوديت جدا ديده شدن آموزش و تربيت

 وددست آوردن ديد كالن و يافتن جايگاه خبه نداشتن ديد و نقشه كالن در مسير تحصيلي و شغلي

 نا اميدي از آينده زندگي شخصي و آينده كشور
اميدواري در زندگي شخصي در سايه اميد به آينده 

 كشور
 به دست آوردن دغدغه از سطوح خرد تا كالن دغدغه نداشتن و مسئوليت پذير نبودن

راستا با راستا با اهداف نظام يا همتربيت غير هم
 اهداف غرب

 الب اسالميراستا با اهداف انقتربيت هم

 هاي حل مسالهآموختن مهارت هاي واقعيناتواني در حل مساله
 هدايت تحصيلي منطبق با اهداف نظام هدايت تحصيلي ناكارآمد
 حركت به سوي نظام آموزشي كارآمد ناكارامدي نظام آموزشي

ها به دوش فرافكني و انداختن بار حل مساله
 مسئوالن

 ستندر درجه اول خود را مسئول دان

 دارد؟ اهميت محوريمساله چرا
-دقيق نگاه خواهيممي بخش اين در. شديم آشنا اجمالي صورت به محورمساله آموزش يشيوه با

 قابل محوريمساله سمت به رويكرد تغيير با معتقديم كه آموزشي نظام هاينارسايي از برخي به تري
 .بپردازيم هستند حل
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 تربيت و آموزش تفكيك
 ميان درستي نسبت كردن برقرار ما كشور در و جهان در تربيت و تعليم هاي نظام هاي شچال از يكي

 تربيتي هيچ و دارد خود همراه به را تربيت از نوعي تعليمي هر چند هر. است تربيت و تعليم مقوله دو
 هولتس علت به. گردد تبيين روشني به بايد تربيت و تعليم ميان نسبت افتد، نمي اتفاق تعليم بدون

 تعليم عمال ها، خانواده و مدارس مسئولين توجه مركز در معيار اين داشتن قرار و تعليم كيفيت سنجش
 به ديگر، طرف از. است داده اختصاص خود به تربيت و تعليم نظام در را ها توجه و ها فعاليت اصلي سهم
 معاونت نام به معاونت يك صورت به تربيت مقوله كشور، تربيت و تعليم نظام سكوالر ماهيت علت

 كه مدرسه هاي فعاليت ساير كنار در قرآن آموزش و ديني تعليمات عنوان تحت دروسي و پرورشي،
 و طرفي از تفكيك اين. است شده داده قرار دارند برعهده را آموزشي اهداف ساختن برآورده وظيفه

 و خانواده، مدرسه، نگاه رد تربيت امر تا شده موجب ديگر سوي از تعليم كيفيت بودن سنجش قابل
 .نمايد جلوه اهميتبي و حداقلي اي مساله آموز دانش

 و ها ريزي برنامه اصلي محور به تربيت كه كند تغيير اي گونه به بايد تربيت مقوله به ما نگاه نوع
 .گردد تعريف آن از اي زيرمجموعه عنوان به تعليم و شود تبديل تربيت و تعليم هاي فعاليت

 خواهد كجا به و بكند بايد چه است، آمده كجا به است، آمده كجا از داند مي كه وزيآم دانش
 اين و كرد خواهد پيگيري كافي يانگيزه و معرفت با را راه اين طي براي نياز مورد علوم تعليم رفت،

 .شود مي ارزشمند و كرده پيدا معنا او براي يادگيري

 نگركل نگاه  نداشتن ·
 بر و دور و خود تنها گاهي. باشد داشته خود محيط به نگاه نوع دو تواندمي بينس طور به فردي هر

 را محيط كل كندمي تالش گاهي و. گوييممي محلي يا نگر جزء نگاه نگاه، اين به ما بيند؛مي را خود
-مي جهاني يا نگركل نگاه نگاه، اين به كند؛ پيدا محيط اين در را خود جايگاه سپس و كند برانداز

 سوق نگريجزء سمت به را فرد بودن، تخصصي و ايرشته علت به محوردانش آموزشي روش. گوييم
. است رسيده كنوني آموزشي نظام به و كرده پيدا توسعه كار تقسيم اصل مبناي بر روش اين. دهدمي
 خود جزيي وظيفه تنها سيستم كل مورد در انديشيدن بدون خواهدمي جودانش و آموزدانش از نظام اين

 را شده محول او به كه كاري تنها سيستم از جزء يك عنوان به خود شغلي  موقعيت در و گيرد فرا را
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 اين از بخشي در. است گرفته قرار نقد مورد خوبي به  »جديد عصر« فيلم در موضوع اين. دهد انجام
 خود ثابت وظيفه قدرآن است، صنعتي توليد خط يك در كار حال در كارگري كه اصلي بازيگر فيلم

 .شودمي تبديل آالت ماشين از جزيي به خودش كه كندمي تكرار را
 روشن او براي. است ايستاده نقشه كجاي در داندنمي درستي به ما جويدانش و آموزدانش واقع در
 و مدرسه حتي و كشور اقتصادي هايسياست اسالمي، جمهوري نظام هستي، خالق اهداف نيست
 حركت مقصد و هدف بودن نامشخص علت به. دارد نسبتي چه اهداف اين با او و چيست اشگاهدانش
-اراده و ترقوي استعداد كه افرادي طرفي از. دهدمي دست از را كار و تحصيل براي كافي انگيزه خود،

 توليد بينتهكو افرادي ايآموزشي نظام چنين. بينندمي پايين را خود پرواز سقف دارند تربلندپروازانه اي
 .شودنمي جلب كالن هايمساله به شانتوجه گاههيچ كه كندمي

 هاياليه داد، نشان آموزاندانش به را هستي عالم هايافق بلندترين بايد تربيت و آموزش مسير در
 هايتوانمندي بايد ديگر طرف از. نمود تبيين را هااليه اين ميان ارتباط و كرد تشريح را آن مختلف

 خود استعداد به توجه با فرد هر شرايطي چنين در. نشود راضي هاحداقل به تا داد نشان او به را فرد لهيا
 كه جايگاهي است ممكن. بپردازد نقشه اين در خود جايگاه انتخاب به تواندمي كالن، نگاه داشتن و

 تعريف كل با نسبت رد را جايگاه اين حال هر در ولي باشد كالن يا خرد كندمي انتخاب خود براي
 .نمايدمي

 تحصيلي مسير انتخاب در سرگرداني ·
 در استراتژيك نقاط از يكي و والدين و آموزاندانش مهم هايدغدغه از يكي تحصيلي هدايت

 نفر ميليون 12 از بيش 95 سال در كشور آموزاندانش آمار. است نظام انساني نيروي تربيت ساختار
 واقعي نيازهاي سمت به درست هدايت با تواندمي انساني، نيروي عظيم يلپتانس اين.  است شده اعالم

 ميان در خود شايسته جايگاه به راحتي به اندازچشم افق در و عدالت و پيشرفت دهه در را كشور كشور
 مسير معيارها كدام طبق آموزدانش تعداد اين حاضر حال در اما. برساند جهان و منطقه كشورهاي

 دانشگاه و دبيرستان در رشته انتخاب معيارهاي ترينمهم بتوان شايد كنند؟مي انتخاب را خود تحصيلي
 اول درجه در آموزاندانش. استعداد و عالقه، درآمدزايي، رشته، اجتماعي موقعيت: برشمرد گونهاين را

-دانش براي رشته انتخاب در آزادي وجود با. دهندمي قرار نظر مد را ديگران نظر از رشته بودن مهم

 جز انتخابي او براي گويا كرده، كسب خوبي رتبه رياضي در هادانشگاه ورودي آزمون در كه آموزي
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 گفت توانمي كه-تحصيلي  هدايت حياتي اهميت رغمعلي.  ندارد وجود مكانيك و برق مهندسي
 اين براي جايي جدي صورت به ما آموزشي نظام در ،-است وابسته آن به آموزشي نظام وجود اصل

 تا گرفته علم فلسفه و اعتقادي مباني مانند مقوله اين معرفتي مباحث از. است نشده گرفته نظر در موضوع
 .مشاغل و هارشته معرفي چون كاربردي هايبحث

 را خود شغلي مسير ادامه در و تحصيلي مسير بتوانند كه شوند هدايت ايگونه به آموزاندانش اگر
 بازدهي آموزشي نظام در شده انجام هايهزينه نمايند، تعيين كشور واقعي ازهايني يا مسايل اساس بر

 .شد خواهد حل داخلي نيروهاي توسط كشور مسايل از بسياري و داشته خواهد باالتري بسيار

 كشور مسايل به نسبت نداشتن دغدغه ·
-فارغ از بسياري. كنند حل و ببينند را مساله بايد چگونه گيرندنمي ياد ما آموزشي نظام در افراد

 كه حالي در. بدهد خوبي حقوق هاآن به و كند استخدام را هاآن و بيايد كسي تا منتظرند التحصيالن
 شرايطي در. كنند خاطر رضايت احساس آن كردن حل با و بگردند مساله دنبال به خود بايد افراد اين
 .است مساله يك هم درآمد كسب خود  كه

 چنين. است كشور مسايل به نسبت نبودن گراواقع و نداشتن آگاهي افراد، اين مشكالت از يكي
 گاههيچ و زنندمي غر كشور مشكالت به نسبت مدام ببينند، مسوول را خود كهاين جايبه افرادي

 .هستند كارطلب هميشه و كنندنمي مشكل رفع براي اقدامي خودشان

 شغلي و تحصيلي انگيزه ·
 هاآن از بسياري و هستند مواجه آن با آموزاندانش از بسياري كه پرسشي ؛»بخوانم؟ درس بايد چرا«

-نمي داده پرسش اين به ايكننده قانع پاسخ معموال. كنندمي مطرح مدرسه يا خانواده در را پرسش اين

. است پرسش همين پاسخ نكردن پيدا آموزان،دانش در تحصيلي انگيزشي ضعف عوامل از يكي. شود
 .داشت نخواهد خواندن درس براي بااليي انگيزه بخواند، درس بايد چرا داندينم كه كسي
 نياورده دست به را كنندهقانع و واقعي هايانگيزه هيچگاه ولي خواندهدرس ديگران فشار تحت او
 .دهندنمي نشان خود از خواندن درس در جديتي آموزاندانش موارد از بسياري در بنابراين. است
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 به تنها كردن كار در كه كسي. كندمي پيدا بروز هم شغلي وظايف به كردن عمل در امر همين
 فرد تواندنمي است، نكرده برقرار خود كار با بخشيرضايت ارتباط و دوخته چشم ماه پايان درآمد
 .باشد كاري منظر از موفقي

 نخبگان مهاجرت ·
 صورت به و اندنشده طراحي كشور عيواق نيازهاي مبناي بر درسي هايسرفصل موارد از بسياري در
 هارشته از برخي در گونه،اين. اندشده برداري كپي ديگر كشورهاي هايدرس طرح از صرفا اي،ترجمه

 حل را اندبوده هارشته آن منشاء كه كشورهايي هايمساله چگونه گيرندمي ياد خوبي به ما مهندسين
 تقاضايي نتيجه در و بيندنمي نسبتي كشور واقعي شرايط و خود هاآموخته ميان شخص كه زماني. كنند
 مواجه مرزها سويآن در خود دانش تقاضاي نتيجه در و كاربرد با ديگر طرف از و ندارد وجود او براي

 .كند مهاجرت خود مهارت و دانش از مفيد استفاده براي گيردمي تصميم شود،مي

 آن انواع مساله و
 وجود موانعي يا مانع مطلوب، يا هدف به رسيدن سر بر آن در كه شوديم گفته موقعيتي به مساله

 انسان كه چهآن هر. گيردمي بر در را ممكني هدف هر غرب، ارزشي نظام در مطلوب. باشد داشته
 داشته وجود مانعي آن تحقق راه سر بر اگر و شده تلقي مطلوب باشد، داشته را آن به رسيدن به تمايل
 . آيدمي وجود به مساله يك باشد،

 تراساسي هايارزش به هرچه و باشد سوهم اساسي هايارزش با بايد هدف ديني، ارزشي نظام در
 مساله حلراه و شود انجام هاارزش اين بستر در بايد مساله حل همچنين. است مندترارزش باشد، نزديك

 و است مندشارز شود، انجام خدا براي كهي كار تنها ارزشي، نظام اين در. باشد هاارزش اين ناقض نبايد
 :فرمايندمي) ره(خميني امام حضرت. ندارد ارزشي هيچ شود، انجام خدا غير براي كه كاري هر

 مي بين از و اين دست ماندمي روز چند ماند،مي باقي كه است چيزي دنيايك كه نكنند گمان«
 عنداهللا ما ، باقٍ عنْداهللاِ ما و ينْفَد عنْدكُم ما. است ليتعا للَّه كه است آني ماند مي باقي كهچيزي آن. رود
 از هست ما خود پيش كه چيزي آن و هست باقي آنها كند، مي خدا براي انسان كه است چيزهايي آن
 ».رود مي بين از اينها دارد، ما نفسانيت كه جهاتي از و دنيا
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 اگر. مستقيم غير صورت به گاهي و شودمي تبطمر اساسي هايارزش به مستقيم طور به گاهي مساله
 هستيم مواجه ايمساله با كنيم، بيشتر خوانندمي مدرسه در را نمازشان كه آموزانيدانش تعداد بخواهيم

 براي هديه خريد هزينه تامين براي بخواهيم اگر. است ارتباط در اساسي هايارزش با مستقيم طور به كه
 اساسي ارزش با هديه خريد طريق از و مستقيم غير صورت به پول تهيه مساله كنيم، فكري مادرمان تولد

 .است يافته ارتباط مادر كردن خوشحال
 :كنيممي تعريف شكل اين به را مساله باال توضيحات به توجه با
 يا مانع اساسي ارزش چند يا يك به مستقيم غير يا مستقيم يابيدست سر بر آن در كه موقعيتي«

 .»دارد جودو موانعي
 در كه است مشكل نوع از مساله زماني. فرصت و مشكل كنيم،مي تقسيم نوع دو به را هامساله سپس

 آن در كه است فرصت نوع از مساله زماني و. است شدن ضايع حال در اساسي ارزش چند يا يك آن
 اساسي ارزش چند يا يك به يابيدست امكان باشد، تضييع حال در اساسي هايارزش كهاين بدون
 معمولي شرايط به را بد شرايط كنيم،مي حل را مشكل يك كه زماني ديگر عبارت به. دارد وجود
-مي تغيير خوب شرايط به را معمولي شرايط كنيم،مي بالفعل را فرصت يك كه زماني و كنيممي تبديل

 واقع، در و شوندمي حل هافرصت كمك به هامشكل موارد از بسياري در كه داشت توجه بايد. دهيم
 .دهدمي موقعيت تغيير خوب وضعيت به بد وضعيت

 قابل ميزان به ولي نيستند مانع و جامع و دقيق كامال هاتعريف اين ها،مساله واقعي ماهيت دليل به
 .كنندمي روشن را بحث فضاي قبولي

ü مساله انتخاب معيارهاي 
 براي. است جهان و جامعه در اساسي يهاارزش تحقق سمت به حركت مساله، حل از نهايي هدف

 شرايط هر در حركت اين تا داد قرار را روشني و دقيق معيارهاي بايد مسير، اين در درست گيريجهت
 تمام در بايد معيارهاي اين. كند حركت شده مشخص اصلي هايهدف سوي به مقياسي و سطح و

 و آموزش عرصه در و موثر راهنمايي عمل عرصه در تا گيرد قرار تفكر و بررسي مورد خوبيبه سطوح
 .باشد روشن چهارچوبي تربيت
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ü بودن واقعي 
 تربيش. نيست سودمند كسي براي ندارد، ما اطراف هايواقعيت با ارتباطي كه ايمساله حل معموال

 هايمساله بتوان است ممكن. هستند واقعيت با مرتبط هايمساله هستيم درگير هاآن با كه مسايلي
 درگير هامساله اين با را باهوش افراد ذهن و باشند برخوردار بااليي جذابيت از كه كرد طرح را فيمختل

 هايمساله با هامساله همين اگر كه حالي در. باشد داشته ايفايده هاآن شدن حل كهاين بدون ساخت
 .بود خواهد برخوردار باالتري بسيار ارزش از هاآن حل شوند، جايگزين واقعي

ü منديارزش 
 انسان براي كه موضوعي. اوست خواست و اراده انسان توسط كاري هر دادن انجام شروع نقطه
 منشاء توانيممي. باشد آن به يابيدست براي او حركت منشاء تواندمي است، خواستني و دارد مطلوبيت
 كارها بهترين از .دهيم نسبت او درون در ميل يك شدن فعال به را شخص هر توسط شده انجام كارهاي

 تصرف به اقدام كه حاكمي. است مبتني ميل يك بر آن دهنده انجام انگيزه ها،آن بدترين تا گرفته
 مستمندان امور به كه شخصي و است خويش طلبي قدرت به ميل دنبال به كند،مي ديگران هايسرزمين

 .گيردپي مي را خدا رضاي كسب به ميل كند،مي رسيدگي
 افراد همه. كند عمل آن به و دهد تشخيص را كار بهترين بتواند بايد انسان اب،انتخ زمان در

 كدام ببينيم كه شوندمي نمايان جاييآن هاارزش. دهندمي انجام را زندگي روزمره هايفعاليت كمابيش
-ارزش راستاي در ميل كدام دانست بايد گيري،تصميم موقعيت در. است شده انجام نيت كدام با كار

 .است برخوردار باالتري الويت از كار كدام فضا اين در و است الهي هاي
 اين اساس بر را كارها و كنيم تبيين ديني هايآموزه اساس بر را اساسي حقيقي هايارزش بايد

 منابع) ع(معصومين ائمه و) ص(پيامبر سنت و روايات قرآن، دين، فروع و اصول. بزنيم محك هاارزش
 بدون(آوريممي را اساسي هايارزش از تعدادي نمونه براي ادامه در. هستند هاارزش اين كننده مشخص

 ):خاص ترتيب
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 1 جدول

 رعايت حق آفرينش رعايت حق خود رعايت حق مردم رعايت حق خدا

 خدمت به مردم بندگي خدا
انجام واجبات/ ترك 

 محرمات
 حفظ محيط زيست

ياد گرفتن و ياد دادن 
 علم

 روح و جسم سالمت عدالت
استفاده بهينه از منابع 

 طبيعي

 دفاع از دين
امر به معروف/ نهي از 

 منكر
زندگي معقول و با 

 برنامه
 اصالح مشكالت جامعه

 

 مهم معيارهاي از يكي اساسي هايارزش با مساله بودن مرتبط شد، ارائه كه توضيحاتي به توجه با
 هايارزش با كه است مندترارزش ايمساله معيار، اين به توجه با. است مساله حل و تشخيص مسير در

 . باشد ترنزديك ارتباطي ارتباط اين و باشد مرتبط تراساسي

ü آموزدانش به مساله نزديكي 
 خواهدمي كه كسي. شود بنا كوچكتر مقياسي در مشابه كاري تجربه بر كاري هر انجام است خوب

 تجربه كاري، هر انجام با. باشد داشته را كارگاه يك اداره تجربه بايد باشد بزرگ كارخانه يك مدير
 .كندمي پيدا بلندتر نگاهي افق و شودمي بيشتر فرد

 نيازمند مساله آن حل براي باال انگيزه و مساله آن از خوب شناخت داشتن به ايمساله هر كردن حل
 ترپررنگ شكلي به هاگيويژ اين داراي هستند ترنزديك فرد به كه هاييمساله راه، آغاز در. است

 اطرافيانش يا خودش زندگي روي بر مساله اين و كندمي زندگي آن با شخص كه ايمساله. هستند
 .دارد اشحل براي بيشتري دغدغه او و اوست شناخت مورد تربيش است، تاثيرگذار
-خانواده زيان و ضرر و هاميوه شدن خراب موجب پدرش، باغ ميوه درختان آفت كه آموزيدانش

 در. دارد تريبيش انگيزه حل آن براي و كندمي لمس خوبي به را درختان اين آفت مساله شده، اش
 مسايل حل براي نوجوان اين از تريكم بسيار ايدغدغه مربوطه كشاورزي اداره مسئول مواقع بيشتر

 . دارد منطقه كشاورزي
 بايد حال عين در ولي است، ترنزديك موزآدانش به كه شود شروع جايي از بايد هامساله انتخاب

 رسانيخدمت در او توانايي دورنماي و رود تروسيع و باالتر كشور كالن مسايل حل در او ديد هايافق
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-كرده تعريف را مارپيچ الگوي موضوع اين تبيين براي. شود ترسيم او ديد برابر در كشور و انقالب به

 .ايم
 خودش شخصي مسايل و كندمي شروع خودش از مسايل تشخيص براي آموز،دانش الگو اين در

 درسي، هايزمينه در خود هايفرصت و مشكالت مثال براي. نمايدمي بررسي را مختلف هايزمينه در
 سراغ به سپس. كندمي يادداشت و كرده پيدا غيره و شخصي، زندگي مديريت ورزشي، معنوي، علمي،
 به و شهر، محله، مدرسه، كالس، بعد دوستان، مسايل بعد نواده،خا مسايل سپس رود،خانه مي مسايل
-نمي قرار توجه مورد را مساله بررسي سطح مارپيچ الگوي. گيردمي فاصله مارپيچ مركز از شكل همين

 و كرد بررسي ايكارخانه و شخصي سطح دو در توانمي را مداد نوك شكستن مساله نمونه براي .دهد
 ورود براي مسيري تنها مارپيچ الگوي. برسيم مختلف حلراه دو به سطح دو ناي بررسي در است ممكن
 طرح اهداف كه دارد تاكيد هاويژگي برخي بر حال عين در و است محوريمساله مقوله به آموزاندانش

 . كنندمي تامين را
-مي بر را هاآن ادامه در كه دارد مهمي هايويژگي مارپيچ مركز سمت از مساله انتخاب شروع

 .شماريم
 .هستند برخوردار تريكم پيچيدگي از معموال ترندنزديك مركز به كه مسايلي -1
 .است تربينانهواقع و بيشتر مساله از فرد شناخت خود، به بودن نزديك علت به -2
 آموزدانش پذيريمسئوليت و است ترقوي مساله حل انگيزه مساله با بودن درگير علت به -3

 .شودمي تقويت
 .است فراهم تربيش اجرا از پس بازخورد گرفتن و آن، اجراي حل،راه توليد امكان -4

 به تركوچك مقياس بودن دارا و تركم گرانبازي دخالت دليل به هستند نزديك  فرد به كه مسايلي
 ارائه و تحليل و بررسي دليل اين به. برخوردارند تريكم پيچيدگي از مركز از دورتر هايمساله نسبت

 يابدمي افزايش زيادي مقدار به مساله حل از پس فرد نفس به اعتماد و است ترآسان ها،آن براي حلراه
 كالن مسايل از بخواهد آموزدانش اگر كه حالي در. بيندمي توانا واقعي مسايل كردن حل در را خود و

 به و آن هايپيچيدگي مشاهده با و دده ارائه آن براي مناسبي حلراه تواندنمي احتماال كند، شروع
 .كندمي رها كاره نيمه را مساله مسايلي، چنين حل در خود كم تجربه علت
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 را آن تبعات و ابعاد كرده، انتخاب خودش به نزديك هايلهمسا ميان از را مساله شخص كه وقتي
 مشكلي چه دقيقا مساله اين بگويد و كند تعريف را مساله تردقيق شكل به تواندمي او. شناسدمي بهتر

 .گذاردمي اختيار در را فرصتي چه يا كرده ايجاد
 وجود به باعث بيند،نمي خود مساله را جامعه مساله هنوز فرد كهجايي تا فرد به مساله بودن نزديك

 شدن حل و بيندمي درگير ايمساله با را خود كه شخصي. شودمي مساله حل براي ترقوي انگيزه آمدن
 اين حل. داشت خواهد مساله آن حل براي باالتري انگيزه حتما داند،مي سودمند خود براي را مساله ينا

 .شودمي او شدن مندتردغدغه موجب و داد خواهد افزايش را او پذيريمسئوليت مساله
 نداد تغيير مشاهده، انجام. دارد مساله شرايط و محيط با تنگاتنگي ارتباط واقعي هايمساله حل
 حل فرآيند در كه ديگري اقدامات و حل،راه اجراي از بازخورد دريافت مساله، تبعات بررسي شرايط،

 فرد. شوندمي انجام ترراحت باشد، آسان مساله موقعيت به رسيدست كه زماني شوند،مي انجام مساله
 هاآن اجراي توانايي يقطر اين از و كندمي اجرا خود به نزديك هايموقعيت در را هامهارت اين ابتدا

 .آوردمي دست به را تربزرگ مقياسي در

ü گسترده  تاثيرگذاري 
 چه در آن فوايد شود، حل مساله اگر يعني. دارد اشاره مساله حل فوايد وسعت به تاثيرگذاري

 مساله تنها مساله، گاهي. بود خواهد مشاهده قابل ها پديده يا افراد از تعدادي چه روي بر و مقياسي
 جهان مساله گاهي و او، كشور گاهي او، شهر گاهي او، مدرسه مساله گاهي است، خاص شخصي

 .است
 كه طوري به است خاص و جزئي بسيار مساله، كوچك، تاثيرگذاري حوزه با هايي مساله مورد در

 دموار به ها مساله برخي كه است حالي در اين. گذارد مي جاي بر كوچكي تاثير آن شدن حل نهايت در
 را زيادي بسيار افراد و موارد دادن قرار تاثير تحت قابليت نهايت، در و هستند تعميم قابل ديگر مشابه
 .دارند

 به اي مساله است ممكن. دارد تفاوت آموز دانش به مساله نزديكي معيار با تاثيرگذاري، معيار
 هم ديگري بسيار افراد مساله و نداشته اختصاص او به تنها حال عين در و باشد نزديك بسيار آموز دانش
 و باشد او خاص مساله اين ولي باشد نزديك بسيار آموز دانش به اي مساله است ممكن همچنين. باشد
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 هاي موقعيت به تعميم قابليت كه حالتي در مساله. باشد نداشته را ديگر هاي موقعيت به تعميم قابليت
 .است تر مند ارزش و بوده تاثيرگذارتر دارد را بيشتري

ü جامع نگاه 
 هم هاجنبه اين و شوندمي بررسي جنبه چند يا يك از تنها مسايل معموال مدرن علمي هايروش در

 چند يا يك از مساله يك حل و بررسي كه رسدمي نتيجه اين به تدريج به بشر. هستند مادي هايجنبه
 ابعاد از مساله يك حل و سيبرر حل ديگر عبارت به. باشد جامع حلراه يك تواندنمي محدود جنبه

 نظر در اشتباه به مساله الويت و اهميت است ممكن و شده ابعاد ساير شدن گرفته ناديده باعث محدود
 )3  شكل. (باشد زامشكل ديگري ابعاد از مساله، براي شده ارائه حلراه يا و شود گرفته

 

 
 مساله به جامع نگاه نمودار -3 شكل

 

 از اول نگاه در مساله اين به شايد. كنيممي بررسي را »شهري معابر در زباله ريختن« مساله نمونه براي
 شدن آلوده يا شهر ظاهر شدن زشت مساله شود گفته و شود نگاه محيطي زيست يا شهري زيبايي منظر
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 از كمدست مساله اين تعريف امكان كه ديد خواهيم تربيش دقت با ولي. است هاانسان زيست محيط
 :دارد وجود زير منظرهاي

 ماموران حق و ها محيط اين از گيري بهره براي مردم حق تضييع مساله – حقوق منظر از -
 .است كاري فشار افزايش با شهرداري

 .است جامعه در رفتار اين ترويج مساله – فرهنگي منظر از -
 توسعه از جلوگيري و شهرداري به شده تحميل هاي هزينه مساله – اقتصادي منظر از -
 .است شهري ديگر هاي بخش
 .است »االيمان من النظافه« دستور به نكردن عمل مساله – ديني منظر از -

 هاي نگاه همه فهرست اين البته و شده نگاه مساله يك به مهم منظر چند از شده، ذكر موارد در
 .شود نمي شامل را مساله اين به ممكن
 مساله كردن حل در امر همين. كرديم بررسي را مختلف منظرهاي از واحد مساله هب نگاه جا اين تا

 ديگر منظرهاي از آن نتايج و بوده بعدي يك مساله براي شده ارائه حل راه اگر. كند مي پيدا اهميت هم
 هاي جهت از جديد هاي مساله ايجاد و جهت يك از مساله اصالح احتمال نگيرد، قرار بررسي مورد
 .رود مي ديگر

 آموز دانش. است برخوردار اي ويژه اهميت از مساله حل و تعريف در جامع نگاه داشتن مجموع در
 هاي ارزش به رسيدن راستاي در حركت حتما و كند فكر بعدي چند انديشيدن هنگام كه بگيرد ياد بايد

 مراحل تمام در مهم يمعيارها از يكي اين. باشد داشته ذهن در را ها آن تضييع از جلوگيري و اساسي
 .است كار

ü بودن اجرا و حل قابل 
 ارائه حلراه كه زماني تا ولي ايمرفته را راه از بخشي شود،مي حل نظري صورت به مساله كه زماني

 مساله يك حل هدف ابتدا از كه است اين علت. ندارد چنداني ارزش ما كار نيايد، در عمل به شده
 .شودنمي ممكن حلراه اجراي بدون اين و شود برداشته ميان از اهداف به رسيدن موانع تا بوده واقعي

 در و باشد حل قابل او توسط اول درجه در بايد شود مي انتخاب آموز دانش توسط كه اي مساله
 انجام كاري آن بدون و است اصلي معيارهاي از بودن حل قابل. باشد اجرا قابل او توسط بعدي درجه
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 حتي و رسد نمي نتيجه به طرح اهداف عمال نباشد، حل قابل آموز دانش توسط همسال اگر. گيرد نمي
 و شود طرح آموز دانش توسط كه  اي مساله. كند جدي مشكالت دچار را آموز دانش است ممكن
 .شود بعدي هاي مساله حل در او دلسردي و نااميدي موجب است ممكن نباشد، حل قابل خودش توسط

 او صورت اين غير در باشد، او خود توسط اجرا قابل آموز دانش توسط شده هارائ حل راه است بهتر
 .بنويسد حل راه مجري براي دقيق دستورالعمل يك بايد

 گيرينتيجه
هاي تربيتي با توجه به مزايايي كه در رابطه با رويكرد حلّ مسأله ذكر گرديد و عطف به داللت

هاي بيان شده در توان با لحاظ ويژگيه به تعليم و تربيت، ميناشي از منابع اسالمي در مورد اين نوع نگا
مند به حلّ مسأله، مدار به مسأله و نگاه ارزشمورد مسأله و روش حلّ مسأله، يا به عبارتي، با نگاه ارزش

هاي مؤثّري در جهت تحقّق تمدن نوين اسالمي برداشت. يكي از نتايجي كه از رويكرد توان گاممي
هاي حاكم بر آن پارچه به آموزش، زندگي و ارزششود؛ نگاه يكمدار حاصل ميي ارزشحلّ مسأله

 )4باشد. (شكل مي

 
 ها ارزش و ،يزندگ آموزش، يپارچگ كي -4 شكل

گرا (نظير پراگماتيسم) به هاي عملهاي موجود در فلسفهتفاوت نگاه اسالمي به حلّ مسأله و نگاه
مند اي ارزشكرد، دقيقاً در اين شكل به طور مشخّص آمده است. در نگاه اسالمي، هر مسألهاين روي

تواند ارتباط ي بسيار مهمي است كه ميمداري مسأله نكتهنيست و حلّ آن مطلوب نيست، بلكه ارزش
 ها را برقرار كند.بين آموزش و زندگي و ارزش
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