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 آموزش و پرورش تطبیقی بین المللی  دومین کنفرانسبیانیه پایانی 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

را در دو سطح   "آموزش و پرورش تطبیقیبین المللی  دومین کنفرانس"توفیق داد تا به ما بزرگ را شاکریم که  وندخدا

 20، اندیشمندان و پژوهشگران ارجمند و بیش از تاداناسهمکاري بیدریغ از در بدو امر  .کنیمبرگزار مطلوب کمی وکیفی 
به برگزاري هر چه بهتر این رخداد علمی نظیر خود  گوناگون و کم پشتیبانی هايکه با اجرائی دانشگاهی و سازمان علمی ، 

  .قدردانی می نمائیم، یاري رساندند

نظام تعلیم و تربیت ،  است که براي اصالحرشد صعودي توجه محققان به پژوهش هاي تطبیقی در سال هاي اخیر نشانگر آن 
نیازمند درك تحوالت زمانه در هر دو سطح منطقه اي و جهانی هستیم. در سطح بین المللی ، جوامع پیشرفته در سیر شتاب 

ت. گونه بهبود و اصالح نظام آموزشی خود کما فی السابق وقفه اي ایجاد نکرده و درس هاي بسیاري می توان از آنان فرا گرف
در سطح منطقه اي ، دنیاي خاورمیانه ، دنیاي اضداد است. ایران در مرکز این منطقه ، همسایگانی دارد که بر فاصله خود با او 
افزوده اند ، در حالی که همزمان بالیاي روزگار مانع رشد تعداد دیگري از آنان شده است. هر دو گروه ، درس هاي مهمی براي 

آموزش و بین المللی  دومین کنفرانس"ی آن دارند. بررسی و تحلیل مقاالت و سخنرانی هاي مردم ایران و نظام آموزش

تن از استادان رشته هاي مختلف علوم انسانی و هم چنین  50در دانشگاه کاشان با حضور بیش از  "پرورش تطبیقی

دد نظام تعلیم و تربیت از منظر تطبیق و که در طی دو روز به نقد و بررسی ابعاد متع -پژوهشگران فرهیخته از سرتاسر کشور 
می تواند دربردارنده پیام هاي مهمی مبتنی بر انذار و تبشیر براي دست اندرکاران نظام آموزشی ، جامعه   -مقایسه نشسته اند 

لت سال اخیر کوشیده است رسا 5علوم تربیتی و انجمن هاي علمی  آن باشد. انجمن آموزش وپرورش تطبیقی ایران در طی 
خود را براي آگاه سازي جامعه تعلیم وتربیت از سیر تحوالت و تغییرات جهانی ومنطقه اي نظام هاي آموزشی تحقق بخشد. در 

پس از برگزاري جلسات هیات مدیره و نشست هاي با تعدادي از صاحب نظران ،اهداف دومین کنفرانس بین المللی این راستا ، 
 تعیین گردید: آموزش و پرورش تطبیقی به شرح زیر 
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الف. ایجاد فرصت براي معرفی ، بسط دانش نظري ، تقویت دانش بومی و اشتراك گذاري تجارب و دیدگاه هاي 
 صاحب نظران آموزش و پرورش تطبیقی در سطح ملی 

ب. ایجاد فرصت براي برقراري ارتباط با مجامع دانشگاهی بین المللی از طریق دعوت از استادان خارجی و برگزاري 
 کارگاه هاي تخصصی تطبیقی 

 ج. ایجاد فرصت براي نقد و ارزشیابی پژوهش هاي تطبیقی مطالعات آموزش و پرورش در ایران 
د. بستر سازي مناسب براي بهره گیري و کاربست یافته هاي مطالعات تطبیقی براي سیاست گذاران و برنامه ریزان 

 آموزشی در سطوح مختلف تحلیل ( ملی ، استانی و آموزشگاهی ) 
 

 

صورت گرفته  توسط انجمن آموزش وپرورش تطبیقی ایران  زیراخیر اقدامات سال دو در طول  شارهفوق االبراي نیل به اهداف 
 :است

 
 مجوز علمی از پایگاه استنادي جهانو دریافت  کمیته داورانکمیته علمی و ،  کنفرانستشکیل دبیرخانه دائمی الف. 

 کنفرانسبراي مقاالت ) ISCاسالم ( 

عقد تفاهم نامه همکاري با انجمن می توان به که به عنوان نمونه کشور انجمن هاي علوم تربیتی ارتباط موثر با ب. 
 مطالعات برنامه درسی ایران ، انجمن فلسفه تعلیم وتربیت و انجمن روانشناسی ایران اشاره نمود. 

ها و موسسات پژوهشی که می توان به همکاري هاي فیمابین با شورایعالی دانشگاه سازمان ها ، همکاري با ج. 
و دانشگاه ش وبرنامه ریزي آموزش عالی ، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی موسسه پژوه آموزش و پرورش ،

 . اشاره نمودبراي برگزاري نشست هاي تخصصی هاي فرهنگیان ، کاشان ، شاهد و الزهرا 
 

محور علمی تعیین  14در بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی کنفرانس دومین اهداف و رسالت هاي از منظر ساختاري 
مقاله به زبان انگلیسی  17و مقاله کامل ، چکیده مقاله به صورت  210بیش از ها دریافت  محصول مجموعه این تالشگردید . 

هم چنین کمیته  .بوده است پژوهشگرانی از کشورهاي ژاپن ، مالزي ، پاکستان ، امارات عربی متحده ، و فنالند و شرکت 

را در تهران و در طی  " بزرگداشت و یادبود مرحوم دکتر احمد آقازاده "وب نمود که انجمن مراسم علمی کنفرانس مص

 یک سال آینده خواهد بود. 

علمی و  و حمایت هاي  ضمن تشکر مجدد از همراهیانجمن آموزش وپرورش تطبیقی ایران وظیفه خود می داند در پایان 
اعضاي محترم کمیته علمی و داوران محترم ، از آقایان دکتر عباس زراعت  همه تطبیق گران آموزشی بویژهحضور پرشکوه 

ریاست محترم دانشگاه کاشان و معاونین محترم آقایان دکتر مجید منعم زاده ، دکتر عباس اقبالی و دکتر حسین ستار بخاطر 
 قبول میزبانی کنفرانس تشکر و قدردانی نماید. 
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مهدي نوید دبیرکل محترم شورایعالی آموزش وپرورش و معاونین محترم آقایان دکتر از همکاري بی شائبه جناب آقاي دکتر 
مجید رعنائی و دکتر احمد عابدینی و مدیر محترم پژوهش هاي راهبردي سرکار خانم دکتر شهال سرخابی ، سرکار خانم دکتر 

مرضا ذاکر صالحی دانشیار موسسه ؛ نسرین نورشاهی ریاست محترم موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی و دکتر غال
سازمان سنجش  اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی ،رئیس مرکز تحقیقات ارزشیابی دکتر رضا محمديجناب آقاي 

و جناب آقاي  کشور فناوران و پژوهشگران از حمایت صندوقمحترم  رئیس غامضر آموزش کشور ، جناب آقاي دکتر نصرت اهللا
 دکتر محمد جواد دهقانی رئیس مرکز منطقه اي اطالع رسانی علوم و فناوري تشکر و قدردانی می گردد. 

هم چنین الزم است بویژه از پشتیبانی علمی و معنوي آقایان دکتر کورش فتحی واجارگاه معاونت محترم پژوهشی سازمان 
خانم دکتر زهره متقی ، سرکار ز تحقیق و توسعه علوم انسانی عضو هیات علمی و دانشیار مرکسمت و دکتر محمد آرمند 

ستان اصفهان و همکاران ایشان و از جناب آقاي دکتر مجید صفاري شعبه ا –رئیس محترم انجمن آموزش وپرورش تطبیقی 
ریاست محترم مرکز آموزش وآزمون هاي بین المللی صفر یک اصفهان قدردانی گردد. عالوه بر این سپاس خود را تقدیم 

ین شهرداري و روساي محترم سازمان میراث فرهنگی ، فرهنگ و ارشاد اسالمی ، آموزش وپرورش و شهرداري کاشان و هم چن
دتیان ، دکتر ابراهیم اآموزش وپرورش آران و بیدگل نموده وتوفیق و سالمتی روزافزون براي آقایان دکتر سید حسین سی

 نجمی و دکتر مجید خاري آرانی براي مساعدت هاي بیدریغ آرزومندیم.

را نثار ریاست محترم دانشگده ادبیات  در پایان اعضاي هیات مدیره انجمن آموزش وپرورش تطبیقی ایران تشکر صمیمانه خود
و علوم انسانی جناب آقاي دکتر سعید قماشی ، اعضاي محترم گروه علوم تربیتی آقایان دکتر علی یزدخواستی ، دکتر محمد 
امینی ، دکتر علیرضا رحیمی ، دکتر احمد مدنی و سرکار خانم دکتر اشرف السادات اطهري و دانشجویان عزیز رشته علوم 

دومین  "تی و کلیه کارکنان دانشگاه کاشان می نمایند. بدون شک بدون همکاري هاي بی شائبه این عزیزان، برگزاري تربی
هیچگاه میسور نمی گردید. سالمتی ، توفیق و شادکامی همه این بزرگواران را  "کنفرانس بین المللی آموزش وپرورش تطبیقی 

 از درگاه خداوند متعال خواستاریم. 

  

 

 عباس معدن دار آرانی  دکتر

 دبیر کنفرانس و رئیس انجمن آموزش وپرورش تطبیقی ایران
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 تطبیقی هاي پژوهش در شناسی وروش محور تئوري

 شروط اساسی روش شناسی مطالعات تطبیقی در فلسفه تعلیم و تربیت

 1دکتر محمدحسن میرزا محمدي
 چکیده:

مطالعات تطبیقی در فلسفه تعلیم و تربیت و با روش تحلیل مفهومی تحقیق حاضر با هدف تبیین شروط اساسی روش شناسی 
و تطبیقی به انجام رسیده است. یافته هاي تحقیق نشان می دهد که تاریخی اندیشی و همدلی دوشرط اساسی روش شناسی 

باشد. در میان سه در این گونه مطالعات می باشد. تاریخی اندیشی، خود شامل تاریخ محوري، تاریخ مندي و فرا تاریخ می 
مورد فوق در تطبیق میان نظام هاي تعلیم وتربیت غرب و شرق، تاریخ محوري خود را به روشنی و در قالب استعمار نو نشان 
داده است. در دو شکل دیگر یعنی تاریخ مندي و به ویژه فرا تاریخ، امکان تطبیق میان نظام هاي تربیتی فراهم شده 

قی و تساهل است. بر محور این شرط باید براي نظام هاي مختلف فکري اجازه بروز و ظهور داد. است.همدلی نیز شامل هم اف
تعلیم و تربیت فضاي مناسبی براي ایجاد همدلی میان ملل می باشد. بر این اساس در سطح بین المللی نهادهاي گوناگونی 

ش هاي جدیدي بپذیرند و برنامه هاي درسی نیز اساسا براي ایجاد تفاهم شکل گرفته است. براي ایجاد همدلی معلمان باید نق
 تغییر کنند.در پایان مقاله نمونه هایی از مالحظات مرتبط با ایجاد همدلی  در نظام تربیتی کشور ذکر شده است.

ــدي:  ــاي کلیـ ــاریخی    واژه هـ ــی، تـ ــروط اساسـ ــت، شـ ــیم وتربیـ ــفه تعلـ ــی، فلسـ ــی، روش شناسـ ــات تطبیقـ مطالعـ
 اندیشی، همدلی

 مقدمه:-1

تحقیقات تطبیقی یکی از عرصه هاي پرکاربرد در رشته فلسفه تعلیم و تربیت می باشد. مطالعات و پژوهش هاي فراوانی به 
شیوه تطبیقی دراین رشته در داخل و خارج از کشور انجام می شود. براي انجام این گونه از تحقیقات روش شناسی خاصی 

ن تحقیقات تطبیقی فراوان است، در روش شناسی این حوزه فقر نظري مشهودي بایستی مورد استفاده قرار گیرد. هرچقدر میزا
وجود دارد و به ویژه درداخل کشور این روش شناسی خیلی معرفی نشده است. معرفی روش شناسی پژوهش تطبیقی در 

وص انجام گرفته است فلسفه تعلیم و تربیت در این مجال ممکن (والبته الزم) نیست اما اقدامات آغازینی قبال در این خص
 ).1391(میرزامحمدي

یکی از موضوعات اساسی این حوزه، شروط تطبیق می باشد. این که آیا تطبیق در فلسفه تعلیم و تربیت معنا دارو ممکن است 
) واگر پاسخ مثبت است تحت چه شرایطی؟ مسئله اساسی تحقیق حاضر می باشد. زمینه 2018(میرزا محمدي و همکاران، 

نند معناداري، امکان و شروط تطبیق در فلسفه تعلیم و تربیت فضا را براي طرح نظریه هاي اموزش و پرورش تطبیقی هایی ما
مانند مابعد استعمارگرایی، پست مدرنیسم، فمینیسم، جهانی شدن، انتقادي و نئولیبرالیسم باز کرده است (معدن دار آرانی و 

 ).1397کاکیا،
 

دانشکده علوم  خلیج فارس، روبروي مرقد امام (ره)، دانشگاه شاهد،نویسنده  مسئول، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد، آدرس: تهران، بزرگراه  . ۱
 mirzamohammadi@shahed.ac.ir   ایمیل 09122378892انسانی، گروه علوم تربیتی، تلفن 

۸
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ار استعمار نو بوده است و هم اکنون نیز مظاهري تحت عناوین مختلف جهانی شدن و نئو نظام تربیتی در کشور ما گرفت
). هرگاه ما 2017لیبرالیسم در آن دیده می شود که با اهداف تعلیم تربیت اسالمی در تضاد است (میرزا محمدي و محمدي، 

شروط اساسی تطبیق را مورد نظر قرار دهیم،  بخواهیم از دستاورد هاي نظام تعلیم وتربیت غرب استفاده کنیم الزم است که
زیرا آن دستاورد ها در فضاي فرهنگی خاص خود شکل گرفته اند و مشخص نیست که استفاده از آن ها براي نظام تربیتی ما 

باید به مفید باشد. از سوي دیگر تطبیق در نظام هاي تربیتی به منظور استفاده از تدابیر مفید آن نظام ها صورت می گیرد و ن
صورت مطلق هر آن چه فرهنگ هاي دیگر به دست آورده اند را یک سره بد دانست. بنابراین بین این دو (پذیرش مطلق و یا 
رد کامل) راه میانه اي را باید برگزید به گونه اي که بتوان به نحو مناسب از دستاورد هاي فزهنگی مناسب غرب استفاده کرد 

 نشد. تحقیق حاضر در راستاي معرفی این راه میانه نوشته شده است. لکن اسیر استعمار فرهنگی آن

 ـ روش: 2
روش هاي مورد استفاده در تحقیق حاضر ، شامل تحلیل (مفهومی، و تطبیقی) می باشند که به شرح زیر مورد استفاده قرار 

یا تحلیل فلسفی ، فهم و بهبود بخشیدن به مجموعه مفاهیم یا  2  "تحلیل مفهومی  "گرفته اند: هدف روش تحقیق 
ساختارهاي مفهومی است که ما بر حسب ان ها تجربه را تفسیر می کنیم ، مقاصد را بیان می داریم ، مسائل را ساخت بندي 

 ).  43: 1387،  4و دانیل 3می کنیم ، و پژوهش ها را به اجرا در می اوریم (کومبز

در مطالعات تطبیقی حوزه فلسفه تعلیم و تربیت پرداخته شده  "شروط اساسی"، به تحلیل مفاهیم مرتبط با در تحقیق حاضر 
، موارد استفاده و شرایط و ابعاد گسترده تر و از نظر معنا عمیق تر آن مورد تحلیل مفهومی قرار گرفته است. همچنین در این 

، "گیون"). به باور 6،2008استفاده شده است(گیون "5تحلیل تطبیقی"وش تحقیق براي مقایسه تحلیلی بنیادهاي ادعاها، از ر
بخشی از داده ها همچون یک مفهوم، یا یک گزاره با "است که در آن  "تحلیل تطبیقی پیوسته"بخش اصلی تحلیل تطبیقی،

ازي و مقایسه پیوسته مفاهیم دیگر مفاهیم و گزاره ها ، مقایسه می شود تا شباهت ها و تفاوت هاي آن ها آشکار شود. با جداس
 "و گزاره ها، امکان گسترش الگوي مفهومی مهیا می شود که نشان دهنده روابط گوناگون میان مفاهیم و گزاره ها  است

 ). بر اساس این مراتب، مفروضات مطرح در هریک از دیدگاه ها، مورد تحلیل تطبیقی و تفسیر قرار گرفته است.100(ص

 یافته ها:-3

سخ به سوال اول تحقیق: چگونه تاریخی اندیشی می تواند به عنوان یکی از شروط اساسی روش شناسی مطالعات پا -3-1
 تطبیقی در فلسفه تعلیم و تربیت به حساب آید؟

تاریخی اندیشی یکی از شروط اساسی روش شناسی مطالعات تطبیقی در فلسفه تعلیم و تربیت می باشد. این شرط خود به 
 :)1396بیان است (خاتمی، سه صورت قابل 

و اتباع او می باشند که معتقدند   8 "هگل": در این نگاه، تاریخ اصالت دارد. نماد این گونه روایت از تاریخ، 7تاریخ محوري الف)
تمدن غربی کامل ترین فرهنگ و فلسفه را دارد و وقتی با فرهنگ ها و تمدن هاي دیگر مقایسه می شود، بنا به اگاهی متکامل 

 
2 .conceptual analysis 
3 .Coombs 
4 .Daniels 
5  . comparative Analysis 
6 .Given 
7 . historicism 
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تاریخی که دارد، بر ان ها حاکم می گردد و کماالت ان ها را مصادره می کند. در تاریخ محوري تاریخ به عنوان تفکر به حساب 
می آید. تطبیق در این نگاه حاصل تفکر تاریخی است. منظور از تاریخ، تاریخ فرهنگ غرب است. در حقیقت در این نگاه،  شرق 

در  9"کارنوي"این بازشناسی نیز مصادره شرق است. نمونه اي از تاریخ محوري را  توسط غرب بازشناسی می شود.  هدف
 ) آورده است: 1365("تعلیم وتربیت در خدمت امپریالیسم فرهنگی"کتاب 

این کتاب به طور کلی تاریخ نفوذ فرهنگ غرب را در کشور هاي جهان سوم و شیوه هایی راکه کشورهاي سلطه گر براي تحقق 
ی و استعماري خود به ساختار و محتواي نظام آموزش و پرورش کشورهاي زیر سلطه اعمال کرده اند بررسی می اهداف سیاس

). کارنوي در این کتاب بیان می دارد که آموزش به شیوه غربی نه تنها از هدف هاي آزادي بخشی به 6کند (پیشگفتار مترجم: 
از تسلط امپریالیستی وارد شده است. هدف امپریالیستی تسلط بر دور است بلکه در بسیاري از کشور ها به عنوان بخشی 

اقتصاد و سیاست شرق است. تربیت مردم استعمار زده مطابق نظر سلطه گرانجام می شود. سیاست موجب نابرابري بیشتر در 
 )12(پیشین:  کشورهاي جهان سوم شده است

) و نیز می تواند استعمار کننده باشد (پیشین: 120پیشین: کارنوي معتقد است در این شرایط، دانش نیز استعماري شده (
). تبار شناسی برنامه درسی نشان می دهد سوادآموزي نیز در این کشورها نه یک جریان روشنفکري بلکه براي استعمار 482

منی و کینه نشان داده است که دانش ارزش مند، جنگ افزاري در خدمت قدرت و ابزراي براي دش 10"فوکو"ذهن بوده است. 
 ).169-170: 1388توزي و نه به نوع دوستی و هم گرایی بوده است (قادري، 

)، آموزش و پرورش سلطه گر ساختار راکد نظام اجتماعی سلطه پذیر را تثبیت می کند. سرمایه 14و  13به نظر کارنوي ( 
و پرورش امپریالیستی یک نهاد  داري تحول آدمی را به جاي درون بر مهارت متمرکز می کند. وي می گوید: آموزش

). آموزش و پرورش استعماري تالش 29استعماري است که هدف ان تربیت افراد براي سلسله مراتب جدید اجتماعی است(
نکرده است که توسعه صنعتی را در کشورهاي استعمار شده به وجود آورد، بلکه تالش کرده ساختار بی اثري از جامعه صنعتی 

 اي استعمار شده درست کند.غرب براي کشور ه

آموزش زبان کشور استعماري به مردم کشور هاي استعمار شده یکی از ابزار هاي مهم استعمار نو است. کتاب تاریخ نیز تغییر 
می کند. نظام امتحان و ارزیابی نیز در این مسیر قرار می گیرد. نمرات آزمون ها را کشورهاي استعماري مشخص می کنند 

 ).92-94زمون به آن جا ارسال می شود)((برگه هاي آ

) مورخان و کارشناسان علوم اجتماعی غرب ما را عادت داده اند که تاریخ را افکار و پندار هاي 457و  455به اعتقاد کارنوي (
دارد ذهنی بدانیم که اعمال و کردار مردان و زنان را قالب می زند. غربی ها معتقدند تنها فرهنگ اروپایی است که حق 

 ).457تغییرات اجتماعی را در میان تعریف و کنترل کند(

): استعمار بریتانیا، نظام آموزشی هند را دچار بوروکراسی کرد. دانش آموختگان دبیرستان ها و 465-464کارنوي می گوید (
وسیله اي براي کنترل اجتماعی دانشگاه ها را وفادار به انگلستان بار اورد، زبان انگلیسی را ترویج کرد، و اموزش و پرورش را 

درآورد. سلطه انگلستان (و البته فرانسه) در افریقا نیز به همین روند ادامه یافت. کنترل قدرت در نظام آموزشی از بومی ها 
تعریف سلب و در اختیار اروپائیان قرارگرفت. انان ارزش هاي اروپایی را آرمان مردم افریقا قرار داده و  براي افریقایی ها نقش 

 
8 .Hegel 
9 .Carnoy 
10 .Foucault 
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می کردند. در آمریکاي التین (برزیل، پرو) نخبگان بومی عامل انتقال فرهنگ استعماري شدند. کنترل در دست اروپائیان بود، 
). در خود آمریکا سیاهان و بومیان توسط سفید ها استعمار شدند. 467و اموزش و پرورش ابزار کسب درامد و رفاه شد (

 ان در نظر گرفته شد، مشاغل بیشتر با درامد بیشتر براي سفیدها بود.آموزش و پرورش سطح پایین براي ان

در تاریخ محوري با این شرحی که از آن گذشت،گفت و گوي هم تراز و دیالوگ متقابل میان فرهنگ ها و فلسفه هاي تعلیم و 
اي دیگري از تاریخی اندیشی رفت بنابراین الزم است به سراغ گزینه ه باب تطبیق بسته می شود. تربیت و ادیان معنا نداردو 

این گزینه ها یکی تاریخ مندي و  کند. ها را فراهم می که ضمن توجه به تاریخ شکل گیري اندیشه ها امکان گفتگو میان آن
 دیگري فرا تاریخ است:

 

از فیلسوفان معتقد به و تفسیر و تفهم تاریخی مورد توجه قرار می گیرد.  در این نگاه تاریخ بستر تفکر است :11تاریخ مندي ب)
 کند. در تاریخ مندي زبان اهمیت پیدا می را نام برد. 15"گادامر"و  14،"هایدگر"، 13"دیلتاي"،  12"ماخر"توان  این نگاه می

به عنوان روش و نیز خصلت ذاتی فهمیدن استفاده می  16"هرمنوتیک"تطبیق در این نگاه از  خورد. زبان با زمان پیوند می
شی مالزم فهمیدن هرمنوتیک و فهمیدن هرمنوتیک تاریخ مند است. در تاریخ مندي در یک صورت تطبیق کند. تاریخی اندی

ممکن می شود و ان به این گونه است که در پرتو توجه به فلسفه تعلیم و تربیت دیگر ( غرب یا شرق)،فلسفه تعلیم و تربیت 
، 18"بازسازي"، 17"تخریب"دیدارشناسی هرمنوتیک خود از چرخه خود را مورد باز فهمی و باز افرینی قرار دهیم. هایدگر در پ

 سخن گفته است.  19"واسازي"و 

: در این نگاه تاریخ افق ظهور تفکر است. در فرا تاریخ، حیث تاریخی تفکر به افق ها و ساحت هاي متکثر و 20ج) فرا تاریخ
فه ها و اندیشه هاي مورد مطالعه و تطبیق نیست بلکه جهانی بسط می یابد.فرا تاریخ به معناي کنار گذاشتن وجوه تاریخی فلس

به معناي الیه دار کردن فرایند تطبیق می باشد. در فرا تاریخ، همه نسبت هاي ممکن براي نزدیک کردن فلسفه ها و اندیشه 
 ها مورد توجه قرار می گیرد.

همچنین این دو عنصر را بر اندیشه  .کند ذف نمیرا ح شکل گیري اندیشه ها (و مکان) زمان تاریخ مندي و به ویژه فرا تاریخ،
در حقیقت هرچقدر که از  .کند بلکه زمان ومکان را زمینه اي براي نزدیک کردن اندیشه ها به حساب می آورد تحمیل نمی

واقعی خود کنیم، زمان (و مکان) معناي  تاریخ حرکت می گیریم و به سمت تاریخ مندي و به ویژه فرا تاریخ محوري فاصله می
).  بنابراین مراتب، توجه به 2018را در تطبیق پیدا می کند نه این که مانعی بر سر راه آن باشد (میرزامحمدي و همکاران، 

تاریخ شکل گیري اندیشه ها یکی از شروط ضروري مطالعات تطبیقی در فلسفه تعلیم تربیت می باشد و می تواند به عنوان 
 مکمل همدلی به حساب آید.

 
11 .historicality 
12 . Schleiermacher 
13 . Dilthey 
14 . Heidegger 
15 . Gadamer 
16 . hermeneutics 
17 . destruction 
18.construction  
19 . deconstruction 
20 . meta-history 

۱۱
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می تواند به عنوان یکی از شروط اساسی روش شناسی مطالعات تطبیقی در فلسفه تعلیم و تربیت به  21چگونه همدلی -3-2
 حساب آید؟

همدلی یکی دیگر از شروط اساسی روش شناسی مطالعات تطبیقی در فلسفه تعلیم و تربیت می باشد. این شرط خود منوط به 
 دو زیر شرط می باشد:

اساس این نگاه هر افق یک فرهنگ است. نزدیکی میان فرهنگ ها از طریق هم افق شدن ممکن می : بر22الف) هم افقی
) و هرمنوتیکی (به معناي هایدگري و گادامري) 23شود.هم افقی می تواند روان شناسانه، پدیدترشناسانه (به معناي هوسرلی

 باشد.

براین اساس هر  در تطبیق باید اهل تسامح بود. هور داد.در این نگاه بایستی به همه نظام هاي فکري اجازه ظ :24تساهل ب)
فرهنگ مربوط به بستر خاصی است باید ان را قبول کرد و براي آن بستر مندي کرد. یک بستر وجود ندارد بلکه باید بستر هاي 

ثر تطورات فرهنگی ) نیست بلکه فرهنگی است و بر ا25متعدد ایجاد کرد. در نگاه تساهلی، حقیقت هستی شناسانه (آنتولوژیک
شکل می گیرد، حقیقت پویا و درحال ساخت است. انتقال فرهنگ ها در تساهل اهمیت دارد. هر فرهنگ وقتی از محیط خود 

 جدا شد باید براي آن در محیط جدید جاي جدیدي ساخته شود.

از دوره هاي تعلیم و تربیت تطبیقی یکی از مهمترین فضا ها براي ایجاد همدلی نظام تعلیم و تربیت است. بر این اساس، یکی 
)  با این محتوا شکل گرفت. در این دوره، تحقیقات و مطالعات جنبه جهان شمولی پیدا کرد. 26(نهضت انترناسیونالیستی

در این دوره از اهمیت خاصی برخوردار است. این مطالعات، تالشی براي آشتی دادن  ارزش هاي فرهنگی  27 "مونرو"مطالعات 
مطالعات تطبیقی پل ارتباط میان ملل شرق و غرب است. از نظر محققان تعلیم و تربیت  ق به حساب می امد.غرب و شر

تطبیقی، علت جنگ ها عدم تفاهم است و آگاهی بخشی از طریق تعلیم و تربیت در خصوص مسائل اجتماعی ملل مختلف 
تحت تاثیر این جریانات، نهاد هاي بین  کن نیست.صلح جهانی بدون تعلیم و تربیت مم .موجب رفع این جنگ ها خواهد شد

 .)44-48:  1380(اقازاده،  تاسیس شدند 29"دفتر بین المللی تعلیم و تربیت"و  ،28"یونسکو"المللی مانند 

البته باید توجه داشت که تعلیم و تربیت به شرطی موجب رهایی بخشی و آزادي از استعمار می شود که باعث ایجاد طبقات 
ا در جامعه نشود. مدرسه بایستی ازاد از قید و بندها باشد. مدارس آزاد راهی براي رهایی بخشی هستند. برنامه وتبعیض ه

درسی و دانش و یادگیري باید مبتنی بر واقعیات اجتماعی و زیست بوم مردمان یک کشور باشد. معلمان باید در خصوص نقش 
لم نه تکرار بی سرو صداي متون درسی بلکه برگرداندن صداي فروکاسته خود در رهایی از استعمار مجددا فکر کنند. کار مع

شده به زندگی و روح و جسم فراگیران است. در صورتی معلم کالس رهایی بخشی دارد که  شاگردان خودرا به عنوان سوژه 

 
21 . sympathy 
22 . horizon 
23 .Husserl 
24 . toleration 
25 .ontological 
26 . internationalism 
27 . Monroe 
28 . The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
29. International Bureau of Education (IBE)  
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عنوان منتقد فرهنگی عمل  هاي آگاه متوجه تفاوت ها کند. معلم نباید زیرنفوذ سلطه و سرایت دهنده آن باشد بلکه باید به
 ).61-63: 1388کند (قادري، 

برنامه درسی کثرت گرا و چند صدایی باید در مقابل نفی تفاوت، یکسان سازي و استاندارد سازي ایستادگی کند و به افشاي 
روي می کنند لذا تفاوت و ناهمگونی بپردازد. اغلب برنامه هاي درسی جهانی از هویتی ناب به عنوان هویتی غربی یا شرقی پی

بسیاري از هویت هاي متکثر و ناهمگون که توانایی یک دستی و و هم نوایی با هویت مرکزي را ندارند به حاشیه رانده می 
، تالش براي "دیگري"به هویت  "شوند. در برنامه درسی کثرت گرا اعتقاد به عدم وجود هویت ناب و وابسته بودن هویت خود

هویت ها را نا ممکن می سازد. لذا الزم است تنوع فرهنگی در برنامه درسی تا سطح مویرگ هاي  کنار گذاشتن و حذف سایر
جامعه گسترش یابد. در برنامه درسی تکثر گرا مرکزیتی براي آرا و اندیشه ها وجود نداشته وتفاوت ها بیش از شباهت ها 

 ).162-163ترین حد خود می رسد (پیشین، اهمیت دارند. این درحالی است که همدلی، هم فهمی و همراهی به بیش

 بحث:-4

در تحقیق حاضر شروط اساسی مطالعه تطبیقی در فلسفه تعلیم وتربیت مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد که تاریخی 
اندیشی و همدلی شروط مهم تطبیق هستند. بر این اساس موضوعاتی چند قابل بحث و بررسی می باشد. در این قسمت، به 

 بسنده می شود: ذکر یک موضوع از تاریخی اندیشی، و دو موضوع از همدلی 

دستاوردهاي  "اقتباس"در تاریخی اندیشی موضوع اساسی این است که سیاست گذاران نظام تعلیم و تربیت کشور براي 
تربیتی ملل دیگر الزم است که موضع خود را در خصوص تاریخ مشخص کنند. شواهد نشان می دهد که انان بعضا دچار 

شده تا نظام تعلیم و تربیت ما همواره تحت سلطه استعمار نو باشد و ان چه از  تاریخی اندیشی شده اند و این عارضه موجب
فرهنگ غرب صادر می شود همواره براي انان مقدس باشد. حاصل این سلطه پذیري، ان است که اموزش و پرورش ما به 

رورش یک کشور باشد،  موضوع این موضوع که اقتباس، می تواند زمینه ساز پویایی اموزش و پ شده است. "وارداتی"اصطالح 
عظمت ملت ها در اقتباس "است؟.  "تقلید"درستی است اما باید دید که معناي واقعی اقتباس چیست؟ ایا اقتباس همان 

نکردن از سایر ملل نیست، بلکه در تحلیل و بررسی اگاهانه نظام هاي اموزشی ان هاست. در واقع غرض از مطالعه سایر نظام 
ب نیست بلکه هدف کسب بینشی عمیق حاصل از بررسی اگاهانه و همه جانبه نظام هاي دیگر است، به نحوي ها، لزوما انتخا

  ). 158: 1379(زیبا کالم مفرد،  "که ما را در حل مشکالت داخلی توانا تر سازد

ه اندازه باید باشد. آیا در همدلی یکی از این موضوعات این است که همدلی میان فلسفه تربیتی ما با فسلفه تربیتی غرب تا چ
منظور آن است که در همه مسائل و موضوعات همدلی میان دو نظام باید انجام گیرد؟ قطعا پاسخ منفی است. معیار هاي 
اعتقادي ما در برخی از زمینه ها تعارضات اساسی با فرهنگ غرب دارد بنابراین این زمینه ها نمی توانند موضوع تطبیق و 

مان هاي بین المللی نیز که براي نزدیک کردن و تفاهم بین ملل شکل گرفتند در برخی موارد بدون در نظر نزدیکی باشند. ساز
گرفتن فرهنگ هاي بومی، نسخه اي واحد براي توسعه و پیشرفت همه جوامع ارائه می کنند که شاید با شرایط آن فرهنگ ها 

این واقعیت را نشان می دهد. البته این  2030المللی مانند سند  همسو نباشد. نگاهی به برخی از پروژه ها وبرنامه هاي بین
سند واسنادي از این قبیل می توانند فوایدي براي کشورهایی که در آن ها تولید شده اند داشته باشد ولی نمی توان آن فواید 

ن المللی دیگر هم بیان کرد. مثال را به همه نظام هاي تربیتی جهان تعمیم داد. می توان این واقعیت را براي سازمان هاي بی
سازمان یونسکو به شدت از طرف قدرت هاي اشکار و پنهان جهان تحت فشار است تا سیاست هاي آن ها را به اجرا دراورد 
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وحتی درمواردي که مقاومت هایی از طرف این سازمان صورت گرفته آن قدرت ها تهدید به کناره گیري و خروج از یونسکو 
 اساس مراتب فوق در همدلی باید احتیاط کرد و با زیرکی رفتار نمود.کرده اند، بر

یکی دیگر از موضوعاتی که در همدلی مطرح شد این است که بایستی براي هر فرهنگ (و یا حتی خرده فرهنگ) بستر سازي 
است. تکثر گرایی کرد. این کار در عمل همراه با چالش هایی است که از جمله این چالش ها هماهنگی میان این بستره

مطلوب است ولی در نظام تربیتی متمرکز ما آیا می توان از بستر هاي متفاوت و متکثر صحبت کرد؟ گستردگی و پراکندگی 
اقلیمی و فرهنگی ما آیا اجازه این کار را می دهد؟ طبیعی است که عملیاتی کردن همدلی با وجود تنوع و تکثر فرهنگی ما کار 

است. پس چه باید کرد؟ به نظر می رسد اوال تکثر در همه ابعاد و برنامه هاي تربیتی موضوعیت بسیار مشکل و خطیري 
نداشته و قابل طرح نمی باشد. به عنوان مثال مبانی دینی، هویت ملی، تمامیت ارضی و از این دست موارد مسائلی نیستند که 

زبان واحدي میان همه اقوام برآن ها حاکم باشد. البته بتوان در خصوص آن ها از تکثر صحبت کرد بلکه برعکس بایستی که 
در خصوص برخی از برنامه ها و به خصوص روش هاي رایج در نظام تعلیم و تربیت در کشور ما می توان به تدریج و با رعایت 

ربیت معلم، و روش مالحظات الزم تکثر و چند صدایی را تمرین کرد. از جمله این برنامه ها می توان به برنامه هاي درسی، ت
 هاي اموزش و یادگیري اشاره کرد.
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 مطالعه تطبیقی فلسفه آموزش از دیدگاه امانوئل کانت و جان دیویی

 30هاله هنریار

 چکیده

دیویی از فیلسوفانی هستند که هر دو در فلسفه ي آموزش تاثیر بسزایی داشتند و مقایسه دیدگاه هایشان امانوئل کانت و جان 
در امر آموزش و پروش ، مسئله اي قابل پژوهش و تحلیل است . از آنجا که دو فیلسوف به فاصله زمانی نزدیک به یک قرن می 

خوردار است که هدف پژوهش میباشد . در ابتدا مبانی نظري زیستند بررسی این تحوالت در طی زمان از اهمیت خاصی بر
کلی شامل هستی شناسی ، انسان شناسی ، شناخت شناسی  و ارزش شناسی بررسی شد . در ادامه بعد از بیان دیدگاه هاي 

قش مربی ، تربیتی ، به مقایسه ي عوامل پنجگانه موثر بر آموزش شامل : محتواي آموزشی ، روش آموزش ، محیط آموزش ، ن
تحلیلی است که در جهت بررسی تطبیقی در هر مرحله ،  -نقش متربی و تحلیل تفکیکی پرداختیم . روش تحقیق ، تطبیقی 

شاخص هاي مورد نظر تعریف ، مقایسه و در انتها در جدول گرد آوري شدند . روش گرد آوري اطالعات به صورت کتابخانه اي 
. فرضیه پژوهش بر این امر استوار است که در سیر زمان ، دیدگاه هاي تربیتی از حوزه و فیش براداري هاي موضوعی می باشد

هاي نظري فرار رفته و بر حوزه هاي عملی تاکید بیشتري دارد. نتایج تحقیق نشان داد که که کانت بیشتر در زمینه هاي 
 ص براي تربیت ارائه می دهد.نظري آموزش مطالبی را ارائه کرده و در مقابل ، دیویی راهبردهاي عملی مشخ

 : آموزش ، تربیت ، فلسفه ، کانت ، دیویی  کلید واژه

 مقدمه 

تعلیم در زبان فارسی مترادف با کلمه ي آموزش است و به معنی آموختن ، آگاه کردن ، به کسی چیزي یاد دادن و نیز تادیب 
است . آنچه در پژوهش مورد نظر است واژه آموزش به و تربیت آمده است و تربیت یا پرورش به معنی پروردن و بار آوردن 

معناي عام و در برگیرنده ي تمامی این معانی است. مفهوم تربیت و آموزش در همه ي دوران بشر با مفهوم انسان مقارن بوده 
و مفهوم الزم و و هرکجا افرادبشر زیسته اند ، مساله ي تربیت مطرح شده است. به عبارت دیگر زندگی و تربیت براي انسان د

ملزومند که بدون یکی دیگري معنا ندارد.انسان تا وقتی که زنده است به تربیت نیاز دارد و هرکسی به نحوي از آن برخوردار 
است ، از این رو همیشه مورد توجه اکثر دانشمندان و فیلسوفان ، روشنفکران ، مصلحان اجتماعی و حتی شهري و نویسندگان 

از آن ها از روي تجربیات خود در باره ي ماهیت ، نقش و اهمیت آن به بحث پرداخته اند (شریعتمداري ،  بوده است و هر گروه
1388( 

از آنجایی که فلسفه می کوشد تا معرفتی کلی از جهان به دست داده و جهان را به طور کلی مورد تامل قرار دهد و مقام و 
ي او را نسبت به خود و دیگران معین سازد. تعلیم و تربیت را خواه علم ، موقعیت انسان را در این جهان مشخص کند و وظیفه 

فن یا هنر بردانیم از جهات گوناگون با فلسفه ارتباط مستقیم دارد . به طور کلی می توان گفت آراء و عقاید هر فیلسوف در 
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او متجلی خواهد شد و ماهیت باب هستی شناسی ، شناخت شناسی و ارزش شناسی در آراء سیاسی ، اجتماعی و تربیتی 
تعلیم و تربیت به گونه ایست که به طورمستقیم با این مباحث سر و کار دارد. از سوي دیگر باید عنایت داشت که تعلیم و 
تربیت فرایندي هدفدار است که می کوشد به نظام آموزشی مفید و کار آمد دست یابد . پس نخست باید آرمانها و مقاصد 

ظر آورد که خود برگرفت از نظام ارزشها و فلسفه ي حاکم بر جامعه است.محتوا نیز بر اساس اهداف و متناسب با تربیتی را در ن
 آن تهیه می شود و روش ها و وسائل تعلیم و تربیت نیز از هدف جدا نیستند.  

 مبانی نظري کانت و دیویی

اساس ، بنیاد ، ریشه ، منشاء ، اصل و... و متضاد با فرع، حاشیه واژه ي مبانی جمع مکسر واژه مبنا ، از ریشه بن به معنی پایه ، 
) مبانی 1373می باشد. واژه ي نظري هم به معناي فکري ، تئوریک ، فلسفی و عقلی ، در مقابل عملی ، تجربه است. (دهخدا ، 

و نادرستی آنهاست . به  نظري شاخه اي از دانش است که موضوع آن بررسی اندیشه ها و دیدگاه ها و روشن ساختن درستی
بدین منظور بیانی مبانی نظري چهارچوبی است که در پایه ریزي طرح یا پژوهش مد نظر طراح یا پژوهشگر قرار می گیرد. 

ابتدا به بررسی مبانی نظري این دو فیلسوف می پردازیم تا بر طبق آنها بتوانیم بینشی کلی نسبت به دیدگاه هایشان در رابطه 
 شته باشیم. با آموزش دا

وارد  1740در سال  میالدي در خانواده اي مسیحی از فرقه پروتستان در آلمان به دنیا آمد. 1724ایمانوئل کانت در سال 
به  1804فیزیک و نجوم به تحصیل پرداخت و سرانجام در سال  -ریاضیات  – منطق– دانشگاه شد ودر موضوعاتی مانندفلسفه

اندیشمندان کانت را بزرگ ترین فیلسوف اروپا پس از ارسطو دانسته اند . امیل بریه مورخ دیار باقی شتافت . بسیاري از 
فرانسوي می گوید: به طور قطع می توان گفت از اواخر قرن هیجدهم به بعد در عالم فلسفه هیچ اندیشمندي را نمی توان 

توان فلسفه او را مبداء تاریخ تفکر  در حقیقت می یافت که به طور مستقیم یا غیر مستقیم متأثر از فلسفه کانت نبوده باشد.
به آن است که اخالق را  جدید دانست . کانت محصول عصر روشنگري و مبلغ آن است و اهمیت نظام تربیتی و آموزشی وي

 ارج نهاده و آدمی را متوجه وجدان خود کرده است . 

ه دنیا آمد . بعد از پایان تحصیالتش در دانشگاه ورمونت سال بعد ) جان دیویی در ورمونت ب 130(نزدیک به  1859در سال 
موفق به اخذ درجه دکتري از دانشگاه جانز هاپکینز گردید و در چند دانشگاه مهم آمریکا از جمله دانشگاه شیکاگو و کلمبیا 

اي  داراي نقش برجسته دیویی در تفکر و فلسفه آمریکایی و نیز در تحوالت مهم آموزش و پرورش در قرن بیستم،تدریس نمود. 
سال  93بعد از  1902بوده است و بسیاري از کتابهاي وي به زبانهاي مختلف ترجمه و چاپ شده است. دیویی عاقبت در سال 

 . دیده از جهان فرو بست  1952در سال عمر طوالنی و پربار که حاصل تفکرات فراوان وي بود 

کتب پراگماتیسم است ، آموزش و پروش را به طور اخص در آن مکتب و به جان دیویی از متفکران فلسفه ي اصالت عمل و م
) یک واژه یونانی به معنی کار و عمل سودمند است .   pragmaطور اعم در جهان توسعه داد. به طور کلی پراگما ( 

پراگماتیسم یا عمل گرایی نیز فلسفه اي است که در پاسخ این پرسش که معیار حقیقی بودن یک قضیه چیست ؟ می گوید 
ر سودمندي در عمل و اصل پراگماتیسم این است که هر چیزي که در عمل شایع خوبی را بدنبال داشته باشد خوب است . د

واقع عملگرایی نوعی گرایش ، روش و یا فلسفه ایست که نتایج عملی افکار و معتقدات آدمی را معیار اساسی تعیین ارزش و 
 حقیقت آنها میداند.



 کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقیدومین 
 دانشگاه کاشان ، ایران

International Conference on Comparative Education 
kashan University, Iran 

 
 

 

 
 

 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

تفاوتی هایی در شکل گیري شخصیتی این دو فیلسوف و همچنین زیستن در دوره هاي تاریخی متفاوت ، تجلی گر دو نگرش 
ي که در هستی شناسی ، انسان شناسی ، شناخت شناسی  و ارزش شناسی که مسائل اساسی فلسفه را متفاوت است. به گونه ا

 تشکیل می دهند شباهت ها و تفاوت هایی مشاهده می شود که در زیر به بررسی آنها می پردازیم. 

 هستی شناسی

باره ي عوارض ذاتی مطلق می  در تعریف هستی شناسی باید گفت که موضوعات هستی شناسی یا جهان بینی به بحث در
  پردازد و می کوشد تا نظریه اي جامع در باره ي ماهیت هستی و کائنات ارائه دهد .

در نظام فلسفی کانت همه چیز با انسان به عنوان فاعل شناسا معنا می شود و به دلیل وجود انسان است که هستی و جهان و 
دلیل محدودیت امکانات قواي معرفتی از حل و فصل مسائل خطیري چون جهان خدا معنا می یابد . آن جا که فعل نظري ، به 

و خدا ناتوان می گردد ، بستر گسترده و مناسبی براي عقل عملی و اخالق فراهم می شود .کانت با نگاه سوبژکتیو خود 
یی وجود عالم و خدا را تثبیت تصویري اخالقی از جهان و خدا ارائه می دهد و در آن می کوشد هم با نوعی واقع گرایی استعال

کند و هم استقالل نوع انسان را حفظ نماید . تا جایی که اعالم می دارد عقل انسان طراح اندیشه الوهیت است ، یعنی انسان 
حتی خدا را بنا بر مقتضیات عقل خود براي خویش طراحی کرده است. کانت معتقد است ما نمی توانیم جهانی را که خارج از 

ي تفکرمان است بشناسیم ولی به وسیله ي تعقل می توانیم به تصوري از این جهان شکل دهیم . ما نمی توانیم چنین حیطه 
جهانی را از روي تجربه بشناسیم ، اما می توانیم در حیطه ي عقل عملی وجود آن را مدلل و تثبیت کنیم و طوري عمل کنیم 

انت خدا با انسان تعریف می شود و منشاء اعتقاد به خدا امري درونی است نه که انگار چنین جهانی حقیقت دارد. در دیدگاه ک
بیرونی . وي وجود خدا را از نظر اخالقی ضروري می داند و می گوید که وجود و عدم وجود خدا را نمی توان نشان داد. کانت 

در درون خودمان نیرویی احساس می کنیم  از راه عقل عملی وجود خداوند را اثبات می نماید و می گوید که همه ما انسان ها
که به ما امر و نهی می کند و این نیرو خود ما نیستیم ، چرا که گاهی اوقات دستور خوشایند ما نیست. پس به نظر می رسد 

له ي این نیرو خداوند است و مربوط به اخالق و واقعیتی بیرون از قلمرو اخالق ندارد. در واقع کانت خدا را یک اصل به منز
 قطب نما می داند که باید به عنوان آرمان اخالقی در تدوین ارزش ها مورد توجه باشد 

از دیدگاه جان دیویی مهمترین اصل در هستی شناسی عمل گرایان اصل تغییر است که مطابق با آن همه چیز در جهان در 
ارد و تغییر در این فلسفه واقعیت غایی است . حال تغییر و تحول است و هیچ چیز ثابت و واقعیت پایدار در جهان وجود ند

عمل گرایان معتقدند که جهان آشکارا در مقابل ماست . انسان با ظاهر و آثار طبیعت سر و کار دارد. آنچه فهم بیشتر به آن 
از نظر تعلق می گیرد حقایق موجود زندگانی است که در نتیجه تجربه حاصل می شودو فراسوي تجربه قابل درك نمی باشد. 

آنها تجربه شامل احساس ، ادراك ، تفکر ، قضاوت ، مقایسه و توصیف سیر عقالنی و توجه به ارتباط امور با هم است و تجربه 
 محصول تاثیر متقابل فرد و محیط روي یکدیگر است.

 در هستی شناسی دو فیلسوف تفاوت هاي عمده اي به شرح زیر مشاهده میشود : 

که جهان آشکارا در مقابل ماست ولی کانت جهان را به دلیل وجود قوه ي تعقل انسان می داند و  دیویی بر این باور است •
 در واقع جهان را با انسان تعریف می کند.

شناسایی جهان از دید دیویی فقط با تجربه صورت می گیرد و به غیر از آن قابل درك نمی باشد . در مقابل کانت معتقد  •
 ان را شناخت و فقط با تعقل میتوان تصوري از جهان شکل داد. است نمیتوان با تجربه جه
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 انسان شناسی 

فلسفه ي کانت با سخن از وجود و جهان و خدا آغاز نمی شود ، بلکه با انسان یعنی موضوع و فاعل شناسایی آغاز می شود ،  
شناسایی را نقطه ي آغاز می داند نه بودن را .او انسان را متعلق به دو جهان محسوس و معقول می داند و شان پدیداري انسان 

با طبیعت و شان ذاتی او ، فراتر از عالم محسوس و متعلق به جهان عقالنی یا روحانی ، متعلق به جهان محسوس و هماهنگ 
است. از این روست که کانت بنیادي ترین ویژگی طبیعت بشر توانایی تعقل ورزیدن می داند ، به طوري که انسان در خلق 

همه ي عظمت کانت در این است که صورت براي ماده و به عنوان فاعل شناسا عامل اصلی معرفت است و می توان گفت 
انسان را به خودش و ظرفیت ها و توانمندي هایش باز می گرداند . از نظر کانت فقط در عقل عملی یعنی از لحاظ اخالق است 
که امکان دست یابی به نتایج معقول تري درباره ي انسان وجود دارد . از این رو شان و جایگاه انسان را باید در فلسفه ي 

ق کانت جست و جو کرد. از آنجا که انسان به عنوان فاعل شناسا عامل اصلی معرفت است ، ما نمی توانیم انسان را آن اخال
گونه که هست بشناسیم ، از این رو کانت نفس را با کارکردهاي روانی ، شناختی و اخالقی تعریف می کند . وي معتقد است 

لجام گسیختگی و به خود وانهادن انسان است. هرکس باید در صدد تکامل آدمی با سرشت نیکو آفریده شده و بدي حاصل 
شخصیتی خودش باشد و اگر به بدي رو کرد از آن دوري جوید که اینها مسیر نخواهد شد مگر در سایه ي تعلیم و تربیت 

غرائز نمی باشد و به تدریج صحیح. در کل تفاوت انسان و حیوان از دیدگاه کانت در این است که انسان در بدو تولد مجهز به 
باید استعداد هاي او کشف شود و این رشد استعداد به خودي خود صورت نمی گیرد و نیازمند تعلیم و تربیت است. انسان 
صاحب اراده و اختیار است و می تواند در هر شرایط بنا به تاثیر و تاثري که از محیط دارد رفتاري متفاوت ابراز نماید . 

یا احترام از ویژگی هاییست که در طبیعت فقط به انسان تعلق دارد ، زیرا حامل قانون اخالق است و خالق  همچنین حرمت
ارزش ها ، معیار ها و قوانین. از دید کانت انسان موجودي کمال پذیر است و بر خالف سایر موجودات مسیر زندگی اش از قبل 

اسب با کرامت انسان است و بنیادي ترین ویژگی طبیعت بشر ، طراحی نشده است. ویژگی انسان در فلسفه ي کانت متن
توانایی براي تعقل ورزیدن و عقالنیت است که بر اساس آن انسان هرچه دارد از درون خود بر می دارد. خود انگیختگی انسان 

سان به شمار می رود . از دیدگاه کانت یعنی قدرت فعالیت ، آفرینندگی ،خالقیت و خالقیت نفس که از ویژگی هاي ممتاز ان
تخیل مولد یکی از ارکان ایدئالیسم کانت به شمار می آید و خود انگیختگی که از صفات نفس است ، نقش قوه ي خیال را 
نشان می دهد . او در بحث خالقیت علمی ، تخیل خالق را به فراوانی به کار برده که سخن از خالقیتی است که ریشه در 

ل او دارد و محصول تخیل آزاد است .به بیانی دو ویژگی ذاتی انسان یعنی آگاهی و آزادي منشاء انسانیت انسان و استقال
استقالل وي محسوب می شوند ، آفرینندگی محصول تربیت آزاد است و آزادي شرط آفرینش و مبدا خالقیت است. کانت که 

ل و آزادي در آفرینش آثار هنري است (صانعی ص آزادي را مبدا آفرینش و خالقیت انسان می داند معتقد است اوج استقال
) هنر چون پرنده ي آزادگی جان ، با نشان دادن زیبایی ، روح همدلی را می پروراند و با آگاهاندن ما از بنیاد معنوي ، 92

 )  199زمینه اي می گردد براي پذیرش ایده هاي اخالقی. (یاسپرس ،کانت ص

موجودي زیستی و پیوسته با جهان است که در جهان به خود آگاهی می رسد و جهان  از نظر دیویی انسان بخشی از جهان و
همان چیزیست که آدمی تجربه می کند. انسان جدا از طبیعت نیست و با توجه به اینکه واقعیت ها دائما در حال رشد و تغییر 

یی انسان را ذاتا موجودي می دانست که با ) دیو1391،115و تحول هستند ، انسان نیز همیشه در حال تغییر است. (فراست ، 
مسائل و مشکالت روبه رو است و باید آن را حل و فصل کند و تفکر انسان را وسیله حل این مشکالت می دانست. به نظر وي 

توجه به انسان فراتر از تجربه ي خود نمی تواند گام بردارد و رفتن به آن سوي جهان را کار بیهوده و احمقانه می پندارد. با 
موارد فوق انسان از نظر وي موجودي زیستی اجتماعی است و باید خود را براي تجربه اندوزي و تغییر آماده نماید و به اندازه 
ي کسب تجارب خود می تواند دنیا را بشناسد. از آنجا که جامعه ي انسانی از نظر توانایی حد و نهایتی ندارد بنا براین فرد و 
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نهایتی ندارد و فکر فرد همواره در مسیر به کار می افتد و اندیشه اش انعکاسی از اجتماع  اوست (ابراهیم  استعدادهاي او نیز
 )1383زاده 

 در زمینه ي انسان شناسی بر خالف هستی شناسی ، شباهت هایی به شرح زیر چشم میخورد:

یت فاعل شناسا یا خود انسان ، بیان میدارد که توجه به تفکر و تعقل انسان است ، با این تفاوت که کانت با تاکید بر اهم •
چون خودش عامل شناخت است نمیتوان انسان را شناخت ولی در مقابل دیویی انسان را موجودي زیستی و اجتماعی می 

 داند که همگام با واقیعت جهان ، تغییر پذیر است و با کسب تجربه دنیا را می شناسد
آموزش و پرورش را بارز تر میسازد. چرا که هر دو معتقدند با تربیت صحیح انسان  توجه به اختیار انسان است که اهمیت •

 به کمال رسیده و استعداد هایش شکوفا می شود. 

 شناخت شناسی 

هاي حصول آن تعریف  اي از فلسفه است که به عنوان نظریه چیستی معرفت و راه شناسی شاخه شناخت شناسی یا معرفت
آید؟ امروزه شناخت شناسی  چگونه متوجه شویم مطلبی درست است و ریشه شناخت ما از کجا می شود. مثالً از کجا و می

دانشی ویژه و شالوده ي همه ي بینش ها و مکتب هاي فکري شمرده می شود و زمینه ي پرسش ها و پاسخ هاي بنیادین 
 است.

یشه داشتند از بخش هایی که ناشی از کانت فیلسوف خرد گرا در سده ي هجدم بخش هایی از معرفت را که در عقل ر
تجربیات بودند جدا نموده و ادعا کرد که سهم هریک را می توان به دقت مشخص نمود . این معرفت شناسی منجر به ان شد 
که براي معرفت مرزهایی تعیین شود. کانت در مساله شناسائی جایگاهی خاص دارد. به نظر او، مابعدالطبیعه با مساله شناسائی 

پذیرد. او با تقسیم عقل به عقل نظري و عقل عملی به تفکیک دو حوزه علم و دین پرداخت .  شود و با آن نیز پایان می غاز میآ
پردازد. نظریات  به نظر او عقل نظري به شناخت عالم محسوسات و عقل عملی به شناخت عالمی وراي عالم محسوسات می

و از عقل نظري است ، و تربیت اخالقی او از عقل عملی یا فلسفه اخالق او نشات شناسی از تصور ا کانت در زمینه کسب معرفت
 گرفته است. 

کانت فلسفه هاي قبل از خود را فلسفه آیینه اي می داند که ذهن مانند آیینه واقعیات را آن گونه که هستند نشان میدهد. اما 
و عالم از وراي این شیشه ي رنگی مشاهده می شود که کانت فلسفه ي خویش را عینکی می نامد که ذهن داراي رنگ است 

رنگ آن و تاثیر آن در آنچه که دیده می شود ناشی از عناصر معرفتی پیشینی ذهن ماست.لذا شناخت از نظر وي حاصل تعامل 
مین ذهن و عین است. کانت در معرفت شناسی خود اصول و مبانی هستی شناسی را مد نظر قرار نمی دهد و معتقد است ه

طور که همه مفاهیم و شناخت هاي ما از تجربه به دست نمی آید ، در عین حال مفاهیم و اصولی وجود دارد که عقل از درون 
خود در موقع کسب تجربه استنتاج می کند که این مفاهیم محض و مجرد هستند و به عبارتی مفاهیم پیشینی هستند که 

ي خود عاري از مضمون تجربی می باشند. شناخت و علم از نظر کانت شناختی مبتنی بر ساختمان خود ذهن باشند و به خود
است که داراي قضایاي تالیفی یا ترکیبی مقدم بر تجربه باشد. شناخت یعنی احساسی که به وسیله شکل هاي ذاتی زمان و 

حس تشخیص یا یک تصور در مکان تفسیر شده باشد و دانش نیز به معنی ادراکی است که به وسیله ي مقوالت به صورت یک 
ص  1933آمده باشد. تجربه نتیجه کار فعاالنه ذهن بر ماده خام احساس می باشد که منفعالنه از عین تاثیر نمی گیرد (کانت 

137( 
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جان دیویی و فلسفه ي عملگرا ها عقیده دارند که ذهن فعال است و فعل پذیر و گیرنده مطلق نیست بلکه جستجوگر است. 
نی که منفک و جدا از خود باشد مواجه نیست ، بلکه بخشی از جهان شناخته شده بوسیله ذهنی که با آن اشناست ذهن با جها

شکل میگیرد. حقیقت فقط ناشی از تطابق افکار انسانی با واقعیت بیرونی نیست بلکه قسمتی از واقعیت در نظر انسان وابسته 
ردازد. معرفت حاصل داد و ستد میان انسان و محیط وي است و حقیقت به تصوراتی است که به کمک آنها به بیان آن می پ

نیز صفتی است براي معرفت. همچنین فیلسوفان پراگماتیسم معتقدند که روش هوشی بهترین و مطلوب ترین راه کسب 
هوش با مسئله اي معرفت است . ما اشیاء را وقتی بهتر درك می کنیم که بتوانیم جایگاه و راه حل مسائل را بدانیم. وقتی 

مواجه می شود ، فرضیه هایی را براي حل آن پیشنهاد می کند. فرضیه اي که مسئله را به موفق ترین صورت حل کند فرضیه 
ایست که واقعیت مسئله را تبیین می کند. دیویی آن را اظهار نظر مطمئن نامیده است ، یعنی ادعاي نیل به معرفتی که به 

د تایید قرار گرفته است و می تواند مبنایی براي ایجاد فرضیه هاي بیشتر براي حل مسایل بیشتر لحاظ عینی و در عمل مور
 باشد.

در مقایسه دو دیدگاه ، هر دو در شناخت با تاثیر عقل و ذهن تاکید دارند و آن را عامل اصلی تالیف و تحلیل میدانند.با  •
میداند ، کانت قسمی از شناخت را قضایاي تالیفی مقدم بر  این تفاوت که اگرچه جان دیویی شناخت را مبنی بر تجربه

 تجربه میداند.

 ارزش شناسی

ارزش شناسی به بحث درباره ي ارزش ها و آرمانها ، خیر و زیبایی و ماهیت آنها می پردازد. و سواالتی از قبیل مطلق یا نسبی 
 بودن ارزش ها را پاسخ می گوید.

تربیت مبتنی بر ایمان است و ایمان ریشه دارتر از علم است. وي معتقد است تعلیم و  ارزش شناسی در نظر کانت ، تعلیم و
تربیت بر ارزش ها تکیه دارد و ارزش ها بر باید هاي اخالقی. کانت تعلیم و تربیت را فرایندي دو سویه می داند که در یک 

ه فعال و در حال ساختن خویشتن است(ماهرو طرف مربی قرار دارد که فردي رشد یافته است و در طرف دیگر متربی است ک
و آدمی جز آنچه تربیت از او می   ). کانت معتقد است آدمی تنها آفریده اي است که محتاج تعلیم و تربیت است1389زاده ، 

تربیت کردن و حکومت کردن را مهم ترین و در عین حال دشوارترین کارها در جامعه انسانی می داند  سازد نیست. وي
). کانت عاقبت نوع بشر را کمال رشد اخالقی می داند . اما چگونه می توان به این کمــال دست یافت و به چه 1388ردان، (کا

چیزي می توان امید داشت ؟ فقط تربیت و دیگر هیچ . تربیت باید با کل غایت طبیعت درتمدن و نظام خانواده هماهنگ باشد 
ناقص است . هم از لحاظ فرهنگ و مهارت و انضباط و آموزش و هم از لحاظ ساخت  . اما تربیت ما در خانه و مدرسه بسیار

شخصیت بر اساس اصول اخالقی . انسان به کسب مهارت بیشتر می اندیشد تا چگونگی استفاده از آن اگر طبیعت انسان به 
 قق یافته است .کمال تقدیرخود که همان کمال انسانیت است برسد ، حاکمیت و حکومت خداوند بر زمین تح

جان دیویی و عملگرایان بنیاد ارزشهارا بیشتر در فعالیتهاي خودي و اجتماعی جست و جو می کنند و عقیده دارند ارزشها تا 
آن حد وجود دارند که در جریان زندگی فردي و اجتماعی به طور مستقیم و غیر مستقیم اثر عملی دارند و ارزشها از طریق 

نند که مطلق و ابدي نیستند و نسبی هستند و با تغییر شرایط و موقعیت ها تغییر می کند. از نظر تجربه تحقق پیدا می ک
پراگماتیست ها اخالق و کردار ثابت نیستند بلکه باید با تغییر فرهنگ ها و جامعه ها تغییر کنند . همان طور که به آزمون 

ز بیازماییم و مسایل مربوط به امور انسانی را به طور بی طرفانه و درستی افکار خود می پردازیم باید ارزش ارزشهاي خود را نی
 به شیوه علمی مورد نقد و بررسی قرار دهیم و آن ارزشها را برگزینیم که به نظر می رسد بتواند به حل آنها بپردازد.
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آدمی با تربیت بدان تفاوت عمده در ارزش شناسی این است که کانت ارزش ها را همان کمال مطلق و ابدي می داند که  •
خواهد رسید ولی دیویی کامال مطلق و ابدي بودن ارزش ها را نفی کرده که بسته به میزان تجربه ، ارزش ها نیز نسبی 

 هستند.
 ولی در عین حال هر دو از نقش انسان و سعی و تالشش براي رسیدن به ارزش ها و کمال غافل نیستند.  •

 

 مقایسه مبانی نظري کانت و دیویی

با توجه به مبانی نظري کانت و دیویی ، اصول اساسی جهان شناسی ، انسان شناسی ، شناخت شناسی و ارزش شناسی در 
جدول زیر خالصه شده است . در کل دیویی انسان را موجودي زیستی و اجتماعی و کانت انسان را موجودي عقالنی می داند و 

 تفاوت هاي تربیتی آنها که در ادامه اشاره خواهد شد باشد. این تفاوت دیدگاه در خصوص انسان می تواند منشا

  
 جان دیویی ایمانوئل کانت

 مکتب تجربه گرا مکتب عقل گرا

هستی 
 شناسی

جهان 
 شناسی

 چیستی
ماهیت 

 جهان
 روحی ، مظهر عقل و اراده

تجربی ، بی ثبات ، نامعین ، اصل 
 تغییر

 چرایی
واقعیت 

 جهان
 رسیدن به نهایت توانایی هاي انسان شناسا)همه چیز انسان( فاعل 

 چگونگی
وضعیت 

 جهان
رسیدن به واقعیت هستی با تعلیم و تربیت ، راهنمایی و برانگیختگی و 

 تحریک

خدا 
 شناسی

 چیستی
ماهیت 
 خداوند

واقعی ترین هستی،موضوع همه 
 محمولها

موجودي مجرد غیر طبیعی وجود 
 ندارد

 چرایی
واقعیت 
 خداوند

 اندیشه عقلی:خدا ، اختیار ، بقاءسه 

 چگونگی
وضعیت 
 خداوند

 عدم وجود را نمیتوان توضیح داد

انسان 
 شناسی

 چیستی
ماهیت 

 انسان
 انسان موجودي زیستی و اجتماعی فاعل شناسا، خودش و ظریفیتش

 چرایی
واقعیت 

 انسان
 متعلق به جهان محسوس و معقول

آماده تغییر ، بخشی از تجربه و 
 طبیعت

 چگونگی
وضعیت 

 انسان
 شناخت دنیا به میزان تجربه تربیت عامل رشد و کمال انسانیت

شناخت 
 شناسی

جایگاه 
 علم

 دانش محصول تعامل ذهن و محیط دانش ذهنی  ماهیت علم چیستی

 رسیدن به واقعیت نسبی و متغیر رسیدن به حقیقت ابدي و مطلق واقعیت علم چرایی

 علموضعیت  چگونگی
فرایند دیالکتیک ایده نهفته در 

 ذهن
 فرایند بازسازي تجربه و حل مسئله

ارزش 
 شناسی

معیار 
خوبی 
 و بدي

 چیستی
ماهیت 

 ارزش
واقعیتی یگانه با هستی، 

 مطلق،عقالنی
 جدا از هستی ، نسبی و تجربی

 چرایی
واقعیت 

 ارزش
 در فعالیت هاي خودي و اجتماعی ایمان ریشه دار تر از علم

۲۱
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 چگونگی
وضعیت 

 ارزش
 تاثیر در رسیدن به هدف غایی

شرکت در حل مسئله،نتیجه عملی 
 مفید

 

 آراء تربیتی کانت و دیویی 

اندیشمندان و فالسفه در باره ي ماهیت تعلیم و تربیت اختالف نظر دارند ، برخی آن را فن ، بعضی هنر و گروهی آن را علم 
و تربیت نظریه ي جدیدي نیاورده است اما توجه او به مفهوم ژرف تربیت ، نکته هایی می دانند. کانت در واقع در زمینه تعلیم 

بنیادي را بیان می کند . اهمیت این مفهوم براي کانت از یک طرف در وابستگی ذاتی دو مفهوم انسان و تربیت است و از 
تمام سعی کانت در  دیشه هایش می باشد.طرفی دیگر در وابستگی همه فلسفه کانت به مفهوم انسان است که نقطه مرکزي ان

کوشش هاي فلسفی اش این است که تقدیر انسان را به خود او واگذارد؛ سعادت او را نتیجه کار و کوشش خود او بداند ؛ تمدن 
زندگی را پدیده اي بشري معرفی کند ؛ عقل را در زندگی او به حاکمیت مطلق برساند ؛ عناصر ضد عقلی و غیراخالقی را از 

اش حذف کند و او را به مقام آزادي و آزادگی ترقی دهد و نهایتاً انسان را از هر نوع وابستگی رها کرده و به استقالل 
او همچنین تعلیم و تربیت را هنر میداند و بر این باور است که در میان ابداعات بشر دو ابداع او یعنی هنر کشور داري   برساند.

دشوار تر است. انسان تنها به واسطه تعلیم و تربیت است که انسان می شود و چیزي جز آنچه تعلیم و و تعلیم تربیت از همه 
تربیت از او می سازد نیست . آدمی تنها به دست فرد تربیت یافته تربیت می شود و روند تربیت رو به کمال است که با به هم 

ي  استعدادهاي مختلف افراد به طور موزون و هماهنگ رشد  پیوستن تجارب نسل هاي پیاپی به دست می آید تا به وسیله
یابد و نوع بشر به سوي غایت و مقصود خود هدایت گردد .از آنجا که تعلیم و تربیت تنها برخی از مهارتها و تواناییها را در 

ه عنوان سازگار شدن با انسان پرورش می دهد ، تخمین دقیق قابلیت هاي آدمی کاري دشوار است . کانت تعلیم و تربیت را ب
محیط اجتماعی و به تعبیر او سازگار شدن با زمان حال رد می کند و می گوید : انسان را نه براي زمان حال بلکه باید براي 
آینده اي بهتر که براي نوع بشر ممکن می باشد تربیت کرد. در فرایند تعلیم و تربیت انسان باید با پیشرفت بشریت همگام 

بپیوندد و خود نیز جزئی از این زنجیره تماملی گردد. کانت با پیوند دادن تعلیم و تربیت و تاریخ ، تعلیم و تربیت  شده و بدان
را تجربه ي همه ي انسان ها در طول تریخ میداند . در این معنا تعلیم و تربیت به بررسی ، تحقیق و تفحص درباره ي آراء 

به هاي منفی آن را کنار گذاشته و جنبه هاي مثبت آن را تقویت خواهد کرد. در گذشتگان و نقد و بررسی آن پرداخته ، جن
 نتیجه از حالت تبعیت کور کورانه و ماشینی خارج خواهد شد .

کانت در وادي تعلیم و تربیت به عنوان مربی شناخته نشده است ، اما چون آراء تربیتی او از اندیشه اي ژرف و تیزبین 
ات بسیاري است که از ظرافت و دقتی ویژه برخوردار است و می توان در جهت تربیت نسل جوان از سرچشمه گرفته شامل نک

آنها مدد گرفت. نظلم تربیتی کانت مبتنی بر اخالق است به همین جهت در نظر وي تربیت اخالقی جایگاه ویژه دارد.او تربیت 
را مبتنی بر ایمان که بسی ریشه دار تر و عمیق تر از علم اخالقی را ضامن بقاء و سالمت جامعه می داند و تعلیم و تربیت 

است. تعلیم و تربیت تکیه بر ارزشها دارد و ارزشها بر باید هاي اخالقی سوار است و نهایتا چگونه بودن را به ما می نمایاند. یکی 
ل درونی است و انسان از آن رو که از موضوعاتی که در نظام تربیتی کانت به چشم می خورد عقل عملی و آزادي اراده و استقال

آزاد است و اختیار قدرت و انتخاب  دارد باید به ساختن خویش مبادرت ورزد و در مسیر شکوفایی استعداد ها گام بردارد  و به 
ت ببر ، رشد و تعالی دست یابد یا بالعکس راه تباهی و فساد را بپیماید. کودك باید از خرد سالی آزاد باشد و از آزادي خود لذ

اما اطاعت از الزامهاي قانونی و اجتماعی را نیز بیاموزد و بر مربی است که آزادي و اطاعت را به هم پیوند دهد . الزام و تکلیف 
دو رکن اساسی فلسفه ي اخالق کانت است که باب مسئولیت را در فلسفه ي اخالق او گشوده است . زیرا اگر تکلیفی نبود 

 نداشت .  مسئولیت معنا و مفهومی
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جان دیویی تعلیم و تربیت را چنین تعریف می کند که عبارتست از تجدید نظر در تجربیات گذشته و تشکیل مجدد آنها به 
) رشد هنگامی میسر است که فرد در برخورد به امور تازه 32نحوي که رشد بیشتري را براي فرد فراهم آورد (شریعتمداري ص 

ی کرده و مورد تجدید نظر قرار دهد و تغییرات الزم را صورت بخشیده و به تشکیل مجدد آن تجربیات گذشته ي خود را بازبین
اقدام نماید. جامعه نیز مانند فرد نیازمند تغییر و در حال پیشرفت است و هنگامی رو به رشد است که نهادهاي اجتماعی و 

دیویی فرایند رشد از اهمیت خاصی بر خوردار است و  عملکردي آن به طور مداوم مورد مداقه و ارزیابی قرار گیرند. از نظر
جریانی است که محدود به حد خاصی نیست و مستمر و دائمی است. دیویی تجربه و تفکر را محور تعلیم و تربیت می داند و 

دهد ، فعال تجربه را تاثیر و تاثر متقابل فرد و محیط تعریف می کند . در هر تجربه انسان از آن جهت که عملی انجام می 
است و از آن حیث که تاثیر می پذیرد منفعل است . پس تجربه متضمن دو وجه است : فعال و منفعا . هنگامی که فعالیت 
تغییري در فرد به وجود می آورد تجربه صورت پذیرفته و در همین حال است که یادگیري تحقق یافته است. تربیت در واقع 

نسان براي زندگی. در کتاب دموکراسی و تربیت جان دیویی چهار ویژگی براي تربیت بیان خود زندگی است ، نه آماده کردن ا
 میکند:

 تربیت ضرورت زندگی است و بدون آموزش و پرورش زندگی مسیر نیست. •
 تربیت به مثابه کنش اجتماعی است و محیط اجتماع نقش مهم در تربیت و فراگیري دارد. •
 گیزه ها و کوشش هاي نو آموز باید کنترل و هدایت شود.تربیت به مثابه راهنمایی است و ان •
 تربیت به مثابه رشد و عمق زندگی است. •

در نظر دیویی آنچه در تعلیم و تربیت باید مورد توجه قرارا گیرد بر انگیختن رغبت و پدید آموردن روحیه ي خالق براي حل 
و مشکل است. اگر دانشجو شیوه ي برخورد و رویارویی  مسئله است و محور اساسی تعلیم و تربیت فراگیري روش حل مسئله

 با مسائل و مشکالت را بیاموزد بهتر میتواند در ماسئل جدید و آشفته را طی کند و خود را با محیط سازگار سازد.

 جمع بندي دیدگاههاي کانت و دیویی در تعریف تعلیم و تربیت در جدول زیر خالصه شده است .

 وییجان دی ایمانوئل کانت

 مکتب تجربه گرا مکتب عقل گرا
 انسان و جامعه هر دو در تغییر انسان نقطه مرکزي اندیشه 

 تربیت در واقع خود زندگی است  سعادت نتیجه کار و کوشش 

حذف عناصر ضد عقلی و غیراخالقی از 
 زندگی 

  

 تجدید نظر در تجربیات گذشته جمع شدن تجارب نسل هاي متوالی 

 تربیت به مثابه راهنمایی   تنها پرورش برخی از مهارتها و تواناییها 

 فرایند رشد مستمر و دایمی رد کردن سازگار شدن با زمان حال 

تربیت انسان براي اینده و همگام با 
 پیشرفت

 تربیت به مثابه کنش اجتماعی  

 تجربه و تفکر محور تعلیم و تربیت جایگاه ویژه ي تربیت اخالقی

 تربیت به مثابه رشد و عمق زندگی   تربیت مبتنی بر ایمان ریشه دار

   آزادي اختیارو قدرت انتخاب انسان

۲۳
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 مقایسه ي عوامل موثر بر آموزش از دیدگاه کانت و دیویی

ي  عوامل شکل دهنده به آموزش هنر را به پنج دسته "نیم نظري به آموزه هنر در ایران "دکتر هادي ندیمی در مقاله ي 
اصلی تقسیم بندي کرده اند که در ساختار این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است: محتواي آموزشی ، روش آموزش ، 

 محیط آموزش ، نقش مربی ، نقش متربی.

 قیاس در محتواي آموزشی

یادگیري اشارات پراکنده کانت در زمینه ي برنامه ي درسی مطلبی جداگانه ارائه نکرده است ، اماضمن بحث در باره ي روش 
اي درباره ي موضوعات مختلف درسی دارد که نقطه نظر او را نشان میدهد. دانستیم که کانت براي قواي ذهن همچون قوه 
شناخت ، حواس ، تخیل ، حافظه ، دقت ، تصور و ... اهمیت بسیاري قائل است و می گوید در تعلیم و تربیت باید به پرورش 

این پرورش بایستی به صورت هماهنگ و همه جانبه و به نفع قواي عالی تر ذهن ضورت گیرد و قائده ي قواي ذهن پرداخت. 
اصلی آن این است که هیچ یک از قواي ذهن فی نفسه واحد اهمیت نیستند ، بلکه در ارتباط با قواي دیگر تربیت می شوند. 

اخت مبتنی بر حواس معتبر نمی باشد . با این وصف نقش کانت پرورش قوه ي فهم و تعقل را مهم می داند و معتقد است شن
 حواس را نادیده نمی گیرد و می گوید بسیاري از مهارتها باید به کمک حواسی چون بینایی ، شنوایی و... تقویت شود.

یوانی او کانت وظایف تعلیم و تربیت را تربیت فرد نظم پذیر و منظبط می داند و انسان مودب به آداب به نحوي که بعد ح
کنترل شود. سپس به جنبه ي فرهنگی آدمی که شامل اطالعات و معلومات است اشاره رادر که به واسطه ي فرهنگ استعداد 
ها و قابلیت هاي انسان پرورش می یابد . استعداد برخورداري از قوه ایست که می توان با بکار گیري آن به اهداف گوناگون 

 تعیین نمی کند بلکه بر اثر تعلیم و تربیت و شرایطی که پیش می آید شکوفا می شود.  نایل شد و به خودي خود هدفی را

دیویی از برنامه درسی منسجمی بحث می کند که فراتر از محیط مدرسه است و فقط مربوط به محیط مدرسه نیست ، هرجا 
د تعامل بین دانش آموز و محتوا را در بر گیرد که دانش آموز باشد برنامه درسی هم وجود دارد . برنامه درسی از نظر دیویی بای

و  به رشد ، فهم ، نو آوري و زندگی کودك کمک کند. او بعد از دوران کودکی دانش نظري و عملی را جدا از هم نمی داند و 
م و مواد بسیشتر به جنبه ي علوم اجتماعی در محتواي آموزشی توجه دارد. مکتب هاي تجربه گرایی تقسیم برنامه را به علو

مختلف نادرست می داند . زیرا می گوید همه آنها جنبه هایی از فعالیت انسان براي حل مشکالت محیطی و سازگاري با 
 محیط هستند. دانش آموز باید تجارب مختلف را بیاموزد تا بتواند موجودیت خود را در جهان حفظ کند.

 

 قیاس در روش آموزشی

احث اخالي تأکید می نماید که نقش دین و عواطــف را نیز صرفا با دید عقلی می نگرد . می کانت به اندازه اي به عقل در مب
دانیم که رفتار ها و ارتباطات انسان ها با هم جنبه عاطفی و عقالنی دارد و صرفاً عقالنی نیست. کانت معتقد است که تربیت 

نی و تکیه صرف به آینده و اینکه همه براي آینده تربیت شوند باید براي آینده باشد . به نظر می رسد غفلت از حال و زمان کنو
خالی از اشکال نباشد . همه انسان ها داراي زمان گذشته ، حال و آینده هستند . زمان حال در حقیقت لحظه به لحظه در حال 

ال دیگر ) که هنوز نیامده سپري شدن و تبدیل به زمان گذشته است . ما نباید حال کنونی را فداي آینده اي ( مثال چندین س
 کنیم . ولی پیش بینی و آینده نگري و برنامه ریزي براي آینده بسیار منطقی ، ضروري و حیاتی است.
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کانت معتقد است یادگیري باید کامل باشد و اگر دانش آموز مقدار کمی از مطالب را بیاموزد اما عمیق یاد بگیرد بهتر از آن 
حی داشته باشد .  همچنین کانت  نوعی برنامه درسی میان موضوعی را مطرح می کند به است که اطالعات زیاد اما سط

عبارتی آنجا که سخن از تدریس جغرافیا دارد می گوید باید همراه با ریاضی و جغرافیاي سیاسی اخالقی تدریس شود. و 
رفتن علم در عمل ، معرفت و دانش کودك همواره باید تالش نمود تا دانش با مهارت در عمل توام شود و از طریق به کار گ

 وحدت یابد.

روش آموزش به نظر دیویی همان روش تحقیق به صورتی است که درعلم مطرح است و دانشمندان آن را به کار می گیرند و 
 دیویی آن را حل مسئله می نامد. وقتی خود دانش آموز درگیر تجربه و ازمایش شود طبعا بیشتر احساس مسئولیت خواهد
کرد . با توجه به این نگرش ها روش تدریس تابعی از تفاوت هاي فردي در یادگیري و رشد و تکامل خواهد بود و نمی توان 
روش واحدي را براي همیشه به کار برد. به طور کلی از نظر دیویی تفکر ، محور آموزش و پرورش است و روشهاي آموزشی 

بهتر از روش هاي دیگر کودك را به تفکر وادار کند با ارزش تر است. (دیویی ، باید مبتنی بر جریان تفکر باشد و هر روشی 
) از طرفی دیگر دیویی معتقد است که اعتبار یک فکر هنگامی محقق می شود که در بوته تجربه ازموده شود 121، ص  1339

است. در کل روش تدریس از دیدگاه دیویی  و تا زمانی که فکري مبانی عمل قرار نگیرد و پیام آن در عمل ارزیابی نشود نا تمام
متغییر و انعطاف پذیر است و باید به یادگیري منجر شود. در کل دیویی روش هاي فعال در تعلیم و تربیت را مد نظر قرار می 

اي دهد که فهمیدن ، اختراع کردن ، بازسازي کردن ، حرفه آموزي ، کارها و فعالیت هاي عملی را گسترش دهد و با روش ه
سنتی مانند سخنرانی و حفظ کردن مخالف است .همچنین بر کار گروهی و همکاري معلم و شاگرد با هم و یا شاگردان با 
یکدیگر تاکید دارد . زیرا معتقد است این روش ها می تواند شخصیت عقلی فراگیران را شکوفا سازند و مستلزم ارتباط محیط 

ئله را می توان به عنوان روش شناخت تجربی پذیرفت که با مشاهده و تجربه زندگی جمعی دانش آموزان است. روش حل مس
به دست می آید و متضمن نتایج عملی نیز هست که به صورت فناوري ظاهر می شود. ولی روش حل مسئله خود وسیله ایست 

ائل ملموس و محسوس که کودك باید از آن براي رسیدن از موضوعات عملی و محسوس به اصول نظري کمک بگیرد و از مس
 به سوي مسائل مجرد و انتزاعی هدایت شود و این جنبه ایست که دیویی بدان نپرداخته است.

 قیاس در نقش محیط آموزشی

در نظر کانت آن میزان که مبانی نظري و کلی صحبت شده به جزئیات نپرداخته است. از نظر دیویی زندگی و سرشت موجود 
، 1393ي او با محیط خویش است ، آن هم نه به وجه بیرونی بلکه به درونی ترین صورت (دیویی ، زنده در گرو بده و بستان ها

) موجودي که فعالیتش به فعالیت دیگران بستگی دارد داراي محیطی اجتماعی است و با دیگران مرتبط است و نمی 26ص 
ي کوچکی از جامعه هستند باید با ساده کردن و  تواند بدون توجه به فعالیت دیگران فعالیتی انجام دهد. مدارس که نمونه

گسترش عناصر زندگی( جامعه و آموزش) بر جامعه پذیري دانش آموزان برآیند. دیویی مدرسه را محلی معرفی می کند که 
ي حامل هنجارهاي جامعه و محیطی است براي انتقال میراث فرهنگی ، که وظایفی دارد و شامل ساده کردن ، بازتاب جنبه ها

 خوب اجتماعی ، هماهنگی و تفاهم و صمیمیت بین دانش آموزان است.

 قیاس در نقش مربی

در مورد نقش معلم واژگان زیادي مطرح می شود : کلمه ي هدایت می رساند که مربی براي کمک به استعدادهاي کودك با او 
مقاومت از طرف کودك مواجه می شود .  همکاري می کند . کلمه ي کنترل حاکی از دخالتی خارجی است توسط مربی که با

اما از کلمه ي راهنمایی بر می آید که مربی تمایالت فعال کودك را به مسیر هایی می کشاند و از پراکندگی آنها جلوگیري می 
 کند.
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میت نظام تربیتی کانت نظامی معلم محور است که طبق روش سقراطی نقش معلم در تبلور و تولد اندیشه ي شاگرد حائز اه
است و هر مطلبی را که معلم صالح بداند به شیوه ي مذکور به فراگیر آموزش خواهد داد. اشکال این روش آن است که رابطه 
میان محتوا و روش تدریس لحاظ نشده در حالی که آموزش محتوایی خاص ،  شیوه ي ویژه را طلب می کند. در نربیت 

وانین کلی آشنا سازد ، به نحوي که آن اصول در همه ي زمان ها و مکان ها به اخالقی نیز معلم باید متربی را با اصول و ق
عنوان قانونی عام تلقی می شود ، براي آنکه معلم بتواند شاگردي مهذب تربیت کند باید خود متخلق به اخالق باشد و در 

لم و برجسته کردن آن از تقاط تهذیب نفس بکوشد تا سر مشق خوبی براي شاگردان خویش باشد  توجه به بعد اخالقی مع
قوت تربیت اخالقی کانت به شمار می رود. گرچه آراي تربیتی وي همان گونه که بیان شد بر معلم محوري استوار است ولی 
هرگز اهمیت شاگرد از نظر او دور نمانده و آنجا که ذهن را عاملی فعال میداند ، نقش شاگرد در فرایند یادگیري اهمیت ویژه 

وي بیان می کند که تعلیم و تربیت فرایندي دو سویه است ، در یک طرف مربی قرار دارد که خود فردي رشد یافته است دارد. 
و در طرف دیگر متربی است که همواره فعال است. از نظر وي آدمی باید خردمند و بصیر باشد و بتواند خود را در جامعه اداره 

و بر سایرین اثر گذارد . براي نیل بدین مقصود آدمی باید از نوعی فرهنگ که به  نماید ، مورد عالقه ي دیگران قرار گیرد
مدنیت تعبیر می شود برخوردار باشد . این صفت که موجب تلطیف رفتار فرد می شود شامل اخالق نیک ، ادب و بصیرت است 

 که به شخص توان می دهد تا دیگران را با مقاصد خویش هم جهت سازد.

کانت فیلسوفی اخالقی است مهم ترین بخش تعلیم و تربیت را تربیت اخالقی می داند و پرورش جسمانی را از  از آنجایی که
آن جهت که براي پرورش روح ضروري است الزم می داند. گرچه او بین مراحل مختلف تربیت تفکیک قائل نمی شود و هر 

اي تربیت جسمانی چندان اهمیتی قائل نیست . در حالی که مرحله را جزئی مقدم بر مرحله ي بعد می شمارد اما نهایتا بر
مربی با انسان به عنوان یک کل و نه مجموعه اي از جسم و روح سر و کار دارد. جسم و روح بر هم تاثیر می گذارند و از هم اثر 

ي به نام انسان تجلی می پذیرند ، به همین جهت رفتاري که از متربی سر می زند متاثر از روح و جسمی است که در موجود
 یافته است.

در تربیت اخالقی کانت معلم باید متربی را با اصول و قوانین کلی آشنا سازد، به نحوي که آن اصول در همه ي زمان ها و  
مکان ها به عنوان قانونی عام تلقی شود، براي آنکه معلم بتواند شاگردي مهذب تربیت کند باید خود متخلق به اخالق باشد. 

جه به بعد اخالقی معلم از نقاط قوت تربیت اخالقی کانت به شمار می آید. کانت در تربیت اخالقی در صدد رشد و تعالی تو
شخصیت آدمی است و براي نیل به این هدف نکات ارزشمندي را متذکر می شود. او می گوید: براي آنکه کودك از منشی واال 

شهوات بپرهیزد و همچنین باید با اراده الگوي مناسب کودك را با وظایفی که برخوردار شود، باید خویشتن دار باشد و از 
نسبت به خود و دیگران دارد آشنا نمود. ثبات راي و استواري عزم و اراده نیز در شکل گیري منش آدمی نقش اساسی دارند به 

نت منشا عمل نیک را در درون و وجدان بگیرد به فضائل اقبال نموده و از رذائل دوري جوید. کا  طور کلی کودك باید یاد
انسان جستجو می کند و قانون کلی اخالق را چنین بیان می کند: چنان رفتار کن که گویی عمل تو به منزله قانونی عام و 

 کلی در همه زمان ها و در همه ي مکان ها تلقی شود.

از جمله مباحثی که کانت در تربیت عملی به آن پرداخته است تربیت جنسی و دینی است و تربیت عملی هنگامی امکان  
پذیر است که تربیت اخالقی به نحو شایسته انجام شده باشد. وي در تربیت جنسی نخست نحوه آشنایی کودك با مسائل 

ندگی زناشویی مد نظر قرار دهد را بیان می کند. تربیت جنسی از جنسی را مطرح می کند، سپس نکاتی را که فرد باید در ز
بلوغ آغاز می شود و تا زندگی مشترك ادامه دارد. وي تاکید می کند بی اطالعی نسبت به مسائل جنسی پیامد نا گوار خواهد 

باید براي زندگی داشت. پس باید با جوانان به طور جدي و با صراحت سخن گفت، به تدریج جوان به سنی می رسد که 
مشترك آماد شود از این رو باید یاد بگیرد که با جنس مخالف چگونه رفتار کند. کانت معتقد است آموزش مفاهیم دینی باید 
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متناسب با طبیعت کودك و دنیاي کودکانه او باشد و هرگز نباید جنبه تقلیدي محض داشته باشد. با کودك نخست باید درباره 
 عت، سپس جهان آفرینش صحبت کرد آنگاه او را با مفهوم خدا آشنا نمود.ي نظم و زیبایی طبی

از این رو او اعتقاد دارد که اگر بخواهیم انسان به کمال مطلوب خود دست یابد، باید مسئولیت تعلیم و تربیت او را موجوداتی 
جامعه، از لحاظ معرفت، اخالق، معلومات،  فراتر از انسان قبول کند. (از نظر او یک مربی باید یک سر و گردن از سایر افراد

 ها و ... بیشتر داشته باشد، لذا براي اصالح وضع تعلیم و تربیت باید اول مربیان را اصالح کرد.) مهارت

از دیگر نقاط قوت تعلیم و تربیت کانت توجه به مساوات است. مساوات در فراهم ساختن فرصت ها و موقعیت هاي تربیتی تا 
د استعدادها و توانایی هاي خود را به ظهور برساند . او با هر گونه امتیاز خانوادگی و طبقاتی مخالف است و می هر کس بتوان

گوید امتیازات نتیجه ي تجاوزي است که دارندگان امتیاز در گذشته از را تعدي و ظلم به دست آورده اند. از دیگر نقاط 
ه باید همراه با تعقل صورت گیرد . تعلیم و تربیت در مرحله ي اخر وظیفه برجسته ي تعلیم و تربیت کانت اصل اطاعت است ک

عقل را با یکدیگر ترکیب کرده ، نحوه ي ویژه اي از عمل را مطرح می کند که همانا عمل بر اساس تکلیف است و به منزله ي 
اید از روي میل و رغبت باشد ، کانت اصاعت از فرمان عقل.بر خالف روسو که معتقد است هر کاري را که کودك انجام میدهد ب

عقیده دارد که کودك بایستی با مفهوم تکلیف و احساس مسئولیت آشنا شود و بداند که الزم نیست همه ي کارها با میل و 
 رغبت انجام شوند ، بلکه کارهایی هست که او موظف به انجام آنست.

ست و تنها با کنترل بیرونی ، فرد انسانی را کنترل کرد . مسلما از نظر دیویی نمی توان راهنمایی را امري صرفا خارجی دان
تحریکات محیط در ما اثر می کند و موجد پاسخ هایی می شود. کنترل و راهنمایی تربیتی امري خارجی و ماشینی نیست ، 

جهز به ابزار علم که با بلکه امري عقلی است و مستلزم عادات عقلی . بنابر این معلم خوب فردي است مجرب و با استعداد و م
تالش خود دانش اموز را در مسیر رشد راهنمایی می کند. این کار با ساده کردن موقعیت پیچیده و ایجاد تفاهم ، همکاري بین 
دانش آموزان و بر انگیختن رغبت و کوشش انجام می گیرد. بهتر است این راهنمایی به صورت غیر مستقیم و غیر عمد صورت 

ورت امر و نهی. معلم نباید نقش داناي محض که می خواهد دانش خود را منتقل کند داشته باشد بلکه باید گیرد نه به ص
دانش آموزان را از راه فعالیت ، تحقیق و پرورش به تفکر وا دارد . معلم باید سازنده موقعیت هاي یادگیري براي مسائلی خاص 

ان در فهم بهتر محیط اجتماعی و طبیعی شان شود. اگر در تربیت معلم باشد تا حل مسائل مزبور موجب راهنمایی دانش آموز
دقت کافی به عمل آید و براي تربیت وي از روش هاي فعال استفاده شود ایجاد یک رابطه دو طرفه میان معلم و و جامعه 

ل مشکالت آنها خواهد فراهم شود در این صورت معلمی تربیت می شود که قدرت باالیی براي برخورد با دانش آموزان و ح
 داشت.

 قیاس در نقش متربی 

کانت افزون بر اینکه بر جنبه ي اجتماعی تعلیم و تربیت تاکید کرده ، اما از جنبه ي فردي آن غافل نشده و در تعریفی که در 
از یاد نبرده و معتقد  تعلیم و تربیت دارد آن را تاثیر فرد تربیت یافته بر متربی می داند. با این حال هیچ گاه نقش متربی را

است انسان باید خود به تربیت خویشتن بپردازد و می گوید چیزي را میتوان به خوب یاد گرفت که در عمل به کار گرفته شود. 
کانت براي کار و کوشش و تالش اهمیت بسیار قائل است و در نظر وي اساس تعلیم و تربیت بر دوري گزیدن از سستی و 

سختی استوار است. تمایل به تن پروري بزرگترین آفت طبیعت است بنابراین کودك باید از ابتدا  به کار  کاهلی و تحمل رنج و
و تالش خو کند و از راحت طلبی بپرهیزد. از آنجا که کانت جوهر وجودي انسان را ازادي و اختیار می داند معتقد است نباید 

رکودك به عملی عادت کند به همان اندازه از آزادي و استقالل او کودك به هیچ عادتی چه خوب چه بد خو نماید . زیرا ه
 کاسته می شود.
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کانت تعلیم و تربیت را فرایندي دو سویه می داند که در یک طرف مربی قرار دارد که فردي رشد یافته است و در طرف دیگر 
سان ، اراده و آزادي او از مقامی واال متربی که فعال است و باید به ساختن خویش مبادرت ورزد. در نظام تربیتی وي ان

برخوردار است و بواسطه ي این آزادي و اراده است که می تواند بر طبق تکلیف عمل نماید. فعال بودن متربی تنها در حیطه 
ي معرفت شناختی یا اخالق نیست بلکه هر دو را شامل می شود. در معرفت شناسی به عنوان ذهن شناسنده و در اخالق به 

وان فاعل اخالقی. کانت در تعلیم و تربیت بر تربیت عقالنی تاکید فراوان دارد و اولین گام در تربیت کودکان آن است که یاد عن
 بگیرند درباره ي هر مطلبی بیندیشند و بدین طریق اعمال زشت و زیباي خود را مورد نقد و بررسی قرار دهند.

حوال ، محیط و اهداف کودکان با یکدیگر متفاوت است و تعلیم و تربیت بایستی بر به نظر دیویی احتیاجات ، نیازها ، اوضاع و ا
اساس توانایی ها و ظرفیت دانش آموزان صورت گیرد .او که به تفاوتهاي فردي توجه زیادي دارد ، عیب بزرگی که در مدارس 

به استعداد و رغبت کودك غالبا با توجه به کنونی است را مربی میداند که می خواهد اطالعات ساخته پرداخته را بدون توجه 
) به نظر دیویی مسایل و مشکالتی را در کالس طرح کند که با سن و استعداد 229، ص  1387زور به او تحمیل کند (کاردان ،

درك و نیازهاي دانش آموزان متناسب هستند و بهتر است از آنها در طرح مسایل و مشکالت کمک بگیرد (شعاري نژاد ، 
) دیویی معتقد به کودك محوري در آموزش است و کودك را مرکز ثقل آموزش و پرورش می داند . حال 479، ص 1386

کودك ، گذشته ي آینده ي وي است پس باید به آن توجه کرد. این مکتب معتقد است که دانش آموز نیاز به عالقه و رغبت 
انش آموز را به گونه اي تربیت کرد که خود عامل باشد نه اینکه دارد و بایستی نسبت به این دو رکن اهمیت قائل بود که د

عمل شخص دیگري را تحمل کند. دیویی به فعالیت دانش آموز براي یاد گیري تاکید می کند و معتقد است که شاگرد باید 
هاي فعال تدریس خود به پژوهش براي حل مسئله بپردازد و از تحمیل مطالب خودداري کند . براي تحقق این هدف از روش 

که شاگرد را به عمل و فعالیت وا میدارد استفاده می شود تا تدریس را باتجارب شگرد توام کرد و ارتباط مستقیم میان این دو 
 برقرا نمود. باید توجه داشت که در دیدگاه دیویی در تربیت به عامل وراثت توجه نشده است.

 نتیجه گیري

همانطور که بیان شد تفاوتی هایی در شکل گیري شخصیتی این دو فیلسوف ، تجلی گر دو نگرش متفاوت است . از آنجایی که 
عقل گرایی از پر سابقه ترین مکاتب فلسفی و عمل گرایی از جدیدترین است ، در یک جمع بندي کلی به این نتیجه رسیدیم 

ه ي نظري آموزش کار گذار است و در مقابل ، عملگرایی دیویی بیشتر در حوزه که عقل گرایی کانت بیشتر در زمینه هاي حوز
ي عملی راهبردهایی را در اموزش  ارائه می دهد.  به طور کلی مقایسه دیدگاههاي کانت و دیویی در باره ي عوامل موثر بر 

 اموزش در جدول زیر خالصه شده است . 

  
 جان دیویی ایمانوئل کانت

 مکتب تجربه گرا مکتب عقل گرا

محتواي 
 آموزشی

 هرجا دانش آموز باشد ، نه فقط مدرسه شناخت بر حواس معتبر نیست، تعقل مهمه چیستی

 کمک به رشد فهم نوآوري زندگی تربیت اخالقی چرایی

 ابتدا دانش عملی بعد نظري جامعه شناسی پرورش قواي ذهن هماهنگ و همه جانبه  چگونگی

روش 
 آموزشی

 وادار کردن کودك به تفکر غفلت از حال و توجه به آینده چیستی

 متغییر و انعطاف پذیر یادگیري کامل ، کم اما عمقی چرایی

 روش حل مسئله مهارتها توسط حواس تقویت شوند چگونگی

۲۸
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محیط 
 آموزشی

 محیطی براي انتقال میرا فرهنگی همه ي زمان ها و مکان ها چیستی

 برنامه درسی،حامل هنجار اجتماعیفراتر از    چرایی

 ساده کردن و گسترش بهترین عناصر زندگی اجتماعی   چگونگی

نقش 
 مربی

 داناي محض و سخنران نیست نظام تربیتی معلم محور چیستی

 محبوب ، تاثیر گذار ، با استعداد ، مجهز به ابزرا علم معلم خودش تهذیب نفس چرایی

 تفاهم و همکاري با کودك بدون امر و نهی ،   چگونگی

نقش 
 متربی

 کودك مرکز ثقل آموزش و پرورش ، کودك محوري  انسان خود به تربیت خویش بپردازد چیستی

 تکامل جامعه با افزایش دانستنی هاي کودك آزادي و اختار انسان دوري از بدي  چرایی

 با توانایی کودك و تفاوت فرديراهنمایی متناسب  در عمل آنچه را می آموزد به کار گیرد چگونگی

 

 منابع :

 ) چهار پراگماتیست ، ترجمه حکیمی م ، چاپ اول ، تهران . 1366اسکفرا ( 

)مبانی فلسفی تعلیم و تربیت ، ترجمه غالمرضا متقی فر و همکاران،انتشارات موسسه 1379اوزمن ،هوارد ا ؛ کراور، سموئل ام(
 ژوهشی امام خمینی.  آموزشی وپ

تحلیل و نقدي بر فلسفه تربیتی کانت با تاکید بر نظریه تربیت اخالقی وي، نشریه علوم  )،1388سعید، نیکویی، روشنک(بهشتی، 
 3، شماره 5تربیتی، دوره 

. تابستان 14شماره مسلسل  مجله تخصصی کالم اسالمی. سال چهارم،  اثبات وجود خدا در برهان اخالقی کانت،  عزالدین،  رضانژاد، 
 .53 -56فحات . ص1374

 )سیر اندیشه فلسفی در غرب،انتشارات دانشگاه تهران.1378زیبا کالم ، فاطمه(

 ، ترجمه علی اصغر فیاض ،انتشارات سمت .  ) تاریخ اندیشه هاي تربیتی 1374فردریک مایر (

 .1344تهران زوار،  جلد دوم،  فروغی. محمدعلی. سیر حکمت در اروپا، 

 .1360ترجمه منوچهر بزرگمهر. تهران. مؤسسه انتشارات مرکز نشر دانشگاهی،  کانت، فردریک،  کاپلستون، 

 ) سیر آراء تربیتی غرب،تهران:سمت1388کاردان، علی محمد(

 .1369 خوارزمی،  تهران،  ایمانوئل بنیاد مابعدالطبیعه اخالق، ترجمه حمید عنایت و علی قیصري،  کانت، 

 .1372ي آموزش و پرورش، ترجمه غالمحسین شکوهی. تهران: دانشگاه تهران، ایمانوئل، اندیشه هایی درباره  کانت، 

 .1367،  ترجمه عزت اهللا فوالدوند. تهران: خوارزمی اشتفان. فلسفه کانت،  کورنر، 

 ) فلسفه تربیتی کانت، تهران: سروش1389ماهروزاده، طیبه(

 ابخانه طهوري.)درآمدي به فلسفه ،انتشارات کت1370نقیب زاده، میر عبدالحسین (
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 کثیر و فیض کاشانی بررسی تطبیقی مبانی و روش تفسیري ابن

 تئوري و روش شناسی در پژوهش هاي تطبیقی

 33، رقیه خاري آرانی32، رحمت اهللا عبداهللا زاده آرانی31*سمیه خاري آرانی

 چکیده

سو و  گیري این تفسیر از یک شکل ها و بسترهاي کثیر از تفاسیر روایی قرن هشتم است. زمینه تفسیر القرآن العظیم ابن
به  دهد. ي تتبع قرار می هاي ممتازي بخشیده که آن را شایسته هاي تفسیري مفسر از سوي دیگر به این تفسیر ویژگی روش

که آن را در ترازوي سنجش با تفسیري چون تفسیر صافی فیض کاشانی قرار دهیم که براساس رویکرد حدیثی  ویژه زمانی
 قرن یازدهم و دوازدهم سامان یافته است. که نگارنده را برآن داشت تا سؤاالتی را بررسی کند و پاسخ دهد. علماي شیعه در

کثیر در تفسیرشان داراي  . فیض و ابن2کثیر درتفسیر خود از کدام روش تفسیري پیروي نموده اند؟  . فیض کاشانی و ابن1
کثیر چگونه به کار رفته است؟ در پاسخ به سؤال اول باید  اه فیض و ابن. تأویل از دیدگ3چه رویکردي در اسرائیلیات هستند؟ 

روش فیض کاشانی روش  سنت و کثیر تفسیر قرآن به قرآن و قرآن به سنت براساس منابع روایی اهل گفت: روش تفسیري ابن
 آمیخته با تأویالت باطنی براساس منابع روایی شیعی است.

یابیم که: هر دو مفسر نسبت به اسرائیلیات رویکردي نقادانه دارند، اما  نتیجه دست میدر پاسخ به سؤال دوم نیز به این 
 مبانی وروش هر یک در نقد اسرائیلیات متفاوت از دیگري است.

هاي گوناگون، تأویالت باطنی به معناي مصطلح آن  تیمیه در زمینه کثیر از ابن در پاسخ به سؤال سوم: علیرغم اثرپذیري ابن
 خورد؛ اما در تفسیر فیض کاشانی تأویالت باطنی وجود دارد. ر وي به چشم نمیدر تفسی

 . ، اسرائیلیات، تأویل روش تفسیري العظیم، تفسیرصافی،   کلمات کلیدي:  تفسیرالقرآن

 مقدمه 

محدثین از روش تفسیر  است "هاى تفسیرى مبانى و روش"یکى از مباحث اساسى و مقدماتى تفسیر قرآن کریم، مبحث 
کردند و متکلمین و فالسفه هم آیات را طبق مذهب مختار خودشان تفسیر  با روایات سلف صالح و صحابه و... پیروي می

هاي تفسیري متعدد  کردند و متصوفه به تأویل آیات روي آوردند. و به همین ترتیب شیوه کردند و آیات مخالف را تأویل می می
روش فیض  سنت و کثیر تفسیر قرآن به قرآن و قرآن به سنت براساس منابع روایی اهل تفسیري ابن بوجود آمد. که روش

 کاشانی روش آمیخته با تأویالت باطنی براساس منابع روایی شیعی است.

 
  s.khariarani@yahoo.com، 8741858996، 09139633639الهیات، علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث قم،  دانشجوي دکتراي. 31
 آران و بیدگل.استادیار دانشگاه پیام نور   .32

 . کارشناس پرستاري33
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لهی و ي تاریخ و سرگذشت پیامبران ا هاي فراوانی در زمینه در برخی منابع تفسیري شیعه و سنی به ویژه تفاسیر روایی نقل
نیز اعتقادات و معارف دینی گزارش شده که قابل تأمل و بررسی است. بیشتر این حکایات و روایات از طریق دانشمندان نوآیین 

شود. که  گونه سخنان در اصطالح اسرائیلیات نامیده می ي فرهنگ اسالمی راه یافته است. این کتاب به ویژه یهود به حوزه اهل
فیض کاشانی) نسبت به اسرائیلیات رویکردي نقادانه دارند، اما مبانی و روش هر یک در نقد اسرائیلیات کثیر و  هر دو مفسر (ابن

 متفاوت از دیگري است.

اى که لفظ از معناى ظاهر و موضوع له، روبه سوى معناى دیگر  مراد از تأویل تصرّف درمعناى ظاهرى لفظ است، به گونه
خورد که علیرغم تأثیرپذیري  فیض کاشانی رویکرد متفاوتی در تأویل به چشم می کثیر و نهد. براساس تطبیق تفسیر ابن

خورد اما در  هاي گوناگون، تأویالت باطنی به معناي مصطلح آن در تفسیر وي به چشم نمی تیمیه در زمینه کثیر از ابن ابن
 تفسیر فیض کاشانی تأویالت باطنی وجود دارد.

 هاي تفسیري فیض روش -1

 ر قرآن به قرآن تفسی -1-1
دارد، اگر از آیات محکم  -السالم علیه -فیض کاشانی در آنچه افزون بر شرح لفظ و مفهوم که نیاز به سخن معصوم

-نماید و ائمه کند زیرا برخی از قرآن برخی دیگر را تفسیر می را بیان می قرآن چیزي بیابد که بر مراد آیه داللت نماید، آن
 ).75، ص1، ج1399فیض کاشانی،  اند که متشابهات قرآن به محکمات آن ارجاع داده شوند( نیز فرمان داده -السالم علیهم

کنند؛ اما نزد برخی دیگر این اصل چنان اهمیت  ي تفسیري تعبیر می هرچند برخی از مفسران از این روش به قاعده
مبتنی برآن است که تفسیر قرآن به قرآن از ابتداي  گزینند. این نگرش یابد که آن را به عنوان منهج تفسیري برمی می

) و این روش با حیات تفسیر و تحول آن همراه و 52، ص1411جعفرخضیر،عصررسالت ظهور پیدا کرد و تا زمان ما ادامه یافت(
ر نماید، برتر آن خواهد قرآن را تفسی ترین راه در تفسیر است و براي کسی که می ها برآنند که خود قرآن درست همزاد است. آن

گیرد، تفسیر آن را از سنت   است که ابتدا از خود قرآن تفسیر آن را جستجو نماید و اگر نتوانست از قرآن در این زمینه بهره
این ویژگی در قرآن بدان جهت است که اگر آیاتی  ).93ق، ص1392ابن تمییۀ،  جستجو نماید چرا که سنت شارح قرآن است(

ز آمده در جاي دیگر به اطناب بیان شده است و اگر در جایی مطلق آمده در جاي دیگر مقید گردیده و از قرآن درجایی موج
شده  اگر در جایی عام آمده در جاي دیگر تخصیص خورده است و در جایی مبهم نیست جز آنکه در جاي دیگر برآن تنبه داده 

، 3ق، ج1417طباطبائی، کند(  قرآن بخشی دیگر را تفسیر می است. براین اساس، بسیاري از اندیشمندان معتقدند که بخشی از
شمارد که  اي را براي تفقه برمی گانه فیض کاشانی در شرح مبانی اخباري خود اصول ده). 56ش، ص1360و طباطبایی،  43ص

است و پیش از آنکه از هیچ امري از امور دین رافروگذار نکرده  -وآله علیه اهللا صلّى-براساس اولین اصل از این اصول، پیامبر

الْیوم أَکْملْت لَکُم دینَکُم وأَتْممت علَیکُم نعمتی ورضیت لَکُم ي شریفه* دنیا برود، دین کامل گردید. آیه
یان گردیده براین معنا داللت دارد. همچنین در کتاب خدا هیچ امري مورد نیاز نیست جز آنکه ب )3)/5(مائده(*اإلِسالَم دیناً

ما ي* دهد مانند آیه و رسول خدا نیز آن را تبیین نموده است حتّی ارش الخدش، آیات فراوانی درقرآن براین معنا گواهی می
ءن شَیتَابِ می الک6(انعام(*فَرَّطْنَا ف/(38( ي* وآیهءاناً لِّکُلِّ شَییبت تَابالْک کلَینَزَّلْنَا عو*)نحل)یا  و) 89)/16

خواهد استنباط کند،  وي براساس این اصل هرحکمی را که می )59) /6(انعام(کتَابٍ مبِینٍ*   ي*والَ رطْبٍ والَ یابِسٍ إِالَّ فی آیه
، 1386عبداهللا زاده آرانی، آورد( نماید و چنانچه از قرآن شاهدي برآن نیافت به اخبار روي می ابتدا به قرآن مراجعه می

 .)248-247صص
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داند از سخنان  می -السالم علیهم-هاي امامان معصوم از آنجا که فیض کاشانی تفسیر آیات قرآن به آیات را از آموزه

خَتَم اللّه علَى قُلُوبِهم وعلَى سمعهِم و علَى أَبصارِهم ي* گیرد. وي در آیه ایشان نیز در تبیین آیات بهره می
اي  نماید که آیه بدان معنا است که خداوند بر قلوب کافران نشانه بیان می )7)/2(بقره(*اب عظیمغشَاوةٌ و لَهم عذَ

ها ایمان ندارند. وي  دانند که آن شناسند و می افکنند، ایشان را می ها نظر می گاه که به آن گذارد که مالئکه و اولیاي الهی آن می
خَتَم اللّه علَى "ي فرماید: ختم دراین آیه نماید که می نقل می -لسالما علیه -سپس روایتی را از عیون اخبار الرضا

هري است که بر قلوب کافران به جهت عقوبت بر کفرشان زده می"قُلُوبِهمفرماید: * شود. خداوند می ، همان م اللّه علْ طَبب
 ).93، ص1، ج1399)(فیض کاشانی، 155/)4نساء(* (علَیها بِکُفْرِهم فَالَ یؤْمنُونَ إِالَّ قَلیالً

وِمنْهم من یقُولُ ربنَا آتنَا فی الدنْیا حسنَۀً وفی اآلخرَةِ حسنَۀً وقنَا عذَاب النَّارِ أُولَـئک در آیات*
افی بیانی متین در مورد کیفیت در تفسیر ص) 202و 201)/2(بقره(*لَهم نَصیب مما کَسبواْ واللّه سرِیع الْحسابِ

ها را در یک چشم  ي آن ـ آمده است واینکه چگونه خداوند همه ها ـ باوجود کثرت خالیق و افعال آن ي اعمال بندگان محاسبه
البیان به بیان  به نقل از مجمع-السالم علیه-کند. صاحب این تفسیر به استناد روایتی از امام علی زدن محاسبه می برهم 

گونه نیز بندگان را  دهد بدین گونه که خداوند به صورت دفعی روزي می نماید که همان پردازد و بیان می یت این محاسبه میکیف
گونه نیز بندگان مورد محاسبه قرار  دهد، بدین ها را روزي می بینند، ولی آن نماید و همان گونه که بندگان او را نمی محاسبه می

وي سپس به روایتی از تفسیر امام  ).249، ص1386و عبداهللا زاده آرانی،  237، ص1، ج1399فیض کاشانی، گیرد( می 
ي سریع بندگان در روز  ي دیگري از قرآن کیفیت محاسبه کند که در آن با استفاده از آیه اشاره می -السالم علیه-عسکري

ي سریع بندگان) بدان علت است که  (محاسبه نماید که این قیامت بیان شده است. در این زمینه از تفسیر یاد شده نقل می
گاه که یکی را محاسبه  آن گردد، پس  ي دیگر نمی اي مانع محاسبه دارد و هیچ محاسبه نمی هیچ شأنی او را از شأن دیگر باز 

فرماید:  می برد و این مانند سخن خداوند است که ها را به پایان می کند و حساب آن کند در همان حالت همه را محاسبه می می
 )28)/31(لقمان(*ما خَلْقُکُم ولَا بعثُکُم إِلَّا کَنَفْسٍ واحدةٍ*
 تفسیر قرآن به اخبار و روایات -1-2

هاي دینی بر اندیشه عقلی و تأمالت عقالنی تفوق و تقدم دارد. به  در میان حکماي شیعه، این نگرش وجود داشت که آموزه
قرآن کریم، سنت نبوي و روایات و احادیث اهل بیت عصمت و طهارت پیوندي وثیق و عمیق بر همین علت این حکیمان با 

قرار ساختند و قرآن را تفسیر، و روایات و احادیث را شرح کردند. فیض قرآن را به حدیث تفسیر کرد و بر تمامی قرآن سه گونه 
 .)46، ص 5، ج1388بهشتی،  تفسیر (الصافی، االصفی و المصفی) نوشت(

از آنجا که تفسیر صافی در عصري تدوین یافت که به عصر اساطین حدیث شهرت دارد، باید آن را حاصل رویکردي دانست 
اي  ي نخستین این عصر نسبت به حدیث و روایت پدیدار شد. در این زمان محمد امین استرآبادي با نگرش تازه که در دهه

گري خود را توسعه داد. وي هرچند ابتدا در  د اجتهاد، تفکرات اخباريي دانش گذاشت و با ر نسبت به حدیث پا به عرصه
ي اهل اجتهاد در وي با تألیف کتاب  ي اهل اجتهاد قرارداشت؛ ولی گرایش او به اخبار و روایات و دوري گزیدن از شیوه جرگه

 به اوج خود رسید. "الفواید المدینۀ"
هاي بزرگ روایی پرداختند و جوامع روایی دوم شکل گرفت و در  موعهبه دنبال این گرایش، محدثان بزرگی به تدوین مج

هاي روایی را بزرگانی از  ي روایی وافی را تدوین نمود، ضمن آنکه برخی دیگر از این مجموعه  این میان فیض کاشانی مجموعه
 ي تحریر درآوردند. ي مجلسی و دیگران به رشته محدثان چون شیخ حر عاملی، عالمه
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هاي روایی و یا تفاسیر روایی شیعه نقل شده با تصریح به نام کتاب و بدون ذکر  ین تفسیر که از برخی مجموعهروایات ا
سازد. صاحب  را براي کسی که بخواهد اسناد آن را جستجو نماید، هموار می روایات راه   گونه اسناد روایات است. البته نقل این

ي دوازدهم از مقدمات  ي اختصار منابع را به هنگام نقل حدیث در مقدمه نحوهي ارجاع به کتب یادشده و  این تفسیر نحوه
عبداهللا زاده نماید.( ي به اخبار و روایات نیز تبیین می نماید. افزون برآن وي قواعد خود را در مراجعه تفسیري خود بیان می

 ).256و 254، صص1386آرانی، 
 تفسیر براساس روش تأویل باطنی آیات  -1-3

اي نیاز به بیان و توضیح بیشتر دارد، سخنی از خود یا از کسانی که وي از  کاشانی بر آن است در مواردي که آیهفیض 
 "اقول"نماید، بیاورد تا مفهوم آیه را آشکارتر سازد در این موارد نیز وي با عبارت  تعبیر می "اهل علم ومعرفت"ها به  آن
فیض  متمایز نماید( -السالم علیه -ا سخن یا نقل خود را از سخن معصومکند ت گونه بیان و توضیح را همراه می این

نگرد و بیانی حکمی ـ عرفانی در   وي معموالً در این موارد به امور از نگاه عقلی و استداللی می ).76، ص1، ج1399کاشانی،
ها  که روایی بودن تفسیر او بر سایر صبغهاي  تبیین مسائل دارد. هرچند وي در تفسیر خود بیشتر بر روایات تکیه دارد به گونه

ي فلسفی و عرفانی این تفسیر را نمایان  ي او جلوه هاي حکیمانه ي تبیین حقایق و استدالل برتري دارد؛ اما در مواردي نحوه
گونه به  تن ایني وي رد پاهایی از چنین افکاري را یافت، او در حکمت در نگریس توان در زوایاي اندیشه گونه که می سازد، آن می

برخی امور، معتقد است که نظر اهل معرفت به علوم و حقایق کلّی است و نه افراد، او حتی اخباري را که در آن تخصیص وارد 
به اندازه فهم مردم آن را بیان  -السالم علیهم-داند که معصومین گردیده به دلیل قاصر بودن فهم مخاطبان می

 ).301، ص1386آرانی،   زاده اهللاو عبد 12،ص1همان، جاند( نموده
 کند:  بنابراین فیض به تأویل باطنی اعتقاد دارد و در این عرصه او چند سخن اصلی را بیان می

بیت این است که میان عقل صحیح و  هاي فیض با عنایت ویژه به آیات قرآن کریم و روایات اهل شدت قرابت: از یافته -الف
جا که شدت قرابت آن دو را به سرحد وحدت  تعالیم شرع محمدي قرابت جدي است تا بدانهاي دین اسالم و  سالم و آموزه
ي این قرابت، فیض عقل را شریعت درون و دین را عقل برون، عقل را  ها را با یکدیگر متحد ساخته است. بر پایه رسانده و آن

داند و چنین  ي یک ساختمان می آن دو را به منزله چراغ و شرع را روغن چراغ، شرع را روشنایی و عقل را بینایی، و سرانجام
 نویسد:  می

شود، بدون بینایی و دیده نیز وجود نور  که بدون نور چیزي دیده  نمی  شرع نور است و عقل دیده و بینایی است و چنان«
 ).194، ص1363اصول المعارف،فیض کاشانی، »(چه اثري خواهد داشت

رفان: فیض با اینکه به درستی دریافت که عقل در مورد حقایق ماوراي این عالم همراهی و هماهنگی بین عقل و ع -ب
هاي عرفانی به  مند شد و از یافته هاي عرفانی بهره کارایی زیادي ندارد و بدین سبب به وادي سلوك گام نهاد و از شهود و تجربه

که از  ). اما با این همه و حتی با این194، ص1399عنوان بدایع حکمت و غرایب علوم بلند مرتبت یاد کرد( فیض کاشانی، 
اندیشید، اما عقل را  کرد و چندان به اعتبار عقل نمی بایست تنها به نقل بسنده می شد و عادتاَ می محدثان بزرگ محسوب می

انست؛ (فیض هاي شرع هماهنگ د هاي عرفان ناب و نیز با آموزه هاي آن را با یافته پیامبر باطن و چراغ راه هدایت و داده
). البته عقلی که به اوهام و ظنون و پندارها آمیخته نباشد بدین سبب، هرگز بلند پروازي 5و 4و ص 194، ص1366 کاشانی،

هاي اصلی عارفان  ستوده و جاهالنه تن نداد، بلکه بر تمامی آنچه از اعتدال خارج بود، قلم بطالن کشید و یافته نکرد و به رفتار نا
بنابراین وي  ).289، ص5، ج1388ها تحلیل و تفسیري درخور عقالنیت ارائه داد. (بهشتی، ل منتقل کرد و از آنرا به حوزه تعق

ي الهی، عوالم مقدم بر این عالم  در اموري از جمله کیفیت علم خداوند به امور، ادراك و شعور موجودات در عالم هستی، اراده
پردازد که برخاسته از  (عالم عقل یا مثال)، آفرینش هستی و مفاهیمی چون عرش و کرسی و معراج و مانند آن به تبیینی می
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گیرد و با تأویالتی که از روایات دارد به توجیه بیان خود  وست. در این زمینه او گاه از روایات نیز بهره میذوق حکمی ـ عرفانی ا
 یابند.  داند که راسخان در علم بدان راه می پردازد. وي دستیابی به این معانی را از اسراري می می

 کثیر هاي تفسیري ابن  روش -2

 تفسیر قرآن به قرآن -2-1

نماید و شواهدي دیگر  کند و سپس آن را با عباراتی کوتاه و ساده تفسیر می اي از قرآن را ذکر می کثیر آیه ش ابندر این رو
آورد تا اینکه به معنی صحیحی از آن برسد، ایشان به این روش تمسک جسته است و به آن اهتمام زیادي  از قرآن کریم را می

علْمٍ عندى أَو لَم یعلَم أَنَّ اللَّه قَد أَهلَک من قَبله منَ الْقُرُونِ منْ هو أَشَد   نَّما أُوتیتُه علىي*قَالَ إِ ورزد. به عنوان مثال در آیه می
به من عطا نمود به ) آمده است که خداوند این مال را 78)/28منْه قُوةً و أَکْثرَُ جمعا و لَا یس�لُ عن ذُنُوبِهِم الْمجرِمون*(قصص(

خاطر اینکه من استحقاق آن را داشتم و این مال به علم و تدبیر خودم به من داده شده است. که این مانند سخن خداوند است 
لْمٍ، بلْ هی فتْنَۀٌ، و لکنَّ أَکْثَرَهم ال ع  فرماید: *فَإِذا مس الْإِنْسانَ ضُرٌّ دعانا، ثُم إِذا خَولْناه نعمۀً منَّا، قالَ إِنَّما أُوتیتُه على که می

عنْهم ما کانُوا یکْسبونَ، فَأَصابهم سیئات ما کَسبوا، و الَّذینَ ظَلَموا منْ هؤُالء   یعلَمونَ قَد قالَها الَّذینَ منْ قَبلهِم، فَما أَغْنى
یات لقَومٍ و ما هم بِمعجِزِینَ أَو لَم یعلَموا أَنَّ اللَّه یبسطُ الرِّزقَ لمنْ یشاء و یقْدر، إِنَّ فی ذلک لَآ سیصیبهم سیئات ما کَسبوا،

یقُولَنَّ هاذَا لىِ و ما أَظُنُّ الساعۀَ أَذَقْنَاه رحمۀً منَّا من بعد ضَرَّاء مستْه لَ   ي*َ لَئنِ و همچنین است آیه )49)/39یؤْمنُونَ* (زمر(
إِلى تجِعلَئنِ ر ۀً وقَائم  بىر   نىسلَلْح هندئنَ  إِنَّ لىِ عیظ*    فَلَنُنَبذَابٍ غَلنْ عم میقَنَّهلَنُذ لُواْ وما عینَ کَفَرُواْ بِم50)/41فصلت((الَّذ (

 ).299-298، ص5، ج1415کثیر،  به او عطا شده چون او استحقاق آن را داشته است(ابن دارد که این مال که بیان می

 تفسیر قرآن با روایات -2-2

داند، ولی روش دیگري را در تفسیر دارد که ابتدا آیه را با  کثیر بهترین روش تفسیري را روش تفسیر قرآن به قرآن می ابن
ي*اهدنَا  کند در تفسیر آیه بعد اقوال صحابه و در ادامه اقوال تابعین را بیان میآنچه از پیامبر نقل شده است تفسیر نموده و 

روایت شده است تفسیر نمود،  -آله و علیه اهللا صلّی -بینیم که آیه را ابتدا با آنچه از پیامبر می )6)/1الصرَاطَ الْمستَقیم*(فاتحه (
الرحمن بن زید  ها از صحابه هستند روایت نمود، سپس از عبد مسعود که آن نعباس و اب و ابن -السالم علیه -سپس از امام علی

 ).193، ص1414و ابو طبره،  50، ص1، جهمان بن اسلم که از تابعین است، روایت کرد(

و ادبى کند و به قرائت و مسائل لغوى  ها را تفسیر مى آورد و طبق اخبار و آثار وارده، آن کثیر ابتدا آیه یا آیاتى را مى ابن
دهد و در صورت  سازد و بر وفق روایات سلف بدان پاسخ مى اى باشد، آن را به صورت سؤال مطرح مى پردازد و اگر شبهه مى

کند. و در تفسیر این آیه*إِذْ تَقُولُ للْمؤْمنینَ أَلَن  ها پرداخته، وجه ارجح را بیان مى تعارض و اختالف اقوال به جرح و تعدیل آن
) آمده است که آن روز، روز بدر بوده که در آن 124)/3م أَن یمدکُم ربکُم بِثَلَاثَۀِ ءالَاف منَ الْملَئکَۀِ منزَلین*(آل عمران(یکْفیکُ

گوید  کثیر روایتی را که می ). در اینجا ابن98، ص2ج ،1415کثیر،  ابن( ها آمدند کشته شدند روز فرشتگانی که به یاري آن
دهد. در  اند ترجیح می گوید فرشتگان در روز احد کشته شده اند بر روایتی که می ن در روز بدر کشته شدهفرشتگا

) دو معنا براي 194)/3رسلک و ال تُخْزِنا یوم الْقیامۀِ إِنَّک ال تُخْلف الْمیعاد* (آل عمران(  ي*ربنا و آتنا ما وعدتَنا على تفسیرآیه
آمده است یکی گفته است بر ایمان رسوالنت و دیگري گفته بر زبان رسوالنت که قول دوم را بر قول اول ترجیح  "سلکعلی ر"

اى که بر رسوالنت حمل کردى  این است که خدایا آن وعده "رسلک  على "س معناى جمله:پ). 164، ص2ج (همان، داده است.
 (و بر رسوالنت نیروى تحمل بار رسالت دادي)

 )88، ص4، ج1417و رسوالن هم آن وعده را از طرف تو ضمانت کردند، در حق ما منجز فرما( طباطبایى، 
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 تفسیر قرآن با استفاده از لغات -2-3

کند، و بعد از  برد که مشتقات کلمه را در لغت عرب ذکر می کثیر براي فهم معانی قرآن لغت عرب و شعر را به کار می ابن
گیرد مثال کلمه شیطان را ذکر  کند، و این آن چیزي است که در تفسیرش به کار می سیبویه نقل میدانشمندان لغت مثل 

باشد که او  کند که شیطان مشتق از شاط می باشد و بعد قول دیگري را نقل می کند که در لغت عرب مشتق از شطن می می
الصلت  دهد و به سخنی از امیه بن ابی را ترجیح میباشد  مخلوقی از آتش است، او قول اول را که شیطان مشتق از شطن می

 استدالل می کند، که:

و ابن درید، جمهرة اللغۀ،  51صق، 1430،ثم یلقی فی السجن و االغالل (عبد الغفور حدیثی أیما شاطن عصاه عکاه
 )947م، ص1987

 گوید أیما شائط. گوید أیما شاطن و نمی که در اینجا می

بود  گیرد، و اگر شیطان مشتق از شاط می گویند تشیطن هر گاه شیاطین را به کار می عرب می کند که از سیبویه نقل می
 ).30، ص1ج، پیشین، شد( ابن کثیر باید که این مشتق از شیطان می

کثیر بر لغت در تفسیرش در ترجیحاتش و استشهاد به شعر عرب و رد بر بعضی اقوال داللت بر تسلط ایشان بر  اعتماد ابن
 ).195، ص1414طبره،  باشد(ابو علم گسترده میاین 

 اجتهاد در تفسیر -2-4

ساخت به رأي و اجتهاد  کثیر به روایات مأثور در تفسیر توجه داشت و در جاهایی که روایات مأثور نظر او را قانع نمی ابن
ا الَّذینَ آمنُوا ال تُحلُّوا شَعائرَ اللَّه و ال ي*یا أَیه هایی که او در تفسیرش به آن استناد جسته است آیه آورد و از مثال روي می

و هِمبنْ رتَغُونَ فَضْالً مبی رامالْح تیینَ الْبال آم و دال الْقَالئ و يدال الْه و رامرَ الْحالشَّه  نَّکُمرِمجال ی وا وطادفَاص لَلْتُمإِذا ح رِضْواناً و
التَّقْوىشَنَآنُ قَو لَى الْبِرِّ ونُوا عتَعاو وا وتَدرامِ أَنْ تَعالْح جِدسنِ الْمع وکُمدإِنَّ   مٍ أَنْ ص اتَّقُوا اللَّه وانِ ودالْع لَى الْإِثْمِ ونُوا عال تَعاو و

یعنى پس از اینکه از احرام خارج شدید، شکار کردن که در  "واو إِذا حلَلْتُم فَاصطاد "باشد ) می2)/5*(مائده( اللَّه شَدید الْعقاب
توانید به شکار پردازید، زیرا منشأ حرمت زایل شده است. و حکم  مدت احرام، بر شما حرام بود، حالل است و اگر بخواهید مى

پذیریم و یا  ود مستحب را میپذیریم و اگر مستحب ب گردد که اگر واجب بود پس واجب را می بر آنچه که قبل از نهی بود برمی
پذیریم، و کسی که گفت او واجب است آیات بسیاري بر آن وارد است و کسی که گفت آن مباح است بر  مباح پس مباح را می

 ).9، ص3، ج1415،کثیر شود(ابن او آیات دیگري وارد می

 کثیر به کتب تفسیري گذشته اعتماد ابن -2-5

 ابی حاتم، قرطبی،  جریرطبري، ابن تفسیرش این است که او از مفسرین معروف مثل ابنکثیر در  از جمله اعتماد ابن
که  کرد. همچنان و غیره نقل می )1187، ص2، ج1402(حاجی خلیفه،  ) سمرقندي218-217، صص6، ج1980(زرکلی، 

کند  ) در کشاف نقل می300-289، صص2ق، ج1403(قمی،  ي نماز از زمخشري ي فاتحه به سوره کثیر در نامگذاري سوره ابن
 ). 18، ص1، ج1415کثیر،  ابن( نماید. ي فاتحه که آن هفت تاست از قرطبی نقل می و در تعداد آیات سوره
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 و از سمرقندي نقل شده که نصف سوره فاتحه در مکه و نصف آن در مدینه نازل شده است که این نظر بعیدي است
 (همان).

) 28)/15ي*و إِذْ قالَ ربک للْمالئکَۀِ إِنِّی خالقٌ بشَراً منْ صلْصالٍ منْ حمإٍ مسنُون*(حجر( جریر در تفسیر آیه روایتی از ابن
ها آتشی نازل کرد،  آمده است: خداوند زمانیکه بشر را خلق کرد به مالئکه امر کرد که براي آدم سجده کنند، خداوند بر آن

ي دیگري براي  شر سجده کند، و این کار را تا چهار بار تکرار نمود، زمانیکه مالئکهي دیگري خلق کرد تا براي ب سپس مالئکه
بار چهارم خلق کرد تا سجده کند براي انسان. که همه اطاعت کردند و سجده نمودند جز ابلیس که او از اولین کافران بود، 

 ).459، ص4همان، ج کثیر درمورد این روایت گفت که اثري غریب و عجیب است( ابن

 توجه به سند روایات  -2-6
به بررسى سند توجه کامل شده و یک یک سندها مورد » تفسیر طبرى«ویژگى این تفسیر آن است که در آن، بر خالف 

ارزیابى قرار گرفته و صحیح و ضعیف و حسن و غریب مشخص گردیده است؛ که از توانایى فراوان مفسر در این خصوص 
افزاید؛ بدین  زدودن غبار اسرائیلیات از چهره تفسیر که بدان اشاره شد، بر ارزش این تفسیر نیز مى کند و عالوه بر حکایت مى

ي*فَارتَقب یوم تَأْتىِ السماء بِدخَانٍ  جهت این تفسیر اعتبار خاصى نزد همگان یافته است. مثالً در سند روایت در آیه
بی حاتم از پدرش از ابن ابی عمر از سفیان بن ابی یزید از عبداهللا بن ابی ملیکه از ) آمده است که ابن ا10)/44مبِین*(دخان (

 ) 201، ص1414ابوطبره، و  229، ص7ج همان، عباس صحیح است( اند که این سند تا ابن ابن عباس ذکر کرده

 ها برابر اسرائیلیات گیري موضع -3

که پیامبربزرگ  اسرائیلیات در طول تاریخ، بسیار گوناگون بوده است، در حالیگیري عالمان، مفسران و محدثان برابر  موضع
اندیش، با الهام از آیات و شناخت ماهیت اسرائیلیات،  اسالم، امامان معصوم، صحابیان نیک سرشت و عالمان راستین و ژرف

ها مبادرت ورزیده  ندیش، به نقل و نشر آناند، برخی از اصحاب و نویسندگان ساده ا موضع سرسختی را در برابر آن اتخاذ کرده
ناپذیري را به فرهنگ دینی  توز، ضربات جبران و گاه در این کار، جانب افراط را پیموده و با دادن بهانه به دست دشمنان کینه

پژوهان را در  نپردازیم. استاد معرفت به طور کلی، مفسران و قرآ وارد کردند. اکنون تنها به رویکرد مفسران در این موضوع می
بندي را پی  هاي مذکور، همین گروه گیري برخورد با اسرائیلیات در سه گروه قرار داده است و ما براي بیان موضع

 ).213، ص1386گیریم(ایروانی،  می

 گروه نخست -3-1

هاي  ها و افسانه محابا به نقل و نشر اسرائیلیات پرداخته و کتب خود را انباشته از داستان آن دسته از مفسران که بی
 کنیم. اند برخی از آنان را از تسلسل تاریخی یاد می گاه در غالب موارد، بدون نقد و تأیید از کنار آن گذشته اساس کرده و آن بی

، آکنده از اسرائیلیات و روایات ساختگی است. او گرچه اسانید "البیان جامع"): تفسیر وي310جریر طبري(م الف) محمدبن
ي تفسیر مسئولیت صحت و سقم روایات را از دوش خود برداشته و برعهده خواننده نهاده، لکن  کر کرده و در مقدمهروایات را ذ

دهد، از سوي دیگر،  ي پیامبران الهی را مخدوش جلوه می سو و نقل بسیاري از روایات باطل که چهره افراط او در این کار از یک
نش تند آنان را موجب گشته است. تا آنجا که شیخ محمد عبده وي را به جنون انتقاد و اعتراض بسیاري از محققان و واک

ویژه آنکه  اند، به ي او را نقد کرده ). دیگر محققان نیز شیوه299-298، ص3، ج1414تحدیث متهم ساخته است( رشید رضا، 
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هاي  زکنار آن دسته از اسرائیلیات که بنیاندهد ولی ا اند، واکنش نشان می وي، گاه برابر روایاتی که جزئیات امور را مطرح کرده
 ).249-248، ص1970کند(نعناعه،  اعتقادي مسلمانان راهدف گرفته، با تساهل و مسامحه عبور می

استاد معرفت نیز بارها اعتراض خود را به وي ابراز داشته و این کار وي را گناهی نابخشودنی دانسته که هرگز یاد کردن 
 ).313، ص2، ج1418ها باشد(معرفت،  ي نقل خرافات و افسانه نهتواند بها اسناد، نمی

به فراوانی اسرائیلیات و موضوعات را نقل کرده و  "الکشف و البیان"): احمد بن ابراهیم ثعلبی در تفسیر427ب) ثعلبی(م
 ).345گذشته، و به همین سبب مورد نکوهش فراوان قرار گرفته است(همان، ص

رود، بسیاري از اسرائیلیات را  که در واقع مختصر تفسیر ثعلبی به شمار می "معالم التنزیل"سیر): وي در تف510ج) بغوي(م
اي که این کار، وي را در شمار مفسران افراطی در  ها بسنده کرده، به گونه بدون نقد و تحلیل نقل و تنها به دقت در اسناد آن

ي انبیاء و زیر  ز اسرائیلیات را که باعث مخدوش جلوه دادن چهرهاین کار قرار داده است. به ویژه آنکه وي حتی آن دسته ا
سؤال بردن عصمت آنان است، نیز گزارش کرده است. استاد معرفت از اینکه گاه وي، اسرائیلیات عجیب و غریب را بر روایات 

 ).200کند.( همان ص دارد، ابراز شگفتی می صحیح، مقدم می

که به واقع مختصر تفسیر بغوي است،  "لباب التأویل"رانی است که در تفسیر خود، ): وي نیز از جمله مفس741د) خازن(م
و  160ها گذشته است( همان، ص در نقل اسرائیلیات زیاده روي کرده و در غالب موارد، بدون نقد و تحلیل، از کنار آن

 )312، ص1، ج1393محمدحسین ذهبی،

ود را از چنگال نیرومند اسرائیلیات نجات دهد؛ و اسرائیلیات در جاي ): او از کسانی است که نتوانسته خ876م) ثعالبی(م
 )345کند(همان، ص اعتبار بودن داستانی که آورده است اشاره می جاي تفسیرش راه یافته، گرچه گاهی نیز به اسرائیلی و بی

وانی به نقل اسرائیلیات پرداخته ، از جمله تفاسیري است که به فرا"الدر المنثور"): کتاب او، 911ن) جالل الدین سیوطی(م
، 1380گونه نقد و تحلیلی آورده است(محمد قاسمی، و نویسنده نام برده منقوالت اسرائیلی را در تفسیر خود بدون هیچ

 ).219-218ص

نی اي موارد، به تألیفات عرفا : فیض در تفسیر صافی،گاه اسرائیلیات را نقل کرده و صرفاً در پاره)1091فیض کاشانی(مو) 
عجیب دست زده است که ظاهراً تأویل آیه است ولی با ظاهر نص و عقل و فطرت سلیم ناسازگار است( فیض کاشانی، 

 )130، ص8،ج1399

 گروه دوم -3-2

اند، تا حدودي جانب احتیاط را رعایت کرده و از زیاده روي در  تفاسیري که هرچند کم و بیش به نقل اسرائیلیات پرداخته
 ها پرداخته اند. مانند: ویژه آنجا که مخاف مبانی قرآن است، اجتناب ورزیده و گاه به نقد آناین کار، به 

گاه که به نقل آثار و روایات پرداخته  ): این تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی است. این کتاب، آن329تفسیر قمی(
در این تفسیر موجب سقوط آن از درجه ي اعتبار شده هاي ناهمگون و سست و روایات  است، نوعاً از حد معقول خارج و نقل

 ).208و 214، 187، ص2، ج1379است(معرفت، 

 گروه سوم-3-3
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ها، دیگران را از افتادن به این دام  تفاسیري که یا هوشمندانه به نقد و رد اسرائیلیات پرداخته و با اثبات دروغین بودن آن
ها خودداري  ها دور نگه دارند و تا حد امکان از گزارش آن خود را از آلوده شدن به آناند تفسیر  اند، یا تالش نموده برحذر داشته
 ورزند. مانند:

شود. او، ضمن  ي نقلی شمرده می از مهمترین تفاسیر محققانه "المحرّر الوجیز"): تفسیر وي، 481الف) ابن عطیه اندلسی(م
هاي خرافی اسرائیلی که تا آن روز رواج  درایت جمع کرده است. داستاننقل روایات، از نقد و تحلیل غفلت نکرده و روایت را با 

رو این تفسیر از پیشگامان  ي متون تفسیري آن روزگار را در برگرفته بود در این تفسیر راه نیافته است، از این داشت تقریباً همه
، 2، ج1418آید (معرفت، ید به شمار میشود و بهترین تفسیر نقلی به شیوه جد ها محسوب می رهایی از اوهام و خیالبافی

 ).343ص

رود، وي نسبت به اسرائیلیات و احادیث جعلی  از نقادان اسرائیلیات به شمار می "کنز الدقائق"): در 1125ب) مشهدي (م
 ).339، ص2، ج1418جوید( معرفت،  ها دوري می ها و ذکر تفاصیل آن کند و از آن ها را رد می موضعی منفی دارد و آن

: حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمرو کثیر، از جمله مفسرانی است که به نقد و رد اسرائیلیات )774کثیر(م ابن )ج
ي تفسیرش خاطر نشان  ها پرده برداشته است. او در مقدمه ها، بارها از بی پایه بودن آن ي آن پرداخته و با نمایاندن سرچشمه

، 1، ج1415توان بهره برد. نه براي اثبات مطلب یا تفسیر قرآن (ابن کثیر،  استشهاد میساخته که از اسرائیلیات صرفاً به عنوان 
) برخالف طبري به بررسی سندي توجه داشته و یک یک سندها را مورد ارزیابی قرار داده و صحیح و ضعیف و حسن و 5ص

کند و عالوه بر زدودن غبار اسرائیلیات  غریب را مشخص کرده؛ رویکردي که از توانایی فراوان مفسر در این خصوص حکایت می
، 1418افزاید، بدین جهت این تفسیر اعتبار خاصی نزد همگان یافته است(معرفت، ي تفسیر، بر ارزش این تفسیر نیز می از چهره

 ).198، ص2ج

 هایی از روایات اسرائیلی در تفسیر الصافی نمونه -4

 داستان هاروت و ماروت -4-1

یاطینَ    ي* وي در آیـه  لَیمانُ ولَــکنَّ الشـَّ ا کَفَرَ سـمانَ وملَیس لْکلَى مینُ عاطا تَتْلُواْ الشَّیواْ معاتَّبو
تَّى منْ أَحد حکَفَرُواْ یعلِّمونَ النَّاس السحرَ وما أُنزِلَ علَى الْملَکَینِ بِبابِلَ هاروت وماروت وما یعلِّمانِ 

نماید، مراد آیه  نقل می -السالم علیه-) ابتدا به استناد روایتی که از امام صادق 102)/2بقره(...*(یقُوالَ إِنَّما نَحنُ فتْنَۀٌ 
نماید که پس از نوح، ساحران زیاد شدند، پس خداوند دو فرشته را به سوي پیامبر آن زمـان فرسـتاد    کند و بیان می را بازگو می

هـا   کنـد بـه آن   ها را باطـل مـی   کنند تعلیم دهد و آنچه را که سحر آن ي آن دیگران را سحر می را که ساحران به وسیله تا آنچه
هـا دسـتور داد کـه در مقابـل      ها را به سوي بندگان خدا فرستاد و بـه آن  گاه پیامبر آن دو ملک را پذیرفت و آن یادآور شود. آن

از اینکه خودشان مردم را مسحور کنند، باز داشته شدند. و پیامبر، آن دو را فرمان داد کـه  سحر بایستند و آن را باطل نمایند و 
 ).171، ص1، ج1399براي مردم به صورت بشري ظاهر شوند(فیض کاشانی، 

نماید که راوي بـه امـام    آمده، بیان می -السالم علیه-سپس وي روایتی را که در تفسیر منسوب به امام حسن عسکري 
اي بودنـد کـه سرکشـی بنـی آدم فـراوان شـد، مالئکـه آن دو را         پندارند که هاروت و ماروت دو فرشـته  برخی مردم می«گفت: 

ها به زهره فریفته شدند و تصمیم پلید نسبت به وي گرفتنـد   ي دیگري به دنیا فرستاد و آن ها را با فرشته برگزیدند وخداوند آن
کنـد و سـاحران از آن دو سـحر آموختنـد و      ها را عذاب مـی  د و خداوند در بابل آنگناهی را کشتن و شراب نوشیدند و انسان بی
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پناه به خدا از آن، مالئکـه بـه لطـف خـدا     «پس امام فرمود: ». اي شد که همان زهره است خداوند آن زن را مسخ نمود و ستاره
ا    لَا یها فرمـود: *  ها هستند. خداوند در مورد آن معصوم و محفوظ از کفر و پلیدي لُـونَ مـفْعیو مرَه ا أَمـم ونَ اللَّهصع

فیض کاشـانی،  »(ورزند، شب و روز به تسبیح  مشغولند فرشتگان از عبادت خداوند استکبار نمی«)؛ 6)/66(تحریم (یؤْمرُونَ* 
 ). 172، ص1، ج1399

در مورد آن دو فرشـته مبنـی بـر     هرچند فیض کاشانی این روایت را که در آن به صراحت و برهان قاطع ماجراي نقل شده
آمدن به زمین و فریفته شدن به زهره و نوشیدن شراب و نهایتـاً مسـخ زهـره، مـردود شـمرده شـده اسـت؛ امـا پـس از آن در          
رویارویی با برخی روایات دیگر نتوانسته بر نظر خود مبنی بر مردود شمردن این ماجرا استوار بماند و در تعارض ایـن دو دسـته   

). 211، ص1386اي در صدد جمع وتوفیق برآمده و به تأویالت و توجیهاتی روي آورده است (عبداهللا زاده آرانی،  به گونهروایات 
 گوید: وي می

هـا در بـین مـردم نقـل      در تکذیب ماجراي هاروت و ماروت و مسخ زهره و داستان مشهور آن -السالم علیهم-آنچه از ائمه «
توان بـین آن دو دسـته روایـات     ی در صحت و تأیید آن از ایشان رسیده است و به این گونه میشده است، از سوي دیگر، روایات

جمع و توفیق ایجاد نمود که روایاتی را که در جهت صحت این ماجراست از مرموزات و اشارات پیشینیان بدانیم و اینکه وقتـی  
 ).173، ص1،  ج1399فیض کاشانی، »( تکذیب نمودندکنند، آن را  ها دیدند که مردم این قصه را بر ظاهر آن حمل می آن

ها  ي هاروت و ماروت و دلیل آمدن آن اي از روایات نقل شده است که در آن قصه در تفسیر صافی پس از این بیان، مجموعه
ضمون و محتـوا و  گونه روایات از نظر م ها و ارتکاب گناه و مانند آن به تفصیل بیان شده است، که این شدن آن به زمین و فریفته

 همچنین متن و سند نیازمند نقد و بررسی است.
رسد، آن است که مفسر یادشده در فریفتـه شـدن آن دو فرشـته بـه تأویـل و       اما آنچه بیان آن در اینجا ضروري به نظر می

 گوید: آورد که پذیرش آن چندان آسان نیست وي می توجیهی روي می
لی بر آن وجود دارد که این از مرموزات است و حل آن چنین است که شاید مـراد  در نسبت فریفته شدن آن دو ملک، دلی«

ي زندگی  از آن دو ملک، روح و قلب باشد که آن دو براي برپایی حق از عالم روحانی به عالم جسمانی فرود آمدند، پس به زهره
گر  هوي و هوس پرستیدند و عقل نصیحت  تي شهوت قرار گرفتند، پس شراب غفلت نوشیدند و ب دنیا فریفته شدند و در شبکه

خود را به دلیل منع نمودن از تغذیه به علم و تقوا و از بین بردن اثر نصیحت از نفس خود کشتند تا براي زنا به سرکشی دنیاي 
 ).177ص، 1،  ج1399اي به نام زهره است، آماده گردد(فیض کاشانی،  آید و در آن ستاره پستی که به دنبال نشاط و طرب می

نماید که آنچه نقل نمـوده، آن   افزاید و سپس بیان می هایی برآن می دهد و تأویل فیض کاشانی سپس این تعابیر را ادامه می
گـذارد(همان،   ي اجزاء آن را به نظر اهل بصیرت وا مـی  چیزي است که در گره گشایی به این رمز به خاطر او رسیده و حل بقیه

 ).177، ص1ج
ها، از نظر محتوا نیز با آنچه در آیـات آمـده سـازگاري     هاي سند آن این قبیل روایات که صرف نظر از جنبه بنابراین پذیرش

ها را به ظاهر ناپسند شمرده است، به تأویالتی روي آورد کـه   شود که فیض کاشانی که حمل آن ندارد، از سوي دیگر موجب می
 ر نظر گرفت.توان د ها نمی هیچ گونه مبناي درستی براي پذیرش آن

ها بـا بسـیاري    و بر این اساس وي براي فرار از گرفتار آمدن در گرداب اوهام این قبیل روایات که پذیرش معانی ظاهري آن 
از مبانی و اصول اعتقادي منافات دارد، به تأویالتی پرداخته است که توجیهاتی دور از ذهن و است که براي پذیرش آن مناط و 

د ندارد. از سوي دیگر در این قبیل روایات که چنین اعتقادات و افکاري را در پی دارد باید از نظـر سـند   مالك قابل قبولی وجو
 در نقد روایات تفسیري بدان پرداخت و چه بسا بتوان براي بخشی از این روایات ردپایی در اسرائیلیات پیدا نمود.

 الّله؛ اسماعیل یا اسحاق؟ ذبیح -4-2
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و  -السالم علیه-خواست اسماعیل  هر وقت مى -السالم علیه-بن اسحاق روایت کرده که گفت: ابراهیم و در مجمع البیان از ا
رسید، بعد از  شد و قبل از ظهر به مکه مى آوردند، صبح از شهر شام سوار براق مى مادرش هاجر را دیدار کند، برایش براق مى

-بود، و این آمد و شد هم چنان ادامه داشت تا آنکه اسماعیل اش در شام  کرد و شب نزد خانواده ظهر از مکه حرکت مى
کند، به او فرمود: طناب و  را ذبح مى -السالم علیه-به حد رشد رسید، پدرش وقتى در خواب دید که اسماعیل  -السالم علیه

 .کاردى بردار تا به اتفاق به این دره کوه برویم و هیزم بیاوریم

او را از دستورى که خداى تعالى  -السالم علیه-بود رسیدند، ابراهیم "دره ثبیر "که نامشپس همین که به آن دره خلوت 
درباره وى به او داده آگاه کرد، اسماعیل گفت: پدرجان با این طناب دست و پاى مرا ببند، تا دست و پا نزنم و دامن خود را 

رد خود را تیز کن و به سرعت گلویم را ببر، تا زودتر راحت جمع کن تا خون من آن را نیاالید و مادرم آن خون را نبیند و کا
گفت: پسرم راستى در اطاعت فرمان خدا چه کمک کار خوبى هستى براى  -السالم علیه-شوم، چون مرگ سخت است، ابراهیم

 .من

خم شد و با کاردى  -المالس علیه-رسد به اینجا که ابراهیم  کند، تا مى اسحاق دنبال داستان را هم چنان نقل مى آن گاه ابن
 .که به دست داشت خواست گلوى فرزند را ببرد

 "ثبیر "جبرئیل کارد او را برگردانید، و اسماعیل را از زیر دست او کنار کشید. و از سوى دیگر قوچى را که از ناحیه دره
ابراهیم! رؤیاى خود را تصدیق کردى آورده بود به جاى اسماعیل قرار داد و از طرف چپ مسجد خیف صدایى برخاست که اى 

 ).454، ص8، ج1372و دستور خدا را انجام دادى (طبرسی، 

 -السالم علیه-که: بین دو بشارتى که به ابراهیم سؤال شد از این -السالم علیه-است که از امام صادق در تفسیر عیاشى آمده 
دت اسحاق، چند سال فاصله بود؟ فرمود: بین این دو بشارت داده شد، یکى بشارت به والدت اسماعیل و دیگرى بشارت به وال

) اولین بشارتى بود که خداى تعالى به فرزنددار 101) /37پنج سال فاصله شد، و آیه شریفه*فَبشَّرْناه بِغُالمٍ حلیمٍ*(صافات(
 بود. -السالم علیه-اسماعیل "غالم حلیم "داد، و منظور از -السالم علیه-شدن ابراهیم 

کند  و از خوابی که دیده بود بسیار ناراحت شد، موسم  ابراهیم در خواب دید که در موسم حج اسماعیل فرزندش را ذبح می
حج فرارسید و ابراهیم هاجر و اسماعیل را همراه خود از سرزمین شام به مکه برد و اعمال حج را انجام داد و طواف نمود و 

به اسماعیل گفت اي فرزندم در خواب دیدم  -السالم علیه-قربانی کردن فرارسید و ابراهیمسعی صفا و مروه را انجام داد و زمان 
کنم و اسماعیل گفت پدر جان از آنچه به تو امر شده انجام بده و روز قربانی فرارسید و  که در موسم حج امسال تو را ذبح می

الجثه عوض نمود تا به جاي  ماعیل را با قوچی عظیمندا آمد که اي ابراهیم خوابت رویاي صادقه بوده است و خداوند اس
 ).276، ص4، ج1399اسماعیل قربانی شود (فیض کاشانی، 

نیز  -السالم علیه-باشد. و قمی از امام صادق سؤال شد از صاحب ایشان فرمودند: که اسماعیل می -السالم علیه-از امام صادق
 ).276، ص4، ج1399ت نه اسحاق(فیض کاشانی،همان را گفته است: که صاحب ذبح اسماعیل بوده اس

 هایی از روایات اسرائیلی در تفسیر القرآن العظیم نمونه-5

  ى عوج بن عنق و عمالقه افسانه-5-1
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مسلّما خداوند از ) «12/)5*و لَقَد أَخَذَ اللَّه میثاقَ بنی إِسرائیلَ و بعثْنا منْهم اثْنَی عشَرَ نَقیباً* (مائده( ى ى شریفه در ذیل آیه
هایى  ، در برخى از تفاسیر شیعى و سنّى، داستان»بنى اسرائیل پیمان گرفت و از میان آنان دوازده مراقب (گواه) برانگیختیم

آید که  ها غیر واقعى و آمیخته با خرافات باشد. از آیات قرآن چنین به دست مى اى از آن رسد پاره نقل شده که به نظر مى
هاى مختلف  با قوم بنى اسرائیل عهد و میثاق بسته و از میان آنان دوازده نقیب را برگزیده است تا نمایندگان گروهخداوند 

با دشمنان به نبرد بپردازند و پیام دعوت الهى را به  -السالم علیه-اسرائیل باشند و در کنار پیامبر الهى حضرت موسى بنى
گر اقتدار و عظمت جمعیتى است که در سرزمین أریحا  روایاتى را نقل کرده که بیانطوایف خود برسانند.طبرى در تفسیر خود 

هاى مختلف بنى اسرائیل را مأمور کرد تا اوضاع  دوازده نفر از گروه -السالم علیه-کردند: حضرت موسى المقدس) زندگى مى (بیت
که بار  د، با مردى به نام عاج روبرو شدند. وى در حالىو احوال آنجا را بررسى کنند؛ وقتى که اینان به نزدیک آن شهر رسیدن

جا گرفت و آنان را در آستین خود قرار داد و با آنان به سوى همسر  کرد، آن دوازده نفر را یک هیزمى را با سر خود حمل مى
پیش روى آن زن افکند و خواهند با ما بجنگند!! سپس آنان را  به اینان بنگر؛ به خیال خود مى«خود روانه شد و به او گفت: 

اند به قوم خود  چه را که دیده دهى تا با پایم آنان را خرد و له کنم؟ همسرش گفت: نه، آنان را آزاد کن تا آن گفت: اجازه مى
، به نقل از سدى. و نیز روایات 11659، روایت 515، ص4، ج1412طبري،  اطّالع دهند. بدین ترتیب، وى آنان را رها کرد(

جریر را از  ى روایاتى، از جمله روایت ابن ى مائده، آیه سوره 22و  12و... ). سیوطى نیز در ذیل آیات  11666، 11662، 11660
 ها نیاورده است.  گونه شرح یا نقدى پیرامون آن و مانند طبرى هیچ ).48و  39، ص3، ج1404(سیوطی،   سدى نقل کرده

ى بزرگى جسم این  اسرائیل را درباره جا، روایات ساختگى بنى فسران، در ایننویسد: بسیارى از م باره مى کثیر در این ابن
چه در صحیح بخارى و صحیح مسلم آمده، ناسازگار است. در این روایات آمده است که پیامبر  اند که با آن زورمندان نقل کرده

ها رو  ى قامت آدم شصت ذرع آفرید و همواره تاکنون اندازهى  فرمود: خداوند، آدم را با قامتى به اندازه -آله و علیه و اهللا صلّی -خدا
 ).65، ص3، ج1415کثیر،  به کاهش بوده است(ابن

الزنا بودن و سرپیچى عوج از سوار شدن به کشتى و زنده ماندنش  گاه وى با استناد به آیات قرآن کریم، داستان کفر، ولد آن
باره نقل  هاى ناروایى در این داستان عوج نزد عوام رواج یافته و آنان حکایتگوید:  را کذب و افترا خوانده است. آلوسى نیز مى

کتاب است. وى در  هاى اهل اساس و از ساخته اند، بیهوده و بى ى او آورده چه درباره گوید: داستان عوج و آن کثیر مى اند. ابن کرده
، 86، ص6ج ،1415(آلوسی، هیچ کافرى زنده نمانده است -مالسال علیه -وجود نداشته و در زمان نوح -السالم علیه -زمان نوح
 مائده). 12ى  ذیل آیه
سرایان با  کتاب دانسته است که داستان ساختگى اهل  ى عوج، آن را از جمله روایات قتیبه نیز ضمن نقل روایتى درباره ابن

 ).260و  259ا، صت بیابن قتیبه،  اند( سوء استفاده از سادگى عوام، در میان آنان منتشر ساخته
  ى غرانیق و آیات شیطانى افسانه -5-2

هاى گوناگون مشرکان و القائات  پرستى و توطئه گوید که پیامبران الهى همواره علیه شرك و بت قرآن کریم آشکارا مى
هاى  بر کیدها و نقشهى نصرت و پیروزى  اند، و در این نبرد مستمرّ، خداوند به پیامبران خویش وعده شیطانى آنان در ستیز بوده

خوانیم:*و ما أَرسلْنا منْ قَبلک منْ رسولٍ و  هاى خود را محکم و استوار نموده است. در قرآن کریم مى شوم مخالفان داده، نشانه
)/ 22*(حج(  یطانُ ثُم یحکم اللَّه آیاته و اللَّه علیم حکیمال نَبِی إِلَّا إِذا تَمنَّى أَلْقَى الشَّیطانُ فی أُمنیته فَینْسخُ اللَّه ما یلْقی الشَّ

برد اهداف الهى  کرد (و طرحى براى پیش که هرگاه آرزو مى ما هیچ رسول و پیامبرى را پیش از تو نفرستادیم، مگر این«)؛ 52
برد؛ سپس آیات خود را استحکام  ت شیطان را از میان مىکرد. اما خداوند، القائا کشید) شیطان، القائاتى در آن آرزو مى خود مى

 ».بخشید؛ و خداوند علیم و حکیم است مى
ها  آورى نقل گردیده است که قراین و شواهد بسیارى بر ساختگى بودن آن در بعضى از منابع اهل سنّت، روایات شگفت

گوید:گویند که سبب نزول این  ها مى شأن نزول آن ى ى نجم، درباره وجود دارد. ابن جریر طبرى در ذیل آیات نخستین سوره
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نمود، شیطان بر زبان او سخنانى را  آن بوده است که وقتى آن حضرت وحى را تالوت مى -آله و علیه اهللا صلّی-آیه بر رسول خدا
مد و از آن غمگین شد. گران آ -آله و علیه اهللا صلّی-ساخت که خداوند بر او نفرستاده بود. و این موضوع بر رسول خدا جارى مى

 چه پیش آمده بود دلدارى داد. پس خداوند، او را با این آیات، از آن
 هاى گوناگون، از جمله، از طریق محمد بن کعب قرظى و محمد بن قیس آورده است( ى غرانیق را با نقل سیوطى افسانه

 ، این روایات را پذیرفته استو گویا زمخشرى نیز، نظیر طبرى و سیوطى). 69تا  65، ص6، ج1404سیوطی، 
ي*و ما أَرسلْنا منْ   فرماید: عامه در تفسیر آیه دانسته، مى  على بن ابراهیم آن را روایت عامه). 164، ص3ق، ج1407(زمخشري،

اللَّه ما یلْقی الشَّیطانُ ثُم یحکم اللَّه آیاته و اللَّه علیم  أُمنیته فَینْسخُ  قَبلک منْ رسولٍ و ال نَبِی إِالَّ إِذا تَمنَّى أَلْقَى الشَّیطانُ فی
ى و النّجم را در  در حال خواندن نماز بود و سوره -وآله علیه   اهللا صلّی-اند که رسول خدا ) روایت کرده52)/22حکیم*(حج (

*أَفَرَأَیتُم اللَّات و الْعزَّى و مناةَ الثَّالثَۀَ   دند؛ پس چون به آیاتدا کرد و عرشیان به کالم او گوش فرا مى مسجد الحرام قرائت مى
فإنّها الغرانیق العلى و إنّ شفاعتهنّ ") رسید، ابلیس بر زبان او این کلمات را جارى ساخت 20و 19)/53*(نجم ( الْأُخْرى
مغیره مخزومى بود که پیرمردى کهنسال بود. او مشتى  . قریش مسرور شدند و سجده کردند. و در میان آنان ولید بن"لترتجى

به شفاعت الت و عزّى  -وآله علیه اهللا صلّی-که محمد«که نشسته بود، بر آن سجده کرد. قریش گفتند:  ریگ برداشت و درحالى
زل نکرده بودم، و این آیه را گفت: چیزى را خواندى که بر تو نا -وآله علیه اهللا صلّی-پس جبرئیل نازل شد و به پیامبر». اقرار کرد

اند  روایت نموده -السالم علیه-) اما خاصه، از امام صادق52)/22آورد: *و ما أَرسلْنا منْ قَبلک منْ رسولٍ و ال نَبِی إِلَّا إِذا ...*(حج(
ت و فرمود: آیا طعام دارى؟ گفت: آرى اى به فقر شدیدى مبتال شده بود؛ نزد مردى از انصار رف -آله و علیه اهللا صلّی-که پیامبر

 خدا، و براى آن حضرت حیوانى ذبح کرد و آن را بریان نمود. وقتى غذا را آماده کرد، نزد وى آورد. رسول
نیز در کنارش بودند. در این  -السالم علیه-و حسین -السالم علیه-آرزو کرد که على، فاطمه، حسن -آله و علیه اهللا صلّی-پیامبر

و ما أَرسلْنا منْ "وارد شد. خداوند در این مورد، این آیه را نازل فرمود: -السالم علیه-علی  ام، دو نفر منافق آمدند و سپسهنگ
 ).386، ص3، ج1399و  فیض کاشانی،  60، ص2، ج1367قمی، ("قَبلک منْ رسولٍ

ها  مورد نقد و بررسى قرار داده، با دالیل فراوان، بطالن آنبسیارى از مفسران و محقّقان بزرگ شیعه و سنّى، این روایات را 
 ).240، ص3کثیر، پیشین، ج اند(ابن را اثبات کرده

گوید: این افسانه را محمد بن اسحاق نیز در  هاى تفسیرى مى ى غرانیق از کتاب کثیر در تفسیرش پس از نقل افسانه ابن
ها را در  و بغوى نیز آن -تر است و خداوند آگاه -روایات مرسل و منقطع است ها ى آن گونه نقل کرده که همه ى خود همین سیره

اى از سخنان ابن عباس و محمد بن کعب قرظى و غیر اینان، به همین شکل آورده و این پرسش  تفسیرش به صورت مجموعه
ى مردم  هایى را از عامه پس پاسخرا مطرح ساخته است که چگونه با وجود عصمت الهى پیامبران، چنین امرى رخ داده است. س

ها از  هاى مشرکان خواند و آنان پنداشتند که آن ها این است که شیطان این جمالت را در گوش ترین آن نقل کرده که لطیف
ول ى رس ى شیطان است، نه از ناحیه ها ساخته صادر گردیده است، در حالى که در واقع آن -وآله علیه اهللا صلّی-جانب پیامبر خدا

 ).240، ص3، ج1415کثیر ،  تر است(ابن و خداوند آگاه -وآله علیه اهللا صلّی-رحمان
ساخته شده و رواج یافته  -و آله علیه اهللا صلّی-ها پس از رحلت نبى اکرم هایى است که سال ى دروغ ى غرانیق از جمله افسانه

که این اخبار، توسط روحانیان یهود و نصاراى آن و سپس به منابع تاریخى و تفسیرى رخنه کرده است. و هیچ بعید نیست 
ها وجود ندارد؛ زیرا کلمات و  عصر جعل شده باشد. گرچه این روایات از طرق متعددى نقل شده است، دلیلى بر صحت آن

هاست. همچنین اکثر محدثان پیشین، بر  ها مختلف و مضطرب است و این خود دلیل بر ضعف و عدم اصالت آن جمالت آن
ى ساختگى  اند. فخر رازى به تفصیل به رد این افسانه ها گواهى داده و طرق آن را ضعیف و سست دانسته دروغ بودن آن

 ).49، ص9پرداخته است( فخر رازي،بی تا، ج
 "تأویل"ي  دیدگاه فیض کاشانی در مورد واژه-6
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اي  که دیگري مطابق آن است، بدون وجود اشاره داند به آنچه مرحوم فیض تأویل را عبارت از رد یکی از دو احتمال لفظ می
 )253، ص2در کالم به سوي معنی دیگر، به طوري که مراد از آن را به عنوان حقیقت ثبت کنیم( فیض کاشانی، بی تا، ج

هر معنایی داراي دو جنبه است: یکی حقیقت و روح و دیگري «گوید:  ي چهارم از مقدمات تفسیرش می ایشان در مقدمه
ي  که الفاظ در درجه هاي متعدد به کار رفته است. لب سخن آن و قالب و بسیار اتفاق افتاده که براي یک معنی، صورتصورت 

اند و کاربرد الفاظ در هر دو به  ي بعد براي وجود آن حقایق در قالب الفاظ وضع شده اول براي حقایق و ارواح معانی و در مرتبه
 ).32، ص1، ج1399فیض کاشانی، »( ها، اتحاد حقیقی است ها و روح قالب نحو حقیقت بیان شده است زیرا بین

ي مردم را در حقیقت،  داند و عقل عامه ایشان عالم شهود و حس را مثال و صورتی براي امري روحانی در عالم ملکوت می
گاه وي با تأثر از حال  بگویند. آن شمارد. پس اینان نباید با مردم جز به مثال سخن هایی براي عقل انبیاء و اولیاء برمی مثال

شوند و  که مردند، بیدار می اي در خواب هستند. پس هنگامی کند که نسبت به چنین نشئه مردم، آن را به افرادي تشبیه می
 یابند(همان). اند، درمی حقایق آنچه را به مثال شنیده

، به جز در آنچه که به شرح لغت و -السالم علیهم -ایشان همچنین معناي تأویل قرآن را عبارت از کالم امامان معصوم
) در نهایت، ایشان تأویل را آن 2، ص1، ج1376داند(فیض کاشانی، شود، می اند و آنچه به ظاهر مربوط می مفهوم آن پرداخته

لذا تأویل در مقابل ي مردم است.  گردد و آن همان، باطن فهم عامه می ي برخی افراد در معناي عام بر داند که به اراده چیزي می
 ).4، ص1تنزیل قرار دارد(همان، ج

فیض کاشانی براساس برخی روایات بر آن است که قرآن داراي ظاهر و باطن و براي هر حرفی از آن حدي و مطلعی است 
، 1، ج1399و معناي مطلع، نزدیک به معناي تأویل و بطن و معناي حد، نزدیک به معناي تنزیل و ظهر است(فیض کاشانی، 

پذیرد و مطلع آن است که از فهم افراد،  گوید: حد، آن است که فهم افراد در معنی کالم، بدان پایان می عربی می ). ابن29ص
اند: تفسیر از وضع عبارت بدست  اساس گفته  ) براین5، ص1ق، ج1422عربی ، توان بدان رسید (ابن فراتر رود و به شهود می

 ).50، ص1405گردد( آل جعفر، ق اشارت حاصل میاز طری آید و حال آنکه تأویل می

کاشانی قرار گرفته، بیان رمز و راز و حقیقت تأویل است. وي از  آنچه بیش از هر چیز در واژه تأویل در کانون توجه فیض
، عبارت کتاب خدا بر چهار چیز استوار است: عبارت، اشارت، لطایف و حقایق«نماید که:  نقل می -السالم علیه –امام صادق 

). وي در 31، ص1، ج1399(فیض کاشانی، » براي عوام است، اشارت براي خواص، لطایف براي اولیاء و حقایق براي انبیاء
بدیل خود به تأویل، بر آن است که براي هر یک از معانی، حقیقت و روحی وجود دارد و همچنین براي هریک صورت  نگرش بی

  اند. براین شود و الفاظ صرفاً براي بیان آن حقایق وضع شده ا براي یک حقیقت متعدد میه ها و قالب و قالبی است و گاه صورت
 32و 31، ص1ها و مصادیقی براي آن حقایق هستند(همان، ج داند که این الفاظ در حکم مثال اساس، وي تأویل را حقایقی می

 ).123، ص4ق، شماره1429و عبداهللا زاده آرانی، 

ها داللت نماید  پذیري از فیض کاشانی معتقد است که تأویل ازقبیل مفاهیم نیست که الفاظ بر آنعالمه طباطبایی با اثر
ها را به الفاظ مقید ساخته تا اندکی به ذهن ما نزدیک شود. پس درحکم مثال است  بلکه از امور عینی است و خداوند آن

 ).49، ص3(طباطبایی،پیشین، ج

ي*أَنزَلَ منَ السماء ماء فَسالَت أَودیۀٌ بِقَدرِها فَاحتَملَ  أویل با شاهدآوردن از آیهفیض کاشانی بیان خود را در حقیقت ت
ها و از ضالل به کف روي  آیه خداوند از علم به آب، از قلوب به وادي نماید. در این ) تکمیل می17)/13السیلُ زبداً رابِیاً *(رعد(
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تواند  پس هرچه را انسان نمی "کَذَلک یضْرِب اللّه األَمثَالَ"فرماید:  بر مثال آوردن تصریح نموده می آب مثال زده و در پایان آیه،
دهد (فیض کاشانی،  گونه که در خواب روي می یابد، آن نماید و براي او تجسم می ي مثال القاء می دریابد، قرآن آن را به شیوه

، 3، ج1417آورد(طباطبایی،  ي یاد شده را براي بیان خود در تأویل می ي از فیض، آیه). عالمه نیز با اثرپذیر33، ص1، ج1399
 ).61ص

 اقسام تأویل -7

گونه نگاه  ي گوناگون، باب این فیض کاشانی با مبانی فکري یاد شده و نگرشی که به تأویل و حقیقت آن دارد، به شیوه
 شود: یل اقسامی دارد که در ذیل به آنها اشاره می، تأو گشاید. از نظر ایشان باطنی به آیات قرآن را می

 -السالم علیهم –بیت تأویل آیات قرآن در شأن اهل-7-1

داند.  ها می و دوستان و دشمنان آن -آله و وعلیه اهللا صلّی -بیت پیامبر فیض کاشانی، شأن نزول بسیاري از آیات قرآن را اهل
هاي روایی و تفسیري چون: اصول کافی، تفسیرعیاشی، تفسیرعلی  خی کتابمستند وي در این نگرش، روایاتی است که در بر

وجود دارد که براساس آن بخشی از قرآن در  -السالم علیه -بن ابراهیم قمی، تفسیرفرات کوفی و تفسیرمنسوب به امام عسکري
 ها است.  بیت و بخشی دیگر در مورد دوستان و دشمنان آن مورد اهل

)، ابتدا به استناد تفسیرمنسوب به امام حسن 2)/2ذَالک الْکتَب لَا ریب فیه هدى لِّلْمتَّقین*(بقره(ي*  وي در تفسیر آیه
و پس از  -السالم علیه -آغاز گردیده، همان کتابی است که موسی "الم"آن قرآن که به «نماید:  بیان می -السالم علیه –عسکري

فیض »(اسرائیل آشکار است اند، آن را بر تو نازل گردانیدیم. و در آن تردیدي نیست زیرا نزد بنی او، سایر انبیاء بدان خبر داده
 ).91، ص1، ج1399کاشانی، 

در کتاب «گوید:  پردازد. و می نماید به تأویل آن می که از عیاشی نقل می -السالم علیه -گاه براساس روایتی از امام صادق آن
ي بیانی است.  اضافه "علی"به  "کتاب"ي  نماید که اضافه ). سپس چنین توصیف می91، ص1همان، ج»(علی، تردیدي نیست

عبارت از آن و معنا چنین است که آن کتابی که آن، علی است، در آن تردیدي  "کتاب"دارد و  "علی"اشاره به  "ذلک"یعنی
اش مشهود است و بر فضائل او از سوي خدا و رسول او تصریح شده و اطالق کتاب بر انسان کامل  نیست زیرا کماالت او از سیره

 اهللا و اولیاي خاص او، رایج است(همان).  در عرف اهل

 -السالم علیهم-بیت ظاهر برخی آیات، چنین تأویالتی کرده و بسیاري از آیات را در شأن اهل بدین ترتیب مرحوم فیض از
ویالتی از جانب مرحوم فیض، تعابیري ظریف و برخاسته  که آن آیات در معانی مشخصی هستند و چنین تأ دانسته است. با این

که خداوند، چنین مفاهیمی را از آن آیات اراده  اثبات این از ذوق باطنی و نگاه درونی وي به الفاظ و عبارات قرآنی است ولی
 ).218، ص1386نموده باشد، امري مشکل و دور از ذهن است (عبداهللا زاده آرانی،

 "ایاك أعنی و اسمعی یا جاره"تأویل به صورت  -7-2

گوید:  ، می»و اسمعی یا جاره نزل القرآن بإیاك أعنی«که فرمود  -السالم علیه-مرحوم فیض در ذیل روایتی از امام صادق
فیض »(ي آن، کس دیگري مخاطب قرار بگیرد این امر، مثل این است که کالم و سخن براي متکلمی بیان شود؛ اما به وسیله«

 ).30، ص1، ج1399کاشانی،
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کرد جواب دادند:  در جواب آنچه که مأمون در مورد عصمت انبیاء از ایشان سؤال -السالم علیه-و در عیون االخبار، امام رضا
). فیض کاشانی، بسیاري 347، ص2همان، ج»(هذا مما نزل بایاك أعنی و اسمعی یا جاره خاطب اهللا بذلک نبیه و اراد به امته«

کند.  می "ایاك أعنی و اسمعی یا جاره"است، تأویل به معناي  -آله و علیه اهللا صلّی -ها پیامبر از آیاتی را که در ظاهر، مخاطب آن
)، از قبیل ایاك أعنی و اسمعی یا جاره است زیرا 213)/26جمله: *فَلَا تَدع مع اللَّه إِلَاها ءاخَرَ فَتَکُونَ منَ الْمعذَّبِین* (شعراء( از

 ).347، ص2ي یک چشم به هم زدن، منزه است (همان، ج پیامبر از اینکه به خداوند شرك قایل باشد حتی به اندازه

)، قمی به نقل از امام 1)/33اتَّقِ اللَّه و لَا تُطعِ الْکَافرِینَ و الْمنَافقینَ إِنَّ اللَّه کَانَ علیما حکیما * (احزاب (    النَّبىِ * یأَیهَا
ار داد اما گونه است؛ همانا خداوند، پیامبرش را برانگیخت و او را مخاطب قر این آیه نیز همان«گوید:  می -السالم علیه-صادق

 ).347، ص2(همان، ج» مرادش مردم و امت او بود

 تأویل به صورت مصادیق معناي کلی -7-3

برخی از تأویالت فیض کاشانی، مصادیقی از عناوینی است که به وصف کلی در قرآن آمده است. ایشان در واقع، ذکر 
 آورد. گونه آیات را نوعی تأویل به شمار می مصادیق این

نماید  ) به استناد روایاتی از کافی بیان می119)/ 9ي*یأَیهَا الَّذینَ ءامنُواْ اتَّقُواْ اللَّه و کُونُواْ مع الصادقین * (توبه( در ذیل آیه 
 ).181، ص4همراه باشید( همان، ج -السالم علیهم –که مراد آیه آن است که با علی بن ابی طالب و آل محمد 

نحْبه و منهُم من ینتَظرُ   ي* منَ الْمؤْمنینَ رِجالٌ صدقُواْ ما عاهدواْ اللَّه علَیه فَمنْهم من قَضى ناد به آیهایشان همچنین با است
ر مورد علی و انحصار آیه د-اند، براثبات ادعاي خود ) که براساس آن، برخی از مؤمنان، صادق23)/33و ما بدلُواْ تَبدیال* (احزاب(

). برخی برآنند که صادقان در این آیه که امر به همراهی با 181، ص4استدالل کرده است(همان، ج -السالم علیهم -سایر اوصیاء
هاي معصوم است (حسینی  ژگی ها شده، کسانی هستند که در کردار و گفتار راستگو باشند و هرگز دروغ نگویند و این از وی آن

 ).217، صق1409استرآبادي، 

خطاب آیه، عام است زیرا «از عام یا خاص بودن آیه پرسید؟ آن حضرت پاسخ داد:  -وآله علیه اهللا صلّی-سلمان از رسول خدا
فیض کاشانی، »(، خاص برادرم علی و جانشینان پس از اوست"صادقین"ي گروه مؤمنان، مورد خطاب و امر قرار دارند اما واژه

 ).864، ص2، ج1378رانی،و حسینی بح 388، ص2پیشین، ج

أَورثْنَا الْکتَاب الَّذینَ اصطَفَینَا منْ عبادنَا فَمنْهم ظَالم لِّنَفْسه و منهُم مقْتَصد و     ي* ثم ي این تأویالت در مورد آیه از جمله
کاشانی به استناد روایتی که از کافی نقل  ) است. فیض32) /35الْکَبِیر*(فاطر( منهُم سابِقُ بِالْخَیرَْات بِإِذْنِ اللَّه ذَالک هو الْفَضْلُ

ش، 1388و کلینی،  238، ص4نماید(فیض کاشانی، پیشین، ج نماید، برگزیدگان مورد نظر آیه را عترت طاهرین معرفی می می
 ).214، ص1ج

) برخی نیز بر این نقل 88، ص22، ج1412، دانند (طبري در عین حال، برخی از مفسران، علماي امت را مراد آیه می
ها برگزید( بیضاوي،  را بر سایر امت -آله و علیه اهللا صلّی-ي امت مراد آیه باشد، زیرا خداوند امت پیامبر تواند همه اند که می افزوده

ه مفهوم این کلمه اختیار اند ک استناد نموده و بر آن شده "اصطفینا"ي  ). اما در این میان، برخی بر کلمه259، ص4تا، ج بی
، 6ق، ج1424بینیم (مغنیه، شدن انبیاء چنین می گزیند و در قرآن در مورد برگزیده  نمودن است و خدا جز متقین را برنمی

 ).291ص
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چون کتاب به رسول دادند «براي این میراث گوید:  -السالم علیه- ابوالفتوح رازي ذیل این آیه ضمن بیان استحقاق علی
 ).126، ص1429و عبداهللا زاده آرانی،  113، ص16، ج1408رازي، »(او به میراث، جز به مستحقان نرسدپس، از 

 تأویل به گونه جري و تطبیق -7-4

گونه توهم، تناقض یا تضادي بیابد،  خواهد معانی قرآن را از اخبار و روایات بدون هیچ فیض کاشانی معتقد است که می
ها نازل گردیده، جمود نداشته باشد، بلکه باید  بر شخص یا اشخاصی معینی که آیه در مورد آنسزاوار است که در تفسیر قرآن 

و عبداهللا  3، ص1، ج1376آن معنا را به هر موردي که در آن ویژگی با مورد نزول آیه شریک است، تعمیم دهد (فیض کاشانی،
 ).42، ص1360نامیده شده است(طباطبایی،  "بیقجري و تط"). این معنا در اصطالح متأخرین 226، ص1386زاده آرانی، 

ي*وما أَرسلْنَا من قَبلک إِالَّ رِجاالً نُّوحی  کاشانی به استناد اخباري که در کافی و تفاسیر قمى و عیاشى آمده، در آیه فیض
و اهل  -آله و علیه اهللا صلّی-نماید که مراد از ذکر، رسول خدا بیان می) 43)/16إِلَیهِم فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُم الَ تَعلَمونَ*(نحل(

) را مستند برداشت 10،11)/65هستند. وي عبارت *قَد أَنزَلَ اللَّه إِلَیکُم ذکْراً رسوالً *(طالق( -السالم علیهم-بیت او ذکر، اهل
 ).191، ص5و ج 137، ص3، ج1399دهد(فیض کاشانی،  خود قرار می

بیان شده و وجه آن،  -السالم علیهم-محمد ذکر، آل   ین در حالی است که در برخی روایات دیگر، مراد از ذکر، قرآن و اهلا
 ).137، ص3) است( همان، ج44)/16ي*وأَنزَلْنَا إِلَیک الذِّکْرَ لتُبینَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیهِم* (نحل ( آیه

داند که با سیاق آیه سازگاري ندارد چرا که مخاطبان آیه افرادي بودند که قرآن و  بعیدي میفخررازي نقل اخیر را سخن 
نمودند، چگونه ممکن است که آن دو را محل رجوع و سؤال خود قرار دهند؟( رازي،  را انکار می -وآله علیه اهللا صلّی -رسول خدا

 ).122، ص8، ج1408

 -بیت پیامبر ها سؤال کنید، اهل ا که فرمان داده شده که از آنذکري ر سخن فیض بیانگر آن است که وي اهل
ي مخاطبان آیه و مورد سؤال، گاه با  تابد هر چند در زمینه هاي دیگر را بر نمی داند و در این زمینه نقل می -السالم علیهم

 -وآله علیه اهللا صلّی-بودن پیامبرها را از بشر  دیگران همراه است. عالمه طباطبایی خطاب آیه را متوجه مشرکان و سؤال آن
). وي پس 253، ص14، ج1360کتاب به ویژه یهود باشد( طباطبایی،  اساس معتقد است که باید سؤال از اهل  داند و براین می

ی در داند، بگذرد، لذا بر آن است که توجیه بیت می ذکر را اهل ي فراوانی از روایات که اهل تواند از مجموعه از این بیان، نمی
گونه که شأن  را بدون در نظر گرفتن مورد ـ آن "فاسألؤا اهل الذکر"گونه روایات ارائه نماید. وي عقیده دارد که اگر خور از این

قرآن است ـ در نظر بگیریم، در این صورت سخن از حیث سؤال کننده، سؤال شونده و مورد سؤال عام خواهد بود. ولی به 
 ).285، ص12هستند (همان، ج -السالم علیهم-پیامبر بیت  اهلجهت مصداق، خاص است و آنان 

کاشانی در آیات ذیل است: *وإِذْ قُلْتُم یا موسى لَن نُّؤْمنَ لَک حتَّى نَرَى اللَّه جهرَةً  از جمله تأویالت یاد شده، تأویالت فیض
) وي در این آیه داللتی روشن 56و 55)/2اکُم من بعد موتکُم لَعلَّکُم تَشْکُرُونَ*(بقره (فَأَخَذَتْکُم الصاعقَۀُ وأَنتُم تَنظُرُونَ ثُم بعثْنَ

اسرائیل چیزي نبوده جر آنکه در  آورد که در بنی گونه دلیل می بیند. او به نقل از تفسیرقمی بر این امر، این بر جواز رجعت می
) ذهبی پس از نقل این سخن، آن را 134، ص1، ج1399وجود دارد (فیض کاشانی، مثل آن  -آله و علیه اهللا صلّی -امت محمد

داند و معتقد است که هیچ دلیل یا شبه دلیلی در این آیه بر رجعت وجود ندارد و  گیري انحرافی در تفسیر می اي جهت گونه
ق، 1406اساس است(ذهبی،  ادعایی بیاسرائیل وجود داشته در امت اسالمی نیز وجود دارد،  چنین ادعایی که هر چه در بنی

 ).53ص
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شدن در این دنیاست چرا که براساس محتواي آیه، باید بتواند شکر و سپاس و ایمان  اغلب مفسران برآنند که مراد آیه، زنده
االسرار معتقد است که این مرگ، مرگ عبرت بوده نه مرگ  ). صاحب کشف521، ص1، ج1408و تکلیف، تحقق یابد (رازي، 

). فیض کاشانی نیز شبیه این وقایع را نقل 193، ص1ش، ج1363ها پس از مرگ، دیگر بار مکلف بودند(میبدي،  و آن فنا
ها  ها را برگرداند، پس آن خداوند را به محمد و خاندان او سوگند داد که آن -السالم علیه-افزاید: موسی نماید، وي می می

 ). 134، ص1،ج1399برگشتند (فیض کاشانی،

اند،  هاي مخالفان نیز پاسخ گفته اند و به شبهه وجود آنکه بسیاري از مفسران شیعه دالیلی را در اثبات رجعت بیان نمودهبا 
هاي یاد شده، داللت این آیه را بر جواز رجعت کافی  گویی به شبهه رغم بیان دالیل و پاسخ اما برخی چون شیخ طوسی علی

شدن گروهی دیگر در زمان دیگر ندارد   مبعوث شدن یک قوم در یک زمان داللت برزنده شدن و داند و عقیده دارد که زنده نمی
 ).127، ص1429و عبداهللا زاده آرانی،  255، ص1تا، ج و این مسئله نیازمند دلیل مستقلی است (طوسی، بی

  معناى تأویل در نزد بزرگان سلف -8
 اند: به دو معنا به کار بردهگوید: به طور کلى، بزرگان سلف تأویل را  تیمیه مى ابن
و  "تفسیر"هاى  . تفسیر و بیان معناى کالم، چه موافق ظاهر لفظ باشد و چه مخالف آن؛ بنابراین نزد گروهى از سلف، واژه1

گوید: من از زمره راسخان در علم هستم و تأویل  عباس مى المعنى هستند، براى مثال، وقتى ابن مترادف و یا متقارب "تأویل"
گوید: علما به تأویل قرآن آگاهند، مرادشان از تأویل، تفسیر قرآن است. محمد بن جریرطبرى  دانم و یا مجاهد مى قرآن را مى

مرادش از تأویل، تفسیر » التأویل فى هذه اآلیه اختلف اهل«، »القول فى تأویل قوله کذا و کذا«گوید:  نیز که در تفسیرش مى
 ).28(ابن تیمیه، بی تا، ص   است

. حقیقت خارجى و اثر واقعى محسوس از مدلول کلمه؛ قرآن واژه تأویل را در همین معنا استعمال کرده است، براى مثال، 2
وزى که ) جز در انتظار تأویل آنند؟ ر آیا (آنان«)؛ 52)/7* (اعراف ( *هلْ ینْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِیلَه یوم یأْتی تَأْوِیلُه ي مراد از تأویل در آیه

وقوع اخبار قرآن درباره قیامت و بهشت و جهنم و انواع نعمت و عذاب است، پس وقوع این موارد، تأویل ». تأویلش فرا رسد
گونه تفسیر از این آیه و آیات مشابه،  ). این28و  16، 12، 10اخبار قرآن درباره وعد و وعید و بهشت و جهنم است (همان، ص 

 و قتاده نقل شده است.عباس، مجاهد و سدى  از ابن
وقتى  -وآله علیه اللّه صلّى -که پیامبر باره، روایتى را به عنوان شاهد آورده است و آن این تیمیه براى اثبات نظر خود در این ابن

ست که از باالى سرتان عذابى بر شما بگو او توانا«)؛ 65)/6(انعام (* أَنْ یبعثَ علَیکُم عذاباً منْ فَوقکُم  *قُلْ هو الْقادر على ي آیه
(کتاب تفسیر القرآن، ذیل  244، ص 5ج تا،  بی ترمذي،  ،(»انّها کائنۀ و لم یأت تأویلها بعد«را تالوت کرد، فرمود: ». بفرستد

 ).33(ابن تیمیه، پیشین، ص  یعنى، این امر به وقوع خواهد پیوست و هنوز واقع نشده استسوره انعام))
سنت از تأویل آیات مربوط به ذات و صفات الهی اجتناب  آید، این را که اهل پیشواي سلفیان به شمار می تیمیه که ابن

تیمیه  سنت با دیدگاه تأویلی جهمیه و معتزله بوده است. ابن داند که منشأ آن مخالفت پیشگامان اهل دارند، تهمتی می
سنت احمد بن حنبل خود به تأویل متشابهات پرداخت تا  هلکه امام ا گوید، چگونه این نسبت را بپذیریم و حال آن می

(رشید  داند! نادرستی تأویالت جهمیه را آشکار نماید، و کسی بر او خرده نگرفت که معناي متشابهات را جز خدا کسی نمی
 ).188، ص3، ج1414رضا، 

ها درك شدنی است، ولی  ن تقاد وي معانی آگیرد و به اع تیمیه در دایره اخبار قرار می بندي ابن آیات صفات الهی در دسته
(ابن کثیر،  اند تیمیه هم عقیده کثیر نیز با ابن قیم و شاگردش ابن ابن). 195(همان، صها در متن واقع نامعلوم است چگونگی آن

میه و تی سنت و ابن هایی از اهل بندي تفاوت تفسیرو تأویل و دیدگاه سنتی صبري متولی در یک جمع). 355، ص1، ج1415
تیمیه و شاگردانش تفسیراختصاص به  کند. از نظرابن گونه بازگو می کثیر) را در باب تأویل این قیم و ابن پیروانش (مانند ابن
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(صبري  ،"مخبربه"محکم و بعد اول متشابه یعنی شناخت خبردارد، ولی تأویل مربوط است به بعد دوم متشابه، یعنی شناخت 
 ).51همان، ص نامند( سنت، شناخت مفهوم خبر را تأویل می هاي اهل سنتی ولی )48تا، ص المتولی، بی

 کثیر تأویل از دیدگاه ابن -9
عمران از آیات محکم و متشابه، بیشتر تحلیلی از علل و معلولهاي به عمد  کثیر، بیان قرآن در آیه هفتم سوره آل از نگاه ابن

 اي تفسیري. بندي آن در دستهباشد تا به کارگیري  و به غیر عمد تفسیرِ غلط می

گوید) آیات محکم به  این ایده حتی در اظهارات کوتاهی که او در آغاز تفسیر این آیه دارد، نمود پیدا کرده است. (او می
برعکس، آیات  ها براي کسی وجود ندارد. که هیچ ابهامی در معناي آن شود، به طوري عنوان آیات بین و واضح توصیف می

، 2، ج(ابن تیمیه،بی تا ها از حیث داللت براي برخی افراد یا بیشتر آنان ابهام وجود دارد آیاتی است که در معناي آنمتشابه 
کندـ برگرداندن آیات متشابه به آیات  کثیر به وضوح بیان می گونه که ابن با توجه به این تفاوت، تنها گزینه تفسیري ـ آن ).5ص

 محکم است.

ها در تفسیر طبري نیز وجود داردـ که  کند ـ بسیاري از آن کثیر احادیث زیادي را نقل می رود، ابن میهمان طور که انتظار 
آمده است که تسمیه آیات محکم به  "جبیر بن سعید").در یکی از آن روایات به نقل از هماندرصدد تعریف این دو دسته است (

کثیر بعد از نقل این روایت  دارد. ابن  هاي مقدس وجود کتاب بدان جهت است که آن آیات در تمام "الکتاب   ام"عنوان 
شود که آیات  ) گفته است: معناي این روایت آن است که در هیچ دینی کسی پیدا نمی150/797( "مقاتل بن حیان"افزاید:  می

مختلف، موافق ایده طبري کثیر درباره این نوع تفسیرهاي  ). ایده ابن5، ص2، ج1415کثیر،  محکم را قبول نداشته باشد (ابن
 است.

دهد که از مفسران پیشین اخذ نشده است. انحراف (زیغ)  کثیر از فرازهاي بعدي این آیه، بینشهایی را ارائه می اما فهم ابن
مل تنها این انحراف شا ها از قرآن دارند. نه  باشند، دقیقاً به خاطر تفسیري انحرافی است که آن که برخی افراد متهم بدان می

گردد، بلکه در برخی موارد، دستکاري در معناي درست  پیروي از متشابه ـ در صورتی که متشابه به محکم برگردانده نشودـ می
کثیر براي این نوع تفسیر به  اي که ابن ). نمونه7و 6باشد(همان، ص منظور تطبیق دادن آن بر مقاصد نادرست خودشان می  به

به اصطالحاتی که در قرآن درباره وي آمده  -السالم علیه -رادي است که براي الوهیت عیسیکند، مربوط به اف رأي ارائه می
عمران) که به صراحت بر انسان  سوره آل 59کنند و قسمتهاي دیگر قرآن (مانند آیه  است (کالم خدا، روح خدا) استدالل می

 )7و 6، ص1کثیر، پیشین، ج گیرند( ابن بودن وي تأکید دارد را نادیده می

دهد که درباره پیامدهاي تحریف در تفسیر، اظهار نظر دقیقتري  کثیر این فرصت را می تکرار واژه تأویل در این آیه به ابن
به معناي تغییر و اصالح است.  "تأویل"کند. تعبیر وي از این مالمت (ابتغاء تأویله) مشابه تعبیر قرآن است. وجه مصدري واژه 

کندـ منازعات و اختالفات غیرقابل  کثیر نقل می ور که مورد تأیید احادیث زیادي است که ابنط نتایج چنین کاري ـ همان
 اجتناب است.

کثیر، شروع بدعت در  نمونه وي براي اختالفی که در زمینه تفسیر پدید آمده است، جریان خوارج است؛ زیرا به گفته ابن
کند که این  اندیشی، حدیث نبوي شاذي را نقل می ر به عنوان چاره). این مفس8اسالم با فتنه خوارج اتفاق افتاد (همان، ص

در میان امت من کسانی هستند که قرآن «کند و آن حدیث چنین است:  کننده و نسنجیده از تأویل را تقویت می توصیف گمراه
خالف آن روشی که باید تفسیر  ؛ یعنی قرآن را بر»اندازند کنند، آن را مانند مشتی خرماي نامرغوب به کناري می را تالوت می

 کنند (همان). شود، تفسیر می
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و  " اللّه"هاي  کثیر از رابطه کلمه اختالف بسیار جزئی در برداشت ابن "تأویل"در عین حال، نسبت به بررسی واژه 
اي  ي جداگانهها خورد، ممکن است این دو واژه، هر دو فاعل جمله قبلی باشد و احتمال دارد فاعل به چشم می "الراسخون"

کثیر را درباره این مسأله  فاعل فراز بعدي. آنچه تحلیل ابن "الراسخون"فاعل فراز قبلی باشد و  " اللّه"گونه که  باشند؛ بدین
دهد. اگر تأویل به معناي  اي است که او این دو احتمال را به دو معناي واژه تأویل پیوند می کند، شیوه تفسیري برجسته می

باشد  تنها فاعل براي این فراز می " اللّه") باشد، قهرا واژه 9، ص2ها (حقائق االمور و کنهها)( همان، ج و کنه آنشناخت حقایق 
و  "بیان"، "تفسیر"هاي  داند). ولی اگر تأویل به معناي عمل تفسیري و مترادف واژه (هیچ کس جز خدا تفسیر آن را نمی

کثیر  ) ابن10-9هر دو فاعل فرازي که نقل شد، خواهد بود(همان، صص "سخونالرا"و  " اللّه"باشد، طبعاً کلمه  "تعبیر"
گوید این معناي دوم قابل قبول است؛ هرچند که دانش آنان در حدي نیست که به حقایق اشیا آگاه باشند، ولی عالم به  می

 باشند، هستند. آنچه مخاطب آن می

کننده سخن وي در  کندـ با بیانی که منعکس این آیه مطرح میاین مفسر سپس بحث خود را در باب مسائل تفسیري ـ که 
برد. براساس آنچه خداوند از قول راسخون نقل  باشد ـ که عبارت است از یکپارچگی قرآن ـ به پایان می مقدمه تفسیرش می

تی و درستی تمام آیات کثیر مجددا راس ، ابن»ما به متشابه ایمان داریم، همه از طرف پروردگار ماست«گویند:  کند که می می
کند. بدین معنی که هر کدام از آیات محکم و متشابه، مؤید و گواه دیگري است؛ زیرا تمام قرآن  محکم و متشابه را تصدیق می

 ). 10، ص2کثیر، پیشین، ج از طرف خداست و هرچه از جانب خدا باشد، اختالف و تضادي در آن نیست( ابن

برشمرده شده  - آله و علیه اهللا صلّی-ین تأییدي را به همراه دارند، در حدیثی از پیامبرهاي راسخون در علم که چن ویژگی
کسی که با دست راستش کار «تواند به عنوان شرایط معنوي الزم براي یک مفسر قرآن به شمار آید:  است. این توصیف می

کند، در زمره  که شکم و شهوتش را حفظ میکند و قلبش سالم است و کسی  دهد، و زبانش جز حق بیان نمی خیر انجام می
 همان).»(راسخین در علم قرار دارد

هاي تفسیري آن دو از جمله  کثیر در زمینه تفسیر، ارتباط زیادي وجود دارد. کتاب تردیدي نیست که میان طبري و ابن
نوع کار تفسیري است که تفسیر طبري هاي این  آید. اتکاي زیاد بر مطالب سنتی از ویژگی ترین تفاسیرروایی به شمار می عالی

 باشند. همچنین هر دوي آنان عالقه خاصی به مسائل نظم و ترتیب دارند. و ابن کثیر، هر دو کامالً در این ویژگی شریک می

هاي نسبتاً مهمی ممکن است به دست آید. این  ولی دربررسی آثار آنان به منظور آگاهی از تأمالت تفسیري، تفاوت
اي که  خورد و هم در بحث بسیار اشاره هایشان به چشم می هم در برداشت مستقیم از مسائل موجود در مقدمه کتابها،  تفاوت

 شود. آوري شده، مشاهده می عمران جمع ها درباره آیه هفتم سوره آل از تلقی آن

دارد. او وجود  ردار است، برمیتوان ادعا کرد که طبري نخستین قدم الزم در پیشبرد دانش تفسیر را که از انسجام برخو می
دهد. این اصلِ  اي را براي آن قرار می دهنده شناسد و اصل سازمان تنوع موضوعات را در مجموعه قرآن به رسمیت می

باشد،  گیرد. او در وهله نخست که مربوط به مقدمه وي می بندي را به خود می هاي دسته دهنده، شکل نظام سازمان
کند. آیات قرآنی از لحاظ تئوریک براساس (برداشت) احتمالی مفسران ـ نه بالقوه ـ  رج اتخاذ میاش را از خا بندي دسته
دهد،  عمران از متون قرآنی به عنوان آیات محکم یا متشابه ارائه می شود. برعکس، تعریفی که آیه هفتم سوره آل بندي می دسته

 کنندگان آن. هاي تفسیري دریافت باشد تا توانایی بحث می جا خود متون، بیشتر مورد از درون گرفته شده است. در این

شناسانه است. جالبتر آن است که او عالوه بر توجه کامل  کثیر ـ به صورتی بسیار آگاهانه ـ روش از سوي دیگر، رهیافت ابن
مناسب دست یافت. عالوه بر کند که با آن بتوان به تفسیري  بندي، بر رویه تأکید دارد. او شروع به بیان مراحلی می به دسته
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ها را مورد ارزیابی قرار داد،  هایی که به آن وسیله بتوان اعتبار آن العاده و روش آن، وي به کاربرد احتمالی منابع اسالمی فوق
جا  اینبرد، به همان میزان مورد توجه است. او در  تمایل دارد. دقّتی که او در تمایز کار تفسیري مفید از غیر مفید به کار می

سازد.این دغدغه خاطر نسبت به روش تفسیري  اي قرآنی، رویه بعدي را که باید دنبال شود، مشخص می مجدداً بر پایه نمونه
جا  اي در این کند. ولی پیامد منفی کاربرد نادرست چنین رویه عمران را مشخص می کثیر از آیه هفتم سوره آل نیز تحلیل ابن

هایی از  ها هر دو نمونه بندي آیات به محکم و متشابه یا تحریف عمدي تفسیرهاي آن فتن دستهدغدغه اساسی است. نادیده گر
آورد،  پدید می "تأویل"طور، روشی که فهم متغیر این مفسر از واژه  کند که نادرست است. همین دانش تفسیري را ارائه می

کننده متن، به علم نامتناهی خداوند  ز اصالح گمراهباشد. این گستره ا براي هر دو داللت ضمنی منفی و مثبت، مناسب می
 کند. سرایت می

شناسانه تخریب  کثیر را نیز متوجه خطرات ناآگاهی روش شناسی، ابن ظاهراً، این دغدغه بسیار آگاهانه نسبت به روش
اك بسیار دقیقِ که در مقابل توصیف پیامدهاي خطرن کند. دیدگاه خود وي درباره هرمنوتیکس هنگامی عمدي معنایی می

 دهد. گردد، دقت و ویژگی خاصی را ارائه می هایی به طور کامل ترسیم می کاربرد غلط چنین تکنیک

 نتیجه:
اى از موارد اعراب مربوط را هم بیان کرده و سپس روایات مأثور از  . فیض در آغاز، به تفسیر لغوى آیات پرداخته و در پاره1

هاى معروف  را در تفسیر آیات آورده است. او در نقل احادیث بر تفاسیر قمى و عیاشى و دیگر کتاب -السالم علیهم –اهل بیت 
حدیث تکیه کرده است؛ ولى در نقل روایت تنها به نقل احادیث صحیح اکتفا نکرده، بلکه هر حدیثى را که با موضوع آیات 

ها را از عهده خود برداشته است.  مربوط، مسؤولیت بررسى صحت و سقم آن متناسب دیده است آورده و با ذکر منابع و مآخذ
اى نقل کرده است که خواننده را به  اى که بر او وارد است این است که در بسیارى از موارد، حدیث را به گونه اشکال عمده

 که در بسیارى موارد، چنین نیست. لىکند روایت طرح شده، تفسیر قطعى آیه است؛ در حا که گمان مى اندازد؛ چنان اشتباه مى
آورد و طبق اخبار و آثار وارد،  است. او ابتدا آیه یا آیاتى را مى "تفسیر طبرى"همان شیوه  -تقریبا -کثیر . شیوه تفسیر ابن2

سازد و  مطرح مىاى باشد، آن را به صورت سؤال  پردازد و اگر شبهه کند و به قرائت و مسائل لغوى و ادبى مى ها را تفسیر مى آن
ها پرداخته، وجه ارجح را بیان  دهد و در صورت تعارض و اختالف اقوال به جرح و تعدیل آن بر وفق روایات سلف بدان پاسخ مى

 کند. مى
به بررسى سند توجه کامل شده و یک یک سندها مورد  "تفسیر طبرى"ویژگى این تفسیر آن است که در آن، بر خالف 

و صحیح و ضعیف و حسن و غریب مشخص گردیده است؛ که از توانایى فراوان مفسر در این خصوص ارزیابى قرار گرفته 
افزاید؛ بدین  کند و عالوه بر زدودن غبار اسرائیلیات از چهره تفسیر که بدان اشاره شد، بر ارزش این تفسیر نیز مى حکایت مى

 جهت این تفسیر اعتبار خاصى نزد همگان یافته است.
پردازد و در موارد دیگر براساس مشرب روایی خود به دنبال جمع و توفیق  اي موارد به نقد اسرائیلیات می پاره. فیض در 3

آورد. که باب نقد و بحث را در تأویالت  بین روایات به ظاهر متعارض است در این رویکرد وي گاه به تأویالتی عرفانی روي می
 گشاید. دلی می

کثیر، از جمله مفسرانی است که به نقد و رد اسرائیلیات پرداخته و با نمایاندن   ن عمرو بن. حافظ عمادالدین اسماعیل ب4
ها پرده برداشته است. او در مقدمۀ تفسیرش، خاطرنشان ساخته که از اسرائیلیات  ها، بارها از بی پایه بودن آن سرچشمۀ آن

ها را تضییع  لب یا تفسیر قرآن. وي در جاي دیگر، پرداختن به آنتوان بهره برد، نه براي اثبات مط صرفاً به عنوان استشهاد می
کند و البته تا حدود زیادي در این کار موفق بوده است. وي  ها معرفی می گیري از آن داند و شیوة خود را کناره عمر می
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الم بوده است و یا داند که هدفشان مخدوش نمودن حقیقت اس همچنین منقوالت اسرائیلی را یا ساختۀ دست ملحدانی می
 جزئیات و تفاصیلی که هیچ سودي ندارد.

کثیر تفسیراختصاص به محکم و بعد اول متشابه یعنی شناخت خبردارد، ولی  قیم و ابن تیمیه و شاگردانش ابن . از نظرابن5
خبر را تأویل سنت، شناخت مفهوم  هاي اهل ، ولی سنتی"مخبربه"تأویل مربوط است به بعد دوم متشابه، یعنی شناخت 

 نامند. می

هاي به عمد و به غیر عمد  کثیر، بیان قرآن از آیات محکم و متشابه، بیشتر تحلیلی از علل و معلول در حالی که از نگاه ابن
کند  بسیاري از  کثیر احادیث زیادي را نقل می اي تفسیري. همچنین، ابن بندي باشد تا به کارگیري آن در دسته تفسیرِ غلط می

 ها در تفسیر طبري نیز وجود دارد. آن
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 چکیده

هدف از انجام این مقاله، شناسایی دوراهی هاي نظام آموزشی در دو حیطه تربیت شهروند ملی و تربیت شهروند جهانی        
و ضرورت آن، اصول، اهداف، الگوها و استراتژي هاي تربیت می باشد که ابتدا مفهوم و تعریف شهروند ملی و جهانی، اهمیت 

شهروند ملی و جهانی مورد بحث قرار گرفت و در پایان نیز به نتایج پژوهش هاي انجام شده درباره تربیت شهروند ملی و 
ي است که جهانی اشاره گردید. به طورکلی می توان بیان کرد که تربیت شهروند ملی و جهانی یک آموزش اساسی و ضرور

باید در طول زندگی افراد و به صورت یادگیري مشارکتی انجام گیرد و در آموزش آن به اصول دموکراسی و آموزش هاي 
چندفرهنگی و تکثرگرا توجه شود. همچنین در جهت ارتقاي تربیت شهروند ملی و جهانی باید در حیطه هاي شناختی (دانش 

حرکتی (مهارت ها) به صورت اساسی و چندجانبه برنامه ریزي  -ا) و حیطه روانیه ها و گرایش و فهم)، حیطه عاطفی (ارزش
هاي اساسی در حوزه تربیت  هاي قابل توجهی از نوجوانان و جوانان دچار ضعف دهد که گروه نتایج نشان می صورت گیرد.

هاي محلی، ملی و جهانی در  تشهروند ملی و تربیت شهروند جهانی هـستند که در چنـین وضـعیتی، آموزش حقوق و مسئولی
پذیري و  هاي کالس، آموزش رفتار مبتنی بر تفکـر درسـت، مسئولیت هاي درسی، فعالیت جوانب گوناگون شـهروندي در برنامه

 گیري اندیشمندانه ضرورت و جایگاه واالیی دارد.  تصمیم
 تربیت شهروند ملی، تربیت شهروند جهانی. کلید واژه ها:

 
 مقدمه

ویژگی ها و خصوصیات شهروند خوب و سازماندهی عناصر و مؤلفه هاي نظام آموزشی براي پرورش و رشد چنین شناسایی 
شهروندانی، یکی ازعمده ترین اهداف نظام آموزشی کشورهاي مختلف جهان را تشکیل می دهد. در مطالعه اي که با مشارکت 

منتشر شده است نشان می دهد که هم اکنون » شهرونديمطالعات «کشور جهان انجام شده است و تحت عنوان  20بیش از 
در کشورهاي مختلف جهان، بخش عظیمی از تحقیقات و منابع مصروف کشف این حقیقت می شود که شهروند مطلوب براي 
جامعه آنها باید داراي چه خصوصیاتی باشد و چگونه می توان این صفات و ویژگی ها را در اقشار مختلف جامعه توسعه و 

 ).218، ص 1382ترش داد  (طالب زاده و فتحی واجارگاه، گس
و انسانی نوجوانان و جوانان  نگرش بنیادي در این مقاله آن است که رشد شخصیت و تحکیم هویت و نظام ارزشی ملی و دینی

زندگی انسانی ملی و جهانی و مهارت هاي  ،ایرانی مهمترین وظیفۀ تربیتی مدارس و دانشگاهها است و تربیت شهروندي محلی
هاي درسی مدارس و دانشگاها در نظر گرفته  جدایی ناپذیر از برنامه از طریق آموزش درست اندیشیدن، باید به عنوان بخـشی

تربیت شهروند ملی و جهانی نوجوانان و جوانان اعتال بخشند، باید آنان را براي  شود. مدارس و دانشگاهها اگر بخواهـد بـه
شدن در قرن حاضر آماده کنند. غفلت از این وظیفۀ مهم، نه تنها باعث فقر هویتی، تربیتی و جهانی  زندگی در عصر

هاي وسیعی از نوجوانان و جوانان خواهد شد بلکه زمینۀ جذب بـی رویـۀ گـروه هـاي وسـیع  بینی گروه جهان محدودنگري
خواهـد آورد. بی تردید یکی از مهم ترین و           سازي بیگانه را نیز فراهم دیگري از آنان به فرهنگ و سبک زندگی جهانی

نگر است. افرادي که بتوانند خود  اساسی ترین وظایف مدارس و دانشگاهها تربیت شهروندانی آگاه، متعهد، فعال، خالق و جامع
در واقع مدارس و دانشگاهها جایی هستند که            .را با ارزش ها، آداب و رسوم جامعه محلی، ملی و جهانی سازگار نمایند

دانش آموزان و دانشجویان در آن با حقوق و مسئولیت هاي شهروندي و مدنیت آشنا شده و خود را براي زندگی در اجتماع 
در جهان این تغییر و تحوالت که ناشی از تحوالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فناوري اطالعات  .بزرگ آماده می کنند
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کنونی است، تأثیري عظیم بر جنبه هاي گوناگون زندگی اجتماعی و فرهنگی به جاي گذاشته و دانش آموزان و دانشجویان را 
لذا براي سازگاري با تغییرات و تحوالت روزافزون در جهان  .از افرادي محلی و ملی به انسان هایی جهانی تبدیل کرده است

نی از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است که این مقاله در واقع مروري بر مفهوم شناسی، امروز تربیت شهروند ملی و جها
 اهداف و اصول، الگوها و استراتژي هاي شهروند ملی و جهانی می باشد.

 مبانی نظري 
 مفهوم شهروند ملی

یري و عمل آگاهانه و تصمیم گ عبارت از رشد و پرورش دادن ظرفیتهاي افراد و گروهها براي مشارکت و 37شهروند ملی
این آموزش ها شامل حقوق انسانی، رشد مستمر و همه  مسئوالنه در زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادي و فرهنگی است.

جویی، برابري اجتماعی و حرمت نهادن بـه تفـاوت هاسـت. منظـور از حقـوق  جانبه، اخالق و ارزشها، صلح و مسالمت
و  مشترك و حقوق و آزادي هاي انسانی است. آگاهی سیاسی به معناي دستیابی به دانشارزش هاي  انـسانی، یـادگیري

). تربیت شهروندان فعال و مسئول کمک بزرگی به 15، ص 2006، 38شناخت امور سیاسی و نظام هاي سیاسی اسـت (سـید
توسط خانواده و مدرسـه و  ها می تواند و محیط زندگی است. این آموزش پیشرفت فردي و اجتماعی و حفاظت از طبیعـت

باید  رسـانه هـاي همگـانی و نهادهاي اجتماعی صورت گیرد، اما مسئولیت اصلی آن بر دوش نظام آموزش و پرورش است کـه
آنان شهروندانی فعال و مسئول  آموزان با یکدیگر و با سایر افراد و گـروههـا از به گونه اي عملی و در جریان ارتباط هاي دانش

همۀ افراد نیازمند آموزش  از آنجا که ادراك افراد از حقوق و مسئولیت هاي شهروندي متفاوت (و گـاه متعـارض) اسـت، .بسازد
 ەٴ ها می تواند دربرگیرند هستند. این آموزش شهروند ملی براي کنش و واکنش مسالمت آمیز در برخـورد بـا تفـاوت هـا

تفاوت ها براي پیشرفت فردي و اجتماعی، رشد ویژگی هاي درونی  از فوائـدراهبردهاي گفت وگو، مصالحه، آگاهی یـافتن 
حقوق انسانی (مانند نژادپرستی، تبعیض جنسیتی،  ەٴخطر تعارض هاي تهدیدکنند پذیرش       تفاوت هـا و آگـاهی از

 ).13، ص 2003، 39است (جیمزبرتربینی گروه هاي معین اجتماعی و فرهنگی، و تعصبات فرقه گرایانه) و ضرورت مقابله با آنه
 مفهوم شهروند جهانی

در سطوح محلی و ملی است و در درجه دوم، با  در درجه اول، داراي وجوه مشترك مهارت هاي زندگی» شهروندي«مفهوم 
 جهانی ارتباط دارد. هر فردي که به دنیا می آید باید به عنوان یک شهروند شناخته شود و از مهارت هاي زندگی در جامعه

انجمن         1994در سال  مقرر شده است بهره مند شود.» عهدنامه حقوق کودك«و » اعالمیه حق رشد«حقوقی که در  تمام
 هاي متفاوت و مشترك آموزش شهروندي پژوهشی تطبیقی به عنوان ویژگی بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به انجام

به معناي آموزش شهروندي همراه با  40آموزش شهروند جهانی ).19 ، ص1385کشور جهان پرداخت (لطف آبادي،  24در 
 اتباع یک ملت (از هر رنگ و نژاد و زبان و فرهنگ و باور و اندیشه و سبک زندگی) نیـز هـست. حقوق برابر و عادالنه بـه تمـام

تنوع، قانون و حقوق و  کیفیـت واین آموزش ها که می تواند در برنامه هاي درسی نیز جاي گیرد، شـامل حرمـت نهـادن بـه 
همکاري، فردیت و اجتماعی بودن، مردم ساالري  هـاي انـسانی، نظـم و آزادي، قـدرت و پاسـخگویی، تفـاوت و مـسئولیت

   ).13، ص 2003است (جیمز،  واقعی، تسلط قانون عادالنه، و برابـري و عـدالت
شهروندي جهانی، شیوه اي براي درك نحوة عملکرد جهان و به هم پیوستگی مردم جهان به «) معتقد است: 2011( 41بریگهام

یکدیگر، شیوه اي براي نگریستن به برابري و عدالت اجتماعی، واقعیت هاي موجود، تفاوت ها و راه هایی که می توان در وضع 
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اس تفکّر انتقادي، به چالش کشیدن بی عدالتی ها و تمرین حقوق موجود تغییر ایجاد کرد و در نهایت شیوة عمل براس
)، برنامۀ درسی تربیت شهروند جهانی؛ برنامه اي است 2008( 42به باور استوارت ).16، ص 2011(بریگهام، » شهروندي است

وستگی همۀ مردم جهان به که بتواند، شهروندانی مسئول را تربیت کند که به تفاوت ها احترام می گذارند، وابستگی و به هم پی
کنند و آمادگی دارند که متعدانه و با حساسیت، براساس مالحظات محلی و جهانی عمل کنند. شهروندانی  یکدیگر را درك می

که نسبت به موقعیت خود و موضوعات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سطح جهانی آگاهی دارند و در برابر بقا و پایداري 
 ).26، ص 2008عهدا هستند (استوارت، محیط زیست جهانی مت

 ضرورت و اهمیت تربیت شهروند ملی و جهانی
در بحث اهمیت تربیت شهروند ملی باید بیان داشت که شهروندي نوعی از اجتماعی شدن و حاکی از آماده شدن براي زندگی 

می انـسانی در جوامـع گونـاگون در جامعۀ محلی و ملـی و جهانی است، اما با وجود اینکه حقوق و مسئولیت هـاي عمـو
همانندي دارد، آنچه در این میان اهمیت بیشتري می یابد و همۀ کشورها عمالً اتباع خود را بـراي آن آماده می سازند، 

). در کشوري نظیر ایران که جامعه اي است متکثـر و مملـو از 36، ص 2001، 43عضویت فرد در جامعۀ ملی اسـت (دامـون
ونـاگون اجتمـاعی و فرهنگی و زبانی و قومی، تربیت شهروندانی که به حقوق برابـر و انـسانی تمـام هـموطنـان گـروه هـاي گ

خـود احترام بگذارند و کرامت انسانی همۀ آنان را در عمل پاسداري کنند، نشانه اي از تربیت شـهروندي ملی و حرمت 
ه هیچ فرد یا افرادي که ملیت ایرانی دارند، دچار تبعیض نشوند و به گذاشتن به حقوق تمام انسانها نیز هست مشروط بر آنک

این یا آن بهانه جدا از مجموعۀ سایر شهروندان ایرانی به حساب نیایند. شهروندانی که عمالً برابري حقوق یکایک هموطنان 
ان کشورهاي دیگـر نیـز بـاور خواهنـد خود را بالاستثناء به رسمیت بشناسند، مسلماً حرمت انسانی و حقوق برابر را براي مردم

هایی است که در نظام تعلیم و تربیت شهروندي باید به آحاد مـردم داده شـود تا افراد و گروه هاي  داشت. چنین آموزش
مهارت هاي براي آنکه  .تکلیـف براي این و آن بدانند ەٴمعینی نتوانند به بهانه هاي واهی خود را برتر از دیگران و تعیین کننـد

مشارکت شهروندي متناسب با هویت تاریخی و فرهنگی ایرانی در بین دانش آموزان شکل بگیرد، آنان باید با تمام میراث 
فرهنگی و هویت ملی و دینی و انسانی خود آشنا شوند و زندگی خود را متناسب با زندگی در جهان کنونی سازماندهی کنند. 

با استحکام بخشیدن به هویت ملی دانش آموزان و حرمت و کرامـت انـسانی آنـان گـره به بیان دیگـر، تربیـت شهروندي 
 ).26، ص 1385خورده            است (لطف آبادي، 

از طرفی در بحث ضرورت و اهمیت تربیت شهروند جهانی باید بیان داشت که در عصر مبادله اطالعات، تصور انسان و      
جهانی آن غافل  جامعه اي خاص ممکن نیست و در این امر نمی توان از تأثیر جامعه به معنايویژگی هاي او تنها در درون 

بود. در این زمینه به منظور جلوگیري از شوك آموزشی و تأخر فرهنگی باید به چاره جویی پرداخت که نخستین گام آن 
است. جهانی شدن و تربیت شهروند جهانی هاي آن در مقایسه با وضعیت مطلوب  وضعیت موجود و کمبودها و کاستی شناخت

صاحبنظران مهم  در اندیشه هاي پیامبران بزرگ الهی دارد و فیلسوفان و مربیان بزرگ و بحث بسیار مهمی است که ریشه
همچنین سازمان هاي بین المللی مانند یونسکو و یونیسف به این امر  برنامه درسی نیز به این موضوع توجه خاصی داشته اند،

این برنامه ها با عنوان آموزش جهانی در  توجه نموده و برنامه هایی را در کشورهاي مختلف پیگیري می نماید. یکی از ممه
در سال هاي اخیر در  جمهوري اسالمی ایران بوده که به صورت آزمایشی اجرا شده است. تعدادي از کشورهاي جهان، از جمله

رویکردي جهان نگر در آموزش و پرورش به شکل عام و برنامه هاي  و اتخاذ مورد اهمیت و ضرورت توجه به مسایل جهانی
 شکل خاص، سمینارها و همایش هاي متعددي برگزار شده است که از میان آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد: درسی به

و نظام آموزشی کشور،  همایش جهانی شدن -2 1380سمینار جهانی شدن و اطالع رسانی در دانشگاه فردوسی مشهد،  -1
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 همایش ملی جهانی شدن تعلیم و تربیت، جهاد دانشگاهی، دانشکده علوم -3 1382راهبردي تهران،  پژوهشکده مطالعات
سمینار برنامه هاي درسی و فناوري اطالعات،  -4 1383تربیتی دانشگاه تهران و دفتر مطالعات سیاسی وزارت امورخارجه، 

 همایش جهانی شدن و بومی ماندن، انجمن مطالعات برنامه هاي درسی، -5 1383درسی،  انجمن مطالعات برنامه هاي
 ). 26، ص 1385(لطف آبادي،  1387دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 

 اصول تربیت شهروند ملی و جهانی
 از:تربیت شهروند ملی را می توان با توجه به اصول زیر تبیین نمود که عبارتند 

 جستجوگري       -7شایسته ساالري  -6مردم ساالري دینی  -5نوعدوستی  -4روشمندي  -3هدفمندي  -2ارزشمندي  -1
 ).23، ص 1389(شکوري، اعتدال  -12وطن دوستی  -11سالمت  -10کفایت  -9استقالل فردي  -8

 ه عبارتند از:از طرفی تربیت شهروند جهانی را می توان با توجه به اصول زیر تبیین نمود ک
 است.» یک آموزش پایه و اساسی«آموزش و پرورش جهانی،  -1
 است.» یادگیري در طول زندگی«آموزش و پرورش جهانی،  -2
 .است» یادگیري مشارکتی«آموزش و پرورش جهانی،  -3
 است.» همه افراد«آموزش و پرورش جهانی، شامل  -4
 است.» مل) اجتماعیآموزش براي اقدام (ع«آموزش و پرورش جهانی،  -5
 است.» آموزش اقتصادي«آموزش و پرورش جهانی،  -6
 است.» مستلزم مشغولیتهاي فناوري«آموزش و پرورش جهانی،  -7
 فراهم می کند. »تفکر انتقادي و خالق«آموزش و پرورش جهانی، شرایط الزم را براي  -8
 است.» آموزش چند فرهنگی«آموزش و پرورش جهانی،  -9

 ).5، ص 1999، 44است (سوینارسکی» آموزش اخالقی«و پرورش جهانی، آموزش  -10
 اهداف تربیت شهروند ملی و جهانی

 است: ) اهداف زیر را براي تربیت شهروند ملی که مورد توافق کشورهاي مختلف است بیان نموده1993( 45دارکر
 توانایی دیدن مسایل و نحوه برخورد آنها به عنوان شهروند جامعه جهانی. -1
 نقش یا وظیفه اي که به آنها واگذار شده است. توانایی کارکردن با دیگران به صورت همکاري و پذیرفتن مسئولیت در -2
 توانایی درك، پذیرش و تحمل تفاوت هاي فرهنگی. -3
 توانایی تفکر انتقادي و سازمان یافته. -4
 تمایل به حل تعارضات خود با دیگران به روشهاي مسالمت آمیز. -5
 تمایل به تغییرات زندگی و عادت مصرف به منظور محیط زیست. -6
 تمایل به حساس شدن حقوق بشر و دفاع از آن. -7
 و بین المللی. تمایل به توانایی مشارکت در فعالیت هاي سیاسی در سطح محلی، ملی -8

 است: ) اهداف زیر را براي تربیت شهروند جهانی بیان نموده1993( 46از طرفی دارسیون
 شناخت کشورهاي دیگر و آگاهی از فرهنگ آنها. -1
 آگاهی از مسایل جهانی و نقش سازمان ملل متحد در حل آنها. -2
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 شناخت مسایل مرتبط با حقوق بشر. -3
 ).21، ص 1385درك روابط انسان و محیط زیست (قائدي،  -4

 الگوها و استراتژي هاي تربیت شهروند ملی و جهانی
مطرح شده است. وي حداقل سه  47توسط کستلز اي مختلفی ارایه شده است که یکی از بارزترین آنهابراي شهروندي، الگوه

 ارایه کرده است، که عبارتند از: الگوي اساسی براي شهروندان
به عمل می آید که در برخی از کشورهاي  در این الگو، برخوردهاي متفاوتی با شهروندان الگوي حذفی متفاوت: -1

به عنوان  شهروندان می توانند وارد بازار کار شوند، ولی این به معناي عضویت مهاجران اعمال می شود. براي مثالمهاجرپذیر 
یک شهروند جامعه نیست. همچنین در جوامعی که شهروندان را به درجات و دسته جات مختلف تقسیم می کنند و هر یک از 

 الگو مشاهده می شود. برخوردار هستند، در این آنها از مزایا و امکاناتی
مهاجران تازه وارد از طریق فرآیند سازگاري و  در این الگو نسل نوجوان و جوان یا: 48الگوي جذب یا همانندسازي -2

خاص  می شوند. این بدان معنا است که از افراد انتظار می رود که ویژگی هاي 50تلفیق در جامعه 49(انطباق یک طرفه)
هاي اختصاصی، خود را با ویژگی هاي  ترك این ویژگی د را فراموش کرده و کنار بگذراند و بااجتماعی، فرهنگی و زبانی خو

را به نمایش میگذارد و در  نمایند. این الگو در مقایسه با الگوي حذفی متفاوت، روش مردم ساالرانه تري اکثریت جامعه منطبق
 آن شهروندان از حقوق بسیاري برخوردارند.

است و تمام شهروندان به کلیه حوزه هاي اجتماعی و  این الگو، حقوق مساوي در اختیار تمام افراد در51: الگوي تکثرگرا -3
بدون آن که از آنها انتظار رها کردن احساسات و تعلقات متفاوتشان وجودداشته باشد (طالب زاده و  منابع دسترسی دارند،

 ).218، ص 1382فتحی واجارگاه، 
 هرونديدیدگاهها پیرامون تربیت ش

 )2015تربیت شهروندي بنیاد از منظر آکسفام (
) به سه دسته کلی دانش و فهم، مهارت ها و ارزش ها و 2015( 52مؤلفه هاي تربیت شهروند جهانی را که توسط بنیاد آکسفام

 نگرش ها به شرح زیر تقسیم شده است.
 

 )2015. مؤلفه هاي تربیت شهروندي (آکسفام، 1جدول 
 ارزش ها و نگرش ها ها مهارت دانش و فهم

 احساس هویت و عزّت نفس تفکّر انتقادي و خالق عدالت و برابري اجتماعی
 تعهد به عدالت و برابري اجتماعی همدلی هویت و گوناگونی

 احترام به افراد و حقوق بشر خودآگاهی و اندیشه جهانی شدن و وابستگی متقابل
 ارزشی)تنوع (گوناگونی  ارتباطات توسعۀ پایدار

 دلواپسی نسبت به محیط زیست همکاري و حل تعارضات صلح و تعارض
 مسئولیت پذیري اجتماعی و تعهد به مشارکت توانایی مدیریت پیچیدگی و فقدان قطعیت حقوق بشر

 اعتقاد به توانایی مردم در ایجاد تغییر آگاهی و عمل تأملی قدرت و حکومت
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با توجه به مؤلفه هاي باید گفت که تربیت شهروندي، فراگیران را در توسعۀ دانش، مهارت ها و ارزش هاي مورد نیاز براي 
تأمین امنیت عادالنه و سازگار با محیط زیست جهان توانا می کند. همچنین تربیت شهروند جهانی، کودکان و نوجوانان را به 

 ). 39، ص 2015و نگرانی هاي فعال در این زمینه تشویق می کند (آکسفام،  مراقبت از سیارة زمین و توسعۀ همدلی
 )1396تربیت شهروندي از منظر رشیدي و همکاران (

صاحبنظران عقیده داشتند که آموزش ناکارآمد در حوزه تربیت شهروندي به دو دلیل صورت می گیرد که دلیل نخست نبود 
اصالح ذهنیت و آموزش از طریق شهروندي به شهروند دیگر است که در این نوع برنامه یادگیري از طریق آموزش مفاهمه و 

آموزش به مبانی اي نظیر یادگیري بر پایه تعامل و واقع نگري، آزاداندیشی، همکنشی، همگرایی، هم افزایی و اکتشاف توجه 
درسی است. آنها معتقدند که ضعف نمیشود. دلیل دوم از نظر برخی دیگر از صاحبنظران آموزش ناکارآمد در ضعف برنامه 

برنامه درسی پنهان و برنامه درسی عمومی که بهترین فضا براي انتقال ارزش هاي الزم را در تربیت شهروندي فراهم می کنند، 
در نظر گرفته نشده است. کاستی در سیستم سازي؛ یعنی کاستی در سهیم کردن دیگران در کارهاي گروهی راهبرد دیگري 

لت از آن مانع افزایش تعامل، تساهل و تحمل می شود و روحیه همکاري و در نهایت، بازده کیفی سیستم را در است که غف
زمینه هاي اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کاهش می دهد. نبود بازنگري در نگاه ابزاري به انسان و تملک گرایی در 

ن رویکرد نئولیبرالیسم در خصوص مفهوم شهروند جهانی می توانند برابر امانتداري عواملی هستند که در کنار اصالح نشد
محل توجه باشند. در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن سازه هاي علّی، محیطی، زمینهاي و عوامل موجود که بیان شد، آنگاه 

د آموزش نقادي درست و پژوهی، نبود یادگیري مداوم و پایدار، نبو عدم شکل گیري آموزش با رویکرد جهانی، نبود آینده
اصولی،            بی توجهی به تنوع فرهنگی و تالش براي مدیریت کردن فرهنگ همه به عنوان حلقه هاي زنجیري می شوند 
که مهمترین پیامد آن دست نیافتن به تربیت شهروند جهانی از طریق برنامه درسی دانشگاهی است (رشیدي و همکاران، 

 ).105، ص 1396
 ینه ها پیرامون تربیت شهروند ملی و تربیت شهروند جهانیمرور پیش

نگاهی گذرا به سوابق تربیت شهروند ملی و تربیت شهروند جهانی کشور و توجه به تحقیقات انجام شده در این زمینه، بیانگر 
واقعیات موجود آن است که آموخته هاي نظري و عملی حاصل از این آموزش ها در جهت پرورش شهروندان ملی و جهانی با 

در خصوص شهروند جهانی کشورهاي پیشرفته جهان تفاوت دارد. نظام آموزشی در سطوح بین المللی و ملی، با رویکرد تلفیقی 
 نیازمندیهاي اجتماعی است از جمله:  در پی تحقق بخشیدن به استعدادهاي بالقوه آدمی و کمک به رفع

ن و ارتقاي شهروندي جهانی نشان داد واژه شهروندي به هویت بین شخص و مفهوم، ارکا ) در پژوهشی با عنوان1396همتی (
که مقدم بر » جامعۀ جهانی«شخص را با هویت » جهانی«یک شهر، دولت یا ملت اشاره دارد. ترکیب این عبارت با واژه 

از جغرافیا یا مرزهاي عنوان شهروند مکان خاص است، تعریف کرده است. ایده این است که هویت شخص فراتر   به  هویتشان
است. در شهروندي جهانی » انسانیت«تر  ها ناشی از عضویت در یک طبقۀ وسیع ها و حق سیاسی قرار دارد و مسئولیت

هاي  هاي بنیادین اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و زیست محیطی جهان امروز در همۀ سطوح توسط اشخاص، سازمان واقعیت
گیري دولت دموکراتیک  گیرد. عدم شکل ملی از طریق یک نگاه جهانی مدنظر قرار می هاي جامعه مدنی، اجتماعات و دولت

هاي جهانی و در برابر شهروندان، نشان از ناکارآمدي و فقدان اثر بخشی الزم  جهانی پاسخگو و مسئول در قبال چالش
است، به عنوان مکمل ساختارهاي ساختارهاي موجود جهانی است. بنابراین شهروندجهانی که عملگرایانه و شهروند محور 

هاي اطالعاتی و ارتباطاتی در موضوعات جهانی از جمله  موجود شکل گرفته و در حال تقویت است. شهروندان ازطریق شبکه
مسائل اکولوژیکی، حقوق بشر، صلح و فقر جهانی مشارکت فعال دارند. این شهروندي از طریق فناوري اطالعات، آموزش زیست 

 شود. ش چند فرهنگی و آموزش حقوق بشر تقویت میمحیطی، آموز
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الگوي کارآمد تربیت شهروند جهانی در بستر نظام آموزش و پرورش نشان داد  ) در پژوهشی با عنوان1394منافی شرف آباد (
این  که رســالت آموزش و پرورش در همه دوره ها، پرورش نسل هاي انسانی براي برآوردن نیازهاي /جوامع بوده است . در

میان ، تربیت شهروندي جایگاه ویژه اي دارد. با گذشت زمان و تغییر و تحوالت پیش آمده ، نیازهاي فردي و محلی فراتر رفته 
و در ارتباط با ســایر جوامع ، نیازهاي مشترك پیدا شده و در نتیجه دغدغه نظام هاي آموزشی و پرورشی ، دامنه گسترده اي 

ی که در عصر جهانی شدن ، انســان ها نیازهاي مشترکی پیدا کرده اند. در چنین شرایطی ، نظام پیدا کرده اســت ؛ تا جای
آموزش و پرورش براي پویایی و بالندگی ناگزیر است در کنار ارائه آموزش هاي عمومی و تخصصی ، به دانش آموزان کمک 

مواجهه با شــرایط و مقتضیات عصر جهانی شــدن ، کند تا دانش ها، نگرش ها و مهارت هایی را کسب کنند که بتوانند در 
موفق باشــند. نتایج اصلی پژوهش حاکی از آن اســت که آموزش و پرورش باید دانش آموزان را نه فقط براي زندگــی در 

و، زمانی    جامعه خود و درونی کردن ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی ، بلکه براي زندگی در جامعه جهانی تربیت کند. از این ر
دســتگاه هاي تربیتی مدارس در رسیدن به اهداف و رســالت هاي خود موفق خواهند بود که بتوانند شهروندانی آگاه ، 
مسئول و خالق در جامعه محلی ، ملی و جهانی تربیت کنند و این امر جز از طریق تربیت شــهروندي جهانی در قالب فراهم 

ب براي دانش آموزان در نمودهاي شاخص شهروندي قابل اجرا در مدرسه میسر نخواهد کردن زمینه ایفاي نقش هاي مناس
 بود.

، سرنوشت تمامی افراد، سازمان ها و حکومت ها بیش از پیش به یکدیگر گره خورده و تاثیرات »جهانی شدن«امروزه به واسطه 
 . این فرایند بر تمامی حوزه هاي فعالیت بشري، غیرقابل انکار گردیده است

جهانی شدن و ضرورت آموزش هاي شهروندي جهانی نشان داد اگر بپذیریم که استفاده  ) در پژوهشی با عنوان1391کشاورز (
کنونی از منابع موجود در جهان، غیرمنصفانه و غیرقابل قبول است و شکاف فقیر و غنی (از همه جنبه ها) وسیع و وسیع تر    

زش و تربیت شهروند جهانی (به ویژه کودکان و جوانان) به عنوان فردي که خواهان تبدیل می شود، باید چاره اي اندیشید. آمو
شدن جهان به مکانی سرشار از عدالت، برابري، صلح و توسعه پایدار، احترام و پاسداشت تنوع و گوناگونی نژادي، مذهبی و...   

ن پرداخته شده، راه حل و ابزاري قدرتمند به نظر         می باشد و همچنین داراي خصوصیات دیگري است که در این مقاله به آ
می رسد. در این چارچوب، فقر و بحران هویت جوان ایرانی و از طرفی جذب شدن به فرهنگ جهانی سازي بیگانگان، دو        

ائل جهانی را نکته اي است که ضرورت توجه به آموزش هاي شهروند جهانی به منظور اتخاذ نگاه وسیع و کالن تر به مس
نمایان           می سازد. بنابراین با توجه به متون ارزشمند اسالمی و جایگاه واالي ترسیم شده براي انسان و ارزش هاي 
انسانی و همچنین با توجه به فرهنگ و تمدن غنی ایرانی و در راستاي ایفاي نقش فعاالنه در مدیریت مشترك جهانی، 

آموزش ها در نظام آموزش و پرورش رسمی و غیر رسمی و همچنین تاسیس مرکزي تحت همین  فراگرفتن این قبیل         
 عنوان با همکاري سایر نهادهاي آموزشی در کشور پیشنهاد می شود.

) در پژوهشی با عنوان شهروند جهانی کلیدي براي امنیت سالمت جهانی و با تأکید بر نقش 2014و همکاران ( 53استونر
این نتایج رسیدند که مسئولیت فردي بسیار سخت است، اما به تنهایی مؤثر نیست. هر فرد باید خود را در آموزش عالی به 

جایگاه جهانی تصور کند تا به اهمیت سالمت پی ببرد. شهروند جهانی کسی است که به مسائل جهانی آگاه باشد، مسئولیت 
دي امري منحصرا فردي نیست و امري همگانی است. در این اجتماعی را بداند و مسئول شهري باشد. بنابراین، سالمت فر

مطالعه ضمن معرفی سالمت جهانی با ساختار شهروند جهانی، بیان شده است که مراکز تحصیلی سطوح باال می توانند نقش 
 مهمی را در پرورش مسئولیت شهري دانشجویان توانا داشته باشند.

 
53- Stoner 
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رس روابط بین المللی و یکپارچگی در برابر آموزش شهروند جهانی به این ) در پژوهشی با عنوان کالس د2014( 54گوردون
در بسیاري از دانشکده هایی که روابط بین المللی دارند، می توان مقدار بیشتري از بحث هاي دسته جمعی و  نتایج رسید که

گیري خاص تربیت شهروند جهانی گروهی را که تجارب برون مرزي را اشاعه می دهند، ایجاد کرد و تا حدودي به اهداف یاد
 نایل شد، زیرا اهداف خاص شهروند جهانی سبب رشد دانشجویان می شود و آنها را به محقق تبدیل می سازد.

دریافتند که  ") در پژوهشی با عنوان آموزش اعضاي آینده دنیا با درك و فهمی از شهروند جهانی2012( 55تاکاك و اکدمیر
ن به آموزش شهروندان جهانی نیاز دارد، با این دیدگاه منطقی که افراد جزئی از خانواده بزرگ جهانی شدن در مفهوم مدرن آ

جهانی هستند. در فرایند جهانی شدن ارزش هاي ملی، سنتها و آرزوها باید همگام با انتظارات جهانی پیش روند. به هر حال، 
ته باشد. باید تالشهایی براي برقراري ارتباط بین افراد ممکن است از جنبه هاي گوناگون بین الملل تفاوتهایی وجود داش

مختلف جهان و حفظ نزدیکی مردم صورت گیرد. پس، از آموزش شهروندان جهانی نباید با توجیه هایی مثل کمبود منابع و 
 سیاست صحیح غفلت شود.

ردن بررسی و تالش کرده است به این ) در پژوهشی با عنوان درباره آموزش شهروند جهانی در دانشگاه ا2012( 56امانی قاضی
نتیجه رسید که تا پایه هاي آموزش شهروندي جهانی را ایجاد کند. به طورکلی، چهار موضوع عمده در این زمینه بررسی شده 
که عبارت است از: آموزش و پرورش شهروند جهانی، مسائل و چالشهاي کلیدي اندیشه انسان معاصر، رویکرد فلسفی و تحلیلی 

ش براي برنامه ریزي آموزشی شهروندي جهانی. نتایج نشان داد که براي دستیابی به مؤلفه هاي انساندوستانه از شهروندي و تال
 جهانی در آموزش و پرورش، باید از نظام ارزشهاي اخالقی هویت انسان شروع کرد.

ي درسی  بودن، از طریق برنامه هنگی) بیان می دارد که کشور سنگاپور به خاطر مسائل مربوط به چندفر2009( 57چینگ هو
ویژه از طریق کاربرد مطالعات موردي بین المللی، همزمان ایجاد اجتماعی ملی و متحد و  براي مدارس متوسطه و به ملی

کند. به بیانی دیگر، در جهانی که از سویی مصمم به تقویت هویت متمایز ملی و گروهی است  داشتن نگاه جهانی را دنبال می
سویی دیگر در حال جهانی شدن و متکی و وابسته شدن به یکدیگر است، سیستم آموزشی سنگاپور این اهداف مختلف را و از 

کند و در  ي درسی مطالعات اجتماعی ملی خود براي مدارس متوسطه با تمرکز بر موضوعات جهانی دنبال می از طریق برنامه
 موضوعات ملی و جهانی و تربیت شهروند جهانی است. این کشور تأکید آموزش شهروندي بر اساس و تکیه بر

هاي آموزشی کشورهاي مختلف جهان در اشکال و ابعاد گوناگون  ) بیان می دارد که امروزه نظام2007( 58آندریوز و مایکوك
طور  همانبه آموزش و تربیت شهروندي و شهروند جهانی توجه دارند. براي مثال در نظام آموزش و پرورش کشور انگلستان، 

ي درسی مدارس متوسطه،  شده در برنامه داده ي شهروندي در این کشور پیشنهاد داده، زمان اختصاص که گروه مشاوره
ي برنامه درسی ثابت، جوانان را به صورت شهروندانی فعال درآورند. در  مؤثرترین راه براي آموزش شهروندي است تا با ارائه

 ي مدل نگرشی روشن به آموزش شهروندي دارد که به مدارس، اختیار الزم را در ارائه این کشور وزارت آموزش و مهارت ها
 هاي مختلف آموزش شهروندي داده است.

 روش شناسی 
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براي جستجو در هر یک از پایگاهها و سایت هاي اینترنتی آورده شود. ) (Search  queryاستفاده و یا عبارت مورد استفاده 

مقاله مرتبط و  10وند ملی و تربیت شهروند جهانی نزدیک در این پژوهش با جستجوي کلمات کلیدي در گوگل از جمله شهر
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پژوهشی معتبر داخلی انتخاب و مورد بررسی و  -مقاله جهت انجام کار از مجالت علمی 8نسبتاً جدید داخلی آپلود و در نهایت 
 واکاوي قرار گرفت و از مفاهیم و مطالب آن استفاده گردید. 

 نتیجه گیري 
هاي  اي تربیت شوند که از دانش، نگرش و مهارت ترین عنصر توسعه یک جامعه، شهروندان آن جامعه هستند و باید به گونه مهم

ها و امکانات موجود در بخش نظام آموزش جامعه  گوناگون برخوردار باشند. این نوع تربیت، مستلزم استفاده از کلیه ظرفیت
براین  ها، تربیت شهروندانی مولد و فعال براي جامعه است، بنا ري مدارس و دانشگاهگی است. از آنجا که فلسفه اصلی شکل

حاضر،   طراحی نظام آموزشی مناسب براي تحقق اهداف تربیت شهروند ملی و جهانی یک ضرورت اساسی است. در حال
تنها بسیاري از اندیشمندان  که نه هاي آموزشی جهان آنچنان افزایش یافته اهمیت مقوله تربیت شهروند ملی و جهانی در نظام

اند بلکه دروس مستقلی تحت عنوان تربیت شهروندي،  هاي خود را بر آن متمرکز کرده و محققان، مطالعات و پژوهش
ها گنجانده شده است. البته باید یادآور شد  هاي درسی مدارس و دانشگاه هاي زندگی، تربیت مدنی و نظایر آن در برنامه مهارت

هاي اصلی نظام آموزش است، ولی پشتیبانی نهادهاي  داختن به مسئله تربیت شهروند ملی و جهانی از جمله مسئولیتگرچه پر
ویژه نهادهایی که صبغه فرهنگی و اجتماعی دارند، براي سهولت نیل به اهداف این نوع تربیت، ضرورتی  دیگر جامعه، به

است که در کشورهاي  لی و جهانی در هزاره سوم یک ضرورت اساسیآنچه مسلم است تربیت شهروند مناپذیر است.  اجتناب
کشور ما نیز الزم است که در برنامه هاي درسی دانش آموزان و  مختلف جهان به آن توجه خاصی مبذول می گردد. در

ا بتوانند به تحصیلی به این امر مهم پرداخته شود تا دانش آموخته گان مدارس و دانشگاهه دانشجویان در دوره هاي مختلف
جدید در جهت رشد و تحول تحصیلی و  اي خود را با تحوالت جهانی سازگار نموده و با استفاده از فناوري هاي نحو بهینه

به  تربیت شهروند جهانی -1شغلی خود قدمهاي مؤثري بردارند. در تربیت شهروند جهانی تمرکز بر دو نکته ضروري است: 
استفاده بیشتر و بهتر از فناوري اطالعات و  اوري اطالعات است. لذا براي تربیت شهروندانطور کامل و شدیداً متأثر از فن
بنابراین در تربیت شهروندان آشنا  تربیت شهروند جهانی بر پایه دموکراسی استوار است. -2 فناوري روز کامالً ضروري است.

در پایان براي این که بتوان به  رت حتمی است.اصول اساسی دموکراسی یک ضرو نمودن آنان در تمام مراحل تحصیلی با
 چند پیشنهاد ارائه می گردد: اهداف تربیت شهروند ملی و جهانی دست یافت

 تدوین الگوي تربیت شهروندي ملی با استفاده از مؤلفه هاي آن در متون کتب درسی. -1
 ن و فالسفه ایرانی و اسالمی.پژوهش هایی در شناسایی مؤلفه هاي شهروندي در آثار شاعران، اندیشمندا -2
 برگزاري دوره هاي آموزش شهروندي براي معلمان، دانش آموزان و اولیاء. -3
نکرده، بلکه در تمام دوره هاي تحصیلی و براي  تربیت شهروند ملی و جهانی را مختص دوره تحصیلی خاص یا گروه خاصی -4

شهروندي و شهروند  روس موضوعات و مباحث مرتبط با آموزشمطالعات اجتماعی و یا سایر د همه دانش آموزان در دروس
 جهانی در نظر گرفته شود.

بوده و نیاز است که در تمام مدارس زمینه  براي تربیت شهروند ملی و جهانی استفاده از فناوري اطالعات الزم و ضروري -5
 به راحتی از این فناوري استفاده نمایند.شود. تا معلمان و دانش آموزان بتوانند  استفاده از فناوري اطالعات فراهم

هاي انسانی برشمرده شده است و همچنین  توجه به متون ارزشمند اسالمی و جایگاه واالیی که در آن براي انسان و ارزش -6
تأسیس و با همکاري نهادهاي » مرکز آموزش شهروندي جهانی«با توجه به فرهنگ و تمدن غنی ایرانی، مرکزي تحت عنوان 

 ویژه آموزش و پرورش به معرفی، آموزش و تربیت شهروند جهانی پرداخته شود. وزشی بهآم
یکی از اموري که به طور محسوس در اثربخشی تربیت شهروند جهانی تأثیر بسزایی دارد، آموزش دروس عمومی است.  -7

 ی شود.(اهداف، روش تدریس و استادان) بازنگري کل پیشنهاد می شود که این دروس در سه جهت
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پس از فراهم سازي زمینه ها و زیرساخت هاي الزم، برنامه یادگیري از آموزه هاي فرهنگ قومی، ملی، دانش سیاسی و         -8
اجتماعی با تأکید بر روش آموزش آنها در سرفصل هاي برنامه درسی  -بین المللی، مهارتهاي اقتصادي و صالحیتهاي فردي

 آموزش عالی کشور منظور شود.
 از رویکردهاي نوآورانه و تجارب سایر کشورها در تربیت شهروند جهانی الهام گرفته شود؛ -9

آگاهی هاي اجتماعی و  محیط فناورانه و محیط شبکه اي براي افزایش دانش فردي و اجتماعی ایجاد شود که به رشد -10
  توسعه انسانی منجر می شود.
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 مطالعھ تطبیقی برنامھ درسی مطالعات اجتماعی ایران و سنگاپور
 60،زینب گلزاري59نیره شاه محمدي

 چکیده :

این پژوهش با هدف بررسی دالیل موفقیت برنامه درسی مطالعات اجتماعی سنگاپور و مقایسه تطبیقی آن با برنامه درسی 
مطالعات اجتماعی ایران، تنظیم شده است.کشور سنگاپور رتبه سوم در آموزش ابتدایی بر اساس مطالعات تیمز ،پرلز و پیزا را 

نه مورد بررسی در این مطالعه برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران و کسب کرده است. نمو 2017در سال 
سنگاپور است و اطالعات و داده هاي مورد نیاز از سایت آموزش و پرورش سنگاپور و ایران ،اسناد و مدارك کتابخانه اي و 

اي جمع آوري شده با استفاده از الگوي جرج مقاالت معتبر منتشر شده در شبکه جهانب اینترنت جمع آوري شده است. داده ه
بردي به منظور تطبیق و مقایسه اطالعات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد مطالعات 

هت اجتماعی ایران و سنگاپور از لحاظ مولفه هاي هدف، محتوا، روش تدریس،مواد و منابع یادگیري و شیوه هاي ارزشیابی شبا
 بسیاري با هم دارند و تنها تفاوت در عمل ، تعهد و مسولیت نسبت به اجراي برنامه است.

 کلید واژه:برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی، دورة ابتدایی، سنگاپور،ایران،مطالعه تطبیقی
 مقدمه

پرورش در درس تعلیمات ویکی از موضوعات مهم در برنامۀ درسی ملی ایران تربیت اجتماعی و اخالقی است .اهداف آموزش
آموزان، تحقق زندگی سالم، ایجاد خالقیت در افراد، پرورش روح آزادي، ایجاد اعتمادبهاجتماعی، در برگیرنده رشد تفکر دانش

رسد ارائۀ نظر میروست. بههایی، روبهنفس، آگاهی عمومی و زندگی موفق در جامعۀ جهانی است که در مدارس ما با چالش
اي از برنامۀ درسی رسمی مدارس شده ها آموزش تعلیمات اجتماعی بخش شناختهبعضی کشورها، که در آن هایی ازدرس

هاي موجود در مدارس کشور را کاهش دهد. از این رو در مطالعه حاضر، مطالعه اي بر روي است، بتواند تا حدودي چالش
ش ابتدایی، دارا هستند. این رتبه بندي بر اساس ضریب کشورهاي موفق صورت گرفته که رتبه هاي برتر را در زمینه آموز

 
عضو ھیئت علمي سازمان پژوھش و برنامھ ریزي آموزشي (استادیار)،وزارت آموزش و پرورش نویسنده  ٥۹

 nsh_tehEyahoo.comTمسئول،
 z.golzari56@gmail.comاستادیار دانشگاه آزاداسالمي واحد تھران جنوب، تھران ،ایران  ٦۰

۶۴
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هاي شناختی و پیشرفت تحصیلی جهانی و بر اساس چندین آزمون بین المللی  همبستگی پیرسون در خصوص آموزش، مهارت
یمز)و از جمله آزمون بین المللی پیشرفت سواد خواندن و نوشتن (پرلز)، سنجش روند بین المللی آموزش ریاضیات و علوم (ت

برنامه بین المللی ارزیابی دانش آموزان (پیزا) صورت گرفته است.سه کشور برتر در این مطالعه که باالترین رتبه را کسب کرده 
به نقل از  2017سوم قرار دارد(الجعفري، اند به ترتیب کره جنوبی رتبه نخست، ژاپن در رتبه دوم و پس از آن سنگاپور در رتبه

 مه ریزي البیان).مرکز مطالعات و برنا
در این مطالعه تطبیقی، کشور سنگاپور به جهت اشتراکات مذهبی، فرهنگی و نظام آموزشی متمرکز، انتخاب شده و به منظور 

 بررسی برنامه درسی ارائه و اجرا شده، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
 50به استقالل رسیده است. این کشورتوانسته در کمتر از  1965چین بوده و در سال  اقمار از گذشته، قرن یک سنگاپور در

سوادي، به کشوري توسعه یافته تبدیل شود.سنگاپور پس از استقالل و  اي فقیر و فاقد درآمد و با آمار باالي بی سال، از جزیره
رداخت .ویژگی بارز سیستم آموزشی سنگاپور، وجود ساالر پ به ایجاد یک نظام آموزشی شایسته 1965جدایی از مالزي در سال 

شود.نظامی آموزشی  اندازهاي بلندمدت متمایز می معلمان، مدیران با کفایت و مجرب و رهبران توانمند با توانایی ایجاد چشم
رزیابی همسویی هاي سنجش و ا هاي نوین یادگیري، و روش با روش  درسی کند.معیار برنامه پیروي می 6.2.2سنگاپور از سیستم 

 دارند. 
عملی ساخت که نتیجه آن موفقیت چشمگیر » آموزش کمتر، یادگیري بیشتر«، نظام جدیدي با عنوان 2006سنگاپور در سال 

 هاي بین المللی است. در آزمون
س تلفیقی سیالبس هاي مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در برنامه درسی سنگاپور بازنگري شد. محتواي این در 2003در سال 

از تاریخ،جغرافی،اقتصاد و دانش جامعه شناختی است. این درس از آموزش بهداشت و علوم جداست و بر ایالت، استان و بخش 
ها تمرکز دارد.درس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی سنگاپور مبتنی بر توسعه فردي است و با اخالق، آموزش شهري،آموزش 

 )1392ي و آموزش بهداشت در هم تنیده شده است.(عابدي و حمید زاده،جنسیتی،آموزش محیط، آموزش فناور
 اقتصاد، تاریخ، چون جغرافیا، علمی هاي رشته مفاهیم از که است اي رشته بین یادگیري حوزه یک اجتماعی مطالعات در ایران,

 دین محیطی، زیست و شهروندي مطالعات هاي مدنی، آموزش مانند مختلف مطالعات همچنین و شناسی جامعه سیاسی، علوم
 به اخیر دهه یک در .هستند این درس عمده محور سه زمان و مکان جامعه، که نمود ادعا توان می .گیرد می بهره اخالق و

 و سنتی رویکردهاي از رفت برون لزوم و اجتماعی تربیت و درس این آموزش عرصه در نیازهاي نو به گویی پاسخ لزوم موازات
 این در .شده است تدوین یادگیري حوزه این براي نیز جدیدي برنامه ملی، درسی برنامه جمله از تحولی اسناد همچنین تدوین

 نگاهی با مذکور موارد و گرفته قرار موردتأکید درس این در محتوا سازماندهی و اهداف اصول، رویکردها، در تحول لزوم برنامه،
 آموزش محتواي که است آن بر سعی درس، جدیداین رویکرد در .)1395محمودي،اند(فالحیان و  شده تدوین و تنظیم نو

 و مفید مطالب زیاد، و پراکنده هاي دانستنی و محفوظات بر جاي تأکید به و بخورد پیوند آموز دانش زندگی با بیشتر هرچه
 .شود داده آموزش کاربردي

 مبانی نظري

 مطالعات اجتماعی چیست؟

 در بشر زندگی تحوالت طبیعی و فرهنگی اجتماعی،« هاي محیط با او روابط انسان، از که است دانشی اجتماعی مطالعات
 از تعریفی چنین». کند بحث می محیطی) و فرهنگی اقتصادي، (سیاسی، آن گوناگون هاي وجنبه آینده و حال گذشته،
 شناسی، جغرافیا،مردم تاریخ، یعنی اجتماعی، گانه هفت علوم با اجتماعی مطالعات  که است آن از حاکی اوالً اجتماعی، مطالعات
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 فهمی به رسیدن براي اجتماعی علوم بین ارتباط به ثانیاً .ارتباط دارد شناسی، روان و سیاسی،اقتصاد علوم هشناسی، جامع
 درهم بیش و کم ي شیوه به آموزش ابتدایی ي دوره در ویژه به کشورها اغلب در اجتماعی مطالعات .کند اشاره می تر وسیع
 )61،2017(کواموا .شود می ارائه کودکان ادراکی سطح رشد با متناسب ساده، زبانی با و تنیده

 درسی مطالعات اجتماعی  ماهیت برنامه

جا که امروزه تربیت اجتماعی و آماده ساختن افراد براي زندگی اجتماعی به یکی از مهم ترین نیازهاي تعلیم و تربیت  از آن
ها و ماهیت آن، جایگاه خاص و مهمی در میان برنامه هاي  برنامه درسی مطالعات اجتماعی به دلیل ویژگیمبدل شده است، 

هاي مورد نیاز اجتماعی،دارد و تالش می شود این حوزة  ها و صالحیت درسی،از منظر تربیت اجتماعی و آموزش مهارت
اي تربیت کند تا بتوانند در  مورد نیاز افراد را به گونه هاي ها، مهارت ها و نگرش یادگیري از طریق انتقال و پرورش دانش

 جامعه، نقش کارآمد و مناسب را به خوبی ایفا کنند.

آموزان با محیط  یک حوزة یادگیري اصلی است که هدف آن آشنا کردن دانش62هاي درسی،مطالعات اجتماعی در میان برنامه
آموزان شهروندان خوبی تربیت شوند. محتواي این درس از  اي که دانش اطرافشان و نیز توسعه ارتباطات انسانی است،به گونه

سازد تا دانش و درك و فهم  آموزان را قادر می شود.مطالعات اجتماعی دانش تاریخ،جغرافیا ودیگر علوم اجتماعی استخراج می
وع این کنش بسط دهند.مطالعات ها، جوامع و محیط و چگونگی وق خود را از ماهیت پویا و متغیر جامعه، کنش متقابل فرهنگ

کند.مرکز ثقل اصلی برنامه، بحث دربارة انسان به مثابه  کنند،بحث می ها زندگی می ها و جوامعی که درآن اجتماعی دربارة انسان
ها با یکدیگر و با محیط خود در سطوح محلی، ملی و  موجودي معنوي،متفکر،عاطفی و اجتماعی است و این که چگونه آن

کنند.به عالوه، مطالعات اجتماعی مشتمل بر مطالبی درباره گذشته، حال و آینده جوامع است.همچنین  رتباط برقرار میجهانی ا
مطالعات اجتماعی به مطالعه جامعه و محیط، برمحور کنش متقابل آدمیان با یکدیگر و با محیطی که در آن به سرمی برند در 

حیط با بررسی موضوعات متناقض و هماورد جویانه و تفکر نقاد و توسعه و پرورش روند زمان استوار است. مطالعات جامعه و م
دیدگاه هاي امیدوارکننده به آینده سروکاردارد. این حوزة یادگیري کلیدي، نوجوانان را براي مشارکت فعال در جهانی که درآن 

عات علوم اجتماعی و وحدت در یادگیري دهد.در مطالعات اجتماعی به ایجاد فهم وسیع موضو به سر می برند، پرورش می
هاي  هاي فرایند تفکر از اهداف اساسی آن است.مهارت تاکید می شود، به نیازهاي فرد و جامعه توجه می شود، پرورش مهارت

گیري در مواجهه با مسایل احتماعی آموزش داده می شود.ارتباطات انسانی تقویت می شود. افراد براي برخورد  تصمیم
شوند.ارکان اصلی برنامه درسی مطالعات اجتماعی که ماهیت این درس را تشکیل می  ه اجتماعی و محیطی آماده میمسئوالن
 )63،2019است.(دگوزمان،اکله"جامعه"و  "زمان"،"مکان"دهند 

 ضرورت و اهمیت برنامه درسی مطالعات اجتماعی 

کت و تعامل در امور زندگی اجتماعی احساس تعهد کنند و پویایی هر جامعه تا حدود زیادي به وجود شهروندانی که براي مشار
هاي الزم در این زمینه برخوردار باشند،بستگی دارد. برهمین مبنا،ازیک نظر امروزه اغلب برنامه هاي درسی از جمله  از آگاهی

کسی گفته می شود گیري کرده اند. شهروند به  درسی مطالعات اجتماعی به سمت تربیت شهروند آگاه و مسئول جهت برنامه
که عضو واحد سیاسی مشخصی به نام کشور است و داراي حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. لذا شهروندي مفهومی 
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تر از شهرنشینی دارد وهمه ساکنان یک کشور اعم از شهري و روستایی را به عنوان واحد ملت شامل  گسترده
 )64،2016شود.(الیوار،بیلدن می

ها و وظایفی نیز در قبال جامعه به عهده دارد. اگر چه محتواي  که از حقوقی برخوردار است،مسئولیت هر شهروند همان طور
حقوق شهروندي از کشوري به کشوري دیگر متفاوت است اما به طور کلی، همه جوامع در حال تالش براي افزایش و بهبود 

و مدهب، حق مالکیت،حق انتخاب،محل سکونت و نظایر  اند.حقوق مدنی مواردي چون آزادي هاي فردي،آزادي بیان این حقوق
شود. حقوق سیاسی عبارت است از حق مشارکت در عرضه هاي تصمیم گیري ،تشکیل حزب،برگزاري  آن را شامل می

اجتماعات،شرکت در انتخابات و راي دادن و امثال آن . حقوق اجتماعی به برخورداري از مواردي نظیر تامین اجتماعی، بیمه، 
مات بهداشتی و آموزشی،امنیت،تعیین حداقل دستمزدو..مربوط می شود. بنابراین هدف و رسالت اصلی برنامه درسی خد

ها و  ها،مهارت کسی است که دانش "شهروند مطلوب "است. "شهروند مطلوب"مطالعات اجتماعی نیز کمک به تربیت 
ور الزم تشخیص داده شده،کسب کرده باشد. منظور از ها براي عموم شهروندان یک کش بندي به آن هایی را که پاي نگرش

هاي  هایی است که یک شهروند مطلوب باید دارا باشد.منظور از توانایی اي از اطالعات و آگاهی شناخت و دانش مدنی،مجموعه
 می شود. ها و اعتقادات شهروندان مربوط هاي مدنی به طرز تلقی هاي ضروري زندگی در یک جامعه است. نگرش مدنی،مهارت

آموزان با  آورد. در این درس،دانش هاي زندگی اجتماعی فراهم می درس مطالعات اجتماعی بستر مناسبی براي پرورش مهارت
شوند و با درك و فهم مسایل و موضوعات جامعه  هاي شهروندي مورد نظر در جامعۀ خود آشنا می حقوق و مسئولیت

هاي الزم براي زندگی اجتماعی مجهز  آموزند و به مهارت ی در اجتماع را میمحلی،محیط پیرامون و کشورخود، چگونگی زندگ
گیري فردي و مشارکت اجتماعی و باهم زیستن را  شوند.درس مطالعات اجتماعی این قابلیت را دارد که تصمیم می

 )65،2017آموزان تقویت کند.(سیم،چوآ و کریشناسمی دردانش

هاي علمی چون تاریخ،جغرافیا،فرهنگ و مردم شناسی،مبانی دینی و  ها و شاخه رشتهگیري از  درس مطالعات اجتماعی با بهره
آموزان نقش مهمی ایفا کند. یکی از ضرورت هاي اساسی وجود این برنامه   تواند در امر هویت بخشی به دانش اخالق می

 درسی،لزوم ایجاد عشق و عالقه نسبت به سرزمین و حفظ کشور،شناخت منابع و 

چنین حفظ و انتقال میراث فرهنگی کشوراست.کودکان و نوجوانان از طریق برنامه درسی مطالعات  هاي آن و هماستعداد
هاي محیطی،جغرافیایی و  هاي بزرگ و همچنین توان اجتماعی می توانند با گذشته سرزمین خود و آثار مفاخر و شخصیت

بهتر درك کنند؛بدیهی است این غرور ملی که موجب روحیه استعدادهاي کشورشان اشنا شوند و بدین ترتیب، هویت خود را 
 هاي عمده این درس است.  شود،یکی از اهداف و رسالت اعتماد به نفس و خودباوري می

پذیري،زمینه پرورش تفکر انتقادي و  تواند عالوه بر تربیت اجتماعی و کمک به جامعه برنامه درسی مطالعات اجتماعی می
آموزان را به تدریج براي داشتن یک موضع فعال،حساس، پویا و  را نیز فراهم آورد،بدین ترتیب که دانش توانایی نقادي اجتماعی

ها بتوانند مسایل اجتماع و محیط پیرامون  اي که آن منطقی نه صرفا انفعالی در رویارویی با مسایل جامعه آماده کند؛ به گونه
د و داوري قرار دهند تا درآینده به افرادي متفکر و مبتکر مبدل شوند و خود را هرچند در چارچوب ساده و کوکورانه مورد نق

 هاي جامعه باشند. قادر به حل مسایل و دگرگون کردن شرایط و پیشبرد آزمان
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برنامه درسی مطالعات اجتماعب با توجه به ماهیت تربیتی و فرهنگی خود این قابلیت را دارد که به تقویت و درونی سازي 
القی کمک کند و موجبات گسترش بهداشت روانی و جلوگیري از آسیب ها و کجروي هاي اجتماعی را فراهم هاي اخ ارزش

 )66،2013آورد(دنگ، گوپیناتان،لی

 درسی مطالعات اجتماعی هاي برنامه جهت گیري

 (مانند مختلف مطالعات همچنین و )شناسی جامعه سیاسی، علوم اقتصاد، تاریخ، (چون جغرافیا، علمی هاي رشته مفاهیم
کاوشگري  هاي مهارت و کلیدي هاي ارزش همراه به)اخالق و دین محیطی، زیست و شهروندي مطالعات هایمدنی، آموزش

 تربیت و مطلوب شهروندان پرورش ، هاي شایسته انسان تربیت یعنی حوزه این غایی مقصد به آموزان دانش رساندن در سعی
 آموزش طریق از تا کوشد می یادگیري حوزه این دیگر عبارت به .دارد را درجامعه زندگی براي شدن مهیا منظور به اجتماعی

 درزندگی هم و فردي زندگی در هم که کند تربیت اي گونه به را افراد نیاز؛ مورد هاي صالحیت و ها ها،مهارت دانش برخی
 .کنند ایفا را اي شایسته و کارآمد نقش اجتماعی،

 برنامه که است مهمی موارد از زندگی هاي مهارت اجتماعی و نظام در محوري اخالق ملی، هویت تقویت مؤلفه، همچنین سه
 در اي ویژه جایگاه زندگی هاي مهارت و آداب آموزش.نماید می تعقیب ها وروش محتوا اهداف، در را آنها اجتماعی مطالعات

 با بیشتر هرچه آموزش محتواي شود که درس سعی می بنابراین در تدوین محتواي این.دارد اجتماعی مطالعات درسی برنامه
 آموزش وکاربردي مفید مطالب زیاد، و پراکنده هاي دانستنی و محفوظات بر تأکید جاي به و بخورد پیوند آموز زندگی دانش

 )67،2016(لو جی تی واي.شود داده

 
 موضوعی برنامه درسی مطالعات اجتماعی  هاي حوزه

 استفاده موضوعی هاي حوزه اجتماعی،از مطالعات با مرتبط هاي حوزه تعیین منظور به اجتماعی، مطالعات درسی برنامه در
 علمی نیازهاي براساس .آورند می وجود به تلفیق را براي بازتري فضاي )علمی هاي رشته( ها دیسیپلین جاي به که است شده

 محتواي .است شده انتخاب کلیدي مفهوم سه نیز موضوعیهاي  حوزه از یک هر براي و موضوعی راهبرد یا حوزه پنج برنامه،
 حوزه این از یک هر عالوه، به .شوند می سازماندهی کلیدي مفاهیم و موضوعی هاي این حوزه قالب در برنامه علمی و موضوعی

 .دهد می پوشش را آن از فراتر و علمی رشته چند یا یک موضوعات و مفاهیم هاي موضوعی،

 تداوم و تغییرات فهم براي مدارك شواهدو از استفاده با و گیرد می بهره تاریخ حوزه از راهبرد : این تغییر و تداوم زمان، -1
 همپاي .پیوندد می حال به آینده از بخشی و گذشته به حال بخشی از زمان، سیر موازات به .دارد تأکید زمان روند در ها پدیده

 آنچه حرکت، این در اگرچه .دهد می و داده رخ گیتی صحنه در فراوانی رویدادهاي تحوالت و زمان، ممتد و طوالنی حرکت
 علی عبارت دیگر به .است نهفته "تداوم" نام به واقعیتی تغییر، این وراي در اما است تغییرات کند، می همه خودنمایی از بیش
 اجتماعی زندگی ملزومات و تغییرشرایط همچنین و دارد وجود جامعه پیرامون محیط و طبیعی محیط در آنچه هر تغییر رغم

 تبیین به توان می پیشین هاي انسان ارزشمند حفظ چیزهاي و شناختن با و یابد می تداوم و ماند می هم چیزهایی انسان،
 تجربه و تالش میراث بشر، فعلی فرهنگ و تمدن دستاوردهاي از بسیاري که چرا .پرداخت انسان فرداي و امروز دیروز، هویت
 پیشین است. هاي نسل
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 در طبیعی فرایندهاي محیط، و متقابل انسان تعامل درك بر و برد می بهره جغرافیا حوزه از بیشتر راهبرد فضا:این و مکان -2
 وقوع جایگاه و بستر مکان، .دارد تأکید فضاها و ها اهمیت مکان و ها پدیده فضایی پراکندگی الگوهاي زیستی، هاي محیط
 .گیرد می قرار بررسی مورد مختلف هاي ویژگی و گوناگون ابعاد و )مطلق و نسبی(موقعیت نظر از و فرایندهاست و ها پدیده

 یک سیستم خاص، جغرافیایی محیط هر .شود می گفته مکان قالب در مرتبط و هماهنگ هاي مجموعه فضایی به هاي سیستم
 محیطی، تنوع ها، مکان وتشابهات ها تفاوت مقایسه و درك زندگی، محل هاي ویژگی شناخت .گذارد می نمایش به را فضایی

 )یافته توسعه کشورهاي و محروم ملل( کشورها و توسعه نواحی مشکالت و مسائل زمان، روند در محیط و انسان تعامل نحوه
 .است راهبرد این مباحث اهم از مکان و محیط از حفاظت باالخره و جغرافیایی کشور و محیطی امکانات و ها قابلیت

 هاي ویژگی شناخت .کند می اخذ وتاریخ شناسی جامعه شناسی، مردم از را خود مباحث بیشتر راهبرد هویت: این و فرهنگ-3
 شناخت آنها، آثار و مذهبی هنري، فرهنگی، علمی، مفاخر شناسایی فرهنگ ، و تمدن هاي جلوه با آشنایی تعمیق فرهنگی،

 عوامل و علل

 و دستاوردها گذاري به ارج فرهنگی، میراث با آشنایی زمانی، مختلف هاي دوره در اجتماعی هایی نظام و فرهنگی تحوالت
 .باشد می زمینه این در مطرح مباحث اهم از ها فرهنگ نقد توانایی و فرهنگی هاي پیشرفت

 می سیاسی علوم و حقوق شناسی، اجتماعی،جامعه علوم هاي حوزه از را خود مباحث بیشتر راهبرد : این اجتماعی نظام -4
 نهادهاي و مؤسسات وهمچنین جامعه یک اعضاي هاي نقش عنوان به شهروندي هاي مسئولیت و حقوق شناخت .گیرد

 محورهاي از اجتماعی هاي مهارت به دستیابی و جامعه خودو سرنوشت تعیین در فعال و آگاهانه مشارکت راستاي در اجتماعی
 .است حوزه این آموزش در کلیدي و مهم

 گیرد. از می جغرافیایی و محیطی مطالعاتزیست و اقتصاد از را خود مباحث بیشتر راهبرد : این اقتصادي هاي فعالیت و منابع -5
 و کار مصرف، و توزیع به تولید، مربوط فرایندهاي اقتصادي، اطالعات کسب ◌ٔنحوه با آشنایی حوزه، این مباحث ترین عمده

 خانوادگی و فردي زندگی در اقتصادي مدیریت وري سبز، بهره منابع، از بهینه استفاده مبادله، هاي سیستم مشاغل، کارآفرینی،
 )2015، 68زاده و همکاران باشد.سلمانی حکیم می ابزارهاي اقتصادي و ها فعالیت و نهادها برخی با آشنایی و

 روش تحقیق

 کتابخانه مدارك و اسناد ازطریق پرسشها به پاسخگویی براي آن نیاز مورد اطالعات و است تطبیقی پیمایش یک پژوهش این
 زمینه این در استفاده مورد الگوي مرتبط گردآوري شده است. اینترنت جهانی شبکه در جستجو و تحقیقی گزارشهاي و اي

 این اساس بر .کند می مشخص تطبیقی مطالعات در را ومقایسه همجواري تفسیر مرحله توصیف چهار که است بردي الگوي
 تفاوتها آخر مرحله در بندي و طبقه اند،سپس شده تفسیر و آوري گرد معتبر منابع از کشورها درباره نیاز مورد اطالعات الگوابتدا

 .اند گرفته قرار مقایسه و بررسی مورد تشابهات و

 برنامه درسی مطالعات اجتماعی سنگاپور
فلسفه برنامه درسی مطالعات اجتماعی در سنگاپور آماده کردن دانش آموزان براي تبدیل شدن به شهروندان فردا با کمک به 

هاي تجارب  کنندو احساس پیچیدگی آن ها براي درك بهتر مناسبات مشترك در سنگاپور و جهانی که در آن زندگی می
در مورد موضوعات دنیاي واقعی که به زندگیشان ارتباط دارد .توسعه  انسانی است. کنجکاوي دانش اموزان براي پرس و جو
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هاي تفکر انتقادي ، کمک به دانش آموزان براي درك هدفمندتر از ارزش هایی که جامعه سنگاپوري را تعریف کنند و  مهارت
می دهد.(وزارت آموزش و پرورش منش به امور دنیایی که در آن زندگی می کنند و همدلی در ارتباط با دیگران را نشان 

)بر این اساس مولفه هاي تشکیل دهنده برنامه درسی در سنگاپور شامل اهداف،محتوا،مواد و منابع 69،2016پرورش سنگاپور
 یادگیري و ارزشیابی است.-آموزشی،روش هاي یاددهی 

ها و ها، نگرشا (دانش، مهارتهاساسی مؤلفه اهداف برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی در کشور سنگاپور بر مبناي سه جزء
ها) برنامه ریزي شده است.هدف نهایی توانمند سازي دانش آموزان براي تبدیل شدن به شهروندانی آگاه،همراه، عالقمند ارزش

 ).1396و مشارکت کننده است.(مقام دوست،
 شاخص تاکید دارند: 7مقاصد آموزشی در حیطه دانش بر این 

 ها و محیط؛ارتباط مردم با مکانبررسی و فهم نحوة تعامل و  -
 درك وبررسی هویت،فرهنگ ، میراث فردي و گروهی و چگونگی تغییر آن ها در طول زمان؛ -
 شناخت روابط بین کشورها و ارتباط سنگاپور با جهان؛ -
 بررسی موفقیت ها و دستاوردهاي جوامع گذشته و حال؛  -
 درك اهمیت منابع؛ -
 شهروندان به سنگاپور به عنوان خانه شده است؛ بررسی و کشف آنچه باعث ایجاد عالقه -
 درك نقش و مسولیت افراد در گروه ها وجوامع. -

 شاخص تاکید دارند: 6مقاصد آموزشی کشور سنگاپور در حیطه مهارت بر این 

 جمع آوري وکسب اطالعات و ایده ها از منابع گوناگون با کمک ابزار هاي مختلف؛  -
 یده ها وارزیابی آنها؛بکارگیري و پردازش اطالعات و ا -
 ارائۀ اطالعات و ایده ها با استفاده از ابزارها و شیوه هاي ارائه؛ -
 کار و حضور مؤثر در گروه؛ -
 بیان افکار و احساسات در گروه به صورت مشخص؛ -
 استفاده و بکارگیري مهارتهاي تصمیم گیري به منظور تصمیم گیري آگاهانه بر اساس اطالعات. -

 شاخص را به عنوان مقاصد آموزشی معرفی کرده است: 5نگرش و ارزش کشور سنگاپور این  و در نهایت در حیطه

 احترام و نگرش مثبت به خود و تنوع فرهنگی؛ -
 توجه و توسعه حس مسولیت پذیري در مدیریت منابع؛ -
 نگرش مثبت به یادگیري مادام العمر؛ -
 رشد و توسعه حس تعلق به جامعه و کشور؛ -
 استفاده از اطالعات و تکنولوژي(سایت آموزش و پرورش سنگاپور)اتحاد و یکپارچگی در  -

محتواي برنامه درسی سنگاپور در قالب تم سازماندهی و آموزش داده می شوند. توالی و ترتیب عنوانهاي درس ، براساس 
م با موضوعات ناآشنا رویکرد توسعۀ محیط است. در این رویکرد، عنوانهاي درسی ابتدا با موضوعات آشنا شروع میشوند و کم ک
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ادامه می یابند. شروع برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی در پایۀ اول تحصیلی مطالعۀ محیط پیرامون خود، خانواده، همسایه، 
  .جامعه، کشور، و پایان آن در پایۀ تحصیلی ششم مطالعۀ همسایگان جنوب شرقی آسیا، سنگاپور و کشورهاي دیگر است

درسی مطالعات اجتماعی با استفاده از رویکرد مارپیچی است. در هر سال تحصیلی مفاهیم و مهارتها  آموزش مفاهیم در برنامۀ
در سطح باالتر ارائه میشوند. این رویکرد به دانش آموزان کمک میکند تا کاربرد مفاهیم تازه را بفهمند و دریابند که ایدة جدید 

برنامۀ درسی دانش و احساس دانش آموزان را در مورد سرزمینشان  در ارتباط با آموختۀ پیشین آنان است. همچنین، این
  .تقویت میکند و به آن عمق و وسعت میبخشد

، »کمبود، انتخاب و منابع«، »زمان، تغییر و تداوم«، »مردم، مکان و محیط زیست«درسی عبارتند از: » تم«چهار موضوع یا 
ریخ، جغرافیا، اقتصاد و جامعه شناسی در چارچوب برنامۀ درسی این موضوعات تلفیقی از تا». هویت، فرهنگ و جامعه«

مطالعات اجتماعی محسوب می شوند. همچنین موضوعات آموزش مهارت از یک سطح به سطح دیگر متفاوت است. سال اول 
گاپور تحت به موضوع مدرسه ما، سال دوم همسایه ما، سال سوم نیازهاي ما، سال چهارم آغاز ما و میراث ما، سال پنجم سن

قانون خارجی و ساختن کشور واحد و سال ششم به موضوع پیشرفت ما و ارتباط سنگاپور با جنوب شرقی آسیا پرداخته شده 
در ارتباط با فرد، ملت و  مطالعات اجتماعی در سنگاپور بر فرد و توسعۀ فردي تأکید دارد و ).1394است(عابدي و حمید زاده،

 جهان است.
استفاده در برنامه درسی مطالعات اجتماعی سنگاپور، کتاب درسی، کتاب هاي کمک آموزشی،بازي ،فیلم هاي منابع مورد 

ویدئویی و استفاده از اطالعات شبکه هاي اینترنتی است.کتاب به عنوان منبع اصلی درس مطالعات اجتماعی در سنگاپور 
ي با آموزش در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.کتابهاي شناخته نمی شود و بیشتر محتواي آموزشی از طریق تلفیق فناور

کمک درسی نقش بسیار مهمی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی این کشور دارد. روش هاي یاددهی یادگیري در سنگاپور بر 
دگیري معنادار را اساس فعالیت دانش آموز است و معلم نقش تسهیل کننده دارد. او با سازماندهی و راهنمایی دانش آموز، یا

ایجاد می کند و دانش آموزان در یادگیري سهیم هستند. استفاده از روش پرسشگري، یادگیري مشارکتی،بیان شفاهی، روش 
داستانی، یادگیري فعال ، مستقل، ایفاي نقش، شبیه سازي و گردش هاي علمی در برنامه درسی سنگاپور مورد توجه قرار 

 دارد.
نامه درسی سنگاپور به صورت رسمی و غیر رسمی صورت می گیرد.در ارزشیابی رسمی، آزمون هاي مولفه ارزشیابی  در بر

مداد کاغذي،کاربرگ و فعالیت هاي کتاب درسی مورد نظر است.ارزشیابی غیر رسمی نیز فعالیتهایی چون مصاحبه،طراحی 
 روزنامه دیواري، ایفاي نقش و خود ارزیابی را شامل می شود.

 طالعات اجتماعی ایران برنامه درسی م
شوراي برنامه ریزي مطالعات اجتماعی ایران، مطالعات اجتماعی را حوزه اي که در باره انسان و تعامل او با محیط هاي 
اجتماعی، فرهنگی و طبیعی ، تحوالت زندگی بشر درگذشته، حال و آینده و جنبه هاي گوناگون آن (فرهنگی، سیاسی، 

کند می داند (گروه درسی مطالعات اجتماعی).توجه به اسناد باالدستی نظام آموزش و پرورش اقتصادي و محیطی) بحث می 
کشور از یک سو و و پژوهشهاي انجام شده از سوي نهادها و سازمانهاي مختلف، تدوین کنندگان برنامه جدید مطالعات 

در نظام اجتماعی و آداب و مهارت هاي اجتماعی را به سمت توجه و تأکید بر سه مولفه تقویت هویت ملی،اخالق محوري 
اجتماعی متمرکز کرده است. مولفه ها و عناصر تشکیل دهنده برنامه درسی ایران، شامل اهداف،محتوا، مواد و منابع آموزشی، 

 یادگیري وارزشیابی است.  -راهبردهاي یاددهی
 کند: دنبال میعمومی اهداف زیر را  آموزشی دوره در اجتماعیایران مطالعات درسی برنامه

 علم و شناخت قلمرو در )الف
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 زمان طی در را اجتماعی هاي ونظام اقتصادي هاي فعالیت ها، مکان منابع، تغییرات و ها دگرگونی در دخیل عوامل و علل -1
 .کنند درك

 و شوند آگاه ایران در اسالم بعداز و قبل تاریخی مهم رویدادهاي برخی و اجتماعی زندگی در تداوم و تحوالت و تغییر از -2
 .دریابند را رویدادها معلولی و علت روابط

 ملی، تا محلی( مختلف درسطوح زندگی هاي شیوه تنوع و طبیعی هاي محیط با انسانی جوامع متقابل روابط چگونگی با -3
 .کنند درك سطوح این در را انسانی و هاي طبیعی سیستم و ها پدیده پراکندگی الگوهاي و شوند آشنا )وجهانی اي قاره

 و ضرورت و شوند آشنا توسعه پیشرفت براي کشور انسانی و محیطی هاي قابلیت و ها توان و استعدادها منابع، برخی با -4
 .کنند درك مختلف سطوح در را محیط از حفاظت اهمیت

 )جهان کشور، روستا، و محله،شهر مدرسه، خانواده،( مختلف هاي محیط در را اجتماعی و فردي هاي مسئولیت و حقوق-5
 .بشناسند

 فردي نیازهاي انواع تأمین در هایی که سازمان و مؤسسات نهادها، برخی با را مناسب ارتباط برقراري نحوه و کارکرد ساختار، -6
 .بشناسند دارند، نقش )حکومت و گانه سه نظیرقواي جامعه کننده اداره نهادهاي تا مدرسه و خانواده از( اجتماعی و

 و مفاخر معماري،  هنري آثار سنن و و آداب( ایران در اسالم از بعد و قبل تاریخی هاي دوره از مانده جاي به فرهنگی میراث -7
 .بشناسند را )… و مذهبی فرهنگی، علمی، هاي شخصیت

 و ایرانی  اسالمی فرهنگ محلی تا و بومی فرهنگ به تعلق :مختلف سطوح در تعهد و تعلق( هویت هاي مؤلفه و عناصر  -8
 .کنند درك را )جهانی مقیاس تا مسئولیت احساس و تعهد

 .بدانند را آنها از برداري مطلوب بهره و حفاظت هاي شیوه برخی و بشناسند نیازها تأمین در را آنها نقش و منابع اهمیت-9

 .شوند آشنا وري بهره و کار اشتغال،فرهنگ به مربوط مسائل و آنها به مربوط تحوالت برخی و اقتصادي هاي فعالیت انواع با-10

 ایمان و اخالق قلمرو در )ب

 اسالمی انقالب دستاوردهاي اسالمی و جمهوري نظام حفظ فرهنگی، میراث حفظ آن، آبادانی و پیشرفت و ایران کشور به -1
 .کنند افتخار و احساس تعلق خود، ایرانی  اسالمی هویت و فرهنگ به و شوند مند عالقه

 محله، مدرسه، زندگی خانوادگی،(مختلف  سطوح در شهروندي و اجتماعی فردي، وظایف و اخالقی تکالیف رعایت به نسبت-2
 .کنند تعهد و مسئولیت و احساس )جهان کشور،

 خدمتگزاران و مدرسه اولیاء اعضاي خانواده، به نسبت و باشند مند عالقه مختلف، سطوح در همیاري و مشارکت همکاري، به-3
 .باشند داشته احترام و قدرشناسی با توأم عالقه احساس جامعه

 و نیازمندان مظلومان، از وحمایت ستیزي ظلم به و مند عالقه اجتماعی و فردي زندگی در حقوق احقاق و عدالت برقراري به -4
 .باشند معتقد )جهانی تا محلی( مختلف سطوح در مستضعفان
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 ها مهارت و عقالنی فکري، هاي شایستگی قلمرو در )ج

 منابع شناسایی، روشن، سؤاالت طرح(شامل آن مختلف مراحل و اجتماعی و محیطی موضوعات در وکاو کند و بررسی توانایی-1
 و گیري نتیجه اطالعات، بندي طبقه ها، داده مقایسه ها، وري داده آ جمع شواهد، و مدارك تحلیل و تجزیه و تفسیر اطالعات،

 .آورند دست به را )… و بندي جمع

 مسائل به کنند، ابداع جدیدي یا محصوالت ها روش ببرند، کار به جدید هاي موقعیت و الگوها در را اطالعات و دانش بتوانند -2
 .کنند ارائه اجتماعی پیشنهادهایی و محیطی دربارة موضوعات دهند، پاسخ غیرمنتظره

 .آورند دست به)… و محله مدرسه، خانه،( گوناگون جوامع و ها محیط در را کارگروهی و مشارکت توانایی -3

 .کنند برقرار )جامعه و مدرسه،محله خانه،( هاي مقیاس در مختلف نهادهاي با و دیگران با مفید و مؤثر رابطه بتوانند -4

 متن، درك موضوعات، معلولی،توالی و علت روابط فهم( اطالعاتی مختلف منابع با مناسب ارتباط برقراري ضمن بتوانند  -5
 .کنند بیان و پردازش مختلف هاي به شکل را اطالعات و ها ایده )… و پدیده یا رویداد یک عناصر و ارتباط

 آینده و بیان را خود نظر و واحساس بررسی و نقد خویش تلقی و استنباط مبناي بر را اجتماعی و محیطی موضوعات بتوانند  -6
 کنند بینی پیش ها زمینه برخی در را احتمالی و ترجیحی

 همچنین اهداف برنامه درسی مطالعات اجتماعی ایران در سه سطح قلمرو شناختی،کاوشگري و نگرش به شرح زیر است: 
 شاخص را دنبال می کند: 9اهداف برنامه درسی ایران در سطح شناختی 

 اجتماعیشناخت عوامل موثر بر دگرگونی ها، منابع،مکان فعالیت اقتصادي و نظام هاي  -
 آگاهی از رویداد ها، تغییر و تحوالت قبل و بعد اسالم و روابط علت و معلولی -
 درك روابط و تعامالت انسانی با محیط هاي طبیعی و تنوع شیوه هاي زندگی محلی و جهانی -
 هاي محیط زیست درك ضرورت حفاظت از محیط زیست و شناخت توان و قابلیت -
 در محیط هاي متفاوت محلی و جهانی شناخت مسولیت هاي فردي و اجتماعی -
 درك نحوه برقراري ارتباط با نهادهاي و تامین نیازهاي فردي و اجتماعی -
 آشنایی و درك حس تعلق و تعهد با میراث فرهنگی، آداب و سنن، شخصیت هاي علمی، فرهنگی و مذهبی -
 برداري مطلوبدرك اهمیت منابع و نقش آن در تامین نیاز،شناخت شیوه هاي حفاظت و بهره  -
 شناخت فعالیت هاي اقتصادي و تحوالت، اشتغال و فرهنگ کار -

 شاخص را مورد بررسی قرار داده اند.: 5این اهداف در سطح کاوشگري 
توانایی طرح سوال ، شناسایی منابع و تفسیر تجزیه تحلیل منابع، جمع آوري داده ها،طبقه بندي، مقایسه و نتیجه  -

 گیري
 اطالعات در موقعیت هاي جدید، توانایی خالقیت و نوآوري به کار گیري دانش و  -
 توانایی مشارکت، برقراري رابطه موثر و کارگروهی در جوامع گوناگون -
 توانایی پردازش اطالعات ، نقد و تحلیل و ارائه نتایج با شیوه هاي گوناگون -
 توانایی بیان نظر و احساسات  -

 شاخص پرداخته است: 4العات اجتماعی، به بیان و نهایتا در سطح نگرش اهداف برنامه درسی مط
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 عالقمندي به حفظ میراث فرهنگی،نظام جمهوري اسالمی و دستاوردهاي انقالب اسالمی -
 احساس مسولیت و تعهد نسبت به رعایت تکالیف اخالقی و وظایف فردي، اجتماعی،شهروندي و جهانی -
 احترامعالقمندي و تعهد نسبت به مشارکت و همیاري، قدرشناسی و  -
عالقه و تعهد به برقراري عدالت در زندگی فردي و اجتماعی، ظلم ستیزي و حمایت از مظلومان در سطوح ملی و  -

 جهانی(گروه برنامه درسی مطالعات اجتماعی) 
محتواي برنامه درسی مطالعات اجتماعی در ایران، در قالب تم سازماندهی و آموزش داده می شود.معیار انتخاب 
مضامین،اهداف دوره و پایه،سرفصل ها و محتواي اصلی،اصول ،مبانی،رویکردها و محورهاي برنامه براي بکارگیري راهبردهاي 
موضوعی یا میزان تلفیق می باشد. منابع یادگیري در این درس کتاب درسی،فیلم آموزشی،نشریات،پوستر،نرم افزارهاي 

آموزشی مانند کره جغرافیایی است.البته بیشترین درصد استفاده از کتاب  آموزشی،بازدیدهاي علمی،وسایل و ابزارهاي کمک
درسی به عنوان منبع آموزشی صورت می گیرد. روش تدریس پیشنهادي در ایران، استفاده از روش فعال تدریس و دانش آموز 

اجراي پروژه، بازدید و  محور است. به این منظور می توان به  استفاده از روش بحث گروهی،پرسش و پاسخ،بارش مغزي،
 گردش علمی در تدریس درس مطالعات اجتماعی اشاره کرد.

در برنامه درسی مطالعات اجتماعی ایران،ارزشیابی به دو صورت مستمر و پایانی صورت می گیرد.در ارزشیابی مستمر استفاده 
بلند پاسخ ،چند گزینه اي و جورکردنی مورد  از پوشه کار،پروژه هاي فردي و گروهی،خود ارزیابی،آزمون هاي تشریحی،کوتاه یا

نظر است. در ارزشیابی پایانی مباحث کتاب به صورت مدادي کاغذي در قالب آزمون تشریحی، بلند یا کوتاه پاسخ و چند 
 گزینه اي صورت می گیرد. 

 مقایسه برنامه درسی مطالعات اجتماعی ایران و سنگاپور 

رنامه درسی مطالعات اجتماعی ایران و سنگاپور شباهت بسیاري وجود دارد.البته در در مقایسه بین عناصر و مولفه هاي ب
 -کیفیت و کمیت اجرا،تفاوتهایی در برنامه درسی دو کشور مشاهده می شود.هر دو کشور داراي اهداف،محتوا،روش یاددهی

جتماعی بر این اساس بنا شده است. یادگیري،مواد و منابع آموزشی و ارزشیابی هستند و فرایند برنامه درسی مطالعات ا
 درجدول زیر مقایسه اي بین عناصر و مولفه هاي برنامه درسی مطالعات اجتماعی ایران و سنگاپور انجام شده است.

اهداف درس مطالعات اجتماعی دو کشور ایران و سنگاپور، با توجه به طبقه بندي بلوم تنظیم شده است و شباهت زیادي دیده 
ر دو کشور توجه به دین و مذهب به عنوان اهداف برنامه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.نکته مهم در این می شود. در ه

بحث، اجراي صحیح برنامه آموزشی براي دست یابی به اهداف از پیش تنظیم شده است. کشور سنگاپور در جایگاه یک کشور 
ی مطالعات اجتماعی داشته است. منابع و مواد آموزشی در هر پیشرفته احساس مسولیت بیشتري در اجراي اهداف برنامه درس

دو کشور کم و بیش مشابه یکد یگر است.اما در عمل در برنامه درسی مطالعات اجتماعی سنگاپور، کتاب درسی نقش کمتري 
این در حالی است  در برنامه آموزشی داشته و منابع دیگر خصوصا کتاب هاي ارزشیابی و تکمیلی مورد استفاده قرار می گیرند

درصد استفاده از کتاب درسی در برنامه آموزشی ایران به عنوان مواد و منابع آموزشی، گزارش شده است.در  65که بیش از 
یادگیري نیز با رویکردي مشابه مواجه هستیم. در ایران به دلیل کمبود امکانات،تعداد دانش  -مورد روش و راهبردهاي یاددهی

م، بیشترین روش آموزشی مورد استفاده در کالس هاي درس، سخنرانی است.در این روش که اطالعات از آموزان و انگیزه ک
سمت معلم به دانش آموز انتقال می یابد، پویایی در دانش آموز مشاهده نمی شود و اگر چه رویکرد آموزشی در هر دو کشور 

مشاهد می شود. استفاده از فناوري در آموزش به نقل از دانش آموز محور است، تعهد بیشتري در برنامه آموزشی سنگاپور 
) به صورت قابل توجهی بیشتر از برنامه درسی ایران مورد توجه قرار گرفته است.به طوري که در مدارس 1385صفري(
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دانش آموز  50دستگاه رایانه وجود دارد در حالی که این نسبت در کشور ایران به ازاي هر 1دانش آموز  5سنگاپور به ازاي هر 
 یک رایانه است.  

 بحث و نتیجه گیري

سیستم آموزش سنگاپور مانند ایران متمرکز است اما برنامه درسی مطالعات اجتماعی آن انعطاف پذیري بیشتري دارد.آنچه به 
، با تعهد و عنوان مواد و منابع آموزشی به عنوان مولفه هاي برنامه درسی مطالعات اجتماعی در هر دو کشور آورده شده است

مسولیت بیشتري در سنگاپور دنبال می شود. خانواده ها با عالقمندي منابع تکمیلی درس مطالعات اجتماعی را تهیه کرده و 
مورد استفاده قرار می دهند.در ایران راهنماي برنامه درسی مطالعات اجتماعی به خوبی با توجه به اهداف، محتوا و سایر مولفه 

 شده است اما کمتر مورد توجه قرار می گیرد.  هاي مورد نظر تنظیم

 منابع

 2،شماره178)راز موفقیت آموزش و پرورش سنگاپور.رشد تکنولوژي آموزشی،دوره 1385صفري،پریوا.( -
).سنگاپور توسعه فردي،هنگ کنگ توسعه اجتماعی.رشد آموزش علوم 1392عابدي کرجی بان، زهره و حمید زاده،غالمرضا( -

 1،شماره16اجتماعی، دوره 
).برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی سنگاپور. رشد آموزش 1394عابدي کرجی بان، زهره و حمید زاده،غالمرضا( -

 1،شماره18علوم اجتماعی، دوره 
 عتوزی و نشر بر نظارت کل ادارة دبستان. چهارم اجتماعی مطالعات معلّم کتاب ).1395فالحیان ، ناهید.ملک محمودي،نازیال( -

 آموزشی مواد

).بررسی مقایسه اي برنامه درسی مطالعات اجتماعی ایران و سنگاپور در دوره ابتدایی.مطالعات 1396مقام دوست،ابوبکر( -
 61-74،صفحه 2/2شماره 3روانشناسی و علوم تربیتی،دوره

 جهان.دسترسی:نگاهی به پنج نظام برتر آموزشی در  ).2017مرکز مطالعات و برنامه ریزي البیان،( -

http://www.bayancenter.org/fa/2017/12/95/ 
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 بررسی تطبیقی نظام آموزشی ایران و ژاپن در دوره ابتدایی

 جهانی سازي آموزش وپرورش

 70ملوك صفرپورفیضی

 71فروزان محمودي

 چکیده

ورش، پرورش آموزش وپرورش راز موفقیت و پیشرفت آینده یک کشور است و از گذشته تا کنون انتظار عمومی از آموزش وپر
و تربیت انسان ها براي آینده است، بنابراین الزم است برنامه ریزان و مسؤالن آموزشی و معلمان، الزامات و مقتضیات زندگی 
آینده رابشناسند تا بتوانند دانش و بینش الزم رادرکودکان و نوجوانان به وجود آوردند. هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی 

اپن در دوره ابتدایی است. روش تحقیق مقاله حاضر از نوع توصیفی با توجه به اسناد و مدارك مربوط به نظام آموزشی ایران و ژ
نظام آموزشی کشورهاي مورد مطالعه می باشد. پس ازذکرمقدمه مطالبی در مورد نظام آموزشی کنونی دو کشور، و مقایسه 

 ان پرداخته ایم.آنها و به ارائه راهکارهایی براي بهبود وضعیت آموزشی کشورم

 کلمات کلیدي: نظام آموزشی، ایران، ژاپن، ابتدایی

 مقدمه

 که است داده نشان تجربه و است جامعه آن آموزش وپرورش جامعه، هر پیشرفت عوامل مهمترین از یکی تردید بدون
 که است پیشرفته جامعه هاي .آنهاست ترقی و پیشرفت نشانگر مختلف، کشورهاي در وضعیت آموزش و پرورش چگونگی
 ابعاد در باشد راکد و عقب مانده آموزشی نظام داراي که کشوري برعکس و باشد داشته و مترقی پیشرفته آموزشی سیستم
به  ویژه توجه از این رو می شود. عقب ماندگی دچار نیز اجتماعی فرهنگی، سیاسی، اقتصادي، زمینه هاي همه ي در و مختلف

 توجه موجب و می شود نمایان پیشرو کشورهاي آموزشی نظامهاي در مقایسه ي آن ضرورت و است تأکید مورد آموزشی نظام
 دیگر ملتها دیگر آموزشی نظامهاي مقایسه ي و ضرورت مطالعه ي و اهمیت به بردن پی و آنها آموزشی نظم هاي به

 براي را صد سالهاي برنامه ي زائدالوصفی و دوراندیشی دورنگري با کشور این است. داشته معطوف خود به را جهان کشورهاي

 
 09386734273شماره تلفن molok1163@gmail.comکارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س)  ۷۰
 کارشناسی حسابداري دانشگاه پیام نور(معلم دوره ابتدایی) ۷۱

۷۶

mailto:molok1163@gmail.com
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 اکنون که و است ننموده فروگذار و کوششی تالش هیچ گونه از آن به دستیابی جهت در و نموده پی ریزي خویش جامعه ي
 ایده هاي و وسایل امکانات مدون کرده، آتی قرن براي را خود سناریوي و برنامه ژاپنی ها داریم، قرار سوم هزاره ي آغاز در

 مشکالت و باوجود موانع طبیعی منابع از محروم و منزوي ملتی چنین چگونه و چرا اینکه  .می بخشد سامان را خویش
 در از آنان و می ستایند را ژاپنی ها دنیا مردم تمامی تقریباً .است همگانی پرسشی می درخشد، جهان در بیشتر هرروز طبیعی

در  به ویژه آموزشی، نظامهاي گرفتاریهاي و مشکالت از بسیاري که داشت اذعان باید .می گیرند الگو مختلف زمینه هاي
 جهان از گوش هاي در مسائل این از یکی براي راه حلی اگر و دارند مشابه وجوه ي اصول و مبانی ازنظر سوم، جهان کشورهاي

 از اطالع بدین جهت، .شد خواهد منتهی نتیجه همان به دیگر، جاي در مساوي شرایط در آن اجراي شک بدون کشف شود،
 فرجاد،( است الزم امري دیگر کشورهاي آموزشی مسئوالن براي آنها کارایی میزان و کشور هر آموزشی کارکرد نظامهاي نحوه

 نظام معرفی ضمن و پرداختهایم ژاپن کشور آموزشی نظام ساختار اجمالی بررسی به مقاله این در همین راستا )، در1371
 .پرداخته ایم ایران کشور با آن درسی برنامه عناصر مهمترین به مقایسه ژاپن کشور پروش و آموزش

 ژاپن آموزشی نظام تاریخ

 :میجی انقالب از قبل دورة

 در که از نجیب زادگان برخی پنجم، قرن نیمۀ در و شد ژاپن وارد پنجم قرن در کره و چین از نوشتاري سیستم
 طریق از که را تکنولوژي بلکه و نوشتن خواندن تنها نه می کردند، زندگی محلی نواحی در و مرکزي ژاپن و پایتخت

 .بود فلزشناسی علم و سفالگري چرخ برنج، شامل کشت تکنولوژي این آموختند. را بود شده ژاپن وارد باستان کرة

 ژاپن در مدرسه هاي نظام نخستین

 و شد هفتم تأسیس قرن دوم نیمۀ در بود، شده الگوبرداري چین آموزشی سیستم از که دولتی مدرسۀ نخستین
 برقراري به که شد آموزشی وضع قانون یک نتیجه در شد. تأسیس هشتم قرن اوایل در همگانی آموزش اولین

 آشکار هدف با مؤسسات این شد. منجر  )) نارا گاکوري ((نام به ژاپن شهرهاي از یکی در آموزشی مؤسسات
 محلی رسمی مقامات و دولت تربیت و چین فرهنگ و جذب امپراطور نفوذ تحت متمرکز ملی دولت اعتبار ساختن
 از ممکن بود، هم عادي فرزندان ورود اما بودند، قدرتمند طوایف از مؤسسات این دانش آموزان بیشتر .شدند تأسیس

 کارکنان مداواي هم براي پزشک یک شد، اهدا نیازمند، دانش آموزان به کمک براي برنجی مزرعۀ نیز امپراطور طرف
 پایتخت انتقال با مؤسسات شکوفایی این شد، اما گرفته نظر در آموزشی مؤسسات از یک هر در محلی رسمی

 ساختمان و نشدند مؤسسات این جذب تیز هوش دانش آموزان دیگر .رفت زوال به رو کیوتو به نارا از امپراطوري
  .نشد بازسازي و دیگر سوخت آتش در کیوتو در .م1177 سال در نیز آن

 :کیوتو مدارس

 مدارس از این برخی شدند. تأسیس کیوتو در نهم قرن اوایل در خصوصی مؤسسات از تعدادي دوره، این در
 که می شد تشکیل در خانه هایی نیز مؤسسات این از بسیاري و دادند ادامه خود فعالیت به طوالنی مدت خصوصی

 ادارات در خود تحصیالت اتمام از پس این افراد و بود شده گذاشته ارث به آنها در خانوادگی آموزش فعال سنت
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) به 72نام ((ارایمونو) به مکاتبه اي روش به درسی کتاب چهاردهم قرن نیمۀ در .می شدند کار به مشغول دولتی
 .بود مکاتبه اي روش به عملی آموزش براي تالش اولین چاپ رسید که این کتاب

 :ژاپن مسیحی مدارس اولین

 رنج زمان در .شد وارد ژاپن میسیونري کار اجراي جهت فرانسیسکو پدر ژاپن، داخلی جنگ هنگام شانزدهم، قرن در
 نیز برجسته لردهاي که طوري به افزایش یافت کاتولیک مکتب به گرایش ژاپنی ها، میان در داخلی ناآرامی هاي و

 مذهب آوردن همراه به بر عالوه بودند، شده وارد ژاپن که خارجی میسیونرهاي .شدند خوانده فرا کیش این به
 با و ژاپنی جوانان آموزش براي پرتغالی میسیونرهاي .داشتند بازار عرضه به نیز را اروپایی تمدن محصوالت خارجی،

 و ابتدایی مدارس کیوشو غرب شمال در .ساختند مدارسی کاتولیک به مذهب ایمان تبلیغ براي تالش هدف
 آموزشی ساختار می کرد. تدریس نجوم و ریاضیات که داشت وجود مدرسهاي ،کیوتو در .شدند تأسیس دبیرستانی

نقاشی،  غرب، موسیقی پرتغالی، التین شامل، درسی موضوعات و بود اروپائیان همانند روش نظر مدارس از این
 این بود. مدارس بودایی دروس همانند روزي شبانه دانش آموزان دروس حال این با بود. . . . و مسی ظروف حکاکی
 دورة در و ارتش ((توگاکاوا)) از بین رفتند فرماندهان توسط مسیحیت کامل سرکوب علت به هفدهم قرن در مدارس

 کشور داخل به بیگانه رسوم و فرهنگ از ورود و بست خارجیان روي به را خود دروازه هاي ژاپن (EDO) ادو
 همین در .دادند قرار خود اصالحی اقدامات سرلوحۀ را آن و تعمیم همگانی آموزش امر ژاپن رهبران .نمود جلوگیري

 آن افراد که این بدون نمی تواند ملتی و دولت نام ((ناکائه توجو)) اعالم داشت: ((هیچ به ژاپنی فیلسوف یک دوره
 تاریخی واقعیت یک این وجود، این خود را ارتقاء دهند، پیشرفت و توسعه داشته باشند)) با فرهنگ و سواد کشور
 تأثیري بر مدارس این ولی، داشته اند وجود ژاپن در شانزدهم قرن در زمانی اروپایی آموزشی مؤسسات که است

 .است نداشته ژاپن آموزش

 (EDO):ادو دورة در تراکویا

 جهت قبیل از این مدارسی هجدهم، قرن از بعد می باشد. ادو دوران در کودکان آموزش جهت معبد مدرسۀ تراکویا،
 بودند، نرسیده طبقاتی در مدارس حضور سن به که رزمندهاي جوانان و کشاورز و شهرستانی کودکان آموزش
 معاشرت و آداب دختران به معلمان توسط همسران مدارس در می شد آغاز نوشتن تدریس با آموزش .یافت توسعه

 . می شد داده آموزش چرتکه با محاسبه هم گاهی . وجود داشت نیز دختران مخصوص مدارسی و می شد آموخته
 در تفسیرهایی .بود ( دست خطهاي هجایی) و حروف چینی هجایی کانا نوشتن یادگیري شامل آموزش محتواي

 .بود رسمی کنفوسیوس پایۀ بر اخالق و دیگر کتب و اصول اخالقی وجود داشت. آموزش ارایمونو)) ((مورد 
 قابل برآوردهاي ارتش ((توگاکاوا)) و دولتهاي طبقاتی تراکویا را کنترل می کردند. در رژیم توگاکاوا طبق فرماندهان

 .است داشته وجود تراکویا هزار2قبول بیش از 

 1 میجی انقالب از بعد دورة

 
۷۲ Araymvnv 

۷۸
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 یط در . ) بسیار سریع توسعه یافت1921 -1868( میجی دوران طول در ژاپن مدرن مدرسه اي آموزش سیستم
 نظر به زمان آن در که فرانسه بود و آلمان آموزشی سیستم الگوي از گرفته بر ژاپن آموزشی سیستم 1868 سالهاي

 آموزشی نظام از برگرفته آن نظام آموزشی دوم، جهانی جنگ در ژاپن شکست از بعد و می نمود سودمند بسیار
 1827میجی، آموزش و پرورش تآسیس شد. در سال  انقالب از بعد سال سه یعنی .م 1871 سال در .بود آمریکا

 بیسواد یک حتی شهري یا روستایی خانۀ هیچ در سیستم جدید آموزش با شعار (( ما چشم به راه دورانی هستیم که
 گاکو نومازوهاي  .شد گذاشته اجرا مرحلۀ به مرتبه اولین براي اجباري قانون سال همین در .باشد.)) نداشته وجود

 دو و غربی علوم مدرن اما بود نظامی مدرسه اي بود شده تأسیس توکوگاوا خانوادة توسط ( مدرسه نظامی نومازو)که
 آموزشی خصوصی یافت، مؤسسات افزایش زمان این طول در ترکویا تعداد .می شد تدریس آن در اروپایی زبان

 در و دولت توسط )دایگاکو(  ژاپن مدرن نخستین دانشگاه  .یافتند توسعه سرعت به توکیو در کنفوسیوس کوچک
 سیستم براي طرحی میجی جدید دولت ، 1872 سال در  .گرفت نام توکیو دانشگاه و شد تأسیس 1887 سال

 پیروي فرانسه مدارس سیستم الگوي از مدرسه این .کرد نام (( اشاعه سیستم مدرسه اي )) ارائه به مدرن مدرسۀ
 و قدرتمند مستقل، ملت یک به ژاپن، ملت گشت باعث که بود این مدارس سازماندهی مجدد طرح نتیجۀ  .می کرد

 اهداف آموزشی به نیل جهت قدرتمند ابزاري عنوان به را مدرن فنی دانش جذب آموزش این و شوند ثروتمند تبدیل
مدرسۀ  آغاز از جدید سیستم این .گردید تأسیس مختلط آموزشی سیستم یک میجی عصر در  .می کرد تسهیل
 از فرهنگ صنعت و پیشرفت و تضمین منظور به و می داد قرار خود پوشش زیر را دانشگاه دوران پایان تا ابتدایی
 کشور رزمندة طبقات دوره براي این در غربی کامالً سبک به آموزش .بود آمده وجود به غربی دانش معرفی طریق

 آموزش عصر این در .می رسید به نظر کودکانه عادي، مردم براي و بودند گرفته خو کنفوسیوس آموزش با که
 سال تا دولت آموزشی سیاست .نگرفت قرار مورد تأئید مردم توسط مدرسهاي نوین نظام که بود این و نبود رایگان

 مدارس قانون امپراطوري، دانشگاه قانون آموزش)  (وزیر موريزمان  آن در و گرفت قرار حمله مورد مکرراً 1886
ومتوسطه را تدوین نمود و از این طریق سیستم آموزشی ((براي دولت و براي دولت)) را  ابتدایی مدارس قانون عادي،

کودك  هر .م 1886 سال در .داشت بسزایی سهم ملی آموزش پایه هاي برقراري در نحو این به موري،بنیان نهاد. 
 بعداز .سال رسید شش به دوره این .م 1908 سال در و یافتمی  حضور ابتدایی مدرسۀ در سال 4 یا 3 طی در باید

 .می گشت شامل را و راهنمایی ابتدایی دوران که یافت افزایش سال 9 به و یافت توسعه دوره این دوم، جهانی جنگ
 .شد رایگان اجباري، آموزش 1990 سال در

 ژاپن آموزشی نظام قوانین

 .برشمرد را زیر موارد می توان ژاپن اساسی قانون در مندرج آموزشی قوانین مهمترین جمله از

   مدرسه اي آموزش قانون

   خصوصی مدارس به یارانه پرداخت قانون

 سطح آموزش بهبود هدف با پایه آموزش دوره هاي براي شرایط واجد کادر تأمین معیارهاي قانون

 زندگی طول در یادگیري با ارتباط در خط مشی ها بهبود براي مناسب راهکاري توسعۀ قانون
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 : ایران و ژاپن در نوین آموزشی نظام

 تحوالت وارد را کشور و داد تغییر را ژاپن سنتی آموزشی سیستم او  .می شود محسوب عطفی نقطه ي ژاپن تاریخ در میجی
 ژاپنی ها طوالنی دوران این در .هستیم توکوگاوا امپراتوري حاکمیت شاهد ژاپن، در میجی حاکمیت از قبل تا تجدد نمود. عصر

 نظامیان آنها .بودند ویژهاي اقتدار و قدرت داراي سامورایی ها که دورانی  .باشند نداشته ارتباطی با جهان که دادند ترجیح
 می کوشیدند. آن احیاي درراه و می دانستند ژاپن جامعه سنتی ارزشهاي تابع را خود که محسوب می شدند کشور این سنتی

 وطن در راه خود جان کردن فدا به حاضر آنها و می شد محسوب همه چیز کشور حفظ اقتدار نظامی طبقه این براي در واقع
 داشتند؛ قرار کنفوسیوس و بودا آیینهاي بر مبتنی اخالقی نظامی، آموزشهاي تحت لواي سامورایی ها توکوگاوا دوران در .بودند

 مهارت و نوشتن و خواندن حد در می توانستند فقط و نبودند بهره مند از آموزش نظامی، طبقه این حد به طبقات سایر اما
 تداوم روند این اما می آموختند؛ کردن حساب براي را چرتکه با کار در کالسها بازرگانان مثالً .نمایند طی را دوره هایی زندگی
 این در .آمد پدید کشور این اجتماعی تحوالت در عطفی نقطه به موتسوهیتو توکوکاوا شوگونی سلسله از قدرت انتقال با و نیافت
 اصالحات، بخش اولین .نماید برقرار ارتباط بیرون جهان با که بود وقت آن حاال و آمد بیرون خود سنتی پوسته ي از ژاپن دوران

 و تعلیم از باید افراد عموم بعد به این ماده اي میجی اعالم شد (از پنج منشور در .آمد پدید آموزش وپرورش در تحوالت با
 طبقاتی آموزش وپرورش میجی برابر خواهد شد)). درواقع و مساوي به طور مردان و زنان براي آموزش و شوند بهره مند تربیت

 بود، اقتباس شده فرانسه و آلمان آموزش وپرورش از که را نوینی آموزشهاي آن به جاي و منسوخ را گذشته عصر جنسیتی و
 به و بود، خارج چینی و ژاپنی سنتی فرهنگ مفاهیم تأثیر تحت بیشتر که کشوري از میجی عصر در ژاپن .نمود پیاده

 با ایجاد هم ایران در تحول این البته .داد مسیر تغییر بود انسانگرایی و فردگرایی به توجه بر مبتنی که غربی جدید آموزشهاي
 به نسبت ایران در که مشکالتی اما شدیم؛ آشنا جدید دنیاي آموزشهاي با به مرور هم ما به نوعی و شد ایجاد جدید مدارس

 ایران در درحالیکه نکرد، روند این با ستیزه جویانهاي مقابله چندان ژاپن جامعه سنتی بخش اوالً که بود این داشت ژاپن وجود
 و نکردند غرب از کورکورانهاي تقلید هرگز ژاپنی ها اینکه دوم .شد پیاده و طراحی دربار کناري اتاقهاي در قتل امیرکبیر پروژه

 از مدرن آموزشهاي میجی عصر در اگرچه درواقع .قراردادند هم کنار در را مدرنیسم و سنت دشوار صورتی نه چندان به همواره
 کنار در را خود مناسب جاي ژاپنی فرهنگ دل در آموزشها این اما گردید؛ سنتی آموزشهاي و جایگزین روشها اروپایی نوع

 قرار سنت کنار در را مدرنیسم به راحتی نتوانسته امروز به تا حتی ما سنتی ذهن ایران در درحالی که .کرد پیدا سنتی فرهنگ
 بعد تحول نقطه دومین و نشد ختم همین جا به ژاپن آموزش تحوالت اما است؛ داشته همواره وجود ستیز این به گونهاي و دهد

 و هیروشیما شدن یکسان خاك با و ژاپن سقوط درواقع .آمد پدید متفقین نیروهاي کشور از این شکست و دوم جهانی جنگ از
 ).1388که تحت تاثیر آمریکا بود، معطوف نمود ( ناظري،  آموزشی نوین الگوهاي به را ژاپن ناکازاکی،

 ژاپن آموزشی نظام ساختار

 و کنفوسیوس مکتب بودا، آموزههاي .کرد کار به آغاز چینی فرهنگ از اقتباس با ششم قرن در ژاپن رسمی پرورش و آموزش
 طریق از پژوهشگران و محققان و می شد داده آموزش نارا و آسوکا دادگاههاي در ادبیات و پیشگوئی خوشنویسی، علوم، نیز

 جنگ از پس .نکرد دنبال مقام و پست  زمینۀ در را موروثی سیستم چین خالف ژاپن بر اما .می شدند انتخاب سلطنتی نظام
 یعنی اشغالگر نیروهاي هدایت تحت آموزشی مدارس قوانین و پرورش و آموزش اساسی قانون .م 1948 سال در دوم جهانی
) به عبارت دیگر، سیستم آموزش و 3-3-6در مدارس اجراء می شوند ( قانون  همچنان قوانین این که رسید تصویب به آمریکا

 پایه ریزي شده است. 3-3-6آموزشی آمریکا پرورش ژاپن بر پایه سیستم نظام 
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 ابتدایی مدرسۀ سال 6. الف 

 متوسطه مقدماتی مدارس سال  3ب .

  متوسطه تکمیلی مدارس سال  3ج .

 جزء متوسطه، دورة مقدماتی سال 3 و ابتدایی دورة سال6 عبارتی به می باشد، سال  9ژاپن در اجباري تحصیالت دورة
 .رددمی گ محسوب اجباري تحصیالت

 : ژاپن آموزشوپرورش در شورایی نظام و اداري تشکیالت و سازمان

 سطح سه در آموزش وپرورش امور حاضر حال در و می شود اداره نیمه متمرکز به صورت ژاپن در آموزش وپرورش به طورکلی
 امور مدیریت مرکزي، دستگاه به عنوان "فرهنگ و علوم آموزش وپرورش، وزارت" و است متمرکز "شهر" و "ایالتی"   ملی "

 ).1381را در سطح ملی بر عهده دارد ( غفاري، آموزش وپرورش

 ملی سطح در ژاپن پرورش آموزش و اداري سازمان

 دارد وظیفه وزارتخانه این .فرهنگ است و علوم پرورش و آموزش وزارت عهدة بر ژاپن پرورش و آموزش مرکزي مسئولیت
 مؤسسات کند، هماهنگ مختلف دوره هاي در را برنامه هاي آموزشی دهد، توسعه مختلف سطوح در را پرورش و آموزش

 و آموزش برنامه هاي بهبود ویژة طرحهاي و کند راهنمایی و کمک آموزشی انجام فعالیتهاي در را ملی و خصوصی آموزشی
 گذاري قانون تصویب مجالس به و تهیه پرورش و آموزش براي را قانونی لوایح باید وزارتخانه عالوه به  .نماید را تهیه پرورش
 اداري تشکیالت آموزشی، کارکنان استخدام برنامه هاي آموزشی، آموزشی، مؤسسات احداث براي الزم مقررات و موازین برساند،

 گاهها،دانش شامل پژوهشی و آموزشی مؤسسات از تعدادي ادارة مسئولیت و پرورش آموزش وزارتخانۀ نماید. ابالغ و تنظیم را
  .دارد عهده بر را تحقیقاتی و هنري فرهنگی، مؤسسات موزه ها، جوانان، فنی، کانون عالی مدارس

 : ملی سطح در آموزش و پرورش مدیریت

 و ذیل در .دارد عهده بر را ملی سطح در کشور آموزش وپرورش اداره مسئولیت ژاپن فرهنگ و علوم آموزش وپرورش تهیه -1
  عموم براي آموزش وپرورش بهبود و گسترش جهت تدوین لوایح

 استخدام نحوه تحصیلی، گوناگون سطوح در دروس محتواي تعیین آموزشی، مؤسسات احداث جهت مقررات تنظیم و تهیه-2
 . کشور سطح در آن اجراي حسن بر نظارت و . ...کارکنان  

فعالیتهاي  گسترش و الزم برنامه ریزي انجام و ایالتها در دانشگاهی و عالی آموزش مؤسسات تأسیس جهت الزم مجوز صدور -3
 . آموزشی کیفیت سطح ارتقاي به منظور توجیه ي آموزشی، دوره هاي و علمی مجامع برگزاري طریق از پژوهشی

 سیاستهاي اصالح جهت الزم دستورات صدور و آنان نیاز برحسب آموزش وپرورش محلی مقامات و دولتها به مالی کمک  -4
 . برنامه هایشان پیش برد آموزشی و
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موزه  کتابخانه ها، بزرگساالن، آموزش جوانان، خدمات آموزشی، تحقیقات ملی موسسه چون مؤسساتی کار بر نظارت و اداره  -5
 . جوانان خانه و فنی امور و اداره ها

 مشکالت و مسائل حل وفصل آنان کار که است شده دایر 1997 سال از شورا 12 فرهنگ، و علوم آموزش وپرورش، وزارت در
 و می کنند عمل "وزیر " مشورتی و اساسی و مهم بازوي به عنوان شوراها این .است گوناگون امور در ژاپن نظام آموزشی

 : از عبارت اند شوراها این که می دهند یاري را آموزش وپرورش وزیر مختلف، مسائل و امور در اشاره شد که همانطور

 آموزشوپرورش مرکزي شوراي -1

 حرفه اي تعلیمات و علوم شوراي -2

 درسی امور برنامه ریزي شوراي -3

 درسی کتب نشر مجوز صدور و تحقیقات شوراي  -4

 آموزشی کادر تربیت شوراي  -5

 علوم شوراي -6

 اجتماعی آموزش شوراي  -7

 تربیت بدنی و بهداشت آموزش شوراي -8

 خصوصی دانشگاههاي امور شوراي - 10

 عالی آموزش مؤسسات و دانشگاه راه اندازي مجوز صدور شوراي  -11

 فرهنگی افتخار نشان دریافت براي اشخاص صالحیت تائید شوراي -12

 ).1381 غفاري،( زمین شناسی شوراي -13

 : ایالت ها سطح در آموزش وپرورش مدیریت

 مؤسسات و مردم محلی، هیئت هاي اما می شود، انجام مرکزي سازمان نظر زیر ژاپن در آموزش وپرورش امور که هرچند
آموزش  هیئت یک ایالت ها، این از هریک در که دارد وجود ایالت 43 ژاپن در .دارند مشارکت امر این در هم فعاالنه آموزشی
 3 هیئت اعضاي است، فرماندار همانا که محلی حکومت رئیس و است نفر 3 مذکور، هیئت اعضاي .فعال است محلی وپرورش

 از ابالغ شده برنامه هاي اجراي بر مردم، با تنگاتنگ ارتباط داشتن ضمن شوراها این .می کند سال انتخاب چهار مدت به را نفره
 آموزش وپرورش، وزارت با آموزشی امور دیگر و درسی کتاب انتخاب نحوه در و دارند مرکزي نظارت آموزش وپرورش سوي

  . می نمایند همکاري

 : ایالت سطح در آموزش وپرورش هیئت وظایف

 مذکور  هیئت اجرایی رئیس به عنوان ایالت آموزش وپرورش مدیرکل انتخاب -1
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 تحقیقات مراکز امور فوق دیپلم اداره آموزشی مراکز و دانشگاهها به غیراز ایالت آموزشی مؤسسات مدیریت و اداره -2
 . ایالت آموزشی

 . متوسطه اول دوره و ابتدایی مدارس واداري آموزشی کارکنان برکناري، و انتصاب اجازه -3
 ایالت  هر داخل شهرهاي آموزش وپرورش هیئت هاي به مالی کمک ارائه و هدایت و راهنمایی -4
 )83-74همان ( یونسکو با همکاري و جوانان فوق برنامه فعالیتهاي و بزرگساالن آموزش توسعه -5

 : ژاپن آموزش و پرورش نظام اداري ساختار

 مطرح شده مسائل و موضوعات مهمترین که می گیرند قرار موردبررسی موضوعاتی و مسائل تطبیقی آموزش وپرورش قلمرو در
 :شامل

 و آموزش وپرورش به مربوط مسائل آموزش وپرورش، اقتصاد به مربوط مسائل آموزشی، نظام یک ویژگیهاي به مربوط مسائل
 جامعه،

می  آموزش وپرورش با ارتباط در حکومت و سیاست به مربوط مسائل و وپرورشآموزش  و مذهب بین ارتباط به مربوط مسائل
 . باشند

 .برمی گیرد در را عالی آموزش تا دبستان از قبل از که است متمرکز سیستمی ژاپن آموزش وپرورش نظام

 به که ژاپن مردم فرهنگی ساخت با مرکزي شیوه به آموزش وپرورش امور اداره از بهره گیري معتقدند صاحبنظران از برخی
 در به ویژه سیاست، این از بهره گیري و دارد همسازي گرفته اند خوي متمرکز اداري به نظام و بوده پایبند سنت هاي دیرینه

 فرهنگی و اقتصادي آموزشی، جامع برنامه هاي که است داده را امکان این ژاپن به جهانی جنگ از دشوار پس و سخت شرایط
 در ثمرهایی متمرکز شیوه به آموزش وپرورش امور اداره به توسل که می سازند خاطرنشان آنان .نماید قرین موفقیت با ا ر خود
 : از آنها عبارت اند اهم که است آورده بار به ژاپن

 مساوي امکانات •
 تعلیمات، از خاصی نوع از اجتناب •
 . بهتر خدمات و برنامه ها بین یگانگی و نظام وحدت برقراري •

 مقامات مرکزي، مقامات عهده به آموزشی برنامه هاي اجراي موردنیاز اعتبارات تأمین مسئولیت که است ذکر به الزم
 سرمایه گذاري هزینه هاي تأمین در مردم گذاري مایه شامل اعتبارات و مالی منابع سایر .و شهرداري هاست محلی
 شهرداریها کمک آموزشی، مراکز ایجاد و آموزش وپرورش هدایا، باالخره و مشاغل و صاحبان صنایع و خصوصی بخش

 ).1388وامهاي بدون بهره هست ( فرج اللهی؛  و بالعوض کمکهاي موقوفات،

 اصول بنیادي تعلیم و تربیت ژاپن

 بودن اجباري و آموزش حق است، اقتباس شده کشور آن اساسی قانون از 1946 سال در که ژاپن تربیت و تعلیم بنیادي اصول
 : می کند توصیف زیر بیان به ژاپن ملت را براي آن

 به استثنا بدون باید فرد هر .دارد پیش بینی شده قانون طبق و خود استعداد حد در تربیت تعلیم از برخورداري حق فرد، هر "
 بند("است رایگان اجباري آموزش و بدهد ابتدایی آموزش و قانون طبق بر دارند، قرار او سرپرستی تحت که و دخترانی پسران
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 و روح پرورش همواره، است، شخصیت پرورش درحالیکه تربیت و تعلیم بنیادي هدف قانون این . طبق)اساسی ژاپن قانون 26
 کار براي بگذارند احترام ارزشها این از هریک به و شوند عدالت و حقیقت دوستدار دیدگان تا تعلیم دارد مدنظر نیز را ملت جسم

 هدف، این به رسیدن براي .باشد آنها راهنماي استقالل طلب، روحی هاي همواره و قائل شوند منزلت و قدر خود شخصیت و
 آموزشی مؤسسات در مذهبی و سیاسی آموزش از خاصی نوع ممنوعیت و آموزش مدارس به دسترسی تساوي بر کنونی قانون

 در تبعیض است، مهم بسیار امري که آموزش به دسترسی در مردم گرفتن تساوي نظر در با قانون این .می کند تکیه عمومی
 قانون این، بر عالوه .می کند ممنوع را خانوادگی شرایط و و امکانات اقتصادي و اجتماعی موفقیتهاي اعتقادي، نژادي مسائل
 تربیت، و تعلیم به مربوط احکام و دیگر متفاوت قوانین مؤسسات آموزشی، آموزش داخلی قوانین قبیل از تربیت و تعلیم بنیادي
 ).1375( الماسی، .میکنند مشخص را ژاپن تربیت و تعلیم بنیادي اصول

 : ژاپن در مدارس فرهنگ ویژگیهاي

آموزش  صرف را ملی ناخالص تولید از سهم بیشترین ژاپن دولت( آموزش وپرورش به ژاپن دولت و مردم زیاد بسیار اهمیت -1
 )می کند ابتدایی و پیش دبستانی

 کارگروهی بر تأکید -2

 آمیز اعجاز نوسازي پذیري نو و فکري انعطاف  -3

 درونی انضباط حوصله، و صبر پشتکار، -4

 دیگران به احترام -5

 دسته جمعی همکاري روح -6

 کار به شوق و انضباط -7

 ثبات -8

 یادگیري شوق -9

 اعتماد به نفس حس پرورش  -10

 عملی صورتبه  بچه ها گیرکردن در و مشارکت -11

 مسئولیت پذیري حس پرورش -12

 رقابت به جاي آموزان دانش بین رفاقت بر تأکید -13

 بچه ها بین همکاري و دوستی بر تأکید -14

 مدرسه نظافت در همکاري -15

 ).1388 بختیاري، (  مدرسه با ) اولیا( خانواده نزدیک بسیار همکاري -16
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 : ابتدایی آموزش

 آموزش دوره ولی می یابد، پایان دوازده سالگی در شش ساله، دوره یک طی و می شود شروع سالگیشش  از ابتدایی آموزش
 کار براي بچه ها کردن آماده اجباري، آموزش از هدف ژاپن در .می شود دبیرستان اول دوره شامل که است نه سال اجباري

 دانش آموزي تا هستند جامع شکل به درواقع مدارس و نیست عمومی آموزش از جدا هم حرفه اي و آموزش فنی بنابراین است،
 اطالع حرفه و فنی از دست کم دهد، ادامه خود تحصیل به نخواهد چنانچه می گذارد، سر را پشت اجباري تعلیمات دوره که

 .نباشد بیکار و بداند کشورش براي مفید عضوي را خود ابتدا همان از بلکه کند را تأمین خود زندگی بتواند نه تنها و باشد داشته
 چه بچه ها همه تا است درسی برنامه هاي جزء فنون، و حرفه ها آموزش اول دبیرستان، دوره و دبستان آخر سالهاي در ازاینرو

 توانایی درخور کاري کنند، رها را مدرسه بخواهند عللی به که کسانی و چه باشند داشته تحصیل ادامه قصد آینده در که آنها
 آموزش از تا است آنان استعدادهاي به نسبت همه به مساوي دادن فرصت ابتدایی، آموزش در دیگر هدف .باشند خودآموخته

 ).1375یکسان می دانند ( الماسی،  مردان و زنان براي را تساوي این آنها چون .گیرند بهره

 و اولیا انجمن رئیس ناظم، مدیر، " از متشکل "تحصیلی امور شوراي " نام به شورایی توسط ابتدایی دوره درسی برنامه تنظیم
 آموزش وپرورش هدفهاي ملی آموزش وپرورش، قانون . )1381 غفاري،( می شود انجام "با تجربه معلمان از نفر سه و مربیان
 :است کرده مشخص ذیل به صورت را ابتدایی

 در چه خود، اجتماعی زندگی از که تجاربی با ارتباط در کودکان در اعتمادبه نفس تقویت و ایجاد و همکاري روح پرورش-1
 .می آورند دست به مدرسه از خارج در  چه و داخل

 بین المللی همکاري روح پرورش همچنین و ملی و محلی جامعه در جاري رسوم و واقعی شرایط از صحیح درك پرورش-2

 زندگی روزمره احتیاجات از و است صنایع و مسکن پوشاك، غذا، تهیه با ارتباط در که مهارتهایی با کودکان ساختن آشنا -3
 است

 ).1386 آقازاده،( است موردنیاز روزانه زندگی در که ژاپنی زبان عبارات و کلمات به کارگیري قابلیت و درك پرورش-4

 :ایران ابتدایی دوره ي درسی برنامه ي اهداف

دانش  بالقوه قابلیتهاي و توانایی استعداد، از منظور . است کودکان استعدادهاي پرورش ابتدایی، دوره ي در هدف مهمترین
 وگرنه، شوند شکوفا جامعه افراد همه در باید عمومی، استعدادهاي .می باشند خاص و عمومی دودسته استعدادها .است آموزان

 باید تفهیم قواي پرورش به می توان زمینه این در مثال براي .نیستند اجتماعی و گروهی فعالیتهاي مشارکت در به قادر افراد
 تشابه وجوه تقویت سبب ابتدایی دوره ي در . کرد اشاره کودکان در امر، این چون شود؛ ایجاد توافق عمومی و تفاهم افراد بین
 استعدادهاي ازنظر افراد، و ندارند وجود اندازه یک به افراد همه در که هستند خاص، استعدادهایی استعدادهاي .می گردد افراد

 استعداد مانند دیگري، خاص استعداد در وعدهاي باالترند بقیه از خاص استعداد در یک افراد از برخی .هستند متفاوت خاص
دوره  در :دینی معارف با آموزان دانش نمودن آشنا و باهوش متناسب را باید دانش آموزان .هستند برتر نقاشی موسیقی، ریاضی،

 این خلقت رموز با تواناییهایشان آموزش، در .نمود آشنا قرآن ساده و آیه هاي معصومین ائمه پیامبران، زندگی ابتدایی ي
 رعایت و مسئولیت پذیري نظم، حس تقویت حس، .گیرد انجام اقدامات الزم عینی، مثالهاي ارائه و ساده گویی با باید مسائل،
 تا داد یاد کودك به را خود کنترل و دیگران حقوق به احتراممسئولیت پذیري،  انضباط و نظم باید دوره، این در :دیگران حقوق

 و جغرافیا کودك شود، رعایت نیز اقتدار و سندیت تناسب اصل باید اینجا در .گردد تعدیل به تدریج .خود محوري و خودمداري
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 از هدف .نمود آشنا اجتماعی ابتدایی در دوره ي :تمدن به نسبت کافی بینش ایجاد تاریخ، چون علومی با را کودکان باید
 تمدن به نسبت و کرده برقرار خود ارتباط پیرامون مکان و با زمان کودکان که است این دوره این در علومی چنین آموزش

 اطالعات آموزش فکري، ایمنی، از نظر دوره این در کودکان اجتماعی هنجارهاي و قوانین  .کنند تعلق احساس خود کشور
 . نمود ارائه آنها را به ایمنی و بهداشتی آموزشهاي اجتماعی، هنجارهاي میتوان درنتیجه هستند؛ قواعد درك به قادر بهداشتی

 : ژاپن ابتدایی دوره درسی برنامه اهداف

آموزش  بنیادي قانون" ، 1942 سال در و تشکیالت آن دنبال به و فلسفه اهداف دوم جهانی جنگ پایان از پس
 دهه چند براي را آموزش وپرورش کلی اصول سال در .گردید شگرف تغییرات دستخوش ژاپن ،آموزش وپرورش"وپرورش

 :میکند تصریح چنین را ژاپن تربیت و تعلیم دستگاه سیاست هدفها مدرسه اي، آموزش وپرورش قانون بنیادي .نمود تدوین

 مردم نهادن ارج -2 صلح دوست کشوري جامعه سازندگان به عنوان مردم پرورش جهت در کوشش و شخصیت کامل پرورش-1
  عدالت و به راستی

  فرد ارزشهاي به اعتقاد-3 

 شدن قائل ارزش کار براي و بودن طلب کار و کارجو -4

  مسئولیت احساس -5

  تفاهم جمعی روابط ایجاد بشر آسایش و رفاه و جهانی صلح براي کوشش و تالش نهایت و استقالل روح از سرشار-6

 کودکان در اعتمادبه نفس تقویت و ایجاد همکاري روحپرورش  -7

  بین المللی همکاري روح پرورش همچنین و ملی و محلی جامعه در جاري رسوم و واقعی شرایط از صحیح درك پرورش-8

 زندگی روزمره احتیاجات از و است؛ صنایع و مسکن پوشاك، غذا، تهیه با ارتباط در که مهارتهایی با کودکان ساختن آشنا -9
 است

 .است موردنیاز روزانه زندگی در که ژاپنی زبان عبارات و کلمات بهکارگیري قابلیت و درك پرورش-10

  ایران ابتدایی درسی برنامه محتواي

 چگونگی توالی اصل : توالی  )الف از عبارت اند که است گرفته صورت اصولی طبق ایران درسی برنامه در محتوا سازماندهی
 بر تنظیم -2 جزء به کل از مطالب توالی -1میدهد قرار موردتوجه را محتوا مختلف اجزاي و عناصر گرفتن قرارهم  سر پشت
 مشکل به آسان از  پیش نیازها ارائه اساس

 باهم صحیح نظم اساس یک بر درسی کتب مطالب اصل این در  :ب) وحدت  .زمان اساس بر توالی :عبارت اند توالی انواع 
دارد ( نوریان،  قرار نگرشی مهارتی، دانشی، محتوایی حیطه سه در ایران ابتدایی دوره ي درسی برنامه محتواي  ).ارتباط
 .اشاره دارد دانش یادگیري براي مورد نیاز یادگیري مهارتهاي به مهارتی حیطه .دارد اشاره دانش ها به دانشی حیطه )؛ و1389
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می شود.  ارائه تلفیقی درهم تنیده به صورت دانش محتواي ابتدایی دوره ي در .دارد اشاره اعتقادات و باورها به نگرشی حیطه
 .دارند باهم عمودي و افقی ارتباط دروس محتواي

 :ژاپن ابتدایی درسی برنامه محتواي

مهارتهاي  نیز و نگرش فرایندي، مهارتهاي تفکر، مهارتهاي رشد بر بیشتر دروس محتواي و بوده ملی درسی برنامه داراي ژاپن
  .می شوند داده آموزش مطالب بیشتري عمق با ولی کم درسی کتابهاي حجم .است شده تأکید مسئله حل و تصمیم گیري

 مرکزي دولت نظارت با درسی کتابهاي تنوع و بوده محور فعالیت ژاپن در ابتدایی دوره ي درسی برنامه ي شایان ذکر است
 طراحی متمرکز به صورت درسی برنامه هاي  .دارد زیادي اهمیت فراگیران ملموس دنیاي با محتواي آموزشی  .می شود دیده

 هر در درسی عنوان هر براي .است برخوردار تنوع از حدودي تا درسی کتاب 4 تا 6 کتاب درسی تهیه و انتخاب ولی می شوند
 مناطق شرایط با متناسب شهرستان یا استان هر آموزش وپرورش شوراهاي منتشر می شود خصوصی بخش توسط حداقل پایه
 درسی کتاب تألیف بر آموزش وپرورش وزارت  .می کنند معرفی مدارس و به انتخاب را یکی تأیید شده کتابهاي میان از خود

 . نمایند می ارائه را کلیدي اطالعات ضروري و مطالب فقط درسی کتابهاي ضمناً .دارد نظارت

 : ایران ابتدایی دوره مدارس در یادگیري یاددهی، فرایند

 کاري دادن انجام راه" یعنی روش .دارد مهمی جایگاه باتربیت همراه باقاعده، تدریس فنون و روشها آموزش وپرورش فرایند در
 منظمی اندیشه هایی و تدابیر مجموعه" آموزش روش و" درس کردن ارائه براي منطقی و منظم راه" یعنی تدریس و روش "
 که است شاگرد معلم بین تعامل تدریس " می کند اتخاذ امکانات و شرایط به توجه با تربیتی هدفهاي به رسیدنبراي  معلم که
 تدریس روشهاي از استفاده در معلمی. می گیرند انجام شاگرد رفتار در تغییر ایجاد براي معلم، هدفمند و طراحی منظم پایه بر

می  بدینوسیله معلم و تربیت است و تعلیم محور تدریس شیوه ي زیرا باشد؛ داشته مهارت شرایط به تناسب که است موفق
  . تربیتی رسالت وهم ببرد باال را شاگردان معلومات همسطح تواند

 نقش، ایفاي روش اکتشافی، یادگیري یا اکتشافی روش : ایران ابتدایی مدارس در مورداستفاده متداول سنتی تدریس روشهاي
 . )آزمایشگاهی( آزمایشی روش بحث گروهی، روش بصري، تکرار حفظ روش سخنرانی، روش نمایشی، روش

 : ایران کشور در ارزشیابی فرایند

چهار  با ابتدایی دوره ي در سراسري سپس و آزمایشی شکل به ترتیبی مقیاس به فاصله اي مقیاس از ارزشیابی اخیر سالهاي در
 عمل به شهریورماه در مجدد آموزش و تالش به نیاز و خردادماه در بیشتر تالش به نیاز قابل قبول، خوب، خوب، خیلی سطح

 از استفاده با یادگیري مختلف ابعاد در فراگیران همه جانبه و دقیق شناخت براي مستند و معتبر الزم، که اطالعات می آید
 به یادگیري یاددهی فرایند طول در مشاهدات و عملکردي آزمونهاي بر تأکید با آزمونها کارپوشه مانند روشهاي مناسب و ابزارها
 عاطفی و روانی فضاي در بهتر یاد دهی و یادگیري به کمک براي مورد نیاز توصیفی بازخوردهاي آن بر اساس تا می آید دست

 توصیفی ارزشیابی در آموزش وپرورش در بنیادین تحول مورد توجه اساسی عناصر  .آید دانش آموزان حاصل براي مطلوب
 عرصه ها و ) نفسانی ملکات اخالقی، رفتارهاي( اخالق  آگاهی، و معرفت علم، تفکر، بر باور مبتنی و ایمان تعقل، و تفکر :شامل
 روش و ابزارها از بهره گیري با یادگیري مشخص زمانهاي در ارزشیابی ارزشیابی توصیفی، در .خلقت خلق، خود، خدا، شامل
 می آورند عمل به ارزشیابی دانش آموزان تحصیلی یاددهی فرایند در بلکه معلمان نمی شود؛ انجام پیشرفت کیف و کم از متنوع

. 
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 :ژاپن کشور ابتدایی مدارس در یادگیري یاددهی فرایند

 یادگیري حقیقت در .است زندگی همه در یادگیري برنامه هاي اجراي ژاپن مدارس برنامه هاي از یکی زندگی طول در یادگیري
 دانشگاه و شبانه مدارس هر و جا هر در فرد هر است این آنها شعار .دارد اهمیت رسمی آموزش وپرورش به اندازه عمر درتمام

 و تدریس کیفیت بردن باال به منظور  .می کند مکاتبه  اي دانشگاهی مراکز ایجاد . بیاموزد باید زمان فعالیت، این منظور براي
 مدارس آن اساس بر که نمود مشخص را ضوابطی ژاپن فرهنگ و علوم و آموزش وپرورش وزارت فراگیري دانش آموزان به کمک
 شامل که ابتدایی به بخشنامه این در .نمایند استفاده 367مدارس براي کمک آموزشی وسیله از امر تدریس در شدند موظف

 . صنایع به مربوط وسایل موسیقی، وسایل نقشه ها بصري، و سمعی انواع وسایل

 : ژاپن کشور در ارزشیابی فرایند

 از ارتقاء عمل و می گیرند انجام داخلی ارزشیابی اساس بر باالتر کالس به ارتقا .ندارد وجود نهایی امتحان هیچگونه ژاپن در
 و محور معلم ژاپن مدارس در سنجش .است قطعی و اتوماتیک به صورت اجباري آموزش مرحله در باالتر به کالس کالسی
 اظهارنظر به بنا . است خودي به خود تحصیلی پایه هاي در ارتقاء .ندارد وجود کشور این در ملی و آزمون است محور کالس

 بااین وجود، اما می شد گم ابتدایی آموزش از هدف می ساختند، آماده امتحان براي را آموزان آنها دانش اگر دبستان معلم یک
 کار این به تشویق را آنان یا دهند ارائه منزل در مورد مطالعه ي در توصیه هایی به دانش آموزان است ممکن ابتدایی معلّمان

 که دارند انتظار کودکان از معلّمان اما .میداند ممنوع را شب مشق که است کیتا این شهر ابتدایی مدارس از یکی سیاست کنند
 داراي آموزان دانش مطالعه جهت موضوعاتی همچنین معلّمان مطالعه کنند نیز را بعدي درس و کرده مرور را روز آن درس
 ).1394صفرزایی، ( میکنند پیشنهاد انگیزه

 نتیجه گیري

 نظامهاي بررسی و با مطالعه می توان ماست گشاي راه هرکجا در و نمی شناسد حد ومرز آن موضوعات و علم ازآنجایی که
 در شدن موفق و نمودن مؤثر براي بهتري راه هاي یا کرد صرفنظر کشورمان آموزشی نظام و برنامه ها در در جهان آموزشی

 بلکه نیست کشورها سایر آموزشی نظامهاي از همه جانبه و کورکورانه تقلید معناي به سخن این .کاربرد به آموزشی نظام
 و فرهنگ داراي کشور هر زیرا است ایران کشورمان فرهنگ متناسب سازیها بومی سازي و با راه ها بهترین از استفاده

 در و گیرد قرار موردتوجه زیادي میزان به باید ابتدایی دوره ي در دانش آموزان شخصیت و هویت و است متفاوت سرگذشتی
 فقط معلم و است محوري دانش آموز بیشتر آن آموزشی نظام که ژاپن کشور برخالف .باشد توجه ها و برنامه ریزي ها رأس
 غیر نیز روش تدریس و بوده حاکم محوري معلم ایران در نمی گردد، برگزار امتحانی گونه هیچ و دارد را مشاور راهنما و حکم
 در که شده باعث ترم پایان امتحانات کتبی و آزمونهاي بر حد بیش تأکید و دارد، سخنرانی جنبه بیشتر و بوده منفعل و فعال

 به مجبور آنها .سازند آماده امتحان شب براي فقط را خود آموزانبیشتر دانش  و نشود دیده هیجان و نشاط و شور ایران مدارس
آن  با سالهاست که است مدرسه و درس به نسبت عالقگی بی و تحصیلی افت آن نتیجۀ که درسی هستند کتب مطالب حفظ
 را آنان امتحان، شب سازي براي آماده و طالب وار طوطی حفظ از قبل و شود اندیشه تدابیري باید راستا این در .هستیم مواجه

 واقعیات از درستی درك به بتوانند تا ساخته، علمی عالقمند مسایل ترین تازه به دستیابی و اجتماعی و کالسی فعالیتهاي به
 هم به نفر سه حتی که می نشینند نیمکت هایی روي دانش آموزان ایران، آموزشی نظام فعلی ساختار در .یابند دست زندگی
 چنین که کنیم توجه اما باید . کرده ایم تخته روبروي نشستن به مجبور را همه که حال عین در می گیرند؛ جاي آن در سختی

نمی  عمل اینگونه نیز علمیه حوزه هاي نیز ما و سنتی آموزشی ساختار بلکه است، مردود امروز جهان در نه تنها ساختاري
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 دانش آموزان براي را حلقه و گروه ایجاد فضاي که است صندلی ز تک ا استفاده مدل مناسب ژاپن، آموزشی نظام در اما کنند؛
 می شود .  منجر آنها بین تیمی باالخص کارگروهی تعامل و تقویت به و می کند ایجاد

 مراجع

 .1386 سمت،  :تهران تطبیقی، آموزش وپرورش احمد، آقازاده، 1 .

  1375 رشد، انتشارات :تهران تطبیقی، آموزش وپرورش علیمحمد، الماسی، .2 .

 -110پرورش، شماره آموزش مطالعات پژوهشگاه آموزشی، پژوهشنامه ژاپن، در آموزش فرهنگ بر درآمدي ابوالفضل، . بختیاري،  .3
 1388خرداد

  1381 تطبیقی،تهران،رشد، وپرورش غفاري،آموزش .4 .

 1371 رشد، انتشارات :تهران تطبیقی، آموزش وپرورش محمدعلی، فرجاد، . 5 

 1388 ایران، شیراز، پزشکی علوم دانشگاه ژاپن، دور راه از آموزش مهران، فرج اللهی، .6 .

علوم انسانی اسالمی،  مجله ژاپن، با ایران کشور ابتدایی دوره ي درسی برنامه ي عناصر تطبیقی مطالعه ي اله، حبیب صفرزایی، .7.
  1394مرداد

 1388 مردادماه ، 120شماره هجدهم، سال گزارش، مجله ایران، و ژاپن در آموزش تطبیقی بررسی مهرداد، ناظري، 80

 1387شهریور  23 (Encarta).انکارتا (  دانشنامۀ وبگاه  9-

 .ژاپن پرورش و آموزش وزارت -10

 

 نقش جھانی سازی در افزایش کیفیت آموزش

 محور انتخابی کنفرانس: جهانی سازي و محلی سازي
 74السادات شکرباغانی، اشرف 73*نازنین فراهانی

 
 مقدمه
ایم و این تحوالت شامل دو بخش تحول فناورانه و  هایی در نظام آموزش در سراسر جهان بوده هاي اخیر شاهد دگرگونی در سال

هاي انجام شده حاکی از آن است که روابط گسترده جهانی و پیشرفت تکنولوژي بر  تحوالت مسئله جهانی شدن است. بررسی
زا و متقابل بین مردم در سراسر جهان است.  ته است. جهانی شدن فرآیندي کنشآموزان نقش آشکاري گذاش هاي دانش آموخته
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لذا براي ورود به این فرآیند باید برخی از استانداردهاي جهانی موجود را رعایت کرد. نظام آموزش و پرورش نقش اصلی در 
ذار بر جهانی شدن آموزش کشور پرداخته هاي تاثیر گ ایجاد فرهنگ و دانش مردمان یک کشور را دارد. ابتدا به بررسی مولفه

دهد که سه گام براي ورود به فرآیند جهانی سازي نظام آموزشی مورد نیاز است.  می  هاي این مطالعه نشان شده است. یافته
دارد آموزان است. البته در تدوین و اجراي این استان سازي ایجاد استاندارد در بحث آموزش دانش اولین گام در فرآیند جهانی

سازي  خوانی پیدا کند. در زمان بومی سازي کرد تا با فرهنگ ایران و اسالم هم توان استانداردهاي جهانی را بومی می
استانداردهاي جهانی، باید کیفیت مد نظر آن حفظ شود تا با کیفیت مورد قبول جهانی، آموزشی اسالمی در ایرانی برگزار 

در بحث آموزش است. با توجه به پیشرفت تکنولوژي و دسترسی همگانی به اینترنت  گردد. دومین قدم استفاده از تکنولوژي
زیرساخت مناسبی براي استفاده از این صنعت تاثیرگذار مهیا شده است. الزم است نظام آموزشی از این فضا براي ایجاد 

هاي خالی  زي کند تا با استفاده از زماناندا اینترنتی، فضاي پرسش و پاسخ، سامانه جامع آموزش و امتحان را راه  کتابخانه
ها قدمی استوار بر دارد. آخرین قدم در فرآیند جهانی سازي بررسی نتیجه و  آموزان براي ارتقاي سطح علم و دانش آن دانش

شدن  انیریزي براي رسیدن به هدف جه توان عالوه بر برنامه آزمودن راه و مقایسه آن با استاندارد جهانی است. با این روش می
 آموزان نیز کمک شود. به افزایش میزان سواد و علم دانش

 ها مرور پیشینه
کردند. ساختار  هاي آموزشی در ساختارهاي سنتی خود و مشابه الگوهاي متداول اروپایی عمل می اغلب نظام 20تا قبل از قرن 

هاي  تربیت معلم در کشورهاي مختلف جهان، با  الجها یا واحدهاي آموزشی به نام دانشسراها یا ک کلی این الگوها در آموزشکده
 .شد اعتبارهاي علمی ـ آموزشی متفاوت خالصه می

پرورش تا  و کند که نظام آموزش هاي نوشته شده عمدتاً در کشورهاي پیشرفته این واقعیت را روشن می بررسی اسناد و کتاب
همه  20اقعی شکافی عمیق به وجود آورده بود. در اواخر قرن راه درستی را طی نکرده و بین آموزش و زندگی و 20اواسط قرن 

هاي زندگی دور بماند. حال عصر تکنولوژي است و آموزش و پرورش نیز باید  پرورش نباید از واقعیت و مردم دریافتند که آموزش
 ).1387( سجادي، با این عصر هم خوانی پیدا کند و به سمت جهانی شدن قدم بردارد

)  در مقاله اي به ارائه ادبیات موضوعی ومبانی نظري ، وجه تمایز جهانی شدن و جهانی سازي و بیان 3901فرهادي محلی(
که   نقطه نظرات و دیدگاه هاي موافقان و مخالفان پدیده جهانی شدن ، بررسی و تحلیل آثار جهانی شدن بر حوزه فرهنگ

هانی شدن و فرهنگ، تشریح پارادایم هاي نظري در خصوص شامل آراء و نظرات اندیشمندان مدرن و پست مدرن در مورد ج
ارتباط فرهنگ و جهانی شدن،بررسی مدل هاي جهانی شدن فرهنگ و در نهایت بحث و نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات 

  ).1390کاربردي بر اساس نتایج مقاله می باشد(فرهادي محلی،
دگی فردي و گروهی افراد را در گستره فرهنگ، هویت، سیاست و جهانی شدن به روندي فراگیر گفته می شود که ابعاد زن

ها و ابهاماتی دارد. جهانی شدن به عنوان فرآیندي اجتناب ناپذیر براي  اقتصاد تحت تاثیر قرار می دهد. این روند پیچیدگی
تغییرات آموزش و پرورش هاي ارتباطی، فرهنگ و از جمله آموزش و پرورش است. سنگ بناي این  تمام زندگی بشر اعم از راه

گذارد. خانواده و جامعه از جمله این نهاد ها  است که با در نظر گرفتن استانداردهاي جهانی بر نهادهاي تحت تاثیر خود اثر می
هستند که مستقیما تحت تاثیر نظام آموزش و پرورش است. آثار و پیامدهاي جهانی شدن از جمله عملیاتی است که باید براي 

 این فرآیند بررسی شود. ورود به
(یک  76گلوبال اند به کلمه جهانی سازي و جهانی کردن معنی کرده-که در فارسی به جهانی شدن 75اصل کلمه گوبالیزاشن

 گردد. جهان شمولی) بر می -جایی

 
75GOBALIZATION  
76 global 
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لوهان تا لیف مک  "جنگ و صلح در دهکده ي جهانی" و انتشار دو کتاب میالدي 1970کاربرد اصطالح جهانی شدن به سال 
تعاریف زیادي از دیدگاههاي مختلف مطرح شده و هر یک به  جهانی شدن وکتابی از برژینسکی بر می گردد. براي اصطالح

ارایه  77پرداخته اند و شاید بتوان براي آن همانند تعریف آدام اسمیت از لیبرالیسم یک تعریف مرکب  شرح ابعادي از این مساله
ز ابعاد مختلف می داد. حال به تعریف جهانی شدن ا

                                                                                                    پردازیم:

مبنی بر تکامل جامعه مدرنیزه غربی می   می نامند و این مساله را ادامه اندیشه هاي  78) برخی جهانی شدن را غربی شدن1
 نامند.

است که ماهیت آن تحمیل الگوي سیاسی ،اقتصادي وفرهنگی آمریکا بر  79معادل کلمه ي آمریکایی شدن) جهانی شدن 2
 سایر کشور هاست.

م  19  تحلیل می کنند که ریشه در انقالب صنعتی قرن 80) برخی جهانی شدن را با گسترش و توسعه ي نظام سرمایه داري3
 دارد.

 ین المللی شدن است که براي روابط برون مرزي به کار می رود.) یکی از برداشت هاي رایج از جهانی شدن ب4

را  "81استعمار نو" ) برخی دیدگاههاي چپ درمورد جهانی شدن آن را در قالب امپریالیسم توضیح می دهند و هدف این5 
 استیالي برخی کشور ها بر سایر می دانند.

و ادغام فرهنگ هاي روي زمین در یک نگاه انسان گرایانه  ) در یک نگاه وسیع جهانی شدن را جهان گستري و عمومی کردن6
 می دانند.

این تعاریف هر یک از بعدي به توضیح مساله ي جهانی شدن به عنوان یکی از چا لش بر انگیزترین مسائل قرن حاضر می 
      ). .1383پردازند(زارعی، 

م جهانی شدن بر حوزه فرهنگ است بدین صورت که یکی از تاثیرات مه در مطالعه اي نشان داد که )1381گل محمدي، (
،فروریزي مرزها و فضاهاي محدود، موجب برخورد فرهنگ ها با یکدیگر و با فرهنگ جهانی می شود که در اثر این برخورد، با 
فرهنگهاي دیگر مستحیل می شوند، برخی دیگر موضعی سرسختانه و ستیزآمیز نسبت به فرهنگ مهاجم اتخاذ می کنند. 

ماري از فرهنگ ها به همزیستی مسالمت آمیز تن می دهند و تعدادي هم گفت و گو و تبادل فرهنگی را گریزناپذیر می ش
دانند.از طرف دیگر درست است که فرایند جهانی شدن به همگونی و یکدست شدن فرهنگ و تفاوت زدایی و تنوع زدایی می 

 ).1381تفاو تها وخاص ها را هم پدید می آورد (گل محمدي، انجامد، ولی نوع دیگري از همزیستی ها، آمیزش ها، 

 صورت دو در فرآیند این رویی الیه عنوان به شدن جهانی اقتصادي الیه که داد نشان اي مطالعه در )1388فرد( پیشگاهی
 مرزهاي و حد تاثیر شدن رنگ کم به شکل دو هر در و شده بررسی جهانی هاي شرکت و جدید اي منطقه فضا هاي نظام

 
77 package 
78 westernization 
79 Americanization 
80 World capitalism 
81 New capitalism 
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 هویت اضمحالل نگري آینده دو با فرهنگی الیه است. پرداخته وزن یب اقتصاد آفرینش و اقتصادي فرآیندهاي بر جغرافیایی
 محرکه عنوان به اطالعات تبادل الیه است. مطرح دموکراسی لیبرال ماهیتی با جهانی عمومی فرهنگ به گرایش و ملی هاي
 واژه این عملکردي تماهی به فاصله از نو تعریفی به سیاسی و اجتماعی فرهنگی، هاي زمینه در جهانی تحوالت اصلی هاي

 بنا ها ملت دولت اساس بر که امروزي المللی بین هاي سازمان از متفاوت ماهیتی با جهان سیاسی مدیریت الیه است. پرداخته
 ).1388 فرد، است(پیشگاهی جهانی مدنی جامعه گیري شکل براي همگانی هاي حل راه یافتن درصدد است، شده

 
 مبانی نظري

 شدن سه دیدگاه وجود دارد :در مورد قدمت جهانی 

) در این دیدگاه جهانی شدن به عنوان فرایندي مطرح می شود که ریشه در تاریخ اجتماعی دارد و از ابتداي تاریخ بشر وجود 1
رابر تسون که از نویسندگان در مورد مسئله ي جهانی شدن به شمار می      داشته و رشد آن درعصرحاضر سریع تر شده است.

ین عقیده است که جهانی شدن چیز تازه اي محسوب نمی شود بلکه به تاریخ نو گرایی و ظهور سرمایه داري بر می رود بر ا
 گردد و در عصر حاضر رشد آن سریع تر شده است .

) دید گاه دوم بر این عقیده است که زمان شکل گیري این مسئله هم زمان با نو گرایی است و در عصر حاضر شتاب ناگهانی 2
 فته است .گر

) دیدگاه سوم جهانی شدن را فرایندي متاخر و همراه با سایر فرایند هاي اجتماعی اخیر مثل فراصنعتی شدن و یا فرانوگرایی 3
 ).1387می داند( سجادي، 

 دو دیدگاه مهم در مورد عوامل جهانی شدن وجود دارد :   

دن می پردازد و از پیروان این دیدگاه می توان والتراشتاین که با تحلیل تک بعدي به بررسی جهانی ش دید گاه تک عاملی )1
را نام برد که عامل جهانی شدن را پویایی تاریخی نظام سرمایه داري می داند .همچنین جیمز روزنا که جهانی شدن را در 

 وان این دیدگاه اند .می کند و گیلپین که جهانی شدن را با عامل سیاسی پیوند می زند،از پیر  قلمرو فن آوري جدید تحلیل

که با تحلیل ابعاد و عوامل متعدد به بررسی جهانی شدن می پردازد مثاال آنتون گیدنز جهانی شدن را   دیدگاه چند عاملی )2
ملت ، نظم نظام جهانی تقسیم هاي بین المللی کار و اقتصاد درسرمایه ي جهانی بررسی می کند  -از منظر مختلف نظام دولت

یز از پیروان این دیدگاه است که ابعاد سیاسی ،اقتصادي و فرهنگی جهانی شدن را تبیین می کند( سجادي، . رابرتسون ن
1387.( 

با توجه به دیدگاه هاي موجود درزمینه ي جهانی شدن داوري و قضاوت هاي متفاوتی مطرح می شود که به دو نمونه از آنها 
 اشاره می کنیم:

امري طبیعی و خارج از دسترس جوامع بشري مطرح می کنند که در این صورت دیدگاه  ) برخی دیدگاه ها جهانی شدن را1
 هاي ارزشی (خوب و بد وبودن) ونگاه ها و داوري هاي منفی در مورد آن منتفی است.
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اس آن بودن آن است و بر اس  ) این دیدگاه در داوري در مورد جهانی شدن زاییده ي نگاه و یا دیدگاه جهانی سازي یا ارادي2
جهانی شدن یک امر تصنعی است که غرب براي رسیدن به منافع خود به کار می برد و با مفاهیمی چون استعمار نو و 

 امپریالیسم فرهنگی مرتبط است .

با در نظر گرفتن قضاوت هاي ذکر شده در مورد جهانی شدن و جهانی سازي برخوردهاي متفاوت توسط اندیشمندان و جوامع 
 دئولوژي ها در برابر آن توجیه می شود.و مکاتب و ای

 در مورد تقسیم بندي جهانی شدن براساس عامل شکل گیري سه دید گاه وجود دارد :

یا یک فرایند طبیعی مطرح می شود که محصول رشد تکنولوژیکی و  پروسه ) در این دیدگاه جهانی شدن به عنوان یک1
 ارتباطات و آگاهی انسانهاست.

م جهانی شدن به عنوان یک پروژه یا یک طرح طراحی شده مطرح می شود که می تواند یک نگاه توطئه ) در دید گاه دو2
 هم می نامند. جهانی سازي آمیز به جهانی شدن باشد.که این بعد از جهانی شدن را

است ولی  د به خوديخو) این دید گاي ترکیبی از دو دیدگاه باالست که اعتقاد بر این دارد که گر چه ابعادي از این مسئله3
 را در آن مشاهده کرد. بازیگران غربی می توان دست

می شود. جهانی شدن در دیدگاه اول یک پدیده  "جهانی شدن"با توجه به دید گاه هاي باال برخورد هاي متفاوتی با مسئله ي 
ی و ایدئولوژیک می شود که در ي طبیعی و خارج از اراده بررسی می شود ولی در دیدگاه دوم جهانی شدن یک پروژه ي ارزش

 درون خود نوعی تحمیل فرهنگی سیاسی اقتصادي را در پی دارد.

  محمد عابد الجابري عرب بر این عقیده است که:

جهانی شدن در معناي اول به استقبال یک جهان رفتن و آشنایی با فرهنگ ها و ایدئولوژي ها و احترام به 
از  5/2/1398(دسترسی در آنهاست ولی جهانی سازي نفی دیگران و نفوذ درفرهنگ ها و برخورد ایدئولوژي هاست   

 ).www.ayandeh.com › page1 وبسایت

جهانی شدن فرایندي ناگهانی است ، با عرصه هایی از تراکم و تمرکز جریان و عرصه هاي   معتقد است که "82تاملینسون"
غفلت ، یا حتی، تحریمند. براساس نظر تاملینسون، جهانی شدن؛ فرایندي است که به صورتی اجتناب ناپذیر   دیگري که مورد

نگ جهانی ؛ تنها یک نیروي همگن کننده نیست ، فره ). 2006، در بردارنده شکلی از امپریالیسم فرهنگی است(تاملینسون ،
اکثر تحلیلگران ، جهانی شدن را معادل آمریکایی شدن می  1970بلکه ، تنوع و تمایز را نیز تشویق و حمایت می کند. از دهه 

  ). 2001، 84و لچنر 83انگاشتند(بولی

تحلیلی به بررسی میزان تناسب اهداف  -گیري از روش کیفی ) در پژوهشی با بهره1392طوسی ( مهرعلی زاده ومرعشی،  
ها و  ها شباهت هاي نامبرده پرداخت. در این پژوهش مشخص شد این نظریه ي درسی نظریه ي درسی ایران با اهداف برنامه برنامه
ي  هاي این سه نظریه براي برنامه کنند. فرصت هدیدهایی ایجاد میها و ت ي درسی ایران دارند و فرصت هایی با اهداف برنامه تفاوت

 
82Tomlinson 
83 Boli 
84Lechner  
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ها، صلح و  تر بر هویت ملی، خرده فرهنگ ي درسی تلفیقی، تأکید بیش سازي، تمرکز زدایی، برنامه درسی ایران، توجه به خصوصی
محور،  ي درسی موضوع که بر برنامه ي درسی ایران در تأکیداتی است باشد. تهدیدات این سه نظریه براي برنامه آموزش مداوم می

 گرایی و ناهمواري توزیع دانش دارد. ي مصرف کشی اقتصادي، ترویج روحیه بهره

 جهانی شدن و اسالم :

در ادامه قبل از بررسی نقش هاي متقابل آموزش و پرورش و جهانی شدن به توضیح اجمالی از رویکردهاي جهانی شدن در 
 م.زمینه ي دین اسالم می پردازی

 الف) هویت اسالم و جهانی شدن:

() و نوعی همسان سازي فرهنگی  85یکی از پیامد هاي جهانی شدن ارائه ي هویت جدید و سعی در تخریب سنن و فرهنگ بومی
است . پس جهانی شدن با تغییراتی که در هو یت فرد دارد ، تغییرات وسیعی را در ابعاد مختلف زندگی او به جا می گذارد لذا به 

فته ي گیدنز جهانی شدن از بین بردن مرزها ي خود و بیگانه تا حد ایجاد یک هویت کالن وخودي با مفهوم عدم وجود بیگانه گ
است و باورهاي دینی و اعتقادات بخش مهمی از هویت مسلمانان   است . اسالم در برابراین تعارض هاي هویتی ناچار به واکنش

بین خود و بیگانه ایجاد می کند که مبین تفاوت هاي جدي موجود در تفاسیر اسالم و است و خواه و ناخواه نوعی مرزبندي 
 بیگانه است.

لذا با تفاسیر انجام شده به نوعی تعارض در هویت جهانی شدن و هویت اسالمی می رسیم ، چون مرز هاي موجود به دلیل هویت 
ن ها وجود ندارد . عالوه بر این در موضوع رستگاري بشر نیز به اسالمی مسلمانان و تفاوتهاي اعتقادي آنها است و امکان حذف آ

 یک تضاد در بین رویکردهاي جهانی شدن و اسالم وجود دارد.

 ب) جهانی شدن و اسالم ، فرصت ها و چالش ها :

 فرصت ها:    

جاد مجال مبنی ایجاد فرصت مناسب براي طرح ایده ها و افکار و گفتمان منطقی در باره ي عقاید اسالمی و ای  
 شکست مکاتب بشري است. در ورائ اسالمی برتبلیغات اسالمی حتی در دورترین مناطق جهان و معرفی اراي

وقتی حرف از یک مکتب جهانی زده می شود چون اندیشه هاي ساخت بشر توان پاسخ گویی به نیازها و ساختارهاي   
که فطرت    بخصوص اسالم بروز پیدا می کند ،چون تنها چیزيرا ندارد و لذا جهانی شدن براي ادیان الهی   متفاوت

 بیدار بشري را پاسخگوست دین الهی است.

 چالش هاي اسالم در برابر جهانی شدن :

وقتی جهانی شدن به عنوان یک نظام غربی یا حداقل دست نشانده ي لیبرال دموکرات غربی مطرح می شود تنها   
وصیع ایدئولوزیک دارد اسالم است لذا اسالم در برابر لیبرال دموکراسی غربی صف عاملی که در برابر آن صف آرایی 
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مجال همه    آرایی می کند و این صف آرایی با حضور قدرتمند لیبرال دموکرات به اسالم حالت تدافعی می دهد و
 گرایی وسیع را از آن صلب می کند.

   ج) واکنش اسالم در برابر جهانی شدن : 

اسالم در برابر جهانی شدن دو برخورد متفاوت دارند که از دید گاه آنها در مورد ارادي و غیر ارادي نبودن آن اندیشمندان 
 مطرح می شود :

در مقابل آن جبهه مخالف می  این نظربرخوردجهانی شدن را حیله و مکر لیبرال غرب می داند و براي حفظ اسالم    )1
 گیرد.

یک پروژه ، بلکه به صورت یک پروسه مطرح می کند و نگاهی خوش بینانه به   به عنواناین دیدگاه جهانی شدن را   )2
آن دارند و مواجه ي منفی با آن را منتفی می دانند لذا براي حفظ هویت اسالم گاهی در ضمن جهانی شدن وگاهی 

 خارج از آن به مقابله با توطئه ها می پردازند.

فهوم گسترش ارتباط، تجارب وافکار هیچ مشکل ذاتی ندارد، اما بالعرض مشکل به طور کلی اسالم با جهانی شدن به م
دارد. جهان اسالم به دلیل اینکه در حوزه اقتصادي وسیاسی در مکان پایین تري قرار دارد در جریان جهانی شدن ممکن 

غ فرهنگ غربی از مواجه شود وخطر سلطه ي اقتصادي غرب بر بازار هاي جهانی و تبلی است با خطر سلطه ي غرب
 مشکالت مهم است.

تهاجمات فرهنگی غربی ودر راس آن امریکا با پوشش جهانی شدن خطر مهمی براي جهان اسالم است و غرب جهانی 
 شدن را یک جاده ي یک طرفه براي گسترش فرهنگ مدرنیته می داند .

 روش شناسی مطالعه

تبیینی تالش شده است تا ابعاد  –در این مقاله از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. با بهره گیري از الگوي اکتشافی 
 مختلف چگونگی و مسائل ناشی از جهانی شدن بر نظام آموزش و پرورش را بررسی شود. 

هاي مرتبط با جهانی سازي و  شر شده در زمینهها و مقاالت منت در انتخاب نمونه اسناد پژوهشی تالش شد، از آخرین دیدگاه
 افزایش کیفیت آموزش تحلیل و استفاده شود. 

 در این مقاله سعی شده است که با پاسخگویی به سؤاالت زیر به بررسی جهانی شدن نظام آموزش و پرورش بپردازیم.
 جهانی شدن چیست؟ -1 
 ت؟بررسی رابطه جهانی شدن  با آموزش و پرورش چگونه اس -2
 چرا جهانی شدن براي فرهنگ اهمیت دارد؟ -3
 

 یافته ها

 جهانی شدن یاددهی
ها و پیامدهایی خواهد داشت و باید صفحه این ترازو  اي چند بعدي است که براي ملل مختلف جهان فرصت جهانی شدن پدیده

 به سمت مزیت باشد تا این پدیده در هر ملتی قابل انجام باشد.
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ـ یادگیري است. از این جهت هر نوع اصالح و بازنـگري دراین نظام در  پرورش مبحث یاددهی   و  آموزشترین مؤلفه  مهم
هاي یادگیري  ـ یادگیري باشد. چرا که این مؤلفه نقـش اساسی در تجربه مرحله اول باید معطوف به فرایند یاددهی 

 کند. ا میشود ایف یادگیرندگان و آنچه در محیط آموزشی به اجرا گذاشته می
 مزایاي جهانی شدن

هایی در حوزه آموزش  موجب نوآوري-توسعه پایدار محصول جهانی شدن است.   -یابد.   کیفیت آموزش افزایش می -
 شود. آموزش به صورت همسان انجام می-یابد.   تنوع مطالب آموزشی افزایش می-شده است.  

 هاي تاثیرگذار بر آن جهانی سازي و مولفه
 استفاده از ابزارهاي مدرن در آموزش-رعایت استانداردهاي جهانی  -فناوري اطالعات در آموزش  به کارگیري  -
 آموزش استانداردها به آموزگاران-هاي دانش آموز   هاي مدرن سنجش میزان آموخته روش -
 فناوري اطالعات در آموزش .1

آموزان توجه به آموزش الکترونیکی است. در حال  یکی از مولفه هاي اصلی بکارگیري فناوري اطالعات در توانمند سازي دانش
کنند و پرداختن به آموزش  حاضر مراکز مختلفی در زمینه آموزشی مجازي و الکترونیکی خدمات مناسبی را ارائه می

مراکز  الکترونیکی مطابق با استاندارد جهانی در دستور کارشان قرار گرفته است. امروزه این ابزارها به صور گسترده اي در این
مورد استفاده قرار می گیرند. همانند سایر جنبه هاي آموزش الکترونیکی، این کالس ها نیز عالوه بر قابلیت شبیه سازي 
جلسات رو در رو، قابلیت هاي دیگري نیز دارند که با استفاده از آنها می توان کیفیت یادگیري و آموزش را ارتقا داد. ارتباط 

پیوتر شخصی خود در کنار اتصال به شبکه جهانی امکان دسترسی به منابع آموزشی بیشتري را در اساتید و فراگیران از کام
حین برگزاري کالس فراهم می آورد. همچنین سطوح مختلف ارتباط مانند ارتباط متنی، صوتی و تصویري میزان اثربخشی 

ف آموزشی را فراهم می آورد. ضبط جلسات امکان آموزش را ارتقا می بخشد و امکان ارایه مطالب متناسب با نظریه هاي مختل
مرور مجدد را براي فراگیران فراهم می آورد و این در حالی است که حتی خود استاد نیز می تواند با مرور آن به نقاط ضعف و 

 قوت خود در آموزش پی ببرد و از این قابلیت در راستاي ارتقا کیفیت آموزش خود بهره مند گردد.
 ي جهانیاستانداردها .2

 را به مثابه پاسخی به جهانی شدن قلمداد می کند.» بین المللی شدن« 87و مونکمن 86استروم کوییست
جهانی شدن و بین المللی شدن جهانی شدن را به چالش براي ورود به عرصه رقابت هاي اقتصادي جهانی شدن تلقی می کند 

سوي اندیشه پردازان دانشگاهی به دانشجویان تأثیر می گذارد، و بر این باور است که در سطوح دانشگاهی، جهانی شدن از 
تعبیر می شود که نه تنها بر برنامه هاي دانشگاهی، » بین المللی شدن«بلکه حتی موجب تغییرات ساختاري نیز می شود. 

 دانشجویان تأثیر می گذارد، بلکه حتی موجب تغییرات ساختاري نیز می شود. اعضاي علمی و
خوانی مطالب آموزشی و کیفیت آموزش بین المللی مد نظر  از جهانی شدن آموزش یک کشور، نزدیک شدن و همطبق تعریفی 

 است.
 ابزارهاي مدرن آموزش .3

سازي، ضبط صدا و فضاهاي پرسش و پاسخ  هاي شبیه هاي مجازي، دستگاه امکانات و تکنولوژي روز مانند شبکه استفاده از
 سازي آموزش است. هاي پرکاربرد جهانی استانداردهاي جهانی از مولفه براي نزدیک شدن به آموزش به سطح

 هاي دانش آموز هاي مدرن سنجش میزان آموخته روش .4

 
86 Stromquist 
87 Monkman 

۹۶



 کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقیدومین 
 دانشگاه کاشان ، ایران

International Conference on Comparative Education 
kashan University, Iran 

 
 

 

 
 

 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

توان از آزمون آنالین کمک گرفت تا به صورت مستمر  آموزان می براي سنجش مبزان و کیفیت دانش آموخته شده توسط دانش
 ها برگزار شود. آزمون

 به آموزگارانآموزش استانداردها  .5
هاي الزم را کسب کنند(  سازي معلمان براي تحقق این هدف آموزش انتظار است که در راستاي رسیدن به هدف جهانی

 .)1381و نائلی، مهرعلیزاده  
 هاي جهانی شدن آموزش ایران گام

 آموزان اولین گام: نگاشتن استانداردي براي آموزش دانش
سازي، تمرکز زدایی، برنامه درسی تلفیقی، تاکید بیشتر  که با توجه به این که خصوصی استاندارد جهانی آموزش یک سند است

 نگاشتن این استاندارد مزایاي زیر را به همراه خواهد داشت.  ها صلح و آموزش مداوم است. بر هویت ملی خرد، فرهنگ
 .کنند یهاي توسعۀ نظام آموزشی فراهم م چارچوبی براي طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه -
 .کنند به شفافیت اهداف و ساختار و روند نظام آموزشی کمک می  -
 .شوند موجب ایجاد وحدت میان ارکان مختلف نظام آموزشی می  -

 دومین گام: استفاده از تکنولوژي
براي تدریس، تاپ، ویدیو پرژکتور و اینترنت  فناوري اطالعات و تکنولوژي پیشرفت زیادي داشته است. استفاده از کامپیوتر، لپ

ایجاد فضاي متفاوتی با تنوع زیادي از مطالب آموزشی، ایجاد فضاي یادگیري مداوم توسط آموزش مجازي و استاندارد کردن 
 هاي روز باید براي جهانی شدن آموزش رعایت شود. عناصر آموزشی از جمبه مواردي است که با استفاده از تکنولوژي

اي رخ می دهد و هر ارگان داخل جامعه براي بقاي خود در این پدیده نیاز به  رت لحظهدر راستاي جهانی شدن تحوالت به صو
اجراي همزمان و تحول سیستم هاي داخلی خواهد داشت. بر این اساس آموزش و پرورش نیز باید براي ورود به دنیاي نو با 

 فرصت هاي خاص معلمان و کارشناسان خود را متناسب با این سیستم آموزش دهد.
 سومین گام: آزمودن و بررسی نتیجه

هاي محوري است که باید به آن توجه کرد. به همین دلیل آزمودن استاندارد تدوین شده،  حفظ و بهبود کیفیت یکی از چالش
مقایسه با آخرین اطالعات جهانی و بررسی اطالعات براي افزایش کیفیت آموزش ضروري است. یکسان سازي نحوه آزمون و 

 آموزان یکی از مواردي است که باید رعایت شود. ه دانشنمره دهی ب
یادگیري در آموزش و بررسی نتایج و مقایسه آن با معیارهاي جهانی نمایانگر  –ارزیابی تاثیر جهانی شدن بر فرآیند یاددهی 

 راه رسیدن به هدف جهانی شدن آموزش است.
 ها و موانع چالش
 تاکید بر کارکرد محافظه کارانه -
 گاهی در مورد جهانی شدننداشتن آ -
 هاي آموزشی ناهماهنگی بین سیاست -
 مقابله جامعه با مفاهیم غیر ملی -

بین سیایت هاي آموزشی از همه موارد بیشتر تاثیر   از تمام موارد ذکر شده در باال، تاکید بر محافظه کار بودن و ناهمانگی
 منفی بر رویکرد جهانی شدن داشته است. 

 ددانش سنتی و دانش جدی
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دانش سنتی یا قدیمی به بخش متعارف و منطقی علوم تمرکز دارد اما در مبحث دانش جدید بیشتر تمرکز بر روي مفاهیم 
شود و معلم متکلم وحده است. دانش جدید به شکل  عملی است. دانش به صورت سنتی به صورت انفرادي آموزش داده می

 شود.  گروهی آموخته می
 پرداخته می شود.» چرا جهانی شدن براي فرهنگ اهمیت دارد؟«م یعنی در اینجا به پاسخ سوال سو 

را دچار اختالل می کند چون فرهنگ از قدیم به معناي ضمنی مربوط با ایده ي  " فرهنگ "جهانی شدن مفهوم سازي ما را از 
محلیت ثابت گره خورده است و ایده ي فرهنگ به طور ضمنی معنی سازي را به خصوصیت و محلیت ربط می دهد . جهانی 

 ر قرار می دهد .را در معرض خط مفهوم سازي شدن با تضعیف تفکري که فرهنگ و ثبات محل را به هم گره می زند

بیداري جهانی در فرهنگ می شود   عالوه بر این جهانی شدن یک منبع فرهنگی را در اختیار مردم قرار می دهد و باعث یک
امر "بتوان اقرار کرد بلکه به این معنی است که  "فرهنگ جهانی "ولی این مسئله به آن شدت هم نیست که به ظهور یک

 فقی فرهنگی درمی آ ید وزندگی ما (به درجات مختلف ) در درون آن شکل می گیرد.بیش از پیش به صورت ا "جهانی

  در یک جمع بندي می توان به دو دیدگاه در مورد بعد فرهنگی جهانی شدن اشاره کرد:  

 الف) جهان به سوي تنوع فرهنگی و چند قطبی شدن گام بر می دارد .

کند و فرهنگ غرب به دلیل برخورداري از امکانات تبلیغی بیشتر در  ب) جهان به سوي یگانگی و تک قطبی شدن حرکت می
 نهایت بر دنیا مسلط می شود .

 درکالم آخر درمورد تاثیرجهانی شدن در فرهنگ می توان گفت که :

جهانی شدن بر فرهنگ تاثیر می گذارد اما ماهیت مستقل فرهنگ پا بر جاست و از جهات مختلف نحوه ي 
 .ملی و بین المللی را تعیین می کندهاي   عملکرد شرکت

 
 گیري نتیجه

 نگارش نتیجه گیري این مقاله با بررسی دو مدل نوشته شده است.
مطالعات مفهومی: اگر چه در سطح مفهومی و گفتمانی، جهانی شدن میتواند رویداد خجسته اي به شمار آید که مرزهاي 

 می دارد.مصنوعی حایل میان جوامع و انسانها را از میان بر 
مطالعات تجربی: با بررسی وضعیت کنونی مدارس و تطابق با اسناد بین المللی درصدد جهت دهی به مسیر پیش روي نظام 

 هاي آموزشی هستند. این امر می تواند درك روشن تري از وضعیت حال و آینده آنها فرا روي ما قرار دهد.
 سپردن.  راي دانستن و نه به ذهنکنشی است ب است و آموزش، کنشی فرهنگی براي آزادگی

 پیشنهادات
هایی براي ایجاد ساختارهاي اجرایی و جلب مشارکت عمومی  دنبال یافتن راه پرورش، باید به و   در تعیین راهبرد حرکت آموزش

أثیرگذار در هاي موجود بود. در چنین نظامی کلیه عناصر ت ها و امکانات جامعه و افزایش ظرفیت گیري از همه قابلیت و بهره
کنند و به  پرورش کار می و هاي آموزش جامعه براي ایجاد یک فضاي مناسب براي جهانی شدن در جهت تحقق اهداف و برنامه

 منظور بهتر شدن و ارائه خدمات آموزشی باکیفیت، مشارکت فعال خواهند داشت.
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ها  ریزي ها بازنگري نشود و کیفیت برنامه اشد و برنامهها متکی بر ارزشیابی و ارزیابی صحیح نب تا زمانی که قوانین و برنامه 
هاي علمی و  کنترل در راستاي تحقق اهداف جهانی شدن قدمی برداشته نخواهد شد. از این رو امید است تا با توجه به نوآوري

 فنی و باورهاي نوین مسیر فرآیند جهانی شدن و جهانی سازي با سرعت مناسبی پیش رود.
و انتخاب معلمان با روند سنتی پیش می رود و این امر موجب مغایرت با هدف تربیت شهروند فعال واحد کارگزینی  -

با دانش و فرهنگ متناسب با جهانی شدن است. انتخاب کادر آموزشی صرف داشتن مدرك کمی خارج از 
د و بیاموزند که چگونه استانداردهاي جهانی شدن است. معلمان باید شیوه تدریس و برنامه تدریس خود را تغییر دهن

 با دانش آموزان عملی کار کنند و مشارکت داشته باشند
با توجه به این امر که مرکز اصلی هر بخش آموزشی آموزگار آن است، تا زمانی که معلمان احساس نیاز به تغییر در  -

د. پس ابتدا با تأکید بر تغییر هاي الزم را نبینند این برنامه کامال به بن بست خواهد خور شیوه تدریس و البته آموزش
هاي نوین  نقش معلم از متکلم وحده به راهنمایی  (مربی) که خود احتیاج به آموزش دارد و سپس آموزش روش

هاي تحصیلی، الزم االجرا  ها در کلیه دوره هاي واقعی و نظارت بر فعالیت تدریس، درگیر کردن معلمان در محیط
 .است

معلمان در فرآیند جهانی شدن باید به اوضاع معیشتی این افراد توانمند نظارت شود تا با توجه به اهمیت نقش  -
اموزان باشد. بناي عظیم آموزش داراري دیوارهایی ساخته شده با مصالحی  ها تنها آموزش به دانش دغدغه اصلی آن

سازي امکانات و تجهیزات و  هاي نو در تدریس، فراهم ریزي درسی، خلق روش ریزي آموزشی، برنامه همچون برنامه
تر است تا بتواند از موقعیت و وسایل در  شوند. در این بین وضعیت اقتصادي معلم از همه مهم فضاسازي ساخته می

 دسترس خود به درستی استفاده کند.
ق کند. آموزش و تربیت با مبناي عمل و رعایت حقو تربیت و فرهنگسازي نقش اصلی و اساسی در اصالحات بازي می -

شود. بر همین اساس تربیت فرد مقدم بر تربیت جمع است. بنابراین  سالگی آغاز می دیگران ازحدود سه
ریزي دقیق و منسجم به تربیت صحیح افراد در راستاي دستیابی به معیارهایی چون  پرورش باید با برنامه و آموزش

آموزانی  اصلی آموزش و پرورش تربیت دانشها گام بردارد. هدف  اخالقیات، دانش و معرفت، درك، بینش و مهارت
 براي شهروندي جامعه جهانی است.

شود که فرد از خود تعریف مشخصی داشته باشد. بنابراین نظام  تقویت باورهاي دینی، فرهنگی و اجتماعی باعث می -
ها به  ه آنهاي جامعه ایران را ارتقا بخشد، آن هم به شکلی ک آموزش و پرورش باید هویت دینی و ملی انسان

 این هدف نیز در داخل نظام اموزش و پرورش تحقق پیدا خواهد کرد. .مسلمان بودن و ایرانی بودن خود افتخار کنند
ریزي منسجم و یکسان براي تمام مراکز آموزشی اعم از دولتی، نمونه مردمی و غیرانتفاعی الزم است تا هر  برنامه -

 هدف (جهانی شدن) تالش کنند. کدام راه خود را طی نکنند و همه براي یک 
العمر تلقی شود. یادگیري در دنیایی که  نظام آموزش و پرورش کشور باید امري تأثیرگذار، فراگیر و تعهدي مادام -

کند که آموزش بیش از توجه به موضوع یک رشته  سرعت در حال تغییر و به روز رسانی است ایجاب می  فناوري به
 آموزان باشد. هاي گوناگون یادگیري در بین دانش تعدادها و ظرفیتعلمی باشد و در پی تقویت اس

پرورش باید با  و   اي نظام آموزش آموزان نسبت به سن شناسنامه با توجه به رشد سریع تر جسمی و جنسی دانش -
 ها بدهد.  هاي الزم را به آن آموزان، درست همگام باشد و آموزش مراحل رشد دانش

جا، چه در خانه و از طریق اینترنت  یا  نولوژي دسترسی به آموزش و معلمان در همهبا توجه به پیشرفت  تک -
هاي گروهی  اي و رسانه هاي حرفه هاي درس آسان باشد. نهادهاي آموزشی، سازمان هاي اجتماعی و کالس رسانه

 تمهیدات و تسهیالت آموزش مداوم را فراهم کنند.
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انتقادي، ارتباطات اثربخش و روش حل مسئله توجه کند، تنها به انتقال دانش و نظام آموزش و پرورش باید به تفکر  -
هاي  حل آموزان بهره بگیرد، راه هنگام دانش  هاي به ها و شرایط جدید براي یادگیري حقایق اکتفا نکند. از فرصت
 ي فردي ارائه دهد.ها آموزان با توجه به تفاوت طور مؤثر در دانش ها را به برقراري ارتباط و تبادل ایده

هاي گروهی در مدرسه و تشریک مساعی با نهادهاي بازرگانی و صنعتی و  پرورش فرهنگ همکاري  و آموزش  -
 نهادهاي آموزشی دیگر را فراهم سازد.

براي توسعه  1381با توجه به اهمیتی که در برنامه ملی توسعه کاربري فناوري اطالعات و ارتباطات (تکفا) در سال  -
در نظر گرفته شده      ICTها و آموزش معلمان با مبحث اي شدن آن نسانی، تجهیز مدارس به رایانه و شبکهمنابع ا

پرورش تاکنون(با توجه به گزارش عملکرد)، لذا توسعه هر چه  و  بود و نیز اهمیت  دادن این طرح از سوي آموزش 
و  اندازهاي آینده آموزش  رو با توجه به چشم ینهاي مهم است. از ا بیشتر و سریعتر زیرساخت ارتباطی از اولویت

ساله چهارم توسعه، به کارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات در مدارس و تحول در فرایند آموزش و  پرورش در پنج 
 ترین حلقه و پایه توسعه ملی در نظر گرفت.  عنوان مهم توان به تحصیل را می

ویژه در  هاي مربوطه، به ویژه فناوري، آموزش باید از زمان کودکی، به ناوريبراي ایجاد فرهنگ مناسب دراستفاده از ف -
 هاي کودکستان و ابتدایی در برنامه آموزشی گنجانده شود. دوره

هاي درسی نه تنها باید به  هاي آموزشی مدارس لحاظ شود؛ کتاب هاي گوناگون از فناوري باید در برنامه استفاده -
 هاي تولیدشده از دانش هم اقدام کند. بلکه همراه با آن به معرفی فناوريتوزیع دانش نظري بپردازد، 

وسیله معلم کالس  هاي گوناگون مراجعه کنند و این کار به آوري اطالعات به رسانه آموزان باید براي جمع دانش -
 تشویق شود.

 ف در نظر گرفته شود.بینی و تمهیدات الزم براي این هد آموزش کار با رایانه در برنامه درسی مدارس پیش -
 هاي الزم براي کار با فناوري را دیده باشند. آموزگاران آموزش -
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 اثرات جھانی سازی بر برابری و کیفیت آموزش
 محور انتخابی: اثرات جهانی سازي بر برابري و کیفیت آموزش

 زینب صداقتیان؛ دکتراي تخصصی فلسفه؛ دانشگاه فنی و حرفه اي خرم آباد

 رسول مرادي، کارشناس ارشد حقوق و جرم شناسی؛ نیروي انتظامی زاغه

 چکیده

 اقتصادي، فعالیتهاي و تصمیم گیریها در که پدیدهاي.میرود به شمار جهان روز مسایل بحث برانگیزترین از جهانی شدن پدیده
 و مردم میدهد،منافع کاهش ممکن حداقل به را جغرافیایی مرزهاي و داشته تعیین کنندهاي انسانها  نقش فرهنگی و اجتماعی
 گذشته از مرزتر و بیحد و آسانتر نیز را بشري دانش افکارو وخدمات، کاال بر عالوه و کرده تنیده به هم پیش بیش از را کشورها
 که است آن نیازمند و رفته ازبین فناوریها و آموزش سنتی مرزهاي موارد از بسیاري در تا شده موجب میکندجهانی شدن مبادله
 تشکیل فرهنگهاي خرده و ملی فرهنگ بین جهانی، جامعۀ و ملی بین دولتهاي مرز رفتن بین از مثال براي .شود تعریف دوباره

 آموزش بین یادگیري، مؤسسات کار و دنیاي بین کار، و آموزش بین مدرسه، و خانه بین محلی، جامعۀ و مدرسه بین دهندة آن،
 بین آنها، فرزندان و والدین بین معلم، و شاگرد بین افراد، انتخابهاي و تنظیم شده قبل از درسی برنامۀ بین غیررسمی، و رسمی
 با برخورد بهمنظور که شود آموزش ایجاد در عمدهاي چالشهاي تا شده موجب مختلف، رشته هاي بین حتی و وماشین انسان

 آموزشی تجدیدسازمان براي متهورانه و فوري گامهایی بایستی آموزشی و مربیان برنامه ریزان پیشآمده، تغییرات با انطباق و آنها
 متولی جریان و جهانیسازي نفع به سلب مسؤولیت به معنی کار این از غفلت که است بدیهی و بردارند ابعاد و ها جنبه در تمامی

در دنیاي امروز عقیده بر ایـن اسـت کـه بایـد تفکـر جهانی داشت و به صورت محلی این تفکرات جهانی را پیاده  .است آن
فکرات و اندیشههاي جهانی نیز تلقی شود. جهانی شـدن هماننـد بسیاري از کرد. این امر میتواند به معناي بومیسازي ت

پدیدههاي جهانشمول در اغلب حوزهها مورد توجه قرار گرفته است. یکی از حیطه هایی که جهانی شدن در آن به سرعت در 
شآمـوزان و ارزیابی دقیق حال پیاده شدن است، یادگیري و به طور اخص آموزش است که به شناخت استعدادهاي بالقوه دان

 و آرا از استفاده با و کتابخانه اي به روش حاضر آمادگی آنان براي یادگیري و مسئولیت پذیري در جامعه میپردازد. پژوهش
تأثیرگذاري  نحوة مورد در آمده به دست تحقیقات نتایج.است شده انجام شدن جهانی و آموزش درزمینه دانشمندان نظریات

 اتخاد با میدهد نشان است، رو  روبه آن با درآینده ما آموزش نظام که احتمالی چالشهاي عمده ترین و  آموزش جهانی شدنبر
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آمد و اثرات آن را  فایق پیشرو چالشهاي بر میتوان میشود، اشاره آن به مقاله این کهدر مؤثر و مطلوب آموزشی راهبردهاي
 شناخت.

 ، دانش آموزان ، اثرات کیفیت ، آموزش شدن، کلیدي: جهانی واژگان

  مقدمه

 رویکردهاي و میکنند شروع آموزش از جاي دنیا همه در هستند اصالحات و توسعه به دنبال که کسانی تمام تقریباً امروزه،
 چگونگی و خودیادگیري مبتنی بر حداکثري دیدگاه جمله از تربیت و تعلیم در فناوریها و جدیدارتباطات عصر از برآمده

 شده تربیت و تعلیم اساسی مفاهیم تعریف باز در تدریجی موجب حرکت مستقل و فرایندمدار یادگیري یادگیري(فراشناخت)،
 در تا شده موجب جهانیشدن.هستند جدید تعاریف احراز حال در مدرسه و درسی محتواي شاگرد، معلم، علم، تدریس، .است

 رفتن بین از مثال براي .شود تعریف دوباره که است آن نیازمند و رفته ازبین فناوریها و آموزش سنتی مرزهاي موارد از بسیاري
 بین محلی، جامعۀ و مدرسه بین دهندة آن، تشکیل فرهنگهاي خرده و ملی فرهنگ بین جهانی، جامعۀ و ملی بین دولتهاي مرز

 از درسی برنامۀ بین غیررسمی، و رسمی آموزش بین یادگیري، مؤسسات کار و دنیاي بین کار، و آموزش بین مدرسه، و خانه
 رشتههاي بین حتی و وماشین انسان بین آنها، فرزندان و والدین بین معلم، و شاگرد بین افراد، انتخابهاي و تنظیم شده قبل

 پیشآمده، تغییرات با انطباق و آنها با برخورد منظور به که شود آموزش ایجاد در عمدهاي چالشهاي تا شده موجب مختلف،
 و بردارند ابعاد و جنبهها در تمامی آموزشی تجدیدسازمان براي متهورانه و فوري گامهایی بایستی آموزشی و مربیان برنامه ریزان

 وضعیت مطالعه از .است آن متولی جریان و جهانیسازي نفع به سلب مسؤولیت به معنی کار این از غفلت که است بدیهی
 مقابله و چالشها این شناسایی براي تالش موفقیتآمیزي گذشته، سالیان طول در که دریافت میتوان کشورمان درآموزش موجود

 کارکردهاي به نو از دیدگاههاي ناشی میتوان را بیست ویکم قرن در آموزش جهانی هم چالشهاي اگر و نیامده عمل به آنها با
 و آن اضافه توانمندیهاي و ایران آموزش مشکالت به را متفاوتی قطعاً رویکردهاي دیدگاهها این .دانست پرورشی و آموزشی

 مراکز و دانشگاهها سطح در آموزش اندیشمندان پژوهشگران و میان در هم که مباحثی .میسازند مطرح را گوناگونی موضوعات
 و موضوعات .است معطوف ساخته خود به را جامعه و والدین معلمان، آموزش، کارشناسان نظر هم میباشد و مطرح پژوهشی

 ظهور براي را زمینه تحوالت همین واقع در .میگیرند به ویژه نشأت جدید، فناوریهاي و علمی تحوالت از نوین، رویکردهاي
 از را آنها عالوه به.میسازند مطرح جهانی چارچوبی در ملی، مرزهاي از فراتر را آنها و کرده هموار نو IT 89و ICT88 دیدگاههاي

 نوینی چالشهاي و مسؤولیتها و ساخته مطرح اجتماعی صورت رویکردي به و نموده خارج جامعه اندیشمندان و نخبگان محدوده
شده است تا نحوة تأثیرگذاري جهانی  تالش مقاله این در .قرارمیدهند ایران جمله آن از و ملی آموزش هاي-نظام فراسوي را

 وسرانجام تبیین شد، خواهد روبهرو آن با آینده در ما آموزش نظام که چالشهایی عمده ترین و مشخص ایران آموزش شدن  بر
 .شوند ارائه نیز چالشها این با برخورد براي الزم آموزشی راهبردهاي

 بیان مسئله

جهانی شدن در معناي امروزین خود پدیدهاي نسبتاً جدیدي است که بهگونههـاي مختلفی تعریف و تفسیر شده است. گرچه  
مفهوم جهانی شـدن بـه طـور گسـتردهاي مورد استفاده قرار میگیرد اما یک تعریف واحد و مـورد قبـول همگـان در مـورد 

جهانی شدن به چندگانگی ارتباطات و » .یـک تعریـف اولیـه از آن مطـرح مـیشـودآن وجود ندارد. بنابراین براي آغاز بررسی، 

 
88 Information and Communications Technology 
89Information Technology 

۱۰۲
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پیونـدهایی اشـاره مـیکنـد کـه بـه فراسـوي دولتها یا جوامعی که نظامهاي جهان مدرن را تشکیل میدهند، میپردازد. این 
صـورت گرفته در یک بخش از دنیا میتوانند مفهوم جریانی را تعریف میکند که از طریق آن رویدادها، تصمیمات و فعالیتهاي 

تأثیرات مهمی بر افراد و جوامـع دورافتـادهتـرین بخشهاي جهان داشته باشند. امروزه کاالها، سرمایه، مردم، دانش، تصاویر، 
اي،  هاي ترجمه ارتباطات، جرایم، فرهنگ، آالیندهها، داروها، مدها و اعتقادات به سهولت از مرزها و سرزمینهـا میگذرند. شبکه

جنبشهاي اجتمـاعی و ارتباطـات در تقریبـاً تمـامی زمینههاي فعالیت بشري از سطوح آکادمیک گرفته تا دبستان، کامالً 
جهانی شدن واقعیتی است ملموس و ضرورتی است گریز ناپذیر که هرجامعهاي اگـر خواهان رفاه  «.گسترش یافتهانـد

اینکه کـه خـود را بـا ایـن جریـان نیرومند، ضروري و مفید به حال کشورها و به حال  شهروندانش باشد، چارهاي ندارد جز
جامعه بشـري سـازگار کنـد و بـا طیب خاطر و ارادهاي آزاد به مقتضیات آن گردن نهد. جهانی شدن یک جریان است و نه 

زیرا جریان میتواند پیامدهاي بسیار متنوعی  یک مقصد و لذا ضروري است که جدایی بین جریان و نتیجه در نظر گرفته شـود،
 داشته باشد.

 شدن جهانی مفهوم تعریف

 جهانی واژة ولی است، یافته عام رواج 1960 سالهاي حدود از "globalization"، و "globalize"چون  اصطالحاتی هرچند
"globalizing" اولینبار براي که است معتبري هايفرهنگ نخستین از وبستر یکی  دارد.فرهنگ قدمت سال چهارصد از بیش 

 را جهانی شدن مفهوم است.رابرتسون، کرده ارائه"globalism"و"globalization" واژههاي براي را تعاریفی 1961 سال در
 تشدید به هم جهان، شدن فشرده به هم که است مفهومی جهان، اي شدن سیاره یا شدن است: جهانی کرده تشریح اینطور

 بیستم قرن در جهان یکپارچگی آگاهی از به هم و جهان واقعی و متقابل وابستگی به هم کل، یک به عنوان جهان آگاهی درباره
 -که است قرنها میبریم، کار به آن براي را جهانیشدن مفهوم اکنون که کنش هایی و فرآیندها رابرتسون، نظر میکند.از اشاره
 نظر از جهانی آگاهی تشدید.جدیدي است موضوع شدن، جهانی بر تمرکز وجود، این با .دارد جریان -باگسستهایی البته

 افزایش را شود، تبدیل تکنظام یک به جهان اینکه احتمال مادي، زمینۀ مسائل در شدید متقابل وابستگی با همراه رابرتسون،
 است معتقد متفکران از بعضی نیزمانند رابرتسون .میآید در یکپارچه صورت به جهان این که نیست مدعی وي ولی هرگز میدهد

 بهعنوان را جهانی شدن گروهی، که آنجا تا است تضاد و اختالف از پر میدهد،اما تشکیل را واحد نظام یک جهان که این با
 . Edwards & Usher  ( 2000: 59(میآورند شمار به محدودیتها به این واکنشی

 تحقیق اهداف

شده که دیگر آمـوزشهـاي تک بعدي و معلم محور در دوره کتاب و عصر چاپ، امروزه آموزش در جهان به حدي دگرگون 
عصر  .کاربرد چندانی در دنیـاي مـدرن امروز ندارد و این قاعده شاید طبق نظر مانوئل کاستلز به دلیـل جبـر فنـاوري باشـد

ت. جهانی شدن این امکان را براي حاضر، عصر بهرهگیري از اطالعات و فناوري اطالعـات در جهـت یـادگیري و آموزش اس
ملل و جوامع فراهم آورده تا ارتباطـات و حریم روابط آن، قابلیت تعریف مجدد بیابند. به این ترتیب آموزش بـه عنوان یک 

ف حوزه بسیار حساس که با تربیت نسلی از جامعه سر و کار دارد، مـیتوانـد به باز تعریف اجزا و کارکرد خود بپردازد. لذا هد
این مقاله بررسی اثرات جهـانی شدن در امر آموزش و تأثیر آن در پذیرش جهانی سازي و بومی کردن تفکرات جهانی در 

 راستاي توسعه پایدار از طریق آموزش میباشد زیـرا توسـعه صـرفا بـر مبناي دانشمداري و دانایی محوري محقق میشود.

را براي بهبود محیط یادگیري و غنیسازي یادگیري مطرح میکند. ازایـن رو از اي  آموزش جهانی، راهکارهاي آزمایش شده- 1 .
 .اي میشود و اهداف علمی، مهارتی، رفتاري و ارزشی به طور مؤثرتري شناخته میشوند ابزارهـاي یـادگیري اسـتفاده بهینـه
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یـادگیري و ایجـاد محیطـی تـوأم بـا تأکید بر تشکیل گروههاي کاري، یادگیري مشارکتی، تقویت اتکـاي بـه نفـس، تنـوع 
بـازي و سـرگرمی در کـالس، باعـث تشـویق دانشآموزان، تقویت انگیزه آنان و در نهایت حصـول نتـایج بهینـه در 
یـادگیریهـاي شناختی و تأثیرگذار به لحاظ اجتماعی خواهد شد. آموزش جهانی بر اسـتدالل تـنش میان دو مقوله امنیت 

بارزه (چالش) استوار است. نظـام آمـوزش جهـانی ابزار مناسبی براي پرورش شخصیت، نبوغ و تواناییهاي ذهنی (آسایش) و م
 و جسمانی کودکـان و رعایت حق کودك در مشارکت فعاالنه در بازي و فعالیتهاي تفریحی است

س را که با دست کم گرفتن استعداد نظام آموزش جهانی به طور مستقیم و غیرمستقیم موضوع پایین بودن کیفیت تدری- 2 .
هاي توسعه حرفهاي امکان  دانشآمـوزان و رانـدمان وي همـراه اسـت، مطرح میکند. آموزش جهانی از طریق ارائه برنامه

آشـنایی معلمان با شیوههاي یادگیري تعاملی و تجربی را فراهم میسازد به این نحو که نخست معلمان در مقام شرکتکننده در 
دهنده، دورههایی را برگزار میکنند. معلمان شرکتکننده در  اي آموزشی حضـور مـییابنـد و بعـد در مقـام مجري و اشاعهدورهه

 این طـرح به کسب آگاهی در زمینههاي زیر دست مییابند.

 استنباط تازهاي از نقش خویش؛  1-2 :

 آنـان بـراي یادگیري و مسئولیتپذیري؛ شناخت استعدادهاي بالقوه دانشآموزان و ارزیابی دقیق آمـادگی 2-2

 شناخت یادگیري بهعنوان فرایندي آنگیزش و لذتبخش؛ 3-2 

 ي خویش ایمان راسخ به اهمیت حرفه 4-2 

نظام جهانی ارائه کننده الگوها، چارچوبها، دستورها و راهکارهاي الزم براي تجدید نظر و اصالح برنامه تحصیلی در سطوح  - 3
از )وت اسـت. یکـی از شیوههاي موفق این برنامه، تلفیق برنامه درس محور مرسوم با موضوعات نظام جهانی و دورههاي متفـا

 قبیل محیط زیست، آموزش عالی، بهداشت، صلح و حقوق بشر) است

. گوناگونی تدریس و یادگیري در شیوة آموزش جهانی وسـیله مهمـی بـراي پیشبرد اصل برابري فرصتهاي یادگیري است -4
طبق نظریۀ شیوة یادگیري، هر یک از دانشآموزان روش یادگیري خاصی را ترجیح میدهند. بـه عبـارت دیگـر هـر شـیوة 
یادگیري براي بعضی آسان و مطلوب، براي بسیاري به نسبت رضـایتبخـش و بـراي بقیه نامطلوب است. مشکل اساسی روش 

اي عدهاي مخرب است. در صورت کاربرد مستمر، بـیحسـاب و تدریس سنتی آن است که براي عدهاي مثمر ثمر و بر
حال چنانچه روشهاي تدریس  .یکنواخـت روشهاي سنتی انتقالی، عدهاي بسیار، فرصت پیشرفت در یادگیري را نخواهند یافت

ک شـیوه و یادگیري فاقد تنوع کافی باشند هرگز فرصت تحقق آرمان آموزش و یادگیري براي همه میسر نخواهد شد. در ی
تـکروشـی کـه ویژگیها، عالیق، قابلیتها و نیازهاي منحصر به فرد افراد در نظر گرفته نشود، تحقـق اصل بهرهمندي هر کودك 
از تعلیم و تربیت مخدوش خواهد شد. این مهمترین علـت کاربرد روشهاي یادگیري گوناگون و متنوع از سوي مجریان و 

  .دمربیان آموزش جهانی به شمار میرو

 آن؛ منفی و مثبت نکات و شدن جهانی پدیده شناخت 1-

 آموزش؛ بر شدن جهانی پدیده تأثیر شناخت و بررسی 2-

 شدن؛ پدیده جهانی از متأثر ایران آموزش نظام چالشهاي ترین عمده شناخت 3-
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 .چالشها این با برخورد براي مؤثر و مطلوب راهبردهاي ارائه 4-

 سؤاالت تحقیق 

 چرا آموزش جهانی شدن را به عنوان یک ضرورت مـورد توجـه قرار داده است؟  -1

 چگونه میتوان جامعه را با اهداف نظام جهانی همسو کرد؟ -2 

 چگونه میتوان با بومیسازي تفکرات جهانی از پیامدهاي مثبت آن در امـر آموزش استفاده کرد؟- 3 

 پیشینه نظري 

جهـانی «ري از اندیشمندان و صاحبنظران را به خود جلـب کـرده موضـوعی اسـت کـه بـه نـام موضوعی که اخیراً توجه بسیا
بینالمللـی شـدن) همگـی  (Universaliztion Globalism, Universalism . Internationalism, کلمـات» شـدن

ذهنی مورد استفاده، معموالً از این همخانواده هستند و نویسندگان بسیاري، بسته بـه معنـاي  Globalization با کلمهی
اسـتفاده میکنند. ذکر این نکته نیز ضروري است که بسیاري بر این عقیدهاند در  Globalization عبارات معادل، به جاي

به جاي جهانی شدن به هـیچ وجه نمیتواند مبین » سیارهاي شدن«و » کروي شدن«زبـان فارسـی استفاده از اصطالحات 
» جهانیسازي«و زمانی به معناي » جهانی شدن«را گـاهی بهمعناي  Globalization باشد. واژه Globalization مفهوم

ترجمه میکننـد. بـا نگرشـی سطحی ممکن است این دو اصطالح مترادف به نظر آیند، اما این دو ترجمه به لحـاظ بار معنایی 
هاي موضوعی و تخصصی در  دارند. از تأثیر جهانی سازي بر حوزه و واقعیت کاربردي و ابزاري که منعکس میکنند با هم تفاوت

رشتههاي متفاوت بـه تناوب سخن رفته است. یکی از حوزههایی که بحث جهانی شدن در آن بسیار مهم و در عین حال 
ان که حساس محسوب میشود آموزش است. سیر تحوالت طبیعی و ناگزیز سیاسی، اجتماعی، و خصوصاً فناورانه در سطح جه

از سالها پیش بـه وقوع پیوسته فضاي جدیدي را بین ملل مختلف پدید آورده که به هر چه نزدیـکتـر شدن ملتها و به تبع آن 
دولتها منجر شده است. آثار و نتایج سلسله حوادث خارج از اراده دولتهاي بعد از جنگ دوم جهانی باعث توجه ویـژه دنیـا بـه 

در سطح جهانی و مهاجرت نخبگان شده اسـت. از سـوي دیگـر رشـد سریع فناوري اطالعرسانی فقـر عمـومی، محیط زیست 
و شکلگیري جهان مجازي و تأثیرات شگرف آن مرزهاي سنتی را درنوردیده است و مـیرود تـا دنیـاي جدیـدي را رقـم بزنـد. 

این تدبیر جهانی خـواه یـا ناخواه تبعات خود را بر  ماحصـل ایـن اتفاقات، تدبیر و مدیریتی را باعث شده که فرادولتی است.
ملتها و دولتها تحمیل میکند و سرانجام آن شـکلگیـري تمدنی واحد و جهانی است. جهانی شدن به عنـوان یـک فراینـد در 

را تحتالشعاع خود ابعـاد اقتصـادي، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و فناورانه در زندگی امروز بشري تأثیر بهسزایی گذاشـته و آن 
قرار داده است. آموزش نیز در ایـن جریـان ضـمن تأثیرگذاري بـر آن از طریـق تربیـت و آمـوزش شـهروندان جهـانی بـا 
ویژگـیهـا و خصلتهاي عام، خود نیز متأثر از این پدیده بوده است. بهطوري که امروزه به جرأت میتوان گفت که آموزش صرفاً 

 دو به آموزش در تحوالت زمانی خاستگاه.ن توجه به فناوریهاي آموزشـی امري بس دشوار خواهد بودبه روش سنتی و بدو
ریشه  فکري ازنهضت برخاسته که ، 1968 سال در فرانسه در جهانی بحران خطر زنگ یکی :برمیگردد تاریخی مهم رویداد
 دانشگاهها، از برخاسته است، معروف “مه ماه رویداد” کهبه رخداد این .برد سؤال زیر را موجود آموزشی نظام که بود داري

 نظام یا آموزش بودند، به وابسته نحوي به که بود افرادي تمامی اجتماعی و فردي فکري کلی اشتغالهاي به طور و دبیرستانها
 فرانسه جوان نسل که بود عصیانی واقع در شورش و نهضت این .زده بود رقم آنها براي ناخرسندي سرنوشت زمان آن آموزشی

 پیشنهادهاي 1959 در سال دانشگاه استادان که میگرفت سرچشمه آنجا از عمده نارضایتی .کرد پا بر نظام آموزشی علیه بر
 دانشآموزان آن بهدنبال .بود نگرفته قرار تصویب مورد اما بودند، آموزش داده وزیران به آموزشی نظام تغییر براي مختلفی
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 در مشارکت خواستار مصراّنه و منتشرکردند  دارند) گفتن براي حرفی دبیرستانی آموزاندانش با عنوان ( جزوهاي
 و نظم برقراري از پس بود، شده سقوط به تهدید که فرانسه دولت.شدند مدرسه اداره فعالیتهاي و ریزیها برنامه گیریها، تصمیم
 به بینالمللی رقابتهاي و موجود بهنیازهاي توجه بدون لذا و شده پیشرفت برابر در سدي آموزش در تمرکز کردکه اعتراف قانون،

 )1379 رؤوف، 73( .کرد وضع آموزش اصالح براي را قوانین جدیدي سپس وي    .میدهد ادامه خود راه

 تکان گزارش به منجر و برگزار 1981 سال در بودکه آموزش اعتالي براي آمریکا ملی کمیسیون اجالس رویداد، دومین
 و ها بررسی بیان از پس مزبور گزارش .یافت انتشار»خطر  معرض در ملتیعنوان  « با  1983 سال در که گردید دهندهاي

 چارهجویی به نارساییها رفع براي که میکرد راموظف آنها و داده هشدار کشور آموزش مسؤوالن به خطر، هاي نشانه اعالم
 بپردازند. (همان)

 چارچوب نظري تحقیق

جرج هربرت مید: شخصیت اجتماعی فرد به خاطر ایفـاي نقـشهـاي اجتمـاعی تکوین مییابد. کودك به تدریج زبان را فرا  
مـیگیـرد و بـه وسـیله تمرینـاتی کـه در خودي ساختن نقش دیگران به عمل میآورد، رفتار خود را معنادار میکند. در راستاي 

مفعولی یا کلی او تضعیف میگردد. انواع بازي به کسب این مهارتها و شکلگرفتن  "نم"فاعلی فرد به نفع  "من"چنین روندي 
رفتار اندیشمندانه کمک فراوان مـیکنـد. بـه نظر مید وظیفه اصلی بازي نزد کودك ایفـاي نقـش و تکـوین شخصـیت 

ایم: ایشان به عنوان یک کارل مانه ) 310: 1383اجتمـاعی وتمرین آزاد در مناسبات و روابط گروهی است.(توسلی،
شناسی تشخیص داد. به زعم او آموزش  شناس به قلمرو آموزش قـدم گذاشت و آن را یکی از عناصر پویا در جامعه جامعه

اي براي کنترل اجتماعی است. یا به عبارت دیگر آموزش صرفاً وسیله اي براي تحقـق  فینفسه یک تکنیک اجتماعی و وسیله
و فرهنگی نظیر تخصص گرایی و انسان گرایی نیست بلکه بخشی از فراگرد تأثیر و نفـوذ در انسان است. آرمـانهـاي اجتمـاعی 

فهم فراگرد آموزش هنگامی به خـوبی سـیر مـیشـود کـه بدانیم افراد براي چه جامعهاي و بـراي چـه منصـب، موقعیـت 
ء صورت گیـرد از ایـن رو ابتدا باید به شناخت جامعه و اجتمـاعی و وضـعیتی تربیت میشوند، آموزش امري نیست که در خال

تشخیص و طبقهبندي نارساییهاي آن پرداخت تا بتوان آموزشی در خور جامعهاي نو و بهتر طراحی و برنامهریزي کـرد. بـه 
ي آن تأثیري زعـم مانهایم، نگرش جامعهشناختی به مسائل آموزش در نهایت میتواند از لحاظ تعیین هدفها، روشها و محتو

مثبت داشته و در نوسازي جامعه مددکار باشد. نوسـازي جامعـه، حفـظ آزادي و تقویـت شـیوه زنـدگی دموکراتیـک مسـتلزم 
برنامهریزي آگاهانه است که براساس واقعیتهاي موجـود جامعـه بـا نگـرش جامعـه شناختی صورت میگیرد. آموزش از 

نـه از نیروها و نهادهاي اجتماعی به منظور تربیت شخصیتهاي آزادمنشی است که بـا نیـل به دیـدگاه مانهـایم اسـتفاده آگاها
امانوئل والرشتین: نظریه نظام جهانی نخستین بار توسط امانوئل  .اجماع و توافق، یگانگی و انسجام اجتماعی را تضمین میکند

ن الگوهاي نابرابري جهانی محسوب میشود. بنابر نظریه والرشتین مطـرح گردید که بهعنوان پیشرفتهترین کوشش براي تبیی
به بعد یک نظام جهانی پایدار بر جهان حاکم گردیده که عبارتست از: یک سلسله ارتباطات سیاسی،  16والرشتین از قرن 

شدن از اقتصـادي و آموزشـی کـه در سراسر جهان گسترش یافته و مبتنی بر توسعه یک نظام جهانی است. مفهـوم جهـانی 
چنان پیچیدگیهایی برخوردار است که شاید نتوان تعریف مشخص و دقیقی از آن ارائه داد. آراء اندیشهها و نظریههـاي 

 جامعـهشناسـان را در بـاب جهـانی شـدن میتوان در سه بخش دستهبندي و بررسی کرد: 

ت کالن اجتماعی به موضوع پرداختـهاسـت بخش اول نظریاتی است که در غالـب نظریههاي معطوف به سازوکارها و تحوال
 کنت، دورکیم، وبر و مارکس). )
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بخش دوم نظریاتی اسـت کـه در تـالش بـراي فهـم جامعهاي در حال شکلگیري یا نظام جهانی به صورتی پراکنده از جهانی 
 هـان.شدن سـخن میگوید (پارسنز، کر، داتلپ، هاربیسن، لوهمـان، والرشـتین، گیلپـین و مـک لو

هاي گذشته تجزیه و  بخش سوم نظریات نظریه پردازان متأخر است که فرایند پرشـتاب و گسـتردة جهـانی شدن را در دهه
تحلیل میکنند و نظریههاي جامعتر و دقیقتـري دربارة این موضوع به نظر میرسند (هاروي، گیدنز، رابرتسـن و واتـرز). این فضا 

گسـترهاي نامتناهی با یکدیگر ترکیب و هماهنگ شده و امکان کـنش و روابـط اجتمـاعی را  و زمان جدا شـده از مکـان، در
در جامعهاي بسیار بزرگتر فراهم میکند. پس گستره تأثیرگذاري و تأثیرپذیري اجتمـاعی هم بسیار فراختر میشود و نتیجتاً 

  ) 1387آن جامعه جهانی است.(گیدنز، آنتونی  جامعهاي جهانی شکل میگیرد که معطوف به انواع پیوند و رابطه فرد با

کنش متقابل نمادي به نظر میرد وظیفه اصلی بازي نزد کودك، ایفاي نقش و تکوین شخصیت اجتماعی و تمرین آزاد در 
کارل مانهایم مارکسیسم آموزش از دیدگاه مانهایم استفاده آگاهانه از نیروها و نهادهاي  .مناسبات و روابط گروهی است

جتماعی به منظور تربیت شخصیتهاي آزادمنشی است که با نیل به اجماع و توافق، یگانگی و انسجام اجتماعی را تضمین ا
تجزیه و تحلیل هر جامعهاي  .امانوئل والرشتین نظام جهانی کوشش براي تبیین الگوهاي نابرابري جهانی است .میکند

ر با پیشرفت مرتبط تلقی میشود و از آموزش انتظار مـیرود کـه دستخوش تغییر و دگرگونی است. در غالب جوامع، تغیی
جامعـه را در نیـل بـه پیشرفت یاري رساند، میراث فرهنگی را تغییر داده آن را حفظ و به نسـل بعـد منتقـل نماید. جامعه 

به تغییر ارزشها و میراث در مقابل جامعه پیشرفته  .سنتی گرایش به گذشته دارد و در حفظ میراث فرهنگی پافشاري میکند
فرهنگی و انطباق آنها بـا نیازهـا و ضروریات اجتماعی جدید توجه دارد. روشها و وسایل جدیدي بـراي انجـام کـار و تولید 
اجتماعی جستوجو و ابداع میشوند. در این جوامع مؤسسات آموزشی آگاهانه در صدد نوآوري و ایجاد نظام آموزش جهانی و 

ییـر مـیباشـند. مفهـوم پیشرفت این باور را تقویت میکند که تغییر و ترقی با هم مرتبطند و این انتظار را بـه تسـریع در تغ
شواهد نشان میدهد که این تغییرات بیشتر  .وجود میآورد که نظام آموزشی باید در طلب و جستوجوي تغییر و ایجاد آن باشـد

با توجه به کارکرد نوآوري در آموزش، به جرأت  .) به وقوع پیوسته استدر قلمرو زندگی مادي و تولیـد (فرهنـگ مادي
میتـوان گفـت حتـی یک مدرسه مقید به سنتها نیز منبع نوآوري به شمار میرود. زیرا مربی یا معلمی کـه در آنجا اشتغال 

ه هاي پیشرفته، نوآوري به صورت دارد احتماالً دانش، کارشناسی و خرد خود را در وضعیتهاي جدیدي به کار میبرد. در جامع
روزافزونی به مثابه یک نهـاد درمیآید و از مراکز آموزش و یادگیري انتظار میرود که افکار و فنـون تـازهاي را در جامعه اشاعه 

اتی دهند. تأکید بر جنبه نوآوري در نظام هـاي آمـوزش جهـانی، آمـوزش و پژوهش را از هم متمایز ساخته و در نتیجه مؤسس
را صرفاً بـه منظـور پـژوهش و کشف روزافزون واقعیات علمی و اجتماعی پدیدمیآورد که دسـتاوردهاي تحقیقـاتی آنان اثرات 
سریعی در ایجاد دگرگونی و ظهور نوآوریها به جا گذاشته اسـت. چـون تغییر و نوآوري مخصوصاً در جوامع پیشرفه امروزي 

رو آموزش وظایفی بیشتر از صرفاً انتقال فرهنگ و معـارف گذشـته بـراي جامعه انجام امري اجتناب ناپذیر است، از این 
میدهد، افزون بر معارف گذشته کمک به گزینش و انتخاب آنچه که باید محفوظ نگه داشته شود و ارزشیابی انتقادي سنتها از 

سـترده و هـدف آن، اشـاعه یادگیري مستمر هاي یادگیري موردنظر نظـام آمـوزش جهـانی گ شیوه .کارکردهاي آموزش است
خود "آموز باید چگونه یاد گرفتن را بیاموزد. آموزش جهانی با تأکید بر یادگیري به عنوان جریان  مادام العمر است. دانش

ریـزي  آموزان در کالس، اساس یادگیري مادام العمـر را پایـه و نیز احترام به تجربیات و دیدگاه هاي شخصی دانش "هدایتی
  ) 1384میکند. (اسماعیلی، 

آموزش جهانی با ترویج و دگرگونی، آموزشی فراتر از مـرز کـالس و چـارچوب برنامهی تحصیلی ارائه میدهد. اصالح و 
غنیسازي نظام آموزش پایه صرفاً در کالس تحقق نمییابد بلکه در کل مدرسه و جامعه نیز دیده میشود. این امر که والدین 

ارزش آموزش کودکان خود را درك نمیکنند شاید بهاین دلیل باشد کـه تجربـههـاي دوران تحصیل خودشان چندان غالبـاً 
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

جانبه در نظام  رضایتبخش نبوده است. آموزش جهانی در ارتباط با فرایندهاي دگرگونی کامل مدارس، تقویت مشارکتهاي همه
نحوه ارزیابی فرایندهاي  .صهاي قابـل مالحظـهاي اندوختـه استآموزشی و مشارکت میان جامعه و مدرسه، تجریبات و تخص

تغییر در قالب نظام آموزش جهانی تدوین شـده کـه ایـن موضوع با توجه به تأکید بر لزوم ارزیابی عملکرد هریک از 
زارهـاي کاربردي مربیان دانـشآمـوزان، اثربخشـی ارائه آموزش پایه و برآوردن نیازهاي پایـه داراي اهمیـت مضـاعفی اسـت. اب

آموزش جهانی براي ارزیابی، ماهیت کیفی دارد ولی از شیوههاي کمی نیز استفاده میشود. در طول اجراي پروژه آموزش 
در دنیاي امروز، زمان با هزینه برابري میکند و  .جهانی، دامنه متنـوعی از ابزارهـاي بازخورد و ارزیابی به کار گرفته شده است

بیشتري صـرف شـود گویی هزینههایی است که مصرف شده است. حال این مصرف زمـان، هـم مـیتوانـد مثبت و  هرچه زمان
داراي بازدهی مفید باشد و هم میتواند اتالف هزینه را در بر داشته باشـد. در هر صورت باید در نظر داشت، جهانی شدن که در 

اي همگان فراهم کرده تا بتوانند در این عرصه خودنمایی کنند. بایـد در مقابل جامعهی جهـانی قـرار دارد، این فرصت را بر
نظر داشت که در حیطه بومیسازي تفکرات جهانی و همپاي جهـانی رشـد کـردن هم فرصتهایی وجود دارد و هم تهدیدهایی 

جهت همآگاهی با نظام جهانی نـه در لذا باید تمامی ابزارها و امکانات الزم را در این راه دشوار به خدمت گرفت و از آنها در 
 کشورهاي در شده عمدتاً نوشته کتابهاي و اسناد معناي زیر بار آن رفتن، بلکه بومیسازي تفکرات جهانی سود جست.بررسی

 عمیقی شکاف زندگی و بین آموزش و رفته بیراهه به بیستم قرن اواسط تا آموزش نظام که میکند روشن واقعیت را این پیشرفته
 دردآور و سرخوردگیهاي و شکستها و گرفتاریها مدرسهاي، آموزشهاي و واقعیتهاي زندگی بین شکاف .است آورده بهوجود را

 رویدادها با را آنها و نگهداشته دور میگذشت بیرون مدرسه در آنچه از را تحصیلکردگان جمله از .میکرد درست را افزآیی زحمت
 پاریس برگزار در 70 دهه اوایل که یونسکو عمومی کنفرانس بیستمین که بود حالی در این.میکرد بیگانه بیرونی تغییرات و

 دانشآموزان تعداد سال 15 طی که به طوري کرده پیدا بیسابقهاي گسترش میالدي 60 دهه از بعد آموزش:داشت اعالم گردید،
 30 از بیش بنویسند و بخوانند میتوانستند که بزرگساالنی وتعداد درصد 100 بیش از معلمان تعداد درصد، 70 از بیش جهان
 ) 1384است. (اسماعیلی،  افزایش یافته درصد

 کنیم مبارزه آنها با باید که است معضل سه دستخوش آموزشی نظام

 90 فراوانی اطالعات -1

 91 گرایی واپس - 2

 92تناسب عدم -3

 تازه اهداف از یکی .است جامعه هر و انسان هر توسط دائمی یادگیري فرایند معناي به آینده و امروز آموزش گذشته خالف بر 
 به خویش، استعدادهاي و ازموهبتها آگاهی و خود شناخت استعداد، هوش، پرورش دانش، کسب .است تغییر آموزش یادگیري

هدفهاي  جمله از ...و مسؤوالنه نقش ایفاي ویرانگر، و نامطلوب انگیزههاي غلبه بر تخیل، پر و خالق ذهنی قواي انداختن کار
 )1990 اشنایدر، و است. (کینگ نوین آموزش

 آموزش شدن جهانی زمینه در مخالف و موافق دیدگاههاي

 
90 Plethora of Knowledge 
91 Retrogression 
92 Disproportion 

۱۰۸
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 روش چه گر .است درس کالس بر آن تأثیر از شدن فراتر جهانی بررسی که است معتقد خود جامع تحلیل در "کارنوي مارتین"
 و شدن بر جهانی متعددي خارجی نیروهاي فرایند این در اما است، دانش تولید از مهمی درس بخش کالس در دانش عرضه
 شناسایی مسیر در کارنوي اساس این بر .گذارند می اثر دانش تولید

 :کند می اشاره اساسی عامل پنج به آموزش بر شدن جهانی تأثیر چگونگی

 انسانی؛نیروي  مهارت یافتن اهمیت و محور دانش اقتصاد ظهور و کار سازمان تغییر (1

 خارجی؛ گذاري سرمایه جذب براي برتر هاي مهارت تربیت (2

 آموزشی؛ اصالحات شدن سیاسی (3

 مجازي؛ آموزش و اینترنت نفوذ گسترش (4

 .بین فرهنگی آموزش سمت به آموزشی نظامهاي تر فزون چه هر جهتگیري ضرورت (5

 مانند و جنبش فمینیستی فرانوگرایان، زیست، محیط طرفداران مذهبی، گروههاي مانند) اند جهانی شده نیز خود که ارزشهایی
 بهوجود دانش ارزش و مفهوم با رابطه در تازهاي جریانی نزاع چنین .میپردازند مقابله به نیز بازار نظام علیه همزمان و (آن

 ).28-26، 1383 میآورد. (مهرعلیزاده،

 آموزش در شدن جهانی موافقین دیدگاه

 موجب نتیجه در و میگردد فرهنگی و مبادالت اقتصادي نظر از کشورها بیشتر نزدیکی باعث جهانیشدن که معتقدند گروه این
 دیدگاه گروه،در این نظر اساس بر .شد خواهد نیز هنري و ورزشی فرهنگی، علمی، درزمینه هاي جهانی رقابت و همکاري
 عرصههاي در بتوانند تا ببینند آموزش باید افراد و .است فعالیتهاي جهانی در شرکت براي وسیلهاي عنوان به آموزش جهانی،

 میتواند گروه، جهانی شدن این نظر از .میگردد قلمداد اقتصادي موفقیت از فراتر امري اهداف، این باشند و موفق بینالمللی
 ملی مرزهاي درون در که گردد فرهنگها ترکیب نوعی به منجر

 آموزش درسهاي ارزشمندترین از یکی تفاوتهاي فرهنگی بر گذاردن ارزش و فهمیدن کردن، زندگی توانایی .میپذیرد صورت
 )Sundaran-2001ساخت. ( برآورده را آن میتوان دیدگاه جهانی در که است

 آموزش در جهانی شدن مخالفین دیدگاه

 دولتی آموزش طرفدار که دارد کسانی مشترك براي عالیق ایجاد در سعی جهانیشدن حاضر حال در :معتقدند گروه این
 از بفرستند و مدرسه به را خود فرزندان بتوانند باید کنند زندگی که دنیا از منطقهاي هر باورنددر براین که افرادي .هستند
 عمومی آموزش سایه در تنها آموزشی بهرهگیري امکانات در برابري دارند اعتقاد که کسانی .گیرند بهره عمومی آموزش امکانات

 و بوده دموکراتیک که آموزشی .میگردد ارائه یکسان همه براي و شده تأمین دولت توسط آن چراکه بودجۀ است؛ امکانپذیر
 یکپارچگی نظیر نتایجی نمودن مطرح با که میکنند تصور طرفداران جهانی شدن، اما .نباشد سرمایه و پول صاحبان مخصوص

 مشترك عالئق میتوانندمنشأ نئولیبرال ایدئولوژي بودن غالب و کشورها فناوري یگانگی و شدن اقتصادي،بی مرز
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 ، 90 دهۀ اواسط از تقریباً یعنی جهانی تاکنون دیدگاه پیدایش از که میکنند اظهار دولتی و عمومی آموزش طرفداران.باشند
 ساختار به کشورها آموزش الحاق

 برقراري هدف با و هستند بازرگانی -اساساً تجاري که طرحهایی .است بوده امکانپذیر بینالمللی طرحهاي قالب در تنها جهانی
 که غیره و ، NAFTA 93، APEC94نامه هاي، توافق اند. نظیر شده طرحریزي و سرمایهگذاري بازرگانی بینالمللی توافقهاي

 اینکه بر عالوه و پرداخته نیز آموزش به خود تجاري ماهیت وجود با طرحها، این .هستندMAI جامع برنامۀ از واحدهایی همگی
میباشد.  نیز شبهه انگیزي و مشکوك نقاط داراي شده، ,تصمیم گیري نامطلوبی به طور آموزشی سیاستهاي مورد در
)Kuehn-2000 .( 

 بپیوندد تجاري قراردادهاي این از یکی به کشوري اگر که است آمدهNAFTA  یا و GATT95بندهاي  از یکی در مثال به عنوان
 از کشور آن مردم اینکه اکثریت ولو نماید خارج را آن ندارد حق بعداً سازد، جهانی قرارداد تابع نیز را کشورخود آموزش ادارة و

 ).Walker-0 200بدهند( قرارداد ازآن خروج به رأي و ناراضی بوده بیفتد اتفاق کشورشان آموزش در آنچه

 گیري نتیجه

 دستخوش را بشر زندگی شئون همه حاضر، دردوران اصلی پارادایم یک به عنوان شدن جهانی شد اشاره قبل در که همانگونه
 فعالیت را براي راه تحوالت، فزاینده شتاب آنها، بر فراملی سازمانهاي تسلط جهان، تنیدگی اقتصادهاي هم در .است کرده تغییر
 اجتماعی ساختار یک یا و جامعه یک تأثیر تحت هویت انسانها دیگر امروزه .است کرده فراهم عصرها همه در فراملی هاي شبکه
 اصلی هاي نویسندگان ویژگی از بسیاري .شود می متأثر نیز المللی بین عرصه در اجتماعی هویت ازیک بلکه ندارد، قرار ثابت

 جهانی گسترش مکان، و زمان فشردگی اطالعاتی، جهانی، انقالب الکترونیک دهکده ظهور چون مفاهیمی در را شدن جهانی
 این آلود شتاب حرکت با حال، این با.اند کرده خالصه سیبرنتیک عصر ظهور و جغرافیایی شدن مرزهاي رنگ کم آگاهی،
مسلم  آنچه .باشد می مجدد تعریف حال در جهانی اقتصادي و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، ساختار در کشورها جایگاه فرایند،

 هاي یافته به توجه با لذا .است داده قرار تأثیر آموزشتحت نظر از بهویژه را ما جامعه اجتماعی نظام شدن جهانی فرایند است
 کشور ریزان آموزشی برنامه و سیاستگذاران براي پیشنهاداتی و رهیافتها شدن، جهانی گستردگی تأثیرات به توجه با و تحقیق

 ).28-26، 1383 . (مهرعلیزاده، .گردد می ارائه

 پیشنهادات

 مشارکت جلب و مردمساالر اجرایی ساختارهاي براي ایجاد راههایی یافتن بهدنبال باید آموزش، حرکت استراتژي تعیین در
 و فکري کلیه نخبگان که شود فراهم زمینهاي تا بود ظرفیتها افزایش و جامعه امکانات و همه قابلیتها از استفاده و عمومی

 در .بدانند سهیم کشور آموزشی نظام در و تربیت و امر تعلیم در را خود سیاسی و فرهنگی مسائل صاحبنظران و اندیشمندان
برنامه  اهداف و تحقق جهت در بالنده و برانگیزاننده محیط یک ایجاد براي جامعه در عناصر تأثیرگذار کلیه سیستمی چنین
 آموزش.دارند فعال مشارکت برتر، باکیفیتی آموزشی ارائه خدمات و شدن بهتر و بودن بهتر منظور به و میکنند کار آموزش هاي

 عمومی، افکار قضاوت مورد سریع خیلی آن تصمیمات و جامعه، برنامه ریزیها بنیاد بر آن اثرگذاري مکانیزم و کار نوع لحاظ به
 

 قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی 93
94 1 APEC- Asia Pacific Economic Corporation 
 
95 General Agreement on Tariffs and Trade 
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 با باید آموزش در مسؤولین تصمیمساز خاطر همین به میگیرد قرار اندیشمندان و نخبگان تحلیل و تجزیه و بازنگري جامعه
 و آموزشی و فرهنگی برنامهریزیهاي بر تأثیرگذاري زمینههاي و شرایط بین عوامل، موجود ارگانیک ارتباط تبیین و شناسایی

 دیدگاههاي محک با را برنامه و هرگونه طرح و باشند خود تصمیمگیریهاي و فعالیتها بازخورد مواظب برنامه ها، کنترل کارآمد
 نظام یافته ارزیابی و ارزشیابی بر متکی برنامه ریزیها و خط مشیها که زمانی تا.ندنمای ارزیابی و سنجش اندیشه و فکر صاحبان

 برابر در بلکه نمیگردد موجب پیشرفت فقط نه نشود کنترل برنامه ریزیها کیفیت و نشده بازنگري تند دور با و برنامه ها نباشد
 دینی، باورهاي تقویت..میکند مقاومت نوین باورهاي و فنی و علمی حتی نوآوریهاي و جامعه در موجود واقعیتهاي از خیلی

انسانهاي  ملی و دینی هویت باید آموزش بنابراین .باشد داشته تعریف مشخصی خود از فرد که میشود باعث اجتماعی و فرهنگی
 سیستمهاي و دستگاهها.کنند افتخار بودن خود ایرانی و بودن مسلمان به آنها که شکلی به هم آن بخشد، ارتقا را ایران جامعه

 و کالن ریزي برنامه یک فاقد و میروند را خود راه کدام هر غیرانتفاعی مردمی و نمونه دولتی، از اعم فرهنگی و آموزشی مختلف
 که هایی هسته ایجاد میرسد به نظر رفتارهاست که نوع این به بخشیدن نظم آموزش، در ضرورت اولین لذا .منسجم هستند

 امري باید آموزش.است نیاز مورد دهد، قرار ارزشیابی مورد موفق کشورهاي به تجارب توجه با را آموزشی نظام در تحول بتواند
 کند می ایجاب است تغییر حال در به سرعت فناوري که دنیایی در یادگیري.شود العمرتلقی مادام تعهدي و فراگیر تأثیرگذار،

 تقویت آموزان دانش در را گوناگون یادگیري ظرفیتهاي و استعدادها علمی، رشته یک موضوع به توجه از بیش که آموزش
 جا، همه در آن به دسترسی .گیرد شکل الزم درزمان و هنگام به درست یعنی آموزان، دانش رشد مراحل با باید آموزش.کند
 اي حرفه آموزشی سازمانهاي نهادهاي .باشد آسان درس کالسهاي و جمعی هاي رسانه یا و طریق اینترنت از خواه خانه، در خواه

 روش و اثربخش ارتباطات انتقادي، تفکر به باید آموزش.کنند را فراهم مداوم آموزش تسهیالت و تمهیدات گروهی هاي رسانه و
دانش  هنگام به براي یادگیریهاي جدید شرایط و فرصتها از .نکند اکتفا حقایق و دانش انتقال به تنها کرده، مسئله توجه حل

 ارائه فردي تفاوتهاي به توجه با آموزان دانش در مؤثر طور به را ها تبادل ایده و ارتباط برقراري حلهاي راه گرفته، بهره آموزان
 .دهد

 منابع فهرست

 نظام فراگیر بحرانهاي :شدن جهانی مقاالت مجموعه 1383 :اصغر افتخاري، .1

 مطالعات پژوهشکده فرهنگی، گفتگوي و تعامل وضرورت شدن جهانی :شدن جهانی مقاالت مجموعه 1383 :مراد محمد بیات، .2
 .راهبردي

 .سیمرغ جعفري،نشر رضا محمد ترجمه جدید، تمدن سوي به 1375 :هایدي و الوین تافلر، .3
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برخورد با پدیده دو زبانگی و چند زبانگی در کشورھای  چالش نظام ھای آموزشی در چگونگی
 مختلف (مطالعھ تطبیقی)

 محور انتخابی کنفرانس: جهانی سازي و محلی سازي  

 97راضیه آقابابایی-96حمید رحیمی

 چکیده

و انعطاف  هاي اخیر، مطالعاتی در خصوص تأثیر دو زبانگی و چند زبانگی بر یادگیري، عملکرد تحصیلی، خالقیت، هوش در سال
ها به تأثیر  اي از این پژوهش پذیري و غیره در نظام آموزشی صورت پذیرفته که نتایج متفاوتی از آنها حاصل شده است. پاره

اند. در همین راستا، در پژوهش  مثبت دو زبانگی و چند زبانگی اشاره نموده اند و تعدادي دیگر، این تأثیر را منفی قلمداد نموده
رسی و مطالعه تطبیقی چگونگی برخورد با دو زبانگی و چند زبانگی در کشورهاي مختلف پرداخته است و حاضر نیز به بر

مسائلی مانند اهمیت و نقش زبان در رشد کودکان، نقش زبان مادري در هویت افراد و پدیده دو زبانگی، حرکت از دو زبانگی 
و آموزش زبان بین المللی در عصر چند زبانگی سیستم هاي به سمت و سوي چند زبانگی، مزایاي دوزبانگی و چند زبانگی 

آموزشی را مورد بررسی قرار داده است. نوع مطالعه حاضر، از نظر هدف، کاربردي و از نظر اجرا، تحلیلی مروري و از نوع 
ت دستیابی به آخرین ها، نشریات و منابع اینترنتی جهنامهها، پایانکتابخانه اي بود. ابزار گردآوري اطالعات شامل کتاب

هاي انجام شده و تکمیل ادبیات تحقیق و بررسی مباحث نظري مرتبط با موضوع بود. نتایج دستاوردهاي مطالعات، پژوهش
مطالعات گذشته و حال حاکی از این است که پدیده دو زبانگی و چند زبانگی مسئله اي است که امروزه در نظام هاي آموزشی 

ه است و باید نظام آموزشی کشور ما نیز باید در این مسیر قدم بردارد. نخست در راستاي دو زبانگی، از تبدیل به امري رایج شد
تجربیات سایر کشورها و مدل هاي آموزشی که در این زمینه در راستاي ارج نهادن به زبان مادري قومیت ها وجود دارد، سود 

ین المللی (با حفظ زبان هاي مادري)، سیاست و برنامه اي مدون برده و سپس در حرکت به سوي چندزبانگی و آموزش زبان ب
طرح ریزي نماید، این درس از حاشیه درآید و حداقل یک درس به زبان بین المللی تدریس شود و البته آموزش غیر رسمی در 

 این زمینه  نیز مورد غفلت قرار نگیرد.

 زبان، دو زبانگی، چند زبانگی، نظام آموزشی کلید واژه:

 مقدمه

 
 .دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران96

 09133064430تلفن:        dr.hamid.rahimi@kashanu.ac.irمسئول پاسخگویی: 
 آموزشی، مدرس گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران .دکتري مدیریت97
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امروزه در سطح جهان کشورهایی هستند که در آنها دو یا چند زبام مختلف مرسوم است؛ اما تنها یکی از زبان ها به عنوان 
زبان مشترك یا زبان رسمی پذیرفته شده و آموزش نیز بر اساس همان زبان رسمی انجام می گیرد. اگر زبان کودك و آموزش 

ود می آید که در آن فرد باید عالوه بر زبان مادري، زبان دیگري نیز یاد بگیرد. با عنایت به متفاوت باشد، پدیده دو زبانگی بوج
اینکه، زبان مهمترین عاملی است که از طریق آن اغلب یادگیري هاي اجتماعی و تحصیلی در نظام آموزشی تحقق می پذیرد، 

بدیهی ترین امور است. دانش آموز در محیط خانواده، اهمیت دادن به آموزش هاي زبانی در نظام آموزشی از اساسی ترین و 
زبان خاص خود را فرا می گیرد؛ زبانی که از بعد جامعه شناختی متنوع است و غناي واژگانی و دستوري آنها به ویژگی هاي 

چرا که فرهنگی و اجاتماعی محیط رشد کودك بستگی دارد. حال با ورود کودك به مدرسه، گویی حادثه اي رخ داده است، 
مدرسه از لحاظ شکل و محتوا، متفاوت از محیط پیرامونی و خانواده است. اگر زبان مدرسه با زبان دانش آموز، تفاوت زیاد و 
معناداري داشته باشد، ابعاد این حادثه، گسترده تر و آثار منفی آن در زندگی تحصیلی دانش آموزان بیشتر خواهد بود 

 ). 1390(واحدي، 

فت که دو زبانگی و چند زبانگی یک پدیده جهانی است و تقریباً به ندرت می توان کشوري پیدا کرد که دست هر چند باید گ
کم بخش کوچکی از جمعیت آن به دو یا چند زبان تکلم نکنند؛ ولی در بسیاري از کشورها عالوه بر زبان رسمی آموزش و 

ارد که بهره برداري از آنها، آموزش و یادگیري دانش آموزان را پرورش، زبان هاي دیگر یا لهجه ها و گویش هایی نیز وجود د
 ).1395ارتقاء خواهد بخشید (کرمی، 

بر همین اساس در ادامه به بررسی اهمیت و نقش زبان در رشد کودکان، نقش زبان مادري در هویت افراد و پدیده دو زبانگی، 
بانگی و چند زبانگی و آموزش زبان بین المللی در عصر چند حرکت از دو زبانگی به سمت و سوي چند زبانگی، مزایاي دوز

 زبانگی سیستم هاي آموزشی پرداخته می شود.

 

 اهمیت و نقش زبان در رشد کودکان

چگونگی رشد زبان و ارتباط آن با رشد و تفکر، موضوعی است که همواره مورد نظر پژوهشگران بوده و از زوایاي مختلف به آن 
ر سال هاي اخیر با گرایش به رویکردهاي سازنده گرایی، موضوعی که مورد اهمیت قرار گرفته این است نگریسته شده است. د

که زبان، عامل تجلی توانایی هاي شناختی و عاطفی براي پرداختن به جهان اطراف، خود و دیگران است. سازنده گرایی براي 
نیز به اهمیت  100و ویگوتسکی 99). دانشمندانی مانند پیاژه1991، 98زبان، نقشی آموزشی، پرورشی و اجتماعی قائل است (الك

). ویگوتسکی در رشد زبان سه مرحله را از هم جدا می سازد: 2004، 101زبان در توسعه شناختی بچه ها اشاره کرده اند (کومار
نقش آن کنترل رفتار گفتار اجتماعی، گفتار خودمحورانه و گفتار درونی. ابتدا گفتار اجتماعی یا بیرونی ظاهر می شود که 

دیگران است. او زبان را هم وسیله اي براي تعامل اجتماعی می داند و هم وسیله اي براي تفکر، خود نظم دهی و خود سامانی. 
). در حقیقت 2006، 102منظور از خود نظم دهی، توانایی اندیشیدن و حل کردن مسائل بدون کمک به دیگران است (اسالوین

ار جدیدي را به ساختمان درونی کودك می افزاید و باعث رشد کنش و تفکر می شود. ویگوتسکی معتقد از دید وي، زبان ابز

 
98.Lock 
99.Piaget 
100.Vygotsky 
101. Kumar 
102. Slavin 
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است رشد تفکر با زبان صورت می گیرد، یعنی رشد عقلی کودك بستگی به ابزار اجتماعی تفکر یعنی زبان دارد. به بیان دیگر، 
بزارهاي تفکر که نخست در بیرون از کودك و محیط اطرافش زبان در یادگیري یا به قول ویگوتسکی، درونی کردن دانش و ا

اجتماعی کودك از طریق زبان انجام می شود و همین امر باعث رشد تفکر می -قرار دارند، نقشی اساسی دارد. تجربه فرهنگی
ت افراد نقش ). نخستین ارتباطات کودك از طریق زبان مادري انجام می گیرد، زبان مادري در حفظ هوی1389شود (رشتچی، 

) و پدیده دوزبانگی و چندزبانگی که امروزه نظام هاي آموزشی با آن رو به رو هستند را با خود 103،2018مهمی دارد (شان
 همراه دارد.

 

 زبان مادري، هویت افراد و پدیده دو زبانگی 

یکی از عوامل زمینه اي است که فرد بخش انکارناپذیري از متن فرهنگی قومیت ها، زبان آنان است. زبان بومی و مادري افراد، 
با تشخیص تمایز آن با اقوام دیگر و تشابه آن با همزبانان خود، در راه تشخیص و تفکیک هویت قومی خود قدم بر می دارد 

). زبان به عنوان نماد هویت، شامل مجموعه اي از شئون علمی، آموزشی، دینی و تاریخی است و به عنوان یک 1388(صالح، 
). در ایران نیز بر اساس 961-071: 1389هویتی به دو شکل نوشتاري و گفتاري نمود پیدا می کند (آشنا و روحانی، شاخص 

مطالعات انجام شده در پژوهشکدة زبان سازمان میراث فرهنگی، تا به امروز چهل هزار نوع گویش ایرانی شناسایی و 
محاسبۀ تمام لهجه هاي رایج در اقصی نقاط ایران، به دست آمده  مستندسازي شده است. بدیهی است که این تعداد وسیع، با

است. اما در این میان، برخی از گویش ها به دلیل تفاوت هاي عمده اي که با زبان اصلی دارند، با نام زبان از آنها یاد می شود. 
عربی. هویت هاي عمدة قومی در ایران این موارد عبارتند از: فارسی، بختیاري و لري، کردي، بلوچی، ترکی، گیلکی، مازنی و 

). از سوي دیگر، دستیابی به انسجام ملی و فرهنگی، بدون 631-051: 1388نیز بر گرد این زبان ها شکل گرفته است (نساج، 
). دو زبانگی استفاده از دو زبان در موقعیت 1394در نظر گرفتن فرهنگ و هویت فرهنگی اقوام امکان پذیر نیست (مرادي، 

). امروزه نکته اي که به آن بسیار توجه می شود، چگونگی آموزش 2008، 104مختلف و با افراد مختلف است (بیکر هاي
کودکان دو زبانه می باشد و اظهار می شود که با استفاده از مدل هاي آموزشی مربوط به آموزش دو زبانه که در سطح جهان و 

رك، آمریکا و ... مورد استفاده قرار می گیرند باید به این دانش آموزان اجازه داد، در کشورهایی مانند کانادا، نروژ، فنالند، دانما
مسیر طبیعی خود را طی کنند و بسیاري از ارزش ها و باورهاي مربوط به فرهنگ خود را درونی کنند، آموزش به آنها با زبان 

کرد؛ زیرا بر اساس نتایج پژوهش ها، کودکان مفاهیمی مادري صورت گیرد و از معلم هاي دو زبانه در مناطق دو زبانه استفاده 
). آمار باالي دانش 1397را که به زبان اول خود می آموزند می توانند به آسانی به زبان دوم منتقل نمایند (حمادي و همکاران، 

دو زبانه و هم لزوم آموزان دو زبانه که در حدود نیمی از جمعیت دانش آموزي را شامل می شود هم داللت بر جامعه بزرگ 
طراحی مدل هاي مناسب آموزشی در مقایسه با تک زبانه ها با استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها دارد. اهمیت این 
مسئله زمانی هویدا می شود که بدانیم باالترین میزان افت تحصیلی، عدم ارتقا، تکرار پایه و ترك تحصیل، مربوط به مناطقی 

صد زبان ها را دارا می باشند. از طرفی با علم بر اینکه، کودکان ابتدایی آسیب پذیرترین قشر هستند، بر است که بیشترین در
قب اعور ثاد و آموجوت سعت مشکالوبا توجه به لزوم طراحی برنامه آموزشی مناسب کودکان دو زبانه بیشتر پی می بریم. 

دي و اجتماعی و بر اساس تحقیقات صورت گرفته، جامعه اي که رسطح فدر بانه ها زتک اي دو و برن سی یکسادرمنفی برنامه 
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مردودین زیادي داشته باشد، جرم آفرین خواهد بود اهمیت دستیابی به راه حل هاي عملی بیش از پیش مورد توجه است 
 ). 1388(مدرس، 

 

 حرکت از دو زبانگی به سمت و سوي چند زبانگی

زبانگی داده است، به این معنا که عالوه بر توجه به زبان هاي مادري، باید زبانه  امروزه بحث دو زبانگی جاي خود را به چند
هاي دیگر را نیز در نظر داشت. چند زبانگی به معناي توانایی بیان خود با زبانهاي مختلف (بیش از دو زبان) با همان فصاحت 

ی و اقتصادي در تمامی جهان اتفاق افتاده ). در سه دهه گذشته، تغییرات اساسی سیاس105،1996زبان مادري است (باسمن
، 106است. در نتیجه، موانع جغرافیایی و فیزیکی به منظور ارتباطات فرهنگی بیشتر کشورها در حال کم شدن است (زکریا

). این تغییرات بر روي سیستم ها و رویه هاي آموزش زبان نیز تاثیر گذاشته است، به صورتی که چند زبانگی، تبدیل به 2011
پدیده اي رایج در جهان شده است. امروزه بیشتر از دویست کشور جهان دو یا چند زبان رسمی دارند مانند کانادا، هند، 

) و بیشتر از یک میلیارد از مردم جهان به بیش از یک زبان به صورت روان صحبت 107،2009سنگاپور، مالزي و ...(اسپلسکی
 ).2005، 108می کنند (باراسا

تغییرات بر آموزش این بوده است که نظام هاي آموزشی از تک زبانه بودن به سمت دو زبانه بودن و چند زبانه بودن تاثیر این 
تغییر مسیر داده اند. امروزه تعداد نظام هاي آموزشی دو زبانه یا چند زبانه بسیار بیشتر از تک زبانه می باشند (دارلینگ 

). در اروپا یکی از اهداف آموزش و پرورش این قاره بدین شرح عنوان شده 2012، به نقل از کومار و همکاران 109،2010هاموند
است که همه شهروندان این کشورها باید بتوانند به سه زبان تکلم کنند، یعنی عالوه بر زمان مادري، دانستن دو زبان دیگر در 

در کشورهاي آفریقایی، پدیده چند زبانگی  ).1389، ترجمه چاوشیان، 110عصر ارتباطات برایشان الزم و ضروري است (گیدنز
) و در برنامه درسی مدارس از ابتدایی 2008، 112؛ امولو2005، 111امروزه در حال تبدیل شدن به پدیده اي رایج است (ماتیگا

). 2012تا متوسطه در حال انجام است. در جنوب شرقی آسیا، پدیده چند زبانگی پدیده اي غالب است (کومار و همکاران، 
) و به حاشیه رفتن 2010( دم دو زبانه شدن نظام هاي آموزشی، طبق گزارش نظارت جهانی تحت عنوان آموزش براي همهع

 ).2018، 113(درانج بعضی از زبانها، عزت نفس پایین و فقر را با خود به همراه دارد

 

 مزایاي دوزبانگی و چند زبانگی
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زمینه آنچه در مغز هنگام یادگیري زبان دیگر اتفاق می افتد، به  در سال هاي اخیر پژوهش هاي روانشناختی و پزشکی در
، 115به نقل از راجرز 2004، 114مطالعه پرداخته اند و حمایت باالیی را از دو زبانه و چند زبانه بودن اعالم داشته اند (کاگینز

ل کردن در مورد زبان و ). دانش آموزان دو زبانه از نظر تام2008، 117؛ اوسترهانت و همکاران2007، 116؛ دویدگ2014
ساختارهاي زبانی موفق تر هستند، در مورد زبان و ساختارهاي آن آگاهی بیشتري دارند و خطاهاي دستوري و معنایی کمتري 

). این مطالعات اظهار می کنند که یادگیري بیش از یک زبان، مزایاي 1386؛ ترجمه سیدمحمدي، 2001، 118دارند (برك
القیت دارد. مطالعات تصویر سازي مجازي ذهن نشان می دهد که در فرایند یادگیري، تغییرات بسیاري از جمله افزایش خ

فیزیکی در مغز اتفاق می افتد. با بررسی این تغییرات در بعضی از قسمت هاي مغز مشخص می شود که یادگیري زبان هاي 
ن بر موقعیت هاي پیچیده را ارتقا می دهد. دویدگ جدید، مهارت هاي ویژه اي را مانند توانایی انجام چند وظیفه و فائق آمد

) اعالم می کند این که مغز نیز مانند یک ماهیچه با تمرین رشد پیدا می کند، تنها یک استعاره نیست. بنابراین 2002(
وزشی یادگیري بیش از یک زبان باعث افزایش کارکرد مغز می شود و خود دلیل محکمی براي چند زبانه شدنه سیستم هاي آم

 ).2014است (راجرز، 

) در پژوهش خود به مقایسه مغز افراد یک زبانه و دو زبانه پرداخت و به این نتیجه رسید که در جسم پنبه اي 2004کاگینز (
(ناحیه اي که نیمکره چپ و راست مغز را به هم وصل می کند)، افراد یک زبانه و دو زبانه تفاوت معناداري وجود دارد و اظهار 

ه نتایج این پژوهش می تواند دلیل محکمی بر اثرات مثبت زبان هاي بیشتر بر کارکرد کلی مغز داشته باشد (به نقل از کرد ک
) نشان داد که یادگیري یک زبان دیگر در همان مراحل اولیه، تغییراتی 2008). پژوهش اوسترهانت و همکاران (2014راجرز، 

 اد می کند که فوایدي را براي آن در پی دارد. را در فعالیت هاي الکتریکی مغز افراد ایج

نتاج سایر پژوهش ها نشان می دهد دانش آموزانی که عالوه بر زبان مادري، زبانی دیگر را نیز می آموزند، عملکرد باالتري در 
در این درسها نسبت درس هایی مانند علوم و ریاضی دارند و دانش آموزانی که بیشتر از دو زبان می آموزانند، عملکرد باالتري 

). چند زبانه بودن باعث افزایش مهارتها و ظرفیت هاي بین فرهنگی نیز می شود (اوکال، 2013، 119به دو زبانه ها دارند (هگ
2014 .( 

کیفیت گفتار خصوصی و دو زبانگی با یادگیري زبان انگلیسی بطه بین ) در پژوهشی با عنوان را2017دي و همکاران (باآعلی 
سال، به این نتیجه رسیدند که بین گفتار خصوصی راه حلی و یادگیري زبان انگلیسی رابطه وجود  11-7آموزان در دانش 

 دارد.

چند زبانه بودن یک منبع بزرگ است که می تواند در اختیار باشد، در حقیقت باعث افزایش آگاهی، تجربه، دانش و ظرفیت و 
). دانش آموزان چند زبانه معموالً براي یک سوال بیشتر از یک 2014اوکال، افزایش خالقیت و انعطاف پذیري ذهنی می شود (

). 2003، 121) و بهتر از مکانیزم هاي خود تنظیمی و خود اصالحی، استفاده می کنند (مک لی2007، 120پاسخ دارند (برون
صحبت می کنند نسبت به نتایج پژوهشها نشان می دهد بچه هایی که در محیطی پرورش می یابند که به بیش از یک زبان 
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). نتایج تحقیقات زیادي از توسعه مهارت هاي 2007، 122بچه هاي یک زبانه، ذهن منعطف تر و باهوش تري دارند (کینگ
). به عنوان نتیجه گیري باید گفت، چند زبانه 2010، 123شناختی بچه ها در محیط هاي چند زبانه حمایت می کنند (سیگل

 ).2007، 124ت (چیسویکبودن، نوعی سرمایه انسانی اس

 

 آموزش زبان بین المللی در عصر چند زبانگی سیستم هاي آموزشی

) عواملی را  در شکل گیري سیاست هاي زبانی یک کشور در نظر می گیرد که یکی از آنها تاثیر جهانی 2009اسپولسکی (
انگلیسی و یکی دیگر توجه به حقوق  شدن بر سیاست هاي زبانی کشورها است مانند توجه به زبان هاي بین المللی مخصوصاً

شهروندان بومی و زبانهاي مادري شان. پدیده چند زبانگی و توجه روزافزون به آن در سیستم هاي آموزشی، رهاورد همین 
صرف نظر از هر تعداد متکلم هر چند کم دارند. این  -مسئله می باشد. امرزه بسیاري از کشورها بیش از یک زبان ملی یا رسمی

ئله، تصمیم گیري را براي حکومت ها سخت می کند که چه زبانی را در سیستم آموزشی بگنجاند و چه زبانی را از برنامه مس
درسی حذف کنند. از سوي دیگر، در مورد جهانی شدن و تاثیر آن بر اقتصاد، فرهنگ و سیاست، زیاد بحث شده است اما به 

کمتر پرداخته شده است. امروزه زبان اصلی ارتباطات بین المللی و آموزش، تاثیر جهانی شدن بر سیاست هاي آموزشی زبان، 
انگلیسی است. بر این اساس بعضی از کشورها، زبان انگلیسی را به عنوان زبان آموزش خود برگزیده اند که این مسئله زبان 

فاده از زبان هاي خود در آموزش، هاي محلی آنها را در معرض انحطاط قرار می دهد، اما بسیاري از کشورها در کنار است
تدریس زبان انگلیسی را نیز در برنامه درسی خود گنجانده اند. هرچند براي بسیاري از مردم، زبان مادري بخش مهمی از 
 هویت آنهاست، اما ندانستن زبان بین المللی نیزآنها را از بازار کار و علم دور نگاه می دارد و همین مسئله، نظام هاي آموزشی

را با سوال هایی چالش برانگیز رو به رو ساخته است: چگونه می توان در عصر جهانی شدن، زبانهاي محلی را حفظ نمود؟ و در 
 ).2014کنار آن به تدریس زبان انگلیسی نیز پرداخت؟ با پدیده چند زبانگی چگونه باید برخورد نمود؟ (راجرز، 

) نشان می دهد که بهترین سیاست آموزشی، سیستمی چند زبانه با 2009، 125نتایج برخی پژوهش ها (پیناك و ویجایا کومار
مرکزیت زبان مادري است. در فنالند تالشهایی براي چند زبانگی نظام آموزشی و انتخاب زبان خارجی صورت گرفته است. این 

ري خود، زبان رسمی دیگر کشور کشور داراي دو زبان رسمی فنالندي و سوئدي است. دانش آموزان در کنار زبان و ادبیات ماد
(فنالندي یا سوئدي) و در کنار آن زبان هاي خارجی دیگر (انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، روسی، آلمانی و ...) را می گذرانند 

 ).2010، 126(آمارهاي رسمی فنالند

سیطره قرار داده است، بازنگري در کشورهاي آمریکاي التین که زبان اسپانیایی سال هاست زبان و فرهنگ مردم بومی را تحت 
در سیاست هاي آموزشی صورت گرفت، توجه به دو زبانگی و زبان مادري را سر لوحه کار خود قرار داد. به  1994که در سال 

بوده است و با قانون  1980عنوان مثال در بولیوي، آموزش دو زبانه و توجه به زبان مادري، بحث اساسی تمامی مردم از دهه 
و تحرکات سیاسی که در این کشور صورت گرفت، سعی شد آموزش دو زبانه  عملیاتی شود (درانج،  1994ت آموزشی اصالحا
2018.( 
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در خیلی از کشورهاي آسیایی در کنار حفظ زبان هاي مادري و ملی، سعی بر آن بوده است که از زبان بین المللی نیز در 
ی تدریس شود، مانند: مالزي، تایلند، تایوان، چین، ژاپن، هند و کره. در آموزش استفاده شود و درس هایی به زبان انگلیس

(زبان هاي مادري) با 127تایلند، سیاست هاي آموزش زبان به سه دسته تقسیم بندي می شود: الف) زبان هاي زیر گروه ملی
ف حفظ انسجام ملی و ج) زبان با هد 128هدف حمایت از زبان و هویت و ارتباطات اقلیت هایی که در آن ساکنند؛ ب) زبان ملی

(انگلیسی) با هدف موفقیت در ارتباطات، دیپلماسی، اقتصاد و صنعت توریسم در بعد منطقه اي و بین المللی  129فراملی
 ).2017، 130(بیانکو

ان در کشورهایی مانند هند، تدریس به زبان محلی، رسمی و بین المللی انجام می شود. بدین ترتیب که بعضی از دروس به زب
محلی، اکثر دروس به زبان رسمی و درسهایی که بیش از همه با علم روز دنیا در ارتباطند به زبان انگلیسی تدریس می شوند 

 ).131،2016(دسیلوا و گارسیا

در چین نیز سیستم آموزشی چند زبانه است، زبان مادري (زبان اقلیتها) به عنوان زبان اول، زیان چینی به عنوان زبان دوم و 
). در چین، آموزش زبان انگلیسی که از 2015، 132ن انگلیسی به عنوان زبان سوم آموزش داده می شود (فنگ و آدامسونزبا

شش سالگی آغاز می شد امروزه بر طبق دستور وزارت آموزش این کشور از سه سالگی آغاز می شود و در اندونزي نیز زبان 
وجود  "تب یادگیري زبان انگلیسی"). در کره 2012، 133اند (کرك پاتریک انگلیسی را در برنامه درسی دوره ابتدایی گنجانده

 ).2009، 134دارد (پارك

انگلیسی)، سپس با تغییرات و تحرکات اجتماعی و سیاسی  -فیلیپین نیز نخست رویکرد دو زبانه را در پیش گرفت (فیلیپینی
فیلیپینی و انگلیسی با محوریت زبان مادري در که در طی سالیان صورت گرفت به رویکرد چند زبانه (زبان هاي مادري، 

 ).2012، 135آموزش ابتدایی) روي آورد (لورنته

) زبان انگلیسی را به عنوان زبان اصلی 136،1987با این وجود، کشورهایی نیز هستند که با نگاه ابزاري به زبان (اپل و مویسکن
زبان انگلیسی را به عنوان زبانی که می تواند به شکوفایی  سیستم آموزشی خود برگزیده اند. به عنوان مثال، کشور سنگاپور،

). در سنگاپور، چهار زبان رسمی شناخته می 1371990اقتصادش کمک کند به عنوان زبان اصلی آموزش برگزیده است (ییپ،
زبان هاي  ، چینی و انگلیسی. در سیستم آموزشی سنگاپور، زبان انگلیسی زبان اصلی آموزش است و139، تامیلی138شود: ماالیی

دیگر به منظور حفظ هویت فرهنگی و ملی و پاسداشت زبان هاي مادري به عنوان زبان دوم آموزش داده می شوند 
 ).2017، 140(الموسلیماوي

 
127.Sub-national 
128.National 
129.Extra-national 
130.Bianco 
131. Dsilva & Garcia 
132. Feng & Adamson 
133.Kirkpatrick 
134.Park 
135.Lorente 
136. Apple & Muysken 
137.Yip 
138. Malaya 
139. Tamili 
140. Almuslimawi 

۱۱۹



 کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقیدومین 
 دانشگاه کاشان ، ایران

International Conference on Comparative Education 
kashan University, Iran 

 
 

 

 
 

 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 

 نتیجه گیري

با توجه به آنچه گذشت، پدیده دو زبانگی و چند زبانگی مسئله اي است که امروزه در نظام هاي آموزشی تبدیل به امري رایج 
ه است. ولی در کشور ما علی رغم نتایج پژوهش ها و تایید اثرات مثبت دوزبانگی، همچنان نگرش منفی نسبت به دو شد

تحصیلی د بعاارد اکثر مودر اکه ا چرزبانگی از سوي مربیان، معلمان، مدیران و سیاستگذاران آموزشی به چشم میخورد. 
ه کمتر توجه شده است ین پدیدابانی ازفرتی و شناخد بعاابه و رفته گار توجه قررد ناقص موشکل بانگی به ي دو زپیامدها

). از سوي دیگر، فارغ از نوع نگرش ها و جهت گیري هاي فکري در بین صاحب نظران، این باور 1397(حمادي و همکاران، 
ي خاص خود، نیازمند آن مشترك وجود دارد که در عصر حاضر زبان انگلیسی به دلیل یافتن جایگاه، کارکرد و تأثیرگذاري ها

اســت تا در هر جامعه اي متناسب با شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی خود مورد توجه قرار گیرد، به نحوي که 
در قالب سیاست یا برنامه اي مدون و کارآمد با آن تعامل صورت گیرد. با نگاهی به سیاست هاي آموزشی زبان بین المللی در 

یابیم که این موضوع با وجود اهمیت و تناســب آن با نیازهاي راهبردي جامعه، کماکان مغفول مانده و کشورمان در می 
). همچنین شکافی بین آموزش 2011سیاست و برنامه مدون نیز در این زمینه اجرا نشده است (حداد نارافشان و یمینی، 

 ن است. رسمی و غیر رسمی در این زمینه وجود دارد که درحال عمیق تر شد

در حالی که در دهه هاي اخیر، شــاهد طرح مباحثی متعارض درباره موضوعاتی چون سن آموزش زبان، اولویت بخشی به 
)، نظام آموزشی غیر رسمی بدون هیچگونه 2013کدامین مهارت، کاهش یا افزایش ساعات آموزش و غیره بوده ایم (برجیان،

ه گسترش این مسئله به گســترش زبان انگلیسی بدون توجه به حساسیت ها، نظارت سازمان یافته اي در حال حرکت است ک
). در نهایت با توجه به مطالعات تطبیقی صورت 1393دغدغه ها و نیاز هاي واقعی جامعه می انجامد (آقا گل زاده و داوري، 

م آموزشی کشور ما نیز باید در این گرفته در مورد چگونگی برخورد نظام هاي آموزشی با پدیده دوزبانگی و چند زبانگی، نظا
مسیر قدم بردارد. نخست در راستاي دو زبانگی، از تجربیات سایر کشورها و مدل هاي آموزشی که در این زمینه در راستاي 
ارج نهادن به زبان مادري قومیت ها وجود دارد، سود برده و سپس در حرکت به سوي چندزبانگی و آموزش زبان بین المللی (با 

ظ زبان هاي مادري)، سیاست و برنامه اي مدون طرح ریزي نماید، این درس از حاشیه درآید و حداقل یک درس به زبان حف
 بین المللی تدریس شود و البته آموزش غیر رسمی در این زمینه  نیز مورد غفلت قرار نگیرد.
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مطالعھ موردی نظام آموزش امارات   –گیھای بومی سازی بر کیفیت آموزش با حفظ ویژ اثرات جھانی
 عربی متحده

 محور تحقیق: جهانی سازي و بومی سازي
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 141مهشید بشیري موسوي

 چکیده 

شدن، دولتها براي با بروز فرآیند جهانیباشد.  سازي آموزش باکیفیت می سازي و بومی این مقاله در زمینه جهانی  
آموزش نوین نیز از این تغییرات   را با این جریان ضروري و نیرومند سازگار کنند و نظامپرورش نسل آینده ناگزیر هستند خود 

سازي کنند. در  هاي نوین آموزشی را اخذ نموده و بر اساس فرهنگ محلی خود بومی توانند نظام به دور نمانده است. دولتها می
مندي از نظام  حلی از طریق جهانی شدن در آموزش و بهرهتوان دانش بومی را در جهت توسعه انسانی، فردي و م می این راستا

دانش جهانی غنا بخشید، به ویژه در کشورهاي در حال توسعه که با چالش از دست دادن هویت محلی در جهانی سازي مواجه 
سازي و  ها در زمینه جهانی ها و دیدگاه هستند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است که به بررسی نظریه

گیري از مطالعه اسنادي (کتب،  ها بهره آوري داده دهد. روش جمع سازي پرداخته است و در پایان تحلیل نهایی را ارائه می بومی
مجالت ، مقاالت معتبر داخلی و خارجی) است. لذا در این مقاله ابتدا به ارائه ادبیات موضوعی و مبانی نظري، مفاهیم جهانی 

می سازي، یادگیري و آموزش پرداخته شده است. سپس رابطه بین نظام دانش بومی و نظام دانش جهانی سازي و ابعاد آن، بو
سازي در امر آموزش بررسی  سازي و بومی گیرد و در نهایت برقراري تعادل میان جهانی در جهانی سازي مورد بررسی قرار می

در نتیجه پس هاي یادگیري مناسب توسعه یابند.  شده و نظامهاي اصلی آموزش همگانی فراهم  ایی که ظرفیت شود؛ به گونه می
از بروز و ظهور پدیده جهانی شدن آنچه که ضروري می نماید داشتن تفکري جهانی و پیاده نمودن بومی این تفکرات جهانی 

نند بسیاري از هاي جهانی نیز تلقی شود. جهانی شدن هما سازي تفکرات و اندیشه تواند به معناي بومی است. این امر می
هایی که جهانی شدن در آن به سرعت رخ  ها مورد توجه قرار گرفته است. یکی از حوزه شمول در اغلب حوزه هاي جهان پدیده

داده است، حوزه یادگیري و آموزش و پرورش است که نمونه و مدلی از این نگاه و نگرش، سیستم یادگیري و آموزشی امارات 
 شکل مطالعه موردي در انتهاي مقاله بدان پرداخته شده است. باشد که به متحده عربی می

 جهانی سازي، بومی سازي، یادگیري، آموزش کلیدواژگان:

 مقدمه

سوي همگرایی و اشتراك در  آوایی به شدن گسترش ارتباطات وکوچک شدن جهان است. در هم از ویژگیهاي جهانی
الملل  هاي بشري نیز به عنوان بازتاب واقعیات جامعه بین ن حقسرنوشت، حق بر آموزش باکیفیت بعنوان یکی از مهمتری

سازد تا به مقوله آموزش باکیفیت با دقت نظر بیشتري بپردازند. به بیانی دیگر پس از گذشتن  ها را متعهد میپیوسته دولت
ها هستیم. نظام حقوقی یک شدن از روي تمام ابعاد زندگی بشر، شاهد تحول در ساختار و عملکرد دولتامواج عظیم جهانی

کشور باید قادر باشد تا به نیازهاي رو به رشد جامعه پاسخ دهد. پرواضح است که نظام آموزش و پرورش نیز از این موضوع 
 متاثر بوده و بر آن تاثیر می گذارد.  

ري و هاي تصمیم گیافزایش روش -1شدن است و سه ویژگی دارد ي فرآیند جهانیحکمرانی جهانی نتیجه
ي نقش فزاینده -3المللی سازوکارهاي تحمیل مقررات بین -2هاي مختلف فنی و اجرائی المللی در زمینهنهادسازي بین
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هاي آموزشی نوین و  . در نتیجه در این نظام حکمرانی جهانی روش(Nowrot, 2004) 143و زیردولتی 142بازیگران غیردولتی
گذاران و دست  هایی است که الزم است مورد توجه سیاست داراي ویژگیهاي آموزشی در کلیه سطوح تحصیلی نیز  نظام

 اندرکاران امر آموزش قرار گیرد. 

با بروز باشد. هدف و مفروض مقاله این است که  سازي آموزش باکیفیت می سازي و بومی این مقاله در زمینه جهانی
توانند آنها را  هاي آموزش نوین جهانی هستند؛ اما می ها براي پرورش نسل آینده ناگزیر از اخذ نظام شدن، دولتفرآیند جهانی

چگونه گویی به این سوال اصلی است که  رو درصدد پاسخ سازي نمایند. پژوهش پیش بر اساس فرهنگ محلی خود بومی
مندي از نظام دانش  شدن در آموزش و بهره از طریق جهانی توان دانش محلی را در جهت توسعه انسانی، فردي و محلی می

سازي مواجه  از دست دادن هویت محلی در جهانی  جهانی غنا بخشید، به ویژه در کشورهاي در حال توسعه که با چالش
اند که بخشهاي مختلف  بر اساس هدف تحقیق و چارچوب کلی پژوهش حاضر طرح شدههستند؟ همچنین سواالت فرعی 

مفاهیم جهانی سازي و ابعاد آن، بومی سازي، یادگیري و آموزش،  اند و شامل: ق براي پاسخ به این سواالت به نظم درآمدهتحقی
سازي و  چیست؟ رابطه بین نظام دانش بومی و نظام دانش جهانی در جهانی سازي چیست؟ چگونه می توان میان جهانی

هاي  هاي اصلی آموزش همگانی فراهم شده و نظام ایی که ظرفیت ونهسازي در امر آموزش تعادل برقرار ساخت به گ بومی
 یادگیري مناسب توسعه یابد؟

هاي مورد استفاده در این تحقیق روش توصیفی، تحلیلی است. در روش توصیفی مفاهیمی که مرتبط به  روش
چگونگی مسئله جهانی سازي و  گیرد. در روش تحلیلی به چرایی، چیستی و موضوعات مقاله است مورد شرح و بسط قرار می

شود. و در نهایت  می بومی سازي در امر آموزش باکیفیت، علل ایجاد آن، تحلیل روابط بین آنها و سناریوهاي مختلف پرداخته
از سیستم آموزشی امارات متحده عربی بعنوان نظام آموزشی که دست به بومی سازي نظام آموزش جهانی زده است  یاد می 

و نیز استفاده از خارجی)  و داخلی معتبر مقاالت مجالت، کتب،آوري مطالب، روش کتابخانه، (استفاده از  عروش جم شود.
 شود.  اینترنت بوده است که البته صرفاً در بخشی از فرآیند تحقیق از این روش استفاده می

گرفته  صورت متعددي و ارزنده هاي پژوهش آموزش کیفیت و کمیت آموزش، زمینه در خصوص سابقه پژوهش در
 است که از این منابع به فراخور مطالب مقاله استفاده شده است.

 چارچوب نظري تحقیق 

ترین کوشش براي تبیین  نظریه نظام جهانی نخستین بار توسط امانوئل والرشتین مطرح گردید که بعنوان پیشرفته
به بعد یک نظام جهانی پایدار بر جهان حاکم  16قرن  شود. بنابر نظریه والرشتین ازالگوهاي نابرابري جهانی محسوب می

گردیده که عبارت از یک سلسله ارتباطات سیاسی، اقتصادي و آموزشی است که در سراسر جهان گسترش یافته و مبتنی بر 
هایی برخوردار است که شاید نتوان تعریف مشخص و  توسعه یک نظام جهانی است. مفهوم جهانی شدن از چنان پیچیدگی

بندي و  توان در سه بخش دسته شناسان را در باب جهانی شدن را می هاي جامعه ها و نظریه دقیقی از آن ارائه داد. آرا، اندیشه
هاي معطوف به سازوکارها و تحوالت کالن اجتماعی به موضوع  بررسی کرد: بخش اول نظریاتی است که در غالب نظریه

گیري یا  اي در حال شکل . بخش دوم نظریاتی است که در تالش براي فهم جامعهاست (کنت، دورکیم، وبر و مارکس) پرداخته
گوید (پارسنز، کر، داتلپ، هاربیسن، لوهمان، والرشتین، گیلپین و مک نظام جهانی به صورتی پراکنده از جهانی شدن سخن می

 
142- Non-State Actors 
143- Sub-State Actors 
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هاي گذشته تجزیه  هانی شدن را در دههپردازان متأخر است که فرایند پرشتاب و گستردة ج لوهان). بخش سوم نظریات نظریه
رسند (هاروي، گیدنز، رابرتسن و واترز). نکتۀ نظر میتري دربارة این موضوع به تر و دقیق هاي جامع کنند و نظریهو تحلیل می

از شود که  ها و تعاریف ارائه شده، جهانی شدن فرآیندي تدریجی و پایدار توصیف می جالب توجه این که در اغلب نظریه
شود، شتاب و گسترة آن بسیار  گذشتۀ دور یا نزدیک آغاز شده و هنوز ادامه دارد با این ویژگی که هرچه بر عمر آن افزوده می

یابد. جهانی شدن حاصل بر هم خوردن نظم سنتی فضا و زمان است که به واسطه جدایی فضا و زمان از مکان پدید  افزایش می
اي نامتناهی با یکدیگر ترکیب و هماهنگ شده و امکان کنش و روابط  از مکان، در گستره آید. این فضا و زمان جدا شده می

شود  تر می تأثیرگذاري و تأثیرپذیري اجتماعی هم بسیار فراخ  کند. پس گستره اي بسیار بزرگتر فراهم می اجتماعی را در جامعه
 )1387و رابطه فرد با آن جامعه جهانی است. (گیدنز.  گیرد که معطوف به انواع پیوند اي جهانی شکل می و نتیجتاً جامعه

 یافته ها 

سازي، یادگیري و آموزش را بررسی نموده،  سازي و ابعاد آن، بومی پژوهش پیش رو برآن است تا مفاهیم جهانی
میان سازي واکاویی شده و در نهایت برقراري تعادل  سپس رابطه بین نظام دانش بومی و نظام دانش جهانی در جهانی

هاي اصلی آموزش همگانی فراهم شود و  ایی که ظرفیت سازي در امر آموزش بررسی شود؛ به گونه سازي و بومی جهانی
 هاي یادگیري مناسب توسعه یابند. موضوعات پیش گفته در سه بخش به نظم درآمده است. نظام

 وزشبومی سازي، یادگیري و آم -مفاهیم جهانی سازي، بومی سازي، جهانی. 1بخش 

تواند قالبی براي  زبانی آن با مخاطبـان شده و نیز می هاي مقاله ضرورت دارد، زیرا سبب هم تعریف مهمترین کلیدواژه
 بندي اطالعات وسـیعی باشد که درباره موضوع مقاله وجود دارد. دسته

 144سازي الف) جهانی

مختلفی تعریف و تفسیر شده است. گرچه هاي گونه جدیدي است که به  جهانی سازي در معناي امروزین خود پدیده
گیرد اما یک تعریف واحد و مورد قبول همگان در مورد آن وجود  اي مورد استفاده قرار می مفهوم جهانی سازي به طور گسترده

یی جهانی سازي به چندگانگی ارتباطات و پیوندها«شود.  ندارد. بنابراین براي آغاز بررسی، یک تعریف اولیه از آن مطرح می
پردازد. این مفهوم جریانی را  دهند، می هاي جهان مدرن را تشکیل می ها یا جوامعی که نظام کند که به فراسوي دولت اشاره می

توانند تأثیرات مهمی  هاي صورت گرفته در یک بخش از دنیا می کند که از طریق آن رویدادها، تصمیمات و فعالیت تعریف می
هاي جهان داشته باشند. امروزه کاالها، سرمایه، مردم، دانش، تصاویر، ارتباطات، جرایم،  رین بخشت بر افراد و جوامع دورافتاده

هاي اجتماعی  اي، جنبش هاي ترجمه گذرند. شبکه ها می ها، داروها، اعتقادات و ... به سهولت از مرزها و سرزمین فرهنگ، آالینده
مطلق، » (اند. گسترش یافته  ي از سطوح آکادمیک گرفته تا دبستان، کامالًهاي فعالیت بشر و ارتباطات در تقریباً تمامی زمینه

1389( 

سازي، قدمتی چهارصد ساله دارد و پدیده جهانی شدن که ما امروز شاهد آن هستیم،  برخی معتقدند که جهانی
گیري نوین یا به  این شکل اي از جریانی است که از قدیم شروع شده، اما اکنون شکلی جدید به خود گرفته است و علت مرحله

تمدن صنعتی  نوزایی شدن در حقیقت از پیامدهاي عبارتی، موتور محرکه این تغییرات سریع، فناوري ارتباطات است. جهانی
تواند به موجب فرایندهاي  است که در صورت تحقق دور از فساد و نقص می داري سرمایه و گسترش انقالب تکنولوژي و

 
144- Globalization  
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شهرهاي سنتی کرده و در تعاملی برابر به صورتی متوازن باعث توسعه همگانی گردد.  ا جایگزین دولتپیچیده، جوامع مدنی ر
) ولی برخی دیگر، نظري متفاوت دارند. آنان می گویند که جهانی سازي، ممکن است ریشه در مدرنیسم داشته 1385(جنانی، 

ریخی نمی باشد و بنابراین، باید مختصات آن را به خوبی باشد؛ ولی در ذات خود یک جریان جدید است و داراي ریشه هاي تا
به بعد، انقالب هاي  16تعریف و ارزیابی کرد. این گروه، چنین معتقدند: همان گونه که پس از شروع جریان مدرنیته و از قرن 

شید. این جریان، متعددي روي داد و چهره جدیدي به دنیا بخشید، جریان جهانی شدن نیز چهره جدیدي به دنیا خواهد بخ
داراي تأثیر فراوانی بر زندگی شخصی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و ... دارد و براي ما الزم است که این جریان را دقیقاً 

 بشناسیم؛ زیرا در صورت عدم درك صحیح از آن، متضرر خواهیم شد.

زبان عربی نیز کلمات  است. در در زبان انگلیسی  «Globalization» سازي در زبان فارسی معادل جهانی
الحمادي، ( گیرد. مورد استفاده قرار می» العولمۀ«اند که عمدتاً کلمه  ترجمه شده شدن معادل جهانی» الکوکبۀ«و » العولمۀ«

 )  تفسیرها و معانی گوناگونی از جهانی شدن ارائه شده است که برخی از آنها به قرار زیر می باشند: ادغام مـردم جهـان1381
 ,Harvey)زمان و فضا  )، فشردگی در1381(تاملینسون، 145، اتصال فرهنگی (Albrow, 1996:4)وامع واحد درون ج
 ، (Wallerstein, 1983)پیـروزي اقتـصاد جهانی سرمایه داري (Giddens, 1994) 146، جدایی زمان از فضا (1989

هاي مشترك  )، گسترش ارزش1379اره (التـوش، و، به مثابه پروژه یا طرح(Castells, 1996) اي بیانگر جامعه نو و شبکه
بنابراین تعریف واحدي از مفهوم جهانی شدن وجود  .(Held, 1999)) قلمروگرایی فوق گسترش 1380بـشري (هـام لینـک،

 هاي مختلفی تعریف و تفسیر شده است. گونه جدیدي است که به  ندارد و در معناي امروزین خود پدیده

 147سازي ب) بومی

خوان نمودن آنها با شرایط فرهنگی و اجتماعی  سازي به معناي تغییر شکل دادن کاالها و عناصر جهانی و هم بومی
اي بسیار جذاب، به طور هم زمان امکان برخورداري از فرهنگ دیگر را به شیوه مناسب  جامعه خودي است. این فرایند به گونه

ها هستند یکی  گیري از امکانات و دستاوردهاي دیگر فرهنگ امعی که در پی بهرهسازد. تثبیت این شیوه براي جو پذیر می امکان
اي از دیالکتیک عام/خاص یا جهانی/محلی است. خاص کردن  سازي گونه از اصول الزامی پیشرفت است. به سخن دیگر، بومی

ده می شوند تا همراه با حفظ هاي خاص با فرهنگ عام وارد دادوستدي پیچی گرایی است. فرهنگ امر عام، خاص کردن عام
سازي به معنی تغییر  ) پس بنا به این تعریف بومی1384هاي خود، از مزایاي فرهنگ جهانی نیز برخوردار گردند. (ربانی،  ویژگی

اي است، فرآیندي است که طی آن یک  در یک روند و فعالیت و همسوسازي آن فعالیت با اهداف و الزامات محلی و منطقه
شکلی جدید یا اضافه نمودن کارکردي جدید براي استفاده در محیط خاص آماده می شود. ولیکن بومی سازي محصول به 

محصول فقط به این معنا نیست که یک محصول راچنان تغییردهیم که درداخل کشورقابل استفاده باشد بلکه بومی سازي یک 
 فرایندپیچیده است که با جهانی سازي مرتبط است.

 148می سازيبو -ج) جهانی

سازي است. این اصطالح براي توصیف محصول یا  سازي و بومی ترکیبی از کلمات جهانی» بومی سازي -جهانی«واژه 
شود که در سطح جهانی توسعه و توزیع گردیده اما استفاده از همین محصول باید براي مصرف بازار محلی  خدماتی استفاده می
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توان براي ادغام نیروهاي محلی و جهانی در یکدیگر از آن استفاده نمود. در  که می شود. همچنین مفهوم معناداري است تنظیم 
نماید تا فراگیران را به فراسوي مراحل ارتباط بین فرهنگها، آگاهی و رواداري  تالش می »سازي بومی -جهانی«بحث آموزش، 

ف درك عمیقی داشته و فواید، اختالفات و هاي مختل کند که از فرهنگ سوق داده و نیز فراگیران و معلمان را موظف می
شود جوامع یادگیري بتوانند از طریق  الگوي توانمندي است که موجب می» بومی سازي-جهانی«هاي آنرا دریابند.  شباهت

 .Patel F(شوند، عملکرد مناسبی داشته باشند.  هایی که از نظر اجتماعی غیرمسئوالنه و ناعادالنه تلقی می گفتگو در موقعیت
Lynch H., 2013(  نقد و بررسی تجارت هاروارد«میالدي در نگارش  1980این اصطالح براي نخستین بار در اواخر دهه «

 149برگزار گردید، روالن رابرتسون» جهانی سازي و فرهنگ بومی«با عنوان  1997مصطلح شد. در کنفرانسی که به سال 
سازي است.  سازي و بومی هاي جهانی معناي حضور همزمان گرایشبه » بومی سازي -جهانی«جامعه شناس اظهار داشت که 

Sharma, Chanchal Kumar 2009)( هاي  شناسان و اندیشمندان در حوزه بعد از آن، این اصطالح توسط جامعه
 گوناگون کاربرد دارد.

 د) یادگیري و آموزش

است. آموزش و یادگیري، اساس زندگی یکی از عوامل مؤثر و ضروري در رشد و تکامل زندگی هر انسانی آموزش 
رسد یادگیري فرایندي است که به صورت هدفمند سبب  زندگی اجتماعی است. بنابراین به نظر می  دهنده فردي و تشکیل

شود. پس از یادگیري، یادگیرنده قادر به انجام کاري است که تا پیش از آن توانایی انجامش را  ایجاد تغییر در رفتار انسان می
هاي گوناگون حل هاي متنوع، راه هاي تازه است. عادتهاي مختلف، مهارت اشت. یادگیري به معناي کسب اطالعات و اندیشهند

معناي و پرورش نوین بهآموزش ). 1371شود که ممکن است به یادگیري بیانجامد (هیلگارد،  مسائل، و... تجربیاتی محسوب می
کنیم. آموزش یعنی یادگیري فهمیدن جهان درحال تغییري است که در آن زندگی مییادگرفتن در زندگی و از زندگی، و نیز 

اي آید که آموزش، مجموعهکار مییادگیري. یادگرفتن و یادگیري کلید باال بردن کیفیت منابع انسانی است. این کلید وقتی به
سازند تا استعدادهاي دهند، بلکه فرد را قادر میمیاي را شکل هاي حرفهاز فرایندها تلقی شود. فرایندهایی که نه تنها مهارت

 ,King. Schneider)  بالقوه خویش را براي مشارکت هوشمندانه و پذیرش مسؤولیت و احترام به بشریت شکوفا کند.
1991) 

 د) ابعاد جهانی شدن

چه در مقیاس جهانی،  امروزه، گفتگو و بحث درباره جهانی شدن، جنبه ها و ابعاد گوناگون آن، چه در سطح ملی و
رونق گرفته است و نقل محافل اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شده است. فرایند جهانی شدن را اساسا در حوزه فنی، 
اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و آموزشی مطالعه می کنند. اما به فراخور موضوع این مقاله حوزه آموزش مهمترین بعدي است که 

 سامدرن ، نقش و جایگاه ویژه اي را به خود اختصاص داده است.در این فرایند عصر پ

 رابطه بین نظام دانش محلی و نظام دانش جهانی در جهانی سازي  -2بخش 

اي اگر خواهان رفاه شهروندانش باشد، شدن واقعیتی است ملموس و ضرورتی است گریزناپذیر که هرجامعه جهانی
بشري سازگار کند و با  جریان نیرومند، ضروري و مفید به حال کشورها و به حال جامعه اي ندارد جز اینکه خود را با این چاره

ي آزاد به مقتضیات آن گردن نهد. جهانی شدن یک جریان است و نه یک مقصد و لذا ضروري است که  اطیب خاطر و اراده
باشد. جهانی شدن و   بسیار متنوعی داشتهتواند پیامدهاي  جدایی بین جریان و نتیجه در نظر گرفته شود، زیرا جریان می

 
149- Roland Robertson 
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هاي زیادي را در اختیار توسعه جوامع قرار می دهد، بنابراین تالشهاي زیادي  جهانی سازي امري اجتناب ناپذیر است و فرصت
 المللی هاي بین براي سازگاري با آن در جهت دستیابی به فرصت هاي ایجاد شده صورت گرفته است.  با این وجود نگرانی

نسبت به خطرات و اثرات جهانی شدن بر جوامع و پیشرفتهاي بومی و ملی وجود دارد. جنبش هاي مختلف اجتماعی علیه 
تهدید جهانی شدن به ویژه در کشورهاي در حال توسعه آغاز شده است. تأثیرات منفی جهانی شدن شامل انواع مختلفی از 

ه در کشورهاي کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته است. ناگزیر، استعمار اقتصادي، سیاسی و فرهنگی کشورهاي پیشرفت
چگونگی به حداکثر رساندن فرصت ها و منافع جهانی شدن براي حمایت از تحوالت محلی و کاهش تهدیدات و تاثیرات منفی 

 (Cheng, 2003) جهانی شدن، نگرانی هاي عمده در تحوالت ملی و بومی خواهد بود.

 منفی جهانی سازياثرات مثبت و  -الف

هاي اجتماعی و هنجارهاي رفتاري ایجاد  آوري، ارزش هاي زیادي را در جهت تسهیم دانش، فن سازي فرصت جهانی
ها و جوامع مختلف در کشورهاي متعدد گسترش  شماري را در سطوح مختلف از جمله افراد، سازمان کند و تحوالت بی می
شدن ممکن است شامل موارد  نفی نیز دارد. به طور خالصه، مزایا و معایب جهانیسازي ابعاد م دهد. از سوي دیگر جهانی می

 زیر باشد:

 : اثرات بالقوه مثبت و منفی جهانی شدن 1جدول شماره 

 
 
 

 تاثیرات مثبت            
 (فرصتها)               

 
 

 
 
  

 تاثیرات منفی                                
 (تهدیدات)                              

هاي  ها و دارایی گذاري جهانی دانش، مهارت اشتراكبه * 
فکري که براي تحوالت متعدد در سطوح مختلف ضروري 

 است.

آوري و دیجیتالی بین کشورهاي پیشرفته  افزایش شکاف فن* 
هاي  کمتر توسعه یافته که مانع دستیابی به فرصتو کشورهاي 

برابر جهت تسهیم عادالنه و برخورداري از تکنولوژي در سطح 
 جهانی می شود.

* پشتیبانی متقابل، مکمل و سودمند جهت ایجاد همکاري 
 هاي مختلف کشورها، جوامع و افراد براي توسعه جنبه

سایر * ایجاد فرصت استعمار اقتصادي و سیاسی مشروع 
 کشورها در سطح جهان براي چند کشور پیشرفته 

وري از طریق تسهیم جهانی و  * ایجاد ارزش و افزایش بهره
رسانی به نیازهاي محلی و رشد  حمایت متقابل براي خدمت

 آن

هاي بومی  برداري از منابع محلی و از بین بردن فرهنگ* بهره
 رفتهکشورهاي کمتر توسعه یافته به نفع چند کشور پیش

* ترویج درك، همکاري، هماهنگی بین المللی و پذیرش 
 تنوع فرهنگی میان کشورها و مناطق

 ها * افزایش نابرابري و منازعه بین مناطق و فرهنگ

* تسهیل ارتباطات و تعامالت چند جانبه و تشویق مشارکت 
 چند فرهنگی در سطوح مختلف در میان کشورها 

ب برخی از کشورهاي هاي غال * ترویج فرهنگ و ارزش
پیشرفته و تسریع پیوند فرهنگی از سوي کشورهاي پیشرفته 

معتدل شده با آموزش و دیگر عوامل محلی و 
 بین المللی

 جهانی سازي
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 به کشورهاي کمتر توسعه یافته
(Cheng, 2000; Brown, 1999)  پرواضح است که مدیریت و کنترل تأثیرات جهانی شدن به برخی موضوعات پیچیده و

تواند برخی از  المللی مرتبط است که فراتر از محدوده این مقاله است. اما آموزش یکی از عوامل اساسی بومی است که می بین
یر جهانی شدن براي توسعه افراد و جامعه محلی ناپذ شدن را به اثرات مثبت تبدیل کرده و در روند اجتناب اثرات منفی جهانی

ها بدل نماید. دغدغه اصلی در اصالحات آموزشی فعلی براي تحوالت ملی و محلی، چگونگی به حداکثر  تهدیدها را به فرصت
 رساندن اثرات مثبت و به حداقل رساندن اثرات منفی جهانی شدن است. 

 و پرورش سازي در آموزشسازي و بومی سناریوي جهانی -ب

اي که از  سازي در امر آموزش و یادگیري و همچنین ارزش افزوده سازي و جهانی با توجه به اهمیت هر دو مورد بومی
 تعامل این دو با یکدیگر به وجود می آید، چهار سناریو در توسعه آموزشی وجود دارد: 

که به بررسی آنها  153»کامال جدا«و  152»شده کامال بومی«، 151»کامال جهانی شده«، 150»سازي هر دو سازي و جهانی بومی«
 پردازیم. می

 سازي بومی - : آموزش جهانی1سناریو 

نماید. این سناریو در صدد  سازي در آموزش تاکید می سازي و بومی شماره یک سناریویی است که بر جهانی
سازد و هدف آن ایجاد  طقه بومی میکه آنها را معتبر و متناسب با محیط من طوري سازي دانش و منابع جهانی است به بومی

 المللی آنها در حال حاضر و در آینده است. انداز بینآموزان و گسترش چشم ها و تجربیات آموزشی جهانی براي دانش فرصت

 : آموزش کامال جهانی شده2سناریو 

هاي  آموزشی و برنامههاي بومی را در طراحی اهداف  این سناریو بر اهمیت و وابستگی جهانی تأکید دارد و ارزش 
هاي آموزشی در این سناریو عمدتا جهان گرا است. در برخی از کشورهاي آسیایی، مدارس  درسی نادیده می گیرد. فعالیت

 پذیرند. المللی براي طبقه نخبگان ایجاد شده است و آنها اغلب این مدل را می بین

 : آموزش کامال بومی شده 3سناریو 

گیرد، اما به شدت بر مشارکت محلی و مشارکت جامعه در دانش و نفوذ جهانی را نادیده میاین سناریو به طور کلی 
هاي اصلی آموزش  هاي محلی موجود، هویت فرهنگی، تجارب جامعه و دانش محلی بخش طراحی آموزشی تأکید دارد. ارزش

 هستند.

 : آموزش کامال جدا4سناریو 

 
150 -Highly Globalized and Localized or ‘Glocalization’ 
151 -Totally Globalized 
152 -Totally Localized 
153 -Totally Isolated 
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دهد که در آن جامعه محلی و جهان خارج از آن کامال از یکدیگر  ئه میاین سناریو حالت سنتی آموزش محدود را ارا 
جدا می شوند. اهداف آموزشی، محتواي برنامه درسی و شیوه آموزشی، سالها بدون تغییر باقی مانده است و ارتباط کمی با 

هاي  رگی بین آموزش و واقعیتتجارب روزانه جامعه، زندگی واقعی کار و تغییر تحوالت محلی دارد. در این سناریو شکاف بز
    (Cheng, Ibid) .محلی و جهانی وجود دارد

کند. با  هاي اجتماعی و سازمانی را در امر آموزش دنبال می کلیه این چهار سناریو نشان دهنده تالشی است که ارزش
توان گفت که آموزش و یادگیري در روش سوم و چهارم به صورت سنتی باقی مانده است و اغلب بررسی این چهار سناریو می

شدن مواجه هستند. از دیدگاه تحوالت بلندمدت محلی و  هاي جدي در عصر جهانی در این روش افراد و جامعه محلی با چالش
آموزش و ند یک انتخاب برتر باشد. باید بین توا جهانی، سناریوي نخست و تاکید بر ادغام جهانی سازي و بومی سازي می

وجود داشته باشد و  پرورش با جامعه، اقتصاد، علم و فناوري، فرهنگ، و نیز با دنیاي خارج از مرزها، پیوندي آشکار و ضروري
-یجهان«رهیافت گیري صحیح موجب شکوفا شدن استعدادهاي فردي و جمعی شود. بر اساس نیز آموزش و یادگیري با جهت

زمینه  9را در  اندرکاران امر آموزش باید آن که از آن براي ادغام نیروهاي محلی و جهانی استفاده می شود، دست» بومی سازي
به کار گیرند که عبارتند از: سواد سیاسی، سواد اقتصادي، سواد فرهنگی، سواد اخالقی، سواد آموزشی، سواد اطالعاتی، سواد 

باشند.  هاي سواد بهم پیوسته و پویا می دنیوي. شایان ذکر است که هر یک از این حوزهسازمانی، سواد معنوي و سواد 
Jeffrey; Normore, Anthony, 2010)Brooks,(  

 سازي   بومی -دانش محلی و دانش جهانی در آموزش جهانی -ج

یش قرار داده و دانشی است که مردم و یا جامعه بومی اعتبار آن را در زمینه محلی مورد آزما 154دانش محلی
هاي فرهنگی و پیشینه تاریخی ممکن است از  هاي اجتماعی موجود، دارایی اند. جوامع محلی متفاوت، زمینه آوري نموده جمع

هاي گذشته مفید و معتبر یافته و انباشته  اي دیگر کامال متفاوت باشد و بنابراین دانشی که آنها در سال اي به جامعه جامعه
کن است متفاوت باشد. بنابراین، جاي تعجب نیست که نظام دانش جوامع بومی متفاوت از یکدیگر هستند. نموده اند نیز مم

نشان داده شده است، نظام دانش بومی جامعه الف ممکن است متفاوت از اجتماعات ب، ج، د، و  1همانطور که در شکل 
 بسیاري دیگر باشد. 

 نظام دانش جهانی و اجتماعات گوناگون –نظام دانش محلی -1شکل 

 

 

 

 

 

 

 
 

154- Local Knowledge 
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دانش جهانی مفهومی مبهم است. مکاتب یا پژوهشگران مختلف، مفهوم دانش جهانی را متفاوت تعریف می کنند. 
برخی دانش جهانی را به عنوان دانشی که در بسیاري از کشورها و مناطق جهان، معتبر و رایج است، تعریف می کنند. اگر ما 

آوري دانش جهانی مشارکت کند،  تواند در جمع هایی از دانش محلی می تعریف را قبول کنیم، به این معنی است که بخشاین 
هاي دانش محلی ممکن است دانش جهانی نباشد،  مشروط بر اینکه در اغلب کشورهاي جهان داراي اعتبار باشد؛ و دیگر بخش

هایی  نشان داده شده است، بخش 1نه در سایر مناطق. همانطور که در شکل زیرا فقط در زمینه بومی آن منطقه معتبر است و 
هاي دیگر تنها منحصر به جامعه الف بوده و در آنجا معتبر  شود، اما بخش از نظام دانش محلی الف بخشی از دانش جهانی می

 است.

سازي کمک کرده و  به جهانی المللی، ارتباطات، تعامل و رقابت هاي گسترده بین پیشرفت فناوري اطالعات، شبکه
موجب تأثیر و نفوذ برخی از نظامهاي آموزشی بخصوص  نظام آموزشی کشورهاي پیشرفته در سراسر جهان و تسریع انتشار آن 

توانند از دانش جهانی براي کسب علم و توسعه  به سایر کشورها شده است. اینکه چگونه مردمان محلی و جامعه محلی می
سازي حمایت کنند، می تواند سوال جالبی در زمینه اصالحات  برده و از تحوالت محلی خود در جهت جهانیانسانی خود بهره 

نشان داده شده است، دو نوع تعامل بین توسعه دانش محلی و انتشار دانش جهانی  3و  2آموزشی باشد. همانطور که در شکل 
 در جهانی سازي وجود دارد: 

 سازي. در جهانی 156دانش محلیو ناپدید شدن  155رشد دانش محلی
 

: ناپدید شدن دانش 3: رشد دانش محلی در جهانی سازي                                                    شکل 2شکل               
 محلی در جهانی سازي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سازي تقویت شود، سهم بیشتري در  جهانینشان داده شده است، اگر دانش محلی بتواند در  2همانطور که در شکل 
کند. البته این امر  توسعه بومی ایجاد خواهد کرد و همچنین مشارکت بیشتري در رشد دانش جهانی و تحوالت جهانی ایفا می

 مشروط به این است دانش محلی در سایر جوامع نیز معتبر باشد.

 
155- Growing local knowledge  
156- disappearing local knowledge 
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مقهور دانش خارجی شود و دانش اخیر جایگزین نشان داده شده است، اگر دانش محلی  3همانطور که در شکل 
گردد، دانش محلی قادر به رشد نبوده و به تدریج ناپدید می شود. از آنجایی که دانش خارجی نامناسب بوده و دانشی وارداتی 

کت آن و بیگانه است و از طرف دیگر دانش محلی مناسب براي توسعه جامعه بومی وجود ندارد، این امر منجر به کاهش مشار
 (Cheng, Ibid)در توسعه بومی منطقه خواهد بود. 

ایی پویا و داراي اثرات متقابل بر  سازي و بومی سازي در آموزش، رابطه توان نتیجه گرفت که رابطه بین جهانی به این ترتیب می
البته الزم به ذکر است سازي در امر آموزش موجبات رشد و غناي توسعه بومی را فراهم می آورد.  بومی-یکدیگر است. جهانی

کند که در جاي خود بحث  که خالقیت و سازگاري بومی در روند تغییرات عملیاتی و تغییرات فرهنگی نقش مهمی را ایفا می
هاي الزم شده و  مند شوند که مجهز به دانش و مهارت سازي بهره فراوان دارد. افراد فقط در صورتی می توانند از مزایاي جهانی

 ها و حقوق برابر برخوردار شوند.  به این طریق از توانایی قادر باشند

 راهبرد جهانی سازي و بومی سازي بمثابه موتور محرکه توسعه آموزش و یادگیري  – 3بخش

هاي یادگیري، به  هاي اصلی آموزش همگانی و توسعه نظام منظور فراهم آمدن ظرفیت در این بحث برآنیم که به
 توازن و تعادل میان جهانی سازي و بومی سازي در امر آموزش بپردازیم. بررسی راهکارهاي برقراري

 برقراري تعادل میان جهانی سازي و بومی سازي در یادگیري و آموزش -الف

 را بشر زندگی هاي تمام جنبه حاضر، در دوران اصلی پارادایم یک به عنوان شدن همانطور که گفته شد جهانی
از  بلکه ندارد، قرار ثابت اجتماعی ساختار یک یا و جامعه یک تأثیر تحت هویت انسانها دیگر زهاست. امرو کرده تغییر دستخوش

 ساختار در کشورها جایگاه فرایند، این آلود شتاب حرکت با حال، این شود. با می متأثر نیز المللی بین عرصه در اجتماعی هویت
شایان ذکر است که عرصه آموزش نیز از این  .باشد می مجدد تعریف حال در جهانی اقتصادي و فرهنگی سیاسی، اجتماعی،

هاي نوین آموزش جهانی  تحوالت دور نمانده است. بدین منظور براي جذب حداکثري منافع آموزش جهانی الزم است که نظام
 را اخذ شده و بر اساس متقضیات بومی بازتعریف شوند. 

رش، مسـتلزم حضـور فعال و مشارکت مبتنی بر منافع و پذیرش جهانی سازي به خصوص در عرصه آموزش و پـرو«
مصالح ملی است. با بهره گیري از اندیشه جمعـی و پایبندي همگانی به پاسداراي از منابع جامعه، موجبات این مشارکت باید 

ها نیز از قوه به فعل  یتهاي غیرقابل توجیه و اقدامات غیرکارشناسانه پرهیز شود و قابل اي فراهم آید که از شتابزدگی به گونـه
هـاي جامعـه و بـه خصـوص بخـش آموزش و پرورش براي پذیرش جهـانی سـازي و بـومی کـردن  درآیند. باید ظرفیت

تفکـرات جهـانی در راستاي توسعه پایدار شناسایی و سنجیده شوند. باید زیرساخت هاي مناسب فرهنگی، اجتماعی و حتی 
هاي نـوین اطالعـاتی و ارتبـاطی را بـه  در جامعه تدارك دیده شود. معلمان بایـد استفاده از فناورياقتصادي مورد نیاز این کار 

عنـوان ابـزار دسترسـی بـه اطالعات و آموزش در اولویت قرار دهند. در این راه باید به تعیین راهبردهاي کالن پرداخـت و به 
ر، فرایندي اسـت کـه صـورت خواهد گرفت و پیش از آن که مجبور شویم مدیریت تغییر توجه داشت. باید در نظر گرفت، تغیی

معصومه مطلق، ( »سازي کنیم. به تغییر تن دهیم، باید خود را با شـرایط و مقتضیات آن سازگار و تغییرات را نهادینه و بومی
1389 :123( 

 ظرفیت هاي اصلی مورد نیاز براي همه افراد -ب
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 و مردم ساالر اجرایی ساختارهاي براي ایجاد هایی راه یافتن به دنبال باید یادگیري، و آموزش حرکت راهبرد تعیین در
کلیه  که شود فراهم هایی زمینه تا بود ها ظرفیت افزایش و جامعه امکانات و ها همه قابلیت از استفاده و عمومی مشارکت جلب

 کشور آموزشی نظام در و تربیت و امر تعلیم در را خود سیاسی و فرهنگی مسائل نظران صاحب و اندیشمندان و فکري نخبگان
 تحقق جهت در بالنده و برانگیزاننده محیط یک ایجاد براي جامعه در عناصر تأثیرگذار کلیه نظامی چنین در بدانند. سهیم
 برتر، باکیفیتی آموزشی ارائه خدمات و شدن بهتر و بودن بهتر منظور به و کنند می کار پرورش و آموزش ها و اهداف برنامه

 .دارند فعال مشارکت

 سریع خیلی آن تصمیمات و ریزیها جامعه، برنامه بنیاد بر آن اثرگذاري مکانیزم و کار نوع لحاظ به پرورش و آموزش
مسؤولین  دلیل همین به می گیرد قرار اندیشمندان و نخبگان تحلیل و تجزیه و بازنگري جامعه عمومی، افکار قضاوت مورد

 بر تأثیرگذاري هاي زمینه و شرایط بین عوامل، موجود ارگانیک ارتباط تبیین و شناسایی با باید پرورش و آموزش در تصمیم ساز
هرگونه  و باشند خود گیریهاي تصمیم و ها فعالیت بازخورد مواظب ها، برنامه کنترل کارآمد و آموزشی و فرهنگی هاي ریزي برنامه
توجه به  )1389(صبوري خسروشاهی،  .نمایند ارزیابی و سنجش اندیشه و فکر صاحبان یدگاههايد محک با را برنامه و طرح

جهت ادغام آنها در نظام » آموزان با نیازهاي خاص دانش«تمام جنبه هاي آموزشی و کلیه دانش آموزان و نیز توجه ویژه به 
آموزشی و عدم انزواي آنان از اهداف مهم آموزشی است، به گونه اي که این افراد بعد از پایان تحصیالت به آسانی بتوانند در 

شغل و آینده روشنی باشند. به بیان کلی آموزش استاندارد باکیفیت و مقرون به صرفه براي تمام جامعه جذب شده و صاحب 
آموزان در دسترس بوده و دانش آموزان خالق، با تفکر انتقادي و جستجوگر تربیت نماید که آینده سازان مرزوبوم  دانش

 خواهند بود.

 بومی سازي  -عربی متحده از سناریوي جهانی مطالعه موردي: تاثیرپذیري نظام آموزش کشور امارات -ج

و  157میالدي در نقاط مختلف جهان بوجود آمد 60جنبش اصالحات نیرومندي در امر آموزش و یادگیري از دهه 
آموزش و پرورش امارات عربی متحده نیز از این جنبش بدور نمانده است. نظام آموزشی این کشور مدارس را به عنوان 

 

گردد: یکی زنگ خطر بحران جهانی در فرانسه در سال به دو رویداد مهم تاریخی برمی  خاستگاه زمانی تحوالت در آموزش و پرورش - 157
معروف  ”رویداد ماه مه“ داري بود که نظام آموزشی موجود را زیر سؤال برد. این رخداد که بهکه برخاسته از نهضت فکري ریشه، 1968

هاي فکري فردي و اجتماعی تمامی افرادي بود که به نحوي وابسته به طور کلی اشتغالها و بهها، دبیرستاناست، برخاسته از دانشگاه
یا نظام آموزشی آن زمان سرنوشت ناخرسندي براي آنها رقم زده بود. این نهضت و شورش در واقع عصیانی بود  آموزش و پرورش بودند،

 1959گرفت که استادان دانشگاه در سال که نسل جوان فرانسه بر علیه نظام آموزشی بر پا کرد. نارضایتی عمده از آنجا سرچشمه می
دنبال آن به وزیران آموزش و پرورش داده بودند، اما مورد تصویب قرار نگرفته بود. به پیشنهادهاي مختلفی براي تغییر نظام آموزشی

-منتشرکردند و مصرّانه خواستار مشارکت در تصمیم »آموزان دبیرستانی حرفی براي گفتن دارنددانش« اي با عنوانآموزان جزوهدانش
ولت فرانسه که تهدید به سقوط شده بود، پس از برقراري نظم و قانون، اعتراف هاي اداره مدرسه شدند. دها و فعالیتریزيها، برنامهگیري

المللی به راه خود هاي بینکرد که تمرکز در آموزش و پرورش سدي در برابر پیشرفت شده و لذا بدون توجه به نیازهاي موجود و رقابت
 ع کرد. دهد. وي سپس قوانین جدیدي را براي اصالح آموزش و پرورش وضادامه می

-برگزار و منجر به گزارش تکان دهنده 1981دومین رویداد، اجالس کمیسیون ملی آمریکا براي اعتالي آموزش و پرورش بود که در سال 
هاي خطر، ها و اعالم نشانهانتشار یافت. گزارش مزبور پس از بیان بررسی »ملتی در معرض خطر« با عنوان 1983اي گردید که در سال 

 جویی بپردازند. ها به چارهکرد که براي رفع نارساییآموزش و پرورش کشور هشدار داده و آنها را موظف می به مسؤوالن

۱۳۴
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کند تا بتوانند سازگار و مؤثر واقع شوند؛ این  هاي مختلف تشویق می اعات یادگیري در مواجهه با چالشها یا اجتم سازمان
 سازي و تغییر و تحولی است که گریزي از آن نیست.  ها ناشی از تغییر شتاب آلود فضاي آموزشی در دوره جدید جهانی چالش

به سمت مدیریت مدرسه مدار بود که یکی از ابتکارهاي اولین قدم در این راه، اصالح مدیریت مدرسه و هدایت آن 
مهم جهانی براي دستیابی و ارتقاي استقالل مدارس و تقویت اثربخشی و کیفیت آموزش است. براساس ایده مدیریت 

تواند به عنوان یک فرآیند خودمدیریتی در سه سطح شامل پنج مرحله انجام شود که  مدیریت مدرسه مدار می 158استراتژیک،
 .Chengریزي و ایجاد ساختار، توسعه کارکنان و رهبري، اجرا، نظارت و ارزیابی است ( شامل تجزیه تحلیل محیطی، برنامه

Ibid( :همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است 

سازي در چرخه مدیریت سطوح فردي، : رشد دانش محلی و توسعه سازمانی با تاثیر از جهانی4شکل شماره 
 مدرسهگروهی و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-هاي آموزشی شدههاي دیگري که منجر به تغییراتی در نظامالزم به توضیح است که در تاریخ آموزش و پرورش کشورهاي جهان، حرکت

گونه از هاي آموزشی در ساختارهاي سنتی خود و مشابه آنها و غالباً اقتباسرن بیستم، اغلب نظاماند، وجود داشته اما تا قبل از نیمه دوم ق
هاي تربیت نام دانشسراها یا کالجها یا واحدهاي آموزشی بهکردند. ساختار کلی این الگوها در آموزشکدهالگوهاي متداول اروپایی عمل می

بررسی اسناد و  )218: 1371شود. (گاستون میاالره، آموزشی متفاوت خالصه می-ي علمیمعلم در کشورهاي مختلف جهان، با اعتبارها
-کند که نظام آموزش و پرورش تا اواسط قرن بیستم به بیهاي نوشته شده (عمدتاً در کشورهاي پیشرفته) این واقعیت را روشن میکتاب

-اي، گرفتاريهاي مدرسههاي زندگی و آموزشست. شکاف بین واقعیتوجود آورده اراهه رفته و بین آموزش و زندگی شکاف عمیقی را به
کرد. این در حالی بود که بیستمین کنفرانس عمومی یونسکو که هاي دردآور و زحمت افزآیی را درست میها و سرخوردگیها و شکست

طوري اي پیدا کرده بهسابقهدي گسترش بیمیال 60آموزش و پرورش بعد از دهه «در پاریس برگزار گردید، اعالم داشت:  70اوایل دهه 
توانستند بخوانند درصد وتعداد بزرگساالنی که می 100درصد، تعداد معلمان بیش از  70آموزان جهان بیش ازسال تعداد دانش 15که طی 

 )1389خسروشاهی،  صبوري حبیب» (درصد افزایش یافته است. 30و بنویسند بیش از 

158- Idea of Strategic Management 
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گیري آن یادگیري مستمر و خود  کند که جهت این فرایند خود مدیریتی مدارس، چرخه خودآموزي را ایجاد می
اصالحی مدرسه در زمینه جهانی سازي و بومی سازي آموزش است. همانند رشد دانش فردي در آموزش جهانی، دانش محلی 

یابد. دانش محلی و توسعه انسانی در  خودمدیریتی یا چرخه خودآموزي پرورش میهم در سطح سازمان مدرسه در طی فرآیند 
سازمان مدرسه در طی فرایند خودمدیریت چند سطحی در سه سطح باید تقویت شود: سطح اعضاي فردي، سطح گروه و 

تعامل روزانه خود با محیط  سطح سازمانی. این بدان معناست که افراد، گروه ها و مجموع مدرسه، علم و دانش را از عملکرد و
آموزند. البته این دانش نهادي انباشته و معتبر  محلی و جهانی به عنوان دانش نهادي یا دانش محلی در آموزش جهانی شده می

هاي آموزشی و تقویت تحوالت محلی جامعه با سایر نهادها و  ها و مجاري مختلف براي بهبود شیوه تواند از طریق انواع شبکه می
 .معه محلی توزیع و به اشتراك گذاشته شودجا

نباید در برابر تغییر ایستادگی کرده و از خالقیت گذاران امر آموزش در این کشور معتقدند که  حاکمان و سیاست
عالوه بر توجه به مسائل روز  هاي کنونی را پشت سر گذاشت؛توان بحرانپرهیز نمود. زیرا بدون تغییر، نوآوري و خالقیت نمی

کنند تا افرادي با این صفات در رأس امور  مزمان باید به مسائل متعلق به آینده نیز توجه کرد؛ الزامات جهان امروز ایجاب میه
آنها سپس ارتقاي سطح  .قرار گیرند: توان نوآوري و انطباق با نوآوري، برخورد اخالقی و عادالنه با مسائل و توان باالي یادگیري

-دانند که بههاي جدید میگیري از علوم و فناوريوط به ترکیب آموزش به معناي امروزین آن؛ و بهرهآموزش و یادگیري را من
 Mohammed bin Rashid Al برگرفته از کتاب(سازند. هایی عمل کرده و اداره باکیفیت امور را ممکن میمثابه اهرم

Maktoum, 2006 ( 

وزارت آموزش و پرورش ضمن تنظیم نظام آموزشی براي حمایت از نیازهاي اقتصاد مدرن و پویا، از آموزش مطالعات 
اسالمی، مطالعات اجتماعی و زبان عربی براي حفظ میراث فرهنگی و مذهبی امارات حمایت کرده است. دولت امارات عربی 

هایی را براي دولت فراهم می کند تا با حفظ جامعه بومی به الزامات  متحده بدنبال اصالح نظام آموزشی خود برآمده که فرصت
سازي نیز پاسخگو باشد و نظامی ایجاد کند که ضمن تعامل با دنیاي پیرامون، پاسخگوي نیازهاي  بومی-ناشی از جهانی

 (Godwin, Stewart M., 2006)اجتماعی و اقتصادي امارات باشد. 

 به قرار زیر می باشد:  2020مطالب گفته شده راهکار وزارت آموزش و پرورش امارات عربی متحده  تا سال  با توجه به

 برنامه درسی باکیفیت  -1
 هاي آموزشی پیشرفته گیري از نظام اطمینان از تدریس عالی و سطح باال و بهره -2

 

امارات عربی متحده و به حداقل رساندن میزان ترك آموزش ابتدایی و متوسطه در سراسر  -1
 تحصیل

 استفاده از محیط و ابزارهاي پیشرفته یادگیري  -2
 

آموزان با نیازهاي خاص جهت  ارزیابی هماهنگ در سطح کشور و حمایت تکمیلی از دانش -1

 نتایج دانش آموز

زندگی مدرسه 
 اي  دانش آموز

برابري میان 
 دانش آموزان
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 ادغام آنها در نظام آموزشی 
 آموزان  در دسترس بودن استاندارد باکیفیت و مقرون به صرفه آموزش براي تمام دانش -2

 

 آموزان به جامعه و کشور خود تبلیغ هویت ملی و احساس تعلق دانش -1
 تقویت کمک مستقیم جامعه به محیط مدرسه  -2
 
 انجام کلیه خدمات پشتیبانی به موقع و کارآمد در مناطق کشور -1
 انجام کلیه خدمات پشتیبانی به موقع و کارآمد در وزارت  -2

 
 

 در نتیجه بکارگیري این راهکارها نتایج مطلوب زیر انتظار می رود:

 آموزان  نتایج مطلوب و مورد انتظار راهبرد آموزشی در خصوص دانش -1

 ارزشهاي اسالمی و ترویج رواداريشهروندانی نمونه و مفتخر: گرامی داشتن هویت ملی خود، پذیرش تاریخ، فرهنگ،  •
ها پیشرفت نموده و تبدیل به افرادي شوند که  آموزان خالقی که در همه زمینه دانش آموزانی باسواد: پرورش دانش •

 .مشتاق زندگی بوده و زمانی که به سن بزرگسالی رسیدند بتوانند به پیشرفت کشور کمک کنند
اي تفکر انتقادي، استدالل تحلیلی و مهارت هاي ارتباطی قوي بوده کسب مهارتهاي مورد نیاز دانش آموزان: دار •

 که در جهت دستیابی به آموزش عالی و شغل آینده آمادگی الزم را کسب کنند. بطوري
 افراد متناسب و فعال: با انگیزه و آرزومند و داراي دانش الزم و کافی براي برخورداري از زندگی سالم و مولد •

 

 مورد انتظار راهبرد آموزشی در خصوص معلماننتایج مطلوب و  -2

آموزان و نیز شهروندي نمونه بودن، مسئولیت  هاي جامعه امارات به دانش هاي اخالقی و ارزش الگو بودن: القاي ارزش •
 پذیري، آگاه بودن و داشتن اخالق کاري 

 کلیه موضوعات ارائه دهند.آموزان در مدرسان خبره: معلمان متعهدند که باالترین سطح آموزش را به دانش •
 مربیان خالق: استفاده از روشهاي نوآورانه اثبات شده آموزشی و نشان دادن اهمیت تحقیق، خودآموزي و ابتکار عمل •
آموزان با نیازهاي خاص را شناسایی کرده و به منظور اطمینان از دستیابی  متخصصان آموزش دیده: قادرند که دانش •

 آموزان پشتیبانی الزم را به عمل آورند. مه دانشهاي برابر براي هبه فرصت
گیري صحیح براي دستیابی به همه  آموزان در جهت تصمیم مشاورانی دقیق: ارائه راهنمایی کافی و کمک به دانش •

 هاي فردي در مدرسه و شغل آینده خود  پتانسیل

 نتایج مطلوب و مورد انتظار راهبرد آموزشی در خصوص والدین -3

ی شهروندانی که با تربیت فرزندانی موفق که در رفتار، فضیلت صداقت، عدالت و رواداري مثال زدنی نمونه واقع •
 باشند.

شهروندي دانش 
 آموز

 اثربخشی اداري
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 ساالري، اشتیاق به یادگیري در زندگی و در کارهاي خانه ایجاد انگیزه یادگیري همراه با کنجکاوي فکري، شایسته •
 ه مدرسه فرزندانشان احترام به معلمان و همه کارکنان مدرسه و نیز ابراز عالقه ب •
 شرکت در  ورزش و فعالیتهاي فرهنگی مدرسه و نشان دادن تعهد به مدرسه در مجموع •
 شرکت والدین در انجمن اولیا و مربیان و همکاري نزدیک با اداره / روساي مدارس براي بررسی عملکرد مدرسه •
ز زندگی سالم و پربار آنها اطمینان حاصل داشتن یک زندگی فعال و متناسب و همراه نمودن فرزندان با ورزش تا ا  •

 شود.

(The Ministry of Education Strategy 2010 – 2020 in the UAE) 

هایی نماید  آموزان را مجهز به دانش و مهارت بنابراین با توجه به مطالب گفته شده، نظام آموزش و پرورش باید دانش
التحصیل نماید که در آینده  آموزانی را فارغ حال دانش امروز باشد و در عینکه مورد نیاز و قابل رقابت در بازار جهانی 

بزرگساالنی مسئول و شهروندان نمونه براي کشور و جهان پیرامون خود باشند. بنابراین جهانی سازي و بومی سازي ما را به 
  .ایی آن نیز فکر کنیمچالش می کشد که نه تنها به میزان آموزش و یادگیري مورد نیاز بلکه به اهداف نه

 نتیجه گیري 

هاي جهانی شدن، براي تغییر پارادایم از الگوي سنتی آموزش محدود به سوي الگوي جهانی سازي و  مقابله با چالش
بومی سازي در آموزش ضرورت دارد. در این مقاله بر آن شدیم که این الگوي جدید را با تمرکز بر گسترش دانش بومی با تکیه 

سازي در آموزش با یکدیگر عجین شوند. با  سازي و جهانی انجام داده و بومی بر دانش جهانی براي تحول افراد و جامعه محلی
ها و  شدن بر تحوالت بومی و ملی، باید واقعیت المللی در مورد تاثیرات مثبت و منفی جهانی توجه به نگرانیهاي روزافزون بین

ویژه  زایاي آن به حداکثر رسیده و معایب آن بهاي مدیریت نمود که م سازي در آموزش را به گونه سازي و بومی هاي جهانی شیوه
هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی خاص  در کشورهاي درحال توسعه به حداقل برسد. هر کشوري یا جامعه محلی داراي زمینه

د که این امر خود است و بنابراین استفاده از شیوه هاي آموزش نوین جهانی باید با توجه به این زمینه ها و در راستاي آنها باش
یافته ترجیح  اي به جامعه دیگر متفاوت باشد. برخی راهکارها ممکن است در برخی از کشورهاي توسعه ممکن است از جامعه
که براي کشورهاي درحال توسعه انتخاب مناسب دیگري وجود داشته باشد. با این وجود، مطالعه آنها  داده شود. در حالی

هاي خود را در جهت ارتقاي دانش  گذاران قرار دهد تا راهبردها و شیوه ها را فراروي سیاست تواند طیف وسیعی از گزینه می
 بومی و منابع انسانی براي تحوالت محلی فراهم کنند. 

بومی سازي در آموزش می -رابطه بین بومی سازي و جهانی سازي در آموزش، رابطه ایی پویا و تعاملی است. جهانی
اي بیشتري ببخشد، اگر خالقیت و سازگاري بومی در روند تغییرات عملیاتی و تغییرات فرهنگی ایجاد تواند توسعه بومی را غن
» کامال بومی«، »کامال جهانی شده«، »کامال جدا«سازي در آموزش وجود دارد که شامل سازي و جهانی شود. چهار سناریو بومی

هاي اجتماعی و سازمانی را  اي از ارزش الشی است که مجموعهتمام این چهار سناریو نشان دهنده ت». بومی سازي -جهانی«و 
سازي  سازي و جهانی کند. از دیدگاه تحوالت بلندمدت محلی و جهانی، سناریوي تاکید بر ادغام بومی در آموزش دنبال می

ت عربی متحده انتخاب به عنوان مطالعه موردي از موضوع این مقاله نظام آموزش و پرورش امارا تواند انتخاب برتري باشد. می
شد. کشور مزبور این مهم را دریافته است و از آموزش نوین جهانی بهره برداري نموده و آنرا همسان و همگام با فرهنگ بومی 

هایی را براي دولت فراهم  خود ساخته است. بنابراین این دولت بدنبال اصالح نظام آموزشی خود برآمد که این امر فرصت
سازي نیز پاسخگو باشد و نظامی ایجاد کند که ضمن تعامل با  بومی-ظ جامعه بومی به الزامات ناشی از جهانیکند تا با حف می

 دنیاي پیرامون، پاسخگوي نیازهاي اجتماعی و اقتصادي امارات باشد
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سازي در  زي و بومیسا المللی براي جهانی امید است که نظریه ها و ایده هاي مطرح شده در این مقاله بتواند به تالش هاي بین
 آموزش و پرورش براي آینده نسل آینده ما در هزاره جدید کمک نماید.
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زیست در برنامھ درسی دوره ي ابتدایی ایران در مقایسھ با برنامھ درسی دوره  جایگاه آموزش محیط
 ي ابتدایی کشورھاي منتخب

 2، سید مریم موسوي پاکدل طرقبه 1حسین بهرامیمحمد

 چکیده          
درسی دوره ي ابتدایی ایران با برنامه درسی هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی آموزش محیط زیست در برنامه 

دوره ي ابتدایی کشورهاي ایاالت متحده آمریکا، انگلستان، کانادا و استرالیا، بر اساس چهار عنصر هدف، محتوا، 
هاي تدریس و شیوه هاي ارزشیابی برنامه درسی آموزش محیط زیست بوده است. این پژوهش از بعد هدف روش

تحلیلی است. جامعه ي آماري  -هیت داده ها، پژوهشی کیفی و از نوع پژوهش هاي توصیفیکاربردي و از نظر ما
شامل برنامه درسی آموزش محیط زیست دوره ي ابتدایی همه ي کشورهاي جهان می باشد و نمونه آماري آن، 

گردآوري  برنامه درسی آموزش محیط زیست دوره ي ابتدایی پنج کشور منتخب است. مهم ترین منابع و ابزار
اطالعات، اسناد و مدارك مربوط به آموزش محیط زیست در برنامه درسی دوره ي ابتدایی کشورهاي منتخب می 

اي این هاي وزارت آموزش و پرورش کشورهاي منتخب و منابع کتابخانهباشد که از طریق جستجو در سایت
هاي این پژوهش حاکی از این بود فتند. یافتهاطالعات گردآوري و سپس با روش کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گر

اند. و تفاوت چندانی با اهداف که اهداف و محتواي برنامه درسی آموزش محیط زیست ایران به خوبی تبیین گردیده
ها همچنین نشان داد که استفاده از و محتواي برنامه درسی آموزش محیط زیست کشورهاي منتخب ندارد. یافته

بیه سازي، بارش مغزي و منابع چند رسانه اي و فاوا درآموزش محیط زیست در دوره ي روش هاي تدریس ش
 ابتدایی ایران مورد غفلت قرار گرفته است.

  ي ابتداییمطالعه تطبیقی، برنامه درسی، آموزش محیط زیست، دوره : واژگان کلیدي

 مقدمه 

محیطی، عوامل انسانی مانند ایدئولوژي، فرهنگ و آگاهی از راه هاي حفاظت از محیط زیست و جلوگیري از بحران زیست 
زیست محیطی مردم است. بر این اساس، الزم است که توجه زیادي به آموزش محیط زیست در قالب یک دوره آموزشی 

). آموزش محیط زیست فرآیندي مادام العمر است که از محیط خانواده آغاز شده و 2014، 159در مدرسه شود(درونسکیا
).  تغییرات سریع صنعت و فناوري دلیل مسائل زیست محیطی گوناگون می 2010، 160رسه ادامه می یابد( ستیندر مد

باشند. منابع طبیعی به علت افزایش سریع جمعیت، صنعتی شدن و عادت ها و الگوهاي نامناسب مصرف کاهش می 
ید به این مسائل توجه کرد. پژوهش ها نشان داده یابند. براي استفاده بهینه از منابع طبیعی، کاهش و بازیافت ضایعات با
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). همچنین مدیریت مسائل زیست 2011سال اخیر رخ داده است( ارکان،  35اند که درصد از آلودگی امروزه کره زمین در 
محیطی پیچیده تر و مشکل تر می شود از این رو نیاز گسترده اي به رشد و توسعه درك و فهم جامعه از علم و سیاست 

ي زیست محیطی می باشد. به همین علت آموزش محیط زیست می تواند هدف اصلی جوامع براي فهم مسائل محیط ها
). آموزش محیط زیست فرایندي است که هدف آن پرورش 2013؛ نقل شده در: عال الدین، 2009، 161زیست باشد( تنسر

مچنین هدف دیگر آن آگاهی پیدا کردن از شهروندي آگاه و عالقه مند به محیط زیست و مسائل مربوط به آن است. ه
چگونگی حل این مسائل و انگیزه یافتن براي پیدا کردن راه حلی براي برطرف ساختن این مسائل است. بخشی از آگاهی 
هاي زیست محیطی افراد جامعه می تواند از طریق آموزش محیط زیست در مدارس ابتدایی شکل بگیرد. از این رو انجام 

). یکی از بهترین مطالعاتی که می 2013ت محیط زیست در دوران کودکی بسیار مهم می باشد( عال الدین، دادن مطالعا
توان در زمینه ي آموزش موضوعات محیط زیست از آن بهره برد، استفاده از مطالعات و پژوهش هاي تطبیقی است که 

از آن استفاده کرد. یکی از بسترهایی که  می توان از تجارب علمی کشورهاي دیگر در نظام آموزشو پروشکشور خود
تواند به آن بپردازد در ارتباط با دوره ابتدایی تحصیلی می باشد که این دوران از مهم ترین  -آموزشو پرورشتطبیقی می

دوران زندگی کودکان به شمار می آید. دانش آموزان در مدارس آموزش می بینند تا دانش ها و ارزش ها را فرا گیرند و 
 ). 1391نها را در زندگی روزمره خود به کار برند(حسین نژاد، آ

 جایگاه آموزش محیط زیست در اسناد باالدستی

در سند چشم انداز بیست ساله امده است که جامعه اي توسعه یافته، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و 
یط زیست مطلوب که در چشم انداز بیست ساله پیشبینی شده است فناوري و برخوردار از سالمت، رفاه و بهره مند از مح

 ). 1390نیازمند توجه به حوزه علوم و فناوري در چارچوب یک طرح ملی است (راهنماي برنامه درسی علوم، 

قلمرو حوزه تربیت و یادگیري علوم تجربی شامل مطالعه فرایندهاي حیاتی و موجودات، زمین و پیرامون آن، تغییرات 
اده و انرژي، طبیعت و مواد فرآوري شده، علوم در اجتماع، علوم در زندگی روزانه و تاریخ علم در ایران و اسالم است. م

همچنین نگرش هاي ناشی از علم، به خصوص به محیط زیست، و نگرش هاي ناظر به علم و فنّاوري از اجزاي جدایی 
براي ورود مبانی فلسفی پذیرفته شده را فراهم می کند( سند برنامه ناپذیر فعالیت هاي علمی فنّاورانه است و دریچه اي 

). بهداشت زیست محیطی، قلمروهاي زیست بوم شهري (احساس مسئولیت در قبال حفظ زیست بوم 1391درسی ملی، 
شهري، آگاهی از الگوهاي صحیح تولید و مصرف و یادگیري عادت ها و گرایش ها در حفظ پاکیزگی و سالمت محیط 

هري) و منابع طبیعی، شناخت طبیعت و احترام قائل شدن براي آن( مبانی نظري سند تحول بنیادین آموزش و ش
 ).  1390پرورش، 

 آموزش محیط زیست در ایران

آموزش هاي زیست محیطی در صورتی که به شکل رسمی در نیایند، یعنی در جریان آموزش رسمی قرار نگیرند و 
به سرعت فراموش شوند یا دست کم، جدي گرفته نشوند. آموزش رسمی مسایل و مشکالت ارزشیابی نشوند، ممکن است 

زیست محیطی از دغدغه هاي خاطر عالقه مندان، سازمان هاي مرتبط و گروه هاي مستقل طرفدار محیط زیست می 
و علوم پایه به فراگیري  باشد. از لحاظ نظري، کلیه دانش آموزان مشمول برنامه درسی ملی باید از طریق مطالعه جغرافیا
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آموزش محیط زیست بپردازند. این وضعیت در برنامه درسی مدارس و گزارش دست اندرکاران ارزیابی، تحت عنوان تعلیم 
 ).  1394موضوعات زیست محیطی از طریق برنامه آموزش ملی پشتیبانی شده است (شبیري و شمسی،

 آموزش محیط زیست در امریکا

زش هاي رسمی زیست محیطی به دانش آموزان در قالب واحد درسی جداگانه اي با عنوان محیط در کشور امریکا آمو
زیست وجود ندارد؛ بلکه عمده مباحث مرتبط با محیط زیست در واحدهاي درسی علوم و جغرافیا ادغام شده است و 

 آشنایی پیدا کنند. دانش آموزان می توانند از طریق این واحدهاي درسی با موضوعات و مسائل زیست محیطی

 آموزش محیط زیست در کانادا

مباحث مربوط به محیط زیست در برنامه درسی کشور کانادا گنجانده شده است تا معلمان بتوانند آموزش محیط زیست 
را در کالس درس با هر موضوع و زمینه اي به دانش آموزان آموزش دهند. اغلب آموزش هاي زیست محیطی در برنامه 

ر کانادا، در حوزه و ساحت هاي یادگیري علوم و فناوري ، و مطالعات اجتماعی (تاریخ و جغرافیا) یافت می درسی کشو
 ). 2017و برنامه کودکستان،  8تا  1شود (برنامه درسی انتاریو پایه 

 آموزش محیط زیست در انگلیس

وجود ندارد و اغلب مسائل و موضوعات  در برنامه درسی ابتدایی کشور انگلستان هیچ واحد درسی با عنوان محیط زیست
زیست محیطی در واحدهاي درسی علوم و جغرافیا گنجانده شده است و بدین صورت، در مدارس ابتدایی این کشور 

 آموزش محیط زیست به دانش آموزان داده می شود.

 

 آموزش محیط زیست در استرالیا

ارد؛ اما در عمل به حاشیه رانده شده است. علوم و جغرافیا، آموزش محیط زیست در برنامه درسی کشور استرالیا وجود د
ساحت هاي آموزش در برنامه درسی استرالیا می باشند که فرصت هایی را براي دانش آموزان فراهم می سازد تا در مورد 

 ). 2006محیط زیست و مسائل زیست محیطی یاد بگیرند(تیلبري، 

امه درسی آموزش محیط زیست نشان می دهد که تعداد اندکی پژوهش در بررسی پژوهش هاي انجام شده در زمینه برن
زمینه برنامه درسی آموزش محیط زیست در کشور انجام شده است. این پژوهش ها عمدتا در مورد آگاهی هاي زیست 

از  محیطی و آموزش محیط زیست به دانش آموزان و معلمان و تغییر در نگرش آنها به محیط زیست می باشد. برخی
پژوهش هاي انجام شده به ضعف ها و مشکالت برنامه درسی آموزش محیط زیست می پردازند از جمله این پژوهش ها 

)،  1390)، فرخی (  1392) ، فرخیان و همکاران (  1392)، بهره بر و همکاران (  1394پژوهش، اصالنی و شبیري ( 
) و آرس  2013)، سریباس  (2014)، آلکاریا (2011ران ()، میبدي و همکا1388)، جهان زاد( 1388اسمعیل زاده ( 

) است. بنابراین جاي خالی پژوهش هاي تطبیقی در مورد برنامه درسی آموزش محیط زیست کامال محسوس می 2012(
باشد. با این حال در مورد برنامه درسی آموزش محیط زیست که به طور مشخص به عناصر برنامه درسی یعنی اهداف، 

 شیوه ي تدریس و روش هاي ارزشیابی در دوره ي ابتدایی پرداخته شود، پژوهشی یافت نشد. محتوا،
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 روش تحقیق

این تحقیق از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهیت داده ها، پژوهشی کیفی و از نوع پژوهش هاي توصیفی  تحلیلی است 
 اي پژوهش استفاده شده است.که بر اساس الگوي بردي در مطالعه ي تطبیقی، براي مقایسه ي داده ه

حجم نمونه شامل برنامه درسی آموزش محیط زیست دوره ي ابتدایی پنج کشور آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا و ایران 
است. به دو علت این کشورها انتخاب شدند. اوال با توجه به آخرین روش هاي آموزشی و پیشرفتهایی که در زمینه آموزش 

ه اند که نظام آموزشی این کشورها جزو موفق ترین نظام هاي آموزشی جهان است. ثانیاً سعی شده است از و پرورش داشت
بین قاره هاي پیشرفته جهان، از هر قاره کشوري را انتخاب نموده که داراي نظام آموزش و پرورش برتر بوده و پیشرفت 

انتخاب این کشورها مسئله زبان بود که سعی شد از بین  هايهاي علمی چشمگیري داشته باشد. ثالثاً یکی دیگر از علت
کشورهایی که زبان آنها انگلیسی می باشد حجم نمونه انتخاب شود تا هنگام جمع آوري اطالعات با مشکل ترجمه 
برخورد نکنیم. روش نمونه گیري در تحقیق حاضر، از نوع هدفمند می باشد. همچنین به منظور تعیین اعتبار اسناد و 

ارك گردآوري شده، از اعتبار درونی و بیرونی استفاده گردید. در تعیین اعتبار درونی به این نکته توجه شد که محتواي مد
اسناد و مدارك تا چه اندازه از صحت و دقت الزم برخوردارند و در تعیین اعتبار بیرونی اسناد و مدارك، بر اصل بودن 

ي کلیدي که در تعیین اعتبار و پایایی در مطالعات تطبیقی باید به آن توجه  اسناد و مدارك توجه شد. به طور کلی، نکته
شود، دقت در ارزیابی اعتبار و پایایی و کیفیت اسناد و مدارك جمع آوري شده، و دقت در هنگام برگرداندن و ترجمه ي 

 منابع التین می باشد.

 ها تجزیه و تحلیل یافته

اهداف آموزش محیط زیست در برنامه درسی دوره ي ابتدایی ایران چه شباهت ها و تفاوت هایی با اهداف  سؤال اول:
 آموزش محیط زیست در برنامه درسی دوره ي ابتدایی کشورهاي منتخب دارد؟

 براي پاسخ به سؤال اول پژوهش اهداف کلی و جزئی آموزش محیط زیست در برنامهدرسی دوره ي ابتدایی ایران و
کشورهاي منتخب مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند و شباهت ها و تفاوت هاي موجود در یافته هاي این پژوهش به 

 شرح ذیل می باشد:

 شباهتها در اهداف آموزش محیط زیست در برنامه درسی دورهی ابتدایی کشورهاي منتخب

 محیط زیست توجه داشته اند. همه ي کشورها به تقویت احساس مسئولیت براي مراقبت و حفاظت از -1

در همه ي کشورها بر لزوم شناخت مفاهیم صرفه جویی و کاهش مصرف بی رویه انرژي و منابع زمین اشاره شده   -2
 است.

در همه ي کشورها بر رابطه ي محیط طبیعی با انسانی و تأثیر پذیري زندگی انسان از تخریب محیط زیست اشاره  - 3
 شده است.

 اهداف آموزش محیط زیست در برنامه درسی دوره ي ابتدایی کشورهاي منتخبتفاوت ها در 
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در کشورهاي امریکا، انگلستان و کانادا به اهداف آموزش محیط زیست بر اساس حیطه هاي دانش، نگرش و مهارت  -1
 توجه شده است ولی در کشور استرالیا و ایران به حیطه ي مهارتی توجهی نشده است.

ایران، امریکا، انگلستان و استرالیا به تقویت حس کنجکاوي در قبال محیط زیست اشاره شده است اما در کشورهاي  -2
 در کشور کانادا، به این مورد توجهی نشده است.

در کشورهاي ایران، امریکا، انگلستان و استرالیا به ارتباط علم، فناوري و محیط زیست با یکدیگر اشاره کرده اند اما در  -3
 انادا به این موارد اشاره اي نشده است.کشور ک

در کشورهاي امریکا و کانادا بر کسب مهارت حل مسأله در مسائل زیست محیطی توجه شده است اما در سایر  -4
 کشورها چنین موردي یافت نشد.

احترام به در کشور ایران در تعیین اهداف آموزش محیط زیست، به جنبه ي اعتقادي توجه خاصی شده است مثالً  -5
محیط زیست به مثابه ي آیه اي از آیات الهی (نگاه آیه اي) پنداشته شده است در حالی که در سایر کشورها چنین 

 موردي وجود ندارد.

محتواي آموزش محیط زیست در ایران چه شباهتها و تفاوت هایی با محتواي آموزش محیط زیست سؤال دوم: 
  کشورهاي منتخب دارد؟

سؤال دوم پژوهش، محتواي آموزش محیط زیست در برنامه درسی دوره ي ابتدایی ایران و کشورهاي براي پاسخ به 
منتخب مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند و شباهتها و تفاوت هاي موجود در یافته هاي این پژوهش به شرح ذیل می 

 باشد:

 یی کشورهاي منتخبشباهت ها در محتواي آموزش محیط زیست در برنامه درسی دوره ي ابتدا

در همه ي کشورها راهبردهاي موضوعی که به مسائل مربوط به موجودات زنده و روش هاي محافظت از آنها می  -1
پردازد توجه شده است. در ایران با عنوان علوم زیستی، در امریکا با عنوان علوم زیست محیطی، در انگلستان با عنوان 

 ا با عنوان علوم زیست شناختی از آن نام برده شده است.موجودات زنده، در کانادا و استرالی

در همه ي کشورها بر راهبردهاي موضوعی که به علوم زمین و فضا می پردازد توجه شده است. در ایران این مبحث با  -2
ادا و استرالیا با عنوان علوم زمین، در امریکا با عنوان علوم زمین، در انگلستان با عنوان علوم مواد معدنی و زمین، در کان

 عنوان علوم زمین و فضا مطرح شده است.

در همه ي کشورها موضوعات مربوط به محیط زیست و عوامل تهدیدکننده آن و روش هاي محافظت از آن گنجانده  - 3
 شده است.

 در همه ي کشورها به ابعاد شناختی و اقتصادي محتواي آموزش محیط زیست توجه زیادي شده است. - 4

 در همه ي کشورها به صرفه جویی و نحوه ي استفاده بهینه از منابع طبیعی و انرژي اشاره شده است. - 5

 تفاوتها در محتواي آموزش محیط زیست در برنامه درسی دوره ي ابتدایی کشورهاي منتخب
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تنها تفاوت به طور کلی تفاوت چندانی در محتواي برنامه درسی آموزش محیط زیست کشورهاي منتخب مشاهده نشد. 
میان کشور انگلستان با سایر کشورهاست. در راهبردهاي موضوعی این کشور به عوامل فیزیکی و شیمیایی که می توانند 

 بر محیط زیست تأثیر بگذارند اشاره اي نشده است اما سایر کشورها به نقش این عوامل توجه کرده اند.

ان چه شباهتها و تفاوت هایی با روشهاي تدریس آموزش روش هاي تدریس آموزش محیط زیست در ایر سوال سوم :
 محیط زیست کشورهاي منتخب دارد؟

براي پاسخ به سؤال سوم پژوهش، روشهاي تدریس آموزش محیط زیست در برنامه درسی دوره ي ابتدایی ایران و 
ه هاي این پژوهش به شرح کشورهاي منتخب مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند و شباهتها و تفاوت هاي موجود در یافت

 ذیل می باشد:

 شباهتها در روش هاي تدریس آموزش محیط زیست در برنامه درسی دورهی ابتدایی کشورهاي منتخب

 در همه ي کشورها تأکید اساسی بر روش هایی است که در آنها دانش آموز نقش فعالی دارد.  -1

همه ي کشورها تنها به آموزش هاي کالسی تأکید ندارند بلکه بر فعالیت هاي خارج از کالس از جمله گردش علمی  – 2
 نیز تأکید دارند.

 در تمامی کشورها بر یادگیري در گروه تأکید شده است. -3

 در همه ي کشورها استفاده از روش سخنرانی، ایفاي نقش و پروژه مشاهده شد. - 4

 اي امریکا، انگلیس و استرالیا به استفاده از روش آزمایشگاهی اشاره شده است.در کشوره  -5

در کشورهاي امریکا، کانادا و انگلستان از روش هاي تدریس چندرسانه اي و منابع بر خط براي تدریس استفاده می  -6
 شود.

 قصه گویی اشاره شده است. در کشورهاي ایران، انگلستان و استرالیا به استفاده از روش داستان سرایی و -7

 تفاوتها در روش هاي تدریس آموزش محیط زیست در برنامه درسی دوره ي ابتدایی کشورهاي منتخب

 در کشور کانادا به استفاده از روش شبیه سازي تأکید شده است اما در سایر کشورها به این موردتوجهی نشده است.  -1

 مصاحبه اشاره شده است اما در سایر کشورها به چنین موردي اشاره نشده است. در ایران و کانادا به استفاده از روش - 2

 در امریکا به استفاده از روش بارش مغزي اشاره شده است اما در سایر کشورها به چنین موردي اشاره نشده است.  -3

شورها به چنین موردي اشاره در ایران به استفاده از بازیهاي آموزشی و حل مسأله اشاره شده است اما در سایر ک - 4
 نشده است.

شیوه هاي ارزشیابی آموزش محیطزیست در ایران چه شباهتها و تفاوت هایی با شیوه هاي ارزشیابی سؤال چهارم: 
 آموزش محیط زیست کشورهاي منتخب دارد؟
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ي ابتدایی ایران و براي پاسخ به سؤال چهارم پژوهش، شیوهه اي ارزشیابی آموزش محیط زیست در برنامه درسی دوره 
کشورهاي منتخب مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند و شباهتها و تفاوت هاي موجود در یافته هاي این پژوهش به شرح 

 ذیل می باشد:

 شباهتها در شیوه هاي ارزشیابی آموزش محیط زیست در برنامه درسی دوره ي ابتدایی کشورهاي منتخب

 ینی، پایانی و کارپوشه انجام می شود.در همه ي کشورها ارزشیابی تکو - 1

 در همه ي کشورها از شیوه ي خود سنجی استفاده می شود. - 2

 در کشورهاي ایران، کانادا، انگلستان و استرالیا از ارزشیابی عملکردي و روش مشاهده رفتار استفاده می شود. - 3

 آزمون هاي استاندارد شده به عمل می آید.در کشورهاي امریکا، انگلیس و استرالیا از دانش آموزان  - 4

 در کشورهاي امریکا، کانادا و انگلیس آزمون هاي معلم ساخته از دانش آموزان اتخاذ می شود. - 5

 در کشورهاي کانادا و انگلستان از روش کنفرانس دادن به منظور ارزشیابی استفاده می شود. - 6

 یست در برنامه درسی دوره ي ابتدایی کشورهاي منتخبتفاوتها در شیوه هاي ارزشیابی آموزش محیط ز

در کشور استرالیا از روش بررسی تجربی به منظور ارزشیابی از دانش آموزان استفاده می گردد اما در سایر کشورها   -1
 چنین موردي یافت نشد.

ا در سایر کشورها چنین موردي در کشور کانادا یکی از شیوه هاي ارزشیابی که انجام می گیرد نوشتن مقاله است ام - 2
 یافت نشد.

در کشور ایران از روش مرور هفته و بحث هرمی به منظور ارزشیابی استفاده می گردد اما در سایر کشورها چنین   -3
 موردي مشاهده نشد.

ردي مشاهده در کشورهاي انگلستان و استرالیا از ارزشیابی تشخیصی استفاده می گردد اما در سایر کشورها چنین مو - 4
 نشد.

 گیري کلیبحث و نتیجه

آموزش محیط زیست یکی از مناسب ترین روش ها براي رسیدن به توسعه ي اقتصادي، سیاسی و فرهنگی می باشد. به 
منظور اینکه این آموزش ها جدي گرفته شوند و به فراموشی سپرده نشوند، الزم است که مسائل زیست محیطی به 

سی مدارس، آموزش داده شوند. استفاده از مطالعات تطبیقی آموزش و پرورش یکی از بهترین صورت رسمی در برنامه در
و مقرون به صرفه ترین شیوه هایی است که می توان در پژوهش ها از آن بهره برد. در مطالعات تطبیقی با استفاده از 

ئل آموزشی دارند آگاه شده و می توان تجارب سایر کشورها، از نقطه نظرها و طرح هاي جدیدي که این کشورها در مسا
در رفع مشکالت نظام آموزشی کشور خود، از این نقطه نظرها استفاده نمود. با توجه به مقایسه هاي انجام شده میان 
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کشورهاي مورد مطالعه و شباهتها و تفاوت هاي موجود در بین عناصر اهداف، محتوا، روش هاي تدریس و شیوه هاي 
 حیط زیست در برنامه درسی دوره ي ابتدایی این کشورها، می توان این گونه نتیجه گیري کرد که:ارزشیابی آموزش م

از نظر اهداف، همه ي کشورها، هدف از آموزش محیط زیست را تقویت احساس مسئولیت براي مراقبت و حفاظت از 
محیط زیست، لزوم شناخت مفاهیم صرفه جویی و کاهش مصرف بی رویه انرژي و منابع زمین، داشتن دانش، نگرش و 

ا انسانی و تأثیر تخریب محیط زیست بر مهارت هاي الزم جهت محافظت از محیط زیست و رابطه ي محیط طبیعی ب
زندگی انسان می دانند. به طور کلی اهداف آموزش محیط زیست دوره ي ابتدایی ایران تفاوت چندانی با اهداف سایر 
کشورهاي منتخب ندارد و در بسیاري از موارد با یکدیگر مشابه می باشد که این مسئله بیانگر این است که اهداف به 

 شده اند. درستی تبیین 

از نظر محتوا، در برنامه درسی همه ي کشورهاي مورد مطالعه راهبردهاي موضوعی مربوط به علوم زیستی و موجودات 
زنده، علوم زمین و فضا، و موضوعات زیست محیطی و عوامل تهدیدکننده محیط زیست و روش هاي محافظت از آن 

اختی و اقتصادي محتواي آموزش محیط زیست توجه زیادي مطرح شده است. همچنین در همه ي کشورها به ابعاد شن
شده است و محتواهاي مربوط به صرفه جویی و نحوه ي استفاده بهینه از منابع طبیعی و انرژي نیز فراوان یافت می شود. 
در مجموع، تفاوت چندانی در محتواي برنامه درسی آموزش محیط زیست کشورهاي منتخب وجود ندارد. در برنامه 

سی کشور ایران نیز محتواي مناسبی براي آموزش محیط زیست در نظر گرفته شده است که از نظر کمیت و کیفیت، در
 محتواي در نظر گرفته شده چیزي از محتواي کشورهاي منتخب کم ندارد.

الی از نظر روش هاي تدریس، در همه ي کشورها تأکید اساسی بر روش هایی است که در آن ها دانش آموز نقش فع 
دارد. همچنین در همه ي کشورها، از روش هاي گردش علمی، یادگیري در گروه، روش سخنرانی، پرسش و پاسخ و پروژه 
استفاده می گردد. شاید سئوال پیش بیاید که چرا این کشورها که کشورهایی پیشرفته می باشند هنوز از روش سخنرانی 

جواب می توان گفت که روش سخنرانی از یک طرف براي بیان برخی که روشی غیر فعال می باشد استفاده می کنند؟ در 
مفاهیم و نظریات به کار می رود و براي آموزش محیط زیست باید مفاهیم اولیه این برنامه درسی فرا گرفته شود و نمی 

روش سخنرانی از توان به وسیله ي روش دیگري این مفاهیم را به خوبی ارائه کرد و از طرف دیگر، این کشورها در کنار 
یادگیري که در ایران  -سایر روش هاي دیگر از جمله پرسش و پاسخ نیز استفاده می کنند. یکی از فعالیت هاي یاددهی

مورد غفلت قرار گرفته است عدم استفاده از منابع چند رسانه اي و فاوا در آموزش محیط زیست می باشد که الزم است 
 تدریس به این مهم توجه شود. در تبیین اهداف، محتوا و روش هاي

از نظر شیوه هاي ارزشیابی، در همه ي کشورها، ارزشیابی تکوینی، پایانی و کارپوشه انجام می شود. یکی از روش هاي 
ارزشیابی که جاي خالی آن احساس می شود، ارزشیابی تشخیصی می باشد که تنها تعداد اندکی از کشورها از آن استفاده 

شورها، از جمله ایران از این شیوه ي ارزشیابی استفاده نمی کنند که جا دارد معلمان و مربیان دوره ي می کنند و سایر ک
ابتدایی جهت آموزش محیط زیست به این نوع ارزشیابی توجهی خاص داشته باشند. یکی از روش هاي ارزشیابی دیگري 

می شود روش آزمون هاي استاندارد شده می باشد که الزم که سایر کشورها به آن توجه دارند اما در ایران از آن استفاده ن
است مسئوالن نظام آموزشی کشور در تبیین شیوه هاي ارزشیابی، از این روش براي ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش 

 آموزان استفاده نمایند.
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ایران با برنامه درسی در آخر، به عنوان نتیجه گیري کلی می توان گفت که برنامه درسی آموزش محیط زیست قصدشده 
آموزش محیط زیست اجرا شده ایران، تفاوت هاي زیادي با یکدیگر دارند و با وجود اینکه اهداف و محتواي برنامه درسی 
آموزش محیط زیست ایران به خوبی تبیین گردیده اند و شباهت هاي زیادي با اهداف و محتواي سایر کشورهاي منتخب 

ز اهداف و محتواي کشورهاي منتخب هم، بهتر می باشند؛ اما آنچه که ما در اعمال و رفتار دارد و در برخی موارد حتی ا
دانش آموزان ایرانی شاهد آن هستیم با این اهداف و محتوا، مغایرت دارد و آنها از آموخته هایشان در زندگی روزمره خود 

ه روش هاي تدریسی که در نظام آموزشی ایران استفاده نمی کنند. شاید یکی از علت هاي این مسئله این نکته باشد ک
وجود دارد به درستی نمی توانند این اهداف و محتوا را به دانش آموزان منتقل و نهادینه کنند و شیوه هاي ارزشیابی 
موجود نمی توانند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را به درستی مورد سنجش قرار دهند که جا دارد در این دو عنصر 

درسی آموزش محیط زیست تجدید نظر کرد و از روش هایی که سایر کشورها در این عناصر استفاده می کنند نیز برنامه 
 بهره برد.

 منابع

). مطالعه میزان رفتارهاي سازگار با محیط زیست دانش آموزان پایه پنجم مقطع ابتدایی نواحی چهارگانه  1388اسمعیلزاده، اسعد. ( 
 کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور. شهرستان کرج،  پایاننامه

). بررسی تأثیر آموزش محیطزیست بر سطح دانش دانشجویان دختر و پسر با استفاده  1394اصالنی، مینا، و شبیري، سید محمد. ( 
 . 145- 154پژوهشی،  -از رسانه هاي ارتباط جمعی دیداري. نشریه علمی

). بررسی جایگاه  آگاهی محیط زیستی در  1392فی، و امینی نسب، سید مهدي. ( بهرهبر، احمد، بهروزي راد، بهروز، بهرهبر، مصط
 .65-72نظام آموزشی مدارس شهرستان کهگیلویه. فصلنامه محیط زیست و توسعه، 

و  ). مطالعه تطبیقی برنامه درسی ملی  استرالیا، نیوزیلند 1394بنی عامریان، مریم، حکیم زاده، رضوان، و جوادي پور، محمد. ( 
 . 61-76، 4ایران در حوزه فناوري و اطالعات. نشریه علمی پژوهش در آموزش، 

). تحلیل نقش تحصیالت بر نگرش دبیران مقطع راهنمایی نسبت به  1392فرخیان، فروزان، حسینپور، محمد، و سلیمانی، آتوسا. ( 
 . 1-8، 2دار، معیارهاي مرتبط با آموزش محیطزیست. فصلنامه آموزش محیطزیست و  توسعه پای

). تأثیر قصه گویی بر آموزش مفاهیم محیط زیست به کودکان پیش دبستانی شهرستان قاین. پایان نامه  1390فرخی، مهین. ( 
 کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی. 

ن پژوهش و برنامه ریزي ). وزارت آموزش و پرورش، سازما 1390راهنماي برنامه درسی علوم تجربی دورهی شش ساله ي ابتدایی. ( 
 آموزشی، دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسی.

 .). شوراي عالی آموزشو پرورش 1391سند برنامه درسی ملی. ( 

 .). شوراي عالی انقالب فرهنگی 1389سند نقشه جامع علمی کشور. ( 

 ). وزارت آموزش و پرورش. 2013سند برنامه درسی ملی انگلستان. ( 

). سواد برنامه درسی در آموزشگري مضمونی براي توانمندسازي  1393فتحی واجارگاه، کورش، و مهرعلیزاده، یداله. (  عباباف، زهره،
 . 23-49، 3هیأت علمی. فصلنامه آموزشو توسعه منابع انسانی، 
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 ). سیر تحول منابع علمی حوزه برنامهدرسی. دانشنامه ایرانی برنامه درسی.  1393مذبوحی، سعید. ( 
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 تعدیل ارزشیابی توصیفی متناسب با وضعیت فرھنگی داخلی
 محور انتخابی کنفرانس: جهانی سازي و محلی سازي 

 * 163، علیرضا جعفري فرد بیدگلی162علی اکبر مقصودي بیدگلی

براي پیشرفت و یا حتی گام زدن و یا به حرکت درآوردن چرخ ها به سوي موفقیت و کمال توجه به سرمایه هاي  چکیده:
اقتصادي، فرهنگی و نیروي انسانی که در صدر قرار دارد، از بدیهیات اولیه است؛ حال گرداننده ي سرمایه ي اقتصادي و 

ت و براي پرورش این قشر الزم است آموزش و پرورش قدر ببیند سرمایه ي فرهنگی، نیروي انسانی تربیت شده و متخصص اس
ارزشیابی از کمی به کیفی به صورت آزمایشی تغییر کرد و  1381و بر صدر نشیند که رکن اصلی آن، مدارس هستند. در سال 

 رسمی شد. 1388-89در سال 

 
 کارشناسی ارشد ادبیات و زبان فارسی، دانشگاه پیام نور آران و بیدگل، آموزگار .1

 ali_maghsoodi1990@yahoo.com 
 دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد کاشان، آموزگار .2

 10473alireza@gmail.com  
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پیشرفته به نتیجه رسیده است ولی این دلیل  ارزشیابی توصیفی در کشورهاي پیشرفته مثل ژاپن و فنالند و دیگر کشورهاي
کافی و وافی نیست تا ما نیز به تغییر ارزشیابی به صورت ناگهانی دست بزنیم چرا که ما هیچ بستري را براي اجراي ارزشیابی 

 توصیفی، چه از نظر سخت افزاري و چه از نظر نرم افزاري آماده نکردیم. 

ي الزم مثل مدرسه ي پیشرفته، کالس هاي مجهز از نظر سخت افزاري نیز بازمانده ایم و ما حتی از ابتدایی ترین پیش نیاز ها
از مهمترین عضو این مجموعه یعنی آموزگاران غافل مانده ایم؛ چرا که آن ها در پذیرش این طرح با توجه به وضع نامساعد 

 مدارس با تردید مواجه هستند.

صوص دوره ي اول، افراد خبره و متخصص و اغلب اساتید دانشگاه به تدریس می درکشور هاي پیشرفته در مقطع ابتدایی به خ
پردازند؛ این در حالی است که در کشور ما آموزگارانی با گذراندن دوره هاي کوتاه مدت به عنوان پیمانی، حق التدریس، سرباز 

 معلم جذب مدارس ابتدایی می شوند و از تخصص الزم برخوردار نمی باشند.

 تحلیلی می پردازیم.  -مقاله به چالش هاي ارزشیابی توصیفی با توجه به وضعیت فرهنگی خود به روش توصیفی در این

 کلید واژه: ارزشیابی توصیفی، جهانی سازي، محلی سازي

 مقدمه:

نیاکان خود را هرجامعه و فرهنگی در تغییر و دگرگونی مداوم است. هیچ جامعه اي نمی تواند فرهنگ و شیوه زندگی اجداد و 
به طورکامل و دقیق پاسداري کرده و به نسل هاي آینده انتقال دهد. در بررسی رابطه آموزش و پرورش و تغییر اجتماعی با 

توان دریافت که آموزش و پرورش می تواند کارگزار یا عامل تغییر باشد یا شرط الزمه تغییر در جامعه یا نتیجه و  مالحظاتی می
؛ به 1393ایر نهادهاي اجتماعی که با آموزش و پرورش روابط و کنش هاي متقابل نزدیک دارند (عالقه بند، معلول تغییر در س
 ).1967نقل از مک گی، 

) اوج گرفت (یوهانس 1370(دهه  1990ه ش) از آمریکا و اروپا برخاست و در دهه  1360اندیشه جهانی سازي (در اوایل دهه 
 ).11: 1384دراگسبائک، 

جهانی سازي در زمینه اقتصادي؛ در زمینه سیاسی نیز می تواند راه را به سوي موفقیت و کمال هموار کند و اتوپیاي  درستی به
 ي آموزش قضیه کامال متفاوت است. مورد نظر را رقم بزند اما در زمینه

رهاي بزرگ بزنیم به فرض در زمینه آموزشی ما باید بومی سازي کنیم و پس از فرهنگ سازي چند ده ساله کم کم دست به کا
اینکه ژاپن و فنالند و آمریکا و کشورهاي همسایه ي حوزه اسکاندیناوي در زمینه اجراي ارزشیابی توصیفی موفق بوده اند؛ 

 دلیلی بر آن نیست که ما نیز موفق باشیم.

مسابقه ژاپنی را تماشا کردم در یک برنامه جدید تلویزیونی در آمریکا تحت عنوان دنیاي شگفت انگیز قسمت کوتاهی از یک 
که در آن کشتی گیران ژاپنی کودکانی را به هوا پرت کرده و با بازوي خود با آنان بازي می کردند در حالی که تماشاگران 
خندان به آنان می نگریستند با تأخیر اندکی البته اکثریت کودکان شروع به گریه کردند. من خیال کردم که برنده باید طفلی 

که گریه نکرده است ویا بیشترین زمان قبل از شروع به گریه کردن را داشته باشد؛ من تعجب کردم هنگامی که گزارشگر باشد 
گفت: که طفل برنده کودکی است که در واقع با باالترین درجه از حدت و شدت گریه کرده است، مادرجوان و خندان طفل 

 اً تا حداکثر حدت و شدت گریه کرده است.برنده گفت که او خیلی مفتخر است که طفل او واقع
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آشکارا فرض من از رفتار برنده در این مورد عمدتاً مبتنی بر مفروضات عمده فرهنگی آمریکایی راجع به رفتار دلخواه یک طفل 
 بود.

ي بزرگساالنه دهد که رفتارها ایده هاي پیچیده اي که القا می شود با یک پیشرفت گرایی تلویحی که برتري را به اطفالی می
 اي همچون (گریه نکردن) را در دیر ترین زمان ممکن از خود نشان می دهند.

ها برتري را به طفلی می دهند که حداکثر عالقمندي خود به کودك وار بودن را در رفتارهاي خود بروز  در حالی که ژاپنی
 ).324: 1384ر، دادند یعنی اطفالی که با حداکثر حدت و شدت گریه می کردند (معدن دا می

نگرش ها راجع به اینکه کودکان چطور هستند؛ چه رفتار و ویژگی هایی از آنان مطلوب می باشد و بهترین راه مراقبت از 
 ).335: 1384کودکان کدام است همانگونه که مثال ذیل نشان داد از طریق ایدئولوژي کودکی مشخص می شود (همان، 

 پیشینه:

توصیفی -بررسی مشکالت اجراي ارزشیابی کیفی"هرندي، حسین عبادي در مقاله اي با عنوان  حسین کرمعلیان، رضا جعفري
 و  "از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی

تجارب معلمان ابتدایی از اهداف طرح "فاطمه زمانی فرد، نرگس کشتی آراي، سیدابراهیم میرشاه جعفري در مقاله اي با عنوان
پاره اي از مشکالت ارزشیابی توصیفی در زمینه ي اجرا با توجه به وضعیت فرهنگی موجود درمدارس  به "ارزشیابی توصیفی

 پرداخته اند.

تربیتی است که اطالعات الزم، معتبر و مستند براي شناخت دقیق و  _شیوه اي از ارزشیابی تحصیلی  ارزشیابی توصیفی :
استفاده از ابزار ها و روش هاي مناسب مانند کاپوشه، آزمون ها (با تأکید  همه جانبه ي فراگیران در ابعاد مختلف یادگیري، با

بر آزمون هاي عملکردي) و مشاهدات در طول فرآیند یاددهی و یادگیري به دست می آید؛ تا بر اساس آن بازخوردهاي 
دانش آموز، معلم و اولیا  توصیفی مورد نیاز براي کمک به یادگیري و یاددهی بهتر در فضاي روانی و عاطفی مطلوب براي

 ).4: 1396حاصل آید (احمدي و همکاران، 

عبارت از فراگردي است که حجم مبادله ي دارایی کاالها و خدمات بین مردمان را وسعت بخشیده است و  جهانی سازي:
 ).1384باعث افزایش وابستگی متقابل بین نهادهاي جهانی شده است (غفاري فرد، 

شود. این فرآیند شامل مراحل  است که طی آن یک محصول براي کار در یک محیط خاص آماده میفرآیندي  سازي: بومی
محصول الزاماً به این معنی نیست که یک محصول  سازي متفاوتی است و در آن باید موارد بسیاري را در نظر داشت. بومی

هاي یک محصول  سازي صرفاً تغییر نوشته میخارجی را طوري تغییر دهیم که بشود از آن در داخل کشور استفاده کرد. بو
آوري  بر و پیچیده است و به طرز شگفت سازي یک پروسه زمان نیست که با ترجمه آن، برنامه بومی شده باشد. بومی

 164مرتبط است. سازي جهانی با

  موقعیت تحقیقات آموزشی و تربیتی:

 
 www.dotnettips.info، سایت »بومی سازي چیست؟«. ناصر حاجلو، 1
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(نوآوري) و استفاده از آن در حل مسائل عمده آموزش و پرورش هدف از تحقیقات آموزشی در ژاپن کشف حقیقت هاي تازه 
هاي تحقیقاتی متضمن فواید عملی است و با این هدف که گروهی از معضالت آموزش اجتماعی بگشاید  است. بنابراین فعالیت

 ).208:  1390و موجبات حل مشکل و افزایش اطالعات و درك درباره معضالت آموزش و پرورش باشد (آقازاده، 

 :165آموزش اجتماعی

در ژاپن آموزش اجتماعی به مجموعه فعالیت هاي سازمان یافته آموزش اطالق می شود که شامل تربیت بدنی، تفریحات سالم 
و برخی از فعالیت هاي فوق برنامه است که براي بزرگساالن و نوجوانان در نظر گرفته شده است. از مراکزي که آموزش هاي 

ها، خانه شهروندان و تاالر  ها، کتابخانه ی دهند می توان خانه جوانان، مراکز کودکان، مرکز آموزش زنان، موزهاجتماعی را ارائه م
عمومی شهر را نام برد. برنامه آموزشی و فرهنگی این مؤسسات بسیار متنوع و متناسب با جامعه محلی است و شامل برقراري 

نمایشگاه ها، مسابقات ورزشی، برنامه هاي موسیقی، نمایش فیلم هاي  کالس هاي هنر آموزي، حرفه آموزي، سخنرانی ها،
اي است و سازمان هاي  شود. اصول آموزش اجتماعی در ژاپن داراي ابعاد گسترده آموزشی و تفریحی و سایر تفریحات سالم می

هاي سنی بزرگساالن  کلیه گروهدولتی و غیر دولتی آن را بر عهده دارند و در حال حاضر خدمات آموزشی اجتماعی در اختیار 
 ).213: 1390و جوانان و نوجوانان و کودکان قرار دارد (آقازاده، 

گذارد. ویژگی  جامعه است و هم بر آن اثر می» ویژگی ملی«هنز اعتقاد دارد که نظام آموزش و پرورش یک جامعه هم متأثر از 
تاریخ قوام و شکل یافته است و تاکید می کند به منظور  داند که در طول ملی یک ملت را منبعث از نیروها و عوامل می

دستیابی به اصولی کلی که بتوان در مطالعه نظام هاي آموزش و پرورش جوامع تحت مطالعه از آن سود گرفت، باید در ابتدا به 
 تجزیه و تحلیل این عوامل پرداخت که عبارتند از: 

 افکار و عقاید فلسفی و اجتماعی -6مذهب  -5کی محیط فیزی -4محیط اجتماعی  -3زبان  -2نژاد  -1

 این دانشمند عوامل مذکور را به سه گروه تقسیم کرده است:

از آنها نام برده است و اعتقاد دارد  166»عوامل طبیعی«اولین گروه شامل نژاد، زبان و محیط اجتماعی و فیزیکی است، به نام 
شروع » انسان آرمانی جامعه«ورش، کار آموزشی عمدي به منظور آماده سازي این عوامل، قبل از اینکه در هر نظام آموزش و پر

 شود، وجود دارد و باید از عوامل دیگر آنها را باز شناخت.

نامیده است و در کتاب آموزش و پرورش تطبیقی مذاهبی چون  (مذهبی) 167»عوامل معنوي«گروه دوم را به عنوان 
وینیسم) و غیره را شرح داده و تاثیر هر یک را در اخالقیات و باالخره نظام آموزش و (کاتولیک)، (پروتستان)، (اسالم) و (کال

 پرورش جوامع مختلف مورد توصیف و مقایسه قرار داده است.

و (ناسیونالیسم)  170، (سوسیالیسم)169(غیر مذهبی) گفته شده است شامل (هیومنیسم) 168»عوامل دنیوي«گروه سوم که 
که » عوامل مذهبی«ه در دگرگونی هاي بنیادي نظام اقتصادي و امور دنیوي آحاد جامعه مؤثرند و است. او بین عوامل مذکور ک

 اخالقیات فردي و جمعی ملتی از آن متأثر می شود، تفاوت قائل است.

 
 2 social education 
 1 natural factors  
 2 spritual factors 
 3 secular factors 

۱۵۲



 کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقیدومین 
 دانشگاه کاشان ، ایران

International Conference on Comparative Education 
kashan University, Iran 

 
 

 

 
 

 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 ).113-112: 1390(آقازاده، 

 5کالس در  25در  82- 81ال ارزشیابی از کمی به کیفی تغییر داده شد. در س  2/5/81مورخ  674طی رأي صادره در جلسه 
کالس پایه اول به اجراي آزمایشی در  200مدرسه و  100تصویب شد و این طرح در  12/6/82استان اجرا شد سپس در تاریخ 

 171به صورت یک برنامه ملی درآمد. 89 -88کالس اول ابتدایی برگزار شد تا اینکه در سال  500در  85-84آمد. در سال 

 اهداف ارزشیابی توصیفی را تهدید می کندآسیب هایی که تحقق 

در صورتی که ارزشیابی توصیفی به خوبی شناخته نشده و ظرایف آن در اجرا مورد مالحظه قرار نگیرد، آسیب هاي جدي، 
نتایج کوتاه مدت و بلند مدت آن را تهدید می کند. نه تنها تمام آسیب هاي ذیل از حالت بالقوه تبدیل به بالفعل شده اند بلکه 

 انضباطی مزید بر علت شده اند._تی آسیب هاي دیگري نیز مثل مشکالت تربی

 محدود شدن روش ها و ابزارهاي ارزشیابی از آموخته هاي دانش آموزان به برگزاري آزمون هاي مکرر:

استفاده از روش ها و ابزارهاي مختلف براي جمع آوري اطالعات در مورد وضعیت یادگیري دانش آموزان موجب افزایش اعتبار 
هاي دانستنی ها و نیز  توجه به اهداف و انتظارات دروس در سایر حوزه هاي یادگیري، عالوه بر حوزهشود.  نتایج ارزشیابی می

توجه به تفاوت هاي فردي دانش آموزان در ابراز نشانه هاي تحقق اهداف یادگیري در سطوح مختلف، از امکانات و قابلیت 
ا فراهم می کند. در غیر این صورت، تفاوت عمده اجراي هایی است که استفاده از روش ها و ابزارهاي متنوع ارزشیابی ر

ارزشیابی توصیفی با وضع فعلی تبدیل نمره به رتبه خواهد بود که بدیهی است عواقب نامطلوبی در پی خواهد داشت (احمدي 
 ).7: 1396و همکاران، 

به  0-20تی با روش قبلی به جز تغییرآنچه در تغییر ارزشیابی از کمی به کیفی تغییرکرد فقط صورت اسامی بود و هیچ تفاو
 (خیلی خوب، خوب، قابل قبول، نیاز به تالش بیشتر) نداشته است.

  توجه صرف بر به کارگیري انواع ابزارها و غفلت از فضاي یادگیري:

را هم نباید از آوري اطالعات است. اما این نکته  یکی از ویژگی هاي ارزشیابی توصیفی استفاده از ابزارهاي گوناگون براي جمع
نظر دور داشت که ارزشیابی توصیفی را باید در فضاي کالس درس یعنی تعامل معلم با دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر 

 ).7: 1396و نحوه ارائه بازخورد جستجو کرد (احمدي و همکاران، 

 
نوعی مکتب فکري است که به نوع پرستی و انسان دوستی تاکید می نماید و پیروان آن اعتقاد دارند که  :(humanism). هیومنیسم4

 .ت انسان قابلیت نیل به حد کمال را داردطبیع

 : نام مکتب سیاسی و جنبش اجتماعی است که هدف آن ایجاد سازمان هاي دسته جمعی)socialism(. سوسیالیسم5

)collective organizations(  در داخل جامعه است و پیروان این مکتب اعتقاد دارند دولت باید به نفع تمام افراد جامعه وسایل تولید
 اعم از کارخانجات، وسایل حمل و نقل، امور بانکی و غیره را کنترل نماید.

 ، سایت معلم ایرانی»تاریخچه واهداف ارزشیابی کیفی و توصیفی دانش آموزان. «6

۱۵۳
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سردرگمی و تشتت آراء نموده است به طوري که از اصل و متأسفانه انواع ابزارها در ارزشیابی توصیفی، معلمان گرامی را دچار 
 ماهیت ارزشیابی توصیفی بازمانده و خود را گرفتار بوروکراسی آموزشی کرده اند.

 به کارگیري ابزارهاي بدون توجه به اهداف و محتواي درس:

ین سخن بدان معناست که در فرایند تعداد ابزارها در ارزشیابی توصیفی به معنی استفاده همزمان از همه آنها نمی باشد. ا
یادگیري انتخاب نوع ابزار باید با توجه به اهداف درس صورت گیرد. به عبارتی دیگر اگر اطالعات جمع آوري شده از  _یاددهی 

د یادگیري یاري دهد، استفاده از آن فایده اي نخواه _طریق ابزاري نتواند معلم و دانش آموز را در بهبود فرآیند یاددهی 
 داشت.

 

 حذف نمره به معناي کاهش مراقبت و نظارت بر یادگیري:

یک درك نادرست از ارزشیابی توصیفی است زیرا  »حذف نمره بساط ارزشیابی از کالس برچیده می شود«این برداشت که با  
ورت گیرد در لحظه لحظه که این نوع ارزشیابی مراقبت و نظارت بر یادگیري به جاي آنکه در زمان هاي خاص (امتحان و ...) ص

 ).7: 1396یادگیري جریان دارد (احمدي و همکاران،  _فرآیند یاددهی 

حذف نمره کار درستی بود مشروط بر اینکه زمینه هاي فرهنگی و اطالع رسانی درستی نسبت به آن شکل می گرفت یعنی 
ن زمینه کمک می کردند تا خانواده ها نیز مقطع همسو با مقطع ابتدایی دیگر مقاطع تحصیلی نیز به کم رنگ کردن نمره در ای

می شناسند و فرهنگ سازي الزم و بستر مناسب فراهم  0-20ابتدایی را پوچ و بیهوده نگاه نکنند زیرا آنها مدارس را با نمره 
 نشده است.

 عدم ثبت دقیق و مستند اطالعات و شواهد مربوط به وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان:

یق ارزشیابی توصیفی، پاسخگویی نظام آموزشی را به دانش آموزان، اولیاي ایشان و جامعه افزایش می دهد؛ به شرط اجراي دق 
آن که اطالعات مربوط به وضعیت یادگیري دانش آموزان به دقت و صحت ثبت شوند؛ در غیر این صورت شائبه دخالت نظر 

 ).7: 1396ف ها و پیامدهاي نامطلوب می شود (احمدي و همکاران، آموزگار بر ارزشیابی قوت گرفته و این امر منشأ اختال

یکی دیگر از مشکالت ارزشیابی توصیفی نسبی بودن نظرات معلمان است. یک نگاه ساده به کشورهاي پیشرفته اي که به 
الترین مدرك تحصیلی و تغییر ارزشیابی دست زدند، نشان می دهد که آنها از افرادي در مقطع ابتدایی استفاده می کنند که با

بیشترین تخصص را دارند حال در کشور ما آموزش ابتدایی اگرنگوییم بی ارزش ترین مقطع تحصیلی ولی کم ارزش ترین 
است. در کشور ما نیروهاي آموزش ابتدایی شامل: حق التدریس، پیمانی، سربازمعلم، نهضتی و تربیت معلم می باشد که این 

 فراهم می کند. زمینه را براي تشتت آراء

 قضاوت در مورد وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس معیارهاي متفاوت و ناهمگون:

از آنجا که بخشی از اطالعات مربوط به عملکرد تحصیلی و وضعیت یادگیري دانش آموزان توسط اولیاي ایشان به مدرسه ارائه  
در جریان مالك هاي ارزشیابی از کم و کیف یادگیري دروس مختلف قرار آموزان و اولیاي ایشان نیز  می شود، الزم است دانش
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گیرند تا قضاوت در مورد وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس معیارهاي یکسان انجام شده و تحت الشعاع 
 ).8: 1396برداشت هاي کلی تصمیم گیرندگان قرار نگیرد (احمدي و همکاران، 

ه در زمینه ي ارزشیابی توصیفی و سرانه ي مطالعه پایین در کشور، به دلیل مشکالت اقتصادي، باتوجه به تغییرات گسترد
معلم با  4درصد از ارزشیابی کیفی آگاهی ندارند (نظرات  10درصد از خانواده ها، حتی  90سیاسی، فرهنگی و ... آماري بالغ بر

 سال تدریس). 8سابقه ي بیش از 

 اساس اعالم نتایج ارزشیابی در درجات چهارگانه: برچسب زدن به دانش آموزان بر

هاي اصلی ارزشیابی توصیفی، نگاه متفاوت آن به ارزشیابی است. بر این اساس، هدف از ارزشیابی، جمع آوري  یکی از ویژگی 
جه الزم اطالعاتی است که به آموزگار در تصحیح مسیر هاي یادگیري و آموزش خاص هر دانش آموز کمک می کند و امکان تو

و کافی به آموزش هاي جبرانی و تکمیلی براي دانش آموزان نیازمند تالش بیشتر را فراهم می نماید. بنابراین، اعالم وضعیت 
دانش آموزان در هر یک از درجات چهار گانه (خیلی خوب، خوب، قابل قبول، نیاز به آموزش و تالش بیشتر) نباید موجب 

ص و کنار گذاشته شدن آنها از جریان یادگیري کالس درس شود (احمدي و همکاران، بندي آنان در گروه هاي خا طبقه
1396 :8.( 

 نمونه هایی از آسیب هاي ارزشیابی توصیفی که معلمان در مدارس با آن دست و پنجه نرم می کنند:

 تراکم زیاد دانش آموزان در هر کالس: 

ناختی می شود نیاز به زمان بیشتري براي تعمیق یادگیري دارد و چون یادگیري در ارزشیابی توصیفی شامل مراحل باالي ش
 تعداد باالي دانش آموزان باعث پایین آمدن کیفیت آموزشی می شود.

 نا آشنایی مدیران و معاونان ارجمند با ارزشیابی توصیفی در نتیجه توجیه نشدن اولیا: 

عی از چند و چون کار ندارد و کسی که خود تغییر نکرده رفع این مشکل باید توسط مدیري صورت بگیرد که خود نیز اطال
 باشد نمی تواند عامل تغییر دیگران باشد.

 مقاومت معلمان:

معلمان نیز انگیزه ي الزم را براي اجراي درست طرح ندارند زیرا معتقدند که ارزشیابی توصیفی زمان بر است و این سختی با 
 وضعیت معیشتی ما همخوانی ندارد.

 هماهنگی ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی با دیگر مقاطع تحصیلی:عدم 

دانش آموزان پس از پایان دوره ابتدایی با ارزشیابی توصیفی خداحافظی می کنند و با توجه به توجیه پذیر نبودن والدین و 
تمام مواردي مثل اضطراب، چارت سازمانی دیگر مقاطع تحصیلی چهره ارزشیابی توصیفی بیش از پیش سیاه می نمایاند و 

 رقابت، بیست گرایی و ... یک شبه به صورت ناگهانی بر سر دانش آموزان و والدین آوار می شود.

 سلیقه اي عمل کردن در اجراي ارزشیابی توصیفی:
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 فزاید.هر کسی پیرامون فکر و اندیشه ي خود هر طور که بخواهد آن را اجرا کرده که این نیز به هرج و مرج موجود می ا

 بحث جایزه: 

تقویت ایمان در بین اعضاي سازمان بر اساس سوره مبارکه حجرات  -مالك برتري در گزینش و نصب مدیران بر اساس تقوا 
 میزان موفقیت سازمان آموزشی را می سنجد.

در سطح خرد تا  ممکن است مدیري با تقوا و با ایمان باشد ولی دلیل نمی شود تخصص الزم براي کالس داري و یا مدیریت
 کالن را داشته باشد و این موضوع با اصل شایسته ساالري در ارزشیابی توصیفی در تضاد است.

یکی از مهمترین مباحث در ارزشیابی توصیفی بحث جوایز است در جامعه اي که اساس آن بر مذهب بنا شده است و مردم با 
ی کارهاي خودرا پیرامون رفتن به بهشت و گریز از جهنم رقم می کنند و تمام باور بهشت و جهنم و بیم و امید زندگی می

ها به طور مطلق نمی تواند صحیح باشد و باید تعدیل شود. در کشورهایی مثل نروژ، فنالند،  زنند؛ دم زدن از درونی کردن ارزش
ی نیاز به فرهنگ سازي چندین امریکا، ژاپن که فرهنگ سازي چندین ساله شده است، می توان اجرا نمود ولی در ایران اسالم

 ده ساله دارد.

 پذیرفته نشدن:

 آن است. »پذیرفته نشدن«یکی دیگر از چالش هاي ارزشیابی توصیفی 

سال از ورود ارزشیابی توصیفی هنوز دچار سردرگمی هستیم؛ چارت سازمانی مدارس به علت تغییرات پی  17بعد از گذشت 
توصیفی با آن بیگانه هستند و ارتباط الزم را برقرار نکرده اند و در نتیجه والدین نیز در پی هر چند جزئی در زمینه ارزشیابی 

هیچ آگاهی از ارزشیابی توصیفی ندارند و در نتیجه ي آن دانش آموزان مدارس دچار دوگانگی آموزشی قدیم و جدید می 
 شوند.

 

 

 عدم اطالع رسانی و شفاف سازي: 

ارتقاي سطح آگاهی مردم ندارد و سازمان هاي ذي ربط نیز بازخوردي از پیشرفت و یا رسانه ي ملی هیچ تالشی به منظور 
پسرفت دانش آموزان ارائه نمی دهند با وجود اینکه آموزش و پرورش و در اصل مدارس می تواند منشا تغییرات اجتماعی باشد 

 رود جامعه را در نیل به پیشرفت یاري رساند. و از آن انتظار می

 نه ي مناسب براي دانش آموزان کم کار.ایجاد زمی

 ایجاد زمینه براي معلمان کم انگیزه.

 از بین رفتن حس رقابت بین دانش آموزان و در نتیجه پایین آمدن کیفیت آموزشی.

 ابزارها در ارزشیابی توصیفی:
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 بوروکراسی به سبک ارزشیابی توصیفی 

 الف) پوشه کار:

اي از نمونه کارهاي دانش آموزان که  عبارت است از مجموعه رونده اي، پوشه عملکرد)(کارپوشه، کارنما، سنجش پ» پوشه کار«
یادگیري هدفمند جمع آوري گشته، آگاهانه انتخاب گردیده و منظم سازماندهی شده و بیانگر میزان  _در فرایند یاددهی 

دانستن، توانستن و  اگون و در مسیر رشدتصاویرگون آموزان است. به عبارتی همچون آلبومی، تالش، پیشرفت و موفقیت دانش
آموز و  گذارد، که به معلم، دانش آموزان را، در مراحل مختلف فرآیند یادگیري، به نمایش و قضاوت می کاربستن دانش به

خود ها و اقدامات  ها، فعالیت دهد تا بر آن اساس تالش ي آن، اطالعات ارزشمندي را ارائه می والدین هنگام بررسی و مشاهده
 را پیگیري،

 ).115: 1394سازماندهی و مدیریت نمایند ( قره داغی، 

 

 

 

 

 

 اجزاء و عناصر پوشه کار:

 

 پوشه کار

 بخش بندي

4 

 سایر نمون برگ ها

 اولیا سنجی مدیرسنجی خودسنجی همسال سنجی غیره

3 

عناوین  
 دروس

 قرآن فارسی ریاضی سایر دروس

آزمون هاي مداد کاغذي و عملکردي کتبی، فهرست وارسی، مقیاس درجه  ( اسناد و شواهد پیشرفت تحصیلی شامل 
... )بندي، تکالیف، پرسش ها و   

2 

فهرست  
 محتوا

1 

شرح  
 حال

نام و / عکس/ شیرازه
 کد دانش آموز

 عنوان پوشه

)روي جلد(   

/ منطقه/ نام استان
/  پایه/ نام مدرسه

 سال تحصیلی
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 رهنمودهایی براي ایجاد پوشه کار:
 اي و متناسب با اهداف، انتخاب شود. بهتر است پوشه اي چندالیه -1
 آموز هم کمک بگیرد. کار معلم بهتر است از دانشحال در این  ي معلم است. درعین تنظیم و مدیریت پوشه کار به عهده -2
 مورد پوشه خودداري کرد. باید از حجیم شدن بی -3
 اوراق هر درس در کنار هم نگهداري شود. -4
معلم هراز چند گاهی (حداقل هر فصل یکبار) پوشه کار دانش آموزان رابـه رؤیت والدین برساند و ازآن ها بخواهدکه  -5

 ي فعالیت کودکانشان در فرم مخصوص بنویسند.نظرشان را درباره 
صاحب پوشه کار دانش آموز است، لذا در پایان سال تحصیلی، پوشه کار و محتویات آن باید به اولیاء دانش آموز تحویل  -6

 داده شود.
 شواهدي که در پوشه کار قرار میگیرد، باید داراي تاریخ باشند و نظر معلم نیز روي آن ثبت شود. -7
معلم درباره ي عناصر مختلفی که دانش آموزان می توانند در پوشه کار قرار دهند درکالس بحث نماید و ازآن ها بخواهد  -8

 قسمت هایی از کارهاي خود را که معرف قوت، تنوع، خالقیت و کوشش آنهاست، انتخاب کنند.
 ان استفاده نماید.معلم در انتخاب نمونه کارها و درج در پوشه کار از مشارکت دانش آموز -9

 معلم از پوشه کارها مطابق فرم مخصوص ارزیابی به عمل آورد. _ 10
هر دانش آموز شکل ظاهري پوشه کار خود را به کمک والدینش و با راهنمایی و توصیه هاي معلم، تعیین کند (قره  -11

 ).133: 1394داغی، 

 کار: پوشه از استفاده ضرورت

به دانش آموز »پوشه کار: 
 او می گردد. اعتماد به نفس افزایش باعث درنتیجه و باشد خود پیشرفت و رشد شاهد تا می دهد امکان -1
 جرئت اشتباه، از نهراسیدن کردن، ریسک توان کار، این. نمایدبشناسد و اصالح  را خودتا اشتباهات  می دهد امکان -2

 .می سازد سهیم خود آموزش فرآیند در را دانش آموز به این ترتیب. می دهد وي به را آن اصالح و اشتباه پذیرش
 از که »خودارزیابی مهارت« و کند برقرار ارتباط خود جدید و قبلی آموخته هاي بین تا می دهد فرصت -3

 .نماید تقویت دانش آموز در را است تربیت و تعلیم اصول از اصل بنیادیترین
 .سازدمیزان توانایی ها و دانش خود را مستند  کار، پوشه ارائه ي طریق ازتا  می دهد امکان -4
 براي آگاهانه و شناسایی را خود قابلیت هاي متوالی، سال هاي در خود کارهاي پوشه مرور با تا می دهد امکان -5

 .نماید تصمیم گیري خود شغلی و تحصیلی آینده ي
 گردد. سهیم خود، درسی مفاهیم یادگیري فرآیند در غیرمستقیم تا می دهد امکان -6
 تصمیم گیري هاي براي تمرین فرصت خود، کار پوشه در کارهایش نمونه دادن قرار و انتخاب باتا  می دهد امکان -7

 .نماید پیدا مسئوالنه قضاوت و آگاهانه
 
به والدین » پوشه کار: 

 مثبت، نقش و بشناسند را او ضعف و قوت نقاط گیرند، قرار فرزندشان آموزش روند جریان در تا می بخشد مجالی
 ).117: 1394(قره داغی،  باشند داشته او تحصیلی هدایت در فعالی و سازنده



 کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقیدومین 
 دانشگاه کاشان ، ایران

International Conference on Comparative Education 
kashan University, Iran 

 
 

 

 
 

 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 :خوب کار پوشه یک ویژگی هاي
 .است پیوسته و فرایندي مرتبط، آن در موجود شواهد -1
 .شد آگاه دانش آموز پیشرفت روند از می توان زدن ورق با -2
 .می گرداند فرزندشان یادگیري همسفر و همراه را والدین -3
 .فرآورده ها تا است استوار یادگیري فرایند به آن در موجود شواهد -4
 .است موجود شواهد تمام روي بر تاریخ درج با توصیفی بازخوردهاي -5
 .دارد وجود آن در دانش آموز ماهانه سنجی خود فرم -6
 .دارد وجود آن در والدین سه ماهه ارزیابی فرم -7
 .است معلوم پوشه در کار نمونه هر دادن قرار از معلم منظور -8
 است. معلوم فرزندشان به بخشی یاري در والدین تکلیف -9

 ).149: 1394(قره داغی، 
 برخی از مزیت هاي استفاده از پوشه کار:

 استعدادهاي بالقوه دانش آموزان را شکوفا می گرداند. -1
به فعالیت هاي ذهنی و فکري و از راه آزمایش و خطا، مطالب فراوانی را یاد  باعث می شود تا دانش آموزان با پرداختن -2

 بگیرند.
دانش آموزان را به فعالیت گروهی رهنمون کرده و مواردي را که براي همکاري، همفکري و زیست مسالمت آمیز الزم  -3

 است، به تمرین بگذارند.
 ه ي کشفشان را خود ببینند.دانش آموزان را تشویق می کند تا کشف کنند و نتیج -4
 دانش آموزان را کمک می کند تا بین حدس و گمان و واقعیت، فرق بگذارند. -5
 دانش آموزان را هدایت می نماید تا خودشان را بیازمایند. -6
 به دانش آموزان یاد می دهد که بهتر ببینند، دقیق تر باشند و بهتر فکر کنند. -7
 ش آموزان کمک می کند.به پیشرفت در یادگیري دان -8

 حافظه ي دانش آموزان را از مطالب حفظ کردنی طوطی وار مصون می دارد. -9
 دانش آموزان را به توانایی سنجش از یادگیري خود و خودآموزي، ترغیب می نماید. -10
 ر ترغیب می کند.روح پویندگی را در دانش آموزان بیدار می کند و آنها را به تحقیق و پژوهش و مطالعه ي بیشت -11
 روحیه ي پاسخ یابی و پاسخ جویی در دانش آموزان را تقویت می نماید. -12
 روحیه ي پیگیري مداوم و خستگی ناپذیري را در دانش آموزان ایجاد می نماید.-13
دراندوخته هاي  زمینه ي کسب عادت تازه و بروز تغییر در عادات سابق یادگیري، نوآوري نوین در یادگیري و ایجاد تغییر -14

 گذشته دانش آموزان را فراهم می نماید.
 سبب آگاهی، رشد، تنوع رغبت ها و عالیق دانش آموزان می شود. -15
 سبب می گردد تا دانش آموزان، حقیقت را لمس کنند. -16
یازمند فعالیت ذهنی زمینه ي شادي، نشاط و سرزنده بودن دانش آموزان را فراهم می گرداند چرا که تهیه ي پوشه کار ن -17

 و بدنی است.
 یادگیري را براي دانش آموزان ساده و سهل می سازد. -18
 تفاوت هاي فردي دانش آموزان را عینیت می بخشد. -19
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 باعث می شود تا معلم، دانش آموزان را رها نماید تا فکر کنند. -20
 د، نه نتایج یادگیري.باعث می گردد تا معلم، سیر تالش و یادگیري را ارزشیابی نمای -21
 کوشش هاي تدریس را با کوشش هاي ارزشیابی به وسیله ي یادگیرنده و معلم در هم می آمیزد. -22
 ).11: 1394خود بازنگري بر فرایند یادگیري حاکم می سازد (قره داغی،  -23

ه اي می باشند که به ذکر چند مواردي که بیان شد تئوري هاي سودمندي هستند ولی در زمینه ي اجرا داراي مشکالت عدید
 مورد آن می پردازیم: 

 پذیرفته نشدن ارزشیابی توصیفی توسط چارت سازمانی مدارس -1

 در جریان نبودن والدین نسبت به وضعیت ارزشیابی توصیفی -2

 تغییرات گسترده و هرساله در ساختار ارزشیابی توصیفی -3

الزم براي اجراي اهداف ذکر شده از جمله: الف)وضعیت فیزیکی نامناسب عدم فرهنگ سازي مناسب و آماده نبودن بستر  -4
مدارس مانند مدارس دو شیفته که باعث گم شدن پوشه هاي کار، پاره شدن پوشه هاي کار، درگیري هاي دانش آموزان با 

ی به آنها نیازمند زمان یکدیگر بر سر پوشه ي کار و... در نتیجه زایل شدن زمان. ب)تراکم باالي دانش آموزان که رسیدگ
 بیشتري می باشد.

 سال از عمر آن می گذرد.17در دسترس نبودن هیچ دستاوردي از ارزشیابی توصیفی با توجه به اینکه  -5

 نمون برگ شرح حال:
د و آنچه باید معلم آن را تکمیل کند اما به جهت این که پوشه کار را دیگرانی مثل همساالن دانش آموز و ... نیز دسترسی دارن

در این نمون برگ هست، خاص و خصوصی می باشد، معلم آن ها را نزد خود نگاه داشته و در پایان سال تحصیلی و هنگام 
 تحویل پوشه کار، آن را نیز تحویل خانواده خواهد داد.
 فهرست محتوا:
 اختیاري اما توصیه به استفاده از آن شده است.
 نمون برگ ارزیابی والدین:

 ار دانش آموزان تمام پایه ها باید باشد و تکمیل آن به صورت فصلی خواهد بود.در پوشه ک
 نمون برگ خودارزیابی دانش آموز:
 در پوشه کار دانش آموزان تمام پایه ها باید باشد و تکمیل آن به صورت ماهانه خواهد بود.
 نمون برگ همسال سنجی:
 در پوشه کار دانش آموزان نیاز نیست قرار گیرد.
 نمون برگ خود ارزیابی معلم:
 بودن یا نبودن آن اختیاري است.
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 تربیتی دانش آموز: _نمون برگ پیشرفت تحصیلی 
 172بودن یا نبودن آن اختیاري است.

توصیفی حذف امتحانات سرنوشت ساز تراکمی (پایانی) است. این نه بدین معنی  _یکی از ویژگی هاي ممتاز ارزشیابی کیفی 
ی از ماندگاري یادگیري دانش آموز حق برگزاري امتحان پایانی تراکمی را ندارد بلکه منظور این است که که معلم براي آگاه

معلم روند یادگیري دانش آموز را در فرآیند یادگیري از ابتداي سال تا انتهاي سال در نظر می گیرد و آزمون تراکمی پایانی نیز 
پیشرفت تحصیلی دانش آموز لحاظ خواهد شد. به عبارتی اگر قضاوت معلم در در طول یادگیري به عنوان یکی از شواهد تأیید 

نمونه عملکرد باشد با برگزاري آزمون تراکمی پایانی، نمونه  99خصوص میزان یادگیري دانش آموزي مثالً در درس ریاضی 
فت تحصیلی (کارنامه) در قالب می رسد و اگر او بخواهد نظر حرفه اي خود را در گزارش پیشر 100هاي تعیین قضاوت او به 

یکی از مقیاس هاي رتبه اي خیلی خوب، خوب .... اعالم نماید مقیاس انتخابی او براساس تجزیه و تحلیل صد نمونه عملکرد 
 دانش آموز است و نه تنها صدمین آن ها.

نها در آزمون هاي پایانی شرکت پس مدیران و معلمانی که دانش آموز توصیفی پایه ششم دارند توجه کنند که دانش آموزان آ
می کنند، اما گزارش پیشرفت تحصیلی خرداد ماه آن ها بر اساس پیشرفت تحصیلی دانش آموز در طول سال تحصیلی تکمیل 
 خواهد شد.

 سند تحول بنیادین در پایان مقطع آزمون تراکمی گرفته می شود و این آزمون گذر از مقطع است. 99بر اساس بند 

 ن در رابطه با پوشه کار:وظایف والدی
از آنجا که مادران و پدران از طریق پوشه کار، امکان می یابند تا عمیق تر و دقیق تر، در جریان روند آموزش فرزندشان قرار 
گیرند؛ نقاط قوت و ضعف او را بشناسند و نقش مثبت، سازنده و فعالی در هدایت تحصیلی و بهبود یادگیري او داشته باشند. 

 رسه در این خصوص از والدین محترم انتظار دارد که:لذا مد
پیش از سال تحصیلی و یا در در اوایل آن، نسبت به تهیه یا تولید پوشه کار مناسب (به تشخیص معلم) با مدرسه و معلم  -1

 همکاري داشته باشند.
خود ارزیابی، در اختیار دانش آموز قرار از آنجا که معلم، هر ماه یک یا چند شب به تشخیص خود، پوشه کار را براي انجام  -2

 می دهد، لذا اولیا وظیفه دارند نسبت به بررسی ماهانه پوشه کار به اتفاق فرزند خود، اهتمام الزم، مبذول دارند.
 با توجه به آموزش هاي معلم به اولیا، هر سه ماه یک بار، پوشه کار در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.  -3

ن گرامی ضمن بررسی دقیق پوشه کار دانش آموز، فرم مربوطه را با دقت وحوصله تکمیل و تقدیم معلم فرزند مادران و پدرا
 )47: 1392خود نمایند (قره داغی، 

 توصیفی چه جایگاهی دارد ؟ -جوایز در ارزشیابی کیفی 
و معلمی که انگیزاننده هاي دورنی را به چگونگی تعریف معلم از تشویق بستگی دارد. اما در واقع انگیزاننده ي بیرونی است 

 بشناسد، البته بهتر است. شاه بیت تصمیم گیري و تصمیم سازي معلم تفاوت هاي فردي دانش آموزان است.
با جایزه یا انگیزش بیرونی بصورت جدا و فردي به کودك می گوییم؛ مثًال از روي متن بخوان و به او جایزه می دهیم. اما در 

 
 .131-130صفحات» صفر تابیست ارزشیابی براي یادگیري«موجود در کتاب طبق نمون برگ  .1

۱۶۱
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ا دانش آموز براي رفع نیاز و تکامل نقصش یاد می گیرد و فعالیت می کند. ایجاد نیاز و عطش یادگیري تشویق ساختن گر
 173همان انگیزش درونی است و رفع آن همان پاداشی است که با هیچ پاداش بیرونی قابل قیاس نیست.

باتوجه به حاکم بودن فرهنگ اسالمی در سرزمین ایران و باور به بهشت و جهنم که همراه با بیم و امید می باشد، درونی 
 کردن ارزش ها که هدف ارزشیابی توصیفی است، نیازمند فرهنگ سازي چندین ساله می باشد. 

 :نتیجه

در زمینه ي تولید نیروي متخصص  و کارآمد درست عمل  یک سازمان اگر به پیشرفته ترین ابزار و تجهیزات مجهز باشد اما
نکند یقیناً براي حرکت در مسیر کمال و کامیابی با مشکل روبرو خواهد شد حال آموزش و پرورش به عنوان چرخ هاي 

یر پیشرفت جامعه باید به نیروهاي خود ارج نهد چرا که پیشرفت جامعه درگرو پیشرفت و تخصص معلمان خواهد بود؛ و تغی
 ارزشیابی زمانی به بار خواهد نشست که افراد متخصص به اجراي آن بپردازند.

با توجه به آزمون هاي تیمز و پرلز و الگوگرفتن از کشورهایی مثل سوئد و سنگاپور و ... که با تعویض ارزشیابی کمی به کیفی 
شور ما بستر کافی فراهم نبوده و تاکنون آماري از ما نیز به تغییر ارزشیابی دست زدیم غافل از اینکه در ک نتیجه گرفته اند

 پیشرفت در مجامع بین المللی دیده نشده است.

 گربریزي بحر را در کوزه اي          چند گنجد قسمت یک روزه اي   (موالنا، مثنوي معنوي)

ک سر را در زیر برف نماییم. ما با توجه به تمام مزیت هاي ارزشیابی توصیفی ما نباید خودمان را فریب دهیم و به مانند کب
سالگی می شود در دسترس  17هیچ آماري از تغییر ارزشیابی از کمی به کیفی با توجه به اینکه ارزشیابی توصیفی وارد سن 

نداریم. باید اثرات آن واضح تر و روشن تر باشد و متولیان آن باید به نقاط قوت و ضعف آن بپردازند در حالیکه ما شاهد چنین 
یزي نبوده ایم عاجزانه از سردمداران ارزشیابی توصیفی خواهشمندیم درصدي از کار را با مشورت با آموزگاران خبره انجام چ

 ) یعنی درکارها مشورت کن. 159(آل عمران،  الْأَمرِ فی وشَاوِرهمدهند چرا که خداوند به پیغمبرش نیز فرمود: 

ناصر آن و زایل کردن زمان براي فرزندان این سرزمین و آموزگاران کمی در زمینه ي به جاي تکیه بر پوشه ي کار و اجزا و ع
گزینش نیروها دقت کنیم چرا که بهترین تئوري ها و مهمترین پژوهش ها باید به دست نیروي متخصص اجرا شود. همچنین 

در آموزش و پرورش استفاده شود از آموزگاران متخصص بیشتر نظرخواهی شود و از نظرات آنها پیرامون تصمیمات کالن 
چراکه آنها ناخداي کشتی کالس در دریاي متالطم آموزش هستند. ما باید بکوشیم تا ارزشیابی توصیفی را  با توجه به وضعیت 

 فرهنگی موجود در جامعه بومی سازي نماییم.

 فهرست منابع:

). راهنماي معلم در ارزشیابی توصیفی. تهران: اداره کل 1396. احمدي، آمنه؛ حمزه بیگی، طیبه؛ رستگار، طاهره و طاهري، حسن. (1
 چاپ و توزیع کتب درسی.

 
 .1توصیفی(استان البرز)، پرسش و پاسخ آموزگاران، ص-. دبیرخانه کشوري ارزشیابی کیفی1
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). جهانی سازي و تحوالت اجتماعی. (ترجمه عباس قلی غفاري فرد). تهران: مؤسسه 1960. اشمیت، یوهانس دراگسبائک؛ ژاك، هرش. (2
 انتشارات نگاه.

 تطبیقی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها.). آموزش و پرورش 1390. آقا زاده، احمد. (3

ش، تاریخ بازدید: 1395بهمن27. تاریخچه و اهداف ارزشیابی کیفی و توصیفی دانش آموزان، سایت معلم ایرانی، تاریخ درج مطلب: 4
  http://moallemirani.com/11731ش.                    1398مرداد4

ش.                                                  1398مرداد 6ش، تاریخ بازدید:1391مهر15. حاجلو، ناصر، بومی سازي چیست؟، سایت دات نت تیپز، تاریخ درج مطلب:5
https://www.dotnettips.info/Post/1053  

مان ابتدایی از اهداف طرح ارزشیابی تجارب معل"). 1389. زمانی فرد، فاطمه؛ کشتی آراي، نرگس؛ میرشاه جعفري، سید ابراهیم (6
 .39-52، 25. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزي درسی، شماره"توصیفی

 ). جامعه شناسی آموزش و پرورش. تهران: نشر روان.1393. عالقه بند، علی. (7

 .اندیشان زنده انتشارات: تهران یادگیري. براي ارزشیابی بیست تا صفر). 1394( .بهمن داغی، . قره8

 زنده انتشارات: تهرانتوصیفی.  _کیفی  راهنماي آشنایی مادران و پدران با برنامه ي ارزشیابی). 1397(. قره داغی، بهمن. 9
 .اندیشان

توصیفی از دیدگاه -بررسی مشکالت اجراي ارزشیابی  کیفی"). 1392. کرمعلیان، حسن؛ جعفري هرندي، رضا؛ عبادي، سیدحسین (10
 .92-73، 18. فصلنامه رویکرد هاي نوین آموزشی، شماره"مدارس ابتداییمعلمان و مدیران 

 ). آموزش و پرورش تطبیقی: سنت، تجدد و چالشهاي نوین. تهران: انتشارات جنگل. 1384. معدن دار، عباس. (11

 

 ھای قرن بیست و یکم در سھ كشور ژاپن، سنگاپور و کره جنوبیمطالعھ تطبیقی پیشبرد شایستگی
 175، سید محسن موسوي*174لستانهمهشید گ

 چکیده

هاي سریع به نوبه خود هاي دیجیتال همراه است. این پیشرفتهاي سریع در علم و فناوري به ویژه فناوريبا پیشرفت 21قرن 
تحوالت هاي تعلیم و تربیت و هاي آموزشی جهان را تغییر داده است. با توجه به تغییر نیازهاي موجود در نظامچشم انداز نظام

و مسیر رسیدن به این  21هاي مورد نیاز قرن ایجاد شده در چشم انداز آموزشی جهان، بازتعریف اهداف و شایستگی
ریزان و متولیان تعلیم و تربیت در هر کشوري است. از این رو پژوهش حاضر با هاي اصلی برنامهها یکی از دغدغهشایستگی

در نظام تعلیم و تربیت سه کشور آسیایی ژاپن، سنگاپور و  21مورد نیاز قرن  هايهدف مقایسه تطبیقی پیشبرد شایستگی

 
  8149813518، کدپستی  m.golestaneh@cfu.ac.ir استادیار گروه شیمی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران، ایمیل:  -۱
 

 استادیار گروه شیمی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران - ۱۷٥
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جنوبی که از جمله کشورهاي پیشرو سیستم آموزشی در آسیا و جهان هستند، انجام شده است. در این مقایسه تطبیقی، کره
هاي موجود در بین ها و تفاوتهتاصالحات آموزشی و الگوهاي آموزش معلمان مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت شبا

کشورهاي مورد مطالعه بیان شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش پیمایش تطبیقی است که اطالعات مورد نیاز آن از 
المللی گردآوري شده هاي بینها و برخی سایتها و فصلنامههاي پژوهشی، نشریهاي، گزارشطریق اسناد و مدارك کتابخانه

که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، الگوي بردي است که شامل چهار مرحله توصیف، تفسیر،  است. الگویی
همجواري و مقایسه است که در مطالعات تطبیقی بکار می رود. در این الگو ابتدا اطالعات مورد نیاز درباره هر کشوري جمع 

ها مورد بررسی و مقایسه ها و شباهتگردید و در نهایت تفاوت آوري و تفسیر شد، سپس اطالعات گردآوري شده، طبقه بندي
اند تا با درك روند موجود و پیش رو، استفاده از نتایج پژوهشی، قرار گرفت. نتایج نشان داد که هرچند هر سه کشور سعی کرده

دفمند در راستاي تحقق آن گام اي هرا تعیین و طی برنامه 21هاي مورد نیاز قرن تمرکز بر روي نقاط قوت موجود، شایستگی
 تر از دو کشور دیگر بوده است.ي آموزش معلمان، بسیار موفقدارند اما سنگاپور از نظر الگوي بکار رفته به ویژه در زمینهبر

 جنوبیهاي قرن بیست و یکم، پیشبرد، سنگاپور، ژاپن، کرهواژگان کلیدي: مطالعه تطبیقی، شایستگی

 

 مقدمه -1
)، عصر 2002پژوهان به عنوان عصر خالق (فلوریدا، شناسان، اقتصاددانان و آیندهالدي توسط جامعهي سوم میهزاره

ها هاي معنایی، این نام)، نامیده شده است. در کنار این تفاوت2005) و عصر مفهومی (پینک، 2011دیجیتال (توماس و براون، 
کند (تان و همکاران، هاي تاریخی پیشین جدا میرا از دوره هاي متمایزي دارد که آنویژگی 21کنند که قرن تایید می

هاي اي پیچیده و اشباع از رسانهي آن است که در جامعههاي اجتماعی و وسایل یادگیري جدید نشانه). ظهور رسانه2017
هد بود، اما معلمان ي آینده چگونه خوابینی کنیم که جهان در دههکنیم. با وجودي که دشوار است پیشاجتماعی زندگی می

آموزان ي جدید آماده کنند. دانشي جهانی در هزارههاي محیط کار و جامعهآموزان خود را براي مواجهه با چالشباید دانش
ي آموزش و ). بنابراین وظیفه2017هاي نوین و تغییر ساختارهاي جهانی و اجتماعی آشنا شوند (تان، لئو و لوو، باید با فناوري

آموزان براي هاي آینده و آماده کردن دانشبینی روندها و چالشضمن در نظر گرفتن نیازهاي فعلی، پیش 21ر قرن پرورش د
شناختی جهت پاسخگویی به نیازهاي جدید شناختی و معرفتي اقتصادي، جامعهها است. تغییرات قابل توجهمواجهه با آن
آموزان بر نهادهاي اجتماعی تحصیلی در سراسر ندگی اجتماعی آینده دانشتر از همه تامین نیازهاي آموزشی و زصنایع و مهم

و  اند: (تانالمللی با دو سوال اساسی مواجه بودهها و جوامع آموزشی بیني گذشته، دولتآورد. در طول دو دههجهان فشار می
 )  2017همکاران، 

ي نند تا بتوانند به عنوان طراحان فعال در  آیندهرا جوانان باید کسب ک ")CC21( 21176هاي قرن شایستگی"کدام   -
 مشارکت سازنده داشته باشند؟ )محلی و جهانی خود (سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی

 طور موثرتري تدریس کرد، یاد داد و ارزشیابی نمود؟ (تانهاي آموزش رسمی و غیر رسمی بهتوان در زمینهچگونه می  -
 )2017و همکاران، 

ي گذشته دست به بازنگري و انجام اصالحات گسترده در نظام پاسخ به این دو سوال، بیشتر کشورها در طول دو دههدر 
هاي آموزشی پیشگام جهان و انطباق آن با اند. بررسی و موشکافی اصالحات و اقدامات انجام شده در نظامآموزشی خود زده

یاري کند. از این رو در این مقاله مروري سعی  21آموزشی بومی مناسب قرن  تواند ما را در طراحی الگويشرایط کشور ما، می
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جنوبی و نگاهی به شده است با بررسی ادبیات و مقاالت مربوط به اصالحات آموزشی در سه کشور پیشگام ژاپن، سنگاپور و کره
اند هاي موجود آماده کردهبراي چالشمشخص شود این سه کشور آسیایی چگونه خود را  21هاي این کشورها براي قرن برنامه

 اند، کدامند. که این سه کشور آسیایی در سیستم آموزشی خود گنجانده و اجرا نموده 21هاي قرن و شایستگی
 

 روش پژوهش: -2
ها و هاي پژوهشی، نشریهپژوهش حاضر از نوع پیمایش تطبیقی است که اطالعات موردنیاز آن از طریق مقاالت، گزارش

است که شامل چهار مرحله توصیف،  177ها گردآوري شده است. الگویی که مورد استفاده قرار گرفته است، الگوي برديامهفصلن
رود. در این الگو ابتدا اطالعات مورد نیاز درباره هر کشوري تفسیر، همجواري و مقایسه است که در مطالعات تطبیقی بکار می

ها مورد بررسی و ها و شباهتوري شده، طبقه بندي گردید و در نهایت تفاوتآوري و تفسیر شد، سپس اطالعات گردآجمع
 مقایسه قرار گرفت. 

 
 کشور سنگاپور   -3
 انداز جهانیاهمیت سنگاپور در چشم -3-1

امروزه کشور سنگاپور مورد توجه جهانی قرار دارد. بخشی از این توجه به این دلیل است که سنگاپور کشوري بسیار 
-العاده آن از نظر اقتصادي و همعین حال شناخته شده و تاثیرگذار است و بخشی از آن به دلیل موفقیت خارقکوچک و در 

کرد که یک کشور کوچک که در اواسط دهه ). کمتر کسی باور می2013هاي بین المللی است (کانلی، چنین نتایج آزمون
اقتصادي چشمگیري دست یابد و یک سیستم آموزشی قوي هاي دست آورد، بتواند به موفقیتاستقالل خود را به 1960

 المللی را ایجاد نماید. شناخته شده بین

بان ي جغرافیایی کوچک، نه تنها بهترین کشور جهان براي انجام کسب و کار (سازمان دیدهکشور سنگاپور با وجود اندازه
). در 2007لی شناخته شده است (باربر و مرشد، ) است، بلکه به عنوان یک سیستم آموزشی با عملکرد عا2011اقتصاد، 

 21آموزان براي قرن ي گذشته، آموزش دانشهاي اصلی اصالحات سیاسی در طول دو دههسنگاپور انگیزه کلیدي براي طرح
هاي کلیدي آموزش، تحوالت سیاسی و اصالحات ابتکاري انجام شده در سنگاپور تربیت یک شهروند بوده است. هدف آرمان

است که  21هاي مربوط به نیروي کار قرن پذیري اجتماعی، در کنار سطح باالي دانش و مهارتآور و فعال، با مسئولیتبتا
هاي اصالحات در سنگاپور تر الزم است. به عبارت دیگر هدف برنامهوري پایدار دولت ملی و رشد اقتصادي گستردهبراي بهره

ت؛ زیرا باور بر این است که پایداري آینده و رشد اقتصادي کشور بستگی به توانایی افراد آموزان براي آینده اسسازي دانشآماده
 ).2008آن جامعه در یادگیري دارد (گوه و گوپیناتن، 

 
 ي اخیر در سنگاپوراصالحات آموزشی انجام شده طی دو دهه -3-2

بنیان و سازي سریع، اقتصاد دانشی) سنگاپور در مواجهه با جهانMOE( 178، وزارت آموزش و پرورش1997در سال 
افزایش رقابت جهانی، براي اطمینان از ارتباط مدرسه با تغییرات اقتصادي و اجتماعی که در کشور و در سطح جهانی اتفاق 

ر هاي خود را براي آینده مورد تجدیدنظهاي درسی انجام داد تا اهداف و دستورالعملافتاد، بازنگري اساسی بر روي برنامهمی
) در همان سال شد. TSLN( 179ورز، ملت یادگیرنده). این بازنگري منجر به آغاز کار مدارس اندیشهMOE ،2008قرار دهد (

 
177 - Beredy 
178 - Ministry of Education 
179 - Thinking Schools, Learning Nation 
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ها و یادگیري هاي بیشتر بود که استعدادهاي خالقانه، تواناییهدف این مدارس، تالش براي فراهم کردن مسیرها و فرصت
 سیستم آموزش و پرورش سنگاپور به طرز چشمگیري تحول یافته است. داد. از آن زمانالعمر را پرورش میمادام

ي سه جانبه و پویاي بین تحقیق، سیاست و اقدام است که به عنوان یک انداز آموزشی سنگاپور، رابطهویژگی اصلی چشم
). 2012شود (پوون، کند و باعث بهبود فرآیندها و نتایج میآمیز عمل میساز و کار مهم براي نوآوري در آموزش موفقیت

هاي گسترده بین رهبران سیاسی، وزارت آموزش و پرورش و ها و رایزنیها همواره ناشی از بحثتدوین و رسمیت این سیاست
 آموزان، والدین و رهبران جامعه است. ذینفعان مدرسه، نه تنها مدیران و معلمان مدرسه، بلکه اغلب دانش

 آموزان متمرکز بودهاي تفکر دانشي درسی معرفی شده بود که بر مهارتن برنامهچندی 1997در حالی که قبل از سال 
اي در این زمینه شناخته ي تعیین کنندهبه عنوان نقطه 1997در سال  TSLNاندازي ما راه) ا2013(دنگ، گوپیناتان و لی، 

آموزان براي پاسخگویی به در دانشهاي الزم ي دانش و شایستگیهاي هدفمند سنگاپور با هدف توسعهشود. کوششمی
سنگاپور  TSLNشود. به این ترتیب، ها و فناوري انجام میسازي زیرساختهاي پیش رو از طریق آموزش معلمان، آمادهچالش

هاي تفکر خالق و انتقادي خود آموزان بتوانند مهارتاین بود تا دانش TSLNقرار داد. هدف  CC21را در مسیر حرکت براي 
-هاي تفکر خالق و انتقادي، کاهش محتواي برنامه درسی، تجدیدنظر در شیوهوسعه دهند. این کار از طریق آموزش مهارترا ت

). نکته 2013؛ تان،MOE،b 1997هاي ارزشیابی و تاکید بیشتر بر فرآیند به جاي نتایج در یادگیري و تدریس صورت گرفت (
) تحقق TLLM( "180آموزش کمتر، یادگیري بیشتر"، جنبش 2004سال  ، تاکید بر تحوالت آموزشی بود. درTSLNاساسی 

براي نخستین بار توسط نخست وزیر  TLLMپذیر ساخت. بیان شده بود را امکان TSLNانداز تحوالت آموزشی که در چشم
دف توسط وزیر آموزش و پرورش با ه 2005معرفی شد و متعاقب آن در سال  2004در سال  181سنگاپور لی هسین لونگ

آموزان فضا و زمان بیشتري براي یادگیري و کاوشگري ي درسی ابالغ شد تا دانشارتقاء کیفیت آموزش از طریق کاهش برنامه
و  "یک چیز مناسب همه"ترین پیامد این سیاست، دور شدن از سیستم ). مهمMOE ،2005؛ 2013داشته باشند (کوه، 

این است که جوانان سنگاپور از  "آموزش چند مسیري"بود. اساس اصل پذیري قابل توجه حرکت به سوي تنوع و انعطاف
اي هاي بهینههاي مختلف یادگیري، عالئق و آرزوهاي آنان است، فرصتکننده سبکمسیرهاي متنوع آموزشی که منعکس

اي به گونه "یدههاي درهم تنها و نردبانپل"براي برتري و موفقیت کسب کنند و وزارت آموزش و پرورش موظف به ایجاد 
 است که موفقیت همه فراگیران را تضمین نماید.

آموزان است که در یکی دیگر از ابتکارات سنگاپور، پرورش انسجام ملی و تلقین یک هویت ملی مشترك در بین دانش
سنگاپور با آن  هایی بود کهها و چالشپذیريآموزان براي شناخت آسیبآغاز شد. هدف این برنامه کمک به دانش 1997سال 

آموزان هاي سنگاپور، ابتکار اساسی دیگري که در همین مدت انجام شد آموزش دانشروبرو است. عالوه بر آگاهی از چالش
شناختی بود. این موارد شامل اهدافی چون اخالق خوب، هاي اخالقی، شناختی، جسمی، اجتماعی و زیباییسنگاپوري در زمینه

 ).  2013شود (تان، ودن، تمایل به تالش، تفکر و استدالل، جستجوي دانش و خالقیت میساالري، بخشنده بشایسته
اندازي شد که هدف آن ترغیب در آموزش راه ICTي عملی جامع براي استفاده، یک برنامه1997از سوي دیگر در سال 

چنین این برنامه به تجهیز بود. هم ICTهاي تفکر، یادگیري و برقراري ارتباط از طریق استفاده از آموزان به مهارتدانش
افزارهاي الزم کمک کرد تا یادگیري و تدریس با این ابزارها امکان پذیر شود. هدف این برنامه بود افزارها و نرممدارس به سخت

نگی ). براي هماهMOE،c 1997باشند ( ICTهاي الزم فناوري براي یادگیري مبتنی بر که تمام مدارس مجهز به زیرساخت
-هاي یادگیري و تجهیز دانشسازي و تبدیل محیطاي جهت غنیبرنامه 2009فناوري در سال  وCC21 بیشتر بین یادگیري 
اندازي شد که در آن ) راهMOE ،b 2015ها و شرایط مهم براي موفقیت در یک اقتصاد مبتنی بر دانش (آموزان به شایستگی
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و یادگیري مشارکتی مورد تاکید قرار گرفت. براي رسیدن به این اهداف در  یعنی یادگیري خودمحوريCC21 دو هدف اصلی 
ي ي گستردهي بیرونی شامل سه حوزهي متمرکز بود. الیهتصویب شد که شامل سه الیه CC21چارچوبی براي  2010سال 

CC21 ارتباطات، همکاري و ؛ تفکر انتقادي و خالقانه؛ و 182هاي بین فرهنگییعنی سواد مدنی، آگاهی جهانی و مهارت
هاي اجتماعی و عاطفی از جمله خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی ي دوم بیانگر شایستگیهاي ارتباطی بود. الیهمهارت

شوند. در قلب این تلقی می CC21گیري مسئوالنه بود که به عنوان عوامل ایجادکننده اجتماعی، مدیریت روابط و تصمیم
پذیري و هماهنگی قرار دارد که در کنار هم پذیري، صداقت، مراقبت، انعطافیر احترام، مسئولیتهاي اصلی نظچارچوب، ارزش
کننده گذارند. خروجی چنین مدلی تربیت افرادي با اعتماد به نفس، خودراهبر، مشارکتها را به نمایش میپیشرفت مهارت

 ).2017فعال و یک شهروند متفکر و عالقمند است (تان، کوه و همکاران، 
آموز محور و جامع براي مدارس ي متمایز دانشآغاز شد، برگزاري دو برنامه 2013از دیگر ابتکارات سنگاپور که در سال 

در کلیه  2017بود که تا سال  184ي یادگیري براي زندگیو برنامه 183ي یادگیري کاربرديمتوسطه بود. این دو برنامه، برنامه
 مدارس متوسطه به مرحله اجرا درآمده است. 

 

 )TE21( 21الگوي آموزش معلمان براي قرن  -3-3
اي معلمان در حال خدمت را بر عهده دارند. ي حرفهي تربیت معلمان و توسعهدر سنگاپور سه بخش اصلی وظیفه

ي آموزش عالی در سنگاپور است که مسئولیت اصلی برگزاري موسسهتنها  186) دانشگاه نانیانگNIE( 185موسسه ملی آموزش
طور فعال در انجام تحقیقات هاي پیش از خدمت معلمان را بر عهده دارد و بسیاري از اعضاي هیات علمی آن بهها و برنامهدوره

-اي درس مشارکت میه) و نحوه کار در مدارس و کالسPK( 187هاي آموزشی، دانش پداگوژيي سیاستکلیدي در زمینه
توان به عنوان سومین بخش ). وزارت آموزش و پرورش سنگاپور دومین بخش و مدارس را می2017و همکاران،  کنند (تان

). موفقیت سنگاپور در تربیت 2015اي معلمان در نظر گرفت (باتیستا و همکاران، ي حرفهمهم در تربیت معلمان و توسعه
) PCK( 189) و دانش محتواي پداگوژيCK( 188ي دانش محتواي موضوعییگاه قوي در زمینهمعلمان شایسته به وجود یک پا

هایی که ). شاید به همین دلیل است که طبق بررسیNIE ،2009گردد (چنین ارتباط قوي با تحقیقات آموزشی برمیو هم
تعلق به سنگاپور است. بازبینی م CC21ترین مدل آموزش معلمان جهت تحقق اند کاملنویسندگان این مقاله انجام داده

با  2009) در سال TE21( 21190هاي آموزش معلمان در سنگاپور منجر به ایجاد الگوي آموزش معلمان براي قرن برنامه
شد که به صراحت سه ویژگی اصلی ایجاد کننده  V3SKهاي معلمان و چارچوب جدید اي مشخص از شایستگیمجموعه

در نظر  21ي معلمان قرن نمایی براي توسعهبیان کرده است. این چارچوب به عنوان قطبرا  21اي در قرن تدریس حرفه
آموزان به دنبال دارد، سنگاپور بر گرفته شده است. با توجه به این نکته که کیفیت معلم بیشترین تاثیر را در موفقیت دانش
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) و در مرکز این 2013کند (میزل، گذاري میایهي شخصی معلمان سرماي و توسعهي حرفهروي موثرترین سیستم در توسعه
 ). 2013هاموند، -شوند (دارلینگاي قرار دارند که به خوبی پشتیبانی میچارچوب، معلمان و مدرسان آموزش دیده

NIE TE21 هاي یک ابتکار کلیدي براي طراحی، اجرا و ارزیابی برنامهNIE هاي جهت پاسخگویی بنیادي به چالش
چنین نیازهاي آتی است تا بهترین آموزش را براي معلمان مشتاق و خدمتگزار و انداز جاري جهانی و هماز چشم آموزشی ناشی

، آموزش باید بر پرورش کامل کودك (اخالقی، 21انداز قرن تبدیل شدن آنان به متخصصان آموزشی فراهم آورد. در چشم
ها و گرایش خود را براي آموزان باید دانش جدید، مهارتانششناسی) متمرکز باشد. دفکري، جسمی، اجتماعی و زیبایی

دست آورند. براي اطمینان از بقا و موفقیت خود به عنوان فرد، به عنوان اعضاي یک جامعه و به عنوان شهروندان کشور، به
ها در بیشتر باشند، زیرا آنهاي اي آموزش ببینند که قادر به انجام مسئولیترسیدن به این اهداف، الزم است معلمان به گونه

هاي مناسب و جدید دارند تا مربیان ها و دانشها، مهارتنیاز به ارزش 21خط مقدم آموزش جوانان قرار دارند و معلمان قرن 
 ). 2017موثري باشند و بتوانند نتایج مطلوب آموزشی را به ارمغان بیاورند (تان، کوه و همکاران، 

انداز و طور گسترده و جدي در چشمرا به CC21د که تا چه اندازه سیستم آموزشی سنگاپور دههمه این موارد نشان می
هاي خود با هدف گسترش وسعت (یعنی، رویکرد گسترده و فراگیر، آموزش گسترده و جامع)، گسترش عمق (یعنی برنامه
العمر، یادگیري براي زندگی) تجربیات اماي و اساسی یادگیري) و گسترش در طول (یعنی یادگیري مادهاي عمیق، پایهارزش

 شود:توان گفت سیستم آموزشی سنگاپور با دو خصیصه مهم مشخص میطور کلی میآموزان پذیرفته است. بهآموزشی دانش

هاي الگوي ترکیبی تمرکزگرایی/ تمرکززدایی در سیستم آموزشی سنگاپور که شامل حفظ تمرکز کنترل شده در جهت -
ها است و در عین حال تمرکززدایی از طریق فعال کردن مدارس براي ارزیابی و ي درسی، منابع و زیرساخترنامهاستراتژیک، ب

 ).2013هاي درسی است (ان جی، پذیري و ابتکار در اعمال برنامهپاسخگوي به تنوع و نیز انعطاف

به همان اندازه  "آگاهی جمعی"یک در راس اصالحات معاصر آموزشی سنگاپور است اما  CC21در حالی که آموزش  -
قدرتمند وجود دارد  که این اصالحات باید تسلط بر محتواي عمیق، عملکرد باال و پیشرفت تحصیلی را تقویت کند (دورکهیم، 

2014 .( 

رود. بدون تردید چنین است بکار می "راه سنگاپور"ي بنابراین ترکیبی از تمرکزگرایی/تمرکززدایی که مشخص کننده
هاي آموزشی و حتی برخوردهاي ناامید کننده است که به مذاکرات عمیق و هاي متناقض، پیچیدگییري مملو از تنشمس

 مکرر در همه سطوح و توسط همه ذینفعان نیاز دارد. 

 
 کشور ژاپن -4
 انداز جهانیاهمیت ژاپن در چشم -4-1

 -هاي پرنفوذ اقتصادي، علمی کشور به یکی از قطب ي کشور ژاپن اکنون بیش از پیش اهمیت یافته است، زیرا اینمطالعه
ي سایر کشورها به قدرت اقتصادي و فناوري ژاپن و نقش آن در توسعه فناوري، سیاسی و فرهنگی جهان تبدیل شده است.

تولید،  الملل کمک کرده است و در حکمرانی اقتصادي جهان تاثیر بسزایی دارد. ي این کشور در سیاست بین کسب جایگاه ویژه
ي اقتصادي و ژاپن را شکل داد و اخیرا توسعه "ي اقتصاديمعجزه" 1970و  1950هاي صنعتی شدن و اتوماسیون در سال

-). کشور ژاپن به عنوان الگویی موفق براي انتقال شیوه2017پیش رانده شده است (کیمورا، تاتسونو،  ICTاجتماعی از طریق 
اهمیت فراوانی برخوردار است. شاید به جرات بتوان گفت که در میان کشورهاي جهان هاي مدیریت براي کشورهاي جهان از 

اي را تجربه  هاي جهان نظیر جنگ، سونامی، زلزله و بمب هستهگذشته، بیشتر ابرچالش 100ژاپن تنها کشوري است که در 
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تبدیل کرده است و امروزه به یکی از ها را حل و تهدیدها را به فرصت ي این چالشکرده است. اما ژاپن هوشمندانه همه
ترین  هاي اقتصادي، آموزشی و فرهنگی تبدیل شده است. سیستم آموزشی ژاپن از موفقکشورهاي پیشگام جهان در زمینه

ها همه کودکان  کند. به نظر ژاپنی هاي آموزشی در جهان است که کودکان را متناسب با اصول توسعه، تربیت می سیستم
کند نه توانایی  ري مطالب را دارند و تالش، پشتکار و انضباط شخصی است که موفقیت تحصیلی را تعیین میتوانایی یادگی

 علمی. 

 

 روند تغییرات سیستم آموزشی ژاپن -4-2

کاهش تعداد جوانان، پیري جامعه، رشد اقتصادي در حال کاهش، جهانی شدن، هوش مصنوعی و بحران اقتصادي، 
فشار  191گذارد. نیازهاي عمومی و تغییر بافتارهااده است. این تحوالت اجتماعی بر آموزش تأثیر میجامعه ژاپن را تغییر د

آموزان و ارتباط کند. نقش مدارس در پیشرفت شغلی، محافظت از امنیت دانشمضاعفی براي اصالح ساختار آموزشی وارد می
تکار عمل دولت مرکزي، مدارس و معلمان را ملزم به یادگیري با والدین و سایر ذینفعان گسترش یافته است. عالوه بر این، اب

طور ). به2014اي نموده است (آبیکو، ي پایدار، یادگیري فعال و آموزش حرفهمفاهیم جدید یادگیري نظیر آموزش براي توسعه
رویدادهاي مدرسه هاي باشگاهی (ورزش، فرهنگ و سایر موارد) و سنتی مدارس، خدماتی مانند راهنمایی شغلی، فعالیت

کنند و با گسترش نیازهاي عمومی، آموزان ارائه میهاي فرهنگی و ورزشی، اردوها، سفرهاي مدرسه) را به دانش(جشنواره
هاي زیادي را از جمله هاي آن زمینهانتظارات دولت از مدارس افرایش یافته است. در حال حاضر، آموزش مدرسه و فعالیت

، راهنمایی دانش آموزان بیرون از مدرسه، آموزش نیازهاي ویژه و ارتباط با والدین و ذینفعان را شامل پشتیبانی روانی و رفاهی
ها ي آموزشی مدارس وارد شده است. دولت با ارائه دستورالعملشود. این نیازهاي عمومی تحت نظارت دولت ژاپن در برنامهمی

اي سعی در بهبود مدیریت مدرسه و توسعه کیفیت و توانایی ههاي مربوط به آن در سطح دولت مرکزي و منطقو سیاست
 ). 2015معلمان دارد. (آسانوما، 

ي همه جانبه با هدف توسعه 1998اولین بار در سال  "Zest for Life"مفهوم اصلی سیستم آموزشی فعلی ژاپن با نام 
زیر  21هاي قرن ی است و چارچوب شایستگیهدف سیستم فعل آموزان از نظر تحصیلی، اخالقی و جسمی بکار رفت کهدانش

هاي اجراي آن و شیوه 21هاي قرن ). در چند سال اخیر ژاپن بحث خود را در مورد شایستگی2004چتر آن قرار دارد (ایشیدا، 
ی ها در مفهوم اصلی سیستم فعلآغاز کرده است که به تدریج در سیستم آموزشی آن محور خواهد شد. بخشی از این شایستگی

 هاي اجتماعی و عاطفی قرار دارد.ژاپن و همانند سایر کشورهاي آسیایی بخشی نیز در مهارت
 

 در ژاپن  21هاي قرن چارچوب شایستگی -4-3
را با یک تفسیر ژاپنی،  21هاي قرن ) چارچوب آزمایشی شایستگیNIER( 192موسسه ملی تحقیقات سیاست آموزشی
 ) که در آن سه حوزه وجود دارد.NIER ،2013( تحت مفهوم فعلی آموزش معرفی کرده است

 ICTو اخالق استفاده از  ICTهاي ریاضی و سواد ) سواد پایه شامل: سواد، مهارت1(

هاي یادگیري ) توانایی تفکر شامل: یافتن مساله و حل آن، خالقیت، تفکر انتقادي، تفکر منطقی، فراشناخت و مهارت2(
 انطباقی

 
191 - Context 
192 - National Institute for Educational Policy Research 
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 جهان شامل: ) توانایی اقدام براي 3(

هاي هاي تصمیم گیري و مهارتپذیري خود، ارتقاء سالمت، مهارتاستقالل و عمل مستقل (درك خود و مسئولیت -
 ریزي زندگی)برنامه

 ایجاد روابط (همکاري و مسئولیت، حساسیت/ بیان، برقراري روابط خوب با دیگران) -

ر، درك جامعه، فرهنگ و محیط طبیعی، کاربرد دانش و فناوري ي پایدار (مسئولیت، حقوق و کامسئولیت ایجاد آینده -
 یافتن مساله و حل مساله) و مهارت

در ژاپن مراحل زیر اجرا شده است (کیمورا، تاتسونو،  21هاي قرن از سوي دیگر براي بررسی میزان پیشرفت شایستگی
2017:( 

 21هاي قرن چنین چارچوب صالحیتایر کشورها و همهاي سها و توانایی(الف) تحقیق و بررسی بیشتر چارچوب ویژگی
ها باید شامل استقالل و اقدام مستقل، توانایی برقراري روابط، ها و تواناییپیشنهاد شده است. ویژگی NIERکه توسط 

 ي پایدار جامعه، کیفیت/توانایی زندگی و توانایی عملی براي اقدام به سوي یک ICهاي حل مساله، توانایی استفاده از مهارت

هاي ارتباطی و فراشناخت) با هاي عمومی (مانند تفکر منطقی و حل مساله، مهارت(ب) در نظر گرفتن ارتباط بین مهارت
 هاي خاص هر رشتهکند) و دانش یا مهارتهاي اساسی هر رشته (به عنوان مثال تاریخ چیست، علوم چگونه عمل میدیدگاه

 ی از یادگیريهاي ارزشیاب(ج) بهبود شیوه

 هاي آموزشی مدارس (د) بازنگري در اهداف و برنامه

  21هاي قرن اصالحات آموزشی مربوط به پیشبرد شایستگی -4-4

هاي هاي تحصیل و برنامههاي اختیارات قانونی، دورهدولت طی چندین دهه، اصالحات مختلف آموزشی را در حوزه
رسد که آموزش در سطح مدارس به ویژه در آموزش دبیرستان تغییر میعملیاتی پشت سر گذاشته است، اما به نظر ن

چشمگیري داشته است. یکی از دالیل آن، امتحانات ورودي دانشگاه است. بنابراین ژاپن سعی دارد سیستم ورود به دانشگاه را 
-هت آموزش را پیشنهاد می). در ژاپن، دولت مرکزي است که مفاهیم، اهداف کلی و ج2015مورد بازنگري قرار دهد (فیش، 

کنند. مدارس نیز هاي تکمیلی در اجراي مفاهیم مشارکت میگیري سیاستاي از طریق جهتهاي آموزش منطقهکند و هیات
هاي درسی و ها را اجرایی کنند. ژاپن از طریق اجراي دستورالعملهاي آموزشی همکاري نزدیک دارند تا آن سیاستبا هیات

اقدام نموده است.  21هاي قرن سازي و تبیین شایستگیسازي، زمینهودي دانشگاه در سطح ملی به فرهنگاصالح امتحانات ور
 هاي تحصیلی اولین اقدام در جهت پیشرفت آموزش مبتنی بر شایستگی است. تجدیدنظر در دوره

ژاپن است. تغییر  ي تحصیلی محرك اصلی آموزش مبتنی بر شایستگی در سطح سیستم آموزشیهابازنگري در دوره
کنند. دومین اقدام ژاپن، اصالح هاي درسی فعالیت میها بر اساس برنامهعمده این است که همه افراد براي تقویت شایستگی

-هاي بینهاي دانشجویان باشد. ژاپن یکی از بهترین مجریان در آزمونچگونگی ورود به دانشگاه است تا بر اساس شایستگی
-است و باالترین استاندارد را در نمرات و توانایی یادگیري نشان داده است. اما در مقایسه با دانش TIMSSو  PISAالمللی 

آموزان به توانایی خود اطمینان کمتري داشته و از اعتماد بنفس و جنوبی بسیاري از دانشآموزان ایاالت متحده، چین و کره
هایی مانند اعتماد به نفس نیز اقدام کند باید به تقویت شایستگی ي کمتري برخوردارند. بنابراین آموزش و پرورشانگیزه
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دهد. هاي سنتی، بخش اصلی آموزش مدارس ژاپن را تشکیل می، همراه با ارزش21هاي قرن ). معرفی شایستگی2012(ناکانو، 
آموز به یک ر دانشکند که هدف آن تبدیل شدن ههاي درس توصیه میرا در کالس "یادگیري فعال"دولت مرکزي اکنون 

هاي اجتماعی را براي ها، عشق به زادگاه خود و مهارت) و کودکان ثبات عاطفی، ارزش1991است (بن ول،  "فعال"یادگیرنده 
 گیرند. زندگی اجتماعی در مدارس یاد می

 

 جنوبیکشور کره -5
 انداز جهانیجنوبی در چشماهمیت کره -5-1          

جنوبی، الگویی براي یع اقتصادي دنیا در چهار دهه اخیر را دارا است. امروزه اقتصاد موفق کرهجنوبی، دومین رشد سرکره
بسیاري از کشورهاي در حال توسعه است و توسط بانک جهانی جزو اقتصادهاي داراي درآمد زیاد و از دیدگاه صندوق 

هاي چندملیتی با  واسطه شرکت جنوبی به. کرهبندي شده است عنوان یکی از اقتصادهاي پیشرفته طبقه المللی پول به بین
المللی نظام آموزش و هاي بیناز سوي دیگر نتایج درخشان آزمون .فناوري پیشرفته هفتمین صادرکننده بزرگ جهان است

 هاي آموزشی جهان تبدیل کرده است. ترین نظامجنوبی را به یکی از موفقپرورش کره
 

  جنوبیدر کره 21درسی قرن اطالحات مربوط به برنامه  -5-2
 21گیرد تا پاسخگوي نیازهاي نوظهور جامعه در قرن اي مورد بازنگري قرار میطور دورهجنوبی بهبرنامه درسی ملی کره

 "به نفع بشر"که به معناي  193بر مبناي اصل اساسی هونیک اینگان 2015باشد. جدیدترین اصالح برنامه درسی ملی در سال 
جنوبی است که شامل ادغام توسعه فردي با سالمتی جامعه و کل جهان است. اصالح برنامه درسی در کرهاست انجام شده 

آموزان ایجاد شود. این اصالحات رود در دانشهاي کلیدي است که انتظار میهاي مطلوب شخص و شایستگیبراساس ویژگی
طور بخشد. این اصالحات بهترین هدف آموزش را تحقق میبنیادپردازد و از این رو آموزان میبه طرز معناداري به زندگی دانش

 کند.ضمنی سالمتی اجتماعی را به معناي نهایی زندگی دنبال می
آموزان دبیرستانی برد میزان باالي خودکشی دانشجنوبی از آن رنج مییکی از مشکالت جدي که آموزش و پرورش کره

کند که ه است. بنابراین اصالحات انجام شده یک چشم انداز آینده نگر را ترسیم میبه دلیل رقابت شدید براي ورود به دانشگا
ها، آموزان در کشف رویاها و استعدادهاي آنکند. کلید غلبه بر بحران خودکشی دانشبراي غلبه بر این مشکالت تالش می

برنامه درسی شرایطی فراهم شده است که خود اندیشی و خودسازي و توانایی طراحی آینده خود نهفته است. از این رو در 
آموزان براي طراحی برنامه درسی خود کند. این کار  با دادن اجازه به دانشآموزان را به یافتن معنا در زندگی هدایت میدانش
 شود.ها انجام میها در نوآوريچنین مشارکت دادن آنو هم

ان در دوره متوسطه است که حرکتی بسیار جسورانه و مثبت براي جنوبی ایجاد ترم بدون امتحهاي کرهیکی از نوآوري 
تواند معلمان را مجبور به تجدیدنظر در معناي واقعی مدرسه آموزان و مدارس است و میبرداشتن فشار امتحانات از روي دانش

-خالقانه است که به دانش آموزان شود. ترم بدون امتحان، حرکتی بسیارو یادگیري کند و منجر به یادگیري خودمحوري دانش
دهد بر یادگیري خود متمرکز شوند و استعدادها و رویاهاي خود را کشف کنند و با تأکید بر توسعه استقالل، آموزان اجازه می

 ).2017دهد  (کیامینگ چنگ و همکاران، آموزان را در مرکز یادگیري قرار میخودتنظیمی و خودمدیریتی، دانش
 

 21برنامه درسی در قرن  اهداف اصالحات -5-3

 
193 - Hongik Ingan 
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جنوبی کمک به همه افراد جهت رسیدن به کمال شخصیت فردي خود، توسعه توانایی دستیابی به اهداف آموزش کره
زندگی مستقل و تبدیل شدن به شهروندان دموکراتیک و امکان مشارکت در ساختن یک کشور پیشرفته و آزاد و ارتقاء سعادت 

 جنوبی را به صورت زیر خالصه کرد:در کره 21توان اهداف اصالحات آموزشی قرن همه بشریت است. بطور کلی می
 سازد.دهد و زندگی آینده خود را میتربیت فردي مستقل که بر اساس رشد و توسعه کامل، هویت خود را شکل می •
اسی چیزهاي جدیدي خلق هاي اسهاي گوناگون و بر اساس دانش و مهارتتربیت فردي مبتکر که با به کار بردن ایده •

 کند.می
-کند و توسعه میهاي کثرت گرایانه تسهیل میهاي انسانی را بر اساس سواد فرهنگی و ارزشتربیت فردي که فرهنگ •

 دهد.

-تربیت یک شهروند دموکراتیک که با جامعه و با جهان در تعامل است و در کنار دیگران با روحیه مراقبت و مشارکت •
 )2015کند (موسسه توسعه آموزشی کره، جویی زندگی می

را از طریق  21هاي اصلی مورد نیاز قرن ، مهارت2015براي دستیابی به این اهداف، برنامه درسی اصالح شده در سال 
 کند:آموزش دوره ابتدایی و متوسطه به صورت زیر مشخص می

 شایستگی خودمدیریتی •
 شایستگی پردازش دانش/اطالعات •
 فکر خالقشایستگی ت •
 شایستگی زیبایی شناختی و عاطفی •
 شایستگی ارتباطی  •
 شایستگی مدنی •
 

 یادگیري تجربی خالق  -5-4
هاي متعدد در مدرسه کند از طریق فعالیتآموزان را تشویق می) روشی است که دانشCEL( 194یادگیري تجربی خالق

روش  به تجربه بپردازند. هدف این برنامه این است که فاصله بینو خارج از مدرسه بتوانند خالقانه فکر کنند، احساس کنند و 
هاي موضوعی برجسته است) و روش مستقیم یادگیري از طریق انجام غیرمستقیم یادگیري از طریق دانستن (که در فعالیت

-کت فعال دانشهاي مرتبط با موضوع، این امر مستلزم مشاربرجسته است) را پر کند. برخالف فعالیت CELدادن (که در 
کند تا استقالل و ریزي، سازماندهی و عملکرد تا ارزیابی است. بنابراین این امکان را فراهم میآموزان در کل فرآیند از برنامه

درسی بکار رود و هر مدرسه را قادر سازد نیازهاي خاص دانش آموزان پذیري هر مدرسه در سازماندهی و اجراي برنامهانعطاف
 به صورت زیر است: CELهاي  ده سازد. مولفهخود را برآور

 هاي خودگردانی: که شامل توانایی واکنش مناسب در یک محیط متغیر و ایفاي نقش به عنوان عضوي از جامعه فعالیت -

 هاي خالقانههاي یادگیري مشارکتی و نگرشهاي خاص و تقویت مهارتهاي کلوب: ایجاد سرگرمی و مهارتفعالیت -
 هاي داوطلبانه: یادگیري ارزش زندگی مشترك از طریق مشارکت و مراقبت در جامعهفعالیت -
هاي یافتن شغل: ایجاد هویت شخصی، بررسی اطالعات مختلف براي مطالعه و کار، طراحی شغل شخصی و فعالیت -

 آماده شدن براي آن
 

194 - Creative Experiential Learning 
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آموزش چند فرهنگی، آموزش وحدت موضوعاتی مانند ایمنی/ آموزش بهداشت، آموزش شهروندي، آموزش حقوق بشر، 
اند (هائو گنجانده شده CELهاي فوق برنامه ملی، آموزش اقتصادي و آموزش محیط زیست براي توسعه پایدار در برنامه

 ). 2017جیونگ کیم و همکاران، 

ها و استشود. سیدهد که چگونه نقش آموزش در جامعه با یک رویکرد خالقانه ترکیب میمورد کره جنوبی نشان می
چنین گرا است. همدرباره آموزش و در عین حال در فرهنگ سنتی جمع 21هاي بسیار خوبی براي تفکر قرن ها نمونهبرنامه

تواند از فرهنگ جمعی خود بهترین استفاده را ببرد و در عین حال افراد سالمی را دهد که چگونه یک جامعه مینشان می
 تربیت کند.

 
 21هاي قرن در شایستگیمقایسه سه کشور  -6

 شود.هاي کلی از طریق دولت مرکزي تعیین و ابالغ میاند و برنامههر سه کشور داراي سیستم متمرکز آموزشی •
 شود.است و در همگی بر یادگیري فعال تاکید می 3:3:6نظام آموزشی هر سه کشور بر مبناي  •
 تر است.در سنگاپور کامل 21ي قرن هاها و الگوهاي آموزش معلمان متناسب با شایستگیبرنامه •
 در ژاپن فشار کاري مضاعف بر روي معلمان بیشتر است و معلمان آزادي عمل کمتري دارند. •
 در سنگاپور مشارکت سه جانبه سیاست، تحقیق و عمل بیشتر است. •
ها در امههستند هرچند این برن 21آموزان در قرن سازي دانشهر سه کشور داراي برنامه مدونی جهت آماده •

 تر بوده و از انعطاف بیشتري برخوردار است. سنگاپور کامل
 

 گیرينتیجه -7
هاي نهادي آن براي پیشبرد تغییر ها و پشتیبانیطور خالصه، این مقاله به بررسی تغییر اصالحات اخیر در آموزش و سیاستبه

هاست که یک عاطفی در کشورهاي آسیاي شرقی، قرن يها به ویژه در حوزپرداخته است. رشد شایستگی 21یادگیري در قرن 
المللی ژاپن، اقتصاد راکد و کاهش شدید جمعیت باعث شده است که ژاپن هدف اصلی بوده است. کاهش عملکرد تحصیلی بین

نشگاه اصالحات قبلی در آموزش خود را بازنگري کند. به منظور رفع مشکل، دولت ژاپن تصمیم به اصالح امتحانات ورود به دا
ها گرفته است تا مدارس بتوانند مطالعه را به عمل تبدیل کند و ها و دانشگاهدر سطح ملی و هموارسازي ارتباط بین دبیرستان

ها تغییر یابد. از سوي دیگر کشور سنگاپور نیز سعی کرده است تا با ها به یادگیري مبتنی بر شایستگیسبک یادگیري آن
آموزان را العمر دانشها، یادگیري ماداماي بیشتر جهت رشد استعدادهاي خالقانه و تواناییهفراهم کردن مسیرها و فرصت

افزایش دهد. رابطه سه جانبه بین تحقیق، سیاست و اقدام به عنوان یک ساز و کار مهم براي نوآوري در آموزش سنگاپور عمل 
ي حرفه اي معلمان در دستیابی به اهداف دلیل اهمیت توسعهکرده و باعث بهبود فرآیندها و نتایج شده است. عالوه بر این به 

نماید. آموزشی، مدلی براي آموزش معلمان طراحی شده است که اجراي آن روند اصالحات مورد نظر را تسریع و تسهیل می
دار، استفاده از ي پایهاي تفکر خالق و انتقادي، تغییر محتواي دروس، افزودن دروس مرتبط با زندگی و توسعهآموزش مهارت

هاي ارزشیابی و تاکید بیشتر بر فرآیند به جاي نتایج از ویژگی هاي شاخص فناوري اطالعات و ارتباطات و تجدیدنظر در شیوه
کننده رود خروجی چنین مدلی تربیت افرادي با اعتماد به نفس، مشارکتسیستم آموزشی ژاپن و سنگاپور است. انتظار می

شود. تاکید زیادي بر کر باشد. در کره جنوبی نقش آموزش در جامعه با یک رویکرد خالقانه ترکیب میفعال و یک شهروند متف
 شود و هدف اصلی آن تربیت افراد سالم است.گرا مشاهده میفرهنگ سنتی جمع
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 جھانی سازی و محلی سازی

 اثر جهانی شدن بر برابري و کیفیت آموزش
 

 197، طاهره رعیت 196، محمود جلیلی*195جالل جلیلی نوش آبادي
 

 چکیده:
هاي مختلفی تعریف و تفسیر شده و حوزه گونه  جهانی شدن بعد از گذشت دو دهه، دیگر پدیده جدیدي نیست اما هنوز به

هاي مختلفی از جمله آموزش و پرورش را شامل می شود. جهانی شدن، این امکان را براي همه حوزه هاي مدیریت جامعه 
حساس که   توجه به شرایط، به بازتعریف و اصالح خود بپردازد و آموزش و پرورش به عنوان یک حوزهبشري فراهم آورده تا با 

مداري و  تواند به باز تعریف اجزا و کارکرد خود بپردازد تا توسعه بر مبناي دانش با تربیت نسلی از جامعه سر و کار دارد، می
هاي جهانی، هر چند پدیده بین المللی شدن را در خیلی از امور  شود. جهانی شدن با شکل گیري نظام محوري محقق  دانایی

مطرح می کند اما ملتها و جوامع را به عنوان واحد ضروري فرض می کند که بومی شدن دستاوردهاي آن می تواند به برابري و 
در زمینه هایی چون، برنامه بهبود فرایندها از جمله در حوزه آموزش و پرورش کمک کند. این مقاله تاثیر جهانی شدن آموزش 

ریزي درسی، تمرکز زدایی و مشارکت همگانی در فرآیند آموزش، فناوري، نیروي کار، اهداف آموزشی و آزادسازي آموزش 
مورد بحث وبررسی قرارداده است. همچنین استدالل می کند، در عصر جهانی شدن، آموزش را باید پارادایم جدیدي در حوزه 

العمر در نظر گرفت که مسیر توسعه کشورها را از مدرسه  هاي زمان و مکان به صورت مادام به محدودیت یادگیري بدون توجه
آغاز می کند، بنابراین باید آموزش و پرورش و اصالحات آن، به عنوان مساله محوري در دستور کار دولت ها قرار بگیرد. یافته 

هکارهاي مناسبی را براي بهبود شیوه و فضاي یادگیري، برابري آموزش هاي این پژوهش بر این پایه است که آموزش جهانی، را
کند. تأکید بر کارگروهی، یادگیري  سازي یادگیري مبتنی بر مشارکت خانه و دانش آموزان با مدرسه مطرح می و غنی

 مشارکتی، یادگیري فعال، تنوع یادگیري و بهینه سازي یادگیري از ویژگی هاي جهانی شدن آموزش است.
 

 جهانی شدن، آموزش و پرورش، بومی سازي کلید واژه:
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 مقدمه 
هاي مختلفی تعریف و تفسیر شده و گونه  جهانی شدن اگر چه بعد از گذشت دو دهه، دیگر پدیده جدیدي نیست اما هنوز به

هاي مدیریت  حوزه هاي مختلفی از جمله آموزش و پرورش را شامل می شود. جهانی شدن، این امکان را براي همه حوزه
  جامعه بشري فراهم آورده تا با توجه به شرایط، به بازتعریف و اصالح خود بپردازد و آموزش و پرورش نیز به عنوان حوزه

تواند به باز تعریف اجزا و کارکرد خود بپردازد تا توسعه بر مبناي  حساسی که با تربیت نسل آینده جامعه سر و کار دارد، می
 شود. محوري متناسب با شرایط بومی و محلی هر منطقه محقق  یمداري و دانای دانش

با وجود همه تعریفها و برداشتها، واقعیت آن است که جهانی شدن با ابعاد و گستره نفوذ آن، وقوع حادثه اي بزرگ در تحوالت 
با وجود این که «د است: جهان را به همراه داشته و نمودهاي گوناگون و موثري داشته است. آمارتیاسن در این باره معتق

جهانی شدن یکی از موضوعاتی است که بیش از همه در جهان امروزه درباره آن بحث شده است اما روي هم رفته مفهومی 
نیست که به خوبی تعریف شده باشد مجموعه اي از تعامالت در جهانی شدن قرار گرفته است که از گسترش تأثیرات فرهنگی 

 )1388آمارتیاسن، » ( تا بسط روابط اقتصادي و بازرگانی را در سراسر جهان در بر میگیرد  و عملی به فراسوي مرزها
برخی محققان، جهانی شدن را بعد وسیع تر نوسازي تعریف کرده اند که رشد جوامع را در پیچیدگی  و چندگانگی ارتباط 

اي اجتماعی از قبیل سیاست، علم، تکنولوژي و مواجه می سازد و این چند گانگی نه تنها در اقتصاد بلکه در سایر نظم ه
 ). 2006، تاپر1995آموزش ظهور پیدا کرده است.( لوهمن 

اگر چه برخی نظرها با نگاهی تک بعدي جهانی شدن را تصور کرده و خاستگاه و آثار آن را در یک حوزه خاص دیده اند اما 
با این اوصاف، پذیرش آثار چند جانبه جهانی شدن با واقعیت برخی دیگر نیز آن را مسلط بر تمام زندگی بشري می دانند، 

هاي موجود می تواند به درك پیچیدگی این پدیده کمک کرده و پیامدهاي آن را در حوزه هاي مختلف اقتصادي ، سیاسی و 
 فرهنگی بررسی کند . 

را شامل می شود. اهداف  آموزش و سیاست گذاري هاي اجتماعی، موضوعی بین رشته اي است که مولفه هاي مختلفی
اجتماعی رفاه مانند عدالت اجتماعی، مساوات، حمایت از قشرآسیب پذیر و برنامه ریزي مدبرانه زندگی که توسط نهادهاي 
اجتماعی نظیر خانواده،شبکه هاي محلی ، بازار ، بخش هاي اجتماعی داوطلبانه و خیریه وسازمان هاي دولتی انجام می شوند 

 ) 1385( بلیک مور، 
به دست آوردن تأثیر هر یک از روندهاي جهانی شدن بر فرآیندهاي آموزشی موضوعی بسیار گسترده است که نیازمند واکاوي 
است. در این مقاله بعد از آشنایی با تعاریف و تلقی هاي عمده از جهانی شدن، موضوع گیري هاي کلی درباره جهانی شدن و 

ر تأثیرات جهانی شدن بر برابري و کیفیت آموزش است که با توجه به جهت گیري آموزش مطرح می شوند . تأکید اصلی ب
 هاي حاکم در آموزش ناشی از جهانی شدن بحث می شوند.

 
 تاریخچه جهانی شدن 

اگرچه در مورد هر پدیده باید تعریفی را ارائه کرد اما از لحاظ منطقی هنوز یک تعریف جامع و مانع براي جهانی شدن ارائه 
ه است. زیرا واژه جهانی شدن براي افراد در حیطه هاي مختلف داراي معانی متعدد و متفاوتی می باشد که با تغییر نشد

فرهنگ ها و نگرش ها و دغدغه ها تغییر می یابد . بنابراین هر  تعریفی از جهانی شدن، جامع و مانع نخواهد بود و مطلق 
 ناخت پدیده جهانی شدن باید از طریق ویژگی هاي آن باشد . نگریها ما را دچار مشکل می کند و مطالعه و ش

اندیشمندان در حال حاضر نسبت به مسئله جهانی شدن به دو دسته خوش بین و بد بین تقسیم شده اند برخی می گویند 
اید فریب جهانی شدن هیچ نفعی براي ما نخواهد داشت زیرا جهانی شدن ادامه استعمار و شکل جدیدي از آن است که ما نب

 آن را بخوریم و برخی برخالف این نظر، معتقد هستند.
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بر سر زبانها افتاد اما به نظر برخی صاحب نظران همچون رابرتسون، جهانی  1980اگر چه اصطالح جهانی شدن از اواسط دهه 
جهانی شدن،  15سده  شدن، تاریخی طوالنی دارد به طوري که ادیان بزرگ و امپراطوریهااشکالی از جهانی شدن بودند. از

سرعت بیشتري گرفت و در دهه هفتاد قرن نوزدهم وارد مرحله جهش شده است. آنچه جهانی شدن معاصر را متمایز کرده 
 )1382است، سرعت، وسعت و قالبهاي تازه است.(بیات،

ی شدن نیز چهره جدیدي به همانطور که جریان مدرنیته و انقالب هاي متعدد بعد از آن، چهره دنیا را عوض کرد، پدیده جهان
دنیا خواهد بخشید . اگرچه جهانی شدن از حوزه اقتصاد آغاز شد اما تاثیر این پدیده بر آموزش و پرورش و فرهنگ از چنان 
اهمیتی برخوردار است که تأثیر فراوانی بر زندگی شخصی، اجتماعی، علمی و ... ملتها دارد بنابراین الزم است که این جریان را 

 وي کرده و بفهمیم و در غیر این صورت، ضرر خواهیم کرد.واکا
در پاریس تشکیل شد در اعالمیه پایانی  1981دومین گردهمایی بین المللی تفکر درباره آینده آموزش و پرورش که دسامبر 

، تحول در گسترش کمی و کیفی تربیت معلم متناسب با رشد و گسترش آموزش و پرورش «آن به موارد زیر تاکید شده است:
برنامه هاي آموزشی، محتواي کتابهاي درسی و اضافه شدن منابع دانش و اطالعات از قبیل: روزنامه ها، کتابخانه ها، موزه ها، 
فیلم، برنامه هاي رادیویی و تلویزیونی، تئاتر، رایانه و میکرو الکترونیک و... که پیوند این عوامل باعث بهبود کیفیت آموزش و 

 )1389ي با توجه به شرایط بومی هر منطقه می شود.( صبوري خسرو شاهی، تعمیق یادگیر
 جهانی شدن و آموزش

بر خالف آثار جهانی شدن بر حوزه اقتصاد که به مانند یک شوك ناگهانی، همه را متوجه خود کرد، ارتباط جهانی شدن با 
ونی که کودك شش ساله را میخکوب خود کرد و فرهنگ و آموزش، به صورت تدریجی و ناپیدا شروع شد. از فیلمهاي تلویزی

 پیامدهاي آن بود که صاحب نظران را به اندیشه آورد که آثار آن را با منابع درسی جبران کنند . 
اي که دچار تغییر و دگرگونی می شود، از آموزش و پرورش انتظار دارد که جامعه را براي رسیدن به پیشرفت یاري  هر جامعه

ها و  ی گرایش به گذشته دارد ولی جامعه مدرن به نیازها و ضرورتهاي اجتماعی جدید توجه دارد. روشرساند جامعه سنت
شوند. در این جوامع مؤسسات آموزشی آگاهانه در صدد نوآوري و  وسایل جدیدي براي انجام کار و تولید اجتماعی اختراع می

 باشند.  ایجاد نظام آموزش جهانی و تسریع در تغییر می
ها نیز منشا نوآوري به  وجه به کارکرد نوآوري در آموزش و پرورش، به صراحت باید گفت حتی یک مدرسه مقید به سنتبا ت

رود. زیرا معلم شاغل در آنجا، دانش و خرد خود را در موقعیتهاي جدیدي به کار میگیرد. تغییر و نوآوري مخصوصاً در  شمار می
از اینرو آموزش و پرورش، ماموریتی بیشتر از انتقال فرهنگ و دانش گذشته براي جوامع پیشرفه امروزي امري ناگزیر است، 

 ها از کارکردهاي نظام آموزشی است. دهد و ارزشیابی منتقدانه سنت جامعه انجام می
باید  آموز العمر است. دانش هاي یادگیري موردنظر نظام آموزش جهانی گسترده و هدف آن، اشاعه یادگیري مستمر و مادام شیوه

و نیز احترام به تجربیات و  "خود هدایتی"عنوان جریان چگونه یاد گرفتن را بیاموزد. آموزش جهانی با تأکید بر یادگیري به
 )1384کند.(اسماعیلی،  ریزي می العمر را پایه آموزان در کالس، اساس یادگیري مادام هاي شخصی دانشدیدگاه

فرآیندهاي بدانیم که در برگیرنده دگرگونی در سازمان فضاي روابط اجتماعی و تبادل ها اگر جهانی شدن را به معنی مجموعه 
 است با پدیده جهانی شدن در جامعه ایران سه جریان را شاهد هستیم:

جریان تقابل، که می پندارد انتشار جهانی ارزش ها موجب نابودي فرهنگ و هویت ماست و جهانی شدن را در تقابل با  -1
 .ي خود میداندها ارزش

 شود. ها سراسیمه تسلیم می جریان تسلیم، جریانی که خود را باور نکرده و در مقابل هجوم دیگر ارزش -2
هاي اصیل خود را  ها ارزش کند که در تعامل با دیگر فرهنگ جریان تعامل گرا، جریانی که خود را باور دارد ولی تالش می -3

  )1382سازي کند. (بیات، ها کسب کرده است بومی چه را از دیگر فرهنگیافته و با شناسایی نقاط ضعف خود آن
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رسد که نظام آموزش و پرورش،در جریان تقابل قرار گرفته است. زیرا محتواي آموزشی معطوف به  با این اوصاف به نظر می
کت فرهنگیان در گذشته است، سیستم آموزش و پرورش به شدت متمرکز و غیر قابل انعطاف است، کنش پذیري و مشار

تدوین نظام آموزشی و محتواي آموزشی جایی ندارد. تجربه گرایی و نقدپذیري در محتواي آموزشی دیده نمی شود. محفوظات 
 بر نظام آموزشی غلبه کرده و فرآیند آموزش، از مرحله دانش باالتر نمیرود.

حت تاثیر جهانی شدن قرار گرفته است . در کشورهاي توسعه یافته نظام آموزش و پرورش به عنوان جزئی از کل ت
 تمرکززدایی،  توسعه فناوري و مشارکت کارکنان اصلهاي اساسی هستند که ساختار آموزش و پرورش را تغییر داده است 

تمرکزگرایی: نظام آموزشی در کشورهاي غربی به سمت تمرکز زدایی رفته است. تفویض اختیار به کارکنان شده که این امر -1
ویت شخصی و گسترش تعلق گروهی در کارکنان را به دنبال داشته است و با کوچک شدن مدارس، روابط انسانی رشد ه

 اي یافته و به همین علت، نزدیکی کارکنان، اثربخشی و کارایی سیستم نیز بیشتر شد. جایگاه ویژه
رسانی در توسعه آموزش و پرورش موثر افتاده  هاي اطالع هایی مثل کامپیوتر ماهواره، سیستم فناوري: به کارگیري فناوري – 2 

تالش در عرصه محتوا و مواد درسی به تعامل با شاگردان پرداخته و نتیجه آن بهبود یادگیري دانش  است و معلمان به جاي
 آموزان است.

کت کارکنان تعهد سازمانی افزایش یافته که منجر به رشد بهره وري و بهبود روحیه کارکنان مشارکت: در سایه مشار -3 
 )1382گیرد. (حیدري،  شود و فرهنگ یادگیري همگانی در مدرسه ایجاد شده و اصول یادگیري سرلوحه کار قرار می می

ي دارند. هدف از این اصالحات افزایش با  تمرکز زدایی نظام آموزشی، شهرداري ها و مدرسه ها حق تصمیم گیري بیشتر
نظارت در برنامه ریزي درسی، روش هاي تدریس جوامع محلی توسط معلمان و مدیران مدارس است که در این صورت 
مقامهاي محلی خود را پاسخگو دانسته و احساس مسوولیت می کنند و در نتیجه، کیفیت آموزش بهبود خواهد یافت. (هنري و 

 ) 1992از کارنوي،  کار نویی به نقل
آموزش عمومی در کشورهاي در حال توسعه بایستی بر بهبود آموزش پایه تاکید کند زیرا بازده میزان عایدي اجتماعی نسبت 
به منابع سرمایه گذاري شده در آموزش عمومی نسبت به منابع سرمایه گذاري شده در آموزش عالی بیشتر است. (الك به نقل 

ین بدان معنی است که بازده اقتصادي و اجتماعی سرمایه گذاري در آموزش پایه به نسبت آموزش عالی ) و ا1993از کارنوي،
 )1992هزینه کمتر و پایداري بیشتري دارد.( کارنوي، 
دهد بنابراین عالوه  بر بهبود کیفیت تدریس، باعث  وري آموزشی را افزایش می تمرکززدایی، یک فرآیند اصالحی است که بهره

 ده بهینه و موثر از منابع و دخالت کمتر دولت مرکزي خواهد شد.استفا
بهبود شرایط استخدام معلمان و آموزش آنها یکی از اصلهاي اصالح ساختار نظام آموزشی در عصر جهانی شدن است. طبق 

ان نقش محوري نظر سازمان همکاري و توسعه اقتصادي بهبود کیفیت آموزشی یک اولویت جهانی است و در این زمینه معلم
بر اصالحاتی متمرکز  oecdشود. بیانیه  دارند و هرگونه موفقیت در اصالحات آموزشی با نظر آنها و به وسیله آنها محقق می

شده است که شرایط استخدام معلمان با کیفیت عالی در مدرسه را بهبود بخشند و به نسبتی که آموزش عالی از سطوح 
 ه نسبتاً کم هزینه است  و بودجه ساالنه کشور شاهد بر این ادعا است.آموزشی پرهزینه است آموزش پای

لوین استدالل کرده است: مدت زمانی را که معلم، صرف آموزش می کند و تالشی که در یاددهی و کیفیت روش تدریس 
ها مهم هستند در اعمال می کند، روي هم و به صورت ترکیبی براي توضیح گوناگونی پیشرفت تحصیلی در کالسها و مدرسه 

 )1385حالی که  هیچ کدام یک از این عوامل در برآوردهاي کارکرد تولید سنتی وارد نمی شود.(کارنوي، 
درصد از طراحی  20در کشورهایی که مثل سنگاپور پیشرفت داشته اند علت این است که آنها  2012با توجه به نتایج پیتزاي 

 ) 95تا متناسب با نیازهاي شان طراحی شود. ( سرکار، برنامه درسی را به مدرسه واگذار کردند 



 کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقیدومین 
 دانشگاه کاشان ، ایران

International Conference on Comparative Education 
kashan University, Iran 

 
 

 

 
 

 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

اما با توجه به شرایط امروز  با نظام متمرکز آموزشی و بخشنامه هاي دستوري و تحمیلی ارکان باالدستی، معلمان ما، خود را 
حتی در سطوح فقط مامور و موظف به اجراي بخشنامه ها می دانند. چون تحقیق و پژوهش آنها مورد توجه سیاستگذاران 

سال  30میانی قرار نمی گیرد ، فرهنگیان ما دیگر به مطالعه و خواندن کتاب نمی پردازند و یک محتواي درسی را در طول 
تدریس خود بدون هیچ انگیزه و خالقیت تکرار می کنند. در حالی که با جهانی شدن نظام آموزشی، هر معلم یک عنصر 

خودشان اعتماد کنند، نظام تصمیم سازي در راس هرم را زیر نظر داشته و نقد کند. در این سازي است. معلم ها باید به  تصمیم
کند، تصمیم سازي از  صورت است که فرایند تصمیم سازي در برنامه درسی ملی تخت می شود، سلسله مراتب کاهش پیدا می

ها امکان و راه ارتباط نظام  توانند نق بزنند. خانواده شود و بچه ها می گیرد، صداها شنیده می پایین به باال مورد توجه قرار می
رسد. در  داري براي انتقال این نقدها به مدرسه دارند و پله پله این نظرات از شوراي دبیران به شوراي مدیران تا وزارتخانه می

به یادگیري و تربیت  جهانی شدن حرکت از معلم به سوي معلمی است، یعنی درك عمیق تر فرآیندها و حرکت از یادگیرنده
هاي اثربخش یادگیري، حرکت از خودآرایی اجتماعی به تعامل اجتماعی است یعنی فهم درستی از  نسخه هاي جهانی  به روش

 )1396و تالش براي خلق نوآوري هاي محلی است. تعامالت کالس درس است که توسعه را معنا می کند.(سرکار،
گرش آدم ها نسبت به خود و محیط عوض شود بقیه نیز دنباله رو کنترل این تغییر اگر تغییر جغرافیاي دانش، مهارت و ن

جغرافیا هستند پس اگر بنا بر هم زدن این مناسبات هست، باید از آموزش و پرورش کودکان شروع کرد تا از حالت انفعالی 
د یادگیري است و این یادگیري نیازمند خارج شده و به طور فعاالنه در مقابل آن واکنش نشان دهد و تحقق این هدف نیازمن

آموزش به شیوه هاي جدید، با هدفهاي جدید ، با رویکرد جدید و در محیط جدید با ساختارهاي خاص خود است. در نظام 
جهانی آموزش، بازار تقاضاي آموزش به معناي پیدا کردن شغل و گرفتن دستمزد براي گذران زندگی نیست بلکه آموزش به 

یر جغرافیاي دانش، مهارت و بینشی است که به طور مستمر تحت تاثیر فن آوري هاي اطالعات و ارتباطات و منظور تغی
 تحوالت اجتماعی تغییر می کند. و این چگونگی ها و چرایی ها اصالحات آموزشی را در دنیا امروز فراگیر کرده است .

ا گسترش یافته است. جهانی شدن مرزهاي جغرافیا را به موازات موضوع جهانی شدن، نداي اصالحات آموزشی در کشوره
درهم نوردیده و پیامدهاي خاص خود را دارد و جهان در همه ابعاد آن را با این سوال روبرو کرده است که با این پدیده چه 

باید داد یا به باید کرد ؟ اصالح طلبان نظام آموزشی به خروجی ها توجه کنند یا به ورودي ها توجه کنند؟ به جواب اهمیت 
شیوه طرح سوال ؟ مهارت گفتن را مورد توجه قرار بدهند یا شنیدن را؟ سرمایه گذاري در دانش و مهارت و بینش افراد و 

 توسعه منابع انسانی چگونه امکان پذیر است ؟
هاي انسانی و ) در نقش و اهمیت ترتیبات نهادي معتقد است: در عصر انفجار اطالعات اگر ظرفیت 1982داگالس نورث (

نهادي متناسب اجتماعی تدارك دیده نشود هیچ تحول خود به خود امکان پذیر نخواهد بود و این وظیفه تا حد زیادي بر عهده 
 آموزش و پرورش خواهد بود تا با انطباق خود با شرایط جدید امکان مشارکت فعاالنه را در فرآیند جهانی شدن فراهم نماید.

هنگ، آهسته و پنهان آغاز می شود و در قلمرو هاي وسیعتر ادامه و گسترش پیدا می کند ولی جهانی شدن آموزش و فر
 الزامات خاصی را در حوزه آموزش به وجود می آورد. 

یادگیري الکترونیکی در طرح هاي توسعه کشورهاي توسعه یافته مربوط به نظام مند کردن آموزش و پرورش است و همچنین 
که براي استخدام نیروي انسانی جدید در آموزش و پرورش کشورها به مرحله اي جرا گذاشته می شود . در توصیه هاي شغلی  

بیشتر نیروهایی که در این زمینه بسیج  می شوند همان نیروهاي داخلی هستند که عمدتاً براي برنامه هاي جدید آموزش و 
ل مناسب آموزشی بین کشورهاي عضو اتحادیه ي اروپا در میان جوانان و تبادل روش هاي متداو ICTپرورش براي توسعه 

 تربیت می شوند 
و  ICTافزایش بودجه هاي سازمانی مدارس خصوصاً براي  کمک به آموزش و پرورش در مناطق محروم،به منظور توسعه سواد 

. با گسترش روابط میان افزایش مهارت هاي کاربرد رایانه در سطح کشورهاي پیشرفته نتایج بسیار مثبتی در پی داشته است 
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سران کشورهاي اروپایی ، خصوصاً در میان نهادهاي دولتی ، زمینه ي رشد آموزش هاي الکترونیکی فراهم شده است تسري 
ماهر م را خصوصا در زمینه ي فناوري اطالعات و « این گونه اقدامات همه جانبه مسئله تأمین و تربیت نیروي انسانی 

 )1383می بخشد . ( جاریانی  ) توسعه ICTارتباطات ( 
 تأثیر جهانی شدن بر آموزش

آموزش جهانی، توسعه منابع انسانی، توان ظرفیتهاي جهانی رشد و مهارتهاي شهروند چند بعدي از پیامدهاي جهانی شدن در 
جه صاحب حوزه آموزش است. در جهان امروز چه چیزي ارزش آموختن دارد؟ سوالی است که در این سالهاي اخیر مورد تو

نظران قرار گرفته است و جوابهاي متفاوتی به آن داده شده است. موضوع هایی براي یادگیري یا راهها و چگونگی یادگیري و 
مهارت بهره گیري از اطالعات و این که چه چیزهایی ارزش آموختن و آموزاندن دارد، چالش اول است. کشورهاي توسعه یافته 

ردند که گزارش کوتاهی از آن را می توان در اینترنت گوگل کرد. انبوهی از داده ها که می گوید دنیا نیز اقداماتی را آغاز ک
در سواد فناوري، در ریاضیات و علوم به عنوان سه پیش برنده مدیریت این دوران گذار به تحوالت نوین 2061آمریکا درسال 

می خواهد چه استانداردهایی از سواد فناوري ، ریاضی و  2061جهانی شدن می خواهد به کجا برسد. می گوید آمریکا در سال
علوم داشته باشد. مهارتها و حقوق شهروندي، آشنایی با انواع حقوقی که امروز در ادبیات فرهنگی ما آمده است، نگاه به آینده و 

بحث کیفیت زندگی و آینده پژوهی، تعامل حوزه هاي فرهنگ، اقتصاد و جامعه ، زیرساختهاي علمی دانش بیولوژي جدید، 
نابرابري ها و مساله عدالت ، بحث توسعه پایدار، توانایی شما در مواجه با دنیاي غیرمشخص، آینده نامعین و... از جمله مواردي 

 است که در دوران کودکی و آموزش جهانی باید به دانش آموزان یاد داد تا بتواند در افق تعیین شده به آن رسید.
معناي انباشتن ذهن از داده ها نیست، الزامات پرورش کودك و شهروند تاب آور و ترویج فرهنگ تاب  مهارتهاي زندگی به

آوري، توانمند سازي نیروي انسانی و برقراري ارتباط آن با هویت ملی و اجتماعی براي بهبود زندگی کاري، احترام نسبت به 
هویت هاي بومی تعبیرهاي فرهنگی دارد. ظرفیت هاي  ارزش هاي انسانی مشترك میان انسان ها، ارزش هایی که براي

اخالقی، سعه صدر، ارتباط سالم، احساسهاي مثبت نسبت به پدیده ها و روابط انسانی، مهارتهاي ارتباطی، خالقیت، 
 خودگردانی، می خواهید چه چیزي را یاد بگیري و یاد بگیرید که چگونه یادگیري مداوم داشته باشید.

و جهانوندي به این معنی که شما فقط شهروند ایران نیستید، شهروند جهانی هستید و  198دي شهرونديمهارتهاي چند بع
معنی اش این است که شما را آماده می کند، با این مهارتها زندگی کنید، مهارتهاي چندبعدي شهروندي  199آموزش جهانی

 است.
گونه اي توانایی داشته باشید که به جاي آموزگار آموزش را  مشارکت با دیگران، ترویج تفکر سیستماتیک و تفکر نقاد یعنی به

نقد کنید،به جاي سیاستگذاران و برنامه ریزان  بتوانید سیاستها و برنامه ها را نقد کنید، به جاي نقد یک سیستم و عوامل آن 
 بتوانید نتیجه ها و برون دادهاي یک سیستم را سنجش و نقد کنید.

دهد.  ي تحصیلی متمرکز ارائه می دگرگونی، آموزشی فراتر از چاردیواري کالس و چارچوب برنامه هاآموزش جهانی با ترویج و 
شود.  سازي نظام آموزش پایه محدود به کالس و مدرسه نمی شود بلکه در کل مدرسه و جامعه نیز دیده می اصالح و غنی

جانبه در نظام آموزشی و مشارکت  هاي همه شارکتآموزش جهانی در ارتباط با فرایندهاي دگرگونی کامل مدارس، تقویت م
 هاي زیادي اندوخته است. میان جامعه و مدرسه، تجریه و تخصص

نحوه ارزیابی فرایندهاي تغییر در قالب نظام آموزش جهانی تدوین شده که این موضوع با توجه به تأکید بر لزوم ارزیابی 
ش پایه و برآوردن نیازهاي پایه داراي اهمیت مضاعفی است. ابزارهاي آموزان، اثربخشی ارائه آموز عملکرد هریک از دانش
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شود. در طول هاي کمی نیز استفاده می کاربردي معلم در مسیر آموزش جهانی براي ارزیابی، ماهیت کیفی دارد ولی از شیوه
 شده است.اجراي پروژه هاي آموزش جهانی، طیف متنوعی از ابزارهاي بازخورد و ارزیابی به کار گرفته 

جهانی قرار گرفته است، این فرصت را براي همگان  ایجاد کرده تا همه بتوانند هزینه   جهانی شدن که در مقابل پدیده جامعه
سازي  زمان و مکان را براي یاددهی و یادگیري کاهش داده و در این عرصه به سهم خود ابراز وجود کنند. در حیطه بومی

هایی وجود دارد و هم تهدیدهایی همراه آن هست. لذا  نی رشد کردن، به تناسب هم فرصتآموزش هاي جهانی و همپاي جها
آگاهی و هماهنگی با نظام جهانی استفاده  باید تمامی ابزارها و امکانات الزم را در این راه به خدمت گرفت و از آنها در جهت هم

بلکه باید متناسب با شرایط زمان و مکان اندیشید و آموزه  کرد که این مفهوم به معناي زیر بار آن رفتن و تسلیم شدن نیست،
 ها و روشهاي جهانی شدن را به کار گرفت.

 نتیجه گیري و جمع بندي
جهان در هزاره سوم در حال تغییرات اساسی است. اگر ما مهارت، بینش، دانش وآمادگی ورود به این تحول مهم را نداشته 

نیم دچار مشکالت بسیاري خواهیم شد. آموزش و پرورش اثربخش به مدیریت تغییر و باشیم و نتوانیم خود را بازپروري ک
بازسازي معیارهاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي و به انباشت دانش و بینش و مهارتهاي انسان کمک می کند.  تغییر امري 

 نیست.بخشنامه اي نیست تغییر یک فرآیند است، آرام آرام پیش می رود و برگشت ناپذیرهم 
جهانی شدن، آثار بالقوه اي را بر جامعه بشري گسترده است از جمله آنها انتقال فرهنگ است به شکلی که منجر به تالش 
براي معنا بخشیدن و ارزش دادن به دانش شده است. اما آنچه مهم است نگاه مسووالن است که به چه میزان براي نظام 

دي را در جهت بومی سازي آن طراحی می کنند؟ اینکه کشورها باید براي آموزشی اهمیت می دهند؟چگونه و چه راهبر
رسیدن به توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی وحرکت همزمان با جهانی شدن بر  نظام آموزشی و کیفیت آموزشی به ویژه 

 در آموزش پایه سرمایه گذاري کند.
آنچه که نمیدانیم و آنچه که باید بدانیم وآنچه که باید بدست بیاوریم  میزان دانش و توانایی ما در ارزشیابی آنچه که میدانیم و

وآنچه آموزش می دهیم، تمرین می کنیم و انجام می دهیم و می توانیم انجام دهیم همگی نیازمند به بازنگري، بازپروري، 
 تفکر نیازمند است.  بازسازي و بازاندیشی است. روبه رو شدن با جهان دگرگون امروز بیش ازهیجان به آرامش و

از زمان پیدایش و فراگیر شدن کامپیوتر و اینترنت اکثر کشورهاي توسعه یافته، برنامه هایی ملی به منظور توسعه به کارگیري 
فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش ایجاد کرده اند و بودجه معینی از طرف دولت تحت عنوان برنامه  آموزشی 

به عنوان هزینه هاي تحقیق و توسعه در  1981-86ص داده شده است. این اعتبارات بین سالهاي میکروالکترونیک اختصا
برنامه ریزي آموزشی جایگاه خاصی داشته است. همچنین با کمک سازمانهاي فناوري و ارتباطات آموزشی سعی شده در زمینه 

شود؛ مانند معرفی و اشاعه کامپیوتر و لوح  هاي خاصی دخالت مستقیم اعمال کرده و بر اجراي سیاست هاي خاصی تأکید
هاي فشرده در مدارس ، توزیع کامپیوترهاي قابل حمل براي معلمان، فناوریهاي گوناگون ارتباطات، رایانه هاي چند رسانه اي، 

موزش در یادگیري الکترونیک، آICTفناوري ماهواره، سیستم هاي آموزش یک پارچه، استفاده صحیح و موثر از رویکردهاي 
سواد دیجیتالی، استفاده از کنفرانسهاي ویدئویی، راه اندازي شبکه اینترنتی قدرتمند و چند زبانه به مثابه امکانی براي 
مشارکت و ارتباط بین استادان و دانشجویان کشورهاي اروپایی و راه اندازي کتابخانه هاي پیشرفته است. این تحوالت دست به 

ا با فناوري جدید روزآمد نگه دارد. فناوري اطالعات و ارتباطات نه تنها محتواي آموزشی را در دست هم داده تا مدارس غرب ر
 جامعه تغییر داده بلکه بر روش هاي فراگیري هم تأثیر بسزایی داشته است.

،  هدف کلی آموزش و پرورش در هر جامعه اي این است که هر فرد را طبق الگوي اعتقادات و ارزشهاي فرهنگی ، دینی
اجتماعی و سیاسی خود تربیت کند و انسانی متناسب و شایسته آن جامعه تحویل دهد. برهمین اساس، هرجامعه اي از انسان 
مطلوب خود تصوري دارد ومعنا و غایت معینی براي آموزش و پرورش قایل است. از اینرو می کوشد افراد خود را براساس این 
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ین هدفها مستلزم مالحظات فلسفی، دینی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی است . تصور و معنا تربیت کند. بنابراین تعی
با توجه به این تعریف رابطه مستقیم و هماهنگ میان جامعه و آموزش و پرورش وجود دارد . با عنایت به نیاز آموزشی انسان 

 براي فرهنگ سازي و تمدن ، این سازمان ، جزئی از این کل سازمانی است . 
پس باید گفت که همراه تغییر جهان بینی ها ، فرهنگ ها و اعتقادات گوناگون انسان ، اهداف آموزش و پرورش نیز تغییر 
خواهد کرد . با همه این احوال جهانی شدن جوامع را به اشکال گوناگون تحت تأثیر قرار داده است و نوعی تغییر در بینش 

که از طرفی منطبق با زمان و مکان و همچنین فراتر از آن است را به وجود آورده دینی ، فرهنگ ، اقتصادي و سیاسی آنان ، 
است . پس میتوان اینگونه بیان کرد که در حال حاضر و با توجه به جهانی شدن زمان و مکان اهداف آموزش و پرورش نیز بر 

 طبق اصول زیر تغییر یافته است :
ک سویه خارج شده است و به صورت کنش چند سویه میان دانش آموختن و فراگرفتن از حالت خشک و انفعالی ی .1

آموزان و پرورش کاران پی ریزي و استوار شده است . یادگیرندگان در فراگرد یادگیري نقشی بیشتري پیدا کرده اند 
 و در تعیین مواد درسی و منابع آموزشی جایگاه ویژه اي به دست آورده اند. 

یافته است و کوشش می شود ناتوانی در حوزه اندیشیدن انتقادي ، پرسش کردن  مهارت هاي ادارکی پیچیده اهمیت .2
، جستجو کردن ، اندیشیدن و خالقیت و سنجیدن کودکان و نوجوانان با مشارکت و درگیري ذهنی و عملی آنان 

 پرورش یابد . 
جسمی و اخالقی در پیوندي همه هستی انسان کانون توجه پرورش کاران قرار گرفته است و ابعاد عاطفی ، عقلی ،  .3

 سازگار با هم و در پاسخ به نیازهاي فردي و خواست هاي اجتماعی پرورش می یابد . 
یادگیري وسیله اي است که در راه خدمت به زندگی و گشودن دشواري هاي واقعی و افزایش شوق و تعهد استوار  .4

 ام آموزش و پرورش خارج می شود .می شود و موضوعات کهنه ، مرده و نا مرتبت به زندگی از درون نظ
گذشته ، حال و آینده به صورت پویا و معنی دار به هم مرتبط می شوند و از پیوند سازنده آنها راه پدید آمدن گزینه  .5

 هاي درست براي آینده هموار می شود .
آموزشگاه با جامعه دامنه ارتباط آموزش و پرورش با مردم گسترده می شود و فراگرد مشارکت و پیام رسانی میان  .6

گسترده تر شده و به صورت قانونی ، آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان وظیفه مشترك میان آموزشگاه و خانواده 
 به شمار  می آید . 

سرانجام ، ساختار آموزشگاه ها کوچک و پرنرمش می شود و از دشواري هاي بزرگ کاسته می شود .کوچک شدن  .7
فی و شناسایی فردي سرشار می شود لذا این فرآیند که در بعضی کشورهاي جهان در آموزشگاه از پیوندهاي عاط

 حال تکامل است به نظر می رسد الگوهاي مناسبی براي پیشرفت و طرقی در کشورهاي جهان سوم باشد . 
برابر تغییرات با این اوصاف، در حضور جهانی شدن، نقش معلمان به عنوان مجریان اصلی برنامه هاي آموزش و پرورش در 

معاصر جهانی شدن و نقش معلمان در مقام اصالح گران اصلی و عوامل حرفه اي در شغل معلمی، اهمیت بیشتري پیدا 
می کند.در عصر جهانی شدن، بیشتر و پیشتر از هر چیز مقام معلم و نقش محوري او در بهبود آموزش و ارتقا کیفیت 

 قش کارگران ماهر و فرهیخته در عرصه اقتصاد جهانی تلقی می شود.آموزش در تولید منابع انسانی مهمتر از ن
 پیشنهادها: 

شود  اي با سایر ملل جهان مقایسه می در عصر جهانی شدن، کیفیت نظام هاي آموزش و پرورش ملی به طور گسترده -1
اطی بیشتر شود. هاي ارتب این موضوع باعث شده است که تاکید بر درس هاي ریاضی، علوم، زبان انگلیسی و مهارت

بنابراین الزم است بخشی از اختیارات مدارس به مدیران محلی واگذار شود و استقرار نظام شوراهاي عمومی و 
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هاي  استقالل محلی آن یکی از راهکارها است که امور پایه در شوراي محلی مثل روستا و شهر بر اساس سیاست
 کالن نظام آموزشی طراحی شود.

و پرورش، تربیت نسل آینده است بنابراین باید نگاهی به آینده داشته باشد تا بتواند آینده را  ماموریت اصلی آموزش -2
اي  شناسایی کند و مسیر رسیدن به این هدف توسعه ارتباطات است. بنابراین فرایند آموزش و پرورش باید به گونه

من حفظ هویت ملی و بومی خود بتواند باشد که مخاطبان آن تصویر درستی از جهان پیرامون خود داشته باشد و ض
 از فضاي جهانی شدن استفاده کند و راه فرهنگ مهاجم را ببندد.

جهانی شدن اگرچه با حوزه اقتصاد و تجارت شروع شد اما امروز به گونه اي توسعه پیدا کرده که حتی مناسبات  -3
ی باید طوري تدوین و طراحی شود که فردي را تحت اثر گرفته است بنابراین برنامه درسی و فعالیت هاي آموزش

شهروندان آینده توانایی و مهارت زیستن براي خود و زیستن با دیگران را پیدا کرده و جامعه را متناسب با ارتباط 
 جهانی بر پایه داشته هاي بومی و محلی خود بسازد.

د تعریف جدیدي از فراده و در عصر جهانی شدن نقش معلم و موثر دچار تغییر و تحول شده است بنابراین بای -4
فراگیر،ارائه کرد و معلم را محور تحول نظام آموزشی قرار داد، برنامه درسی و محتواي آموزشی با نظر معلمان هر 
منطقه ارائه شود، مشکالت اولیه معلم را حل کرد و براي رفع نیازهاي مدارس مطابق با شرایط و اهمیت نظام 

 یزي و اقدام عملی داشت.ر آموزشی در توسعه کشور برنامه
 مراجع : 

 1384، 55اسماعیلی، غالمرضا؛جهانی شدن یا جهانی سازي، تدبیر، سال شانزدهم، شماره 
 1382بیات، محمد مراد؛ جهانی شدن و فرصت تعامل و گفتگوي فرهنگی، پژوهشکده مطالعات راهبردي، 

عضو اتحادیه اروپا؛ رشد تکنولوژي آموزشی، شماره  جاریانی ، ابوالقاسم ؛ نگاهی به آموزش الکترونیکی در کشورهاي
 1383؛155

 1382حیدري فر، محمد رئوف؛ جهانی شدن و آموزش و پرورش؛ پژوهشکده مطالعات راهبردي؛
 1396سرکار، محمد رضا؛ تمناي یادگیري، اندیشه ورزان ، 

 1395سرکار، محمد رضا؛ درس کاوي، مرآت ، 
رورش در عصر جهانی شدن؛ مطالعات راهبردي جهانی شدن؛ سال اول/ پیش شماره صبوري خسروشاهی، حبیب؛ آموزش و پ

 1389زمستان  /اول
 1385کارنوي،مارتین؛ ستاري، علی؛ جهانی شدن و اصالحات آموزشی،انتشارات مدرسه؛ 

 
Luhmann ,N ,, (1995) , social systems , Cambridge , MA , USA : Harvard University press 
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 ی مقایسھ ای برنامھ درسی ابتدایی در سیستم آموزش و پرورش ایران و ژاپنبررس
 200بهناز میرطالبی

امروزه کشورهاي مختلف جهان از ساختارهاي آموزشی متفاوتی برخوردار هستند که طبیعتا این ساختارها در هر 
این راستا دستیابی به وضعیت مطلوب، کشوري بنا بر سیاست ها، برنامه ها و اهداف مورد نظر آن کشور متفاوت است. در 

مستلزم ترسیم راه روشن و طرح جامعی است که همه بخش هاي آموزش و پرورش را در نگاهی جامع و منسجم مورد مالحظه 
 قرار داده و بر اساس آن خط مشی هاي الزم را تعیین نماید.

اهداف بدون توجه به واقعیت ها و قلمروهاي با مطالعه اهداف آموزش و پرورش ایران به این نتیجه میرسیم که این 
عینی تدوین شده است و در نحوه انتخاب، بیان و ماهیت اهداف آموزشی بعنوان رهنمودي جهت تعیین ماموریت نظام 

 آموزشی توجه الزم مبذول نشده است و مطالب ارائه شده در کتب درسی با محیط زندگی آنان تطابق ندارد.

رورش بر طبیعت روانی کودکان استوار بوده و همواره تالش میشود تا دانش آموزان از در ژاپن نیز آموزش و پ
فراگیري دانش لذت برند و برنامه هاي درسی دانش آموزان با زندگی اجتماعی آنان ارتباط تنگاتنگی دارد و با بهره گیري از 

 سازنده را براي آنها فراهم میسازد.  وسایل گوناگون آموزشی و کمک آموزشی و روش هاي نوین یادگیري تجربه هاي

هدف از انجام پژوهش حاضر،بررسی وضعیت برنامه ریزي درسی در نظام آموزش ابتدایی ایران و ژاپن بود. نوع 
ریزي درسی با تمرکز برحوزه آموزش و پرورش -پیمایشی و جامعه پژوهش شامل استادان مجرب برنامه-پژوهش،توصیفی

 ابتدایی ایران بوده است

مقاله حاضر به بررسی و مقایسه برنامه هاي درسی دوره ابتدایی ایران و ژاپن عمدتا در جنبه هاي اهداف آموزشی، 
 محتوا آموزشی، روش هاي تدریس و شیوه هاي ارزشیابی تحصیلی آنها با تاکید بر تحوالت دهه اخیر می پردازد.

 انواژگان کلیدي: برنامه درسی، دوره ابتدایی، ایران، انگلست

 مقدمه

توان هاي آموزشی را براي مدیران و عامالن آنها روشن سازد. نمیتواند برپایی نظامآموزش و پرورش تطبیقی می
اداره کرد. یکی از یافته هاي مهم » بیرون«هاي آموزشی از نظام آموزشی را بدون شناخت و پذیرش پویایی و پیچیدگی پدیده

هاي مربوط هاي آموزشی در ارتباط دائم و الزم با دیگر نظاماین است که نظام هاي تطبیقی در آموزش و پرورش،پژوهش
 (فرهنگ، اقتصاد، سیاست و ...) عمل کند.

در ادامه شایان ذکر است مطالعات تطبیقی در حوزه آموزش و پرورش در صدد این هستند که دریابند نظام آموزش 
ح وتوسعه آموزش و پرورش خود موفق شود و چگونه این راه را با و پرورش یک جامعه تحت چه شرایطی توانسته در اصال

موفقیت پیموده است. به همین جهت ارزش مطالعات تطبیقی در حوزه آموزش و پرورش به ارائه الگوهاي تقلیدي و یا توصیه 

 
دانشجوي دکتري برنامه ریزي درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات            ۲۰۰

b.mirtalebi@yahoo.com 

۱۸۵
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 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

ري از تجربه هاي آنها به اقتباس روش برنامه، محتوا و یا اصول مشخصی نیست بلکه ارزش آن به آموزش از دیگران و بهره گی
 است.

پژوهش تطبیقی در آموزش و پرورش در تالش است تا برنامه ریزان، مدیران و طراحان آموزشی را در حل 
دشواریهاي آموزشی یاري دهد و درك درست وعمیقی از وضعیت نظام آموزش وپرورش ارائه دهد و زمینه هاي الزم را براي 

ها فراهم سازد. درنهایت پژوهش تطبیقی درپی آنست که پژوهشگررا درتجزیه وتحلیل تفاهم و ارتباط میان فرهنگها و ملت
 مشکالت نظام آموزش وپرورش خود توانا سازد و وي را درحل منطقی و معقول آنها یاري دهد.

ی ترین دلیل وجود مسائل و موانع بزرگ در راه اصالح نظام آموزشی عدم برخورد علمی و اصولبه نظر می رسد بزرگ
توانیم مشکلی را خوب حل کنیم که آن را خوب بشناسیم، زیرا ریزي درسی است. بدون شک در صورتی میبا نظام برنامه

انجامد. مهمترین رسالت نظام برنامه برخورد با مشکل بدون شناخت علمی یا چشم پوشی ازآن به پیچیده تر شدن مسأله می
اي، وزشی است که به باال بردن کیفیت فرآیندهاي آموزش و یادگیري مدرسهدرسی طرح ریزي آن گونه برنامه ها و مواد آم

تحقق اهداف نظام آموزشی و رشد همه جانبه دانش آموزان می انجامد. در این میان نظام آموزشی کشور ما همواره دستخوش 
صورت گرفت و  1357درسال  تغییر و اصالحات اساسی بوده است که دگرگونی اساسی در آن بعد از پیروزي انقالب اسالمی

ها صورت گرفت و پس از آن فکر اصالحات همواره در اذهان صاحب نظران و دولت تغییراتی اساسی در اهداف، محتوا و روش
 مردان کشور ما وجود داشته است.

د که در انها داشتهریزان آموزشی طی سه دهه گذشته توجه خاصی به این پرسشلذا با توجه به مطالب فوق، برنامه
ها هستند؟ بهترین و مناسب ترین هاي آموزشی کداممدارس چه مباحث و موضوعات درسی باید تدریس شود؟ بهترین شیوه

ها هستند؟ و مهمترین سوال مطرح شده این است که هدف از آموزان کدام روشهاي ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانشروش
بایست به چه چیزهایی دست یابند؟ درهمین راستا به منظور فراهم ب دانش میها چیست و فراگیران پس از کساین آموزش

سازي زمینه هاي تقویت و بهبود برنامه هاي درسی بخصوص در دوره ابتدایی که مهمترین دوره آموزشی را در بر می گیرد، 
هاي اهداف آموزشی، محتواي ر جنبههاي درسی دوره ابتدایی ایران و ژاپن عمدتاً دتحقیق حاضر به بررسی و مقایسه برنامه

 پردازد.هاي ارزشیابی تحصیلی آنها با تأکید بر تحوالت دهه اخیر میهاي تدریس و شیوهآموزشی، روش

 

 تعاریف مفاهیم

 بررسی تطبیقی

اگر ما تطبیق را در حیطه آموزش و پرورش انجام دهیم به بررسی تطبیقی پرداخته ایم یعنی موضوع آن  نظري:
ی، تحلیل و مقایسه شباهت ها و تفاوت هاي پدیده هاي تربیتی در داخل یک نظام آموزشی و یا بین نظام هاي شناسای

 )1382آموزشی و پرورشی ممالک دیگر باشد بررسی تطبیقی می باشدکه به انتخاب اصلح منجر میشود. (آقازاده، 

مه درسی دوره ابتدایی دو کشور ایران، ژاپن در این تحقیق منظور از بررسی تطبیقی، مطالعه نظام برنا عملیاتی:
 دست یابی به نقاط مثبت و منفی این نظامها و سپس مقایسه آنها با یکدیگر است.

 برنامه درسی
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لوئیس ومیل تعاریف برنامه درسی را در مقوله هاي زیر مورد شناسایی قرار داده اند: برنامه مطالعاتی نتایج  نظري:
مطلوب اشتغال، فرصتهاي یادگیري فراهم شده،اشتغال عملی فراگیر وتجربیات عملی فراگیر،آنها هاي مطلوب یادگیري، فرصت

اي از مقاصد دوباره فرصتهاي اشتغال افراد تحت تعلیم با افراد دیگرواشیاء در محدوده زمانی برنامه درسی را به عنوان مجموعه
 ) 34؛1380اند.(خوي نژاد،ومکانی معین تعریف کرده

در این تحقیق منظور از برنامه درسی عناصر اصلی برنامه درسی شامل اهداف و محتوا و روشها و ارزشیابی  :عملیاتی
 باشد. می

 محتوا آموزشی

محتوا آموزشی عبارت است ازمجموعه مفاهیم، مهارتها وگرایشهایی که ازسوي برنامه ریزان انتخاب  نظري:
یادگیري معلم وشاگرد را نیز در بر میگیرد.(ملکی،  -هاي یاددهیاز فعالیت وسازماندهی میشود درعین حال محتوا آثار حاصل

  )64؛1380

در این تحقیق منظور از محتوا مطالبی است که می بایست در جریان آموزش در هرجلسه درسی به دانش  عملیاتی:
 آموزان ارائه گردد.

 روش تدریس:

یادگیري است که گاه با عنوان فعالیت ها یا تجربیات  -روش تدریس منظور ازروش، روشهاي یاددهی نظري:
 )1380یادگیري نیز بیان میشوند. (میرزابیگی، 

در این تحقیق منظور از روش آن شیوه اي است که براي ارائه برنامه هاي درسی طراحی شده به دانش  عملیاتی:
 .یردآموز مورد استفاده قرار می گ

 ارزشیابی:

ارزشیابی برنامه درسی فرآیندي است که درمورد داوري درزمینه تناسب تصمیمات برنامه درسی به کار  نظري:
.ارزشیابی باید فرآیندنگر وغایت نگر 2.ارزشیابی درهمه مراحل برنامه درسی انجام میگیرد 1میرود،که باید بنا برچند اصل کلی 

 )71، 1384.ارزشیابی تکوینی ومجموعی انجام گیرد. (ملکی،3باشد 

در این تحقیق منظور از ارزشیابی بررسی رویکردهاي طراحی برنامه درسی در ایران، ژاپن و مقایسه میان  عملیاتی:
 .آنها به منظور بررسی نقاط مثبت ومنفی آنها و بهره گیري از نکات مثبت در بهبود برنامه درسی ایران

 مبانی نظري

هاي درسی و به عبارتی ورود به جریان برنامه ریزي از ازماندهی برنامهبرنامه ریزان درسی جهت طراحی، تدوین و س
هاي دیگري نیز وجود دارد اما این دو بیشترین کاربرد را با توجه به دو دسته مدل استفاده می کنند. البته در این میان مدل

 نامه ریزي درسی دارندفلسفه حاکم بر جامعه و سیستم برنامه ریزي آموزشی و درسی آن جامعه در فرآیند بر
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 مدل مبتنی بر هدف  .1

این مدل در حوزه برنامه ریزي درسی براساس مدل تایلر انجام می گیرد. بعضاً این مدل را تسلسلی، علمی یا         
 )17؛ 1381سیستماتیک نیز نامگذاري کرده اند (ملکی، 

  هاي مبتنی برهدف تلقی میشوند.ینز از جمله مدلمدلهاي بابیت، چارترز، تایلر، هیلدا تابا، سیلور والکساندر، هاک 

مدل تایلر بیان هدفها انتخاب تجربیات یادگیري سازماندهی تجربیات یادگیري ارزشیابی تایلر در مدل خود تأکید بر این داشت 
ار دانش) استفاده که برنامه ریزان درسی براي تدوین هدفها باید از سه منبع مهم بنام فراگیران، جامعه و ماده درسی (ساخت

کنند، سپس هدفها را از دو صافی فلسفه تربیتی و روان شناسی یادگیري بگذرانند. بعد از گذراندن از این دو صافی هدفهاي 
 )1381ویژه آموزشی به دست میآیند.(ملکی، 

د که تجربیات یادگیري تایلر گام بعدي مدل خود را انتخاب تجربیات یادگیري یا محتواي برنامه درسی می داند، وي می گوی
می بایست با توجه به تجربیات گذشته فراگیران و موقعیتی که به آن خواهند رسید تهیه و تدوین شوند، که بدون شک آگاهی 

 معلمان و مربیان و برنامه ریزان در خصوص اصول یادگیري و روان شناسی رشد در این تدویم موثر خواهد بود.

امه ریزي درسی را یک گام بسیار مهم می شمارد، وي عنوان می کند اگر معلمان بخواهند بدانند تایلر ارزشیابی درفرآیند برن
که آیا فراگیران به تجربه هاي یادگیري رسیده اند یا خیر و برنامه ریزان درسی اگر بخواهند بدانند که آیا تجربه هاي 

 )20؛ 1377اي مختلف ارزشیابی استفاده کنند.( ابراهیمی، هسازماندهی شده باعث تحصیل هدفها شده اند یا خیر باید از شیوه

 مدل تعاملی  .2

این مدل بیان می کند که برنامه ریزي درسی یک جریان پویاست، در این مدل ارتباطی که بین عناصر برنامه ریزي درسی در 
ي درسی یک ارتباط خطی مدل مبتنی برهدف مشاهده شده دراین مدل دیده نمی شود،یعنی ارتباط بین عناصر برنامه ریز

نیست. در مدل تعاملی تأکید روي محصول برنامه ریزي نیست بلکه بیشتر برجریان یادگیري و فراگیران اهمیت داده می شود. 
دست اندرکاران برنامه هاي درسی در این مدل بصورت باز عمل می کنند و نقطه آغاز برنامه ریزي را با توجه به ویژگیهاي 

از و انتخاب می کنند. درجریان طراحی برنامه هاي درسی بین برنامه ریزان، متخصصان آموزشی که از این فراگیران خود آغ
مدل استفاده می کنند ممکن است به جاي هدفها نقطه آغاز کارخود را انتخاب محتوا یا سازماندهی آن قرار دهند. ( ابراهیمی، 

  ) 22؛ 1377

 آموزش و پرورش ابتدایی در ایران

ابتدایی اولین دوره از تحصیالت آموزش رسمی و عمومی در ایران است و مدت آموزش و پرورش در این  آموزش
ساله را شامل میشود. ( سند تحول بنیادین  11تا  6سال بوده و گروه سنی  6دوره براساس طرح جدید ساختار آموزشی 

 )1390آموزش و پرورش، آذر 

 ران عبارتند ازهاي کلی آموزش و پرورش ابتدایی ایهدف 

 ایجاد محیط مساعد براي تزکیه نفس و پرورش فضایل اخالقی دانش آموزان .1
 پرورش استعدادهاي کودکان و کمک به رشد خالقیت آنان   .2



 کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقیدومین 
 دانشگاه کاشان ، ایران

International Conference on Comparative Education 
kashan University, Iran 

 
 

 

 
 

 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 پرورش قواي جسمی دانش آموزان   .3
 ایجاد مهارتهاي اساسی در زمینه خواندن، نوشتن و حساب کردن و نیز آموزش رفتارهاي اجتماعی به آنان   .4
آموزش بهداشت به منظور رعایت نکات بهداشتی در خانواده و جامعه برنامه هاي آموزش و پرورش این دوره    .5

همانطور که از هدفهاي آن مشخص میگردد بیشتر بر آموزشهاي دینی و اخالقی، تربیت بدنی، آموزش و 
عمومی تأکید دارد. هر  مهارتهاي اولیه خواندن و نوشتن وحساب، بهداشت و آموزشهاي اجتماعی و همکاري

ماه میباشد. ساعت کار  9دقیقه میباشد طول سال تحصیلی  45ساعت کالس براساس طراحی انجام شده 
ساعت در هفته است. هرکالس در هر پایه تحصیلی این دوره داراي معلم واحدي است که دروس  36معلمان 

د دارد که برنامه هاي آموزشی و پرورشی در مختلف را تدریس میکند. بعالوه در هر مدرسه مربی تربیتی وجو
زمینه هاي قرآن و تعلیمات دینی را ارائه میدهد و سایر فعالیتهاي فوق برنامه و آموزشی را تهیه و اجرا میکند. 

 )1382برنامه ورزش کالسها در هر مدرسه ابتدایی برعهده مربی ورزش مدرسه میباشد.( مطور، 

بق تصویب شوراي عالی آموزش و پرورش در ششصد و چهل و هفتمین جلسۀ خود اهداف اهداف آموزش و پرورش ابتدایی ط
در راستاي رسالت و مأموریت آموزش و پرورش و جهت دهی به رشد همه جانبه  زیر براي دوره ابتدایی تعیین شده است:

یر تعیین می شود. مدیران، برنامه دانش آموزان بر پایه تعالیم و دستورات دین مبین اسالم، اهداف دوره ابتدایی به شرح ز
ریزان و همه افرادي که در تعلیم و تربیت دانش آموزان نقشی برعهده دارند، مکلفند در برنامه ریزي امور، سازماندهی فعالیتها 

زیر و انجام وظایف مربوط به گونه اي اقدام نمایند که تاپایان دوره تحصیلی، دستیابی دانش آموزان به اهداف تعیین شده 
 .ممکن باشد

محتواي آموزشی موضوعات درسی و زمان اختصاص یافته به هر موضوع دردوره ابتدایی ایران طول سال تحصیلی در 
روز فعال) است که این مدت از بیست وسوم سپتامبر هر سال میالدي آغاز شده وتا  200هفته کاري و  35ایران نه ماه (حدود 

مهر هرسال تا سی ویکم خرداد سال بعد) ادامه دارد و در طول هفته دانش آموزان از  بیست و یکم ماه ژوئن سال بعد (اول
 )1383شنبه تا پنج شنبه درکالس حضور پیدا میکنند. (پژوهشکده تعلیم وتربیت ،

کتابهاي درسی دوره ابتدایی در ایران تهیه وتنظیم برنامه درسی وکتاب درسی در ایران بصورت متمرکز است 
هش وبرنامه ریزي آموزشی وزارت آموزش وپرورش مسئولیت تهیه و تولید و توزیع کتب درسی را برعهده دارد.این وسازمان پژو

سازمان داراي گروههاي مختلف درسی است که توسط کارشناسان اداره می شود و در تألیف کتب درسی افراد صاحب نظر در 
عنوان کتب درسی در دوره ابتدایی بصورت یکسان براي  27در مجموع .موضوعات مختلف با این گروهها همکاري می کنند

 کلیه دانش آموزان کشور تدریس می گردد و فقط براي اقلیت هاي دینی تعلیمات دینی جداگانه نیز تهیه می گردد.

روش تدریس روشهاي مورد استفاده در نظام آموزش ابتدایی ایران شامل روشهاي: سخنرانی، نمایش، ایفاي نقش، 
 )1388پاسخ، بارش مغزي و روش بدیعه پردازي است. (دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی، پرسش و

روش سخنرانی: روش سخنرانی در نظامهاي آموزشی، سابقهاي طوالنی دارد. ارائه مفاهیم بطور شفاهی از طرف  
روش را تشکیل میدهد. در این معلم و یادگیري آنها از طریق گوش کردن ویادداشت برداشتن از طرف شاگرد، اساس این 

اط خصوصیات این روش فعال و متکلم وحده  .روش، یک نوع انتقال یادگیري و رابطۀ دهنی بین معلم و شاگرد ایجاد میشود
بودن معلم و پذیرنده و غیرفعال بودن شاگرد است. در فرآیند تدریس، تمام عوامل تحت کنترل معلم است. او میتواند به هر 

ود میپسندد درباره موضوع مورد نظر سخن بگوید و هر وقت الزم بداند آن را پایان دهد. انتقال پیام یک جریان ترتیبی که خ
مراحل اجراي این روش شامل: مرحله اول، آمادگی براي سخنرانی(آمادگی از  .فکري یکطرفه از طرف معلم به شاگردان است
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رانی (ایجاد ارتباط بین معلم و شاگردان، جلب توجه شاگردان)، ، مرحله دوم، مقدمه سخن(لحاظ تجهیزات، عاطفی، زمان
مرحله سوم، متن و محتواي سخنرانی( جامع بودن، سازماندهی منطقی محتوا، استمرار توجه شاگردان در طول ارائه محتوا)، 

 )258تا  244؛ 1387مرحله چهارم، جمع بندي و نتیجه گیري(شعبانی، 

هاي خاصی را از طریق مشاهده و س مشاهده و دیدن استوار است. افراد مهارتروش نمایش: روش نمایشی براسا 
دیدن فرا میگیرند. ابتدا معلم کاري را در برابر چشم فراگیران انجام میدهد و سپس هر یک از آنان همان کار را تکرار میکنند. 

کوتاه نشان دهیم. مهمترین مزیت این روش این  با این روش میتوانیم مهارتی را به تعداد زیادي از افراد ونیز در طی زمانی
گیرد.البته در روش نمایشی به ناچار باید از روش سخنرانی  - است که آموزش آن به کمک اشیاء واقعی و حقیقی صورت می

ی روش نمایش )165؛ 1389نیز استفاده کرد. روش نمایشی براي درسهایی که جنبه عملی و فنی دارند به کار میرود.(صفوي، 
 مرحله آزمایش و سنجش- 4مرحله نمایش دادن - 3مرحله توضیح - 2مرحله آمادگی - 1 :داراي چهار مرحله بدین ترتیباست

روش ایفاي نقش: روش ایفاي نقش را میتوان براي تجسم عینی موضوعات و درسهایی که براي نمایشنامه مناسب  
به  -ایفاي نقش .گردان موضوعی را بصورت نمایشنامه اجرا میکنندهستند، به کار گرفت. در این روش، فرد یا افرادي از شا

به مهارتهاي خاص هنري مانند بازیگري در تئاتر و سینما نیازي ندارد، بلکه معلم بنا به  -معنایی که در اینجا به کار میرود
روش ایفاي نقش این است که  موقعیت، هدف و موضوع مورد نظر، بعنوان یک روش از آن استفاده میکند. از ویژگیهاي ممتاز

مشاهده کنندگان(شاگردان) با عملیات نمایشی و ایفاگران نقش ارتباط عاطفی برقرار میکنند و با هیجان مراحل نمایش را 
میبنیند و خود را درصحنه احساس میکنند. چون تمرکز حواس و ارتباط عاطفی در این روش زیاد است، یادگیري بهتر و 

 )269و 268؛ 1387رد.(شعبانی، مؤثرتر انجام میگی

« ، » بارش مغزي« روش بارش مغزي: این فن که در زبان انگلیسی حداقل سه معادل دارد، در زبان فارسی به 
تند «، »بارقۀ ذهنی فوران فکري« ، »ذهن انگیزي« ، » چرخش آزادانه افکار« ، » سیاهه تراوشات ذهنی«، » طوفان مغزي

بارش مغزي عبارت است از: تراوشات آنی و خودبهخودي ذهن دربارة موضوعی که مورد عالقه  .تو... ترجمه شده اس» اندیشی
و نیاز افراد است و آنان میخواهند دربارة آن تصمیم بگیرند یا براي آن راهحلهاي مناسبی بیابند. در این فن، طی زمانی محدود 

وجه به کیفیت و درستی آن یادداشت میشود حتی ضروري دقیقه) آنچه بالدرنگ به ذهن هر فرد میرسد، بدون ت 15تا  5(
نیست که نظرات به یکدیگر مربوط باشند. در این مرحله کمیت و تعداد نظرات مطرح است و کیفیتها در مراحل بعدي بررسی 

ي به هنگامی که اعضاي گروهی بخواهند قبل از تصمیم گیر- 1همچنین این فن در سه صورت قابل استفاده است:  .میشوند
هنگامی که حداکثر مشارکت - 3هنگامی که جنبههاي متعدد مسئلهاي نیاز به بررسی دارند. - 2راههاي مختلفی دست یابند.

 )183و 182؛ 1389از همۀ افراد گروه مورد نظر است.( صفوي، 

 آموزش و پرورش ابتدایی در ژاپن

ممتاز است وبیش از دوهزار سال سابقه ملت ژاپن از ملل کهن و قدیمی جهان است که داراي فرهنگ وتمدن  
تاریخی دارد ونظام آموزشی این کشور در مقایسه با نظامهاي آموزشی سایر کشورها از کارآیی باالیی برخوردار است. 

 )1389(آقازاده،

مروري کوتاه در مطالعات تطبیقی انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نشان میدهد که آموزش و پرورش 
می و بویژه دوره ابتدایی ژاپن ازکیفیت ممتازي برخوردار است و در سطح بین المللی تنها معدودي ازکشورهاي جهان عمو

 )  6؛ 1379قادرند با آن برابري کنند.( سرکارآرانی، 
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درنظام آموزشی ژاپن همواره اصالحات اساسی صورت گرفته است.به گفته آبیکو سابقه نخستین اصالحات در ژاپن به 
آغاز شده است و جدیدترین اصالحات در نظام 1980سال پیش میرسد و اصالحات اساسی اخیر نظام آموزشی از سال  500

 )1381صورت گرفته است. (آبیکو و ماتوبا  2002تا  1992آموزشی این کشور از 

وزش متوسطه دوم مراحل تحصیل در ژاپن شامل دوره قبل از دبستان، دوره ابتدایی، دوره آموزش متوسطه اول وآم 
 وآموزش عالی است.

هنگامیکه ژاپن در دوره فئودالیته قرار داشت، طبقه  16نظري اجمالی به تحوالت آموزش و پرورش ژاپن در قرن 
سامورایی که مسئولیت نظامی و ارائه آموزش را برعهده داشت مدارسی را در سرتاسر کشور ایجاد کرده بود تا به اطفال خانواده 

(مدارس معابد) در کل کشور تأسیس شدند که حدود » تراگویا«یی تعلیم دهند. در همین دوران مدارسی با عنوان هاي سامورا
چهل درصد دهقانان و مردم شهرنشین در این نوع مدارس تعلیم میدیدند. حضور یافتن در مدارس تراگویا کامالً داوطلبانه و 

میالدي) امر آموزش همگانی و تعمیم آن در سرلوحه اقدامات  1868ا ت 1600(سال » ادو«بدون شرایط سنی بود. در دوران 
هیچ دولتی و ملتی نمیتواند « فیلسوف ژاپنی اعالم کرد که »ناکائه توجو«اصالحی رهبران ژاپن قرار گرفته بود. در همین دوره 

سیستم آموزشی جدید ژاپن در  «.دبدون اینکه افراد آن کشور سواد، فرهنگ خود را ارتقاء دهند پیشرفت و توسعه داشته باش
تضمین و پیشرفت صنعت، فرهنگ از طریق معرفی دانش »و در آغاز امپراطوري میجی تأسیس شد که با هدف  1872سال 
بوجود آمد و از دوره ابتدایی تا پایان دوره دانشگاه را تحت پوشش خود قرار میداد. شعار این سیستم جدید آموزشی » غربی

براي  «.م به راه دورانی هستیم که در هیچ خانه روستایی یا شهري حتی یک نفر بی سواد وجود نداشته باشدما چش« این بود:
%کل  28انجام شد که  1872اولین بار قانون آموزش اجباري در ژاپن از همان نخستین سال اشاعه آموزش و پرورش جدید 

ساله شرکت  4و 3کان واجد شرایط ملزم شدند تا در تعلیمات کلیه کود 1886افراد واجد شرایط در آن شرکت کردند. از سال 
 .سال افزایش یافت 9سال و بعد از جنگ جهانی دوم به  6این دوره به  1908کنند. درسال 

به اجرا درآمد که در آن دو نکته اساسی در زمینه آموزش وپرورش  1947قانون اساسی جدید ژاپن در سوم مه 
برخالف  -حق مسلم هر فرد تلقی شد. ب) مشخص کردن اهداف و ماهیت آموزش وپرورش مطرح شد: الف) تعلیم وتربیت

طبق درخواست و تمایالت مردم و از طریق نمایندگان آنها انجام  -گذشته (دوران میجی) که توسط امپراطور معین میشد
معین شده  1947وپرورش مصوب میگرفت. اصول اساسی آموزش و پرورش در ژاپن در قانون اساسی و قانون بنیادین آموزش 

 )11و 10؛ 1370است.(آقازاده، مهرمحمدي، نادري، 

اهداف، مبانی و برنامه هاي درسی دوره ابتدایی در ژاپن در سطح ملی توجه خاصی به ارتباطات انسانی، پیوندهاي  
هاي درسی دوره ابتدایی بر دوستانه بین دانش آموزان، احساس تعلق به مدرسه و رشد اجتماعی کودکان دارد. در برنامه 

ارتباط تنگاتنگ محتواي آموزشی برنامه ها با دنیاي ملموس دانش آموزان تأکید زیادي میشود. شوراهاي متعددي در آموزش 
و پرورش بویژه شوراي برنامه ریزي درسی، مدیران، معلمان و والدین به شدت مراقب این ارتباط هستند و میکوشند تا آن را 

در هدفها و برنامه هاي درسی مدارس ابتدایی تجدید نظر شد و این  1984در سال  حوالت زمان متحول سازند.متناسب با ت
 تري صورت گرفت. در زمینه برنامه درسی این دوره بطور وسیع 1989اطالعات در سال 

 مهمترین اقدامات در این باره عبارت بودند از:

 تأکید بر آموزش اخالق به منظور درك و قبول مسئولیتهاي اجتماعی و کنترل نفس و خویشتن داري  .1
 باال بردن قابلیتهاي اساسی دانشآموزان (خواندن، نوشتن، حساب کردن و استدالل کردن .2
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 اصالح محتواي برنامه وگنجاندن مطالب درباره محیط زیست در برنامه درسی دوره ابتدایی .3
 هاي تحصیلی باالترهاي درسی مدارس ابتدایی با دورهن برنامههماهنگ کرد  .4
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برنامه هاي درسی دوره ابتدایی ژاپن برنامه هاي درسی دوره ابتدایی در ژاپن متوجه رشد همه جانبه شخصیت 
دوره ابتدایی ژاپن را متمایز کرده است. در این  کودکان است.این ویژگی نکته اي است که کیفیت آموزش و پرورش

برنامه ها در حدود یک سوم از فعالیت هاي آموزشی و وقت مدرسه صرف موضوعات غیرآکادمیک همچون هنر، 
موسیقی،کاردستی، تربیت بدنی، خانه داري، نقاشی و فعالیتهاي ویژه میشود. آنها سعی دارند تا در کنار زبان آموزي، 

به رشد اجتماعی و عاطفی، کارگروهی، مسئولیت پذیري، همکاري و تعاون، روحیه ایستادگی و تالش  حساب و علوم
 9؛ 1379براي رسیدن به هدف بعنوان عناصر اساسی آموزش ابتدایی در کودکان توجه داشته باشند.( سرکارآرانی، 

 )20تا

انتخاب کتب درسی تا حدي متنوع است.  طراحی برنامه هاي درسی در ژاپن بصورتی متمرکز میباشد ولی تهیه و 
برنامه هاي درسی مشترك و واحد باعث ایجاد زمینه هاي الزم براي تبادل نظر و بهرهمندي از تجربه هاي دیگران 

یادگیري را تسهیل کرده و روحیه آموختن از دیگران را ترغیب  -در آموزش میشود که این امر بهبود فرآیند یاددهی
 میکند. 

دانش هاي پایه و عمومی شامل – 1بخش عمده تقسیم میشود که عبارتند از:  4ي درسی دوره ابتدایی به برنامه ها
زبان ژاپنی، علوم اجتماعی، حساب، علوم، مطالعه محیط زندگی، موسیقی، هنر، کاردستی، خانه داري، تربیت بدنی، 

فریحی، شوراهاي دانش آموزي، هاي ویژه شامل گردشهاي علمی، اردوهاي تفعالیت– 3آموزش اخالق، - 2
فرصت مطالعه و یادگیري تلفیقی. هرساعت کالس درس دوره - 4جشنوارههاي گوناگون علمی، هنري، ورزشی و... 

 )135؛ 1382دقیقه است.(سرکارآرانی،  45ابتدایی 

ی محتوا، ارائه یادگیري مشارکت می کنند و خود در تهیه و سازمانده -دانش آموزان بصورت فعال در فرآیند یاددهی
درس و ارزشیابی آن بویژه در موضوعات بین رشته اي نقش اساسی دارند. ( دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی، 

) عوامل موفقیت توجه به پرورش کل شخصیت کودك، تاکید بر ارزشهاي اجتماعی، 1388نظامهاي آموزشی جهان، 
بهره گیري از روش یادگیري مشارکتی، تأکید بر زندگی ایجاد حس تعلق به مدرسه و کالس درس در کودکان، 

گروهی، توجه به فرد اندیشی، سازماندهی محیطی شوق انگیز براي کودکان در مدرسه، تأکید بر روش تفکر، حفظ 
شادابی و نشاط کودکان، جامعیت برنامه درسی علمی و اصالح و نوسازي آن، فرهنگ آموزش اثربخش و بکارگیري 

 ی مؤثر از مهمترین عوامل موفقیت آموزش وپرورش ژاپن است.روشهاي آموزش

محتواي آموزشی موضوعات درسی و زمان اختصاص یافته به هر موضوع دردورة ابتدایی ژاپن طبق مصوبات وزارت 
 30روز درسال تحصیلی دایر کنند و  210آموزش و پرورش ژاپن، مدارس ابتدایی موظفند کالسهاي خود را به مدت 
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روز مدارس ابتدایی فعال است.درطول  240به برنامه ها و فعالیت هاي فوق برنامه اختصاص دارد ودر مجموع  روز نیز
 )1389روز، دانش آموزان در مدارس حضور مییابند. (آقازاده،  5/5هرهفته نیز

تباط چندانی مورد تجدید نظر قرار گرفت باعث شد دروسی که ار 1989برنامه هاي درسی دوره ابتدایی که در سال  
با فعالیت هاي دانش آموزان در مقاطع دیگر تحصیلی نداشت، حذف شد و به جاي آن دروس عملی مورد نیاز و در 
ارتباط با برنامه هاي دوره هاي اول و دوم متوسطه جایگزین گردد. دروس دوره ابتدایی شامل زبان ژاپنی، علوم 

محیط زیست، هنر و کارهاي دستی، خانه داري، تربیت بدنی،  اجتماعی، ریاضیات، علوم تجربی، موسیقی، مطالعات
 تربیت اخالقی و فعالیت هاي ویژه است.

سال یکبار مورد تجدید نظر قرار میگیرد و آخرین تجدید نظر  5الی  3برنامه هاي آموزشی مدارس ابتدایی هر 
رسی، ضمن توجه به نیازهاي رو به صورت گرفت در تغییر برنامه هاي د 1989مارس  15همانگونه که اشاره شد در 
به پرورش ابتکارات و تقویت انگیزه فراگیري در دانش آموزان نیز توجه خاص مبذول  21رشد جامعه ژاپن طی قرن 

در کلیه پایه هاي دوره ابتدایی به مرحله اجرا در آمد(آقازاده،  1992شده است. برنامه تجدید نظر شده از سال 
1385( 

ابتدایی ژاپن کتب درسی در نظام آموزشی ژاپن مهمترین وسیله و ابزار در آموزش تلقی می کتب درسی در دوره 
شود وازآن براي آموزش هریک ازموضوعات درسی استفاده میشود. بنابراین بهبود وضعیت وکیفیت آن همواره مورد 

تألیف میشوند کلیه کتب هایی که توسط وزارت آموزش وپرورش توجه بوده است. درنظام آموزشی ژاپن به جزکتاب
درسی باید به تأیید این وزارتخانه برسد تا بتواند درآموزش مورد استفاده قرارگیرد. بنابراین دو نوع کتب درسی در 

هایی است که توسط کارشناسان وزارت آموزش مدارس ابتدایی ژاپن مورد استفاده قرار میگیرد نوع اول کتاب
ونوع دیگرکتابهایی استکه توسط ناشران خصوصی تألیف میشود ولی باید به تأیید وپرورش ژاپن تهیه وتألیف میشوند 

براي هرعنوان درسی در هر  .وزارت آموزش وپرورش ژاپن برسند تا اجازه تدریس در مدارس ابتدایی را داشته باشند
رش استانها و یک از پایه هاي تحصیلی دست کم چهار تا شش کتاب درسی تهیه میشود و شوراهاي آموزش و پرو

شهرستانها متناسب با شرایط فرهنگی، جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادي مناطق خود از میان کتابهاي درسی تأیید و 
منتشرشده براي هرعنوان در هر پایه تحصیلی یکی را انتخاب کرده و به مدارس تحت پوشش خود معرفی 

ی رادولت تأمین میکند. وزارت آموزش و پرورش، علوم میکنند.هزینه کتابهاي درسی در دوره آموزش و پرورش عموم
و فرهنگ با اتخاذ سیاست نظارت در تألیف و انتشارکتابهاي درسی، نیروي انسانی و امکانات اقتصادي زیادي را به 
میدان مشارکت فعال در تألیف و انتشارکتابهاي درسی کشانده است. کتابهاي درسی ازکیفیت باالیی برخوردار 

 )32تا  23، 1379(سرکارآرانی،  عموالً براساس آخرین یافته هاي علمی منتشر میشوند.هستند وم

روش تدریس روشهاي تدریس مورد استفاده در نظام آموزش ابتدایی ژ اپن شامل روشهاي: سخنرانی، نمایش، ایفاي 
(سرکارآرانی،  نقش،پرسش و پاسخ، اکتشافی، روشهاي سمعی و بصري، بارش مغزي و روش بدیعه پردازي است

1381( 

سال متوسطه دوم) به  3سال ابتدایی و  6سال (  9شیوه ارزشیابی دانش آموزان ژاپنی در دوره تعلیمات اجباري که 
انجامد بطور منظم از پایهاي به پایه باالتر تحصیلی ارتقاء مییابند. براي ورود به مدارس دوره دوم متوسطه طول می

آزمون ورودي که آموزش و پرورش ایالت و محل برگزار میکند برآیند. مدارس  الزم است دانشآموزان از عهده
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همه معلمان در سرار کشورهاي  خصوصی آزمون ورودي خاص خود را براي پذیرش دانشآموزان به عمل میآورند.
که جهان فعالیتهاي آموزشی خود را چه در کالس آموزشی و چه در مدرسه بطور منظم ارزشیابی میکنند. آنچه 

معلمان ژاپنی را بویژه در دوره ابتدایی در ارزشیابی آموزشی از دیگران متمایز میکند روشهایی است که براي این 
 امور بکار میبرند. 

اگر عملکرد نظام آموزشی در قالب اصطالحات ورودي وخروجی مورد بحث قرار گیرد، نظام ارزیابی در ژاپن بصورت 
وضوع هاي درسی پیش بینی میشود، موضوع هایی که محتواي آموزشی را زیر عمل میکند: ورودي در قالب م

خروجی (در قالب موفقیتهاي تحصیلی و رشد و توسعه) براساس  .مشخص میکند و معلمان باید آن را در نظر بگیرند
ه یک نظام ارزشیابی مشخص میشود و سنجشی که نتیجه آن در کارنامه دانش آموز ثبت میشود. این برگ ثبت نمر

ها هم براي سنجش عملکرد به کار گرفته میشود و هم زمینه بازخورد از سنجش را به عنوان راهنمایی فراهم 
 )1383میکند.(سرکارآرانی، 

 روش تحقیق 

هایی هستند که از طریق بررسی اسناد و مستندات، به بررسی پژوهشهاي تطبیقی آموزش وپرورش از جمله پژوهش
وزشی و مقایسه آنها با یکدیگر میپردازند. با این مقایسه ضمن یافتن نقاط مشترك و مشابه محتوا و کارایی نظامهاي ام

نظامهاي مختلف آموزشی مشخص میشود که هریک از روشهاي گوناگون در دستیابی به هدفهاي یکسان تا چه حد از کارآیی 
وناگون آموزشی و کیفیت کار هر یک را روشن الزم برخوردار بوده اند.همچنین این بررسی نقاط مخالف و متضاد نظام هاي گ

میسازد. این مطالعات براي اصالح و بازسازي مجدد نظامها براساس مالحظات و مشاهدات تطبیقی و رشد و افزایش فعالیتهاي 
 )1371بین المللی و فراملیتی الزم و حیاتی هستند.(فرجاد، 

 - ی نظامهاي آموزشی و مقایسه آنها با یکدیگر میمطالعات تطبیقی آموزش وپرورش به بررسی محتوا و کارآی 
پردازد. با این مقایسه ضمن یافتن نقاط مشترك و مشابه نظامهاي مختلف آموزشی مشخص میشود که هر یک از روش هاي 

 گوناگون در دستیابی به هدفهاي یکسان تا چه حد از کارآیی الزم برخوردار بوده اند.

ینش و انتخاب روش تحقیق در تمام تحقیق هاي انجام شده و مورد بررسی به نوع تحقیق و شیوه اجراي آن گز 
موضوع، اهداف و ماهیت آن تحقیق بستگی دارد. محقق براي پاسخ به مسئله تحقیق ملزم است که به انتخاب روش شناسی 

ن هنگام به مسئله مورد نظر پاسخ کلی بپردازد تا به کمک آن بتواند اطالعات را جمع آوري و داده ها را تجزیه وتحلیل کند و آ
بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش شود و » آنچه هست « دهد.بدین منظور در این تحقیق سعی برآن است تا 

نتایجی عینی از موقعیت گرفته شود. هدف محقق توصیف و گزارش موقعیتها براساس اطالعاتی که جنبه وصفی دارند است. با 
پردازد، بنابراین پژوهش حاضر از نوع  - ع پژوهش که به بیان عینی و واقعی و تجزیه وتحلیل مدارك میتوجه به موضو

مرحله اي جرج. اف.بردي  4تطبیقی میباشد که با استفاده از تحلیل اسناد و براساس الگوي  -کاربردي و روش آن توصیفی
المللی در قلمروي آموزش و پرورش به چهار مرحله ي مشخص بردي در جریان مطالعات تطبیقی و بین  .صورت گرفته است

  . مرحله مقایسه4. مرحله همجواري 3 مرحله تفسیر. 2 . مرحله توصیف1اشاره کرده است که عبارتند از

جامعه و نمونه آماري جامعه آماري در این تحقیق برنامه هاي درسی دوره ابتدایی درکشورهاي ایران، ژاپن است و با 
اهداف تحقیق نمونه گیري صورت نگرفته است، و برنامه هاي درسی دوره ابتدایی( شامل اهداف آموزشی، محتوا  توجه به

 آموزشی، روشهاي تدریس و شیوه هاي ارزشیابی) کشورهاي مذکور مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.
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روش اسنادي شامل استفاده از به منظور جمع آوري اطالعات در مورد موضوع تحقیق از  روش جمع آوري داده ها: 
 نشریات، مقاالت و پایان نامه هاي موجود در کتابخانه ها و همچنین منابع اینترنتی استفاده می شود.

 تجزیه وتحلیل داده ها

پاسخگویی به سواالت پژوهش سوال اول پژوهش: در طراحی برنامه درسی دوره ابتدایی ایران، ژاپن، چه دیدگاههایی 
طراحی برنامه هاي درسی یعنی تعیین یک شکل معین از محتوا، چارچوب و یا انگارهاي از فرصتهاي  مطرح است ؟ در

یادگیري دیدگاهها و طرحهاي مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها دیدگاههاي مبتنی بر موضوع درسی، مبتنی بر 
شها و فعالیتهاي اجتماعی، مبتنی بر نیازها و شایستگیهاي خاص و تکنولوژي، مبتنی بر صفات و فرآیند انسانی، مبتنی بر نق

با توجه به مطالب فوق و اطالعاتی که در خصوص آموزش ابتدایی در کشورهاي مورد مطالعه مطرح شده  .عالئق فردي است
است میتوان بیان کرد: در ایران برنامه هاي درسی توسط وزارت آموزش و پرورش و بصورت متمرکز و یکسان براي تمامی 

طق آموزشی کشور طراحی میگردد. در حوزه طراحی برنامه هاي درسی، ایران بیشتر بر دیدگاههاي مبتنی بر موضوع منا
درسی، شایستگی هاي خاص و تکنولوژي، صفات و فرآیندهاي انسانی و تا حدودي نیز بر نقش ها و فعالیت هاي اجتماعی 

در ژاپن برنامه هاي درسی بصورت متمرکز و از  ه چندانی نشدهاست.استوار است، و به نیازها و عالئق فردي دانش آموزان توج
سوي وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ بعنوان دستگاه مرکزي که مسئولیت امور آموزش و پرورش کشور را در سطح ملی 

ات و فرآیند طراحی برنامه هاي درسی در ژاپن به ترتیب بیشتر بر دیدگاههاي مبتنی بر صف برعهده دارد، صورت میگیرد.
انسانی، نقشها و فعالیت هاي اجتماعی، نیازها و عالئق فردي، شایستگی هاي خاص و تکنولوژي و همچنین موضوع درسی 

 استوار است.

سوال دوم پژوهش: اهداف آموزشی در دوره ابتدایی ایران، ژاپن، انگلستان کدامند؟ هدفهاي کلی آموزش ابتدایی در 
پرورش استعدادهاي کودکان و کمک  .2براي تزکیه نفس و پرورش فضایل اخالقی دانش آموزان  ایجاد محیط مساعد .1ایران 

ایجاد مهارتهاي اساسی در زمینه خواندن، نوشتن و حساب  .4پرورش قواي جسمی دانش آموزان  .3به رشد خالقیت آنان 
یت نکات بهداشتی در خانواده و جامعه و آموزش بهداشت به منظور رعا .5کردن و نیز آموزش رفتارهاي اجتماعی به آنان 

. اهداف این دوران شامل ابعاد اخالقی، اعتقادي، 6براساس مصوبه ششصد و چهل و هفت شوراي عالی آموزش و پرورش 
  فرهنگی، علمی وآموزشی، هنري، اجتماعی، سیاسی، زیستی و اقتصادي است

ردي در ایجاد وتقویت اعتماد به نفس در کودکان از در ژاپن این اهداف شامل: پرورش روح همکاري و استقالل ف
پرورش درك صحیح از شرایط  -طریق تجاربی که در زندگی اجتماعی در درون مدرسه و خارج از مدرسه کسب می کنند؛ 

ه آموزش مهارتهاي روزمره زندگی، دانش پای -اجتماعی، تعاون عمومی،آداب و رسوم ملّی و پرورش روح همکاري بین المللی؛ 
پرورش توانایی براي درك طبیعت ومحیط زیست وکوشش در حفظ  -ومهارتهاي اساسی در حساب، زبان ژاپنی وهنرهاي زیبا؛ 

 پرورش عادتهاي صحیح والزم براي زندگی اجتماعی و رشد متعادل جسمی و روحی - .آنها

چه مواردي می باشد؟ دروس  سوال سوم پژوهش: محتواي برنامه هاي درسی در دوره ابتدایی ایران، ژاپن شامل 
آموزشی مورد استفاده در ایران عبارت است از: قرآن، هدیه هاي آسمانی، ریاضیات، انشاء فارسی، امالء فارسی، خواندن فارسی، 

در ژاپن شامل زبان ژاپنی، مطالعات اجتماعی، حساب، علوم  مطالعات اجتماعی، هنر، علوم تجربی و بهداشت، ورزش است.
 لعات محیط زندگی، موسیقی، هنر وکاردستی، خانه داري، تربیت بدنی، آموزش اخالق، فعالیتهاي ویژه استتجربی، مطا
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سوال چهارم پژوهش: روشهاي تدریس در دوره ابتدایی ایران، ژاپن شامل چه مواردي میباشد؟ روشهاي مورد 
در ژاپن  مغزي، و روش بدیعه پردازي است.استفاده در ایران شامل: سخنرانی، نمایش، ایفاي نقش، پرسش و پاسخ، بارش 

سخنرانی، نمایش، ایفاي نقش، پرسش و پاسخ،اکتشافی، بارش مغزي، و روش بدیعه پردازي، روشهاي سمعی و بصري، تلفیقی 
 است.

سوال پنجم پژوهش: شیوه هاي ارزشیابی در دوره ابتدایی ایران، ژاپن شامل چه مواردي میباشد؟ نحوه ارزشیابی 
) است و  0- 20ر پایههاي اول، دوم و سوم توصیفی و در پایههاي چهارم و پنجم ارزشیابی مستمر و پایانی با نمره (ایران د

ارزشیابی در کشور ژاپن بصورت توصیفی برگزار میگردد و امتحانات رسمی  بصورت کتبی، شفاهی و عملی برگزار می گردد.
بی براساس مشاهده فعالیتهاي کالسی، پرسشهاي پایانی در هر کالس درس براي ارزشیابی دانش آموزان وجود ندارد و ارزشیا

 گیرد – صورت می

سوال ششم پژوهش: چه تفاوتها و چه تشابهاتی در برنامه هاي درسی دوره ابتدایی این دو کشور وجود دارد؟ وجوه 
وجوه تفاوت اهداف  .ستی و اقتصادي استتشابه اهداف آموزش ابتدایی ایران با ژاپن در اهداف اخالقی، فرهنگی، اجتماعی، زی

آموزشی ایران با دو کشور مذکور اینست که: در ایران اهداف شامل اعتقادي، فرهنگی، هنري و سیاسی است و در ژاپن عبارت 
  .از ارزشهاي فردي میباشد

 نتیجه گیري

درکشورهاي ایران، ژاپن براساس یافته هاي پژوهش در این پژوهش به بررسی ومقایسه رویکردهاي برنامه درسی 
اهداف آموزشی، محتوا آموزشی، روشهاي تدریس و شیوههاي ارزشیابی پرداخته شده است. خالصه نتایج پژوهش به شرح زیر 
میباشد: آموزش و پرورش ابتدایی ایران با نگاهی اجمالی به آموزش و پرورش ایران در مییابیم که در طراحی برنامه هاي 

ر پایه دیدگاه هاي مبتنی بر موضوع درسی، صفات و فرآیندهاي انسانی، شایستگی هاي خاص و تکنولوژي، تا درسی بیشتر ب
حدودي به نقشها و فعالیت هاي اجتماعی استوار بوده و از آنجا که برنامه هاي درسی در ایران توسط وزارت آموزش و پرورش 

وزان بصورت یکسان طراحی میگردد، به نقش و جایگاه نیازها و بطور یکسان براي تمامی بخشهاي آموزشی و تمامی دانشآم
مراحل تحصیلی ایران شامل دوره هاي پیش دبستان، دبستان، راهنمایی و  عالیق فردي دانشآموزان توجه چندانی نشدهاست.

یري داشته متوسطه است. دوره ابتدایی بصورت رسمی کمتر از یکصد سال قدمت داشته و از نظر پوشش تحصیلی رشد چشمگ
است و از نظر محتوا و روشها نیز همواره اصالحات آموزشی مختلفی به منظور بهبود کیفیت آموزشی صورت گرفته است. بویژه 

 5پس از پیروزي انقالب اسالمی که تغییرات قابل توجهی در جنبه هاي مختلف صورت گرفته است.این دوره تا کنون به مدت 
سال  6براساس طرح جدید ساختار آموزشی به  91 - 92را در بر میگیرد، که از سال تحصیلی سال  10تا  6سال بوده و سنین 

افزایش مییابد. هدف از آموزش این دوره ایجاد محیطی مساعد براي تزکیه نفس و پرورش فضیلتهاي اخالقی دانش آموزان، 
انش آموزان،پرورش مهارتهاي خواندن، پرورش استعدادهاي بالقوه وکمک به پرورش خالقیت آنان، پرورش قواي جسمی د

نوشتن وحساب کردن و آموزش رفتارهاي اجتماعی به آنان و همچنین آموزش نکات بهداشتی در خانواده و جامعه است. با 
آموزشی،  -توجه به مصوبه ششصد و چهل وهفت شوراي عالی آموزش و پرورش اهداف آموزشی ابعاد اعتقادي، اخالقی، علمی

کتابهاي درسی در این دوره آموزشی توسط سازمان  .فرهنگی، اقتصادي و زیستی را شامل میگردد -سی، هنرياجتماعی، سیا
پژهش و برنامه ریزي آموزشی وزارت آموزش و پرورش تهیه و تدوین میگردد و براي تمامی دانش آموزان بطور یکسان 

، انشاء و امالء فارسی، خواندن فارسی، مطالعات محتواي آموزشی این دوره شامل دروس: قرآن، تعلیمات دینی .میباشد
اجتماعی، هنر، علوم تجربی و بهداشت، ریاضیات و ورزش است، و دروس این دوره توسط یک معلم تدریس شده و تنها براي 
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ورزش یک مربی جداگانه فعال است. معلمین براي تدریس دروس این دوره از روشهایی مثل سخنرانی، نمایش،ایفاي نقش، 
رسش و پاسخ، بارش مغزي و بدیعه پردازي بهره میگیرند.شیوه هاي ارزشیابی در این دوره تا پایه سوم بصورت توصیفی و در پ

) و توسط آزمونهاي کتبی و شفاهی و عملی صورت میپذیرد. براساس طرح  0- 20پایههاي چهارم و پنجم بصورت نمرهاي (
آموزش و پرورش ایران  .ت توصیفی و در پایه پنجم و ششم نمرهاي میگردد) تا پایه چهارم بصور 91 - 92جدید آموزشی ( 

طی چند دهه اخیر پیشرفتهاي بسیاري را داشته و در بهبود محتواهاي آموزشی و بکارگیري تکنولوژي در مدارس و... توانسته 
کیفیت و انعطاف پذیري محتوي و عدم  به پیشرفتهایی نایل گردد، ولیکن همچنان با برخی مشکالت روبرو هستیم از جمله:

فقر اقتصادي و عدم تقبل  .2متدهاي آموزشی و نادیده انگاشتن خالقیت، نظم، مسئولیت پذیري و انجام فعالیتهاي گروهی 
عدم تعهد والدین جهت گمارش  .3هزینههاي باالي آموزشی دانش آموزان توسط والدین و تأثیرات سوء آن بر آموزش فرزندان 

عدم صراحت موضوعات  .4سال به مدارس ابتدایی به واسطه ضعف قوانین آموزشی کشور  10تا  6هاي سنی کودکان رده
 .5آموزشی و عدم هماهنگی موضوعات مذکور با الگوهاي پیشرفت کشور در نتیجه فقدان هماهنگی میان آموزش و بازار کار 

اعمال تغییرات سریع جهانی در زمینه توسعه علمی. ایجاد وقفه در کیفیت آموزش و روشها و تجهیزات داخلی به واسطه 
بهترین آموزش ها بوده و در سطح بین المللی کشورهاي  آموزش و پرورش ابتدایی ژاپن آموزش و پرورش ابتدایی ژاپن از جمله

درسی ژاپن به ترتیب اندکی قابلیت برابري با آن را دارند. با نگاهی به برنامه هاي درسی ژاپن درمییابیم که طراحی برنامه هاي 
بیشتر بر دیدگاه هاي مبتنی بر صفات و فرآیندهاي انسانی، نقشها و فعالیت هاي اجتماعی شاگردان، نیازها و عالیق فردي، 
شایستگیهاي خاص و تکنولوژي و سپس موضوع درسی توجه میشود. اهداف و برنامههاي درسی ژاپن در سطح ملی توجه 

یوندهاي دوستانه میان دانشآموزان، رشد اجتماعی کودکان و همچنین احساس تعلق آنان به خاصی به ارتباطات انسانی و پ
پرورش روح همکاري و استقالل فردي در  - :محیط مدرسه دارد. اهداف آموزشی ژاپن را میتوان بطور خالصه چنین بیان کرد

اعی در درون مدرسه و خارج از مدرسه کسب ایجاد وتقویت اعتماد به نفس در کودکان از طریق تجاربی که در زندگی اجتم
آموزش  -می کنند المللیپرورش درك صحیح از شرایط اجتماعی، تعاون عمومی،آداب و رسوم ملّی وپرورش روح همکاري بین 

پرورش توانایی براي درك  -مهارتهاي روزمره زندگی، دانش پایه ومهارتهاي اساسی در حساب، زبان ژاپنی وهنرهاي زیبا 
پرورش عادتهاي صحیح والزم براي زندگی اجتماعی ورشد متعادل جسمی و  - .ومحیط زیست وکوشش در حفظ آنها طبیعت

بخش عمده تقسیم میشود: دانش پایه و  4روحی طراحی برنامههاي درسی دوره ابتدایی ژاپن بصورت متمرکز بوده و به 
تفریحی،...) و فرصت مطالعه و یادگیري تلفیقی.یادگیري  عمومی، آموزش اخالق، فعالیتهاي ویژه (گردشهاي علمی، اردوهاي

تلفیقی بصورت یک واحد درسی نیست، بلکه فرصتی براي یادگیري است که در هر مدرسه براساس شرایط طبیعی، فرهنگی، 
ه درسی در آموزشی و... توسط خود دانشآموزان فراهم میگردد و هدف آن برقراري ارتباط میان عناصر و موضوعات مختلف برنام

فعالیتهاي آموزشی مدارس ژاپن است. هدف از این برنامه ایجاد زمینه هاي الزم براي شکوفایی قابلیت هاي فردي دانش 
کتاب هاي درسی در این دوره عالوه بر اینکه توسط وزارت آموزش وپرورش  آموزان و گسترش تجربه هاي فردي آنان است.

تهیه شده و به تأیید آموزش و پرورش میرسد تا مورد استفاده قرار گیرند. شایان تألیف میگردد توسط ناشران خصوصی نیز 
کتاب درسی تهیه میگردد که متناسب با شرایط  6تا  4ذکر است براي هر عنوان درسی در پایه هاي تحصیلی مختلف بین 

آموزشی این دوره شامل: زبان ژاپنی، محتواي  فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی و... مناطق مختلف مورد استفاده قرار میگیرند.
مطالعات اجتماعی، ریاضی، علوم تجربی، مطالعات محیط زیست، موسیقی، هنر وکاردستی، خانه داري، تربیت بدنی، آموزش 
اخالق، فعالیتهاي ویژه است که معلمین ژاپنی براي ارائه این دروس از روشهاي سخنرانی، نمایش،ایفاي نقش، پرسش و پاسخ، 

شیوههاي ارزشیابی از دانشآموزان ژاپنی توسط  .مغزي و بدیعه پردازي، اکتشافی و روش سمعی و بصري بهره میگیرندبارش 
معلمان از طریق امتحانات رسمی صورت نمیگیرد بلکه معلمان براي سنجش پیشرفت دانشآموزان و ارزشیابی کار خود 

وهی دانش آموزان از فعالیتهاي کالس درس، یادداشتها و گزارشهاي شیوههاي متنوعی را بکار میبرند. خوداندیشی و بازتاب گر
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دانشآموزان در هر ساعت کالس، و در برخی مدارس معلمان با طرح سواالت انتقادي از دانشآموزان میخواهند تا آنچه را که 
 براي بهبود فعالیتهاي آموزشی الزم است بیان کنند

لت دارند و هرگونه مقایسه اي بین این اهداف نظامهاي آموزش و در تعیین اهداف آموزشی عوامل بیشماري دخا
پرورش بدون بررسی آثار و عوامل موثر در تهیه و تدوین آن اهداف نتیجه اي فاقد مبناي علمی بدست میدهد و بدون تردید 

تخب به گونهاي بر اهداف عواملی چون تاریخ، اقتصاد، موقعیت جغرافیایی، آراء و عقاید فلسفی حاکم در هریک از کشورهاي من
نظام آموزشی و محتواي درسی، ساعات آموزشی، روشهاي تدریس مورد استفاده و همچنین شیوههاي ارزشیابی از آنها تأثیر 

منظور از سیستم آموزشی کشور، فرهنگ مردم و سیاستهاي حاکم بر جامعه است. در ژاپن با توجه به نیازها، شرایط  .میگذارد
از سوي دیگر با مطالعه اهداف نظام آموزش و  .ن شده و نتایج احتمالی نظام آموزشی را در نظر گرفتهاندو واقعیتها تدوی

پرورش ایران متوجه میشویم که منظور این اهداف در آموزش و پرورش بطور واضح مشخص نشدهاست و بدون توجه به 
نحوه انتخاب و بیان و ماهیت اهداف آموزشی آنچه را که واقعیتها و قلمروهاي عینی تدوین شدهاند، بنابراین در کشور ما در 

میبایست بعنوان رهنمودي جهت تعیین مأموریت نظام آموزش و پرورش باشد، توجه نشده است. آموزش و پرورش در ژاپن بر 
تالش هستند طبیعت روانی کودکان استوار است و تالش میکند زندگی شوق انگیزي را براي آنها فراهم سازد. معلمان بر این 

که به کودکان بیاموزند که چگونه فراگیرند و از مدرسه و کالس درس لذت ببرند، چرا که لذت بردن دانشآموزان از فرآیند 
یادگیري امري بسیار مهم تلقی میشود و نتیجه آن بسیار ارزشمند است. برنامه هاي درسی و محتواي آموزشی مدارس ابتدایی 

ان ارتباط تنگاتنگی دارد و با بهرهگیري از وسایل گوناگون آموزشی و کمک آموزشی و روشهاي با زندگی اجتماعی دانشآموز
نوین یادگیري تجربهاي سازنده را براي آنها فراهم میسازد. زندگی در مدرسه به دانش آموزان این امکان را میدهد که 

در حالیکه آموزش و پرورش در ایران زمینه  .هندمهارتهاي الزم براي رشد و شکوفایی و عادت به رفتار گروهی را گسترش د
قرب الهی را در بچه ها آماده میسازد و یکی از مهمترین نقاط ضعف اساسی نظام آموزشی ما که همواره موجب شده است تا 

ت در استعدادهاي بالقوه، بالفعل نشوند عدم تطبیق مطالب ارائه شده در کتب با محیط زندگی دانش آموزان و کثرت موضوعا
کتابهاي درسی است که عمالً به دانشآموزان فرصت نوآوري، خالقیت و ابتکار، هم اندیشی و تجزیه وتحلیل مسائل مربوط به 
دروس خصوصاً دروسی مانند ریاضی و علوم تجربی را نمیدهد. به عبارتی دیگر حجم کتابهاي درسی در مدارس ما آنقدر زیاد 

و در نتیجه فرصت نوآوري و خالقیت را ندارند. بدون شک خالقیت و نوآوري حاصل است که دانشآموزان فرصت فکر کردن 
تفکر و اندیشه است و انسان براي اینکه اندیشه کند نیازمند فرصت، محیط مناسب و تشویق زیاد است و این در شرایطی است 

رین دلیل وجود مسائل و موانع بزرگ در به نظر میرسد مهمت .است که نظام آموزشی ما چنین فرصتی را به دانشآموزان نداده
راه اصالح نظام آموزشی ایران عدم برخورد علمی و اصولی با نظام برنامه ریزي درسی است و با وجود اینکه موضوع همواره 

ي مورد بحث و نقد دائمی رسانهها، همایشها و رسانههاي پژوهشی قرار گرفته به نظر میرسد در چرخه یا دور باطل برنامه ریز
محدودیتها مهمترین محدودیتی که در این تحقیق وجود داشت کمبود  درسی غیر سیستمی و غیر علمی گرفتار آمدهایم.

ایجاد دوره هاي آموزش ضمن  -پیشنهادهاي کاربردي  منابع در داخل کشور و مشکل بودن دسترسی به منابع خارجی بود.
برگزاري دوره هاي آشنایی با نظامهاي آموزشی  - معلومات آنان  خدمت براي مربیان و معلمان مدارس جهت به روز رسانی

ارتقاء کیفیت فرآیند تعلیم و تربیت با  - سایر کشورها به منظور بهرهگیري از آنها جهت رشد و ارتقاء نظام آموزشی کشورمان 
 - یع جهانی در زمینه توسعه علمی تألیف کتب درسی متناسب با تغییرات سر - تکیه بر استفاده هوشمندانه از فناوریهاي نوین 

تألیف کتب درسی بصورت غیر متمرکز براي هماهنگ کردن مطالب و موضوعات آن با ویژگیهاي فرهنگی و بومی مناطق 
بررسی راهها و عوامل مؤثر در  -بررسی نظامهاي آموزشی کشورهاي مختلف جهان  -مختلف کشور پیشنهادهاي پژوهشی 

بررسی راههاي جذب مشارکتهاي مردمی در امر بهینه سازي  -ابتدایی که راهنمایان دانشآموزان باشندایجاد انگیزه در معلمان 
 بررسی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ابتدایی در دروس مختلف  -آموزش ابتدایی 
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 201علی یزدخواستی

 202سحربابائی*

 203مریم عباسی

 چکیده

فرایند جهانی شدن موضوعی بحث برانگیز و درعین .متداول شده است 1980جهانی شدن اصطالحی است که از اواسط دهه 
حال مهم است و ازدیدگاه هاي متفاوت و گاه متضاد بدان پرداخته شده است. جهانی شدن زنجیره ایی از دگرگونی هاست که 

احد عرصه هاي گوناگون فرهنگ، سیاست و اقتصادکشورهاي جهان را دربرگرفته و گمان می رود درنهایت به ایجاد یک نظام و
جهانی بیانجامد. می توان جهانی شدن را به معناي تحقق شرایط جهانی که در آن پیوستگی فرهنگ هاي محلی با یکدیگر 

سیاسی، بعد علمی و فناوري و -حاصل می شود تعریف نمود که داراي ابعاد متعددي است ازجمله بعد اقتصادي، بعداجتماعی
یژه اي است.جهانی شدن از بعد فرهنگی بیشتر ناظر بر فشردگی زمان و مکان بعد فرهنگی که هریک داراي ماهیت و اهمیت و

و پیدایش شرایط جدیدي براي جامعه جهانی و جهانی شدن فرهنگ است.شناخت این پدیده براي کشورهایی که برحفظ 
اشت بسیار مهم ارزش فرهنگی خود اصرار دارند، براي شناخت چالش هایی که این پدیده براي آنها به همراه خواهد د

است.دراین مقاله تالش شده به مطالعه تأثیر جهانی شدن بر فرهنگ محلی ایران و آفریقاي جنوبی پرداخته و نشان دهیم که 
فرهنگ هاي محلی در پرتوي جهانی شدن هم به حیات و بقاي خود ادامه می دهند. روش پژوهش حاضر ازنوع کیفی بوده و از 

مجالت، مقاالت معتبرداخلی وخارجی) براي گردآوري اطالعات مورد نیاز، استفاده شده است. نتایج  اسناد کتابخانه اي و (کتب،
بدست آمده نشان داد که فرایند جهانی شدن تاثیري ژرف برحیطه هاي مختلف زندگی داشته است بخصوص جنبه فرهنگی 

تمدن خاص بدون توجه به تمایزها و تفاوت  جهانی شدن فرهنگ بر جهانی سازي هنجارها، عقاید و اهداف یک فرهنگ وکه 
 هاي فرهنگی بادیگر ملت ها و تمدن هاست.

 فرهنگ، جهانی شدن، جهانی سازي، بعدفرهنگی جهانی شدن.واژگان کلیدي: 

 مقدمه

آغاز مرحله اي از تاریخ که با تفاسیر متعددي توأم بوده است. برخی آن را عصرپایان  1990پایان جنگ سرد و آغاز دهه ي 
تاریخ، بعضی عصر پایان ایدئولوژي، عده اي عصر فرهنگ و پاره اي آن را عصر تمدن ها نامیده اند. آن چه که در سال هاي 

هاي جنگ سرد، بیش از همه بدان امید بسته بودند، فرا رسیدن عصري به دور از پایانی قرن بیستم با فروکش کردن شعله 
جنگ و درگیري هاي ایدئولوژیک بود و نامیدن دهه ي پایانی این قرن به دهه ي فرهنگ توسط سازمان تربیتی علمی 

ی، داراي خصوصیات و ). براین اساس فرهنگ ملی هرسرزمین1388فرهنگی ملل متحد (یونسکو) نوید بخش آن بود(چوپانی،
ویژگی هاي خاص آن سرزمین است که به واسطه عناصر تاریخی، جغرافیایی، مذهبی، عقیدتی و کلیه آن خصوصیاتی که رنگ 
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و بوي خاصی دارد و به آن ملت هویتی متفاوت از دیگران می دهد، شکل می یابد. همین موضوع نیز در مورد فرهنگ محلی، 
ی کند که بیانگر برخی حوزه هاي محدودتر  بوده و زمینه ساز شکل گیري دیدگاه ها و منتهی در سطح کوچکتر صدق م

نگرش هاي محلی است. در همین راستا، در عصر حاضر و در دنیاي جدید با وجود فاصله هاي مکانی بسیار و تاثیر محیط 
ل اینترنت و ماهواره و فرایندي که از آن به جغرافیایی بر تغییرات فرهنگی و نوع فرهنگ، به واسطه وجود رسانه هاي فراگیر مث

). براین 1386عنوان جهانی شدن یاد می کنند، فرهنگ ها از تاثیرپذیري و تاثیرگذاري بیشتري برخوردارشده اند (کاردان،
ه اساس، در پژوهش حاضر به مطالعه تأثیر جهانی شدن بر فرهنگ محلی ایران و آفریقا می پردازیم و نشان خواهیم داد ک

 فرهنگ ها در پرتوي جهانی شدن هم به حیات و بقاي خود ادامه می دهند.

 مبانی نظري

 204فرهنگ

فرهنگ از مهمترین و مطرح ترین مفاهیم در علوم اجتماعی است. به همین دلیل تعریف اصطالح فرهنگ در متون علمی 
ن تعریف رسمی و نسبتا جامع از فرهنگ را جامعه شناسی و انسان شناسی از وسعت و گستردگی بسیاري برخوردار است. اولی

میالدي در کتاب فرهنگ ابتدایی خود ارائه داد. او درتعریف انسان 1871مردم شناس انگلیسی در سال » 205ادوارد تایلر« 
شناختی خود از فرهنگ می نویسد: فرهنگ عبارت است از مجموعه پیچیده اي که دربرگیرنده راستی ها و اعتقادات، هنرها، 

قیات، قوانین، عادات و آداب و رسوم و هرگونه توانایی دیگري است که انسان به عنوان عنصري از جامعه به دست می اخال
زش و مواي آهمعنـ»بEducationت «ـۀلغـترجمدقدیمیخويمعناان، در یرت ابیاادیخ رتادر ).فرهنگ 1378آورد(نصرآبادي،

انتاثیر این گونه ترجمه را مشاهده کرد. وزارتخانه هاي وـحاضرمیتلحاحتیو گذشته نمتوري ازبسیاو در ست اتربیت و تعلیم 
با » Culture«فرهنگ و آموزش عالی و فرهنگ و ارشاداسالمی نیز با این ترجمه از فرهنگ، معناسازي کرده اند. اما مفهوم 

سان شناسان، تحول و درعین حال اینکه داراي ریشه التین قدیم است، ولی در قرون اخیر توسط دانشمندان علوم اجتماعی و ان
گسترش پیدا کرده و به مجموعه آداب و رسوم، باورهاي دینی، علم، هنر و اخالقیات اطالق شده و در زبان فارسی نیز در دهه 

) فرهنگ مجموعه اي از 1397)به اعتقاد شمس (1388هاي اخیر در همین معنی بکار رفته است.(صحبت لو و میرزامحمدي، 
شها، آداب، رسوم، سنت ها، دانش، زبان، جهان بینی، نگرشها و نحوه ي زندگی مردم است که از نسلی به نسل باورها، ارز

). به دیگرسخن، فرهنگ دربردارنده ي همه ي امور اعم از روحی و ذهنی و مادي 108، ص1397دیگرمنتقل می شود(شمس،
در چیزهاي از پیش موجود و چه به صورت کامال بدیع و  و عینی است که انسان ها به اشکال گوناگون، چه با دخل و تصرف

). از این تعاریف می توان به یک وجه مشترك رسید و آن وجود دسته اي از اعتقادات و 1393تازه، پدید آورده اند( طارمی راد،
ها، باورها و سنت  باورهاي عجین شده درانسان است که ضمیر ناخودآگاه او را هدایت می کند. طبق نظر جامعه شناسان ارزش

ها یا به عبارتی فرهنگ در میان پنج عامل از جمله زبان و ادب، دین و آیین معیشت و اقتصاد، تاریخ و رویداد، پیرامون و 
جغرافیا شکل می گیرد و آنچه را که مطابق با میل خویش است برمی گزیند و می سازد. همچنین فرهنگ داراي پنج ویژگی 

نگ آموختنی و خشنودي بخش است ، وحدت و یگانگی می آفریند، امري اجتماعی ، ذهنی و تصویري می باشد از جمله: فره
 است که سازگاري بوجود می آورد.
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 206جهانی شدن

در هزاره سوم میالدي، پرسشهاي عمده اي که ذهن و زبان فیلسوفان، متفکران و صاحب نظران حوزه هاي مختلف اجتماعی، 
و در » Globalization«ا به خود مشغول کرده، مقوله ي جهانی شدن است. در زبان انگلیسی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی ر

).اصطالح جهانی 1388؛ کلمات معادل جهانی شدن یا جهان گرایی هستند(صحبت لو و میرزامحمدي،»العوله «زبان عربی، 
ان قرار گرفته است. فرهنگ لغات وستر در مورد استفاده محقق 1960شدن با وجود پیشینه به کارگیري نقطه جهانی از حدود

تحقیق لغت نامه اي بود که جهانی شدن را تعریف کرد. جهانی شدن پدیده اي است که در بیشتر پژوهش ها و 1961سال 
تاکنون یا بطور مستقیم و یا به عنوان پدیده جانبی موثر در وقوع رویدادهاي موردنظر 60مطالعات جامعه شناسانه از دهه 

).جهانی شدن امري اجتناب ناپذیر و مطلوب است که با سست ساختن مرزها، 1388ن مورد توجه بوده است. (شمسی،محققا
جغرافیاي اجتماعی را چنان متحول میسازدکه مسائل داخلی و خارجی به یکدیگر گره میخورد. درواقع مواجهه با مساله جهانی 

تمامی افراد جامعه در هر سطح از زندگی و آگاهی، به نوعی با این  شدن به طور جالبی به امري اجتناب ناپذیربدل شده و
 ).1393مساله مواجه هستند( صفرزاده، سلمانی دنگالنی،

، جهانی شدن را فرایند دگرگونی در عادات و هنجارها تلقی می کند. فرآیندي که دلمشغولی نوع بشر در »207جیمز روزنا«
 کشورها را دگرگون می سازد. -ی، نظام دولتمورد محدودیت هاي سرزمینی و ترتیبات سنت

جهانی شدن را فرایندي از تحول می داند که مرزهاي سیاسی و اقتصادي را کمرنگ کرده، ارتباطات را گسترش » 208پراتون«
داده و تعامل فرهنگها را افزایش می دهد. به نظر وي، جهانی شدن پدیده اي چند بعدي است که آثار آن قابل تسري به 

یتهاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوري است و همچنین فعالیتهاي اجتماعی همچون فعال
 کوشش براي سالمت، محیط زیست را متأثر می کنند.

با اشاره به عصر اطالعات، جهانی شدن را ظهور نوعی جامعه ي شبکه اي می داند که در ادامه ي حرکت » 209مانوئل کاستلز«
 ).1388ه داري، پهنه ي اقتصاد، جامعه و فرهنگ را در برمی گیرد(صحبت لو و میرزامحمدي،سرمای

جهانی شدن فرایندي «بر اساس دیدگاهها و برداشتهاي مختلف درباره جهانی شدن(جهانی سازي)، می توان اذعان داشت که 
اجتماعی کاسته می شود. -سیاسی و فرهنگی است که در آن از اهمیت فاصله جغرافیایی در ایجاد و تداوم روابط اقتصادي،

مردم از این واقعیت آگاه می شوند و از این رو شبکه هاي ارتباطات و وابستگی ها به طور بالقوه فراملی و جهانی می شود( 
 ).1386کاردان،

برایآنهاتوسعهمیدهدوموجهانیشدن،فرهنگرادوبارهتعریفمیکند،چراکهمرزهایزمانیومکانیوروابطافرادرا«اکنونبدونآنکهمتوجهباشیم
 ).1388صحبتلوومیرزامحمدي،»(جبکاهشمشروعیتنهادهایسیاسیملیدرتعریفتجددمیگردد

گاهیجهانیشدنفرهنگامریسلطهجویانهتلقیمیشودکهدرسایهآنفرهنگآمریکاییوغربیدراقصینقاطجهانگسترشمییابد،پدیدهایکهسوابقآن
نهابهانقیادواطاعتیامقاومتمنجرنمیشود.بلکهفرهنگجهانیاشکالجدیددردوراناستعماربهروشیتجربهشدهاستامادرعینحالچنینسلطهایت

 ).1382یازادبیات،موسیقیوهنرمیآفریندکهمصادیقآنبهخوبیدرآسیاوآفریقاوآمریکایالتینمشهوداست(قربانیشیخنشین،
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 210جهانی سازي

است که همگام با  در کنار بحث جهانی شدن اکنون بحث جهانی سازي مطرح است. جهانی شدن فرایندي طبیعی و تدریجی
افزایش آگاهی انسان از خود و محیط طبیعی و اجتماعی، از آغاز تاریخ وجود داشته است. و جهانی سازي پروژه اي است که 
مشخصا در راستاي تامین منافع و مسلط کردن ارزش هاي مورد نظر قدرت برتر در عرصه جهانی و سایر دولت ها و ملت ها 

، بر این باور "جیمز روزنا"بزرگان حوزه علوم سیاسی و  روابط بین الملل بر این تفاوت تاکید دارند.است. امروزه ، عده اي از 
 "211محمد عابد الجابري"است که جهانی شدن به عنوان یک فرایند زمینه ساز ، شکل متفاوتی از یکپارچگی جهانی است.

فرهنگ هاي دیگر و احترام گذاشتن به آراء و  جهانی شدن به استقبال یک جهان رفتن ، آشنا شدن با "مدعی است که
همچنین  "نظریات دیگران است.اما جهانی سازي نفی دیگران و نفوذ در فرهنگ هاي دیگر و محل برخورد ایدئولوژي هاست.

گروهی از اندیشمندان داخلی نیز بر این مساله تاکید دارند که فرایند جهانی شدن یک واقعیت است و پروژه جهانی سازي 
حاکی از ایدئولوژي و راهبرد برخورد با فرایند جهانی شدن است.جهانی شدن، واقعیتی است ملموس و ضرورتی است 
گریزناپذیر که هر جامعه اگر خواهان رفاه شهروندانش باشد، چاره ندارد جز اینکه خود را با این جریان نیرومند، ضروري و مفید 

، "جهانی سازي"ار کند و باطیب خاطر و اراده آزاد به مقتضیات آن گردن نهد.به حال کشورها و به حال جامعه بشري، سازگ
سعی بر این است که به واقعیت دیگري اشاره شود و آن اینکه: جهانی شدن طرحی است که توسط کشورهاي ثروتمند و 

،نظامی و فرهنگی بر دیگر قدرتمند دنیا و در راس آنها آمریکا، تدوین شده و منظور از آن ادامه سلطه اقتصادي، سیاسی 
 ).1390کشورهاي عالم است(فرهادي محلی،

 بعدفرهنگی جهانی شدن

یکی از ابعاد جهانی شدن، بعد فرهنگی و تأثیرات آن بر ساختار سیاسی، اجتمـاعی و اقتصادي ملتها و کشورهاست. بسیاري از 
 .فرهنگی و اثرات اجتماعی آن مورد توجه قرار دادهاندروشنفکران و تحلیلگران، پدیدة جهـانی شـدن را بیشتر با توجه به بعد

از بعد فرهنگی، جهانی شدن بیشتر ناظر بر فشردگی زمان و مکان و پیدایش شرایط جدید براي جامعه جهانی و جهانی شدن 
فزاینده فرهنگ است. بعد فرهنگی جهانی شدن آن قدر عمیق و با اهمیت است که برخی جهانی شدن را فرایند گسترش 

ارتباطات در یک مقیاس جهانی به همراه حصول آگاهی از این فرایند تعریـف نمودهاند. ازجمله پیامدها و یا تأثیرات جهانی 
شدن فرهنگ، گسترش اجتنابناپذیر ارتباطات و به تبع آن، کاهش روزافزون فاصلهها، جهانی شدن چالشها و فرصتهاي موجود 

مختلف، گسترش جهانی سطح ارتباطات، مقولههاي هویتی و تأثیرپذیري و تأثیرگذاري آنها  و الگوهاي رفتاري در عرصههـاي
 ).1381در گستره جهانی، پیدایش منابع هویتساز جهانی، جهانی شدن افق ذهن و دید بشر را میتوان برشمرد(میرمحمدي،

 جهانی شدن فرهنگ در ایران و آفریقا

ت اجتماعی و فرهنگی در ایران در دهه هاي اخیر، مردم ایران درك جامع تري از با توجه به پویایی فرهنگ ایرانی و تحوال
جهان و فرهنگ جهانی و فرهنگ ایرانی شان یافته اند. این شناخت و آگاهی، بی تاثیر از شرایط محیط داخلی و خارجی نبوده 

حوزه هاي فرهنگی در ایران و اقدام به  است. افرایش رفت و آمد شهري و استانی در ایران، مساعد شدن شرایط ارتباط بین
مسافرت به کشورهاي خارجی، استفاده از رسانه هاي جمعی (ملی و بینالمللی)، گسترش دانش عمومی نسبت به کشورها و 
فرهنگ هاي دیگر، مشارکت سیاسی و اجتماعی، تغییر در شرایط  جهانی و توسعه روابط  بین فرهنگی، موجب شده تا مردم 
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شتر خود را در جامعه جهانی تعریف کنند. فرهنگ ایرانی، ضمن تعامل با فرهنگ جهانی، بخشی از آن شده است، این ایران، بی
فرهنگ (فرهنگ ایرانی) با حفظ عناصر اصلی اش چون اسالم، خانواده، روابط انسانی و نوع دوستی بادیگر فرهنگ ها به تعامل 

پیش اکونومیست، مجله پرنفوذ بریتانیایی، در یک ادعاي کلیشه اي، از آفریقا  ). چندسال1393می پردازد(بایبوردي و کریمیان،
یادکرد. گه گاه قضاوتهاي اروپامحورانه اي در مورد ناکارآمدي همه جانبه آفریقا از طرح جهانی امور » قاره ناامید«به عنوان 

تاریخ گذشته و تا همین اواخر، به جز منابع  آفریقا، قاره اي است که در اکثر اوقات«وجود داشته: مانند این نمونه که 
طبیعیش، چیز کمی براي عرضه به جهان داشته است. افریقا به جاي اینکه خاستگاه ایده ها و تکنیکهایی باشد که زندگی بقیه 

اریخ افریقا، دنیا را تغییر دهد، وطن مردمانی بوده که اموري صرفا براي خود آنها روي داده است. حتی مهمترین تغییرات در ت
این دیدگاه بدبینانه در مورد آفریقا، از سوي طرفداران افریقا به » به وسیله نیروهاي کاري از بیرون این قاره ایجاد شده است.

چالش کشیده شده است. آفریقا وام گیرنده منفعل فرهنگ از غرب نبوده است. آفریقاییان معموال واردات فرهنگی را با شرایط 
تطبیق داده اند. آنها با چنین عملی، اشکال فرهنگی جدیدي را خلق کرده اند که به عنوان نوعی جریان فرهنگی و عالئق بومی 

 ).1384جهانی مورد استفاده قرار گرفته است.(دوپیانی به نقل از تاجیک،

 

 پیشینه تحقیق

اجتناب ناپذیر، کشورها را به گونه  ) درتحقیقی به این نتیجه رسید که جهانی شدن به عنوان فرآیندي1387باقی نصرآبادي(
اي متفاوت تحت تاثیر قرار داده است. تاثیرگذاري این فرآیند با توجه به حیطه هاي جغرافیایی متفاوت، متمایز می باشد. 
جهانی شدن که خاستگاه خود را در بستر تحوالت تاریخی غرب می یابد درجوامع غربی با فضایی همسو روبرو است. در حالی 

در جوامع غیرغربی تاثیر آن بسیار متفاوت بوده است. چرا که در این جوامع جهانی شدن فرایندي طبیعی نیست بلکه که 
 تحمیل شده تلقی می شود. بنابراین باید آن را شناخت و درکی درست و مطابق با واقع از آن ارائه داد.

ترین فرصتهاي جهانی شدن براي فرهنگ جهانی  ) درتحقیق خود نشان دادند که از مهم1388صحبت لو و میرزامحمدي(
شدن براي فرهنگ دانشجویی ما می توان به آسان شدن زمینه براي آگاهی دانشجویان از فرهنگهاي دیگر و تعامل سازنده با 

رب آنها اشاره کرد. از سوي دیگر، از مهم ترین چالشهاي جهانی شدن براي فرهنگ مطلوب دانشجویی ما، می توان به تالش غ
 نام برد.» فرهنگ برتر«براي سیطره فرهنگی بر کشورهاي دیگر از جمله کشورما ازطریق معرفی فرهنگ خود به عنواند 

) معلوم شد که با تشدید فرایندجهانی شدن، شهرهاي کشورهاي درحال توسعه از 1392درپژوهش استعالجی و حسین زاده(
 ه به همتاي غربی خودشبیه می شوند.لحاظ الگوهاي مصرف، فرهنگ عمومی و محیط ساخته شد

) در راستاي جریان جهانی شدن و به منظور شناسایی نوع رابطه فرهنگ ایرانی با فرهنگ 1393به اعتقادبایبوردي و کریمیان(
ر جهانی، می توانیم فرض را نه برجدایی و تمایزپذیري فرهنگی، بلکه برپیوستگی، تعامل و اثرگذاري فرهنگ ها بریکدیگر در نظ

بگیریم و با این فرض است که مهمترین زمینه براي گسترش روحیه و تمایالت جهان گرایانه در هویت ایرانی را می توان در 
 منشأ تاریخی آن مالحظه کرد.

) در تحقیقی دریافتند که اثرات جهانی شدن در قالب همه ابعاد و شاخص هاي سبک 1394سجادي قیداري و  همکاران(
 و ازنظر پاسخ گویان، تغییراتی در سبک زندگی در جامعه روستایی درحال وقوع است. زندگی مشاهده شده
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) در تحقیقی دریافت که جهانی سازي با طیف وسیعی از پیامدهاي فرهنگی همراه بوده است و پیامدهاي 2000(212هولتون
 فرهنگی جهانی شدن متنوع و پیچیده است.

ی تاثیرات منفی و مثبت جهانی شدن بر کشورهاي آفریقایی انجام شد و ) درتحقیقی با هدف بررس2013(213احمدوابراهیم
برخی از توصیه ها را بهبود بخشید که روند دموکراتیک سازي را بهبود بخشیده، وظیفه ریشه کن کردن فقر را بومی تر و غیره 

 ارائه می دهد.

برنفوذ بعد اقتصادي حاکم است. از این رو، ) مدعی هستندکه جهانی شدن سیاسی و اجتماعی 2015( 214گوریاکین و همکاران
 باید به اشکال حاکمیت مورد نیاز براي شکل دادن به یک فرایند جهانی سازي با سالمت بیشتر توجه بیشتري شود.

) با عنوان تاثیرجهانی سازي برفرهنگ و سیاست آفریقا نشانگر آن است 2017( 215شواهدپژوهش کاوولی میکائیل و لی عبداهللا
نی سازي و مدرنیته داراي این واقعیت هستند: تاثیرات معتبر بر فرهنگ و سیاست آفریقا در مناطقی از سیستم که جها

 سیاسی، اقتصادي، آموزش، دین و سیستم هاي روانشناختی اجتماعی.

 روش شناسی

مجالت، مقاالت معتبر داخلی با توجه به نوع تحقیق، نوع پژوهش ازنظر رویکردي، کیفی بوده و از اسناد کتابخانه اي و (کتب، 
 و خارجی) براي گردآوري اطالعات مورد نیاز، استفاده شده است.

 یافته ها و نتیجه گیري

فرایند جهانی شدن پدیده ایست فراگیر که تمام جنبه هاي زندگی انسانی را دربر گرفته و هم شکلی و هم رنگی را دنبال می 
فی ایست که می توان از آن به عنوان یک فرصت و تهدید هم زمان یادکرد که کند.این فرایند داراي جنبه هاي مثبت و من

نیازمند به تالش براي استفاده از فرصت ها و کاهش تهدیدها است.جهانی شدن و جهانی سازي فرایندیست اجتناب ناپذیر که 
یز است.یکی از حوزه هایی که در براي کشورهاي مختلف متفاوت و تاثیرگذاري آن باتوجه به حیطه جغرافیایی متفاوت، متما

آن می توان تغییرات حاصل از جهانی شدن را مشاهده کرد، تغییر در فرهنگ است. نتایج بدست آمده نشان داد که فرایند 
جهانی شدن تأثیري ژرف برحیطه هاي مختلف زندگی داشته است بخصوص جنبه فرهنگی که جهانی شدن فرهنگ بر جهانی 

و اهداف یک فرهنگ و تمدن خاص بدون توجه به تمایزها و تفاوت هاي فرهنگی با دیگر ملت ها و  سازي هنجارها، عقاید
تمدن هاست که کشورهایی همچون ایران و آفریقا هم از آن مصون نبوده و این پدیده با طیف وسیعی از پیامدهاي فرهنگی در 

عامل با فرهنگ جهانیف بخشی از ان شده اند وبا حفظ ایران آفریقا همراه بوده.همچنین فرهنگ ایران و آفریقا هم ضمن ت
 عناصر اصلیشان با دیگر فرهنگ ها به تعامل می پردازند.
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 ھای فنالندی برای نظام آموزش و پرورش ایراندرس 
 محور انتخابی کنفرانس: مطالعات تطبیقی آموزش و پرورش

 216محمد امینی* -1
 217محبوبه عبداله پور بیدگلی -2

 مقدمه

در زمینه نقش و جایگاه بی بدیل آموزش و پرورش در رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعی، صنعتی و فرهنگی جوامع انسانی 
هاي علمی و تجربی مؤید این واقعیت مهم است که توجه هاي حاصل از مطالعات و بررسیوجود ندارد. یافتههیچ تردیدي 

ها، اي اصولی و جامع در میان مدت و بلند مدت شهروندان و اعضاي جامعه را از شناختبه آموزش و پرورش به گونه
ساخته و هم زمان موجبات الزم را براي پیشرفت و  مندهاي الزم براي یک زیست سالم و مولد بهرهها و مهارتنگرش

 سازد.توسعۀ پایدار جامعه مهیا می

تواند موجبات رشد توان گفت تعلیم و تربیت به عنوان یکی از مهمترین نهادهاي یک جامعه مطرح بوده و میدر واقع، می
هاي زندگی جمعی و ایجاد تفاهم تحکیم پایههمه جانبۀ افراد را فراهم آورد. به طور کلی پرورش استعدادهاي فردي و 

هاي آموزش و پرورش یکی از وجوه مشخص و بارز گیرد. رشد و توسعۀ نظاممیان افراد در سایۀ تعلیم و تربیت صورت می
اند ها و الگوهایی که براي توسعۀ آموزش و پرورش مورد استفاده بودهشود. بکارگیري روشجوامع پیشرفته محسوب می

 اند در رشد و توسعۀ هر جامعه مفید واقع شود.تومی

هاي مختلف است، ضرورت توجه علمی و با عنایت به مطالب مذکور که مؤید نقش اساسی آموزش و پرورش در زمینه
اصولی به این حوزه و نهاد مهم اجتماعی اهمیتی دو چندان یافته و در این راستا اگر بتوان از مجموعه سوابق و تجارب 

هاي هاي پیشرفته و توسعه یافته استفاده کرد، طبعاً بسترهاي آموزشی سایر ممالک به ویژه کشورو پرورشی نظامآموزشی 
اندوزي و توان با تجربهبهتر و سریعتري براي اصالح و بهبود عملکرد مراکز آموزشی کشور فراهم گردیده و به تبع آن می

تر و کارآمدتر اسباب پیشرفت و اشتباهات صورت گرفته به نحوي سریعدرس گرفتن از تجارب موجود و عدم تکرار خطاها 
هاي ها و فعالیتهاي آموزش و پرورش دنیا و برنامهاندوزي از سایر نظامو توسعۀ جامعه را فراهم کرد. به عبارت دیگر تجربه

باشد. توجه به این امر، ضرورت تواند نقش مهمی در رشد و پیشرفت نظام آموزش و پرورش کشور ما داشته داشته آنان می
به بررسی و  219قلمرو علمی که به قول مالینسون نماید.را گوشزد می 218عنایت جدي به حوزة آموزش و پرورش تطبیقی

پردازد که چرا براي مسائل و  هاي آموزشی و پاسخگویی به این سؤال می ها و تشابهات موجود میان نظام کشف تفاوت
هم هدف  220). به عالوه، کندل47: 1382شده است (سرکار آرانی،  هاي متفاوت و متنوع ارائه حل هاي یکسان راه پدیده

 
 amini@kashanu.ac.ir90913361713دانشیار دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی،گروه آموزشی علوم تربیتی، رشته برنامه ریزي درسی،  - 216

 87317-5116شماره موبایل، کد پستی 
معلم شهر کاشان ، دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی، رشته برنامه ریزي درسی، گروه علوم تربیتی،  - 217

mahboobe.abdollahpoor@gmail.com 09132619510، شماره موبایل 
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). 27: 1393کند (فرجاد، هاي آموزشی تلقی می وپرورش تطبیقی را ایجاد اصالحات و تغییرات الزم در نظام اصلی آموزش
اورند که برنامه ریزي و اصالحات آموزشی باید در عین حال، باید اضافه کرد که امروزه صاحبنظران تعلیم و تربیت بر این ب

با توجه به آخرین روش هاي آموزشی ، فنی و پیشرفت هاي علمی جهان با دیدي وسیع و بینشی ژرف انجام گیرد تا بتواند 
نیازمندي هاي جامعه را در سطح کشور و جهان به نحو احسن تأمین نماید. به منظور تحقق این هدف از مطالعات تطبیقی 
در زمینۀ آموزش و پرورش بهره می گیرند و از آن به عنوان ابزار و وسیله اي ضروري براي طرح ریزي آموزشی نام می برند 
؛ همچنین بر لزوم و ضرورت اینگونه بررسی ها، قبل از اقدام به هرگونه اصالحات آموزشی از طرف دست اندر کاران تعلیم 

هاي حل. از این دیدگاه مطالعات تطبیقی باعث شده که  نقاط قوت و ضعف و راه)27:1379و تربیت تأکید می شود(آقازاده،
-مشابه و متفاوت مشکالت آموزشی و همچنین تجارب آموزشی موفق و ناموفق مشخص شود. به عالوه، شناخت فرهنگ

 ).1395ی،دوزي سرخابکند(کوي،ترجمه یمنیالمللی کمک میهاي مختلف آموزش و پرورش تطبیقی به تفاهم بین

 تأملی بر مبانی نظري و پژوهش موضوع

با چنین نگاه و رویکردي، باید به این واقعیت اشاره کنیم که طی بیست سال گذشته نظام آموزشی فنالند به عنوان یکی از 
علمی و هاي آموزشی دنیا توانسته است توجه متخصصان تعلیم و تربیت و محافل و نهادهاي  ترین نظامترین و اثر بخش موفق

هاي  وپرورش باشد. در واقع، یافته بخش نوآوري و ابتکاراتی جدید در عرصه آموزش فرهنگی جهان را به خود جلب کرده و الهام
المللی و تأیید  هاي علمی بین آموزان فنالندي در رقابت هاي آماري حاصل از عملکرد دانش هاي مختلف و داده پژوهش
همه نشانگر آن است که کشور فنالند از عملکردي مثبت و پیشرفته در زمینه  221هاي معتبري همچون یونسکو سازمان
 باشد. هاي آموزشی و پرورشی برخوردار می فعالیت

باید خاطر نشان کرد که کشور فنالند پس از ایسلند شمالی ترین کشور جهان به عنوان یکی از ممالک مترقی و 
منطقه که زیر نظر دولت مرکزي هستند، می باشد. در این کشور دولت غالبا  دموکراتیک شناخته شده و داراي دوازده استان یا

به صورت ائتالفی از احزاب سیاسی تشکیل و رئیس جمهور براي شش سال انتخاب می گردد. هلسینکی پایتخت این کشور 
سطح زندگی بوده و کلید میلیون نفري است. به عالوه، فنالند داراي شاخص ها و استاندارهاي باالیی از نظر 5/5تقریبا 

 خوشبختی و سعادت این کشور در مقوله آموزش و تحصیالت محسوب می شود(دانشگاه آزادخوراسگان).

نکته بسیار مهم در این زمینه آن است که فنالند در حالی حائز این جایگاه رفیع شده است که برخالف تصورات و باروهاي  
هاي رسمی مرتبط  زشی این کشور به ویژه در دوره پیش دبستانی و دبستانی، آموزشهاي درسی و آمو اي رایج در برنامه کلیشه

هاي  هاي خالق، تجارب جمعی و گروهی و فعالیت با خواندن، نوشتن و حساب کردن ، جایگاه چندانی نداشته و غالباً بازي
دیگر، اهداف و  عبارت ح بوده است. بهآموزان مطر هنري، اجتماعی و ورزشی به عنوان محورهاي اصلی آموزش و یادگیري دانش

 شود. هاي جمعی و گروهی یادگیرندگان ارائه و انجام می اي تدریجی و به موازات فعالیت محتواهاي آموزشی به گونه

واقعیت آن است که فنالند به عنوان یکی از کشورهاي حوزه اسکاندیناوي  توانسته است پیشرو تغییرات جدي و عمیقی در 
گی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي شهروندان خود باشد. در صحنه عمل، مردمان این کشور ارزش زیادي براي ابعاد  زند

وپرورش فرزندان خود قائل هستند و حرفه تدریس و معلمی نیز در این کشور از جایگاه و منزلتی بسیار باال برخوردار  آموزش
هایی  ترین نتایج آموزشی در جهان بوده که با صرف هزینه عالی آموزان فنالندي یکی از است در این راستا، عملکرد دانش
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). از این گذشته، فنالند کشوري خالق و نوآور در عرصه آموزش و 2016، 222متناسب و معقول حاصل شده است (کاپینین
ه مهم در این آموزان خود فراهم کرده است. نکت هاي آموزشی با کیفیت و برابري را براي همه دانش یادگیري بوده و فرصت

آموزان متعلق به فنالند است و  ترین دانش ترین و قوي زمینه آن است که کمترین شکاف یادگیري و آموزشی میان ضعیف
پوشش تحصیلی کامل دوره ابتدایی به همراه خدمات آموزشی رایگان تا مقطع آموزش عالی ویژگی بارز نظام آموزشی این 

تواند مسیرهاي مختلفی را  وپرورش فنالند خود می منظر، بررسی و مطالعه نظام آموزشمیلیون نفري است. از این  5/5کشور 
 ).4: 2008، 223براي رسیدن به موفقیت و نتایج موردنظر آموزشی نشان دهد (هالینن

اما سؤال اصلی که این مقاله نیز درصدد پاسخگویی به آن است، این است که واقعاً سطح پیشرفت و توسعه نظام آموزشی 
هایی باعث حصول عملکرد مناسب فنالند در  دیگر، چه شرایط و یا زمینه عبارت فنالند وابسته به چه عامل یا عواملی است؟ به

نظران علوم  وپرورش شده است؟ واقعیت آن است که در پاسخ سؤاالتی از این دست، متخصصان و صاحب ي آموزش زمینه
اندیشی قرار  تواند مورد تأمل و ژرف اند که طبعاً هر یک از آنها می ن و ارائه کردههایی متفاوت را بیا اجتماعی و تربیتی دیدگاه

پذیر  حال، اگر بپذیریم که تحلیل و تعلیل مسائل حوزه علوم انسانی و اجتماعی با نگاه و رویکرد تک عاملی امکان بگیرد. درعین
د، لذا باید خاطر نشان کرد که در بررسی و واکاوي عوامل نبوده و در این حوزه باید نگرشی چند بعدي یا ذو ابعاد اتخاذ کر
اي از عوامل و عناصر دخیل در این زمینه مورد توجه قرار  اصلی و بنیادي نظام آموزشی فنالند نیز ضرورت دارد که مجموعه

د. با چنین رویکردي، در نماین هاي این نظام آموزشی را توضیح و تبیین می ها بخشی از واقعیت بگیرند که در عمل هر یک از آن
این مقاله نقش و تأثیر محوري سه عامل مهم یعنی وجود یک ساختار آموزشی منعطف و پاسخگو، تأکید بر عدالت آموزشی 
توأم با کیفیت و شأن و منزلت باالي معلمان به عنوان عوامل اصلی صعود و ارتقاي نظام آموزشی فنالند مورد توجه و تبیین و 

 رارگرفته است.پردازي ق مفهوم

 224ساختار آموزشی منعطف و پاسخگو -1

هاي اجتماعی  رسد که وجود یک ساختار آموزشی منعطف و مبتنی بر دخالت و مشارکت معنادار افراد و گروه به نظر می
از سیاست، هاي آموزشی فراهم آورد. به بیان دیگر، سطوح یا درجاتی  تواند زمینه مناسب را براي رشد و ارتقاي نظام مختلف می
هاي مختلف شهروندان را در مراحل مختلف  منسجم و حساب شده زمینه حضور ذهنی و عملی گروه 225تمرکززدایی

کند و ضمن ایجاد پیوستگی و ارتباط بیشتر نظام آموزشی با واقعیات پیرامونی و  ریزي آموزشی و درسی فراهم می برنامه
ي معنادار افزایش داده و در نتیجه کارآمدي مدارس را در تحقق اهداف و ها آموزان را براي یادگیري محیطی، انگیزه دانش

 هاي مورد انتظار ارتقا می دهد. اجراي مسئولیت
ها و  از این منظر، این نکته قابل استنباط است که ساختار منعطف و پاسخگوي نظام آموزشی و عدم تمرکز آموزشی فرصت

هاي متنوع معلمان، تأکید فزاینده  هاي درسی مدارس، توجه به نوآوري و خالقیت ههاي الزم را براي بهبود کیفیت برنام زمینه
کند و با نزدیک شدن مرکز تصمیم گیري و  فرهنگی و اشتغال فراهم می -آموزان، والدین، محیط اجتماعی بر نیازهاي دانش

جامعه محلی بهتر پاسخ داده شده و از  آموز، تعلیم و تربیت بهبود یافته و نیازهاي پذیري به کالس درس و دانش مسئولیت
 ). 1391شود (لوي،  خالقیت و نیروي مردمی در سطح مدرسه بهتر استفاده می
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پذیر و حساس به  توان گفت که نظام آموزشی فنالند به عنوان یک ساختار آموزشی باز، انعطاف با توجه به مطالب فوق، می
اي  افراد ذینفع و ذیربط را در فرآیندهاي آموزشی در سطح محلی و منطقهواقعیات و تغییرات محیطی، امکان مشارکت عملی 

دهد. در  فراهم ساخته و از این طریق توانایی خود را براي پاسخگویی به موقع به نیازها و الزامات جدید و نوپدید افزایش می
الزم را براي تدوین و مشخص ساختن  هاي فعالیت 227به همراه نهاد ملی فنالند 226این راستا، وزارت آموزش و فرهنگ فنالند

هاي مختلف انجام داده ولی مدیریت عملی و اجرایی بر عهده مقامات  آموزان دوره هاي آموزشی دانش اهداف، محتوا و روش
هاي آموزشی و استخدام پرسنل مورد نظر  هاست. در واقع، این نهادها براي اختصاص بودجه محلی و به ویژه شهرداري

نمایند و مدیران مدارس  کنند. در قلمرو عمل، شهرداري قدرت خود را به مدارس و مراکز آموزشی تفویض می یگیري م تصمیم
توان گفت که در نظام آموزشی فنالند  کنند. می کارکنان و معلمان مورد نظر و واجد شرایط کاري الزم را جذب و استخدام می

توانند در زمینه کتب درسی مورد نظر،  راي قدرت زیادي بوده و رأساً میبه دلیل باال بودن سطح استقالل آموزشی، معلمان دا
هاي تدریس و مواد آموزشی تصمیم بگیرند نهایتاً از این نکته مهم اطمینان حاصل می شود که فرآیند تدریس و یادگیري  روش

 اي (مدرسه) و محلی است . در مدارس دقیقاً در راستاي نیازهاي مؤسسه
آفرینی  هاي الزم را براي نقش م آموزشی فنالند با دوري گزیدن از تمرکز افراطی و بیش از اندازه، فرصتخالصه آن که نظا

یادگیري فراهم کرده و از این  -هاي اجتماعی در فرآیندهاي یاددهی آموزان، خانواده و گروه مدارس، مدیران، معلمان، دانش
المللی افزایش داده و نهایتاً کارآیی و اثربخشی خود را  ، ملی و بینطریق ضریب پاسخگویی مدارس را به تغییرات سریع محلی

 بخشد.در پاسخگویی به نیازهاي فزاینده و متنوع ارتقاء می
 عدالت آموزشی -2

تواند توضیح دهندة بخشی از رشد و پیشرفت  در کنار ساختار آموزشی منعطف و پاسخگو شاخصه یا ویژگی دیگري که می
هاي آموزشی مهم است.  به عنوان یکی از سیاست 228د باشد توجه جدي و عملی به مقوله عدالت آموزشینظام آموزشی فنالن

هاي آموزشی برابر با کیفیت براي همه داوطلبان و متقاضیان  اي از تجارب و فرصت امري که حاصل آن فراهم کردن مجموعه
 باشد. خدمات آموزشی می

هاي  و به عنوان یکی از راه 229تر عدالت اجتماعی ه و بازتاب پدیده کالنباید گفت که عدالت آموزشی خود زیر مجموع
هاي یکسان براي  هاي تحقق عدالت اجتماعی، تأمین فرصت ترین راه دیگر، یکی از مهم عبارت باشد. به تحقق آن مطرح می

مند شوند لذا تمام  وپرورش یکسان بهره وپرورش است و همه شهروندان حق دارند از آموزش دسترسی همگان به آموزش
). به عالوه، عدالت آموزشی 1381هاي عادالنه و برابر براي دستیابی به آموزش هستند (عبدوس،   کشورها درصدد ایجاد فرصت

ها را براي همه به  هاي خالق شده، امکان رشد و پرورش قابلیت ها به منزله یک سازوکار باعث شکوفایی اندیشه و برابري فرصت
یا کرده و در نتیجه آن حتی افرادي که از ثروت و منزلت و امتیازات ویژه برخوردار نیستند نیز امکان تحرك طور مساوي مه

  ).1382کنند(محمدي و دهقان،  اجتماعی پیدا می

توان نظام آموزشی فنالند را در زمینه فراهم کردن بسترهاي الزم براي تحقق عدالت آموزشی  با عنایت به مطالب فوق، می
نظامی کارآمد توصیف کرد؛ چرا که در این نظام آموزشی اقدامات الزم براي تدارك  230سه بعد درون داد، فرآیند و برون داددر 
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شود و به موازات آن  دروندادهاي کیفی انسانی و غیرانسانی (از قبیل معلم، امکانات فیزیکی و منابع مالی الزم) انجام می
راي فرآیندهاي آموزشی منصفانه و باکیفیت در مدارس و مراکز آموزشی صورت ریزي و اقدامات اساسی جهت اج برنامه

اي،  هاي الزم و فارغ از تمایزات جنسیتی، قومی، منطقه ها و مهارت پذیرد تا نهایتاً بروندادهاي آموزشی برخوردار از صالحیت می
شوند.  جتماعی و اقتصادي این جامعه متکثر میهاي مختلف حیات ا نژادي و ... وارد جامعه شده و منشأ آثاري مثبت در عرصه

بنابراین، باید عدالت آموزشی و دسترسی به آموزش و پرورش باکیفیت را به عنوان یکی از اصول بنیادي نظام آموزشی فنالند 
نیز سوادي در این کشور وجود نداشته و صد در صد دانش آموزان  هاست که معضلی همچون بی برشمرد که در نتیجه آن سال

هاي آموزشی بدون توجه به منشأ قومی، سن، ثروت و یا  کنند. به عالوه، فرصت ساله را با موفقیت طی می 9مدارس جامع 
هاي تحصیلی همگانی انواع کمک  محل زندگی به طور یکسان در دسترس همه شهروندان قرار گرفته و براي تضمین فرصت

 هاي تحصیلی اختصاص یافته است. ها و وام هزینه

هاي معتبر جهانی از جمله سازمان  نکته مهم در این زمینه آن است که براساس مستندات ارائه شده توسط سازمان
کشور پیشرفته حائز رتبه اول است. این واقعیت  67فنالندي در حوزه یکسانی مدارس در میان  231همکاري و توسعه اقتصادي

بدان معناست که مدارس فنالند داراي ماهیت طبقاتی (مرفه و نیمه مرفه و یا مدارس عادي و تیزهوش) نبوده و تا حد زیادي 
رفت تحصیلی دانش آموزان همه مدارس فنالند از داراي شرایط و امکانات یکسانی هستند. نتیجتاً آنکه میان سطح پیش
توان پذیرفت که اصل عدالت و برابري در میان مدارس  روستاهاي دور تا پایتخت یعنی هلیسکی تفاوت چندانی وجود ندارد. می

 ). 1397فنالند یک اصل بدیهی و پذیرفته شده است (حسینی خواه، 

در زمینه اجرا و عملیاتی ساختن سیاست عدالت آموزشی همراه با  به هر حال، جدیت و پیگیري نظام آموزشی فنالند
هاي صوري و قراردادي  تأکید جدي بر اصل کیفیت عمداً باعث آن شده است که یادگیرندگان فنالندي فارغ از تمایزها و تفاوت

عدالت اجتماعی هرچه بیشتر هاي الزم براي تثبیت  از خدمات آموزشی و پرورشی الزم برخوردار شده و از این طریق چهارچوب
 تقویت شود.

 شأن و جایگاه رفیع معلمان -3

اي پیشرفت نظام آموزشی فنالند نام  توان از آن به عنوان یکی از عوامل ریشه شاخص و مؤلفه دیگري که در این تحقیق می
به نوبه خود تأثیراتی سازنده در اي و اجتماعی معلمان این کشور است که  برد، نهادینه شدن شأن، منزلت و جایگاه رفیع حرفه

 ارتقاي کیفی این نظام آموزشی داشته است.

واقعیت آن است که نقش و جایگاه حیاتی معلمان در تحقق اهداف متنوع نظام آموزشی همواره مورد تأکید متخصصان و 
ن اصلی فرآیند تعلیم و تربیت نظران مسائل آموزشی و اجتماعی بوده است. به عبارت دیگر، معلمان مجریان و کارگزارا صاحب

شود و آنچه فراگیران از رشد و کمال  هاي مختلف توسط این افراد محقق می بوده و اهداف متعالی نظام آموزشی در عرصه
ها و خصوصیات علمی، فرهنگی، شخصیتی، اجتماعی و اخالقی معلمان است  کنند بیش از هر چیز تحت تأثیر ویژگی کسب می

 ). 1379مند نیست (مهرمحمدي،  ی دیگري از این موقعیت و موهبت بهرهو هیچ عنصر انسان
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هاي آموزشی و درسی  اي و عامل اصلی اجراي برنامه بر این اساس، در نظام آموزشی فنالند معلم به عنوان یک عنصر حرفه
ر زمینه وضعیت معلمان آموز د ها و مدارس به رسمیت شناخته شده است. واقعیت بسیار مهم و در عین حال عبرت در کالس

فنالند آن است که در این کشور حرفه معلمی و تدریس به عنوان یک رسته شغلی جذاب و پرطرفدار مطرح بوده و مراکز 
ترین افراد را براي آموزش دانش  هاي کامالً تخصصی، بهترین و مناسب معلم مؤظفند که از طریق طراحی و اجراي برنامه  تربیت

اي است که  موزشی انتخاب و آموزش دهند. در واقع، فرآیند انتخاب و استخدام معلمان در فنالند به گونهآموزان در مراکز آ
) در تحقیق 2018(232یابند.عرس و کالموس معلم راه می درصد متقاضیان یا داوطلبان شغل معلمی به مراکز تربیت 10عمالً 

نظام آموزشی فنالند سطح باال و مطلوبی از حرفه گرایی و استقالل خود مستنداً این نکته را مورد تاکید قرار می دهند که در 
 عملکردي معلمان وجود دارد که خود زمینه رشد کیفی آموزش در کالس هاي درس را فراهم می نماید.

ش ترین عوامل مؤثر در کیفیت باالي آموزش و پرور در واقع، باید گفت برخورداري از معلمان خوب و باانگیزه یکی از مهم
هاي قبلی و ارزش  اي داراي حداقل مدرك کارشناسی ارشد، آموزش کشور فنالند است، معلمانی که به عنوان افراد کامالً حرفه

هاي الزم برخوردار است.  اجتماعی باالیی هستند. چنانکه قبالً نیز گفته شد حرفه تدریس در میان جوانان فنالندي از جذابیت
هاي مناسبی براي اعمال  در کار خود داراي استقالل و آزادي الزم بوده و همزمان از فرصتاز سوي دیگر، معلمان فنالندي 

هاي  هاي روزمره و آزمون خالقیت و نوآوري در فرآیند تدریس خود برخوردارند. به عالوه، این معلمان هیچگاه به خاطر بازرسی
هاي سفت و سخت بازرسی و کنترل، فرهنگ  میت روشسنگین تحت فشار و استرس کاري قرار ندارند. در واقع، به جاي حاک

اي آنان حاکم است. نکته مهم درمورد جایگاه معلمان  هاي حرفه اطمینان، صداقت، حمایت و همکاري، بر کار معلمان و فعالیت
تخوش هاي کاري و آموزشی معلمان تغییر نکند. اساساً آموزش و پرورش دس در نظام آموزشی فنالند آن است که اگر روش

شوند که روندهاي قدیمی و سنتی را رها ساخته، جرأت نوآوري و  تحول بنیادي نخواهد شد، مضافاً معلمان دائماً تشویق می
اي بهره  هاي مشارکتی و بین رشته هاي موجود را داشته باشند، هیچگاه به تنهایی کار نکنند و همواره از روش تغییر در کلیشه

 بگیرند.

دانند که باید استعدادي چندگانه (تخصصی  ی موفقیت آموزشی فنالند را معلمان توانا و خالقی میخالصه آنکه علت اصل
موضوعی، تخصصی هنري و موسیقایی، دانش و مهارت ورزشی) داشته باشند. اشتیاق عمومی براي ورود به شغل معلمی نه 

االي آن بوده و همین امر، حرفه معلمی را براي بهترین هاي مالی بلکه ناشی از جایگاه اجتماعی و شغلی ب تنها به خاطر دریافت
 ).1397التحصیالن دانشگاهی جذاب کرده است (حسینی خواه،  فارغ

 گیري بحث و نتیجه

هاي مختلف جوامع انسانی در جهان سرشار از تحوالت قرن بیست و یکم کارکردها و  ها و پیچیدگی بدون تردید چالش
اندوزي و استفاده از تجارب مثبت و  هاي آموزشی کشورهاي دنیا ایجاد کرده و مسئله تجربه امهاي جدیدي را براي نظ مسئولیت

هاي ویژة حوزه آموزش و هاي آموزشی را به یک مسئله و اولویت مهم تبدیل کرده است. درواقع، یکی از کار سازنده سایر نظام
ها و اطالعات  هاي آموزشی را به داده ریان و فعاالن نظامگزاران، برنامه ریزان، مج پرورش تطبیقی آن است که توجه سیاست

هاي آموزشی ممالک موفق جلب کرده و براساس آن اصالحات و تغییرات الزم را در نظام آموزشی کشور  مرتبط با عملکرد نظام
ي نظام آموزشی فنالند به ها ها و شاخصه ترین ویژگی خود اعمال کنند. در این مقاله به اختصار به توضیح و تبیین برخی از مهم

عنوان یکی از ساختارهاي آموزشی موفق دنیا پرداخته شد و به طور مشخص سه ویژگی خاص و مهم یعنی یک ساختار 
 

232 . Errs & Kalmus 
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آموزشی منعطف و مشارکت پذیر، عدالت آموزشی به عنوان یک سیاست و رویکرد جدي این نظام آموزشی و شأن و منزلت 
هاي  توان استنباط کرد که در نظام آموزشی فنالند زمینه تبیین قرار گرفت. در واقع، می اي رفیع معلمان مورد توجه و حرفه

هاي آموزشی و درسی فراهم بوده و  ها و فعالیت هاي ذینفع و ذیربط در برنامه الزم براي درگیر ساختن و مشارکت افراد و گروه
ها و اقدامات مختلف فراهم شده و از این طریق پاسخی مناسب  ها، برنامه از این طریق، امکان اصالح، تعدیل و بازسازي سیاست

 شود. و روزآمد به تحوالت و نیازهاي نوپدید داده می

از سوي دیگر، همت و تالشی که در نظام آموزشی فنالند براي ترویج و بسط سیاست عدالت آموزشی با لحاظ کردن 
ز موارد قابل اعتنا و الگوگیري از این ساختار آموزشی پویاست. این گیرد نیز یکی دیگر ا کیفیت و استاندارهاي الزم انجام می

هاي اخیر، مسئله عدالت آموزشی در آن به یکی از  ویژگی، به خصوص براي نظام آموزشی کشور خودمان که در طی سال
) نشان 1398مسال (مباحث مهم تبدیل شده و اثرات ناشی از فقدان آن مشخصاً در اعالم نتایج قبول شدگان کنکور سراسر ا

هاي آموزشی برابر و باکیفیت،  داده شد، حائز اهمیت فراوان است. تأکید بر عدالت آموزشی از نقطه نظر دستیابی به فرصت
هایی  التحصیالنی فرهیخته و ماهر از جنبه هاي واقعی و فارغ ها و مهارت هاي کیفی و معطوف به صالحیت برخورداري از آموزش

 موزشی فنالند مورد توجه و تأکید است.است که در نظام آ

هاي  نهایتاًً آنکه نظام آموزشی فنالند شرایطی را فراهم کرده است که در آن معلمان و مربیان به عنوان مجریان برنامه
ر روي توانند منشأ آثار و تغییراتی معنادار ب اي، اجتماعی و اقتصادي برخوردار بوده و می درسی از شأن و جایگاه باالي حرفه

هاي الزم را براي بهبود  دانش آموزان باشند. معلمانی که در کار تخصصی خود از آزادي عمل زیادي برخوردارند و فرصت
گیري مثبت از پیشینه و  عملکرد و بازآموزي دانشی و مهارتی دارند. بنابراین، با توجه به مطالب یاد شده و در راستاي بهره

توان پیشنهاد کرد که ایجاد انعطاف الزم در نظام  تربیت موفق و پیشرفته جهان امروز می هاي تعلیم و تجارب آموزشی نظام
هاي آموزشی  هاي اجتماعی مختلف در تدوین و اجراي برنامه آموزشی کشور و فراهم کردن بسترهاي الزم جهت مشارکت گروه

خگویی آن به مجموعه نیازها و الزامات مختلف و در نتیجه کاهش سطح و درجه تمرکز این نظام، بسترهاي الزم را براي پاس
فراهم آورده و کفایت و کارآمدي مدارس و مراکز آموزشی را در تحقق اهداف مورد نظر خود افزایش خواهد داد. در واقع، تجربه 

زان نظام گزاران و برنامه ری فنالند مؤید آثار مثبت تمرکززدایی نظام آموزشی است. از سوي دیگر، توجه و تأکید سیاست
هاي تحصیلی و  آموزشی کشور به سیاست عدالت آموزشی و تالش در جهت فراهم کردن و در دسترس قرار دادن فرصت

توان از نظام آموزشی فنالند  آموزشی باکیفیت براي تمامی متقاضیان دریافت خدمات آموزشی نیز درس دیگري است که می
هاي  است راهبردي، بسترهاي الزم را براي توزیع منصفانه و عادالنه فرصتآموخت. در واقع، عدالت آموزشی به عنوان یک سی

کند. در عین حال باید به این نکته هم اشاره کرد  آموزشی و نهادینه ساختن عدالت اجتماعی و رشد اقتصادي پایدار فراهم می
ي را براي تحقق عدالت آموزشی مهیا جو (عامل اول) نیز زمینه اجرایی بیشتر که وجود یک ساختار آموزشی منعطف و مشارکت

اي و اجتماعی و اقتصادي  ریزي اصولی جهت افزایش جایگاه و شأن و منزلت حرفه کند. عالوه بر دو مورد مذکور، برنامه می
توان به عنوان  معلمان مدارس و مراکز آموزشی و تالش در جهت تکریم واقعی و عملی این قشر مالحظه دیگري است که می

سنگ از نظام آموزشی فنالند آموخت. در واقع، معلمان و دبیران به عنوان مجریان اصلی نظام آموزشی  اي گران جربهدرس و ت
ها بتوانند مسئولیت خطیر خود را در جهت  باید از اعتبار و منزلتی بسیار فراتر از آنچه اکنون شاهد آنیم، برخوردار شوند تا آن

 گیري یک جامعۀ موزون و توسعه یافته شوند.ساز شکللی به سرانجام رسانده و زمینههایی رشد یافته و متعا پرورش انسان

 منابع
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 ،234محمد امینی 233زهره صمدیان*

ر مورد توجه جدي آموزش و تربیت شهروندي از جمله فرآیندها و حوزه هاي آموزشی و فرهنگی است که طی سال هاي اخی 
 هاي آموزشی و نهادهاي اجتماعی کشورهاي مختلف قرار گرفته است. این توجه و تاکید عمدتا ناشی از این واقعیت است نظام

که تربیت شهروندي نقشی اساسی در رشد و تربیت شهروندان مسئول و متعهدي دارد که در شرایط گوناگون به وظایف و 
د عمل کرده و اتصاف و آراستگی واقعی خود را به موازین اجتماعی و معیارهاي اخالقی مورد تکالیف شهروندي و اجتماعی خو

انتظار نشان می دهند. در واقع، تربیت شهروندي مجموعه اي از شناخت ها، نگرش ها و مهارت هاي الزم را براي زیست 
م پیچیدگی هاي خاص خود است، فراهم می همدالنه و اثربخش شهروندان در جوامع انسانی امروز که زندگی در آن مستلز

کند. با توجه به اهمیت و جایگاه حوزه تربیت شهروندي به عنوان یکی از کارکردهاي مهم نظام آموزشی، در این مقاله نخست 
 به تحلیل مفهوم شهروندي و ابعاد گوناگون آن از دیدگاه برخی اندیشمندان و صاحب نظران تعلیم و تربیت پرداخته شده و 
سپس با نگاه و رویکردي  تطبیقی،  چگونگی فرآیند تربیت شهروندي در نظام آموزشی ایران و ژاپن به ویژه در قالب عناصر 
اصلی برنامه هاي درسی مدارس(هدف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.  براي 

ه اي استفاده شده است. از مهم ترین یافته هاي این پژوهش این است که در نظام مقایس -نیل به این هدف از روش توصیفی
آموزش و پرورش ایران به ویژه برنامه هاي درسی مدارس توجه الزم به تربیت شهروندي نمی شود. در واقع، نه تنها برنامه هاي 

هاي درسی نیز این حوزه کمتر مورد توجه قرار ویژه اي تحت عنوان آموزش شهروندي وجود ندارد، بلکه در قالب سایر برنامه 
گرفته است. پژوهشگران با بهره گیري از تجربه هاي سودمند نظام آموزشی ژاپن در زمینه بهسازي و ارتقاي برنامه هاي درسی 

آمد تربیت شهروندي، کوشیده اند ضمن مقایسه آموزش شهروندي در ایران و ژاپن پیشنهادهایی جهت استقرار یک نظام کار
 تربیت شهروندي ارایه نمایند.

 تربیت شهروندي، شهروندي، آموزش، نظام آموزشی ژاپن، مهارت هاي شهروندي. کلید واژه ها:

 

 مقدمه

انسان عصر حاضر موجودي تربیت پذیر، چند بعدي و قابل انعطاف است و بدون تربیت و هدایت مناسب از سوي مراکز و 
مراجع آموزشی رسمی و غیر رسمی نمی تواند به پیشرفت و اعتالي شایسته و در خور جایگاه خود در همه ابعاد وجودي خود 

و تربیت در رابطه با پرورش همه جانبه قابلیت ها و توانایی هاي انسان می  دست یابد. با توجه به انتظاري که در نظام تعلیم
رود، به نظر می رسد تربیت اجتماعی و به تبع آن تربیت شهروندي از اهمیت اساسی برخوردار است. در این میان نظام 

هاي اقتصادي، سیاسی و آموزشی هر کشور، بهترین ابزار ایجاد تغییرات اجتماعی همه جانبه و محقق نمودن خط مشی 
فرهنگی و همین طور تحقق آرمان هاي مدون در سند چشم انداز آن کشور می باشد. لذا با توجه به این واقعیت که تحقق هر 
هدف نیاز به برنامه ریزي هاي مدون و حساب شده دارد، در راستاي تحقق اهداف تربیت شهروندي مطلوب نیز هر نظام 

ظف به تدوین محتواهاي آموزشی در راستاي تحقق این هدف کرده و اقدامات الزم را در این مسیر آموزشی بایستی خود را مو
به عمل آورد. لذا آماده سازي کودکان و نوجوانان براي زندگی اجتماعی به یک نگرانی مهم براي مقامات آموزشی اکثر کشورها 

 
 z.samadiyan@gmail.com،09135722103کارشناس ارشد علوم تربیتی، رشته برنامه ریزي درسی، دانشگاه کاشان، -1
 09133617139amini@kashanu.ac.irکاشان، دانشیار گروه علوم تربیتی، رشته برنامه ریزي درسی، دانشگاه -2
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ا صرف شناسایی ابعاد برنامه هاي شهروندي و نحوه پرورش تبدیل شده است و طیف وسیعی از تالش ها و تدابیر آموزشی آن ه
). در تعریف تربیت شهروندي می توان گفت: 1392موثر آن ها در حیطه شهروندي می شود( تمجیدتاش، مجلل چوبقلو، 

 تربیت شهروندي تدارك فرصت هایی براي اشتغال دانش آموزان در تجربه هاي معنادار یادگیري است به گونه اي که به
تسهیل و رشد آن ها به عنوان افراد متعهد و فعال اجتماعی و سیاسی بینجامد.  براین اساس تربیت شهروندي نگاه ویژه اي به 
یادگیري دانش و توانش و نگرش هایی دارد که فرد را در تعامل اثرگذار و مطلوب با افراد دیگر یاري می رساند( قلتاش و 

این که یکی از کارکردهاي اصلی هر نظام آموزشی، اجتماعی کردن افراد  جامعه است و ). با در نظر گرفتن 1389همکاران، 
این امر نیز بیش تر از طریق برنامه هاي آموزشی و درسی صورت می گیرد، و برنامه هاي درسی به عنوان مهم ترین ابزار 

تدا به بیان مفهوم شهروندي پرداخته، سپس تحقق اهداف اجتماعی محسوب می شود، در این راستا نگارندگان در این مقاله اب
عناصر برنامه درسی (هدف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی) را دو کشور ایران و ژاپن مورد بررسی قرار داده اند. و در پایان به 

حال باید به  ارایه پیشنهاد هایی در راستاي کمک به ارتقاي برنامه درسی تربیت شهروند ي در کشورمان پرداخته اند. در عین
این نکته نیز اشاره کرد که برنامه هاي درسی باید به فراگیران کمک کند تا شهروندانی مسئول در امور زندگی و فراگیرانی 
موفق و متکی به نفس بار آیند. در همین راستا مدارس می توانند فضاي مناسب براي آموزش رسمی جهت تربیت شهروندانی 

) معتقد است از آنجا که شهروندي یک فرایند مربوط 1385هاي درسی فراهم نمایند. لطف آبادي( از طریق گنجاندن در برنامه
به تمام عمر است، همه افراد در تمام طول زندگی نیازمند آموزش هاي متناسب با شهروندي در مراحل گوناگون زندگی 

اجتماعی و دانش و درك درست از جهان آموزش  هستند. دانش آموزان نیز نیازمند آن هستند که در زمینه هاي اخالقی، رشد
ببینند، در تمام تصمیم گیري هاي مربوط به خودشان و مدرسه و جامعه شرکت کنند و به عنوان یک شهروند به صورتی فعال 

مهارت هاي شهروندي ") در پژوهشی با عنوان 1385در مناسبات اجتماعی با احوال خودشان قرار گیرند. وزیري و جهانی (
به این نتیجه رسیدند که ایجاد حساسیت و دغدغه بیش تر براي  "ورد نیاز دانش آموزان دبستان هاي شهرستان زلزله زده بمم

پرداختن به مهارت هاي شهروندي مورد نیاز دانش آموزان براي آماده سازي آنان جهت مواجه با شرایط بحرانی ضرورت دارد. 
ررسی میزان انطباق برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی با مهارت هاي ب ") در پژوهش خود با عنوان1388مظفري(

شهروندي از دیدگاه مدیران و معلمان شهرستان گرمسار، بیان کرد که از نظر مدیران و معلمان هر چهار مولفه اهداف، محتوا، 
بررسی ویژگی  ") با عنوان1382با(روش تدریس و ارزشیابی با مهارت هاي شهروندي مطابقت دارد. نتایج پژوهش فتحی و دی

نشان می دهد که در مراحل  "هاي شهروند خوب براي جامعه ایران و میزان انطباق برنامه هاي درسی مدارس با این ویژگی ها
طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه توجه کمی به پرورش ارزش هاي شهروندي می شود و اطالعات اساسی در این زمینه الزامی 

لحاظ کردن ارزش هاي شهروندي در برنامه درسی براي تدریس در  ") در پژوهشی با عنوان1385تیانی و همکاران(است. آش
بیان کردند که ارزش هاي ارائه شده براي نظر خواهی در هفت مقوله یا متغیر توصیه می شود و لحاظ کردن  "دوره دبستان

 ز متناسب با سن و ارزش مورد نظر مشخص شدند. ارزش ها در پایه هاي مختلف و روش هاي مناسب تدریس نی

 روش پژوهش

در این پژوهش با توجه به موضوع پژوهش که مقایسه تطبیقی تربیت شهروندي در کشورهاي ایران وژاپن می  باشد. 
پژوهش در این نگارندگان با بررسی کتابخانه اي اطالعات را جمع آوري کرده و به تبیین و تحلیل آن ها پرداخته اند. لذا شیوه 

 تحلیلی می باشد. –مقاله توصیفی 

 تحلیل مفهوم شهروندي و تربیت شهروندي
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شهروندي و تربیت شهروندي مفاهیم مشاجره آمیزي هستند و دیدگاه هاي مختلفی در مورد آن ها وجود دارد. به عنوان مثال 
یت شهروندي یک مفهوم متکثر و چند چهره تعریف در زمینه شهروندي را جمع آوري کرده است. ترب 300بیش از   235دیویس

است که مفاهیم اخالقی، زیست محیطی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی را در بر می گیرد و در آن از مباحثی هم چون مردم 
تعلیم و  236ساالري، حقوق، مسئولیت ها، تحمل و بردباري، احترام، برابري و تنوع سخن به میان می آید. از دیدگاه گیرون

شهروندي یک مفهوم چند بعدي است و با مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی، محیطی و اخالقی در جوامع  تربیت
مدرن مرتبط است و در واقع فرایندي از یادگیري مورد نیاز زندگی است که هدفش ایجاد مشارکت فعاالنه و مسئوالنه و 

 وحدت و انسجام اجتماعی می باشد.مبتکرانه افراد در زندگی اجتماعی و استقرار عدالت و 

دایره المعارف انگلیسی فلسفه تعلیم و تربیت در تعریف تربیت شهروندي می نویسد تربیت شهروندي به آموزش هایی گفته 
می شود که به توسعه شهروندي یا توانمندي هاي شهري مربوط می شود و اهداف آن الزاما در ارتباط با انتظارات اعضاي 

ها دانش و طرز تلقی ها، ارزش ها، و مهارت هاي همراه با مشارکت در  جوامع و ملت هاي خاص فهمیده می شود. زیرا آن
زندگی جمعی و مدنی را انتقال می دهند، هم چنین در تعریف دیگري این دایره المعارف تربیت شهروندي را تربیتی می داند 

ارد( برخورداري و که به مقررات صریح جوامع جهت تلقین ارزش هاي مدنی از طریق تعلیم و تربیت رسمی اشاره د
).  با توجه به تعاریف باال می توان گفت که تربیت شهروندي با متناسب سازي مفهومی با فرهنگ 29، 1387جمشیدیان، 

اسالمی ایرانی کشور ما، ایجاد روحیه و نگرش، مهارت و شناخت الزم و کافی در شهروندان به منظور مشارکت حداکثري و 
 رهنگی و سیاسی کشور ضامن پیشرفت و توسعه جامعه می باشد. آگاهانه در امور اجتماعی و ف

 جایگاه آموزش و پرورش در تربیت شهروندي

آموزش شهروندي در زندگی از اهمیت اساسی برخوردار است، زیرا افراد جامعه باید یادبگیرند که به نحوي موثر در بهبود 
بیت شهروندانی آگاه، فعال و مسئول کمک بزرگی به پیشرفت بخشیدن به مسائل محلی، ملی و جهانی شرکت داشته باشند. تر

فردي و اجتماعی و حفاظت از طبیعت و محیط زندگی می باشد. این آموزش ها می تواند توسط خانواده و مدرسه، دانشگاه و 
ي، عزیزي رسانه هاي همگانی و نهاد هاي اجتماعی صورت گیرد، اما مسئولیت اصلی آن بر دوش نظام آموزشی است( ایزد

).             حوزه آموزش شهروندي تحت پوشش دامنه وسیعی از اصطالح ها در میان کشورهاي جهان است 78،1388شهامی،
که با موضوع هاي درسی و دروس اختیاري که ترکیب هایی از موضوع هاي زیر را در بر میگیرد نیز ارتباط دارد. آموزش تاریخ 

تاریخ و مطالعات اجتماعی، آموزش دینی و اخالقی، آموزش مدنی و اصول اخالقی، علوم و مدنی، آموزش مدنی و اقتصاد، 
اجتماعی، جغرافیا و تاریخ. بنابراین می توان گفت که دامنه اصطالح ها وپیوندهاي موضوعی بر وسعت و پیچیدگی مسائل 

ندان براي زندگی و زیست در یک زمینه ). آماده سازي شهرو1396مطرح شده در این حوزه تاکید دارند(نقی زاده و امیدي،
محلی، ملی و یا بین المللی مستلزم فراهم سازي فرصت هاي تربیتی مناسب می باشد به ویژه که اگر دقت نماییم تربیت 
شهروندي با فلسفه تاسیس آموزش و پرورش گره خورده است. زیرا در یک برداشت کلی هدف اصلی ایجاد و توسعه نظام 

شهروندان موثر و فعال براي جامعه می باشد و آینده هر کشوري بر میزان توانمندي، آگاهی و نوع نگاه و بینش آموزشی تربیت 
 شهروندان آن نسبت به امور مختلف کشور و جهان بستگی دارد. 

، دانش نخستین نشانه عزم راسخ براي تربیت شهروندي، وجود برنامه درسی ویژه براي این امر است تا از طریق اجراي آن
آموزان یک فضاي دموکراتیک را تجربه نمایند. این امر مستلزم آن است که مقامات مسئول و سیاستگذارن در طراحی هدف، 

 
1-Davies 
2-Gearon 

۲۱۷
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محتوا، روش تدریس و ارزشیابی نسبت به مناسب بودن موضوعات درسی براي تربیت شهروندي، دقت نظر به عمل آورند. با 
خصوص برنامه هاي درسی در تربیت شهروندان آگاه، فعال و متعهد، در این مقاله  توجه به اهمیت جایگاه آموزش و پرورش به

عنصر اصلی برنامه درسی تربیت شهروندي از جمله هدف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی در دو کشور ایران و 4به بررسی 
 ژاپن می پردازیم.

اهنگ کننده فعالیت هایی است که در جهت حصول هدف عنصر و مولفه هر طرح و برنامه است که جهت دهنده و هم  هدف:
). در واقع اهداف را براي ایجاد تغییرات مورد نظر تعیین شده در نیاز سنجی تدوین 1385آن صورت می پذیرد( یار محمدیان، 

 و تعیین می نماییم.

 در تربیت شهروندي معموال اهداف زیر تعقیب می شود:

 ان براي توسعه ارزش ها براساس عدالت اجتماعی و اصول حقوق انسانیفراهم کردن فرصت هایی براي دانش آموز -
تشویق دانش آموزان به احترام گذاري نسبت به هویت هاي ملی، مذهبی، اخالقی و مخالفت با عقاید و رفتارهاي نژاد  -

 پرستانه
 نگیارتباط آموخته هاي مدرسه با اجتماع هاي محلی و زندگی عینی و تشویق به یادگیري بین فره -
 آموزش دموکراسی و قانون به دانش آموزان به منظور رعایت آن در عرصه هاي مختلف زندگی -
 بیان مسائل مختلف اقتصادي، محیطی و شهري تاثیر گذار بر زندگی اجتماعی -
 ارتقا روحیه و تفکر انتقادي و یادگیري تعاملی -
 ). 134:1389مشارکت در فرایند دموکراتیک و سیاسی جامعه(فرمیهنی فراهانی،  -

مهارت "، "شناخت و آگاهی مدنی "فتحی واجارگاه در مطالعه اي، اهداف تربیت شهروندي را براي جامعه ایران در سه حیطه
). در مقایسه با کشور ایران، کشور ژاپن اهداف تربیت 1381طبقه بندي نموده است( فتحی،  "بینش مدنی "و  "هاي مدنی

آورده است که عبارتند  "تصویر فرد کامل و ایده آل ژاپن "پرورش در سندي با عنوان شهروندي را در شوراي مرکزي آموزش و
 از: 

 ویژگی هاي شهروند آرمانی ژاپنی به عنوان یک فرد  -1
 ویژگی هاي شهروند آرمانی ژاپن به عنوان یک عضو خانواده -2
 ویژگی هاي شهروند آرمانی ژاپن به عنوان یک عضو جامعه -3
 ).1389ژاپن به عنوان یک تبعه ژاپن و یک فرد متعهد در جامعه جهانی( هاشمی،  ویژگی هاي شهروند آرمانی -4

با تجزیه و تحلیل برنامه هاي درسی تربیت شهروندي در دو کشور مذکور اهداف تربیت شهروندي در کشورهاي ایران و ژاپن 
 به شرح ذیل است:

جامعه و موسسات اجتماعی، مطالعه علل و عوامل مؤثر  ادراك فلسفه اجتماعی جامعه و ارزش هاي آن، شناختن کشور ایران:
در ناهنجاري هاي اجتماعی و کوشش در از بین بردن آن ها، تقویت روحیه دموکراسی و آزاد منشی در افراد، کسب مهارت ها 

تاثیر آن ها و اطالعات الزم براي شرکت در زندگی اجتماعی، مقاومت در مقابل تبلیغات، بررسی نظام هاي مختلف حکومتی و 
در نحوه زندگی جامعه، پرورش شخصیت اجتماعی در افراد، بررسی سیستم هاي مختلف اقتصادي و آثار آن ها از لحاظ سطح 
زندگی عمومی، درك ارزش و اهمیت خانواده در زندگی اجتماعی، درك اهمیت و ارزش صلح در زندگی انسان و کوشش براي 
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یس سازمان ملل، هدف و نقش این موسسه جهانی در حل مشکالت بین المللی، مطالعه استقرار آن، مطالعه و بررسی علل تاس
 ).1392فرهنگ اقوام و ملل مختلف( شریعتمداري به نقل از تمجید تاش و مجلل، 

: در حوزه دانش نظري، دانش آموزان باید به درك فعالیت هاي اجتماعی در سطح تولید، مصرف، حفظ امنیت و کشور ژاپن
و نقش خود در این بین وقوف یابند و نسبت به فرایند تصمیم گیري در مشارکت اجتماعی به درك و شناخت واقعی بهداشت 

آگاه باشند، در حوزه دانش عملی و مهارت ها، دانش آموزان باید مهارت هایی از جمله مشاهده دقیق، گردآوري اطالعات و 
ناوري اطالعات و ارتباطات، توانایی کاربرد الگوهاي تولید و مصرف در کاربرد فرایند پژوهش و تحقیق، مهارت نقشه خوانی، ف

بخش صنایع، بخش خدمات و سایر بخش ها رابداند. در حوزه ارزش ها و فرهنگ ملی و هنجارها و ارزش هاي حاکم بر جامعه 
نسبت به ژاپن و ارتقاي ویژگی جهانی، دانش آموزان باید به سرزمین، میراث فرهنگی و تاریخ ژاپن عشق ورزند و نگرش مثبتی 

ها و صفات شهروند فعال، مسئول و مطلع در اجتماع خود و جامعه جهانی با تغییرات سریع آن نقش آفرین باشد( آقازاده، 
). با توجه به اهداف نظام هاي آموزشی هر دو کشور ایران و ژاپن در هردو کشور به مقوله تربیت شهروندي توجه داشته 1385

اکید کرده اند. اما آن چنان که در اهداف برنامه درسی تربیت شهروندي ژاپن دیده می شود در حوزه ارزش ها و و به آن ت
فرهنگ ملی و میراث فرهنگی و عالقه مندي به سرزمین ملی و ایجاد نگرش مثبت به ژاپن نگاه ویژه وجود دارد، در حالی که 

اگر نیک بنگریم مالحظه خواهیم کرد که در بین نسل جدیدمان، ارزش  این نقطه ضعف در نظام آموزشی ایران دیده می شود.
هایی که جزء هویت ایرانی اسالمی این سرزمین بوده است، کم رنگ شده و در برخی موارد می توان گفت با بی توجهی نظام 

ي یکی از اهداف کشور تعلیم و تربیت در پرورش آن ارزش ها، در بین نسل جدیدمان حذف شده است. در بحث تولید اقتصاد
ژاپن در تربیت شهروندي توانایی کاربرد الگوهاي تولید و مصرف است، این خود نشان از این می دهد که نظام آموزشی از ابتدا 
به فراگیران می آموزد عالوه بر بحث هاي نظري که در مدرسه می آموزند براي آن که بتوانند در اجتماع خود شهروندي 

ید از بحث هاي نظري به عنوان الگوهاي کاربردي استفاده نمایند. در حالی که در کشورمان، عدم توجه به این کارآمد باشند، با
موضوع باعث شده است جوانان ما بعد از اتمام تحصیالت خود در حالی که هیچ توانایی در ایجاد شغلی  براي خود ندارند، تنها 

موضوع به دنبال خود افزایش آمار بیکاري و عدم تولید و چرخه کار را به  به دنبال استخدام در مشاغل دولتی باشند و این
همراه دارد. بنابراین آنچه اهمیت دارد این است که دربحث اهداف تربیت شهروندي به این مباحث اهمیت بیش تري داده شود 

 و از تجربیات کشوري مانند ژاپن استفاده نماییم.

درسی عبارت از دانش سازمان یافته و اندوخته شده، اصطالحات، اطالعات، واقعیات،  به طور کلی محتواي یک ماده محتوا:
حقایق، قوانین، اصول، روش ها، مفاهیم، تعمیم ها، پدیده ها و مسایل مربوط به همان ماده درسی است( قورچیان و 

شهروندي انتخاب و سازماندهی ). در مورد تربیت شهروندي اگرچه با مشخص شدن محورها و اهداف  برنامه 1374دیگران،
محتوا تا حد زیادي تسهیل می شود اما فرایند انتخاب محتوا با توجه به حوزه وسیع تربیت شهروندي از حساسیت خاصی 
برخوردار است. در تدوین محتواي برنامه درسی تربیت شهروندي باید مالك هاي تناسب با مبانی ارزشی جامعه، تناسب با 

امعه ملی و محلی، تناسب با مسائل و ارتباطات جهانی، تناسب با ویژگی هاي دانش آموزان و تناسب با مسائل و نیازهاي ج
). محتواي تربیت شهروندي به میزان زیادي تابع 143:1389قانون مندي هاي برنامه درسی را در نظر گرفت( فرمیهنی فراهانی،

تربیت شهروندي در هر کشور است. در رویکرد سنتی تربیت نوع نگرش، جهت گیري و یا به طور کلی رویکردهاي حاکم بر 
شهروندي، محتوا در برگیرنده موضوعاتی چون خواندن، نوشتن و حساب کردن و گزیده هاي ادبی است. وفاداري و عضویت در 

کردن دانش جامعه را که اغلب به صورت دولت، ملت است در دانش آموزان پرورش می دهد، هنرهاي زیبا، موسیقی براي آشنا 
آموزان با میراث فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد. از ارزش هاي معین و تجویز شده براي شکل بخشیدن به رفتار و منش 

). در حالی که در رویکرد فعال تربیت شهروندي محتوا، ویژگی 298،1384بهره گیري می شود( گوتک، ترجمه پاك سرشت:
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حتوا دانش و مهارت ها و نگرش هایی لحاظ می شود که دانش آموزان را آگاه، ناقد وضع هاي پویا و سازنده دارد، یعنی در م
موجود، ژرف اندیش، مشارکت جو، خواهان ارتقا، پرسشگر، داراي قدرت تحمل نظرات مختلف بار می آورد. در رویکرد فعال 

موکراسی، هویت هاي مدنی، اصول مدنی، تربیت شهروندي، محتوا در برگیرنده مباحث حقوق فردي و شهروندي، حقوق بشر، د
). آن چه از بررسی نتایج پژوهش 1386جهانی شدن و آموزش صلح و مبارزه با نژاد پرستی می باشد( حکیم زاده و همکاران،

هاي انجام شده در رابطه با محتواي برنامه درسی تربیت شهروندي در دو کشور ایران و ژاپن بدست آمده است نشان می دهد 
 شور ایران محتواي تربیت شهروندي را در سه ماده درسی جغرافیا، تاریخ و تعلیمات مدنی گنجانده است.که ک

) برخی از مفاهیم تربیت شهروندي که کشور ژاپن در کتب درسی خود ارائه می کنند را به شرح ذیل بیان کرده 1385آقازاده(
 است:

و جامعه بشري، حفظ محیط زیست، فناوري اطالعات، مهارت هاي الزم  عدالت اجتماعی، تساوي و برابري بین افراد یک جامعه
براي زندگی فردي و جمعی و در میان فرهنگ ها و ملل مختلف جهان، آینده نگري در باب ظهور مسائل اقتصادي، اجتماعی، 

چه در جامعه ژاپن و سیاسی، و فرهنگی در شناسایی عوامل و علل پیدایش آن ها و آگاهی از حل و فصل رضایت بخش آن ها 
چه در جامعه بین الملل.                   آنچه از بررسی نتایج پژوهش هاي انجام شده در مورد محتواي آموزشی دو کشور ژاپن 
و ایران بدست آمده است نشان می دهد، هردو کشور تا حدودي در راستاي تحقق اهداف تربیت شهروندي عمل می کنند، اما 

ه می شود در این است که کشور ژاپن به مباحث میان فرهنگی محلی و جهانی توجه بیش تري نشان داده تفاوتی که مشاهد
است، عالوه براین در مورد آینده نگري در باب ظهور مسائل مختلف ملی و جهانی تاکید ویژه دارد. هم چنین کشور ژاپن در 

ندگی در عصر کنونی است اشاره نموده است. با توجه به تربیت شهروندي به گنجاندن مباحث فناوري اطالعات که الزمه ز
تجربیات کشور ژاپن در انتخاب و ساماندهی محتواي تربیت شهروندي، کشور ما نیز باید در انتخاب  محتوا، مباحث مذکور را 

 مد نظر قرار داده و آن ها را استفاده نماید.

امه درسی هنگامی آغاز می شود که مقوله آموزش و تدریس یکی از چالش زا ترین بحث ها در بین برن روش هاي تدریس:
محتواي برنامه درسی مطرح باشد. هنگامی که از تدریس یا نحوه آموزش برنامه درسی صحبت می شود، منظور پیش بینی 

 برخی از شرایط اجراي برنامه درسی است . 

ار می رود. فتحی واجارگاه دو روش براي این در تدریس محتواي برنامه درسی تربیت شهروندي روش هاي گوناگونی به ک
منظور معرفی می کند. سنتی ترین روش عبارت است از روش حفظی یا عادتی، که در این روش معلمان نسبت به اجراي 
برنامه هاي درسی از طریق سخنرانی اقدام می نمایند. اما این شیوه در افزایش دانش سیاسی عده محدودي تاثیر می گذارد و 

ر به نگرش هاي آن ها تاثیر می گذارد. در واکنش به نارسایی روش هاي سنتی در ایجاد یادگیري رفتارهاي شهروندي و کمت
عالقه نداشتن دانش آموزان به این روش رویکرد هاي جدید تري در برخی از کشورهاي جهان تجربه شده است که از جمله آن 

آموزان از مسائل، دالیل و راه حل هاي مسائل اجتماعی از طریق حل مساله، ها روش هایی است که مبتنی بر اگاه کردن دانش 
) در پژوهشی که به بررسی روش هاي 1391). تمجید تاش و مجلل چوبقلو(1382بحث و گفت و گو است( فتحی واجارگاه، 

شرکت و ایفاي نقش  تدریس تربیت شهروندي در کشور ژاپن پرداخته، بیان کرده اند که این کشور با زمینه سازي براي
فراگیران در فعالیت هاي مختلف اجتماعی که در خارج از مدارس و به صورت فعالیت هاي فوق برنامه است می کوشد تا به 
آماده سازي فراگیران جهت زندگی در اجتماع و آشنایی با وظایف اجتماعی مبادرت ورزند و با این اقدامات در واقع زمینه الزم 

ه در محیط ها و موقعیت هاي زنده و واقعی فراهم می آورد. نتایج پژوهش باال نشان می دهد کشور ژاپن در را براي کسب تجرب
روش هاي تدریس تربیت شهروندي تالش کرده است از روش هاي تدریس فعال و مشارکتی استفاده نماید. در مقابل کشور 
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اده می کند. روش هایی که بیش تر بر پایه سخنرانی و ایران در انتخاب روش هاي تدریس از روش هاي حفظی و سنتی استف
معلم محور است و فراگیران مطالبی را بدون ارتباط با زندگی واقعی می آموزند که تنها تالش می کنند از آن مطالب در جهت 

شهروندي به این امر  گذراندن امتحانات مدرسه استفاده کنند. بنابراین نظام آموزشی ایران باید در ارایه محتواي دروس تربیت
 توجه نماید و در انتقال این مفاهیم روش هاي فعال و مشارکتی را ملحوظ دارد.

ارزشیابی یکی از مولفه هاي مهم و حساس فرایند برنامه ریزي درسی است. حساسیت و اهمیت ارزشیابی در برنامه  ارزشیابی:
ه از اموري که داراي پیچیدگی و ظرافت خاصی هستند نمی ریزي درسی از آنروست که هیچ فعالیت انسانی، خصوصا آن دست

). در برنامه درسی تربیت شهروندي نیز ارزشیابی 1392توانند فارغ از بررسی کیفی و بهبود مستمر باشند( فتحی واجار گاه، 
زشیابی برنامه یکی از عناصر اصلی و ضروري این برنامه هاست که همواره مورد بحث و پژوهش بوده است. آنچه گویاست ار

). 1390هاي درسی تربیت شهروندي به منظور ارائه بازخورد جهت هرچه بهتر تدوین شدن و اجراي این برنامه هاست( رودي، 
) در پژوهش خود به بررسی شیوه هاي به کار گرفته شده در ارزشیابی از رفتارهاي 1392تمجید تاش و مجلل چوبقلو(

 ژاپن پرداخته و نتایج زیر را به دست آورده اند:فراگیران در نظام آموزشی ایران و 

 شیوه هاي ارزشیابی رفتارهاي شهروندان در ایران: 

 انجام ارزشیابی تشخیصی -1
 انجام ارزشیابی توصیفی از دانشی که فراگیران از محتوا به دست آورده اند. -2
 برگزاري امتحانات مختلف کالسی در طول سال تحصیلی -3

 شهروندان در ژاپن:شیوه هاي ارزشیابی رفتار 

 مصاحبه و مشاهده الگوهاي رفتاري دانش آموزان در موقعیت هاي مختلف -1
 ایجاد فرصت هاي متنوع براي ارزیابی از داده هاي یادگیري در محیط مدرسه و خارج از آن -2
 گرفتن گزارش کار به نام گزارش ارزیابی استاندارد -3
 برگزاري امتحانات گروهی -4
 پروژه هاي عملی و گروهی -5
 abcرگزاري امتحانات جهت ارزیابی کارایی دروس و ارزیابی فراگیران ودادن نمرات درسی مقیاس ب -6

آن چه از نتایج پژوهش باال بدست می آید نشان می دهد که شیوه هاي ارزشیابی مهارت هاي شهروندي در نظام 
عات شناختی فراگیران متکی است آموزشی ایران براساس رویکرد سنتی و محافظه کار است، رویکردي که تنها بر اطال

و مبتنی بر داده هاي کمی است. در حالی که کشور ژاپن از روش هاي فعال در ارزشیابی استفاده کرده است، روش 
هایی که تالش کرده است میزان یادگیري فراگیران را در موقعیت هاي طبیعی بسنجد و تنها بر پایه محفوظات 

بی باعث می شود فراگیران شکافی بین آموزه هاي مدرسه و زندگی واقعی احساس فراگیران نباشد. این نوع ارزشیا
نکنند و تنها به دنبال گذراندن امتحانات مدرسه نباشند، بلکه تالش نمایند محتواي مطالب درسی را به صورت 

بی است چرا که بر کاربردي و عملی دریافت نمایند. عالوه بر این مهم ترین بخش برنامه هاي تربیت شهروندي ارزشیا
خالف دیگرآموزش ها، که شاید ارزشیابی آن ها بر پایه دانستن مفاهیم و اصول یک رشته دیسپلین ها باشد، تربیت 
شهروندي جزء آموزش هاي عملی و کاربردي است و باید به نحوي ارزشیابی شود که معلوم دارد فراگیران متصف به 

 ه اند یاخیر؟صفات یک شهروند آگاه ، فعال و منتقد شد
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 نتیجه گیري و ارائه پیشنهادها 

طبیعتاً آموزش شهروندي از وظایف نظام آموزشی و باالخص مدرسه می باشد. مهم ترین هدف یک مدرسه تربیت یک 
شهروند خوب براي جامعه می باشد. در مدارس آموزش شهروندي باید از تمام مراحل برنامه هاي درسی ملحوظ شود و 

رشته اي جداگانه تشکیل دهد و در بعضی مواقع به کار برده شود و در برخی مقاطع دیگر به کار برده چنین نباشد که 
نشود. مدرسه داراي دو نوع برنامه درسی رسمی که شامل کتاب هایی است با محتواي مشخص و برنامه درسی پنهان 

رسه، روابط بین معلمین، نحوه اداره که شامل روابط بین شاگرد و معلم، روش تدریس، محیط فیزیکی و فرهنگی مد
مدرسه، نقش دانش آموزان در اداره کالس درس و مدرسه است،  آماده سازي فراگیران براي ایفاي نقش شهروندي از 

). آنچه اهمیت دارد این است  که برنامه درسی پنهان، آموزش 60:1380چنین بستري می گذرد(شریفی و طاهر پور،
ا تکمیل کرده و در راستاي آن حرکت کند، نه اینکه برنامه درسی پنهان نقطه مقابل هاي برنامه درسی رسمی ر

آموزش هاي رسمی باشد. با توجه به آنچه گفته شد و اذعان به این واقعیت که ایجاد مهارت هاي شهروندي و ارتقاي 
ی برنامه هاي درسی تربیت این مهارت یکی از ضرورت هاي هر نظام آموزشی به شمار می آید، سرمایه گذاري و طراح

شهروندي از اهمیت غیر قابل انکاري برخوردار است، از این رو نگارندگان به ارائه پیشنهادهایی جهت ارتقاي برنامه 
 درسی تربیت شهروندي در کشورمان پرداخته اند:

اقدامات الزم براي با عنایت به اهداف تربیت شهروندي در نظام آموزشی ایران، یک کمیته تخصصی جهت انجام  -1
تحقق اهداف تربیت شهروندي و هم چنین بازنگري و تدبر الزم در راستاي نهادینه کردن ویژگی هاي یک شهروند 

 ایده آل و مطلوب انجام وظیفه کنند.
با توجه به نقش مهم روش هاي تدریس در زمینه آموزش شهروندي پیشنهاد می گردد معلمان به جاي روش  -2

هاي تدریس فعال که براي آموزش هاي سیاسی و اجتماعی از قابلیت بهتري برخوردارند هاي سنتی بر روش 
 تاکید کنند. مانند حل مساله، پژوهش گروهی، روش اکتشافی، روش همیاري و ...

در مورد محتواي تربیت شهروندي باید تالش شود در همه برنامه ها و کتب درسی مهارت هاي شهروندي لحاظ  -3
ین معلمان از طریق برقراري ارتباط بین دروس و مسائل روز جهان و جامعه گام موثري در تربیت شود، عالوه بر ا

 شهروندي فراگیران بردارند.
مدارس باید در زمینه ارزشیابی، آموخته هاي فراگیر را در محیط زندگی واقعی مورد سنجش قرار دهند و این امر  -4

 با ارتباط خانه و مدرسه محقق می شود.

 نابعفهرست م

)، لحاظ کردن ارزش هاي شهروندي در برنامه 1385آشتیانی، ملیحه، فتحی واجارگاه، کوروش، یمنی دوزي سرخابی، محمد( -1
 .5، سال17درسی براي تدریس در دوره دبستان، فصلنامه نوآوري هاي آموزشی، شماره 

سیر تحوالت و ویژگی هاي این گونه آموزش ها )، اصول و قواعد حاکم بر فرایند تربیت شهروندي و بررسی 1385آقازاده، احمد( -2
 .17، شماره 5در کشور ژاپن، فصلنامه نوآوري هاي آموزشی، سال 

)، ضرورت برخورداري دانشجویان از دانش شهروندي و مسئولیت پذیري اجتماعی 1388ایزدي، صمد، عزیزي شمامی، مصطفی( -3
 .15چهارم، شماره  در فرایند جهانی شدن، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال

 )، تربیت شهروندي، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان، چاپ اول.1387برخورداري، مهین، جمشیدیان، عبدالرسول( -4
)، بررسی تطبیقی فرایند تربیت شهروندي در مقطع ابتدایی آموزش و 1392تمجید تاش، الهام، مجلل چوبقلو، محمدعلی( -5

 .93، بهار 40ژاپن، مطالعات علوم اجتماعی، سال یازدهم، شماره پرورش جمهوري اسالمی ایران با 
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)، تحلیل محتواي کتاب هاي درسی دوره راهنمایی با توجه به 1386حکیم زاده، رضوان، کیامنش، علی رضا، عطاران، محمد( -6
 .5، شماره 2مسائل و مباحث روز جهانی در حوزه برنامه درسی، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال 

)، ارزیابی برنامه هاي درسی آموزش عالی از نظر میزان توجه به مولفه هاي آموزش شهروندي، از دیدگاه 1390رودي، جواد( -7
 اساتید و دانشجویان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان.

اي دیدگاه کارشناسان و )، بررسی مقایسه 1388سیف نراقی، مریم، نادري، عزت اله، شریعتمداري، علی و حسینی مهر، علی( -8
معلمان شهر قزوین به لحاظ نارسایی هاي آموزش و تربیت شهروندي در برنامه درسی دوره راهنمایی تحصیلی، فصلنامه 

 .5رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مرو دشت، سال دوم، شماره
 .16و  15ت شهروندي، ماهنامه مهندسی فرهنگی، شماره )، نقش نهاد آموزشی در تربی1387شرفی، محمد، طاهرپور( -9

 )، اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزي درسی، ناشر: علم استادان.1392فتحی واجارگاه، کوروش(  -10

)، برنامه درسی تربیت شهروندي: اولویتی پنهان براي براي نظام آموزش و پرورش ایران، مجله 1381فتحی واجارگاه، کوروش(  - 11
 .2ژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره ، شماره پ

)، بررسی ویژگی هاي شهروند مطلوب براي جامعه ایران و میزان انطباق برنام هاي 1382فتحی واجارگاه، کوروش، دیبا، طلعت( - 12
 .35درسی مدارس با این ویژگی ها، پؤوهشنامه علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 

)، در نقد و بررسی رویکرد پیشرفت گراي تربیت 1389، علی، یارمحمدیان، محمد، فروغی ابري، میر شاه جعفري(قلتاش -13
 . 90شهروندي در برنامه درسی دوره ابتدایی ایران، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره 

 سسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی.)، سیماي روند تحوالت برنامه درسی، مو1374قورچیان، نادر علی(-14

)، آموزش شهروندي ملی و جهانی همراه با تحکیم هویت و نظام ارزشی دانش آموزان، فصلنامه 1385لطف آبادي، حسین(-15
 .17نوآوري هاي آموزشی شماره 

)، بررسی میزان انطباق برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی با مهارت هاي شناختی از دیدگاه مدیران و 1388مظفري، علی( -16
 معلمان شهرستان گرمسار، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه آزاد، واحد گرمسار. 

ه آموزش و پرورش در تربیت شهروندي، اولین کفرانس بین المللی عاوم )، بررسی جایگا1396نقی زاده، نفیسه، امیدي، جمشید(-17
 اجتماعی، تربیتی، علوم انسانی و روانشناسی.

)، مهارت هاي شهروندي مورد نیاز دانش آموزان دبستان هاي شهرستان زلزله زده بم، 1385وزیري، مژده، جهانی، شیدا( -18
 .17، شماره 5فصلنامه نوآوري هاي آموزشی، سال 

 .2)، تربیت شهروندي در کشور ژاپن، پژوهش نامه مدیریتی، دوره نهم، شماره1389هاشمی، شهناز(-19

 )، اصول برنامه ریزي درسی، تهران: یادواره کتاب.1385یار محمدیان، محمد حسین(-20

21- Davies, L (1999). Comparing  definition of democracy in education. Compare. 29(2), 127. 

22- Gearon, L(2003). Learning to teach citizenship in the secondry school. New York. Published by 
poulege.  
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 سوره نساء در تفاسیر شیعھ و اھل سنت ۶۰و  ۵۹سنجش تفسیر دو آیھ 
 جهانی سازي و محلی سازي

 237سمیه خاري آرانی
 چکیده

مورد توجه در تفاسیر فریقین است. بررسی رویکرد مفسران در تفسیر این آیه به روشنی سوره نساء، از آیات  60و  59آیات 
بیانگر آن است که مفسران براي بازکاوي و فهم مدالیل کالم الهی از روش هاي مختلفی بهره جسته و در این زمینه از روش و 

پذیرش در نزد خود، به روشی روي آورده اند.  آیه  الگوي مشخصی پیروي نکرده اند؛ بلکه هر کدام براساس مبانی و اصول مورد
یکی از بلیغ ترین و جامع ترین آیات قرآنی است که محل معرکه آراء مفسران و اندیشوران » آیه اطاعت« نساء مشهور به  59

با نگرش مشتمل بر ابهام هایی است که مورد توجه مفسران قرارگرفته است. این تحقیق،   60و  59قرآنی است. که آیات 
تفسیر تفسیر القمی، ، سوره نساء در تفاسیر: کتاب التفسیر 60و 59تحلیلی، به بررسی روش مفسران در تفسیر آیات  -توصیفی

، التبیان، روض الجنان و مجمع البیان از شیعه و تفاسیر: معالم التنزیل، تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر، الدر  فرات الکوفى
 روح المعانی و المنیر از اهل سنت پرداخته است.  المنثور، جامع البیان،

 واژگان کلیدي:
 نساء، آیه اطاعت،  تفاسیر فریقین، روش تفسیري. 60نساء، آیه  59آیه 

  

 
، ۸۷٤۱۸٥۸۹۹٦ ،09139633639. دانشجوي دکتراي علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث قم،  237

s.khariarani@yahoo.com 

۲۲۴
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 طرح مسئله:
فَإِن تَنَازعتُم فىِ شىء   الْأَمرِ منکمبراساس گفتار مفسران، آیه شریفه*یأَیها الَّذینَ ءامنُواْ أَطیعواْ اللَّه و أَطیعواْ الرَّسولَ و أُولىِ 

معروف به آیه اطاعت  )59)/4وِیال*( نساء(فَرُدوه إِلى اللَّه و الرَّسولِ إِن کُنتُم تُؤْمنُونَ بِاللَّه و الْیومِ االْخرِ  ذَالک خَیرٌ و أَحسنُ تَأْ
*أَ ن آیه امر به رجوع به خدا و پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) شده است. و در آیه یکی از بلیغ ترین آیات قرآن می باشد که در ای

یکْفُرُواْ  یتَحاکَمواْ إِلى الطَّغُوت و قَد أُمرُواْ أَنلَم تَرَ إِلى الَّذینَ یزْعمونَ أَنَّهم ءامنُواْ بِما أُنزِلَ إِلَیک و ما أُنزِلَ من قَبلک یرِیدونَ أَن 
 از مراجعه به طاغوت نهی شده است. 60)/4بِه و یرِید الشَّیطَانُ أَن یضلَّهم ضَلَالَا  بعیدا*( نساء(

تفسیر قرآن به عنوان تالشی براي فهم  معانی نهفته قرآن، دانشی است که از چندین جهت: مبانی، اصول، قواعد( ضوابط)، 
 ش شناسی، قابلیت بررسی و تأمل دارد.منابع( مصادر و ماخذ) و رو

است که هر گونه موضع گیري در خصوص آنها، موجودیت تفسیر و یا قواعد روش تفسیر  "اصول بنیادینی"منظور از مبانی،
 .)3ش، ص 1385را تحت تأثیر قرار می دهد؛ نظیر مسئله اعجاز قرآن و ابعاد آن و بحث مصونیت قرآن( بابایی، 

سیر نیز، کبراي قیاس یا حکم کلی هستند که به هنگام تفسیر، به امور جزئی تطبیق داده می شوند؛ قواعد یا ضوابط تف
نظیر قاعده ارجاع متشابه به محکم و قاعده جري و تطبیق. این قواعد برخاسته از مبانی و منابع تفسیري هستند و از این رو، 

 ).31و  30ش، صص1386نزد مفسران متفاوت می باشند( مودب، 
منابع تفسیر که از آن با عنوان مآخذ و مصادر نیز یاد می شود به اموري اطالق می گردد که اطالعات و داده هایی که با 
مفاد آیات، تناسب محتوایی دارد را در اختیار مفسر قرار می دهد و معانی آیات و مفاد واژگان به کار رفته در آن را روشن می 

 ).261ش، ص1385کند( بابایی، 
علمی دارا ي سه رکن عمده موضوع، هدف و روش است. در این میان، روش از جایگاه برجسته اي برخوردار است؛ به هر 

). روش در لغت به معناي راه 145و144ش، صص1381نحوي که اختالف در آن، به اختالف در کل تفسیر می انجامد( شاکر، 
اي است که مفسر براي بازکاوي و فهم مدالیل کالم الهی، از  منهج و طریقه "روش"روشن و آشکار آمده است و در اصطالح،

آن بهره می گیرد. روش ها، برخاسته از مبانی تفسیري اند و ارتباط فراوانی با منابع دارند؛ به عنوان مثال، اگر مفسر بهترین 
اما اگر مفسري، قرآن را به عنوان  ابزار و منبع در تفسیر را روایت معصوم بداند، روش تفسیري وي، اثري یا روایی خواهد بود؛

 )32ش،ص 1386بهترین منبع بپذیرد، روش او، قرآن به قرآن خواهد شد.( مودب، 
تفاسیر در فهم و استنباط مدلول کالم الهی، از روش و الگوي واحدي تبعیت نکرده اند و براساس مبانی و اصول بنیادین 

حقیق برآن است تا دوازده تفسیر از تفاسیر پر اهمیت فریقین را با رهیافت مفسران، از روشهاي مختلف بهره گرفته اند. این ت
تحلیلی از جهت روشی  و تفسیري مورد بررسی قرار دهد. به جهت افزایش دقت، بررسی روش  -تطبیقی و با نگرش توصیفی

اد شده که شش مورد آنها از سوره نساء، محدود خواهد شد. تفاسیر ی 60و  59تفسیري تفاسیر یاد شده در ارتباط با آیات 
 تفاسیر شیعی است به ترتیب تاریخی عبارتند از:

 ق)320کتاب التفسیر: از محمد بن مسعود عیاشی(م .1
 ق)329تفسیر القمی: از علی بن ابراهیم قمی( م .2
  ق)307: از فرات بن ابراهیم کوفی( زنده  تفسیر فرات الکوفى .3
 ق)460مد حسن طوسی معروف به شیخ طوسی( مالتبیان فی تفسیر القرآن: از شیخ الطائفه مح .4
 روض الجنان و روح الجنان: از ابوالفتوح رازي( قرن ششم) .5
 مجمع البیان فی تفسیر القرآن: از فضل بن حسن طبرسی( قرن ششم) .6

 شش مورد دیگر که از تفاسیر اهل سنت است که به ترتیب تاریخی عبارتند از:
 ق)310ابو جعفر محمد بن جریر طبري( مجامع البیان عن تآویل آي القرآن: از  .1
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 ق) 516: از حسین بن مسعود بغوى (م  معالم التنزیل فى تفسیر القرآن .2
 ق) 774: ازعماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن کثیر قرشى دمشقى (م   تفسیر القرآن العظیم .3
 ق)911ابى بکرسیوطى(م الدر المنثور فى التفسیر بالمأثور: از جالل الدین ابو الفضل عبدالرحمن بن  .4
 ق)1270روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ از شهاب الدین سیم محمود آلوسی بغدادي( م .5
 المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج: از وهبه بن مصطفی الزحیلی .6

و سپس مبتنی بر آن  نساء  ارائه خواهد شد 60و  59براي رسیدن به این منظور در ابتدا گزارشی از تفاسیر درباره آیات 
 گزارش، تحلیلی در ارتباط با روش ها ارائه می گردد. در این تحلیل به سوال هاي زیر توجه خواهد شد:

 در این تفاسیر منظور از اولی االمر چه کسانی می باشند؟ .1
 این تفاسیر رد به خدا و رسول را چه می دانند؟ .2
 و منظور از طاغوت چه می باشد؟ .3

 و ... 
 

 ر شیعهالف) تفاسی
 ق)320کتاب التفسیر: تألیف محمد بن مسعود عیاشی(م. 1

ق) به زبان عربى است. او از محدثان  320تفسیر عیاشى، تألیف ابو نصر محمد بن مسعود عیاش سلمى سمرقندى (م 
اى روایات طبقه کلینى و داراى اصحاب و یاران خاصى بوده است. تفسیر ارزشمند او دار بزرگ عالم تشیع در قرن سوم و هم

تفسیرى از اهل بیت (علیهم السالم) است که سند آنها حذف شده است. از تفسیر او آنچه اکنون در دسترس هست، دربردارنده 
). عیاشی در تفسیر آیه بعد از ذکر هر 186ش، ص1380(مودب، بخشى از تفسیر قرآن، یعنى از آغاز تا پایان سوره کهف است

ا به تفصیل ذکر می نماید این روایات هم در ارتباط با توضیح واژگان موجود در آیه و هم در عبارت، روایات مرتبط با آن ر
تبیین و تفسیر آیه می باشد  عیاشی به عنوان مفسر هیچ حضوري در متن ندارد و به ذکر روایت بسنده می کند. روایات  

ی واژه ها و گزارش وقایع تاریخی مرتبط با نزول آیات تفسیر عیاشی، افزون بر تفسیر آیات و استشهاد به آن ها، به معناشناس
نیز پرداخته است. در تفسیر عیاشی، روایات فقهی و ناظر به آیات االحکام( آیات مشتمل بر حکم فقهی) بیش ازتفسیرهاي 

ین نساء بد 59). و نکات مورد توجه در تفسیر آیه 260و 259، ص1ش، ج1395متقدم شیعه به چشم می خورد( مسعودي، 
 شرح است :

در تفسیر این آیه از این تفسیر روایات زیادي ذکر شده است که مقصود از اولی االمر در این آیه را اوصیاء، ائمه معصومین، 
 ).254-249،ص1ق، ج1380امام علی(علیه السالم) و ... دانسته اند( عیاشی، 

 گروه الف  1-1 -1جدول شماره 
 تفسیر اولی االمر نام تفسیر

  التفسیر( تفسیر العیاشی)کتاب 
 طبق روایات

 

 . اوصیاء1
 . ائمه معصومین2
 . امیر المومنین3

 .  و ....4

 
 روش تفسیري عیاشی
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عیاشى آیات را همراه با احادیث منقول از اهل بیت (علیهم السالم) آورده است؛ چه در تفسیر و چه در تأویل آیات؛ و بدون 
اند وا  نقد و بررسى آن را بعهده سند ذکر شده همراه روایت که با کمال تأسف حذف گردیدهجرح و تعدیل گذشته است و 

گذاشته است؛ و در ضمن، به برخى از قرائات نادر منسوب به ائمه که در کتابهاى دیگر با سندهاى ضعیف آورده شده و یا 
و کلمه و حتى اعراب و حرکات قرآن بدون تواتر مرسل و فاقد حجیت هستند اشاره کرده است. باید توجه کرد که هیچ لفظ 

 ).178، ص2، ج1379( معرفت،قابل اثبات نیست؛ و این مسأله مورد اجماع امت است
 

 ق)329. تفسیر القمی: تألیف علی بن ابراهیم قمی( م2
یخ حدیث بوده و ق) و به زبان عربى است. على بن ابراهیم از مشا 329تفسیر قمى، منتسب به على بن ابراهیم قمى (م 

اند. او زمان امام حسن عسکرى (علیه السالم) و زمان غیبت صغرى را درك کرده است. قمى  علما همواره او را تمجید کرده
جا به  نخستین عالمى بوده که احادیث کوفیان را در قم منتشر کرد. او که کوفى االصل بوده، پس از مدتى به قم آمده و در آن

اى از روایات تفسیرى گرانقدرى است که بیشتر  ه است. تفسیر منسوب به على بن ابراهیم قمى، مجموعهمباحث علمى پرداخت
کند، زیرا از مشایخ کلینى بوده و کلینى، از غیر طریق  روایات آن، از پدرش نقل شده است. کلینى احادیث فراوانى از او نقل مى

رسد که تفسیر  آن از طریق على بن ابراهیم قمى نقل شده، اما به نظر مىکند. گرچه غالب روایات  این تفسیر، از او روایت مى
 ). 187ش، ص1380( مودب، طور کامل به دست على بن ابراهیم قمى تألیف و تدوین شده باشد تواند به مذکور نمى

 نساء در این تفسیر بدین شرح است:  59نکات مورد توجه در آیه 
 ).141ش، ص1367(علیه السالم) می باشد(قمی، منظور از اولی االمر امیرالمومنین 

 گروه الف  2-1-2جدول شماره 
 
 

نساء در این  60و آنچه  در آیه 
 تفسیر آمده بدین شرح است:

 ).141ش، ص1367این آیه درباره زبیر بن عوام  نازل شده است(قمی، 
 گروه الف 2-2-3شمارهجدول 

 

 روش تفسیري قمی
شود که در آن از انواع آیات قرآنى سخن رفته؛ از جمله ناسخ و منسوخ،  اى نسبتا طوالنى آغاز مى این تفسیر با مقدمه

مراد از آن مفرد است و بالعکس؛ یا ماضى است و مراد از محکم و متشابه، خاص و عام، مقدم و مؤخّر، آنچه لفظش جمع، ولى 
آن، مستقبل است و بالعکس و مطالبى از این قبیل؛ که از رساله منسوب به نعمانى در اصناف (انواع) آیات قرآن، اقتباس شده 

حدیث یا روایتى در  پردازد ولى نه پیوسته؛ جز در مورد آیاتى که مى -به ترتیب -ها در هر سوره سپس به تفسیر آیه است.
 خصوص آنها آمده باشد و احیانا شرح و تبیین مؤلف با آن آمیخته شده، جدا کردن آنها مشکل باشد.

در این تفسیر، سوره حمد و سوره بقره با روایات منقول از على بن ابراهیم تفسیر شده و از اوایل سوره آل عمران تا پایان 
شده است و نیز روایات دیگرى از کسانى دیگر؛ که استقالل این تفسیر و انتساب کامل آن را قرآن، روایات ابو الجارود نیز آورده 

 سازد. به على بن ابراهیم منتفى مى

 تفسیر اولی االمر نام تفسیر
 امیر المومنین(ع) تفسیر قمی

 تفسیر کلمه طاغوت نام تفسیر
 زبیر بن عوام تفسیر قمی

۲۲۷
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کند؛ ولى آنگاه که  در این تفسیر، هر جا به شرح و تفسیر پرداخته شده است، از ذوق سرشار و قوت ادبى مفسر حکایت مى
، نوعا از حد معقول خارج شده است. روایات ناهمگون و سست فراوان آن، ذوق و لطف ادبى آن به نقل آثار روایات پرداخته شده

را خنثى کرده است؛ به همین علت در گذشته به این تفسیر توجهى نشده و مورد اعتناى اصحاب قرار نگرفته است؛ بویژه 
 ).188و 187، ص2 ش، ج1379است(معرفت،  دهتفسیر موجب سقوط آن از درجه اعتبار گردی کثرت روایات تحریف در این

 ق)307: تألیف فرات بن ابراهیم کوفی( زنده  تفسیر فرات الکوفى.3
تفسیر فرات، تألیف فرات بن ابراهیم کوفى از عالمان بزرگ جهان تشیع در قرن سوم و چهارم و به زبان عربى است. تفسیر 

اند و از اقوال  باشد. روایات تفسیرى در آن جنبه غالب بیت (علیهم السالم) مىاو روایى و غالبا درباره آیاتى است که درباره اهل 
( اند. در روایات تفسیرى او، اسانید حذف شده و به شکل کامل رعایت ذکر سند نشده است. صحابه و تابعین نیز بهره گرفته

 ست:نساء در این تفسیر بدین شرح ا 59) نکات مورد توجه در آیه 186ش، ص1380مودب، 
 در تفسیر این آیه چندین روایات آمده است:

 )108ق، ص1410در روایتی آمده است منظور از اولی االمر یعنی امر به معروف و نهی از منکر( فرات کوفی، 
 در روایت دیگر آمده است منظور از اولی االمر اولی الفقه و العلم می باشد( همان).

 ). 109امراء السرایا یعنی حضرت علی(علیه السالم) دانسته  است(همان، صدر روایت دیگري منظور از اولی االمر را 
و در روایت دیگري پیامبر(صلی اهللا علیه و آله) و حسن(علیه السالم) و حسین(علیه السالم) و حضرت فاطمه(سالم اهللا 

 ).110علیها) و حضرت علی(علیه السالم) جزو اولی االمر می داند( همان، ص
 گروه الف  3-1-4جدول شماره

 تفسیر اولی االمر نام تفسیر
 

 تفسیر فرات الکوفی
 

طبق 
 روایات

  
 

 امر به معروف و نهی از منکر  .1
 اولی الفقه و العلم  .2
 امراء السرایا=حضرت علی(ع)  .3
 پیامبر(ص)و حسن(ع)و حسین(ع)و حضرت فاطمه(س) و حضرت علی(ع) .4

 روش تفسیري فرات الکوفی
روایت مطلبی دیگر نیامده است و همه روایات مستقیما از راویان نقل شده است و اکثر روایات این در این تفسیر جز 

تفسیر مرسل است و بیشتر روایات مسند آن نیز سند صحیحی ندارند، احراز وثاقت مولف تأثیر چندانی ندارد، زیرا به هر حال 
به اطمینان به صدور از مالحظه قراین است. البته وثاقت یا  صحت سند روایات قابل اثبات نیست. راه اثبات روایات، منحصر

 ).154و153، ص1ش، ج1391حسن مولف نیز یکی از قراینی است که در حصول اطمینان موثر است(بابایی، 
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 ق)460یف شیخ طوسی( م. التبیان فی تفسیر القران: تأل4
ی است که تفسیر وي را که به زبان عربی نگاشته شیخ طوسی از علماي برجسته شیعه است و همین امر از جمله عوامل

شده و شامل تمامی آیات می باشد، از اهمیت خاصی برخوردار کرده است. التبیان از نخستین تفسیرهایی است که هم روش 
لغوي و  روایی دارد و هم روش قرآن به قرآن و دربردارنده گرایش هاي متعدد در تفسیر قرآن است. از این رو تفسیر او، ادبی،

 نساء در این تفسیر بدین شرح است: 59). نکات مورد توجه در آیه 291ش،ص 1380کالمی است( مودب، 
این خطابی از خداوند بلند مرتبه به مومنین است که امر می کند آنها را اطاعت کنند خدا و رسولش و اولی االمر از آنها را . 

اطاعت از رسول واجب است در زمان حیاتش و بعد از وفاتش که بعد از  که اطاعت از رسول همان اطاعت از خدا می باشد و
 وفات باید از سنت پیروي نمود.

 تفسیر اولو االمر
 در روایتی منظور از اولواالمر همان امراء می باشد. .1
 )236، ص 3 در روایتی دیگر می گویند منظور از اولواالمر همان علماء می باشد. (طوسی، بی تا، ج .2

منظور از رد به خدا همان رد به کتاب خدا می باشد و رد به رسول همان »: ء فَرُدوه إِلَى اللَّه و الرَّسولِ تَنازعتُم فی شَیفَإِنْ «
 رد به سنت می باشد. و رد با ائمه جاري مجراي رد با خدا و رسول.

 )237ی تصدیق می کنید این دو را (همان، ص یعن»: إِنْ کُنْتُم تُؤْمنُونَ بِاللَّه و الْیومِ الْآخرِ«
ذالک اشاره دارد به رد به خدا و به رسول و منظور از احسن تاویل  قتاده و سدي و ابن زید » : ذلک خَیرٌ و أَحسنُ تَأْوِیلًا«

 همان).گفتند: عاقبت محمودتر و مجاهد گفت: پاداش نیکوتر. تاویل یعنی امري که به آن باز گردانده می شود(
و بازگشت به کتاب خدا و سنت رسول در صورتی می باشد که تنازع و اختالفی باشد و اگر تنازع و اختالفی نباشد اطاعت 

 از خدا و رسول و اولواالمر کفایت می کند و نیاز به ارجاع  نیست.
ز جمله واژه اولواالمر که آن را به نساء چند نکته را شرح می دهد و روي آنها تأکید دارد ا 59مفسر التبیان در تفسیر آیه 

معناي امراء و علما دانسته است و در قسمت میانی آیه به رد به خدا که همان رد به کتاب و رد به رسول همان رد به سنت 
. عاقبت محمودتر، 1است اشاره می کند و در قسمت پایانی احسن تأویل را بیان می کند که سه معنا براي آن بیان می کند: 

. رد اختالف به خدا و پیامبر، براى شما بهتر از این است که خود در صدد حل آن برآیید و آن را به اصل از 3پاداش نیکوتر،  .2
 تر است. کتاب خدا و سنت پیامبر برنگردانید و همین نظر قوى

 
 
 
 

 گروه الف   4-1 -5جدول شماره
 تأویالتفسیر احسن  فان تنازعتم... تفسیر اولو االمر نام تفسیر

 
 

 التبیان

.سدي،جبائی،بلخی،  1
 طبري: امراء

.رد به خدا= رد به رسول و رد به رسول= 1
 رد به شریعت

.قتاده، سدي، ابن زید:عاقبت 1
 محمودتر

 . مجاهد: پاداش نیکوتر2
.مجاهد،حسن،عطاء، 2

 ابی العالیه: علما
.رد با ائمه جاري مجراي رد با خدا و 2

 رسول
.زجاج: رد اختالف به خدا و پیامبر، 3

براى شما بهتر از این است که خود 
در صدد حل آن برآیید و آن را به 

۲۲۹
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اصل از کتاب خدا و سنت پیامبر 
 برنگردانید.

 نساء بدین شرح می باشد: 60نکات مورد توجه در آیه 
 غوت دو قول گفته شده است:نازل شده آیه در مورد قوم منافقین که حکم می کنند به گناه. در معناي طا

مردي کاهن است که داوري می کند به سوي او مردي از منافقین و مردي از یهود این قول شعبی و قتاده است و  .1
 سدي گفت: نام او ابو برده است.

 ابن عباس، مجاهد، ربیع و ضحاك گفتند: منظور از طاغوت کعب بن اشرف می باشد. .2
 گروه الف  4-2-6جدول شماره

 تفسیر کلمه طاغوت فسیرنام ت
 شعبی، قتاده، سدي: مردي کاهن به نام ابوبرده .1 التبیان

 ابن عباس، مجاهد، ربیع، ضحاك: کعب بن اشرف .2

 روش تفسیري شیخ طوسی
شیخ طوسی در تفسیر آیه از واژه شناسی، زبان شناسی و مباحث مربوط به اختالف قرائات استفاده کرده است؛ اما براي 

مباحث یاد شده از عنوان مستقل، بهره نبرده است. وي به دقت، اقوال موجود در ارتباط با آیه را ذکر کرده و به هیچ کدام از 
جهت روشن شدن بیشتر بحث، برخی از سوال هاي محتمل را مطرح می نماید و بدان ها پاسخ می دهد، اما به نظر می رسد 

 .که وي درنهایت، جمع بندي مشخصی در این زمینه ندارد
 

 . روض الجنان و روح الجنان؛ تألیف ابوالفتوح رازي( قرن ششم)5
این تفسیر به زبان فارسی نگاشته شده و شامل تمامی آیات قرآن می باشد در این تفسیر به مباحث کالمی، لغوي، قرائات، 

نساء بدین شرح  59). نکات مورد توجه در تفسیر آیه 293ش، ص1380روایات و مباحث فقهی پرداخته شده است( مودب، 
 است:
»وا اللَّهیعنُوا أَطینَ آما الَّذهبه این آیه خطاب کرد با مؤمنان، و اگر چه جز مؤمنان  -جلّ جالله -، بدان که خداى»یا أَی
طاعت اند در این تکلیف به دلیلى دگر براى آن که همه مکلّفان از مؤمن و کافر مکلّفند به طاعت خداى و طاعت رسول و  داخل

 امتثال امر باشد یا امتثال ارادت، پس طاعت خدا و رسول امتثال اوامر و نواهى ایشان بود. "طاعت"اولى األمر. و 
 و در اولى األمر سه قول است: 

 بعضى گفتند: امرااند، 
 بعضى گفتند: علمااند، 

(علیهما السالم) روایت کردند، و چون آن دو اند من أهل البیت رسول اللّه، و این قول از باقر و صادق و بعضى گفتند: ائمه
 قول باطل کنیم صحت این قول پیدا شود.

 و ما را در این آیه چند وجه است در استدالل بر امامت این ائمه معصوم(علیهما السالم): 
فان، و رسول(علیه ، عام است این خطاب با همه مکلّ»أَطیعوا اللَّه«شود براى آن که:  اول آن که به تدریج مخصوص مى

، رسول(علیه السالم) از خطاب بیرون شد الستحالۀ أن یکون( »و أَطیعوا الرَّسولَ«السالم) داخل در این خطاب، چون گفت: 
علیه السالم) مطیعا مطاعا، براى آن که رتبه معتبر است از میان مطیع و مطاع، و در حقّ اولى األمر هم این اگر حمل کنند 

مر را بر امرا و علما در هر عصرى خلقى عظیم از این خطاب بیرون شوند، و این خالف اجماع باشد. و بر قول و قاعده اولى اال
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مذهب ما در هر عصرى شخصى از این خطاب بیرون باشد، چنان که در عهد رسول(علیه السالم) او تنها از خطاب طاعت خود 
 )408، ص 5 ق، ج1408رازي،  بیرون بود، و این وجهى لطیف است.( ابوالفتوح

وجهى دیگر آن که: خداى تعالى ما را و اولى األمر را به طاعت رسول فرمود، و الّا رسول(علیه السالم) فوق ما و اولى األمر 
اولى بود العتبار الرّتبۀ، براى آن که رتبه معتبر است از میان مطیع و مطاع، باید تا به رتبه فوق مطیع باشد، همچنین کالم در 

بسیار  -على زعمهم -االمر. پس حمل کردن اولى األمر را بر امرا و علما محال است، براى آن که در مأموران به طاعت ایشان
کس باشد که به رتبه و منزلت بنزدیک خداى تعالى فوق ایشان باشد، و این درست نیاید. پس باید تا اولى األمر کسانى باشند 

بهتر از همه خالیق باشند و اعال رتبۀ و اعظم منزلۀ عند اللّه تعالى چون رسول(علیه السالم)،  که ایشان بنزدیک خداى تعالى
 ).409براى آن که خداى تعالى طاعت ایشان با طاعت او مقرون کرد( همان،  ص 

قدیم طریقی دیگر آن است که: خداى تعالى چون طاعت اولى األمر با طاعت رسول و طاعت خود مقرون کرد، چنان که 
تعالى منزّه است  از همه قبایح و رسول(علیه السالم) معصوم و مطهر از همه معاصى کبیره و صغیره، اولى األمر باید تا 

 علیهم السالم( همان). -همچنین باشد، که حکمت از کالم حکیم این واجب کند، و به این صفت جز اینان نبودند
حال باشد که حکیم ما را فرماید به طاعت جماعتى مختلفى األقوال و االراء و وجهى دگر در استدالل از آیه آن است که: م

المذاهب و به اتّباع ایشان در اقوال و فتاویشان، و بعضى را بر بعضى مزیتى نبود، و ما را طریقى  نبود به تمییز حق از میان آن 
]  نیکو نبود، پس  [و از حکیم تعالى تکلیف ما ال یطاقاقوال مختلف متناقض متضاد، و این مؤدى بود با تکلیف ما ال یطاق، 
 محال است که امرا و علما باشند از این وجه که بیان کرده شد( همان).

طریقى دیگر آن است که: معلوم است به ضرورت که اگر خداى تعالى ما را تکلیف کند به طاعت رسول و ما را تعیین نکند 
تکلیف قبیح باشد، و از باب تکلیف ما ال یطاق بود، همچنین در حقّ اولى األمراگر نصى شخص او به داللتى و علم معجزى این 

نباشد بر اعیان ایشان، یا داللت که علم معجز باشد یا جارى مجرى آن هم مؤدى بود به آن که تکلیف ما ال یطاق باشد، چون 
معی (المعلیه الس)بر او و اظهار اعالم معجزات بر قبح این مقرّر است در عقل البد، چنان که رسول ن است از خداى به نص

 ).410دست او اولى األمر باید چنین باشند (همان، ص
طریقتى دیگر، و آن آن است که: آن اجماع است که این امر متوجه است بر اهل هر عصرى و این مطّرد نباشد الّا بر قول 

الى نباشد، و بر قول آن کس که امامت به اختیار گوید و گوید:الخالفۀ آن کس که گوید: هر زمانه از امامى مفترض الطّاعه خ
 ثلثون سنۀ مطّرد نبود.

طریقتى دیگر آن است که: اگر آیه حمل کنند بر آن که ایشان گفتند از علما و مفتیان، ائمه ما(علیهم السالم) داخل باشند 
از او، پس این متّفق علیه است و آن مختلف فیه، و األخذ باالجماع در آن و بر قول و قاعده ما آن که ایشان گفتند خارج باشد 

و االتّفاق اولى، در امت کس نخواهد گفتن که نه این ائمه هر یکى از ایشان فاضلتر و عالمتر و جامعترند خصال خیر را از اهل 
 الم).کند بر امامت این ائمه (علیهم الس هر عصر، پس این آیت از این هفت وجه دلیل مى

ی شَیف تُمعولِ، اگر منازعت کنید در چیزى. و منازعت، مخالفت باشد مفاعله من  قوله: فَإِنْ تَنازالرَّس و إِلَى اللَّه وهفَرُد ء
النّزع، و هو الجذب، براى آن که مخالفین چون دو مجاذب رسن باشند به طریق مثل. رد کنید با خداى و رسول. رد با خداى 

 با سنّت و شریعت او باشد براى آن که این خطاب اهل همه عصرهاست، این قول رد با رسول رد با کتاب خداى باشد، و رد
مجاهد است و قتاده و سدي و میمون بن مهران. و رد با ائمه معصوم( علیهم السالم) جارى مجراى رد با رسول باشد، چنان که 

 رد با رسول رد با خداى باشد.
 ، اگر به خداى ایمان دارید، یعنى هر که به خداى ایمان دارد چنین کند. »ِکُنْتُم تُؤْمنُونَ بِاللَّه إِنْ«
) مجاهد 414، قتاده و سدي و ابن زید گفتند: احمد عاقبۀ، عاقبت محمودتر باشد(همان، ص »ذلک خَیرٌ و أَحسنُ تَأْوِیلًا«

 ان) گفت: احسن جزاء، جزایش نیکوتر باشد.(هم
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و زجاج گفت:أحسن من تأویلکم من غیر رد الى اللّه و الرّسول، آن تأویل که از خداى و رسول باشد بهتر باشد از تأویلى که از 
تلقاء نفس خود کنید. و در آیه دلیل است بر بطالن قیاس براى آن که خداى تعالى ما را عند منازعت و اشتباه رجوع فرمود با 

قیاس از آن جمله بودى که مرجوع الیه بودى، نزد منازعت خداى تعالى فرمودى که با این نیز رجوعى کتاب و سنّت، و اگر 
، ص 5 باشد، و به این رها نکرد تا گفت: ذلک خَیرٌ و أَحسنُ تَأْوِیلًا، خصوصا بر این تفسیر که دادند من تأویل انفسکم. (همان، ج

415( 
] واجب  اى و رسول [آن جا باید که منازعت بود، چون منازعت نبود رد با خداى و رسولفاما قول آن کس که گفت: رد با خد

 نباشد درست نیست، براى آن که این قول به دلیل الخطاب بود، و آن به نزدیک بیشتر اهل علم باطل است. (همان)
 

 گروه الف 5-1-7جدول شماره
 احسن تأویال فان تنازعتم.... معناي اولی االمر تفسیر

روض 
الجنان 
و روح 
 الجنان

 به کتاب خدا-. الی اهللا1 . قول عامه: امراء1
 به سنت  و شریعت -و الی الرسول

.قتاده، سدي، ابن زید:عاقبت 1
 محمودتر

 . مجاهد: جزایش نیکوتر2
 .رد با ائمه= رد با رسول2 . قول عامه: علماء2

 و رد با رسول= رد با خدا
خدا  . زجاج: آن تأویلی که از3

ورسول باشد بهتر باشد از تأویلی که 
 از تلقاء نفس خود کنید.

 . قول اصحاب:ائمه3

 نساء بدین شرح است: 60نکات مورد توجه در تفسیر آیه 
»...کنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیآم مونَ أَنَّهمزْعینَ یتَرَ إِلَى الَّذ و تعجیب. حق تعالى گفت:  ، ظاهر آیه استفهام است و معنى تقریع»أَ لَم

کنند که ما ایمان داریم به آنچه بر تو فرود آمد یعنى قرآن، و به آنچه پیش تو فرود آمد از تورات و  نبینى آنان را که دعوى مى
 خواهند تا به حکومت به نزدیک طاغوت شوند. انجیل و کتب متقدمان آن که مى

 کیست؟» طاغوت«خالف کردند در آن که 
سن بصرى و جبائى گفتند: مراد بتانند، و آیه در قومى منافقان فرود آمد که ایشان به حکومت پیش بتان رفتند این جا ح 

 و به قداح توصل کردند، و آن جنس قرعه بود که ایشان عند اشتباه کار بر ایشان بگردانیدندى.
ده ، منافقى را با جهودى حکومتى افتاد، جهود قتاده و شعبى و سدي گفتند: مراد به طاغوت مردى کاهن است نام او ابو بر

 گفت: به نزدیک محمد رویم که او رشوت نگیرد، و منافق گفت: به نزدیک ابو برده کاهن رویم، خداى تعالى این آیه فرستاد.
جهود  عبد اللّه عباس و مجاهد و ربیع و ضحاك گفتند: مراد کعب اشرف است، از میان جهودى و منافقى حکومتى افتاد.

)کلبى گفت 416، ص 5 گفت: به نزدیک محمد رویم که او رشوت نگیرد، و منافق گفت: به نزدیک کعب اشرف رویم.(همان ، ج
]  در مردى منافق آمد نام او بشر، از میان او و جهودى حکومتى بود، جهود گفت: به محمد  عن ابی صالح عن ابن عباس: [آیه
ف رویم. جهود الحاح کرد و به نزدیک رسول آمدند، رسول( علیه السالم)[حکم کرد] براى رویم، و منافق گفت: به کعب اشر

جهود بر منافق، منافق بیرون آمد و گفت: بیا تا به نزدیک عمر خطّاب رویم. جهود گفت: با سبحان اللّه! پیش محمد رفتیم و او 
فت: بدان که میان ما حکومتى بود، پیش محمد رفتیم و گویى پیش عمر رویم. پیش عمر رفتند. جهود گ حکم بکرد، اکنون مى

او حکم کرد مرا بر این مرد. اکنون راضى نیست به حکم محمد، گفت: پیش تو آییم به حکومت و در من آویخت و الحاح کرد 
بیرون آیم، گوید؟ گفت: هم چنین است. گفت: اکنون یک ساعت توقّف کنید  تا من  عمر منافق را گفت: چنین است که او مى

و در خانه رفت و تیغ بر گرفت و بر گردن منافق زد و سرش بینداخت، و جهود بگریخت. و عمر گفت: این حکم من است بر 
 کسى که او به حکم خدا و پیغامبر راضى نباشد.
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 )338، ص3ج ق،  1422است: مراد حیى اخطب است( ثعلبى نیشابورى، ثعلبی در تفسیرش گفته 
( علیهما السالم)روایت کردند که: آیه بر عموم است، و مراد هر حاکمى است که به خالف حق  حکومت و از صادق و باقر
 ).416، ص5، ج1408کند( ابوالفتوح رازي، 

»کْفُرُوا بِهرُوا أَنْ یأُم قَد طانُ أَنْ «اند که کافر شوند به آن، یعنى به طاغوت.  ، و ایشان را فرموده»والشَّی رِیدی ضَاللًا و ملَّهضی
 خواهد که ایشان را اضالل کند ضاللى بعید.( همان) ، و شیطان مى»بعیداً

 گروه الف  5-2-8جدول شماره
 طاغوت الم تر تفسیر

 
 

روض الجنان و روح 
 الجنان

ظاهر استفهام با معناي تقریع و 
 تعجیب

 حسن بصري، جبائی: بتها .1
 ابوبرده قتاده، شعبی، سدي: مردي کاهن به نام .2
عبداله بن عباس، مجاهد، ربیع، ضحاك: کعب  .3

 اشرف
 کلبی: مردي منافق به نام بشر .4
 ثعلبی: حی بن اخطب .5
امام صادق و امام باقر(ع) هر حاکمی که به خالف  .6

 حق حکومت کند.
 روش تفسیري ابوالفتوح رازي

شعر در تفسیر خود بهره می گیرد. البته این موارد، ذیل  ابوالفتوح از علم قرائات، قواعد صرف و نحو عربی، واژه شناسی و
یک عنوان مستقل نیامده و در البالي متن پراکنده است. ایشان به هنگام تفسیر آیه، هراز گاهی به آیات دیگر مرتبط اشاره می 

ه اقوال، نقد و بررسی ندارد و نماید، به طرح انواع دیدگاه ها عالقه مند است و به نظر مختار خود اشاره می نماید اما نسبت ب
 دالیل انتخاب نظر مختار را نیز مورد بحث قرار نمی دهد.

 
 . مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تألیف فضل بن حسن طبرسی( قرن ششم)6

ق) از عالمان بزرگ امامیه است، تفسیر ایشان به زبان عربى و شامل تمامى آیات قرآن  548فضل بن حسن طبرسى (م 
شیخ طبرسى معروف به امین االسالم، مفسر، محدث، فقیه و صاحب کتاب تفسیرى جوامع الجامع و الکاف الشاف عن است. 

باشد. تفسیر مجمع البیان از ارزشمندترین تفسیرهاى شیعه است که جامع روش نقلى و عقلى در مباحث  الکشاف نیز مى
 .)292ش، ص1380( مودب، روایى، ادبى، لغوى و کالمى است

»وا اللَّهیعنُوا أَطینَ آما الَّذهاى مؤمنان خداوند را اطاعت کنید و اوامر و نواهى او را بکار بندید. »: یا أَی 
شد، لکن پیامبر را  پیامبر را نیز اطاعت کنید. با امر به اطاعت خدا، لزوم اطاعت پیامبر نیز، فهمیده مى»: و أَطیعوا الرَّسولَ«

اى از توهمات گرفته شود و کسى نگوید یا نپندارد که اطاعت  اى باشد و جلو پاره کند تا در بیان مطلب مبالغه جداگانه ذکر مى
 پیامبر مخصوص دستوراتى است که در قرآن باشد.                        

»نْکُمرِ می الْأَمأُول در این باره مفسران دو نظر دارند:» : و 
باس بنا به یکى از دو روایت میمون و ابن مهران و سدى گویند: منظور هر امیر و زمامدارى است ابو هریره و ابن ع -1 

 مختار جبایى و بلخى و طبرى نیز همین است. 
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جابر بن عبد اللَّه و ابن عباس بنا به روایت دیگر و مجاهد و حسن و عطا و جماعتى گویند: منظور علما است. برخى از  -2
را علما هستند که در احکام و در موقع نزاع و اختالف باید به آنها رجوع کرد نه زمامداران. این دو قول از عامه اند: زی آنها گفته

 )202، ص 5 ، ج1360؛ مترجمان، 100، ص3است. ( طبرسی، بی تا، ج
ائمه اهل بیت است که » اولى االمر«اند که: منظور از  لکن اصحاب ما از امام باقر و امام صادق (علیهما السالم) روایت کرده

خداوند طاعت ایشان را بطور مطلق واجب ساخته است همانطورى که طاعت خدا و پیامبر را واجب گردانیده است. اطاعت 
شود که معصوم باشند و ظاهر و باطن ایشان یکى باشد و از اشتباه و امر به کار  مطلق شخص یا اشخاص در صورتى واجب مى

است که علما و زمامداران چنین صفاتى ندارند و خداوند برتر از این است که مردم را به اطاعت  زشت، مصون باشند. بدیهى
شوند یا میان گفتار و کردارشان اختالف است. شاهد این مطلب این  بدون قید و شرط افرادى امر کند که مرتکب معصیت مى

اولى «دهد که  بر و خدا قرار داده است و این خود نشان مىرا در ردیف اطاعت از پیام» اولى االمر«است که خداوند اطاعت او 
از همه مردم باالترند و پیامبر از ایشان برتر و خدا از همگى برتر است. بدیهى است که تنها ائمه بعدى از آل پیغمبر » االمر

م مسلمین بر بلندى رتبه و چنین مزیتى دارند نه دیگران. آنان کسانى هستند که امامت و عصمت ایشان به ثبوت رسیده و تما
اگر در باره چیزى از امور دین، اختالف کردید به »: ء فَرُدوه إِلَى اللَّه و الرَّسولِ فَإِنْ تَنازعتُم فی شَی«عدالت ایشان اتفاق دارند، 

کنیم  تالف را به امامانى رد مىگوییم: این اخ کتاب خدا و سنت پیامبر رد کنید این معنى از مجاهد و قتاده و سدى است. ما مى
که پس از وفات پیامبر بجاى او هستند و مثل این است که در حیات پیامبر به خود او رد کرده باشیم زیرا آنان حافظ شریعت 
و خلفاى پیامبر در میان امت هستند و پس از پیامبر به منزله خود او هستند. سپس خداوند این مطلب را تاکید کرد و فرمود: 

بدین ترتیب رد اختالفات را به خدا و پیامبر از عالئم ایمان به خدا و روز واپسین »ِ: إِنْ کُنْتُم تُؤْمنُونَ بِاللَّه و الْیومِ الْآخر«
 شمارد. مى

راى شما از لحاظ طاعت خداوند و طاعت پیامبر و اولو العزم و رد اختالفات به خدا و پیامبر ب»: ذلک خَیرٌ و أَحسنُ تَأْوِیلًا«
 عاقبت است پس تاویل به معناى مآل امر و سرانجام کار است. 

 مجاهد گوید: یعنى پاداشش نیکوتر است. به قولى یعنى در دنیا براى شما بهتر و عاقبت آن در آخرت نیکوتر است. 
حل آن برآیید و آن را به اصل  زجاج گوید: یعنى رد اختالف به خدا و پیامبر، براى شما بهتر از این است که خود در صدد

تر است، زیرا بازگرداندن اختالف به خدا و رسول و جانشینانش حتماً  از کتاب خدا و سنت پیامبر برنگردانید و همین نظر قوى
 بهتر از این است که خود بدون دلیلى به فکر خود اعتماد جویند(همان).

دلیل این است که: اجماع امت، حجت است. زیرا در صورتى ...» ء فَرُدوه  ی شَیفَإِنْ تَنازعتُم ف«اند که:  برخى استدالل کرده
رد بر کتاب و سنت واجب است که اختالف و تنازعى وجود داشته باشد و اگر اختالف و تنازعى نباشد، رد بر کتاب و سنت 

صورتى صحیح است که در میان امت،  واجب نیست و این غیر از حجیت اجماع معناى دیگرى ندارد. لکن این استدالل در
فردى معصوم باشد که شریعت را حفظ کند. و اگر چنین فردى در میان مردم نباشد، اجماع مردم که ممکن است هر امرى 

اى دارد؟! زیرا ارتباط داشتن حکم به شرطى یا صفتى، دلیل این نیست که در غیر مورد شرط و صفت،  باطل باشد، چه فایده
توان بر این دلیل اعتماد جست. عالوه بر  آن باشد و این مطلب مورد قبول اکثر علماست. بنا بر این چگونه مى حکم بر خالف

گویند: هر گاه امت بر امرى اجماع  این اجماع امت اسالم بر چیزى ممکن است که مطابق کتاب و سنت باشد پس چگونه مى
 ) 101د کرده است؟! ( همان، صکرد واجب نیست که رد بکتاب و سنت کند، در حالى که ر

را شرح می دهد و  در این تفسیر واژه اولی » احسن تأویال« و » اولی االمر« از سوره نساء دو واژه 59طبرسی در تفسیر آیه 
یهما االمر به سه معنا به کار رفته است از دیدگاه عامه به معناي امیر و علماء می باشد و از نظر امام محمد باقرو امام صادق(عل

 را از سه دیدگاه مورد توجه قرارداده است:» احسن تأویال« السالم) ائمه اهل بیت می باشند.و 
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دیدگاه اول: تاویل به معناى مآل امر و سرانجام کار است. دیدگاه دوم مجاهد گوید: یعنى پاداشش نیکوتر است. و دیدگاه 
ا بهتر از این است که خود در صدد حل آن برآیید و آن را به اصل سوم زجاج گوید: یعنى رد اختالف به خدا و پیامبر، براى شم

 تر است. از کتاب خدا و سنت پیامبر برنگردانید و همین نظر قوى
 گروه الف  6-1-9جدول شماره

پس از ذکر اولو االمر و اینکه باید به عدالت حکم کنند و اینکه مسلمانان باید از آنها تبعیت نمایند، در باره منافقانى سخن 
 فرماید: و مى گوید که به حکم خدا و رسولش راضى نیستند مى

اند: یعنى آیا علم  کنى از کردار آنان؟ و برخى گفته اند: براى تعجب است یعنى: تعجب نمى أَ لَم تَرَ: آیا ندانستى؟ برخى گفته
 تو به آنها نرسید؟

»کلنْ قَبما أُنْزِلَ م و کنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیآم مونَ أَنَّهمزْعینَ یکنند به قرآن و تورات و انجیل ایمان  مان مىآنان که گ»: الَّذ
 اند. آورده
»وا إِلَى الطَّاغُوتتَحاکَمونَ أَنْ یرِیدی :« 

 ابن عباس و مجاهد و ربیع و ضحاك گویند:یعنى اراده دارند محاکمه را پیش کعب بن اشرف ببرند. 
 ه رجوع کند. خواست به کاهنى از طایفه جهین شعبى و قتاده گویند: آن شخص منافق مى

 خواستند محاکمه را طبق معمول آن زمان نزد بتها ببرند و بوسیله تیرها تکلیف خود را روشن سازند. حسن گوید: مى
یعنى خداوند مرا نهى کرده و » نهانى ربى«یعنى خداوند مرا امر کرده و بر دیگرى » امرنى ربى«بر روى تیرى نوشته بود: 

آمد،  آمد، تکلیف روشن بود و هر گاه تیر سوم بیرون مى هر گاه تیر اول یا دوم بیرون مىبر روى برخى هیچ ننوشته بود و 
 گرفتند. دوباره فال را از سر مى

کردند و تیرهاى ده گانه، که بر روى برخى هیچ  یکى دیگر از کارهاى آنها این بود که: ده نفر شترى را کشته، ده قسمت مى
ریختند و تیرها را بنام اشخاص  اى مى یا دو یا سه سهم یا ... نوشته شده بود، در کیسهنوشته نشده بود و بر روى برخى یک 

اند که: منظور هر حاکم  آوردند هر گاه روى تیرى هیچ نوشته اصحاب ما از امام باقر ع و امام صادق ع روایت کرده بیرون مى
 )103، ص3کنند.(طبرسی، بی تا، ج بغیر حقى است که مردم به آنها رجوع مى

را مورد توجه قرار می دهد  و روي آن » طاغوت« و » الم تر«سوره نساء دو کلمه  60مفسر مجمع البیان در تفسیر آیه 
به دو دیدگاه اشاره دارد که برخی به صورت تعجب و برخی دیگر آن را به صورت » الم تر«تأکید دارد. طبرسی در معناي 

طاغوت چیست؟ سه دیدگاه مطرح می باشد: از نظر ابن عباس و مجاهد و ربیع و پرسشی به کار می برند و اینکه منظور از 
ضحاك: طاغوت یعنی کعب بن اشرف و از نظر شعبى و قتاده منظور از طاغوت کاهنی از طایفه جهینه و از نظر حسن منظور از 

 طاغوت بتها می باشد.
 گروه الف  6-2-10جدول شماره

 طاغوت الم تر نام تفسیر
 

 البیانمجمع 
.ابن عباس، مجاهد، ربیع، ضحاك:کعب بن 1 براي تعجب .1

 اشرف

 مقصود از احسن تأویال مقصود از کلمه اولی االمر تفسیر
 

 مجمع البیان
 

 سرانجام کار .1 امیر و زمامدار .1 قول عامه

 مجاهد: پاداش نیکوتر .2 علماء .2
 .زجاج: رد اختالف به خدا و پیامبر براي شما بهتراست3 ائمه اهل بیت .3 قول اصحاب

۲۳۵
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 .شعبی، قتاده:کاهنی از طایفه جهینه2 سوال و پرسش .2 
 .حسن: بتها3

 روش تفسیري فضل بن حسن طبرسی
القرائۀ، هاى  پردازد و از عنوان طبرسی در تفسیرش پس از ذکر آیات، به مباحث لغوى، اعراب، حجۀ، نزول و معناى آیات مى

الحجۀ، اللغۀ، االعراب، النزول و المعنى استفاده کرده و تفسیر آیات را به کمک شعر، روایت معصومین علیهم السالم، گفتار 
وفور استفاده کرده و در مقدمه هرسوره، به مدنى یا مکى  صحابه و تابعین بیان داشته است. طبرسى از گفتار صحابه و تابعین به

فضیلت تالوت هرسوره را بیان داشته است. فضل بن حسن در تفسیر آیات و بیان معانى و مقاصد آنها تأمل بودن آن اشاره و 
 فراوان کرده و مباحث کالمى را در مواردى مطرح کرده و اعتقاد شیعه را به شکلى زیبا، بیان داشته است.

دور نبوده و در مواردى به نادرستى آنها اشاره  هدر نقل روایات معصومین (علیهم السالم)، همت داشته و از اسرائیلیات ب
کرده و بطالن آنها را بیان داشته است. تفسیر او مورد توجه شیعه و اهل سنت بوده و از تفسیرهاى جامع به حساب آمده است. 

امى قراء مشهور و در مقدمه تفسیرش به مقدمات هفتگانه ذیل اشاره کرده است: تعداد آیات قرآن و فایده شناخت آنها، ذکر اس
روایت آنها، ذکر تفسیر، تأویل و معنا، ذکر اسامى قرآن و معانى آنها و مباحثى در علوم قرآن، مانند اعجاز قرآن و عدم تحریف و 

 )382ق، ص1419چه براى قارى قرآن مستحب است. (معرفت،  نسخ آن، ذکر روایتى درباره فضایل قرآن و ذکر هرآن
 

 ب) تفاسیر اهل سنت 
 ق) 516: تألیف حسین بن مسعود بغوى (م  معالم التنزیل فى تفسیر القرآن. 1

بغوى که معروف به محیى السنه است، محدث، مفسر و اهل زهد بوده و کتاب تفسیرش،  این تفسیر به زبان عربى است.
ت، اعراب، احکام فقهى، تأویل و وي در تفسیر خود به لغ مشتمل بر روایات و گفتار گذشتگان، قرائات و سبب نزول آیات است.

اشارات نیز پرداخته است. در بخش روایى بیشتر از تفسیر ثعلبى متأثر بوده و همانند ثعلبى به ذکر اسرائیلیات مبادرت کرده 
 سوره نساء بدین شرح است: 59). نکات مورد توجه در آیه 205 ش، ص1380است( مودب، 

 آیه از این تفسیر به چشم می خورد: نظرات مختلفی درباره اولی االمر در این
ابن عباس و جابر: منظور از اولی االمر فقها و علمایی هستند که مردم را به معالم دینشان تعلیم می دهند. که حسن،  .1

 )650، ص1ق، ج1420ضحاك و مجاهد هم همین نظر را دارند.( بغوي، 
 ن)ابوهریره: منظور از اولی االمر امراء و واله می باشند( هما .2
در ادامه تفسیر روایات را در این زمینه بیان می کند که در بعضی روایات منظور از اولی االمر پیامبر می باشد (  .3

) و در روایات 652) و در برخی روایات دیگر منظور از اولی االمر را امراء السرایا دانسته اند( همان، ص651همان، ص
ن شده است(همان). و در برخی روایت دیگر منظور از اولی االمر مهاجران و دیگر منظور از اولی االمر ابوبکر و عمر بیا

 انصار و تابعان می باشند.
منظور از تنازعتم در این تفسیر اختلفتم می باشد یعنی شما در امر دینتان اختالف کردید و تنازع اختالف آراء و اصل آن 

دانید به کتاب خدا و به رسول مادامی که زنده است و بعد از وفاتش .و نزع می باشد و فردوه الی اهللا و الی الرسول یعنی بازگر
 ).654منظور از احسن تاویال عاقبت و سرانجام می باشد( همان، ص

 گروه ب  1-1 -11جدول شماره
فان  تفسیر اولی االمر نام تفسیر

 تنازعتم

 احسن تأویال

سرانجام و یعنی ابن عباس، جابر: فقها، علما( حسن ،  .1معالم التنزیل فى تفسیر 

۲۳۶
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 اختلفتم ضحاك، مجاهد)  القرآن
الی اهللا= به 
کتاب خداو 
الی الرسول= 

 به سنت

 عاقبت خوب
 ابوهریره: امراء و واله .2
طبق 

 روایات
 

 پیامبر(ص) .3
 امراء السرایا   .4
 ابوبکر و عمر .5
 مهاجران، انصار و تابعان  .6

 
سوره نساء به سبب نزول این آیه پرداخته است و در روایتی آورده است که شعبی گفت بین مردي از یهود و  60و در آیه 

مردي از منافقین خصومت و دشمنی است که یهودي گفت بین ما حضرت محمد(ص) حکم کند که رشوه نمی گیرد و منافق 
گیردو بعد توافق کردند کاهن را بیاورند که بین آنها  گفت بین ما فرد کاهن حکم کند در صورتی که می دانستند رشوه می

 )654حکم کند( همان، ص
 )655و در روایت دیگري منظور از طاغوت را ابی برده کاهن یا کعب بن اشرف می دانستند.( همان، ص

 گروه ب  1 -2 -12جدول شماره 
 تفسیر کلمه طاغوت نام تفسیر

 برده کاهن.ابی 1  معالم التنزیل فى تفسیر القرآن
 .کعب بن اشرف2

 روش تفسیري بغوي                        
بغوي در تفسیر هر آیه، نخست به سراغ قرآن رفته است تا آیات مشابه و مفسر آن را بیابد؛ که این روش، اصیلترین روش 

کرده است. گاه سبب نزول آن را نیز  در فهم معانى قرآن است. سپس از احادیث نبوى و آنگاه از اقوال صحابه و تابعان استفاده
یابى واژگان و اعراب و نکات بالغى و ادبى مربوط به آیه پرداخته است ولى با کمال اختصار  بیان کرده و در صورت لزوم به ریشه

 و در عین حال با دقت و ظرافت الزم؛ و هرگز بیش از اندازه الزم، به مباحث طوالنى کالمى یا فقهى نپرداخته است.
از دفع شبهات وارده بر نظم قرآن و غیره نیز غفلت نورزیده است. در نقل روایات، به دقّت در اسناد آنها بسنده کرده و به 
ترجیح یا نقد آنها نپرداخته و به شیوه ثعلبى از آوردن روایات ائمه اطهار نیز دریغ نکرده است و هر جا روایتى، با شأن رفیع 

، ص 2 ، ج1379پروا آن را بیان کرده است( معرفت،  یل بر منقبت و فضیلتى براى آنان بوده، بىاهل بیت مناسبت داشته یا دل
195.( 

 
 ق) 774: تألیف عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن کثیر قرشى دمشقى (م   . تفسیر القرآن العظیم2

یرهاى روایى اهل سنت است. او محدث، این تفسیر به زبان عربى است که معروف به تفسیر ابن کثیر و از مشهورترین تفس
( مودب، فقیه، مفسر و داراى مذهب فقهى شافعى بوده که تفسیرش در بین اهل سنت متداول و مورد توجه بوده است.

). ابن کثیر در تفسیر آیه، از سیاق متنی استفاده می کند و به اختالف قرائت ها و مباحث ادبی و لغت هم 208ش، ص1380
ین شیوه در کنار بهره گیري گسترده از احادیث تفسیري و سخن صحابیان و اجماع تابعان، تفسیر او را به یک توجه دارد. ا
اجتهادي، نزدیک کرده است. ابن کثیر گاه به نقد روایت پرداخته  و برخی از روایات اسرائیلی را ردنموده است.  -تفسیر روایی

) نکات مورد توجه 284، ص1ش، ج1395خود نشان داده است.( مسعودي،  وي در مسائل فقهی و تاریخی نیز اجتهادهایی از
 سوره نساء بدین شرح است: 59در آیه 
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ابتدا امر به اطاعت از خدا و رسول می نماید که امر می کند از رسول در طاعت خدا فرمان ببرید و در معصیت خدا از او 
د که برخی گفته اند منظور از آن اهل فقه و دین می باشد و برخی دیگر اطاعت نکنید. و بعد به تفسیر واژه اولی االمر می پرداز

گفته اند منظور از آن علماء می باشند و در روایت دیگر آمده است که منظور از اولی االمر یعنی کسی که امر کرد شما را به 
 )  304، ص2ق، ج1419اطاعت خدا نه معصیت خداوند.( ابن کثیر، 

 روه بگ  2-1 -13جدول شماره
 احسن تأویال فان تنازعتم تفسیر اولی االمر نام تفسیر

تفسیر القرآن 
  العظیم

طبق 
 روایات

 تنازع علما .اهل فقه و دین 1
الی اهللا= به کتاب 
خداو الی الرسول= 

 به سنت

سدي: سرانجام 
 نیکوتر

مجاهد: پاداش 
 نیکوتر

 .علماء 2
.کسی امر کرد شما را به طاعت خدا نه 3

 معصیت خدا
 

سوره نساء به سبب نزول آیه اشاره می کند  که بین مردي از انصار و مردي از یهود درگیري ایجاد می شود یکی از  60در آیه 
آنها می خواهد حضرت محمد(صلی اهللا علیه و آله) بین آن ها حکم کند و دیگري می گوید کعب بن اشرف بین ما حکم نماید 

منافقین که به ظاهر مسلمان بودند خواستند حکم خود را نزد حاکم جاهل ببرند که منظور از آن  که گفته شده جماعتی از
 ).305طاغوت یعنی کعب بن اشرف می باشد( همان، ص

 گروه ب   2-2-14جدول شماره 
 تفسیر کلمه طاغوت نام تفسیر

 کعب بن اشرف  تفسیر القرآن العظیم
 روش تفسیري ابن کثیر 

تفسیر آیات ابتدا از آیات دیگر و سپس از روایات، لغت و سبب نزول آیات، کمک گرفته است. سند روایات را تا ابن کثیر در 
حد امکان بیان داشته و به نقد و بررسى و ترجیح برخى بر دیگرى پرداخته است. از بررسى آیات فقهى هم غفلت نکرده و 

 سعى داشته از اسرائیلیات در تفسیر پرهیز کند.
 
 

 ق)911الدر المنثور فى التفسیر بالمأثور:تألیف جالل الدین ابو الفضل عبدالرحمن بن ابى بکرسیوطى(م  .3
هاى بزرگ اهل سنت و صاحب فضل و علم وافر  این تفسیر به زبان عربى است. سیوطى، مفسر، محدث، فقیه و از شخصیت

وین کرد که دربردارنده بر تفسیر پیامبر (صلّى اللّه علیه و اله و بوده است. او قبل از تألیف تفسیر، کتاب ترجمان القرآن را تد
طور مختصر، با  سلّم) و روایات زیادى با ذکر سند است، ولى سپس تصمیم گرفت در آن تغییراتى ایجاد کند، درنتیجه، آن را به

نکرده و تنها به ذکر روایات و گفتار حذف سندها و به نام الدر المنثور منتشر کرد. سیوطى روایات را بررسى سندى و داللتى 
صحابه و تابعین پرداخته است. اسرائیلیات در تفسیر او بدون نقد و بررسى ذکر شده، لذا تفسیر او نیازمند بررسى روایات 

 سوره نساء بدین شرح است: 59). نکات مورد توجه در آیه 209ش، ص1380( مودب، تفسیرى است
 د واژه اولی االمرمی باشد که روایات زیادي دراین باره آمده است.آنچه در این آیه مد نظر می باش

 ).176، ص2ق، ج1404درروایتی آمده است منظور از اولی االمر اولی الفقه و علم می باشند( سیوطی،
 در روایت دیگر مراد از اولی االمر را امراء و منظور از آن امراء السریا  دانسته اند( همان).

 ).177ست منظور از اولی االمر اصحاب پیامبر( ص) می  باشند. (همان، صدر روایتی آمده ا
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 درروایت دیگر آمده است منظور از اولی االمر  ابوبکر ، عمر، عثمان، علی وابن مسعود می باشند.( همان) 
 گروه ب  3-1-15جدول شماره 

 احسن تأویال فان تنازعتم تفسیر اولی االمر نام تفسیر
التفسیر  الدر المنثور فى

 بالمأثور
 طبق روایات

 
 تنازع علما . فقهاء و علماء1

الی اهللا= به 
کتاب خداو الی 
الرسول= به 

 سنت

قتاده: ثواب نیکوتر 
 و سرانجام خیر
سدي:سرانجام 

 نیکوتر
مجاهد:پاداش 

 نیکوتر
 

 . امراء السرایا2
 .اصحاب پیامبر(ص)3
.ابوبکر، عمر، عثمان، علی و ابن 4

 مسعود
 .و...5

 )179آنچه مد نظر می باشد واژه طاغوت است که منظور از طاغوت را کعب بن اشرف دانسته اند.( همان، ص60و در آیه 
 گروه ب  3-2-16جدول شماره 

 تفسیر کلمه طاغوت نام تفسیر
الدر المنثور فى التفسیر 

 بالمأثور
 کعب بن اشرف

 روش تفسیري سیوطی
تلخیص مجموعه ها و تفاسیر روایی بزرگ تري مانند تفسیر طبري و فشرده سازي اسناد و متن آن ها، توانست سیوطی با 

یک تفسیر سرتاسر روایی ارائه کند. او افزون بر روایات پیامبر اکرم(صلی اهللا علیه و آله)، گزارش هاي صحابیان و تابعان را نیز 
ی و بیانی از خود آورده و به دشواري می توان نکته اي ادبی و یا تاریخی و حتی نقل کرده است. وي در این کتاب کم تر تحلیل

ش، 1395نکته تفسیري مستقل از روایات در آن یافت. او به تحلیل و جمع بندي اخبار متفاوت نیز نپرداخته است(مسعودي، 
 )286، ص1ج
 
 ق)310. جامع البیان عن تآویل آي القرآن: تألیف محمد بن جریر طبري( م4

این تفسیر به زبان عربی است و از محوري ترین و معروف ترین تفاسیر اهل سنت به شمار می رود و جزو تفاسیر روایی 
ش، 1380محسوب می شود. در این تفسیر، مجموعه وسیعی از روایات تفسیري، گفتار صحابه و تابعان گرد آمده است( مودب، 

  نساء در این اثر بدین شرح است: 59). نکات مورد توجه در تفسیر آیه 203ص 
اي کسانی که ایمان آوردید اطاعت کنید خدا را پروردگارتان را از آنچه که شما را به آن امر می کند و  از آنچه که شما را  
 از آن نهی می کند و اطاعت کنید رسولش حضرت محمد(صلی اهللا علیه و آله) را به امر خداوند. همان طور که محمد(صلی اهللا

هر کس مرا اطاعت کند پس خدا را اطاعت کرده است و هر کس امیر مرا اطاعت کند پس مرا اطاعت « علیه و آله ) گفت:
 کرده و هرکس نافرمانی کند مرا خدا را نافرمانی کرده و هر کس امیر مرا نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده است.

 آمده است:» ولَأَطیعوا اللَّه و أَطیعوا الرَّس«در تفسیر 
آن امري از خداوند است به پیروي  اطاعت  از سنت  رسول. به عنان مثال: در روایتی آمده است منظور از طاعت  .1

 رسول  همان پیروي سنت است و در روایت دیگري آمده است منظور از اطاعت رسول پیروي کتاب و سنت است.
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در زمان حیاتش  به عنوان مثال در روایتی آمده است :   منظور از اطاعت رسول امر خداوند است از اطاعت رسول .2
منظور از اطاعت کنید خدا و رسول را  اطاعت رسول است اگر زنده باشد یعنی اطاعت کنید رسول را در حیاتش در 

 ).94، ص4ق، ج1412آنچه که امر ونهی می کند و بعد از وفاتش از سنت پیروي کنید( طبري، 
 ه است:در تفسیر اولی االمر آمد

 اولی االمر کسانی هستند که خداوند امر کرد بندگانش را به اطاعت از آنها.
 منظور از اولی االمر امراء هستند.(همان) .1
 منظور از اولی االمر اهل علم و فقه هستند. یعنی فقهاء و علماء می باشند.(همان) .2
 )95باشند.( همان، ص منظور از اولی االمر همان اصحاب محمد(صلی اهللا علیه و آله) می  .3
 منظور از اولی االمر همان ابوبکر و عمر می باشند.( همان) .4

 صحیح ترین قول این است که منظور از اولی االمر همان امراء و ولی است.( همان)
 آمده است: » بِاللَّه و الْیومِ الْآخرِء فَرُدوه إِلَى اللَّه و الرَّسولِ إِنْ کُنْتُم تُؤْمنُونَ  فَإِنْ تَنازعتُم فی شَی«در تفسیر 

اي مومنان اگر در چیزي از امر دینتان در آنچه بین شما یا شما و والیت امر شما نزاعی داشتید آن را به خدا یعنی کتاب خدا 
ه نموده  اگر شما به باز گردانید و اگر در کتاب خدا نبود به رسول مراجعه کنید اگر زنده باشد و اگر مرده باشد به سنت مراجع

خدا و روز قیامت یعنی بازگشتی که در آن ثواب و عقاب است. به عنوان مثال در روایتی آمده  است: اگر در چیزي نزاعی 
 داشتید پس بازگردانید آن را به خدا و رسول که منظور از خدا کتابش و منظور از رسول سنتش می باشد.( همان)

 »أْوِیلًاذلک خَیرٌ و أَحسنُ تَ«
منظور از خیر این است که  اگر در کاري دچار تنازع شدید به خدا و رسول مراجعه نموده که آن براي شما بهتر است و آن 

 )96تنازع را ترك نمایید  منظور از احسن التأوبل زیباترین سرانجام  و عاقبت می باشد.( همان، ص
 گروه ب  4-1-17جدول شماره
 أَحسنُ تَأْوِیلًا فَإِنْ تَنازعتُم فی ... تفسیر اولی االمر و أَطیعوا...أطیعوااللَّه  تفسیر

 
جامع 
 البیان

. آن امري از خداوند است به 1
پیروي  اطاعت  از سنت  

 رسول

 الی اهللا  به کتاب خدا . امراء1 
الی الرسول به رسول اگر 
زنده باشد و اگر مرده 

 باشد به سنت

 زیباترین سرانجام و
 . اهل علم وفقه2 عاقبت

 . اصحاب محمد(ص)3

. امر خداوند از اطاعت رسول 2
 در زمان حیاتش  

 . ابوبکر و عمر4
 . امراء و ولی5

 
 :نساء در این اثر بدین شرح است 60نکات مورد توجه در تفسیر آیه 

روایاتی براي هر یک ذکر می نماید.معناي اول طاغوت به طبري در این آیه دو معنا براي کلمه طاغوت بیان می کند و بعد 
 معناي مردي از منافقین و معناي دوم از طاغوت همان کعب بن اشرف می باشد.

 گروه ب  4-2-18جدول شماره
 تفسیر کلمه طاغوت تفسیر

 مردي از منافقین .1 جامع البیان

 کعب بن اشرف .2

 روش تفسیري طبري
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و مقصود وى از تأویل همان تفسیر و بیان ...» القول فی تأویل قوله تعالى «کند:  بدینگونه آغاز مىطبرى، تفسیر هر آیه را 
کند و به عبارتى: لفظ، طریق است و معنا، مقصد. سپس با گفتن  معناى آیه است؛ چون هر لفظ به معناى خاصى داللت مى

پردازد و از اشعار و  صورت لزوم به تبیین واژگان مشکل آیه مىکند و در  تفسیر آیه را بر اساس رأى برتر بیان مى...» یعنى «
پیماید که از گسترش و سلطه او بر لغت و ادب عرب  گیرد. گاهى نیز در این جهت راه افراط مى ضرب المثلهاى عرب بهره مى

 حکایت دارد.
آورد و قول هر  اى مى وجهى را با شماره هر  کند؛ بدین صورت که اى منظّم نقل مى آنگاه اقوال مختلف را جداگانه و به گونه

اى مسلسل  به گونه -کند؛ سپس سند خود را به آن قائل، آغاز مى» حدثت«یا » حدثنى«قائلى را در خصوص هر وجه با عبارت 
 کند. بیان و با این روش، راه را براى تبیین ضعف یا قوت سند آماده مى -وار و زنجیره

سازد؛ ولى در مواردى که به نظرش  ا را بدون ترجیح یا ذکر دالیل اعتبار هر یک از آنها، رها مىپس از بیان اقوال، غالبا آنه
دهد و از شواهد عقلى و نقلى و لغت و ادب  پردازد و برخى را نیز ترجیح مى مهم است به ذکر دالیل اعتبار هر یک از اقوال مى

 .) 165و 164، ص2 ش، ج1379جوید(معرفت،  نیز بهره مى
 

 روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم: تألیف سید محود آلوسی( قرن سیزدهم) .5
مرام اهل سنت است که تفسیر وي به زبان عربى و شامل تمامى آیات است و  مذهب و اشعرى آلوسى از عالمان حنفى

ش، 1380( مودب، ه است.مباحث گوناگون را دربرگرفته است. او در تفسیرش به روش عرفانى، ادبى، بالغى و لغوى پرداخت
 نساء بدین شرح می باشد: 59) نکات مورد توجه در آیه295ص

اي کسانی که ایمان آوردید اطاعت کنید خداوند را در آنچه امر می کند شما را به آن و در آنچه شما را از آن نهی می کند 
در فرائض » اطیعوااهللا«از کلبی است که و همچنین اطاعت کنید رسول را که براي تبلیغ احکام مبعوث شده به سوي شما. 

 .)63صو 164، ص2 ش، ج1379معرفت، در سنن می باشد( » اطیعواالرسول«(واجبات) و 
 تفسیر اولی االمر

 امراء مسلمین در عهد رسول خدا و بعد از آن یعنی خلفا، سالطین و... .1
 امراء السریا .2
 اهل علم .3
اگر اختالف کردید در چیزي به خدا یعنی کتاب خدا و به رسول یعنی سنت خطاب به مومنین است که » فان تنازعتم..... «

 ).64و شریعت باز گردید(همان، ص
 ).65متعلق به امر و جواب شرط محذوف می باشد( همان، ص» ان کنتم تومنون... «

مر و در صورت اختالف ودر پایان قول طبرسی را از این آیه بیان می کند که اشاره دارد به اطاعت خدا و رسول و اولی اال
 باید به کتاب خدا و سنت رجوع نمود. که خیر براي شما در دنیا و سرانجام خوب در آخرت است(همان).

مفسر روح المعانی در تفسیر این آیه بر اطاعت خدا و اطاعت رسول و اولی االمر تاکید دارد و منظور از اطاعت خدا را 
 می داند و براي اولی االمرسه معنا بیان می دارد. فرائض می داندو اطاعت رسول را در سنن 

 
 
 

 گروه ب  5-1-19جدول شماره
 فان تنازعتم.... اولی االمر اطیعوا اهللا و .... تفسیر

۲۴۱
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 روح المعانی

 اطاعت خدا= فرائض
 اطاعت رسول= سنن

الی اهللا= کتاب خدا و الی  امراء مسلمین .1
 امراءالسرایا .2 الرسول= سنت و شریعت

 علم اهل .3

 
 بدین شرح می باشد: 60نکات مورد توجه در آیه 

 خطاب به پیامبر می باشد براي تعجیب .» الم تر«
که کلمه یزعمون از ریشه زعم می باشد که در قاموس سه قول داریم: حق، باطل و کذب که زعم به » الی الذین یزعمون«

 ).معناي قول بدون دلیل یا سخنی که بیشتر شک در آن باشد(همان
 ).66و طاغوت به معناي شیطان  آمده است و یا مراد  از آن کعب بن اشرف می باشد( همان، ص

اشاره می کند  که الم تر خاب به پیامبر می باشد و براي تعجیب » طاغوت«و » الم تر«آلوسی در تفسیر این آیه به دو واژه 
 است و طاغوت هم به معناي شیطان و کعب بن اشرف می باشد.

 گروه ب  5-2-20شمارهجدول 
 طاغوت الم تر تفسیر

 شیطان .1 خطاب به پیامبر براي تعجیب روح المعانی

 کعب بن اشرف .2

 روش تفسیري آلوسی
ها و فضل آنها اشاره کرده و متعرض مباحث لغوى و قرائات و تبیین آنها  آلوسى در تفسیر آیات به مکى یا مدنى بودن سوره

هاى او، پرداختن به  ترین اهتمام کند. از مهم شده است. وى با ذکر اسباب نزول به شعر، گفتار صحابه و تابعین استشهاد مى
گر تفسیر اشارى و صوفى است، لذا کلمات عارفان، نقل شده و مورد استشهاد قرار  ه بیانعرفانى در تفسیر آیات است کمباحث 

 .)435، ص 2، ج 1419گرفته است. او در مواردى از روایات بهره برده، ولى از بیان اسرائیلیات خوددارى کرده است(معرفت، 
 
 

 حیلی. التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج: تألیف وهبه الز6
تفسیر المنیر به زبان عربی و شامل تمامی آیات قرآن است. زحیلی تفسیرش را به سبکی جدید و اسلوبی نوین و براساس 
پرداختن به مسائل و معضالت اجتماعی و کالمی بنانهاده است، به نظریه هاي علمی اشاره کرده و تالش کرده است با کمک 

) مطلب مندرج در این تفسیر 285ش، ص1380ی اجتماعی، نشان دهد( مودب، روایات عظمت قرآن را در بیان مسیر زندگ
 نساء بدین شرح می باشد: 59درباره آیه 

خداي متعال بعد از آنکه آنها را به اداي امانت و التزام عدل که سومین اساس حکومت اسالمی است دعوت می کند آنها را 
 ا می خواند. به اطاعت خدا، اطاعت رسول و اطاعت والیت امور فر

 در تفسیر اولی االمر آمده است:
 برخی گفته اند مراد حکام یا امراءالسریا می باشد. .1
 برخی دیگر گفته اند علمایی که احکام شرعی را براي مردم بیان می کنند. .2
 ومنظور شیعه از اولی االمر ائمه معصومین(علیهم السالم) می باشد.  .3
 است و اداره سرزمین و واجب است اطاعت علما در بیان احکام شرعی.پس واجب است اطاعت حکام و واله در سی .4
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یعنی اگر در چیزي اختالف و نزاع پیدا کردید که در متن قرآن و سنت نیافتید باید آن را به قواعد عامه  » فان تنازعتم...«
 .)126، ص5ق، ج1418که در قرآن وسنت است بازگردانید که به آن اصول فقه می گویند(زحیلی، 

اشاره دارد به امر به طاعت خدا و رسول و بازگشت به آن دو در هنگام نزاع و منظور از تأویال سرانجام و » ذالک خیر.. «
). استنباط علما از این آیه این است که این آیه دربرگیرنده چهار مصدر اصلی شریعت(اصول 127عاقبت می باشد( همان، ص

 ).129اشد( همان، صشریعت) کتاب، سنت، اجماع و قیاس می ب
 گروه ب  6-1-21جدول شماره

 تفسیر تأویال تفسیر اولی االمر تفسیر
 سرانجام .2 حکام یا امراء السریا .1 المنیر

 عاقبت .4 علما .3

 نساء : 60نکات مورد توجه در آیه 
 الم تر استفهام و براي تعجب می باشد و منافقان کسانی هستند که اطاعت نمی کنند رسول را و راضی 

شوند به حکم آن بلکه حکم می کنند به غیر آن و آنها حکم می کنند به طاغوت که منظور از طاغوت کاهنی مثل ابی  نمی
 ) .133، ص5برزه االسلمی و یا یهودي مثل کعب بن اشرف می باشد(همان،ج

ه قول مفسر همزه الم تر را شرح می دهد و روي آنها تأکید دارد ب» طاغوت« و » الم تر«زحیلی در تفسیر این آیه دو کلمه 
استفهام و براي تعجب می باشد. و به نظر ایشان منظور از طاغوت ابی برزه االسلمی یا کعب بن اشرف می باشد.چه کسانی می 

 باشند بیان می دارد که منافقان کسانی هستند که اطاعت نمی کنند رسول را و راضی نمی شوند.
 گروه ب  6-2-22جدول شماره

 تفسیر طاغوت الم تر تفسیر
 کاهن به نام ابی برزه السلمی .1 همزه استفهام براي تعجب المنیر

 یهودي به نام کعب بن اشرف .2

 روش تفسیري وهبه الزحیلی
« و» سبب النزول« ، »المفردات اللغویه« ، »االعراب« زحیلی به شکلی سازمان دهی شده و ساختارمند، به مباحثی مانند

پردازد . وي در تفسیر آیه از آیات دیگر و روایات کمک می گیرد و در توضیح بخش هاي مختلف آیه، از می » التفسیر و البیان
این تفسیر به زبان عربى و شامل تمامى آیات قرآن است. تفسیر فخر رازى از تفسیرهاى  بخش هاي دیگر آن بهره می گیرد

، ایازي، 286ش، ص1380بیشترى دارد(مودب،  جامع و مهم اهل سنت است که جنبه مباحث عقلى و کالمى آن شهرت
 ).684ص

  



 کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقیدومین 
 دانشگاه کاشان ، ایران

International Conference on Comparative Education 
kashan University, Iran 

 
 

 

 
 

 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 نساء 59بررسی تطبیقی تفاسیر در آیه  -23جدول شماره
نوع 

 تفسیر
 احسن تأویال فان تنازعتم... اولی االمر تفسیر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تفاسیر 
 شیعی

تفسیر 
 العیاشی

 طبق روایات
 .اوصیاء1
 . ائمه معصومین(ع)2
 . امیر المومنین(ع)       3

 و...

  

تفسیر 
 القمی

   امیر المومنین(ع)

تفسیر 
فرات 
 کوفی

.امربه معروف و نهی از 1
 منکر

 . اولی الفقه و العلم2
. امراءالسرایا= حضرت 3

 علی(ع)
. پیامبر(ص)، حسن و 4

حسین(ع)، علی(ع) و 
 فاطمه(س)

  

  التبیان
.سدي، جبائی، بلخی، 1

 طبري:امراء
.مجاهد، حسن، عطاء و 2

 العالیه : علماءابی 

 

. رد به خدا= رد به رسول و رد به 1
 رسول= رد به شریعت

.رد با ائمه جاري مجراي رد با خدا 2
 و رسول

.قتاده، سدي، ابن زید:عاقبت 1
 محمودتر

 . مجاهد: پاداش نیکوتر2
. زجاج: آن تأویلی که از خدا 3

و رسول باشد بهتر باشد از 
تأویلی که از تلقاء نفس خود 

 کنید.
روض 

الجنان و 
روح 

 الجنان

 امراء .1
 علماء  .2
 ائمه .3

به کتاب خدا و الی  -.الی اهللا1
 به سنت -الرسول

.رد با ائمه= رد با رسول و رد با 2
 رسول = رد با خدا

.قتاده، سدي، ابن زید: 1
 عاقبت محمودتر

 . مجاهد: جزایش نیکوتر2
. زجاج: آن تأویلی که از خدا 3

 و رسول باشد بهتر است
مجمع 
 البیان

قول 
 عامه

.امیر و 1
 زمامدار

 .علماء2

 .سرانجام کار1 
 .  مجاهد: پاداش نیکوتر2
.  زجاج: رد اختالف به خدا و 3

قول  پیامبر براي شما بهتر است.
 اصحاب

 ائمه(ع)

۲۴۴



 کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقیدومین 
 دانشگاه کاشان ، ایران

International Conference on Comparative Education 
kashan University, Iran 

 
 

 

 
 

 انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 

 

 

 

 

 

تفاسیر 
 سنی

 
 

معالم 
 التنزیل

. ابن عباس وجابر: 1
 فقهاو علما

 . ابوهریره: امراء و واله2
 روایات:

 .پیامبر(ص)3
 . امراءالسرایا4
 .ابوبکر و عمر5
. مهاجران و انصار و 6

 تابعان

 یعنی اختلفتم
الی اهللا= به کتاب خداو الی الرسول= 

 به سنت

 سرانجام و عاقبت خوب

تفسیر 
القرآن 
 العظیم

 طبق روایات
 .اهل فقه و دین1
 . علماء2
. کسی امر کرد شما را 3

به طاعت خدا نه 
 معصیت خدا

اهللا= به کتاب خداو الی الرسول= الی 
 به سنت

 سدي: سرانجام نیکوتر
 مجاهد: پاداش نیکوتر

الدر 
 المنثور

 طبق روایات
 .فقها و علما1
 .امراء السریا2
 . اصحاب پیامبر(ص)3
. ابوبکر، عمر، عثمان، 4

 علی، ابن مسعودو...

 تنازع علما
الی اهللا= به کتاب خداو الی الرسول= 

 به سنت

ثواب نیکوتر و سرانجام قتاده: 
 خیر

 سدي: سرانجام نیکوتر
 مجاهد: پاداش نیکوتر

 

جامع 
 البیان

 .امراء1
 .اهل علم و فقه2
 .اصحاب محمد(ص)3
 . ابوبکر و عمر4
 .امراء و ولی5

الی اهللا  به کتاب خدا و الی الرسول 
به رسول اگر زنده باشد و اگر مرده 

 باشد به سنت

 زیباترین سرانجام و عاقبت

روح 
 المعانی

 
 

 .امراء مسلمین1
 . امراء السرایا2
 . اهل علم3

 الی اهللا= کتاب خدا
 الی الرسول= سنت و شریعت

 سرانجام خوب

 .حکام یا امراء السریا1 المنیر
 .علماء2

 سرانجام 
 عاقبت

 
 نساء 60بررسی تطبیقی تفاسیر در آیه  24جدول شماره 

 طاغوتتفسیر کلمه  الم تر تفسیر نوع تفسیر

۲۴۵
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تفاسیر 
 شیعی

   تفسیر العیاشی
 زبیر بن عوام  تفسیر القمی

تفسیر فرات 
 الکوفی

  

شعبی، قتاده، سدي: مردي کاهن به نام ابو  .1  التبیان
 برده

ابن عباس، مجاهد، ربیع، ضحاك: کعب بن  .2
 اشرف

روض الجنان و 
 روح الجنان

 
 
 
 

ظاهر استفهام با معناي تقریع و 
 تعجب

 بصري، جبائی: بتهاحسن  .1
قتاده، شعبی، سدي: مردي کاهن به  .2

 نام ابوبرده
عبداهللا عباس، مجاهد، ربیع، ضحاك:  .3

 کعب اشرف
 کلبی: مردي منافق به نام بشر .4
 ثعلبی: حی بن اخطب .5
امام صادق و امام باقر(ع): هر حاکمی  .6

 که به خالف حق حکومت کند
 براي تعجب .1 مجمع البیان

 سوال و پرسش .2
مجاهد، ربیع، ضحاك:کعب بن ابن عباس،  .1

 اشرف
 شعبی، قتاده: کاهنی از طایفه جهینه .2
 حسن: بتها .3

 
 

تفاسیر 
 سنی

 

 ابی برده .1  معالم التنزیل
 کعب بن اشرف .2

تفسیرالقرآن 
 العظیم

 کعب بن اشرف انکار

 کعب بن اشرف  الدر المنثور
 مردي از منافقین .1  جامع البیان

 کعب بن اشرف .2

 شیطان .1 براي پیامبر براي تعجبخطاب  روح المعانی
 کعب بن اشرف .2

 کاهنی به نام ابی برزه السلمی .1 همزه استفهام براي تعجب المنیر
 یهودي به نام کعب بن اشرف .2

 
 نتیجه
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سوره نساء مورد بررسی قرار گرفت. براساس  60و  59در بخش اول مقاله، شش تفسیر از تفاسیر مهم شیعه براساس آیات 
 بیان شد به نظر می رسد که:آنچه در این بخش 

. تفاسیر شیعه کم و بیش به مباحث لغوي، اختالف قرائت ها، اقوال صحابه و سایر مفسران و قواعد زبانی توجه داشته اند 1
 و از روایات بهره گرفته اند.

دو تفسیر استفاده . در التبیان یا روض الجنان بحث اقوال مطرح می شود، اما بدون نقد رها می گردد. همچنین در این 2
اي از سیاق آیات صورت نمی پذیرد هر چند که در مواردي ، در تفسیر روض الجنان به آیات دیگر قرآن ارجاع می شود و 
روایات تفسیري علی بن ابراهیم قمی، از نظر وصول به نسل هاي پس از او، مشکل ندارد؛ اما انطباق آن ها با کتاب موجود، 

فسیر عیاشی، از سده پنجم به بعد رواج داشته است؛ ولی به طریق وجاده، به فردي ناشناخته رسیده مورد تردید است و اصل ت
که اسناد روایات را به هنگام نسخه برداري، حذف کرده است و تفسیر فرات کوفی که در قرن پنجم تا حدودي شناخته شده 

 بود بسیاري از اسناد این کتاب، ضعیف و مرسل است.
اله نیز شش تفسیر مهم سنی در معرض تحلیل قرار گرفته است که براساس نکات بیان شده به نظر می در بخش دوم مق

 رسد که:
. سه تفسیر جامع البیان، روح المعانی و المنیر به مباحث لغوي، زبان شناسی، اختالف قرائت ها، اقوال صحابه و تابعین و 1

« یر المنیر فوق العاده سازمان دهی شده و ساختارمند به مباحثی چونسایر مفسران توجه داشته است، اما در این میان تفس
پرداخته است و تفسیر آلوسی در ارائه این مباحث » التفسیر و البیان« و » سبب النزول« ، »المفرادات اللغویه« ، »االعراب

زي میان مطلب آن دیده نمی تقریبا هیچ ساختار و سازماندهی مشخصی ندارد و مباحث در هم تنیده ارائه شده و هیچ مر
 شود.
. تفسیر طبري به طور عمده به روایات متکی است که بخشی از آنها اقوال صحابه است، اما در تفاسیر دیگر، کم وبیش از 2

آیات دیگر بهره گرفته شده است و البته از روایات نیز استفاده می شود. به نظر می رسد آلوسی و طبري در تفسیر آیه به سیاق 
توجهی نداشته اند و تقریبا هر بخش را به طور مجزا و منقطع از بقیه آیه معنا و تفسیر کرده اند، اما الزحیلی در توضیح  آن

بخش هاي مختلف آیه از بخش هاي دیگر آن بهره برده است و سیوطی نیز فقط به گردآوري روایات بدون تحلیل و نقد 
 پرداخته است.

به تفصیل، اقوال مختلف را ذکر نمایند، اما به نظر می رسد که در ارائه همه اقوال امین  . هر شش مفسر عالقه مندند که3
 نمی باشند و در برخی مواقع بدون هیچ بحثی دیدگاه مخالف را رد کرده و یا از آن گذشته اند.

هاي دیگر و اثبات با توجه به نکات گفته شده به نظر می رسد تفسیر شیخ طوسی و ابو الفتوح رازي در بیان دیدگاه 
 دیدگاه خویش بحث و بررسی را به صورت مستدل ارائه نکرده اند.

تفسیر المنیر از نظر ساختارمندي و سازماندهی در رتبه ي اول قرار دارد. تفسیر آلوسی در این باره از نظام منطقی 
برخوردار نمی باشد. در تفسیر روایی طبري، به روایاتی اشاره کرده است که با اعتقادات ایشان همخوانی دارد و طبري در 

 به گردآوري ساده روایات بدون تحلیل و تبیین و نقد آن ها بسنده کرده است.   تفسیر خود حضور داردو سیوطی در این تفسیر،
 تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر دمشقی، و تفسیر مشهور الدر المنثور سیوطی، از تفاسیر مهم و متأخر اهل سنت هستند.

 
 منابع  و مآخذ

 قرآن کریم ، ترجمه مکارم شیرازي. -
، چاپ  ، تحقیق: على عبدالبارى عطیۀ، بیروت: دارالکتب العلمیه انى فى تفسیر القرآن العظیمآلوسى، سید محمود، روح المع-

 ق.1415اول، 
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، بیروت: دار الکتب العلمیۀ،  ابن کثیر دمشقى ، اسماعیل بن عمرو، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: محمد حسین شمس الدین -
 .  ق 1419 ،  منشورات محمدعلى بیضون، چاپ اول

دکتر محمد مهدى ناصح،  -، روح الجنان و روض الجنان، تحقیق: دکتر محمد جعفر یاحقى ابوالفتوح رازى، حسین بن على -
 ق1408 مشهد، بنیاد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى، 

  ق 1414ایازى، سید محمد على: المفسرون، حیاتهم و مهجهم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى،  -
 ش.1385بابایی، علی اکبر، روش شناسی تفسیر قرآن، قم و تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت، چاپ دوم،  -
 .1391.....................، بررسی مکاتب و روش هاي تفسیري، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول،  -
چاپ   : داراحیاء التراث العربى، ، بیروت یق عبدالرزاق المهدى، تحق بغوى، حسین بن مسعود، معالم التنزیل فى تفسیر القرآن -

  ق. 1420اول، 
، چاپ اول،  : دار إحیاء التراث العربی ، بیروت ، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن ثعلبى نیشابورى ابو اسحاق احمد بن ابراهیم -

  ق.  1422
 ق.1418الشریعه و المنهج، بیروت، دار الفکر المعاصر، چاپ دوم،زحیلی، وهبه بن مصطفی، التفسیر المنیر فی العقیده و  -
 ق 1404: کتابخانه آیۀ اهللا مرعشى نجفى،  ، الدر المنثور فى تفسیر المأثور، قم سیوطى، جالل الدین -
 تا طبرسى، فضل بن حسن امین االسالم: مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، بى -
، ابو جعفر محمدبن جریر: جامع البیان عن تأویل آى القرآن (تفسیر طبرى)، بیروت، دارالکتب العلمیه،چاپ اول، طبرى -

 ق. 1412
،  ، التبیان فى تفسیر القرآن ، تحقیق: با مقدمه شیخ آغابزرگ تهرانى و تحقیق احمد قصیرعاملى طوسى، محمد بن حسن -

 ا.، بی ت بیروت:  دار احیاء التراث العربى
 ق.1380،  : چاپخانه علمیه ، تهران عیاشى محمد بن مسعود، کتاب التفسیر، تحقیق: سید هاشم رسولى محالتى -
: سازمان چاپ وانتشارات  ، تهران ، تحقیق: محمد کاظم محمودى ، تفسیر فرات الکوفى فرات کوفى ابوالقاسم فرات بن ابراهیم-

 . ق 1410 ،  وزارت ارشاد اسالمى ،چاپ اول
  ش 1367،   ، چاپ چهارم، قم: دار الکتاب تحقیق: سید طیب موسوى جزایرى  تفسیر قمى،  قمى، على بن ابراهیم،-
 ش. 1360 ، تهران: انتشارات فراهانى، چاپ اول،  ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن،تحقیق: رضا ستوده  مترجمان، -
 ش.1395اپ و نشر دارالحدیث، چاپ اول، مسعودي، عبدالهادي، تفسیر روایی جامع، سازمان چ-
 ش.1379 چاپ اول،، ، قم، مؤسسه فرهنگى التمهید معرفت ، محمد هادي، تفسیر و مفسران -
 ق. 1419...................................،  التفسیر و المفسرون فى ثوبه القشیب، چاپ اول، مشهد، دانشگاه علوم اسالمى رضوى،  -
 ش.1380، چاپ اول،  اشراق:قم،  روشهاى تفسیر قرآنسید رضا، ،  مؤدب -
 ش.1386...........................، مبانی تفسیر قرآن، قم، انتشارات دانشگاه،  -

 مقاله ها
، مقاالت و بررسی ها، تهران، دانشگاه تهران، زمستان »ترمینولوژي مبانی و روش هاي تفسیر قرآن« شاکر، محمد کاظم، -

 .ش1381
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 اجتماعی کردن یا اجتماعی شدن کودکان دوره ابتدائی در نظام آموزشی ایران و ژاپن؟
 241، دکتر ابوالفضل بختیاري240، دکتر طیبه ماهروزاده239، دکتر ایران دخت فیاض238ملیحه ربیعی گورانسراب

 چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و تبیین رویکرد هاي دو نظام آموزشی ایران و ژاپن در خصوص تربیت اجتماعی کودکان 
براي وصول به این مقصود ابتدا مفهوم و رویکردهاي مختلف تربیت اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار دوره ابتدائی است. 

رد دو نظام آموزشی ایران و ژاپن در خصوص تربیت اجتماعی فراهم گردد. گرفت؛ تا قالبی معین براي استخراج و تبیین رویک
آنگاه با بررسی تطبیقی اهداف و برنامه درسی تربیت اجتماعی دوره ابتدائی رویکردهاي دو نظام آموزشی در خصوص تربیت 

مقایسه اي است و بر روش اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل 
هر دو نظام آموزشی با اصالت قائل شدن هم به فرد و هم  استوار است. نتایج حاصل از پژوش حاکی از آن است که در "بردي"

به جامعه در فرایند جامعه پذیري، تربیت اجتماعی فرایندي است که زمینه الزم را براي اصالح رابطه انسان با دیگران و 
هاي جامعه نیست به عبارتی در هر دو نظام آموزشی، تربیت اجتماعی  نموده و صرفاً به معناي تطبیق با خواسته اجتماع فراهم 
 افراد است. » اجتماعی شدن«معادل فرآیند 

 واژه هاي کلیدي:  تربیت اجتماعی، اجتماعی کردن، اجتماعی شدن، دوره ابتدائی، ایران، ژاپن 

 مقدمه

نظام آموزش و پرورش یکی از  .همه کشورهاي جهان از اولویت هاي تعلیم و تربیت به شمار می رودامروزه تربیت اجتماعی در 
مهم ترین نهادهایی است که بنا بر تغییرات اجتماعی نقش مهمی در تربیت اجتماعی افراد و پیشرفت اجتماعی یک جامعه دارد. 

عنوان مبنا و اصل همه ي آموزش ها مطرح می شود و در واقع سنگ  در اکثر نظام هاي آموزشی، دوره ابتدایی با توجه به اینکه به
جامعه کنونی، زیر بناي نظام آموزشی به شمار می آید؛ بهترین زمان براي آغاز تربیت اجتماعی کودکان، است. در عصر حاضر که 

مهم در تعامل بین انسان ها است؛  جامعه ي جغرافیایی نیست، بلکه جامعه ي فراجغرافیایی است و روابط بین انسان ها یک متغیر
بهره گیري کشورها از تجربه هاي یکدیگر در حل مشکالت آموزش و پرورش توسعه یافته است. بهره گیري از تجارب کشور هاي 
دیگر منجر به افزایش توانایی هاي الزم براي حل مشکالت مشابه می شود. از آنجا که نظام آموزشی کشور ژاپن در تربیت 

دوره ابتدائی بسیار موفق بوده و از زمان بدو ورود کودکان به دوره ابتدائی، تربیت اجتماعی آنها را شروع میکند، در این  اجتماعی
بدون داشتن پژوهش به بررسی رویکردهاي نظام آموزشی ایران و ژاپن در خصوص تربیت اجتماعی پرداخته می شود چرا که 

تصویر و درك روشنی از رویکرد نظام آموزشی نسبت به فرایند تربیت اجتماعی نمی توان به تدوین اهداف، اصول و روش هاي 
ناظر بر وضع مهیاسازي افراد به عنوان فرد اجتماعی مطلوب و مورد پسند جامعه پرداخت. بدین منظور نخست باید به مفهوم 

ه و تحلیل رویکردها و دیدگاه هاي مختلف در خصوص مفهوم و برنامه درسی تربیت اجتماعی شناسی تربیت اجتماعی و تجزی
پرداخته شود. آنگاه با توصیف و تبیین اهداف و برنامه درسی تربیت اجتماعی دوره ابتدائی در دو نظام آموزشی ایران و ژاپن به 
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اخته می شود و در نهایت وجوه تفاوت و شباهت بین دو تحلیل رویکرد دو نظام آموزشی مذکور در خصوص تربیت اجتماعی پرد
نظام آموزشی مورد بررسی قرار می گیرد و در پرتو بینش به دست آمده از این مباحث پیشنهاد هایی را براي سامان بخشی و 

 بهبود وضعیت تربیت اجتماعی در کشورمان ارائه خواهیم داد.

 مفهوم شناسی تربیت اجتماعی

، در تعریف تربیت اجتماعی وجود دارد، در »اجتماعی کردن«یا » اجتماعی شدن«وابستگی که بین درك مفهوم با توجه به 
و ارتباط بین این دو مفهوم و مفهوم » اجتماعی کردن«و » اجتماعی شدن«این قسمت به طور اجمالی به تعریف هردو فرایند 

 پردازیم. تربیت اجتماعی می

ضروري است در » اجتماعی کردن«و » اجتماعی شدن«براي تبیین دو مفهوم » : ردناجتماعی ک«و » اجتماعی شدن«
» اجتماعی شدن«بند، صاحب نظر علوم تربیتی،  شناسان بپردازیم. عالقه گام اول به بررسی تعاریف این دو مفهوم توسط جامعه

الزم براي مشارکت مؤثر و فعال در زندگی هاي اجتماعی  کند که به واسطه آن هر فرد، دانش و مهارت را فراگرایی معرفی می
اریک شناس اجتماعی  و روان 242هربرت بلومرشناسی مثل  ). از دیدگاه جامعه90، 1386کند( گروهی و اجتماعی را کسب می

افتد: مرحله اول، مرحله یادگیري و فراگیري هنجارها و روابط فرهنگی جامعه  اجتماعی شدن در دو مرحله اتفاق می 243فروم
ها با قوه  پذیري) و مرحله دوم، نقد و ارزیابی آموخته کند (جامعه ها رفتار می ر اساس آن فرد تا مدتی منطبق با آموختهکه ب

). طبق این تعریف دو 1391فرد،  ها(صداقتی تحلیل و تفسیر انسانی و در نهایت اقدام به کنش در جمعیت، رد یا تأکید آن
، فرد به ناچار تحت فشار پنهان و »اجتماعی کردن«شوند. در فرایند   ز هم متمایز میفرآیند اجتماعی کردن و اجتماعی شدن ا

ها  پذیري از قواعد و مقررات، صرفاً به پذیرش انفعالی آن  ها و الگوهاي تحمیلی و تبعیت هاي رایج، قالب آشکار هنجارها، ارزش
اجتماعی «گردد. اما در فرآیند  دخالت فعال خود محروم میخویش با اراده و تمایل و » اجتماعی شدن«دهد و از فرآیند  تن می

دهی  پردازد و مختارانه به سامان ها می هاي جامعه با نقش فعال خود به پاالیش آن فرد پس از یادگیري هنجارها و ارزش» شدن
ي درونی فرهنگ و جامعه ها اندیشد که این هنجارها و ارزش پردازد و با آگاهی بیشتري می هاي اجتماعی می هنجارها و ارزش

 را بپذیرد یا رد کند.

غالباً روش تحمیل و تلقین در تربیت » اجتماعی کردن«توان نتیجه گرفت که در  شده می با توجه به تعاریف مطرح
 ها و هنجارهاي گیرد و در نتیجه هدف تربیت اجتماعی همرنگ و همنوا ساختن افراد با قالب اجتماعی، محور کار مربی قرار می

شکل هوشمندانه و مختارانه دستیابی به تربیت » اجتماعی شدن«شده توسط دولت و سیاست است. اما  تعیین  قبل  از 
کننده هستند، اما  گیري هویت افراد تعیین  اجتماعی است. هرچند جامعه و ساختارهاي اجتماعی و تاریخی آن در روند شکل

ها تلقی شود.  تواند از جانب افراد به منزله خمیر مایه رفتار و اخالق آن عه میهاي جام قدرت انتخاب و پاالیش هنجارها و ارزش
توان گفت  هنجار پذیري مطرح است، می  ي فعال در هنجارگزینی و سپس در اجتماعی شدن افراد، قدرت انتخاب و مداخله

فت اجتماعی شدن مقدم بر تربیت توان گ اجتماعی شدن جزء اصول اساسی تربیت اجتماعی است و از لحاظ تقدم و تأخر می
موفق باشند، در رسیدن به بقاي اجتماعی، در » اجتماعی شدن«شرط آن است. در نتیجه افرادي که در  اجتماعی و پیش

ناپذیري با فرآیند   دهد که فرآیند اجتماعی شدن افراد ارتباط تفکیک ها موفق خواهند بود. مطالعات نشان می تمامی عرصه
شود، چرا که روشن است  شده براي تربیت مشخص می هاي تعیین . ماهیت تربیت براساس اهداف و ارزشتربیت وي دارد

ها، فرهنگ و تمدن یک ملت در ارتباط است. غالباً  هاي اخالقی و مجموعه هنجارها، ارزش جریان اجتماعی شدن با آموزه
 دهند: ز دو جنبه فردي و اجتماعی مورد بررسی قرار میهاي مورد قبول خود، تربیت را ا متفکران تربیتی متناسب با نظریه 

 
242H. Blumer 
243 E. From 
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فردیت نحوه خاص و منحصر به فرد عمل و عکس العمل انسان می رویکرد فردگرایانه در تعریف تربیت اجتماعی:  
د و باشد که طبق انگیزه درونی صورت می گیرد. عده اي از دانشمندان بر این باورند که جامعه سعی در قالب بندي افراد دار

مانع رشد و بلوغ درونی آنها می شود؛ از این منظر جامعه یک نقش فرو کاهنده در شکل گیري استقالل و فردیت انسان ها 
توان به روسو و الك اشاره کرد. روسو به  دارد و مانع بروز استعداد ها و خالقیت هاي فرد می شود. ازجمله این افرادست، می

آورد، بیش از هرچیز، رنگ و ریا و نیازهاي دروغین و  یه بر اینکه آنچه جامعه و فرد پدید میتربیت فردي اعتقاد داشت و با تک
زاده،  دانست(نقیب رفتارهاي ساختگی است، وظیفه تربیت را بیش از هرچیز دیگر دردور نگه داشتن طبیعت انسان از جامعه می

دانست و معتقد بود با  متناسب با چگونگی رشد آنان میوظیفه آموزش و پرورش را بار آوردن افراد مطابق و  244الك ).1387
هر شاگرد همچون فردي متمایز از دیگران رفتار شود و روش مناسب براي تعلیم و تربیت او با کمال دقت تعیین گردد 

یی ). تحقیقاتی که به بررسی تربیت اجتماعی در آمریکا پرداخته است حاکی از آن است که جامعه آمریکا1381(شکوهی، 
بایست فرد بتواند براي ادامه زندگی و بقا خود را مطرح کند. براي زندگی در چنین  اي که می اي فرد گراست. جامعه جامعه
صورت بقیه او را زیر سلطه خود درآورده و  مطرح کردن خود را داشته باشد، در غیر این   اي الزم است که فرد مهارت جامعه

هاي  ). به طور کلیدر رویکرد فرد گرایانه، تأکید بر فرد، هویت و ویژگی 109، 1998شی، حق اورا پایمال خواهند کرد(هیرو
هاي فردي تربیت نظر دارند، تربیت را  افراد و تغییر و تحول در کمال اوست. باتوجه به مطالب ذکرشده کسانی که به جنبه

و پرورش باید به فردیت دانش آموزان توجه کند و دانند. لذا آموزش  فرآیند شکوفایی طبیعت انسانی و استعدادهاي فرد می
 عالیق و نیاز هاي آنها را قربانی خواسته هاي اجتماع نگرداند.

گرایان جامعه را محور اصلی قرار داده و با تقدم  در مقابل فردگرایان، جمعرویکرد جمع گرایانه به تربیت اجتماعی: 
تواند به خودي خود غایت محسوب شود. ایدئولوژي تربیتی  که جامعه میهاي فردي معتقدند  جامعه بر فرد و حقوق و آزادي

) بر نیاز به پروردن حس تعظیم و احترام نسبت به مؤسسات فرهنگی در جوانان، 1797 -1729( 245ادموند برکهبرگرفته از 
ن نیز به نو به خود طبق کند. تربیت براساس مرام برکه در حکم فرهیخته شدن جوانان در سن والدین است که اینا تأکید می

باید و آن  کننده نظام نهادینه، تکامل می اند و بر این اساس رفتار انسان زیر نفوذ شرطی  سنت پدران خویش پرورش یافته
سرشت). در این رویکرد تأکید خاصی بر   ، ترجمه پاك1390میراثی است که باید از نسلی به نسل بعد منتقل شود (گوتک، 

هاي اجتماعی  باشد. طرفداران این رویکرد به جنبه شده است، می  سان، براساس طرحی که از پیش تعییناجتماعی کردن ان
دانند که منجر به  هاي اجتماع می تربیت توجه دارند، تربیت را ابزاري براي رشد انسانی اجتماعی متناسب با هنجارها و ارزش

 شود. تکامل اجتماعی می

شود  براساس دو دیدگاهی که مورد بررسی قرار گرفتند، تناقض بزرگی ایجاد میتماعی: رویکرد همگرایانه به تربیت اج
اي براي تکامل اجتماعی با نادیده گرفتن تکامل فرد؟ در میان  که آیا منظور از تربیت، منحصر به تربیت فردي است یا وسیله

ن تربیت فردي و اجتماعی تناقض و سؤال باال را شود که با برقراري پیوند میا شده دیدگاه سومی مطرح می دو دیدگاه مطرح
شود و  کند. در نگرش حاکم بر این دیدگاه با تأکید بر تکامل فرد و جامعه، هردو محوریت تربیت درنظر گرفته می برطرف می

 246رورتین به توا باشد می همگرایی فرد و جامعه مورد تأکید قرار می گیرد. ازجمله افرادي که در غرب طرفدار دیدگاه سوم می
بر آن است که تربیت در دوران » تربیت به منزله اجتماعی شدن و تفرد«در مقاله  "رورتی" گرا اشاره کرد. فیلسوف نو عمل

پذیري است، به این معنا که در این دوران باید کودکان و  پیش از دانشگاه به طور عمده، معطوف به اجتماعی شدن و فرهنگ
هاي ارزشی، اجتماعی و دانش بکوشند. اما در دوران دانشگاه، اساس تعلیم تربیت بر نقد و  ها و گرایش نوجوانان، در اخذ دیدگاه
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ارزیابی همه ي آنچه که در دوران پیش از دانشگاه کسب شده، قرار دارد و در این مرحله، تفرد بیانگر ویژگی اساسی تربیت 
  توان قدر مشترکی میان آن نسبت به یکدیگر تباین دارند و نمیجنبه اجتماعی و فردي آدمی  "رورتی"است. براساس دیدگاه 

ها را همچون دو ابزار متفاوت و در کنار یکدیگر و در موقعیت  ها را در نظریه واحدي سامان داد، بلکه باید آن ها یافت، یا آن
ت که میان رشد فرد و جامعه بر این عقیده اس "جان دیوئی"). 80، 1386هاي متمایزي مورد استفاده قرار داد (باقري،  

کند و معتقد است زمانی که  همبستگی وجود دارد، وي تربیت اجتماعی و تربیت اخالقی را دو روي یک سکه تلقی می
گرفتن عادات اجتماعی و سرانجام  هاي اجتماعی شرکت دهیم، این امر به رشد فهم اجتماعی و پاي آموزان را در فعالیت دانش
)، رشد جامعه نیز متقابالً زمینه را براي رشد شخصیت فرد و افزایش 1390کند (کاردان،  ها کمک می گیري شخصیت آن شکل

سازد. از جمله نظام هاي آموزشی که رویکرد همگرایی فرد و جامعه معقتد است می  هاي اجتماعی او فراهم می فهم و مهارت
فردي و رعایت آداب معاشرت بیش از هرچیز اهمیت  قا، روابط بینتوان به ژاپن و ایران اشاره کرد. در جامعه ژاپنی براي حفظ ب

کند که وقتی خود مالحظه و رعایت دیگران را بکند، دیگران  دارد. چرا که فرد در میان خانواده بزرگی به نام اجتماع زندگی می
که بخواهند جدا و مستقل از دیگران وجه احتیاجی به تکروي نیست. آنان  هیچ  هم مالحظه او را خواهند کرد. در این جامعه به 

طور طبیعی از گروه کنار گذاشته خواهند شد. چرا که شرط الزم براي پیشرفت در این جامعه،   تدریج و به عمل کنند، به 
شده حرکت کردن چیزي  کردن خود و به اثبات رساندن نبوغ خود نیست، بلکه فرمانبردار بودن در مسیر اخالقی معین بیان

). در نظام آموزش و پرورش ایران که مبتنی بر تعالیم و آراء 109، 1998جامعه خواستار آن است(هیروشی، است که 
اندیشمندان مسلمان است، دیدگاه سوم همگرایی فرد و جامعه مورد تأیید است. از منظر دین اسالم، دیدگاه فردگرایانه و 

دهد، مورد توجه است. در  ینابینی که بر فرد و جامعه، هردو اهمیت میگرایانه مورد تأیید نیست، بلکه دیدگاه معتدل و ب جامعه
توان نام برد که بر همگرایی تربیت فردي و  میان فالسفه مسلمان مسکویه، خواجه نصیرالدین طوسی و فیض کاشانی را می

داند که نه از جهت  وجودي میاجتماعی تأکید دارند. مسکویه در آراء تربیتی خود ضمن تأکید بر تربیت اجتماعی، انسان را م
تواند به کمال مطلوب نایل گردد. وي معتقد است همانطور  مادي و نه از جهت معنوي، بدون ارتباط با سایر افراد اجتماع نمی

که رفع نیازهاي جسمی بدون کمک گرفتن از دیگران دشوار و گاه عمالً غیرممکن است، بروز فضایل و اخالق پسندیده هم 
پذیر نیست، از این رو رشد فضایلی چون شجاعت، عفت، عدالت، سخاوت، ایثار و بسیاري از  در اجتماع امکانبدون حضور 

). خواجه 1386گردد(بهشتی و دیگران،  فضایل دیگر، در سایه اجتماع و در معامله و معاشرت و ارتباط با دیگران شکوفا می
ی بودن انسان، معتقد است انسان در بقاي شخص خود و بقاي نوع و نصیرالدین طوسی نیز مانند مسکویه با تاکید بر اجتماع

 ). 105نیز براي نیل به کمال نیازمند معاونت و مشارکت دیگران است (پیشین، 

 ي درسی بندي تربیت اجتماعی از منظر برنامه طبقه 

، در 247"جان میلر"عی شود که به طرح دیدگاه اجتما بندي مطرح می در این قسمت در خصوص تربیت اجتماعی طبقه 
هاي برنامه درسی شامل: انتقال فرهنگی، تغییر اجتماعی و شهروندي دموکراتیک، پرداخته و به برخی از داللت  کتاب نظریه

 پردازیم: هاي تربیتی این دیدگاه و ارتباط آن با تربیت اجتماعی می 

ي درسی است. مفهوم انتقال فرهنگی بیشتر  هاي برنامه ترین دیدگاه این رویکرد یکی از قدیمی دیدگاه انتقال فرهنگی: 
کارگیري نیروي زبان  ناظر بر انتقال فرهنگ جامعه به نسل بعد با استفاده از آموزش و پرورش رسمی و غیررسمی و از طریق به

ها، باورها، مهارت  هاي آن، یعنی، مجموعه ي ارزش و افزودنیپذیري انتقال فرهنگ  ترین عناصر فرآیند جامعه است که از مهم
ها و دستاورد هاي مادي به همراه شیوه زندگی خاص آن جامعه است که در هر دوره با اندك تغییرات به نسل تازه وارد جامعه 

عه از طریق آموزش از شود که به واسطه آن فرهنگ جام فرایندي تعریف می» انتقال فرهنگی«طور کلی  گردد. به  تحویل می
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). دیدگاه انتقال فرهنگی 1391فرد،  پذیر می شوند (صداقتی  یابد و به واسطه آن، افراد فرهنگ نسلی به نسل بعد انتقال می
به تبیین و  250یِهودي کوهنو  249تالکوت پارسونز، 248امیل دورکیمهاي کارکردگرایی قرار دارد. افرادي چون  تحت تأثیر نظریه
شناسان معتقدند که کارکرد مدرسه عبارت است از معرفی فرهنگ جامعه به  اند. این جامعه وع پرداختهتشریح این موض

 ،ترجمه ي مهر محمدي).1389هایی که ایشان باید در این فرهنگ ایفا کنند (میلر،  آموزان و آموزش نقش  دانش

خت حقوق و مسئولیت ها، حقوق بشر، رویکرد دموکراتیک در تربیت شهروندي و شنادیدگاه شهروندي دموکراتیک:  
احترام به تنوع ها، صلح و ثبات تاکید ویژه دارد. این باور وجود دارد که در برخی از کشور ها جنبش هاي ضد دموکراتیک و 
نژاد پرستانه به برخی نابرابري هاي اجتماعی و اقتصادي و سیاسی دامن زده است و با تکیه بر تربیت شهروندي به عنوان 

له اي براي تقویت دموکراسی می توان این جنبش هاي ضد انسانی و ضد دموکراسی را به چالش کشید. از آنجا که نژاد وسی
پرستی به تباه شدن حق مشارکت افراد و گروهی در جامعه منجر می شود، می تواند با عنوان نیروي ضد دموکراسی تلقی 

).  2002بله با این افزون خواهی هاي نژاد پرستی بپردازد(اسلر و استارکی، شود. بنابراین، دیدگاه دموکراتیک می تواند به مقا
ها  ریزي درسی است که وظیفه آن فقط انتقال ارزش دیدگاه شهروندي دموکراتیک یک رویکرد در قالب دیدگاه اجتماعی برنامه

). دیدگاه دموکراتیک 1387ن و برخورداري، آموزان انتظار دارند که استقالل در تفکر پیدا کنند (جمشیدیا نیست، بلکه از دانش
در مقایسه با دیدگاه هاي انتقادي و بازسازي در تربیت اجتماعی، نگاهی متعادل تر به سنت ها، ارزش ها و تنوع ارزش ها دارد. 

رسه محیط دیوئی از حامیان اصلی این دیدگاه است. او با معرفی مدرسه به عنوان نماینده اجتماع، بر این باور است که مد
زندگی است و بایستی دانش آموزان در این محیط به کسب تجربه، تجدید نظر در تجربه ها و شکل دهی تجارب خود بپردازند. 
این امر با فعالیت و مشارکت آنها در فعالیت هاي مدرسه و خارج از مدرسه اتفاق می افتد. از دیدگاه شهروند دموکراتیک، 

ه نوعی جهت گیري محافظه کارانه دارد، در عین حال به دنبال تربیت شهروندانی مستقل و آموزش و پرورش عالوه بر اینک
 ). 1383انتقادي نیز است(مرزوقی، 

تغییر اجتماعی به معناي دگرگونی در شکل و ماهیت جامعه است. تغییر اجتماعی لزوماً در دیدگاه تغییر اجتماعی :  
هاي پایدار در ساختار و سازمان حیات   و بیش از هرچیز ناظر بر دگرگونی شود شکل، ماهیت و ساختار اجتماعی معنا می

). بر 183، 1391فرد،  آید (صداقتی اجتماعی و تحوالتی است که در وجوه کاکردي و ساختاري جامعه در طول زمان پدید می
تار جامعه دارد و در این دیدگاه اساس دیدگاه تغیر اجتماعی، نظام آموزش و پرورش نقش بسیار مهمی در تغییر و تجدید ساخ

 .253و کنش اجتماعی 252، آموزش سواد اجتماعی251سه رویکرد مطرح است که عبارتند از: بازسازي

نظریه بازسازي مبتنی بر این اصل است که مدرسه عامل تغییرات اجتماعی است. از نظریه بازسازي:  -
را دانست. طرفداران  256تئودور براملدو  255د راگهارولو  254جرج کاونترتوان  جمله سخنگویان سرآمد این نظریه می

تئودور "کنند.  معرفی می» تر منصفانه«و » نو«ه ها و مدارس را راهگشاي ایجاد یک جامعه  این دیدگاه آموزشگا
به سوي فلسفه آموزش و پرورش «) و به دنبال آن 1950» (الگوهاي فلسفه آموزش و پرورش«با انتشار  "براملد
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)، آیین بازسازي اجتماعی را بنیاد نهاد. وي 1965» (آموزش و پرورش به منزله قدرت«) و 1956» (شده بازسازي
معتقد بود که جامعه باید متحول شود، اما نه فقط از طریق عمل سیاسی، بلکه به صورت اساسی و از خالل ارائه 

ایجاد شده، باید یک دیدي جدید از زندگی مشترك به اعضاي خود از طریق آموزش و پرورش. جامعه جدید 
دموکراسی اصیل باشد که نظارت بر نهادها و منابع آن سخت مقید و مشروط به نیروهاي اجتماعی، فرهنگی هستند 

 ،ترجمه بازرگان). 1388(نلر، 
از مدافعین این دیدگاه، تأثیر انکارناپذیري در قوت گرفتن  257پائولو فریرهآموزش سواد اجتماعی :  -

کند، داشته است. به اعتقاد فریره،  هاي اجتماعی دفاع می ي تغییر وزش و پرورش در صحنهجریانی که از حضور آم
شود زیرا به تصور فریره آدمی  وظیفه تاریخ آدمی، تغییر دادن واقعیت است که دقیقاً تغییر دادن خود او محسوب می

صورت نظریه مفهوم اصلی در  بدین ها است. سازد و تغییرات اجتماعی تجلی همان تغییر انسان خود، واقعیت را می
طرف  شدن بشر است. اصل اساسی در دیدگاه فریره این است که در واقع، آموزش و پرورش بی  نظریه فریره، انسانی

دیدگان موجوداتی ناقص اند یعنی انسان کاملی نیستند و این عمل  تواند وجود داشته باشد. به نظر وي، ستم  نمی
شود. به اعتقاد او آموزش و پرورش نقش مهمی در  دیدگان می کامل شدن انسانیت ستم ستمگران است که مانع از

). ایوان ایلیچ نیز به عنوان یک 1995کند(اسلتري،  دیدگان به مثابه موجوداتی ازخود بیگانه ایفا می حفاظت از ستم
برنامه  از پیش تعیین شده در منتقد نظام هاي آموزشی بر این باور است که نظام هاي آموزشی با ساختار رسمی و 

خدمت نهادینه کردن نابرابري هاي اجتماعی می باشد. او بیان می کند که مدرسه با جدا کردن آموزش از واقعیت و 
با تهی کردن کار از خالقیت، مقدمه الزم را براي از خودبیگانگی در زندگی فراهم می کند. مدرسه با تدریس نیاز 

شدن زندگی را که زاینده از خود بیگانگی است، مهیا می سازد و وقتی چنین درسی هاي تعلیم دادنی، نهادي 
 ).1389آموخته شد، مردم انگیزه هاي مربوط به مستقل بودن را از دست می دهند(ایلیچ، 

است. از بعضی  258فرد نیومنرویکرد دیگر به تغیرات اجتماعی، مدل کنش اجتماعی کنش اجتماعی:  -
آموزان را به شرکت در عمل اجتماعی  ن قرابت را با آرمان تغییر اجتماعی دارد، چرا که دانشجهات، این مدل بیشتری

آموزان در  تحصیل، در این مدل فقط از شرکت دانش -هاي کار کند. برخالف برنامه در سطح جامعه محلی ترغیب می
غییراتی نیز تحقق شود، بلکه از طریق اقدام هاي اجتماعی و سیاسی، ت فعالیت اجتماعی حمایت نمی

 ). 1394پور،  یابند(دوماین، نقل از شارع می

شده نقش خاصی براي آموزش و پرورش در نظر گرفته شده  هاي مطرح شده در هریک از دیدگاه با توجه به مطالب مطرح
باشد و  افراد میهاي مطلوب جامعه به  است. در دیدگاه انتقال فرهنگی، نقش آموزش و پرورش انتقال دانش، هنجارها و ارزش

در دیدگاه شهروندي دموکراتیک، نقش آموزش و پرورش تأکید بر تعامل و ارتباط بین افراد جامعه است. درصورتی که در 
آموزان در امور جامعه و  هاي الزم براي مشارکت دانش دیدگاه تغییر اجتماعی، نقش آموزش و پرورش، فراهم کردن زمینه

توان گفت، نوع نگاه  شده می باشد. در بررسی جایگاه تربیت اجتماعی در سه دیدگاه مطرح ها می مدرسه و ایجاد تغییرات در آن
که در  طوري هاي اجتماعی به افراد است به دیدگاه انتقال فرهنگی به موضوع تربیت اجتماعی انتقال دانش، ارزش و مهارت

راگیران نقش منفعل و معلم نقش فعال و کند که ف جریان تربیت اجتماعی آموزش و پرورش محیطی را ایجاد می
توان گفت در این  اي در تربیت اجتماعی افراد دارد، در نتیجه در این حالت با توجه به تعاریف تربیت اجتماعی می کننده کنترل

بیت ها! در دیدگاه شهروندي دموکراتیک، تر آن» اجتماعی شدن«افراد مدنظر قرار گرفته است نه » اجتماعی کردن«دیدگاه 
شود که با محور قراردادن فراگیر و ارزش نهادن به نقش او، دانش فرایندهاي دموکراتیک،  اجتماعی فرایندي تلقی می

 
257Paulo freire 
258 F.Neumann 

۲۵۴
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آموزان را با  وگویی را به فراگیران آموخته و دانش هاي گفت   ت هاي تجزیه و تحلیل و مهار هاي دموکراتیک، مهارت ارزش
افراد است. در » اجتماعی شدن«در این فرآیند، تربیت اجتماعی معادل فرآیند  کند. در نتیجه مسائل شهروندي درگیر می

در نظر گرفتن نقش فراگیر و منفعل بودن   دیدگاه تغییر اجتماعی، نوع نگاه به تربیت اجتماعی، فرایندي است که با فعال
آموزان القا  ر فراگیران باشد به دانشجامعه و دولت در امور جامعه و مدرسه، دولت آن نوع تربیت اجتماعی را که مورد نظ

گیرد و شهروندي دموکراتیک در حد  توان گفت این دیدگاه با دیدگاه انتقال فرهنگی در تعارض قرار می کند. درنتیجه می می
 گیرد.  وسط این دو دیدگاه قرار می

 جایگاه تربیت اجتماعی دوره ابتدائی در نظام آموزشی ایران

گیرد و در کشور ایران آموزش و پرورش،  هاي مختلف براي رسیدن به اهداف خود بهره می حوزه نظام آموزش و پرورش از
پذیرد. از این رو براي دستیابی به رویکرد نظام آموزشی  ترین تأثیر را از دین اسالم می ها و اهداف، بیش آل  در تعیین ایده 

اجتماعی پرداخت. دیدگاه رایج به تربیت اجتماعی در اسالم، دیدگاه ایران، ابتدا باید به تبیین دیدگاه اسالم در خصوص  تربیت 
محورانه است و این دیدگاه وابستگی زیادي با درك جایگاه انسان، نقش انسان در جامعه و نقش جامعه در رشد انسان  خدا

انسان در دیدگاه اسالم، دارد. در نظام تربیتی ایران، انسان به عنوان برترین مخلوق خداوند، موضوع اصلی تربیت است. 
اش چنان است که به زندگی در جمع  موجودي مرکب از جسم و روح است و داراي هویت فردي و جمعی است و آفرینش ویژه 

گرایش دارد. هر فرد انسانی فطرتاً اجتماعی است و این خصیصه اجتماعی به کمک علم و اراده و به تدریج به حد کمال 
ها از یک نوع ارتباط و هماهنگی مخصوصی  ). مطابق با این دیدگاه زندگی اجتماعی انسان50 ،1364رسد (طباطبایی،  می

توان گفت که روابط  تواند نیازهاي خود را تأمین کند و به عبارتی می برخوردارر است و بدون تعاون و تشریک مساعی نمی
اند. محور روابط انسانی در اسالم، با خدا در میان  شده اي است که فالسفه براي انسانها قائل اجتماعی یکی از چهار نوع رابطه

اي  الحق) و به تعبیر دیگر زندگی اجتماعی وسیله الحق مع خدا با خلق بودن و یا به قول فالسفه (سیر إلی خلق بودن است نه بی
م تشکیل جامعه جایگاه ). در دیدگاه اسال1386آل آن است که در آن خدا پرستیده شود(رحیمیان، رهبر،  است و جامع ایده

که اسالم رهبانیت و فرار از اجتماع را محکوم  طوري اي دارد و نیاز به جامعه براي زندگی ما آدمیان، یک امر محتوم است به ویژه
ترین توجه را به زندگی اجتماعی و حضور در اجتماع داشته  کرده و به زندگی در اجتماع تأکید فراوان داشته است. اسالم عالی

). از این رو انسان در تربیت 1384با قوانین و مقررات اجتماعی خود، کوشیده است بقاء آن را تضمین نماید(رشیدپور، و 
 اسالمی باید خود را از جامعه و جامعه را از خود بداند و سعادت جامعه را سعادت خود و انحطاط آن را انحطاط خویش بداند.

 زشی ایرانبرنامه درسی دوره ابتدایی در نظام آمو

برنامه درسی مجموعه قواعد و ضوابطی است که به مجموعه عوامل و عناصر مرتبط با یادگیري، منطق و سازمان می دهد. 
اي براي زندگی اثربخش ببینند و از این رو در نظام آموزش و پرورش ایران،  آموزان باید تعلیمات شایسته در دوره ابتدایی، دانش

ه مطابق با برنامه درسی ملی طراحی شده است. رسالت خطیر برنامه درسی ملی فراهم آوردن هاي درسی این دور برنامه
هاي درسی در سطح ملی تا محلی می باشد (نوید،  سازوکارهاي مناسب براي طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی از برنامه

و پرورش ایران در سه بخش اصلی، ). محتواي آموزشی برنامه درسی نظام آموزش 3، 1391بابایی و همکاران،  حاجی
هاي یادگیري (تفکر و حکمت، قرآن و معارف اسالمی، زبان و ادبیات، فرهنگ و هنر،  هاي مشترك، حوزه ها و یادگیري صالحیت

هاي زندگی) و  آوري، علوم انسانی و اجتماعی، ریاضیات، علوم تجربی، آداب و مهارت بدنی، کار و فن سالمت و تربیت
هاي یادگیري  شود که از میان این سه بخش اصلی از محتواي آموزشی و پرورش، حوزه هاي ویژه، تبیین می گروههاي  آموزش

). در نظام 21، 1391کند(پیشین،  هاي یادگیري نمود پیدا می ترین بخش محتوا است، درواقع همه محتوا در قالب حوزه مهم
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طریق برنامه درسی مطالعات اجتماعی ارائه می شود. هدف کلی و  آموزشی ایران محتواي آموزشی تربیت اجتماعی بیشتر از
اصلی از برنامه درسی مطالعات اجتماعی در دوره ي ابتدایی شکوفایی فطرت و پرورش کماالت انسانی، تربیت اجتماعی و 

جموعه هدف کلی و شهروندي و آمادگی براي زندگی است. براي دستیابی به این هدف کلی، اهداف زیر به عنوان اهداف زیر م
 اصلی در نظر گرفته شده اند:  

 اسالمی؛  -تقویت عزت و هویت ایرانی -1
 ترویج و درونی سازي اخالق و ارزش هاي اسالمی؛ -2
شناخت حقوق و مئولیت هاي فردي و اجتماعی و شهروندي در سطوح مختلف و تقویت مهارت ها و  -3

 نگرش هاي مربوط به آنها؛
ها و قابلیت هاي کشور و جایگاه کشور در جهان و توانایی برقراري  شناخت میراث فرهنگی، استعداد -4

 ارتباطات موثر در سطح جهانی؛
پیشگیري از بروز بحران هاي تربیتی و آسیب هاي اجتماعی در کودکان و نوجوانان و کاهش کجروي هاي  -5

 اجتماعی و گسترش رفتارهاي بهنجار؛
نشاط، سازندگی و پویایی امید به آینده و اعنماد به گسترش بهداشت روانی، تقویت روحیه خود باوري،  -6

 ).3، 1391نفس(فالحیان و همکاران، 

هاي  گیرند. از نمونه فعالیت هاي فوق برنامه نیز بخشی از برنامه درسی را در بر می در تربیت اجتماعی دوره ابتدایی فعالیت
ها و مراکز  ها، نمایشگاه هاي میدانی و بازدید از موزه یتتوان: مشاهده طبیعت، انجام فعال رسمی خارج از کالس و مدرسه می

هاي ورزشی، اردوهاي علمی، زیارتی،  علمی، تولیدي، فرهنگی، مذهبی، نهادها و مؤسسات اجتماعی، شرکت در فعالیت
 ). 47، 1397بابایی،  سیاحتی اشاره کرد(نوید، حاجی

 یراناهداف تربیت اجتماعی دوره ي ابتدائی در نظام آموزشی ا

هاي کلی ایجاد تحول در  ویژه سیاست ي ابتدایی مبتنی بر اسناد باالدستی، به اهداف ساحت تعلیم و تربیت اجتماعی دوره
ساله کشور، مبانی نظري و سند تحول بنیادین آموزش و  انداز بیست نظام آموزش و پرورش، سند جامع علمی کشور، سند چشم

 شرح زیر است: یب رسید بهتصو به 10/2/1397پرورش که در تاریخ 

 اهداف تربیت اجتماعی در دوره اول ابتدایی

عنوان عضوي از گروه (خانواده، دوستان، مدرسه)، احساس تعلق خود را نسبت به گروه یا رفتار  . با ایفاي نقش خود به1
 جویانه نشان دهد. همدالنه، محترمانه و مشارکت

ی و اجتماعی (محیط زندگی و مدرسه) وظابف خود را درقبال دیگران انجام . با رعایت نظم و قانون در روابط خانوادگ2
 دهد.

 عنوان یک شهروند ایرانی، تعلق خاطر خود را نسبت به وطن و نمادهاي آن نشان دهد. . با شناخت خود به3

 اهداف تربیت اجتماعی در دوره دوم ابتدایی
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جویانه، از  کارگیري رفتار سازنده و مسالمت گی و اجتماعی و بههاي خود در زندگی خانواد . با شناخت حقوق و مسئولیت1
 صورت آزادانه و سازنده، پیروي کند. قوانین و مقررات به

 . با شناخت تغییرات محیط طبیعی و اجتماعی در گذر زمان، تأثیر آن را در زندگی خود تبیین کند.2

هاي  ها و برنامه ال جامعه محلی با مشارکت در فعالیتها و وظاف خود را درقب هاي شهروندي، نقش . با کسب مهارت3
 ).1397محیطی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی انجام دهد(شوراي عالی آموزش و پرورش، نوید و دیگران،   زیست

 جایگاه  تربیت اجتماعی در نظام آموزشی ژاپن

ر باالست. اهداف و روش هاي تربیت در نظام توجه نظام آموزشی ژاپن به تربیت اجتماعی در مقایسه با سایر کشور ها بسیا
آموزشی ژاپن، مبتنی بر مبانی مذهبی(آیین شینتو)، مبانی فلسفی بر گرفته از آراء کنفوسیوس، مبانی قانونی و مبانی علمی 

و به خصوص از زمان جنگ  1868است. علیرغم تغییرات آموزشی متعددي که در ژاپن از زمان بازنشستگی میجی در سال 
انی دوم رخ داده است، نظام آموزش و پرورش همچنان منعکس کننده ارزش هاي فرهنگی و فلسفی قدیم ژاپنی است که جه

فیلسوف نامداري است که تربیت را  259کنفوسیوسر نظام آموزشی ژاپن، د .)Anderson,1975در کنفوسیونیسم ریشه دارد(
آیین کنفوسیوس، گردد.  فضایل اخالقی و اجتماعی در افراد میدانست که باعث رشد  فرایندي اجتماعی در درون اجتماع می

فلسفه سازمان اجتماعی است و بر مسئولیت هاي اجتماعی انسان تاکید دارد و همچنین می تواند فلسفه زندگی روزمره 
ز آن است که ، ترجمه جواهرکالم). تحقیقاتی که به بررسی تربیت اجتماعی در ژاپن پرداخته است حاکی ا1380(فانگ، باشد

فردي و رعایت آداب معاشرت بیش از هرچیز اهمیت دارد. چرا که فرد در میان  در جامعه ژاپنی براي حفظ بقا، روابط بین
کند که وقتی خود مالحظه و رعایت دیگران را بکند، دیگران هم مالحظه او را خواهند  خانواده بزرگی به نام اجتماع زندگی می

تدریج و  وجه احتیاجی به تکروي نیست. آنان که بخواهند جدا و مستقل از دیگران عمل کنند، به  هیچ  کرد. در این جامعه به 
کردن خود و به اثبات  طور طبیعی از گروه کنار گذاشته خواهند شد. چرا که شرط الزم براي پیشرفت در این جامعه، بیان  به

شده حرکت کردن چیزي است که جامعه خواستار آن  خالقی معینرساندن نبوغ خود نیست، بلکه فرمانبردار بودن در مسیر ا
تربیت اخالقی در برنامه  "فنالند تحت عنوان هلسینکی)، در رساله خود در دانشگاه 2011). پوککا(109، 1998است(هیروشی، 

ت. بر اساس یافته هاي به ارزیابی ارزش هاي آموزشی در مدارس ژاپن پرداخته اس " 21درسی دوره ابتدائی ژاپن در اواخر قرن 
فراطبیعی و  –محقق محتواي متون اخالقی از نظر مسئولیت اخالقی در چهار حوزه اخالقی(درون فردي، بین فردي، طبیعی 

) حقوق اجتماعی. محقق در 3)مراقبت از دیگران، 2) خودسازي مداوم، 1اجتماعی)، خالصه شده است و به شرح زیر است: 
ارائه نتایج پژوهشی خود بیان می کند؛ در مدارس ابتدائی ژاپن، تاکید اجتماعی و تاکید عاطفی خاصی در آموزش تعالیم 

قی، که از منظر رشد عقالنی، عاطفی و فردیت در پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است، بر اخالقی وجود دارد و استقالل اخال
با  "وایت" استقالل در عمل از طریق نظم و انضباط و مسئولیت پذیري بیش از خود محوري منطقی تاکید داشته است.

ق فردي و اجتماعی قائل می شوند به مشاهده و تحقیق در نظام آموزش ژاپن معتقد است؛ تمایزي که جوامع غربی بین اخال
نتایج حاصل از بررسی هاي پژوهش هاي مذکور گویاي  ).33، ترجمه فرهودي زاده، 1388ندرت در ژاپن دیده می شود(وایت، 

مفهوم تربیت اجتماعی در این نکته مهم است که در نظام آموزشی ژاپن تربیت اخالقی با تربیت اجتماعی به هم آمیخته اند. 
تالش براي رسیدن به درکی از زندگی در جامعه، ایجاد درك و دلبستگی نسبت به کشور و نیز تاریخ آن و پرورش بنیانی  ژاپن،

 براي ایجاد یک شهروند با کیفیت که الزمه شکل گیري کشوري آرام و دموکراتیک در میان جامعه بین الملل، است. 

 
259 Confucius 

۲۵۷
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 ژاپني درسی  تربیت  اجتماعی دوره ابتدائی در  برنامه 

درسی تربیت اجتماعی دوره ابتدایی ژاپن آنچه بیش از پیش مورد توجه است ارتباط تنگاتنگ محتواي آموزشی   در برنامه
رو برنامه درسی دوره ابتدایی شامل مطالب کلی و اساسی است، یعنی حاوي  آموزان است؛ از این ها با دنیاي ملموس دانش برنامه

گیرد. در فصل  کند و مراحل رشد کودك را کامالً درنظر می یک سیر منطقی را دنبال مییک دوره درسی ضروري و جامع که 
منتشر شده از سوي وزارت آموزش و پرورش آمده است که هر مدرسه باید  "مطالعه درسی مدارس ابتدایی در ژاپن"اول کتاب 

عنوان یک انسان فراهم بیاورد.  آموزان را به برنامه درسی مناسبی طراحی تا آنکه بتواند موجبات رشد متعادل هریک از دانش
آموزان و  ها، میزان رشد جسمی و فکري دانش براي این کار الزم است وضعیت موجود در مدارس، شرایط جغرافیایی آن

 ، ترجمه رعیتی دماوندي). در نظام آموزشی1383ها دقیقاً مورد توجه قرار گیرد (رولن، بیورك،  همچنین ویژگی فرد فرد آن
ژاپن بخش اعظمی از محتواي آموزش هاي اجتماعی از طریق برنامه درسی مطالعات اجتماعی ارائه می شوند. مطالعات 
اجتماعی درك کودکان از زندگی اجتماعی، ایجاد یک جامعه مسالمت آمیز و دموکراتیک و مسئولیت درون آن را توسعه می 

محیط زیستی که در آن زندگی می کنند، را کشور و کمک به حفظ  دهد وکمک می کند تا کودکان درکی از کشور، جهان، و
دوره ابتدائی در برنامه درسی اخالق نیز توجه عمده اي به روابط اجتماعی می شود به طوري که درس اخالق،  درکسب کنند 

ی کنند، کمک می کند با بحث و گفت و گو در مورد مسائل اخالقی و همچنین اینکه چگونه کودکان می توانند در جامعه زندگ
 &Dolanتا کودکان اهمیت  قوانین و مسئولیت اجتماعی خود را در مدرسه و جامعه گسترده تر یاد می گیرند

Worden,1994)،پرورش دانش آموزان به گونه اي است که ملت و  "). هدف اساسی مطالعات اجتماعی در دوره ابتدائی ژاپن
هند. به عبارتی هدف غایی برنامه درسی مطالعات اجتماعی ایجاد جامعه اي جامعه دموکراتیک و صلح آمیزي را شکل د

 ).2008دموکراتیک از طریق تعلیم و تربیت است(میزویاما، 

 اهداف برنامه مطالعات درسی در پایه سوم و چهارم

رشد و توسعه شناخت و آگاهی دانش آموزان از تغییرات منطقه اي که در فعالیت هاي تولیدي و زندگی  )1
 مصرف کننده وجود دارد و نیز فعالیت هاي مختلفی که براي محافظت از سالمتی و ایمنی افراد وجود دارد.

رشد و توسعه شناخت و آگاهی دانش آموزان در این خصوص که شرایط زندگی از لحاظ تاریخی تغییر  )2
ان به درك جوامع خود یافته است و نسل هاي بسیاري به توسعه جوامع و جامعه کمک کرده اند تا دانش آموز

 تشویق گردند.
تحقیق و بررسی دانش آموزان در مورد پدیده هاي اجتماعی در جامعه،  استفاده از نقشه ها و سایر اسناد   )3

و مدارك مخصوص،  صحبت و گفت و گو در مورد تحقیقات خود، تا دانش آموزان را تشویق کنند درمورد پدیده 
 ر جامعه فکر کنند.هاي اجتماعی و ارتباطات اجتماعی د

 اهداف مطالعات اجتماعی در پایه پنجم

پرورش دانش آموزانی که ویژگی هاي تولید و صنعت در ملت ژاپن و رابطه بین فعالیت هاي تولیدي و   )1
 زندگی ملی و ارتقاء منافع آنها در توسعه تولید و صنعت ملی، را درك کنند.

ناخت از ویژگی هاي زمین و طبیعت به حفظ محیط پرورش دانش آموزانی آگاه که با کسب آکاهی و ش )2
 زیست عالقه مند گردند و به مراقبت از زمین و طبیعت کشور، تشویق شوند.
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دانش آموزان از اسناد و مواد اساسی یادگیري مانند نقشه ها و آمار مربوط به پدیده هاي اجتماعی بهره  )3
 هاي اجتماعی افزایش یابد. مند شوند تا  توانایی دانش آموزان در درك مفهوم پدیده

 اهداف مطالعات اجتماعی در پایه ششم

ایجاد درك عمیق و حس احترام دانش آموزان از پیشرفت هاي پیشینیان که به توسعه ملت و جامعه و  )1
 میراث فرهنگی کمک می کنند، و ترویج  نگرش و احساس ارزش گذاري به  تاریخ و سنت هاي ملی؛

آموزان درباره ي سیستم سیاسی و سیاست هاي کشور، زندگی کشورهاي رشد و توسعه آگاهی دانش  )2
دیگر که روابط عمیق با کشور ژاپن دارند، نقش کشور ژاپن در جامعه بین المللی، و پرورش دانش آموزانی که با 

 مردم مسالمت آمیز زندگی می کنند.
مانند نقشه ها و جداول زمانی  ایجاد درك و فهم وسیع در دانش آموزان درباره اسناد و مواد یادگیري )3

مربوط به پدیده هاي اجتماعی به منظور بهره مندي بهتر از آنها  تا معانی پدیده هاي اجتماعی را از دیدگاه وسیع تر 
 .)MEXT, 2016,204بررسی کنند(

ت غیرآکادمیک سوم از ساعات آموزشی مدارس ابتدایی به موضوعا درکنار برنامه درسی ملی در دوره ابتدایی، حدود یک
اشاره به زمان بندي هفتگی  "فعالیت هاي ویژه"هاي ویژه اختصاص دارد.  داري و فعالیت بدنی، خانه چون هنر، موسیقی، تربیت

برنامه ریزي شده براي امور طبقاتی و آمادگی براي فعالیت ها و مراسم مدرسه اي است که براي تأکید بر توسعه شخصیت و 
)، که در اغلب این ساعات آموزشی، Dolan& Worden,1994روهی مورد استفاده قرار می گیرد(اهمیت تالش و همکاري گ

هاي مختلف  ها و گردش هاي آموزشی، جلسات مدرسه، جشنواره ترین وقت صرف جلسات روزانه، کالس درس، گروه بیش
هاي درسی  وجه و تأکید در برنامهناپذیري، همکاري و تعاون نقطه مرکزي ت پذیري، خستگی شود. کار گروهی، مسئولیت می

ترین امور و موضوعات در برنامه درسی ژاپن  توان گفت محوري طور کلی می به (Lwise,1995).ها هستند ي ابتدایی ژاپنی دوره
 شوند. ها مربوط می ي فرهنگی و اجتماعی دارند و به آن تأکید بر جنبه

 اهداف تربیت اجتماعی دوره ابتدائی در نظام آموزشی ژاپن 

بر اساس مطالعات تحقیقی، آموزگاران مدارس ابتدائی ژاپن به پیشرفت اجتماعی دانش آموزان، با توجه به حمایت 
را در  وزارتخانه مربوطه توجه خاصی دارند. به همین سبب زمانی که از ایشان خواسته می شود تا اهداف هشتگانه آموزشی

مقطع ابتدائی به ترتیب اهمیت طبقه بندي کنند، اهداف مربوط به رشد فردي و اجتماعی را در طبقه اول قرار می دهند. 
تحقیق و بررسی هاي دامنه دار و وسیع راجع به باورهاي آموزشی و تجربی آموزگاران ژاپنی، استرالیا یی و کره اي در دوره 

گاران ژاپنی به طور ویژه اي به رشد اجتماعی و شخصی کودکان توجه دارند و بها می دهند ابتدائی نشانگر این است که آموز
و همواره سخت می کوشند تا احساس اجتماعی بودن و روح گروهی را از محدوده کالس ها به سرتا سر مدرسه گسترش 

ن، اهداف ملی آموزش و پرورش را قانون آموزش مدارس ژاپ).89افشین منش، ایلبیگی طاهر، ، ترجمه 1381لوئیس،  دهند(
 در دوره ابتدایی به شرح زیر مشخص کرده است:

 هاي اکتسابی از زندگی اجتماعی در مدرسه و خارج از آن؛ پرورش روح همکاري، استقالل فردي در جریان تجربه -1

 لی؛ المل پرورش درکی درست از شرایط اجتماعی، تعاون عمومی، آداب و رسوم ملی و همکاري بین -2
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 هاي زندگی؛ آموزش و تمرین مهارت -3

 هاي زبان ژاپنی؛ کارگیري کلمات و عبارت پرورش درك و توانایی به -4

 ها؛ کارگیري آن رشد درك درست قوانین ریاضی و توانایی به -5

 پرورش توان ارتباط با محیط زیست و طبیعت و کوشش در نگهداري آن؛ -6

 اي زندگی اجتماعی سالم و رشد هماهنگ جسم و روح؛هاي درست و الزم بر پرورش عادت -7

 ).9-10، 1379هاي اساسی در موزیک، هنرهاي زیبا و ادبیات (سرکارآرانی،  پرورش مهارت -8

 اهداف دوره ابتدائی ژاپن را بر اساس ساحت تربیت اجتماعی عیارتند از: 

براي شهروند آگاه و مسئولیت رشد و گسترش دانش، مهارت ها، ارزش ها و نگرش هایی که الزم است  )1
 پذیر حاصل آید،

در حوزه ي دانش نظري، دانش آموزان باید به درك فعالیت هاي اجتماعی در سطح تولید، مصرف، حفظ  )2
امنیت و بهداشت و نقش خود در این بین وقوف یابند و نسبت به فرایند تصمیم گیري در مشارکت اجتماعی به 

 درك و شناخت واقعی آگاه باشند.
در حوزه دانش عملی و مهارت ها، دانش آموزان باید مهارت هایی از جمله مشاهده دقیق، گردآوري  )3

اطالعات و کاربرد فرایند پژوهش و تحقیق، مهارت نقشه خوانی، فناوري اطالعات و ارتباطات، توانایی کاربرد الگوهاي 
 تولید و مصرف در بخش صنایع، بخش خدمات و سایر بخش ها را بدانند.

در حوزه ها ارزش ها و فرهنگ ملی و هنجارها و ارزش ها حاکم بر جامعه ي جهانی، دانش آموزان باید به  )4
سرزمین، میراث فرهنگی و تاریخ ژاپنی عشق ورزند و نگرش مثبتی نصبت به ژاپن و ارتقاء ویژگی ها و صفات 

شهروند فعال، مسئول و مطیع در اجتماع شهروند مطلوب جامعه ي دموکراتیک ژاپن پیدا کنند تا بتوانند به عنوان 
 ).58، 1385خود و جامعه ي جهانی با تغییرات سریع آن نقش آفرین باشند(آقازاده 

 جمع بندي و نتیجه گیري

بدون داشتن تصویر و درك تربیت داراي ساحات مختلفی است که یکی از این ساحات مهم، ساحت اجتماعی تربیت است. 
وزشی نسبت به فرایند تربیت اجتماعی نمی توان به تدوین اهداف، اصول و روش هاي ناظر بر وضع روشنی از رویکرد نظام آم

از این رو نتایجی که از بررسی و تطبیق مفهوم  مهیاسازي افراد به عنوان فرد اجتماعی مطلوب و مورد پسند جامعه پرداخت.
 شد به شرح زیر می باشد:  تربیت اجتماعی دوره ابتدائی در نظام آموزشی ایران و ژاپن حاصل

شده توجه به دو  با توجه به مطالبی که در تعریف تربیت اجتماعی مطرح شد، مبنی بر اینکه در مفهوم تربیت اجتماعی ارائه
ي فعال در  بعد فردي و اجتماعی و روابط بین این دو بسیار مهم تلقی شد، در اجتماعی شدن افراد، قدرت انتخاب و مداخله

توان گفت اجتماعی شدن جزء اصول اساسی تربیت اجتماعی است و از  هنجار پذیري مطرح است، می  و سپس هنجارگزینی
شرط آن است. در نتیجه افرادي که در  توان گفت اجتماعی شدن مقدم بر تربیت اجتماعی و پیش لحاظ تقدم و تأخر می

ها موفق خواهند بود. با بررسی جایگاه تربیت  عرصهموفق باشند، در رسیدن به بقاي اجتماعی، در تمامی » اجتماعی شدن«
اجتماعی درنظام آموزشی ایران و متاثر بودن مبانی و اهداف تربیت اجتماعی از تعالیم اسالمی، می توان دریافت که تربیت 
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ان و اجتماع فراهم اجتماعی مورد نظر در نظام آموزشی ایران، فرایندي است که زمینه الزم را براي اصالح رابطه انسان با دیگر
هاي جامعه نیست. در نظام تربیتی ایران تعالی فردي و تعالی اجتماعی الزم و ملزوم  نموده و صرفاً به معناي تطبیق با خواسته 

تواند براساس فهم موقعیت، تمایل و تصمیم خود، با تاثیراتی که ساختارهاي حاکم بر جامعه بر او  یکدیگر هستند و فرد می
به کنش نسبت به تأمین معنویات خود و همچنین رفع نیازهاي دیگران و جامعه بزند. در نتیجه می توان گفت  دارند، دست

دیدگاه نظام آموزشی ایران در خصوص تربیت اجتماعی به اجتماعی شدن افراد تاکید دارد، چرا که هم فرد و اراده او و نیز هم 
می گردند. در نظام آموزشی ژاپن نیز  از یک سو با توجه به متاثر بودن  جامعه به عنوان محور مهم در تربیت اجتماعی تلقی

نظام آموزشی ژاپن از آیین کنفوسیوس که براي فرد و جامعه، هردو اصالت قائل است و از سوي دیگر با استناد برنتایج پژوهش 
فردي و رعایت آداب  بقا، روابط بین هاي صورت گرفته در خصوص نظام آموزشی ژاپن دال بر اینکه در نظام آموزشی ژاپن حفظ

هیچ  معاشرت بیش از هرچیز اهمیت دارد و در حالیکه یادگیري و رشد آزادنه و مختارانه افراد مورد تاکید است، در جامعه به 
وجه تکروي و فرد محوري رایج نیست، می توان گفت دیدگاه این نظام آموزشی درخصوص تربیت اجتماعی به اجتماعی شدن  

 اد تاکید دارد.افر

با بررسی اهداف و برنامه درسی تربیت اجتماعی در دو نظام آموزشی ایران و ژاپن می توان نتیجه گرفت با توجه به تاکید 
ویژه نظام اموزشی ژاپن و ایران در برنامه تربیت اجتماعی افراد، به تربیت شهروندان آگاه و مسئولیت پذیر و ایجاد جامعه اي 

ان گفت از میان سه دیدگاه مطرح شده در حوزه برنامه درسی دیدگاه با دیدگاه هر دو نظام آموزشی با دموکراتیک، میتو
 دیدگاه شهروندي دموکراتیک هم خوانی دارد.

برنامه درسی تربیت اجتماعی دوره ابتدایی ژاپن با کشور ایران در تعیین موضوعات درسی و استاندارد الزم براي مباحث 
و وجوه مشترکی دارد. در هر دو نظام آموزشی محتواي تربیت اجتماعی بیشتر از طریق برنامه درسی مطرح در این قلمر

مطالعات اجتماعی و به طور تلفیقی همراه با برنامه ي درسی درس اخالق ارائه می شود، برخی اهداف مورد تاکید در تربیت 
پذیرفته شده توسط نظام آموزشی دارد که عمده ترین آن  اجتماعی در هر دو نظام آموزشی ریشه در مبانی فلسفی و اعتقادي

ها عبارت اند از همکاري، عدالت اجتماعی، مسئولیت پذیري، تساوي و برابري بین افراد یک جامعه و جامعه ي بشري کسب 
 مهارت هاي اجتماعی براي زندگی فردي و جمعی، کسب حس احترام و وطن دوستی نسبت به کشور و ... 

در خصوص تفاوت هاي موجود می توان گفت؛ در نظام آموزشی ایران تربیت اجتماعی براي کودکان مقطع ابتدائی را می 
توان، پرورش روحیه همکاري و تعاون در دانش آموزان، ایجاد اتحاد و دوستی بین دانش آموزان، افزایش مشارکت دانش 

وه هاي مختلف اجتماعی و ارزش ها و معیار ها و قوانین حاکم بر آنها، آموزان در کارهاي گروهی، آشنایی دانش آموزان با گر
برخورداري از مهارت هاي مطلوب براي برقراري ارتباط با دیگران، آشنایی با مفاهیم مختلف زندگی گروهی،  تعریف نمود. 

تاسفانه در بازده مدارس متاسفانه نظام آموزشی ایران، اهداف بسیار خوبی جهت تربیت اجتماعی کودکان ارائه داده است، اما م
ما شاهد عدم تحقق این اهداف در کودکان و در جامعه هستیم. در نتیجه فاصله عمیقی بین اهداف و عملکرد واقعی نظام 
آموزشی در خصوص تربیت اجتماعی، وجود دارد، شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین علت هاي این فاصله عمیق، استفاده از 

 مناسب جهت تحقق اهداف تربیتی باشد. روش هاي نا 

از دیگر تفاوت هاي بین دو نظام آموزشی در خصوص تربیت اجتماعی فعالیت هاي فوق برنامه اي است که هدف آن ها  
تربیت اجتماعی مطلوب دانش آموزان است. در نظام آموزشی ایران به دلیل هزینه هاي اقتصادي و عدم هماهنگی بین سازمان 

هاي مختلف با سازمان آموزش و پرورش متاسفانه فعالیت هاي فوق برنامه با هدف تایین شده تحقق نمی یابد و این ها و نهاد 
برنامه ها بیشتر توسط مسئوالن پرورشی مدارس برنامه ریزي می شوند و در اکثر موارد فقط شامل برگزاري اردو و بازدید 
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مل و ارتباط سازنده بین نهاد هاي مختلف جامعه و نظام آموزش و پرورش، است. اما در نظام آموزشی ژاپن به دلیل وجود تعا
فعالیت هاي فوق برنامه اي  از کیفیت باالیی برخوردار هستند و معلم بیشترین اختیار را بر برگزاري و اجراي این فعالیت ها 

ا تشکیل گروه هاي کوچک در مدارس و دارد. در مدارس ژاپن به بچه ها مسئولیت هاي مختلفی واگذار می شود. آموزگاران ب
کالس درس کمک  میکنند تا بسیاري از فعالیت هاي روزانه ي مدارس به طور سنتی در قالب همین گروه ها انجام شود. تهیه 

روزنامه دیواري، سازمان دهی جلسات و شوراهاي مختلف در مدرسه، امور مربوط به سالمت و ایمنی، امور مربوط به توزیع غذا،  
اداره کتابخانه و نظافت روزانه ي کالس درس و محیط آموزشی، ورزشی و کمک آموزشی از مهم ترین فعالیت هایی است که 
در قالب گروه هاي کوچک دانش آموزي انجام میشود. قرار دادن دانش آموزان در  این موقعیت هاي واقعی دال بر همانگی 

رش است. تفاوت بعدي در حوزه ي ارزشیابی از تربیت اجتماعی در نظام مضاعف بین نهاد هاي مختلف و نظام آموزش و پرو
آموزشی ایران و ژاپن است، در نظام آموزشی ژاپن از روش هاي مختلفی براي تشخیص میزان موفقیت دانش آموزان در کسب 

جتماعی مورد سنجش قرار اهداف تایین شده براي تربیت اجتماعی استفاده می شود و رفتار دانش آموزان در موقعیت واقعی ا
می گیرد اما در نظام آموزشی ایران معیار موفقیت دانش آموزان در کسب اهداف به صورت آزموت مداد کاغذي سنجیده می 

 شود نه در عمل و رفتار واقعی افراد.

حساسیت و با توجه به نتایج حاصل ضروري است در کنار لطافت و حساسیتی که کودکان در این مقطع تحصیلی دارند و 
مهم بودن خود مقطع ابتدایی، باید برنامه جامع و کارآمدي جهت تربیت اجتماعی را تهیه نمود و بر اساس روش هاي مطلوب 
و نوین به تربیت اجتماعی کودکان پرداخت. یکی از مهم ترین پیشنهادات براي تحقق اهداف تربیت اجتماعی در نظام آموزشی 

اي فوق برنامه اي است که بایستی تعامالت بین سازمان ها و نهاد هاي مختلف جامعه با نظام ایران، توجه ویژه به فعالیت ه
 آموزشی گسترده تر گردد و در این خصوص تمهیدات الزم صورت گیرد.
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تطبیقی بر نسبت -از اصالحات نظامی تا اصالحات آموزشی: تاملی تاریخی

 پیدایش ناسیونالیسم و برآمدن نظام آموزشی مدرن در ایران و ترکیه
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 چکیده 
اي روند پیدایش ناسیونالیسم در دو کشور ایران و ترکیه است. این دو کشور همسایه در آسیاي هدف این مقاله بررسی مقایسه

اي استفاده شده شماري را پشت سرگذاشته اند. براي انجام مطالعه از روش مقایسهمیانه در طی تاریخ تعامالت و تخاصمات بی 
است. منابع مورد کلیه کتب، مقاالت و اسنادي بوده که در اختیار نویسندگان قرار داشته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که 
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به حوزه آموزش و پرورش تسري یافته است. نطفه ناسیونالیسم در ایران و ترکیه با این اصالحات نظامی آغاز گشته و بتدریج 
این اصالحات نظامی به وسیله عباس میرزا و دیگران در ایران و در ترکیه به وسیله سلطان سلیم سوم و سلطان محمود دوم 

زش و بسته شد. اما این آغاز یک سفرتاریخی طوالنی بود که درعرض کمتر از یک قرن به حوزه هاي فرهنگی نیز از قبیل آمو
-پرورش کشیده شد. روند تحول و ساخت نظام آموزشی مدرن را در پرتو رخدادهاي تاریخی دو کشور ترکیه و ایران نشان می
دهدکه چگونه برآمدن ناسیونالیسم ضرورتا به ساخت نظام هاي آموزشی مدرن در ایران و ترکیه ختم گردیده است و چگونه 

 ا براي ساختن یک نظام آموزشی مدرن پشت سرگذاشته اند.این دو کشور تجربیات تاریخی گوناگونی ر

 

 بیان مساله-1

براي بررسی نسبت اندیشه اصالحات و برآمدن نظام آموزش و پرورش مدرن می توان متغیرهاي گوناگونی را مورد واکاوي قرار 
حات آموزشی منجر گردید می توانیم از داد. عالوه براین، براي اثبات این فرضیه که چگونه روند اصالحات نظامی نهایتا به اصال

افق هاي گوناگونی به این پرسش بنگریم. در این مقاله با اتخاذ یک رویکرد جامعه شناسانه تالش شده است که با تاکید بر 
زایش روح ناسیونالیسم و مقایسه اشاعه و سیطره جستن آن در دو کشور ایران و ترکیه به این پرسش بپردازیم که دیرینه 

اسی اندیشه اصالحات چگونه به شکل گیري نهاد آموزش و پروش مدرن ختم گردید. عالوه براین همسایگی جغرافیایی دو شن
کشور ایران و ترکیه پرسش هایی را در ذهن محقق ایرانی مبنی براینکه تاچه اندازه در روند اصالحات نظامی، شکل گیري نهاد 

وح ناسیونالیسم دوکشور مذکور از یکدیگر تاثیر پذیرفته اند شکل می دهد. آموزش و پرورش مدرن و نسبت آن با اشاعه ر
چنانکه نشان داده خواهد شد انتخاب دوکشور ایران وترکیه بی دلیل نبوده است، زیرا با نگاهی تاریخی، خصوصا پس از برآمدن 

تجربه مدرنیزاسیون در ایران عصر پهلوي  سلسله صفویان در ایران، درخواهیم یافت که مواجهه ي ایرانیان با عثمانیان و سپس
و ترکیه با رهبري کمال آتاتورك سرنوشت ساز بوده است. بنابراین این مقاله با نگاهی تاریخی برآن است تا به این پرسش 
پاسخ دهدکه نظام آموزشی مدرن در ایران و ترکیه چگونه پس از تفوق یافتن اندیشه اصالحات نظامی شکل گرفت. چنانکه 

ن جستار به نظریه ارنست گلنر پایبند است، تالش می کند تا روند شکل گیري نظام آموزشی مدرن را در دو کشور مذکور از ای
 طریق رواج برنامه هاي دولت ها به منظور ملت سازي پی گیري کند. 

 پیشینه تحقیق -2

ایران در دهه چهل و اوایل دهه پنجاه نشان  ) در تحقیق خود با عنوان تحلیل نوسازي نظام آموزشی1396بیگدلو و شهیدانی( 
می دهد که نوسازي نظام آموزشی ایران متاثر از مکتب نوسازي به منظور رفع عقب ماندگی تاریخی نظام آموطشی و تامین 

) در تحقیقی با 1396نیروي انسانی ماهر و برآورده کردن اهداف ایدئلوژیک دولت پهلوي صورت گرفت. رضوي پور و ذاکري(
) نشان می دهند که با تحول نظام 1320-1255نوان تاثیر تحول نظام آموزشی برهویت معماري مدارس دوره قاجار و پهلوي(ع

) در تحقیق خود با عنوان 1394آموزشی در دوره پهلوي، هویت ایرانی اسالمی در مدارس کمرنگ شده است.معدن دار آرانی(
ش هاي جدید تحقیق، سه نوع روش تحقیق تطبیقی یعنی روش هاي مطالعات تطبیقی در آموزش و پرورش: کاربست رو

توافق، تفاوت و جبربولی را در مطالعات تطبیقی نظام هاي آموزشی شرح می دهد و در همین راستا پیشنهادهایی را تدارك 
با روش مقایسه اي  ) در پژوهشی با عنوان مقایسه نوسازي ایران و ترکیه در دوران رضاشاه و آتاتورك1392می بیند. نساج( 

 ها را در روند نوسازي دو کشور مذکور مورد بررسی قرار داده است. مهم ترین اشتراکات و تفاوت

  روش شناسی پژوهش -3
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تطبیقی است.  در قدم اول با بررسی عوامل و دالیل برخاستن ناسیونالیسم مدرن در ایران  -روش شناسی این پژوهش تاریخی
پرسش پاسخ خواهیم داد که از نگاه تاریخی چه نسبت معناداري بین اشاعه ناسیونالیسم و تحول در و سپس در ترکیه به این 

نظام آموزشی مدرن وجود دارد و سپس در قدم دوم، با بررسی تفاوت ها و تشابهات تجربیات منحصربه فرد تاریخی این دو 
و تطبیق و تعمیق این تحول و دگرگونی همت خواهد  کشور همسایه از ناسیونالیسم و زایش نظام آموزشی مدرن ، به تحلیل

 شد. 

  چارچوب نظري -4

چارچوب نظري این تحقیق براساس آراي ارنست گلنر، انسان شناس و فیلسوف بریتانیایی شکل گرفته است. مهم ترین 
گلنر ناسیونالیسم را درنسبت شاخصه تفکر گلنر را باید در صورت بندي نظري وي از پدیده مدرن ناسیونالیسم بررسی کرد. اما 

بسیار نزدیک  با تحول در نظام آموزشی و زایش نظام آموزشی مدرن می سنجد. در این راستا، گلنر براین باور است که ملت 
ها، ملی گرایی را به وحود نمی آورند، بلکه این ملی گرایی است که با پرورش نهادهاي مدرن اجتماعی از جمله نهاد آموزش و 

به زایش مفهوم ملت یاري می رساند. اما ناسیونالیسم چگونه ملت را به وجود می آورد و ساز و برگ تحقق رسالتش پرروش 
لزوم حداقلی ِشهروندِي تام، براي اینکه شهروندي از حیث اخالقی تاثیرگذار در اجتماعی  "چیست؟ پاسخ گلنر سرراست است:

به زعم گلنر سواد و توانایی خواندن و نوشتن، تنها ابتدایی ترین  ibid:168( "بودن است. 262مدرن( قلمداد گردیم) باسواد
ملت است که می تواند -تنها یک نظام آموشی درقواره "بنابراین  براي اینکه به جرگه شهروي مدرن وارد شویم است. 263توانش

انسان را از ماده هاي زیست چنین شهروندي تامی را به وجود بیاورد، تنها نظام آموزشی همگانی است که مخازن ساختن 
) در کتاب تفکر و تغییر، بنابراین ادعاي گلنر این است که صنعتی شدن و ibid: 168("شناختی خام  امکان پذیر می کند.

برآمدن مدرنیته با ناسیونالیسم و متعاقبا اشاعه فرهنگ نوشتاري که گرد یک زبان واحد رسمی نمود می یابد، همگی با یکدیگر 
 وده و یکی آن دیگري را تعین می بخشد.همبسته ب

فارغ ازآموزش و پروش همگانی که پیامد ناسیونالیسم در عصر صنعتی مدرن است، گلنر میان دو نوع فرهنگ تمایز برقرار می 
. فرهنگ وحشی 264کند و آن دومی را ماحصل آموزش و پرورش همگانی قلمداد می کند: فرهنگ وحشی، فرهنگ گلخانه اي

نام آن برمی آید متعلق به دوران پیشامدرن است که در آن بروزهاي فرهنگی به صورت خودرو خلجان می کنند و  چنان که از
اگرچه از اشکال متنوع فرهنگ وحشی رشد کرده است، (اما) پیچیدگی و پختگی اي را به  "می رویند. اما فرهنگ گلخانه اي

نوشتن و به واسطه اعضاي تخصص یافته ادامه حیات می  تملک خود درمی آورد که غالبا از طریق سواد خواندن و
) بنابراین به دلیل توجه گلنر به فرهنگ نویسا، از دیگر واژگان پراهمیت گلنر ترم فرهنگ واال است که ملت ها ibid:50("یابد

 ند. به مدد اصالحات در نظام آموزشی و ساخت نظام آموزش و پرورش مدرن براي به دست آوردن آن تالش می کن

 دیرینه شناسی اندیشه اصالحانت در ایران-5

  عصرقاجار و سه مرحله اصالحات نظامی-1-5

اولین مواجهه تروماتیک و مدرن ایرانیان را با غرب می بایست در دو جنگ و متعاقبا شکست شاه قاجار در مصاف با روسیه 
بود. فتحعلی شاه  1813-1804مرحله نخست این برخورد در جنگ اول ایران و روس در سال هاي  "تزاري جستجو نمود. 

 
262 Literacy  
263 Competence  
264 Garden culture  

۲۶۵
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) مصمم به 1825-1801در قفقاز داشت و تزار الکساندراول (حک  ) قصد حفظ حاکمیت دیرینه ایران را1834-1798(حک 
آغاز شد و روس ها با فنون جنگی و فناوري برترشان به  1804ادامه توسعه ي امپراتوري روس در جنوب بود. جنگ در 

میت روس ها عهدنامه گلستان به حاک 1813پیروزي رسیدند. شاه را وادار به پرداخت به غرامت جنگی سنگین کردند و سال 
) جنگ دوم که از شکست در آن از جنگ اول 32: 1396برگرجستان و نواحی دیگري در قفقاز رسمیت بخشید.(ضیاابراهیمی، 

) در 1397میالدي اتفاق افتاد و یوغ عهدنامه گلستان را برگردن ایران نهاد. کاظمی موسوي( 1826نیز دردناك تر بود در سال 
حاکم قاجار و جستجوي راه حال هاي ممکن براي خالص شدن از دست فشارهاي نظامی  کتاب خود با توجه به استیصال

روسیه به قدرت دهی نهاد روحانیت از طریق فتحعلی شاه توجه نموده است و اعالم میکند که این شاه قاجار از نهاد روحانیت 
) راه حل 75-63: 1397اي نمی رسد. (نک  به عنوان تنها راه حل مقابله با روس ها بهره می برد و اما آن نیز به نتیجه

انکارناپذیر، تنها تحکیم و تقویت قواي نظامی کشور و مدرن سازي نسبی آن بود. بنابراین فرایند مدرنیزاسیون نظامی از دوران 
اولین  قتحعلی شاه و با نظارت عباس میرزا آغاز و نهایتا تا سیاست هاي اصالح طالبانه رضاشاه پهلوي دنبال شد که ساخت

) اشاره نموده است که چنانکه الگویی مشخص براي بازسازي قواي نظامی که 2008ارتش ملی منتهی گردید. استفانی کرونین(
 1830-1820از اروپا اقتباس شده باشد وجود نداشت، الگوهاي خالقانه و موفقیت آمیز محمدعلی در مصر دربازه دهه هاي 

خواهی نظامی در آسیاي میانه و آفریقاي شمالی داشت .عالوه براین موفقیت چشمگیر تاثیر به سزایی در اشاعه روحیه تجدد
) مواجهه  Cronin,2008: 48-50امپراتوري عثمانی مدلی مساعد براي اصالحات نظامی نزد شاهان قاجاري قرار گرفت.(نک

به منظور ستاندن  1856ین شاه به سال و ناصرالد 1837ي با انگلستان، در زمانه دوشاه قاجاري دیگر یعنی محمدشاه به سال 
هرات که در غرب افغانستان واقع بود، به کابوس روسیه، انگلستان را نیز اضافه کرد و الجرم هرچه بیشتر شاهان ایرانی را با 

 ضرورت اقدام براي اصالح نظامی آگاه نمود.

افشار به این نکته پی برده بود که علت اصلی شکست پیش از اقدامات عصرقاجار به منظور اصالح ارتش و قواي نظامی، نادرشاه 
سپاه عثمانی مقابل اروپاییان نظم و ترتیبی است که در سپاه اروپاییان مشهود بود، اما جدي انگاشتن اصالحات بنیادي در نظام 

هدنامه ارتش در عصرقاجار آغاز شد. چنانکه اشاره شد شکست سپاه ایران در برابر سپاه روسیه تزاري و تحمیل ع
) شدیدا غرورملی شاه ایران و ولیعهد او یعنی عباس میرزا را جریحه دارکرد، بنابراین هردوي آنها به خوبی 1813گلستان(

دریافتند که به هرترتیب ممکن، می بایست سپاه خود را مجددا تربیت و با فنون جدید آنها را مجهز کنند. تحقق چنین چیزي 
نبود، به همین منظور درطی بیست سال آینده، عباس میرزا مجدانه اصالحات نظامی را با بدون یاري کشورهاي غربی ممکن 

تمام شکست ها و ناامیدي هایش دنبال نمود. عباس میرزا تحت تاثیر الگوي کمابیش موفق اصالحات سلطان سلیم سوم در 
مود تا قواي نظامی ایران را دقیقا به همان را به آن طرح افکنی هاي نو داده بودند تالش ن نظم جدیدترکیه عثمانی که لقب 

) یکی از اشکال نخست که عباس میرزا تالش نمود تا از آن طریق فنون و 54نظم و نسق غربی درآورد. (نک به پیشین:
شگردهاي نظامی روس ها را فرابگیرد، تربیت جاسوس بود که پیش از ایران، پادشاهان عثمانی نیز چنین قدمی را برداشته 

می بایست درکار باشد. چنانکه فتحعلی شاه نیز از  نظم جدیدد، اما به زودي معلوم گشت که راهی مناسب تر براي ساخت بودن
پیروزي هاي پیاپی ناپلئون شگفت زده و متاثر بود، ترتیبی داده شد که ژنرال ها و متخصصان نظامی از اروپا به ایران بیایند تا 

یرانی کمک کنند. بنابراین طی چندسال، سه مامور از فرانسه، سه مامور از انگلیس، دو به حاکمان ا نظم جدید در فراگیري
) اولین مامور بود که از Gardaneمامور از اتریش و افراد رسمی و غیررسمی دیگر پا به خاك ایران گذاشتند. ژنرال گاردن(

)، فرانسه وعده داد که در ساختن 1807شتاین(طرف فرانسه تحت حاکمیت ناپلئون به ایران آمد و با بستن عهدنامه فینکن
ارتش جدید به ایران کمک خواهد کرد، اما ایران موظف است که با هم پیمانی با ناپلئون علنا موضعی مخالفت جویانه با 

ک سیاست هاي انگلیس و روسیه پیش گیرد. اما دیري نپایید که برنامه هاي بلندپروازانه عباس میرزا به شکست انجامید.(ن
 )153-128: 1384نفیسی،
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دوره ي دوم اصالحات نظامی عصرقاجار، پس از اصالحات اولیه و تقریبا نافرجام عباس میرزا را می بایست در عصر حکومت 
تردیدي وجود  ) و اصالح خواهی هاي میرزامحمدتقی خان فراهانی یا امیرکبیر جستجو نمود.1848-1896ناصرالدین شاه(

کبیر تنها به سویه نظامی آن محدود نمی شود، زیرا امیرکبیر عالوه براین ها، اصالحات سیاسی و ندارد که اصالحات امیر
اجتماعی شگرفی را نیز سرلوحه رسالت خود قرار دهد، او هم چنین روزنامه وقایع اتفاقیه را سامان داد، دارالفنون را تاسیس 

) تجربه هاي پیشین که 1385: 6و  5نک به آدمیت،فصل نمود و به ترجمه و نشر کتاب هاي فرنگی عمیقا خدمت نمود.(
عباس میرزا در آوردن مشاقان و افسران نظامی اروپایی پشت سر گذاشته بود، منجر به این گشت که امیرکبیر با احتیاط بیشتر 

ه دولت اتریش و وگاه با بددلی نسبت به خدمت هاي اروپایی بنگرد. با دوراندیشی امیرکبیر به منظور اصالحات نظامی رو ب
پس راه سالمت و مصحلت دولت را تمیز داد که خبرگان نظامی را از کشوري  "پروس نمود. در این باره آدمیت می نویسد که 

بیاورد که از انگیزه هاي سیاسی به دور باشند، هرروز ماجرایی براي دولت برپانسازند، و تا حدي که ممکن باشد جلو کارشکنی 
انگان را بگیرد. از این رو به دولت اتریش و پروس روي آورد که گذشته از جنبه بی طرفی سیاسی(از و همچشمی سیاسی بیگ

) یکی از صاحب منصبان نظامی که امیرکبیر از اتریش 290: 1385(آدمیت:"نظر ایران) در فن جنگ ترقی شایان کرده بودند.
وصی به او مبذول داشت و عالوه بر آموزش فرماندهی ) بود که بعدها توجه به خصGumonezبه تهران آورد بارون گومنز(

شعبه فنون نظامی دارالفنون تاسیس گردید. هدف این بود که سپاه ایران به قانون علمی مشق و  "نظامی، تحت نظر گومنز
به اصالحات  ) چنان که بعدتر توضیح داده خواهد شد، بنابراین این اصالحات نظامی بود که ناگزیرا292(پیشین:"تعلیم بگیرند.

آموزشی ختم گردید. بنابراین امیرکبیر رسما این امکان را فراهم نمود که دانشجویان در رشته نظامی تربیت شوند و دارالفنون 
دارالفنون، چنانکه که از نامش( معادل پلی تکنیک) پیدا بود، با رویکردي  "دقیقا در راستاي تحقق همین رسالت بنانهاد شده.

دي به دانش جدید و براي پاسخگویی به نیازهاي تخصصی حکومت، خصوصا عرصه نوسازي ارتش و مقتضیات حرفه اي و کاربر
پشتیبانی آن تاسیس شد و رشته هاي تحصیلی توپخانه، پیاده نظام، سواره نظام، معدن شناسی، مهندسی، دواسازي و طب و 

تاي خدمات و نوآوري هاي نظامی امیرکبیر می توان  )  هم چنین در راس102: 1388(فراستخواه،"جراحی را دربر می گرفت.
به بناگذاري کارخانه هاي اسلحه سازي، توپ ریزي و باروت سازي و ساختن دژهاي نظامی و نقشه نافرجام او در تاسیس 

 نیروي دریایی در خیلج فارسی اشاره کرد.

حسین خان قزوینی  ت به دو سال صدارت میرزادوره سوم در عصرقاجار که شاهد اصالحات نظامی درخورتوجه بود، مربوط اس
(ملقب به مشیرالدوله و سپس سپهساالر) دردوره ناصري. نکته مهم درخصوص زیست و تجربه  یا میرزاحسین خان سپهساالر

 "سپهساالر این است که وي مستقیما با ترکیه عصرعثمانی ارتباط داشته است. احمدي در این خصوص می نویسد که 
-که از استانبول به ایران بازگشت-ش1250ق/1287تا سال -که به بمبئی رفت -ش.1230ق/ 1267از سال مشیرالدوله 

مستقیم و غیرمستقیم با تمدن غرب و بنیادها و نهادهاي آن آشنا شد و ساختار فکري اش سخت تحت تاثیر این تمدن قرار 
با جنبش هاي قانون خواهی و  ش.)1238-1250ق./1275-1287گرفت. مشیرالدوله طی دوازده سال اقامت در استانبول(

بخوبی آشنا شد و تکاپو گریهاي ترکان عثمانی را براي دستیابی -که در عثمانی بازتاب گسترده اي داشت -مشروطه طلبی اروپا
از ترکان  به قانون اساسی و بناي مجلس قانونگذاري از نزدیک مشاهده کرد. در این سالها، وي همواره دولت ایران را به پیروي

: 1384(احمدي،"عثمانی فرامی خواند و می کوشید با طرحی نو و سازمان یافته، شالوده حکومت استبدادي را دگرگون سازد.
به وضع تقریبا مشترك ایران عصرقاجار، ترکیه عثمانی و ژاپن دوران میجی اشاره اندیشه ترقی  ) درکتاب1385) آدمیت(1

نیروي نظامی قدرتمند به عنوان پیش فرض بنیادي اصالحات در تمام حوزه هاي اجتماعی، نموده و دررابطه با ضرورت ساختن 
ایجاد ارمه منظم و لشکر ملتی از اصول دولت سپهساالر بود، همچنان که نظام نیرومند، "فرهنگی و سیاسی می نویسد که 

م ترین عنصر سیاست نظامی هرسه کشور، شعار دولت میجی ژاپن و نظام جدید از مواد تنظیمات عثمانی بشمار می رفت. مه
) از اقدامات سرنوشت ساز سپهساالر در اصالحات نظامی که غالبا با 218: 1385دفاع از حقوق و حاکمیت ملی بود.(آدمیت،
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ق.)  1288تاسیس نمودن مجلس شوراي نظامی( پشتیبانی شخص ناصرالدین شاه اتفاق می افتاد می توان این ها را نام برد:
ق)، تشکیل قشنون نمونه، اصالح قورخانه، ایجاد کارخانه 1293برپایی روزنامه نظامی( ق)،1291مدرسه جدید اتاماژوري(،بناي 

 نظامی و خرید اسلحه و مهمات نظامی از کارخانه کروپ آلمان.

 و زایش نظام آموزشی مدرن در عصرپهلوي روح ناسیونالیسم  -2-5

) به این نکته اشاره نموده است که اوایل دوره پهلوي در ایران را معموال با 1396ن(استفانی کرونین درکتاب دولت و فرودستا
رضاشاه دولت جدیدش را بر دو ستون اساسی ") 132: 1396عزم جزم براي دولت سازي شناسایی نموده اند(نک به اتابکی، 

سی هفده برابر رشد کرد. شمار نفرات ارتش پی ریزي کرد: ارتش و بوروکراسی. در دوران حکومت وي، ارتش ده برابر و بوروکرا
هزارنفر و شامل هشت هزارقزاق، هشت هزار ژاندارم، و شش هزارنفر نیروي تفنگدارجنوب بود.  22تنها  1921/1300در سال 

، به بیش از چهل هزارنفر نیروي منسجم تحت نظارت وزارت جنگ افزایش یافت و تا سال 1925/1304این تعداد تا سال 
) رضا شاه در سال هاي نخست پادشاهی خود از 130: 1392(آبراهامیان، "، به بیش از صدوهفتاد هزارنفر رسید.1941/1320

طریق اصالحات بنیادي که در گمرکات، گردآوري مالیات ها و حق االمتیاز استخراج نفت صورت داد، توانست براي نخستین 
اصلی رژیم خود قرار دهد. چنانکه آبراهامیان هم شرح داده است(نک  بارارتش ملی را تاسیس کند و نیروهاي نظامی را ستون

قدرت و  1925/1304) در سال 1392) پس از تصویب قانون نظام وظیفه اجباري(نک نیازي و شالچی:133-131: 1392به 
ظامی مبادرت شوکت نیروهاي نظامی تداوم و تقویت یافت.  در همین راستا رضا شاه به تاسیس و تقویت نهادهاي مدرن ن

که از مهم ترین آن ها می توان به کارخانه اسلحه سازي، ماشین سازي، مرکز سرویس و تعمیرهواپیما، بیمارستان  "ورزید، 
) بنابراین اصالحات 137(پیشین:"نظامی، باشگاه افسران، بانک وابسته به ارتش، و یک کالج و دانشکده نظامی اشاره کرد.

که پیش تر در عصر قاجار آغاز شده بود، توسط شخص رضاشاه ادامه پیدا کرد. تقویت ارتش و  بنیادي و تقویت قواي نظامی
بوروکراسی با یک هدف دنبال و محقق شد و آن چیزي جز ساخت یک دولت قدرتمند مدرن که توانایی نظارت بر تمام استان 

از سرمایه هاي انسانی براي توسعه کشور بهره مند شود ها و والیات استان ها را داشته باشد و با تمام تمایزات قومی و فرهنگی 
نبود. بنابراین اولین تالش رسمی براي ساختن دولتی مدرن را رضاشاه با تحکیم و تقویت قواي نظامی و تاسیس نخستین 

مرانه بوروکراسی ارتش ملی بنا نهاد، او در مدتی کوتاه توانست تمام نارضایتی هاي محلی و ایالتی را سرکوب کند و با تقویت آ
 مرزهاي ایران را تحت نظارت یک دولت متمرکز و پرقدرت دربیاورد.

شاهد اوج  1297-1300) شرح داده است، ایران پس از انقالب مشروطه و خصوصا دربازه سال هاي 1396چنانکه کاتوزیان(
: فصل دوم)  1396کرد..(نک کاتوزیان،هرج و مرج ها در سطح پایتخت و والیات بود و همواره خطر تجزیه کشور را تهدید می 

گرایش هاي گوناگون سیاسی براي کسب قدرت باهم در پیکار و ستیز بودند.اما  1300-1304بنابراین دربازه سال هاي 
درهمگی آنها اراده اي موجود بود براي بازگرداندن نظم. رضاشاه با نظامی گري و تجدد آمرانه این نظم را سریعا بازگرداند وروح 

) نزد رضاشاه به اصلی فراگیر مبدل گشت تا  Ansari,2007: 37اسیونالیسم چنانکه که از عصرمشروطه اشاعه یافته بود(نک ن
در الگوي هویتی پهلوي اول، تمرکزگرایی وسیله  "از آن طریق بتواند درکنارساخت دولت مدرن، ملتی مدرن را نیز بنابگذارد. 

ابی ناسیونالیسم بود.نگرش دولت محور در این مقطع، اساسا وحدت طلب و یکپارچه تحقق مدرنیزاسیون و زمینه مشروعیت ی
نگر بود که هدف غایی آن فراهم نمودن چارچوبی نظري براي به وحدت رساندن جریان ها، گروه ها و دسته بندي هاي موجود 

) هم چنین اشاره نموده 2007صاري() ان10: 1386( اشرف نظري، "در محدوده جغرافیایی خاص یا تابع حکومت و دولت بود.
است که هواخواهی رضاشاه و غالبا روشنفکران از رسمیت یافتن ناسیونالیسم دولتی پس از تنش هاي انقالب مشروطه با گوشه 

بذر بیگانه هراسی را بیش از پیش پاشانده  1919چشمی به بیگانگان غربی خصوصا انگلستان بود که با بستن قرارداد 
، رضاشاه شدیدا نسبت به  1299/1921)و عالوه بر این پس از کودتاي انگلیسیها در سال  Ansari,2007: 38بودند(نک 
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هرشخصی که با انگلستان ارتباطی، خواه مستقیم یا غیرمستقیم داشت بدگمان بود، بنابراین او هرگونه ارتباط خصوصی با 
 )  288: 1396خارجی ها را قدغن نمود.(نک کاتوزیان،

) توجه موشکافانه اي داشته به نسبت ضروري میان اشاعه فرهنگ 1983اندرسون در کتاب اجتماعات تخیلی(بندیکت 
همگرایی سرمایه داري و فن آوري چاپ در تنوع  "نوشتاري و صنعت چاپ و اشاعه روحیه ناسیونالیسم، او می نویسد که 

نجر شد که به لحاظ ریخت شناسی مبنایی خود، سرنوشت ساز زبان انسان، به ایجاد شکل جدیدي از جماعتی تصوري م
). می توان این سخن ارنست گلنر را که معتقد است 96: 1393(اندرسون،"مقدمات ظهور ملت به معناي مدرن را آماده کرد.

 ناسیونالیسم همواره هم پیمان با رشد یک اراده جمعی مبنی بر دست یافتن به یک فرهنگ واالي نوشتاري به وجود می آید،
از ابتدا پیوند نزدیکی بین  "در راستاي تصدیقِ باورِ مذکور اندرسون قرار دهیم . در این رابطه ونسا مارتین می نویسد که 

) سه 60: 1398(مارتین،"جنبش اصالحات آموزشی و مطبوعات در پشتیبانی و تشویق آن و تنویر افکار عمومی وجود داشت.
ملی -ش نمودند به طریقی منسجم و مستدل به ضرورت اصالحات فرهنگیمجله پیشرو پس از دوران مشروطیت که تال

تا 1922)، مجله آینده(از 1927تا1922)، مجله ایرانشهر(از 1924تا  1916بپردازند. این سه مجله از این قرارند: مجله کاوه( از 
مجله در بازه هاي زمانی که به طبع ). با نگاه مختصري به محتواي مکتوب این سه 1925تا  1924) و نامه فرنگستان(از 1927

رسیده اند، می توانیم دریابیم که پس ازشکست آرمان مشروطه خواهی، روشنفکران چگونه از ضرورت ساخت ملت و تربیت 
  40-37شهروندانی نوین سخن گفته و راهکارهایی به منظور به فعلیت رسیدن آن اراده بالقوه ارائه داده اند ( نک

Vejdani,2014: (. 

اشاره می کند و "ابداع سنت"ایده ي بنیادي  )به نسبت ناسیونالیسم و1983( سنت هاي ابداعیاریک هابسباوم در کتاب، 
سنت که به نظر می آید و یا ادعا می شود که واجد قدمت است، غالبا از حیث خاستگاه کامال مرتبط با  "مرادش  این است که 

)  هابسباوم شرح می دهد سنت هاي ابداعی که با Hobsbawm,1983:1("ه استایام متاخر است یا گاهی اوقات ابداع شد
سرعت هرچه تمام تر خود را بنیان می گذارند، به واسطه کارکردهاي قدرت، به طریقی رسمی نهادینه می شوند. با این مقدمه، 

در  ) در کتاب خود درباب تردید رضاشاه در انتخاب میان یک حکومت جمهوریت و یا پادشاهی2007چنانکه علی انصاري (
ابتداي دوران حاکمیت خود سخن می گوید و شرح می دهدکه رضاشاه با ابداع سنت هاي متناسب موفق شد که میان 

-Ansari,2007: 50سلطنت پادشاهانه و تقویت ناسیونالیسم همبستگی هاي ضروري را شناسایی، توجیه وتبلیغ کند.(نک 
 هاد آموزش مدرن در جدول زیر شرح داده شده است:) اقدامات رضاشاه به منظور ساخت ملت از طریق ساخت ن51

 تشریح و توضیح اقدام                                                       اقدامات نوسازي آموزشی          

 ایجاد مدارس جدید
 ش)1304-1309(

مدارس جدید با نیت اشاعه ارزش هاي واحد ملی و هم چنین تضعیف مکتب خانه 
، هفتاد چهار 1304سنتی تحت استیالي نهاد روحانیت به وجود آمد. درسال هاي 

 )132: 1385(نک آبراهامیان،"دبیرستان جدید تاسیس شده بود.

حقوق، ادبیات،علوم -دانشجو در شش دانشسراي موجود 600، کم تر از 1304درسال " تاسیس دانشسراها
: 1392(آبراهامیان،"کرده بودند.سیاسی، پزشکی، کشاورزي و تعلیم معلم نام نویسیی 

158( 

 تاسیس دانشگاه تهران
 ش)1313(

، شش 1310با ادغام موسسات شش گانه، دانشگاه تهران تاسیس شد و تا اواخر دهه  "
دانشکده جدید براي رشته هاي دندانپزشکی، داروسازي، دامپزشکی، هنرهاي زییا، 

۲۶۹
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 )159(پیشین:"الهیات و علوم و فنی ایجاد کرد.

کارمند را در هنرستانها آموزش می  3200وزارت خانه ها نزدیک به  1920درسال  " سیس کالس هاي سوادآموزي اکابرتا
کارمند را در کالسهاي سوادآموزي اکابر به 173907دادند و وزارت فرهنگ تعداد 

 )133: 1385(آبراهامیان،"آموزش واداشته بود.

 

) جدول آماري مبنی بر گسترش آموزش هاي عمومی در طی دوران حکومت 1392آبراهامیان در کتاب تاریخ ایران مدرن(
 پهلوي اول ارائه کرده است که از این قرار است :

 گسترش آموزش هاي عمومی در سال هاي حکومت رضاشاه

 1923-24/1302-3 1940-41/1319-20 

 1500 0 تعداد شاگردان کودکستان ها

 2336 83 شمار مدارس ابتدایی

 210000 7000 دانش آموزان مدارس ابتداییتعداد 

 241 85 شمار دبیرستان ها

 21000 5000 تعداد دانش آموزان دبیرستان ها 

 

  دیرینه شناسی اندیشه اصالحات در ترکیه -5 

  اصالحات نظامی در عصر عثمانی -5-1

سلطان  ") بسته شد. 1703-1730نخستین نطفه هاي اصالحات نظامی در ترکیه عثمانی در عصرسلطنت سلطان احمدسوم(
) و از دست رفتن بلگراد، دریافت که دیگر روزگار برتري 1718) پس از امضاي معاهده پاساروویتس(1703-1730احمدسوم(

و رویارویی مستقیم با اروپاییان بپرهیزد و به اصالح امور مالی، اداري نظامی عثمانیان به پایان رسیده است. او کوشید از جنگ 
) دوازده سال آخر سلطنت احمدسوم به دلیل مراودات و ایجاد دلبستگی هاي 40: 1395(انتخابی،"و نظامی امپراتوري بپردازد.

دستاوردهاي دوران گل الله پی فرهنگی نسبت به فرهنگ و ادب فرانسه به دوران گل الله معروف است. یکی از مهم ترین 
بردن به اهمیت چاپ و چاپ خانه است که به دست چلپی محمد، یکی از نمایندگان ابراهیم پاشا(داماد احمدسوم) در فرانسه ، 

) پس از احمدسوم، در دوره پادشاهی 50-46با اصرارفراوان از صدراعظم در بازگشت از فرانسه  به ترکیه آورده شد.(نک پیشین:
) 1734) تالش هایی براي اصالحات صورت پذیرفت که از مهم ترینشان تاسیس هندسه خانه(1730-1754ن محموداول(سلطا

 یا مدرسه مهندسی ارتش بود که در آن کتابهایی در فن و مهندسی جنگ از زبان هاي اروپایی به ترکی ترجمه شد. 
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-1809ر دوران دو پادشاه عثمانی یعنی سلطان سلیم سوم(از مهم ترین گرایشات در اندیشه اصالحات نظامی را می بایست د
) جستجو نمود. سلطان سلیم سوم اصالحاتی را سامان داد که با عنوان تاسیس 1808-1839) و سلطان محمود دوم(1789

ن مورد شهرت یافت. تاثیر ایده نظام جدیدعثمانی را در عصر ایران قاجار در بخش مربوط به اصالحات نظامی ایرا نظام جدید
-1792واکاوي قرار دادیم. سلیم سوم در حالی برتخت پادشاهی نشست که ترکیه عثمانی درحال نزاع با اتریش و روسیه(

) بود، خالقیت او این بود که وي به صورت مخفیانه و با نیت به راه انداختن کارزار اصالحات نظامی با فرانسویان شروع 1787
، اقدامات بنیادي براي اصالحات نظامی صورت گرفت وبنابراین عزم جزم تاسیس نظام به مذاکره نمود. پس از اتمام جنگ

) یکی از اقدامات سلیم سوم در نوسازي نظامی Vaughn Findley,2010: 31 جدید هرچه بیشتر فعال گردید.(نک به
ت اصالحاتی اساسی را ) بود و در راستاي همین روحیه اصالح گري نظامی، او توانس1795تاسیس مدرسه مهندسی ارتش(

درتولید باروت، نیروي دریایی و واحدهاي توپخانه به راه بیاندازد و همچنین  قواي پیاده نظام را تقویت کند. سلطان سلیم سوم 
رسما اصالحات در پوشاك نظامی  را اعالم کرد که متاثر از سبک و سیاق پوشاك  1794در ادامه همین اقدامات و به سال 

). عالوه براین مخالفان سنتی در داخل کشور نیز، یعنی ینی چریان و پشتیابانان معنوي شان یعنی ibid: 34(اروپایی بود 
بکتاشیان که از نظام جدید دل خوش نداشتند، فرصت را غنیمت شمردند و اصالحات پرشتاب سلیم را فلج کردند. (نک 

الفان سنتی که حتا تا انحالل نظام جدید پیش رفت با ) تالش هاي سلیم سوم براي آرام کردن مخ63-65: 1395انتخابی،
 میالدي خلع قدرت شد.  1807شکست مواجهه شد و نهایتا او در سال 

  از اصالحات آموزشی عصر تنظیمات تا ناسیونالیسم ترکان جوان-2-5

) خاورشناس غربی درباره اصالحات دوره تنظیمات براین باور است که تنظیمات بیش از آنکه یک نوع 1969برنارد لوئیس(
-Lewis,1969:171اصالح خواهی در بعد حقوقی یا اجتماعی به معناي واقعی کلمه باشد، نوعی رزمایش سیاسی بود.(نک 

الحات نوآورانه خود باور داشتند.علی رغم این واقعیت که با جلوس ) اما با این حال عثمانی هاي جوان عمیقا به اص171
رسما منحل  1888عیدالحمید دوم و سیاست هاي محافظه کارانه او اصالحات دوره تنظیمات تضعیف شده و نهایتا به سال 

پایه   است هاي عثمانیشد، اما دگرگونی هایی که عثمانیان جوان در کمتر از چهار دهه رقم زدند تاثیرات گسترده اي بر سی
 گذاري جمهوریت ترکی در نسل هاي بعد گذاشت.

اصالح گرایان عصرتنظیمات چنانکه این بازه تاریخی هم زمان بود با انقالبی گري هاي فرانسه، شدیدا متاثر از نظام آموزشی و 
مدنی فرانسوي بودند و به همین دلیل غالب اصالحات آموزشی در این عصر به سیاق فرانسوي بوده است. علی و فواد پاشا از 

همین خواست ها، وزیرآموزش فرانسه، ژان ویکتور دوروي را به استانبول دعوت کردند صاحب منصبان عصر تنظیمات درتحقق 
،  فرانسه یک مامور 1867تا از او براي اصالح نظام آموزشی عثمانی کمک بطلبند. پس از مالقات وزیرفرانسوي، درسال 

د. بنابراین، مدارس نوین، مدارس دیپلماتیک به امپراطوري عثمانی فرستاد تحقق اصالحات دوره تنظیمات را تسهیل کن
قانون آموزش عمومی تصویب شد که در  1869مسیحی، کتابخانه هایی جدید درسرتاسر کشور گشوده شد. در ادامه و در سال 

آن قواعد و قوانین کلی در خصوص آموزش شرح شد و آن لوایح عبارت بودند از سن دانش آموزان براي ورود به مدرسه، کمک 
) Nurhayat and Tezer, 2015: 3-5حصیلی، مدت زمان تحصیل و مسئولیت کلی معلمان در مدارس.(نک هزینه هاي ت

بنابراین اصالحات عثمانی که با ضرورت اصالحات نظامی آغاز گردیده بود، در عصر تنظیمات به نحوي پرشتاب و غرب ستایانه 
 به حوزه آموزش و پرورش هم دررسید.

وم، شخصیتی خشک اندیش، سنتی و محافظه کار بود و با تمام قوا تالش نمود سیاست ها و با آنکه سلطان عبدالحمید د
اصالحات غرب گرایانه را با اصالحات دینی و سیاست هاي پان عربیستی و ضد میهن پرستانه جبران کند، اما در دو حوزه قادر 
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ن اصالحات آموزش و اصالحات نظامی بود. مجددا نبود سرعت اصالحات را بکاهد و آن دو حوزه چنانکه انتظار می رفت، هما
باید این نکته را گوش زد نمود که رشد مطبوعات و صنعت چاپ اهمیت به سزایی در عصر عبدالحمید براي تداوم اصالحات 

پ می در دوره محمود دوم ساالنه یازده عنوان کتاب در عثمانی به چا ") می نویسد: 1395بازي می کند. همانطور که انتخابی(
عنوان رسید. از زمان آغاز  285و در دوره عبدالحمید به  116، در دوره عبدالعزیر به 43رسید. در دوره عبدالمجید این رقم به 

درصد کل کتاب هاي منتشرشده ترجمه هاي آثار خارجی بود. در دوره عبدالحمید این رقم  4/6، 1875صنعت چاپ در ترکیه 
) بنابراین چنانکه ذکر شد، عبدالحمید دوم اصالحات آموزشی را چنان دنبال 143: 1395ابی،(انتخ"درصد افزایش یافت. 23به 

نمود که بتواند علیه غرب ستایی روشنفکران عصرتنظیمات بایستد و اسالم دوستی و عرب گرایی را جایگزین مسلک 
 ناسیونالیسم کند. 

رمندان و افزایش نفوذ اصالحات آموزشی درعصر عبدالحمیددوم تغییر در ساختار طبقاتی عثمانی، رشد طبقه بوروکرات ها و کا
منجر به رشد فرهنگ جوانانی شد که عالوه برمدارك تحصیلی با زبان هاي اروپایی آشنایی داشتند و دغدغه فرهنگ را درسر 

وم دربرابر حکومت مرکزي می پروراندند. در نتیجه رشد جوانان تحصیل کرده در استانبول، آنها توانستند تبدیل به نیروهاي مقا
هاي جوان هم چنین از تولیدات عصر عثمانی ") می نویسد که 2004) فیروز احمد(Zurcher,2010: 97شوند.(نک 

تنظیمات بودند. آنها از پس تاثیر مطبوعات و آموزش آن سال ها به بیرون آمده بودند که رخصت به رشد روشنفکران را می 
نارضایتی ها دانشجویان مدارس عالی از این سو و آن سوي بروز کرد، غالب  1880ایان دهه ) در پAhmad, 2004:37 ("داد.

این نارضایتی ها برخاسته از خشک اندیشی هاي آموزشی عصرعبدالحمید بود که برپایه کیش پرستش شاه بناشده بود. عالوه 
ولوژِیک کتاب هاي رسمی عثمانی بودند نباید براین، نقش معلمان ناراضی را که تنها موظف به تعلیم محتواي خشک و ایدئ

 )152-153: 1395نادیده گرفت.(نک به انتخابی، 

 ناسیونالیسم کمالیستی و زایش نظام آموزشی مدرن در ترکیه -3-5

جنگ جهانی اول سرنوشت سلطنت چندصد ساله عثمانی را براي همیشه رقم زد و مصطفی کمال پس از پیروزي در جنگ 
کیه، به مهم ترین شخصیت سیاسی قرن بیستم ترکیه تبدیل شد. مدرنیزاسیون ناسیونالیستی عصر کمال هاي استقالل تر

-ملت سازي به صورت آمرانه رقم بزند. برخالف ایران، برنامه دولت-آتاتورك توانست دگرگونی هاي عمیقی را به بهانه دولت
گذشته اسالمی -می رسید: یک عامل منقی وجود داشتیا چنین به نظر  "ملت سازي کمال آتاتورك صاف و ساده تر بود،

ترغیب توده ها به مشاهده امور، به همین  -غربی شدن مستقل، و یک روش وجود داشت -عثمانی، یک هدف وجود داشت
) در جدول زیر برخی از برنامه هاي اصالحات ناسیونالیستی عصرکمال آتاتورك را شاهدیم که 248: 1396( اتابکی، "سادگی.

عثمانی مهر تایید برمشروعیت خود می زند و به همین ترتیب هویت ترکی مدرن را -ها با پشت کردن به سنت هاي اسالمیتن
 برمی سازد.

. در دهه نخست 1930و دهه  1920توان در دو بازه زمانی مورد مطالعه قرار داد: دهه اصالحات آموزشی کمال آتاتورك را می
و  ساخت یک دولت مدرن و مقتدر بود که ذیل عنوان جمهوري ترکی تعریف می شد و پس دغدغه اساسی آتاتورك و اصحاب ا

روح اصالح گرایانه عمال وارد میدان هاي فرهنگی و اجتماعی شد و به اصالحات از باال به پایین  1930از آن در طول دهه 
زش و پرورش، فرصت را مغتنم شمرد وزیر آمو 1930) بنابراین در سال هاي دهه Szyliowicz.1973: 227-228دست زد.(

تا با شتاب هرچه تمام تر بنیان هاي نظامی آموزشی ترکیه را دگرگون کند. پس از کنگره بزرگ حزب جمهوري خواه خلق 
برپاشد، سیاست هاي آموزشی حزب جمهوري خواه خلق نیز اعالم گردید. سیاست هاي  1931) که در ماه می CHPترکیه(

ترکیه برپایه چهار مفهوم اساسی شکل گرفته بود که نظام آموزشی می بایست با تبعیت از آنها اصالح آموزشی جدید جمهوري 
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) اصول مندرج در برنامه آموزش و پرورش Kim,2001:5می گشت : ناسیونالیسم، الئیسیسم، پوپولیسم و پراگماتیسم.(نک 
 ذکر شده بود در جدول ... نشان داده شده است. CHPملی که در 

 نامه و سیاست هاي ملی در اصالحات آموزشی کمال آتاتوركبر 

 کسب دانش تنها راه ممکن براي ساخت یک تمدن واال و از بین بردن جهل و کوته فکري است.  -1

درهرسطح آموزشی اساسی ترین رسالت آموزش و پرورش ملی ساختن شهروندانی ناسیونالیست، جمهوري خواه و الئیک  -2
 صورت دولت ترکی شدیدا حساسیت نشان خواهد داد.است، در غیراین 

 تقویت قواي جسمانی در کنار تقویت قواي ذهنی همان چیزي است که درخور تاریخ ملی ترکیه است. -3

 هدف آموزش و پرورش به وجود آوردن ابزارهایی است براي پیروزي و کامیابی شهروندان است. -4

 مدرن ترکیه  ارزش هاي ناسیونالیستی و میهن پرستانه است.تنها معیار ارزشی نهاد آموزشی  -5

هر نوع دانش از تاریخ ترکی براي شهروندان حیاتی است. دانش تاریخی نسبت به هویت ملی ترك منجر به این می  -6
 گردد که هرنقشه به منظور نابود کردن ارزش هاي ملی منتفی گردد.

 

 . نتیجه گیري6

دو کشور همسایه در آسیاي میانه تعامالت و تخاصمات بی شماري را در طی تاریخ پشت سرگذاشته ایران و ترکیه به عنوان 
اند. مواجهه ایرانیان درعهد صفوي با امپراطوري عثمانی تقابلی دردآلود بود. به عنوان مثال شکست لشکرصفوي در 

وحیه خودستابش گر ایرانیان را جریحه دار ي شاه اسماعیل صفوي کشید که ر ) چنان تسمه اي از گرده1514پیکارچالدران(
کرد. در عهد قاجار نیز شکست پی در پی ایرانیان در مصاف با سپاه روسیه مجددا به ایرانیان گوش زد نمود که براي مقابله با 

اصالحاتی غرب هرچه زودتر می بایست دست به اصالحات بنیادي بزنند. بنابراین اصالحات نظامی، به احتمال زیاد اولین شکل 
بود که ایرانیان و هم چنین ترکان عثمانی به دلیل مواجهات تنش آلودشان با روسیه برخود ضروري یافتند. نطفه این اصالحات 
نظامی به وسیله عباس میرزا و دیگران در ایران و در ترکیه به وسیله سلطان سلیم سوم و سلطان محمود دوم بسته شد. اما 

النی بود که درعرض کمتر از یک قرن به حوزه هاي فرهنگی نیز از قبیل آموزش و پرورش کشیده این آغاز یک سفرتاریخی طو
شد.  در کسوت روحیه ناسیونالیستی هردوکشور چنان سریعا دست به تقویت زیرساخت ها و روساخت هاي فرهنگی زدند که 

مدد یک دولت مقتدر و یک ملت هم دل امکان  ملت هاي مدرن است، اما این انقالب شگرف تنها به-تنها درخور برآمدن دولت
ملت ها هست به صورت مجدانه و -پذیر بود. به همین دلیل ساخت نظام آموزشی مدرن که شرط اجتناب ناپذیر برآمدن دولت

تا برآمدن ترکان جوان و  )1876-1839(آمرانه در عصر پهلوي اول و در ترکیه درپی یک دسته مناقشات از عصر تنظیمات
یل سیاست هاي ناسیونالیسم جمهوري خواهانه کمال آتاتوك دنبال گشت. این مقاله برآن بود که روند تحول و ساخت سپس ذ

نظام آموزشی مدرن را در پرتو رخدادهاي تاریخی دو کشور ترکیه و ایران دنبال کند و نشان دهدکه چگونه برآمدن 
یران و ترکیه ختم گردید و در نهایت روشن نمود که این دو کشور ناسیونالیسم ضرورتا به ساخت نظام هاي آموزشی مدرن در ا

 چه تجربیات تاریخی گوناگونی را براي ساختن یک نظام آموزشی مدرن پشت سرگذاشته اند.
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 منابع فارسی

آوري، محشن )، ایران بین دو انقالب: از مشروطه تا انقالب اسالمی، ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس 1385آبراهامیان، یرواند(-
 مدیرشانه چی، تهران: نشر مرکز .

 )، تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، تهران : نشرنی1392آبراهامیان، یرواند(-

 )، امیرکبیرو ایران، تهران: نشرخوارزمی1385آدمیت، فریدون(-

 شرخوارزمی)، اندیشه ترقی و حکومت قانون در عصر سپهساالر، تهران: ن1385آدمیت، فریدون(-

 )، جماعت هاي تصوري، ترجمه محمدمحمدي،تهران : نشر رخداد نو1393آندرسون، بندیکت(-

 )، دولت و فرودستان: فراز و فرود تجددآمرانه در ترکیه و ایران، ترجمه آرش عزیزي، تهران: نشرققنوس1396اتایکی، تورج(-

 شاه؛ ترجمه مهدي حقیقت خواه،تهران:نشر ققنوس)، تجدد آمرانه: جامعه و دولت درعصر رضا1396اتابکی، تورج(-

 ) ناسیونالیسم و تجدد در ایران وترکیه، تهران: نشرنگاره آفتاب1390انتخابی، نادر(

 )، دین، دولت و تجدد در ترکیه، تهران: نشرهرمس1395انتخابی، نادر(-

، 1386وي اول، پژوهش حقوق و سیاست، بهارو تابستان )، ناسیونالیسم و هویت ایرانی: مطالعه موردي دوره پهل1386اشرف نظري، علی(-
 141-172، ص 22شماره 

)، تحول گفتمان هویت در ترکیه از کمالیسم به اسالم گرایی 1392امام جمعه زاده، سیدجواد، رهبرقاضی، محمودرضا و مرندي، زهره( -
 42-72،صفحه 3، شماره 1اسالم، دوره با تاکید بر حزب عدالت و توسعه، دوفصلنامه جامعه شناسی سیاسی جهان 

م) تاریخ نامه 1922-1938)، بررسی اصالحات آتاتورك در دگرگونی موقعیت زنان ترکیه(1396پیرمرادیان، مصطفی و فاطمی نژاد، مونا(-
 50-67خوارزمی، شال پنجم،شماره هفدهم، صص 

ن در دهه چهل و اوایل دهه پنجاه( با تاکید بر کنفرانس انقالب ) تحلیل نوسازي نظام آموزشی ایرا1396بیدگلو، رضا و شهیدانی، شهاب(
 44تا  25، از 81آموزشی رامسر)، تاریخ ایران، زمستان، شماره 

) ، تاثیر اندیشه هاي جامعه شناختی ضیاگوك آلب بر شکل گیري پایه هاي نظري جمهوري 1395توکل، محمد و تراب نژاد، نیسم(-
 ترکیه

ه.ش)، فصلنامه 1304-1306)، چگونگی بازتاب اندیشه هاي نوسازي در مجله آینده (1390و دانش شکیب، فاطمه(خدري زاده ، علی اکبر 
 37-62، صص 6پژوهشی مسکویه، سال -علمی

)، گفتمان هویت ملی جریان ناسیونالیسم قبل و بعد انقالب 1397خرمشاد، محمدباقز، کالنترمهرجردي، علیرضا و صولتی، حسین(-
تطبیق اندیشه احدمکسروي و عزت اهللا سحابی)، جستارهاي سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اسالمی( با 

 21-48نهم، شماره اول، صص 

-1320)، تاثیر تحول نظام آموزش بر هویت معماري مدارس دوره قاجار و پهلوي(1396رضوي پور، مریم سادات و ذاکري، محمدمهدي(
 77تا  59، صص 4، شماره 18عات ملی، دوره )، مطال1255
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 265و راھبردھای بومی سازی آن IBبرنامھ آموزشی 

 جهانی سازي، محلی سازيمحور انتخابی: 

 فسانه مویدزاده جلیلیا

 

وپرورش اکثر کشورها در این حوزه، روند کندي  هاي مختلف، آموزش شدن در عرصه امروزه باوجود پدیده رو به گسترش جهانی
لی و گذاران نسبت به مورد تهدید قرار گرفتن هویت م دارند و این پدیده با مقاومت بیشتري همراه است. نگرانی سیاست

 شود که این روند را به وجود آورده است.ترین عاملی  شناخته می فرهنگ بومی،  مهم
وپرورش اکثر کشورها، ضرورت  از سویی و از سوي دیگر یکسان شدن شکل نظام آموزش شدن هاي موجود براي جهانی مقاومت

هاي  خصوص شناخت و تبیین چگونگی سیاستکند. در این  المللی را آشکار می هاي آموزشی بین نظام  266جهان/ بومی شدن
ترین عنوان سیستم آموزشی بین المللی) مسئله اصلی این پژوهش است ، شناخت مهم (به IB267کردن نظام آموزشی بومی

آن تغییر نگرش در امکان و هدف  حوزه هایی که این امکان را فراهم می آورند، از دیگر سواالت این پژو.هش خواهد بود، 
زمان حفظ و ارتقا  المللی ایران در داخل یا خارج از کشور و هم المللی و توسعه مدارس بین هاي آموزشی بین ي برنامهساز بومی

 فرهنگ ملی ایرانی در این مدارس است.
 هاي آن، با  استفاده از روش مطالعه موردي به مطالعه در این پژوهش پس از معرفی برنامه آموزشی دوره دیپلم اي بی و ویژگی

پردازد و سپس، تجربه چند کشور در این حوزه بررسی می  سازي می هاي این برنامه، براي بومی هاي موجود و سیاست فرصت
 شود.

 
 .  09121370585    الملل توحید دبی ، امارات عربی متحده. تلفن: ریزي درسی، مجتمع نمونه و بین ، کارشناس ارشد برنامه. ۲٦٥

afmoayed@gmail.com  :1476854341کدپستی 

2 .Glocalization زمان  شدن و بومی شدن، هم هاي  جهانی شناختی در معنی جهان / محلی شدن است که پدیده جامعه : مفهومی
 یابند . ،امکان حضور می

3 .IB  شود. سال قدمت دارد و در چند کشور اجرا می 50المللی که بیش از  : سیستم آموزشی بین  
 
 
 
 

۲۷۷

mailto:%20%20%20%2009121370585afmoayed@gmail.com
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دهد که برنامه آموزشی آي بی در دوره دیپلم، در حوزه زبان و علوم انسانی و همچنین حوزه هسته  نتایج پژوهش نشان می
وپرورش کشورها و یا حتی مدارس  که کارگزاران آموزش طوري سازي را دارد به می) ، بیشترین امکان بوCASاصلی برنامه(

هاي فرهنگی و بومی خود، تدوین نموده و  توانند محتواي درسی خاصی را بر اساس نیازهاي محلی و مؤلفه صورت مجزا می به
 ورت جهانی ارائه نمایند.ص تنها در کشور خود بلکه آن را به پس از تصویب سازمان برنامه آموزشی آي بی، نه

 )CAS، هسته اصلی برنامه آي بی(IBواژگان کلیدي : جهان محلی شدن، سیستم آموزشی 

 : مقدمه

سازي نیز یکی دیگر  عالوه برجهانی شدن، بومی.وپرورش بوده است شدن یکی از مباحث مهم آموزش هاي اخیر، جهانی در سال
هاي  اشاعه، انطباق و رشد پارادایم دانش، فناوري، هنجارهاي رفتاري و سرمایهاز مفاهیم اصلی این حوزه است که خواهان 

شدن است. این مسئله، داللت بر  هاي محلی خاص در موقعیت خاص است، که پاسخی در برابر پدیده جهانی فرهنگی و ارزش
 .المللی، بومی و جهانی در اهداف، کارکردها و نحوه آموزش دارد تلفیق بعد بین

وپرورش از  سازي بر جامعه، آموزش شدن است . با توجه به اثرات منفی جهانی ترین لوازم در عصر جهانی ازي یکی از مهمس بومی
ها، براي توسعه نیروي انسانی و جامعه  تواند جهت متعادل ساختن تهدیدات به فرصت ترین عوامل کلیدي است که می مهم

) این نکته بسیار مهم است که، براي رسیدن  به 23: 2004مل کند ( چئونگ،شدن ع اجتناب جهانی محلی، در فرآیند غیرقابل
هاي بومی  تأثیرات جهانی  گونه تغییرات و توسعه ) و  این1999سازي یک اقدام معتبر است( بلک مور، شدن کامل ، بومی جهانی

 .سایی استشنا وپرورش نیز این تغییرات قابل که در آموزش )2010بسیاري خواهد داشت (شورتنر، 

وپرورش وجود دارد، جهان محلی شدن، فضاي فکري جدیدي را ایجاد  شدن که در آموزش هاي جهانی باوجود گرایش
شدن که مستلزم   هاي جدید جهانی هاي خود با نیازها و واقعیت وپرورش نباید از تطابق پارادایم رو آموزش کند.ازاین می

ل است، عقب بماند . جهان بومی شدن، به معنی ارتباط تنگاتنگ بین وتحلی دهی، مدیریت، تجزیه مشارکت، سازمان
ها و هویت  فرهنگی و بومی حفظ  شدن و بومی شدن است . در یک برنامه آموزشی ( جهانی بومی ) شده هم ویژگی جهانی

ند و هم از ظرفیت  نیروهاي که هم نیروهاي جهانی عمل کن طوري شود . به تر می المللی تر و بین ها، جهانی شود و هم دیدگاه می
 بومی استفاده شود

ها و اهداف جامعه و با توجه به میزان اهمیتی که براي دانش ملی و دانش جهانی قائل  اگرچه هر نظام آموزشی طبق آرمان
ایی که دور از ه سازي علوم دارد، اما تنها نظام المللی سازي و بومی هاي خاصی در ارتباط با رویکرد بین است، راهکارها و فرصت

هاي پیش رو، تصمیمات  ها و چالش اند، خواهند توانست نسبت به فرصت وتفریط درزمینه این تلفیق قدم برداشته هرگونه افراط
  .)1390تر عمل کنند ( قاسم پوردهاقانی و دیگران ،    مؤثرتري داشته باشند و اثربخش

وپرورش، یکی از وظایف هر سامانه و ازجمله سامانه  موزشسازي کردن آ هاي مهم در بومی رو شناسایی ویژگی ازاین
نخورده باقی  ) در این شکل از بومی سازي، اصول و مفاهیم دست 6968:  2010وپرورش ایران است . (مارگینسون، آموزش

 .شود هاي بومی براي توصیف و ارائه اصول و محتوا استفاده می ها و مثال ماند اما از روش می

المللی است، با توجه به مبانی و اصول  وپرورش ، نظام آموزشی آي بی که نظامی بین بومی شدن آموزشدر خصوص جهان 
که مطالعات بیشتري  بر روي نیازهاي  سازي  را خواهد داشت. لذا درصورتی نظري خود درزمینه ماي گوناگونْ، امکان بومی
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المللی  راهکارها و محتواي الزم تدوین شود ، این نظام بین وپرورش صورت گیرد و بومی و توجه به سند تحول بنیادین آموزش
رو آنچه در این مقاله  وپرورش کشور مورداستفاده قرار گیرد. ازاین عنوان الگویی براي  جهانی بومی شدن آموزش تواند به می

شدن است که با توجه به  هاي آن براي بومی المللی آموزشی آي بی و ظرفیت گیرد، مطالعه نظام بین موردمطالعه قرار می
 اقدامات مشابهی که در کشورهایی نظیر ترکیه و برزیل براي بومی شدن این نظام  صورت گرفته راهکارهاي موجود ارائه شود

 مبانی نظري

شده است . برخی  هاي متفاوتی مطرح شدن و حفظ فرهنگ بومی یا طرد آن دیدگاه ترین مباحث ، در جریان جهانی یکی از مهم
شدن ،  شدن تأثیر منفی بر فرهنگ  محلی دارد . گروهی دیگر بر این اعتقادند که جهانی معتقدند حرکت در جهت جهانی

) . گروه سوم معتقدند درواقع انقالب درزمینه  306،  1999هاي ملی ندارد ( بالك مو،  سازي و حذف فرهنگ تأثیري در یکسان
زمانی  شدن همواره متضمن هم شود . ازنظر این گروه ، جهانی فرهنگی بیشتري می -هاي قومی  ارتباطات ، باعث تشدید آگاهی

شود . از این حیث آنان اصطالح  صورت قراردادي ، امر جهانی و امر محلی نامیده می و درون پیوستگی دو پدیده بوده که به
 ) 1390دهقانی به نقل از قاسم پور  139،  2005دهند.( گسل ،  (جهانی محلی شدن ) را ترجیح می

  .در حوزه جهان محلی نظریه اصلی مربوط به رابرتسون  است

شدن، براي  اقتصادي مطرح گردید اما رابرتسون بر اساس تعریف خویش از جهانی  محلی شدن ابتدا در عرصه -هرچند جهان
شدن  در  محلی شدن و جهانی زمان دو فرآیند محلی شدن را بر اساس وقوع هم -گردد و جهان فرهنگ استقالل نسبی قائل می

  .کند فرهنگ تبیین می  عرصه

عنوان یک کل که منجر به  شدن عبارت است از تراکم جهان و تشدید آگاهی نسبت به جهان به به نظر رابرتسون جهانی  
کرد چراکه این  گردد که البته این یگانه شدن را نباید با دو مفهوم وحدت و ادغام اشتباه تبدیل جهان به یک مکان واحد می

نامد. به این معنا که  می "خاص شدن عام و عام شدن خاص"گیرد که رابرتسون آن را  شدن از طریق فرایندي صورت می جهانی
هایی عام شکل  شوند و فرهنگ هاي خاص گوناگون به یکدیگر نزدیک می حال که فرهنگ شدن درعین در جریان جهانی

گردد، و درنتیجه هرگونه  خاص فرهنگی نیز در درون مرزهاي هویتی تشدید میبخش  گیرند، توسل به عناصر هویت می
ي  شدن تولیدکننده بخشد و درست به همین علت، جهانی شدن، فرآیند محلی گرایی را توسعه می پیشرفت در فرآیند جهانی

اس دیدگاه رابرتسون، در ) در همین راستا بر اس1390زمان و متضاد بسیاري در جهان معاصر هست( ریتزر،  روندهاي هم
 :محلی شدن ویژگی هاي ضروري زیر قابل مشاهده اند -فرآیند جهان

ها در درون و میان مناطق  طور استثنایی در برابر تفاوت محلی شدن به -کند. جهان گراتري رشد می طور کثرت جهان به -  
  .جهان حساس است

ر شدن، نوآوري و عمل در یک جهان محلی شده برخوردارند. این نظریه هاي محلی از قدرت زیادي براي سازگا افراد و گروه -
 .کند عنوان عاملین مهم و خالق تلقی می هاي محلی را به افراد و گروه

گرایانه تا پذیرش  هاي گوناگونی را که از سنگربندي ملی شدن واکنش اي و مشروط هستند. جهانی فرآیندهاي اجتماعی رابطه - 
  .محلی شدن کمک کنند -توانند به جهان ها خود می انگیزد که این واکنش شود، برمی یوطنی شامل م جهان
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مثابه مواد خامی براي ایجاد فرد و گروه در سراسر جهان محلی  شوند، بلکه در عوض به ها سرکوبگرانه تلقی نمی کاالها و رسانه -
طوف به یک فرهنگ جهانی نیست، بلکه معطوف به این است شدن صرفاً مع شوند.  بنابراین فرآیند جهانی ي دنیا فرض می شده

سازند و آنچه  هاي محلی و ملی خود را در قالب الگوي هاي جهانی شده، عام می ها، تاریخ و هویت که مردم چگونه فرهنگ
ریخ محلی با تأکید سازي را با تاریخ محلی پیوند بزند درست در همین نقطه است. به این معنا که تا تواند فرآیندهاي جهانی می

هاي  گیري از منابع و قواعد و همچنین محدودیت ي خاص که با بهره عنوان کنشگران اجتماعی یک محدوده بر مردم به
تواند فرهنگ  کنند، می ها و نهادهاي محلی خود اقدام می ساختاري به تعریف هویت محلی خویش در قالب نمادها، ارزش

 )1382هاي عام و فراگیر خود کمک و یاري نماید.( رابرتسون،  خصوصیات و  ویژگیجهانی را در پی گیري رد تاریخی 

که به پیامد فرایندهایی ازجمله مکدونالدیزاسیون، کوکاکوالنیزاسیون و.... واقف بودند  توان گفت رونالد رابرتسون ضمن این می
کنند. در این  عناصر محلی و خاص تأکید میچنین روندي بر نوعی همزیستی و ترکیب عناصر جهانی با  ولی در کنار این

هاي  فرهنگی در جهان معاصر برگرفته از دیالکتیک  ها و واکنش اي از کنش بخش عمده«خصوص رابرتسون معتقد است که 
باشند. به نظر او نیروهاي ادغام گر و همگونی آفرین، مکمل نیروهاي تفاوت زا هستند، و از همدیگر  عام و خاص می

 .) 143: 1381به نقل از گل محمدي،  74:  1992(رابرتسون،» ذیرند ناپ جدایی

وپرورش تحلیل  رو در مقاله حاضر با توجه به نظریات رابرتسون در حوزه جهان محلی شدن، این پدیده در آموزش ازاین
 .شود می

 : مرور پیشینه

ظام آموزشی بین المللی و به صورت خاص نظام در بررسی و مرور پیشینه ، نویسنده   تاکنون تحقیقی درزمینه بومی سازي ن
آموزشی آي بی در ایران به دست نیاورده است اما پژوهش هاي مرتبط با آموزش و پرورش و جهانی شدن  و توسعه بررسی 

 .می شود

پرورش عنوان میکند ،آیا آموزش و »آموزش و پرورش آینده نگر و بومی سازي مفهوم توسعه«) در مقاله1397عسکري نیکزاد (
در بومی سازي مفهوم توسعه می تواند نقش آفرین باشد؟ به نظر وي، سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش تالش براي حل 
این مناقشه است که مشخص کند چه اندیشه اي می تواند کاربست آموزش و پرورش در توسعه را مشخص کند و آموزش و 

سوب می شود. به نظر می رسد که هر دو نگاه می توانند براي رسیدن به توسعه پرورش ، ابزاري براي توسعه و فاعل توسعه مح
 مطلوب، داراي اهمیت بوده و نقش آفرین باشند

به برخی از » آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن؛ چالش ها و راهبردهاي مواجهه با آن«)  در مقاله 1389صبوري (
للی و جهانی پرداخته  و سپس  عملکرد آموزش و پرورش در راستاي هاي آموزش و پرورش کشور از منظر بین الم¬چالش

ها را مورد بررسی قرار می دهد. این مقاله  به آموزش زیست محیطی ، حقوق شهروندي ، مردم ساالري ¬مواجهه با این چالش
 . ایران می پردازد و مشارکت اجتماعی ،و استفاده از فن آوري نوین به عنوان فرصت هاي جهانی شدن آموزش و پرورش در

 سپس به بررسی تهدیدهایی که ممکن است نگرانی متولیان آموزش و پرورش کشور باشد می پردازد . از جمله این تهدیدها 
  می توان به خطر از بین رفتن زبان و هویت ملی و از بین رفتن فرهنگهاي بومی، تک فرهنگی و از بین رفتن فرهنگهاي بومی

وهش با نگاهی به این تهدیدها به بررسی فرصت هاي برنامه آموزشی آي بی در خصوص بومی سازي می این پژ  اشاره کرد .
 پردازد .
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 : روش شناسی

تحلیلی، تجربیات عملی اجراي برنامه آموزشی آ بی در مجتمع بین المللی   –در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی 
ي اسالمی ایران در خارج از کشور می باشد و محقق مسوولیت بخش بین الملل توحید دبی که اولین مدرسه بین الملل جمهور

آن را بر عهده دارد مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین تجربه عملی بومی سازي محتواي آموزشی در نظام آموزشی آي 
 . بی در کشورهاي ترکیه و برزیل به عنوان نمونه بررسی و معرفی شده است

 : یافته ها

 ماهیت و الگوهاي عملی نظام آموزشی بین المللی آي بی - الف

 

با هدف توسعه ارزشها، مهارتها و دانش جوانان براي ایجاد  1968اولین برنامه آموزشی آي بی با قدمتی پنجاه ساله، در سال 
رانسه ِ آمریکا ِ سوییس و ...  دنیایی بهتر و پر از صلح و آرامش تدوین شد. کارگروهی متشکل از  از شش کشورایران ِ انگلیس ِ ف

براي تدوین این برنامه تشکیل شد که هدف آن ارائه آموزش و پرورشی متوازن و در عین حال با سطح باال بود که عالوه بر این 
که در سطح بین المللی از نظر دانشگاه هاي مختلف جهان قابل قبول باشد، نقل مکان هاي فرهنگی و جغرافیایی را براي 

ان مهاجرین، سفرا، و همه کسانی که در مناطق مختلفی از دنیا مشغول به کار بوده و ملزم به جابجایی هاي مکرر بودند فرزند
 .را تسهیل نماید و در نگاهی عمیق تر احترام و درك متقابل ببین فرهنگی را ترویج دهد

 1997دوره میانی این برنامه و در سال  1994ل این برنامه تا سالها فقط دو سال آخر دبیرستان را در بر می گرفت . در سا
دوره ابتدایی این برنامه تدوین شد و در حال حاضر آي بی به عنوان یک نظام آموزشی بین المللی پیوسته براي دانش آموزان 

اهم موجب غنی تر شدن این پیوستار و فر 2012حرفه اي آي بی در سال  –سال ارائه می گردد. ارائه برنامه فنی  19-3
 .ساله شد 16-19آوردن حق انتخاب بیشتر براي دانش آموزان 

حرفه اي می توانند هم همراه با هم یا به صورت  –در این نظام آموزشی هر چهار دوره ابتدایی، میانی، پایانی (دیپلم) و فنی 
 .مستقل در مدارس ارائه شوند

اهم می کند که به پژوهش هاي مستمر در زمینه مسائل و برنامه هاي آموزشی آي بی فرصت هایی را براي دانش آموزان فر
 .نظریات بومی و منطقه اي می پردازند

نظام آموزشی آي بی با تقویت ذهنیت بین المللی، به دانش آموزان کمک می کند تا بر روي باورها، فرهنگ و هویت خود و 
طریق چند زبانگی تقویت می کنند. تمام برنامه هاي آي دیگران تامل کنند. این نظام آموزشی توسعه ذهنیت بین المللی را از 

 .بی دانش آموز را ملزم می کند بیش از یک زبان را مطالعه کند تا فرصت بیشتري براي توسعه بین فرهنگی ایجاد شود

 .این برنامه دانش آموزان را فراتراز آگاهی و به اقدام دعوت می کند

بی فراگیر و همه جانبه است و مربیان آي بی به دانش آموزان کمک کی کنند تا این ویژگی هاي یاد گیرندگان در برنامه آي 
 .ویژگی ها را در طول دوره آموزشی در خود توسعه دهند
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در این پژوهش دوره پایانی یا دوره دیپلم آي بی و امکان بومی سازي آن مورد بررسی قرار گرفته است. دوره دیپلم آي بی، 
سال ارائه می شود. این برنامه نیز  16-19ه اي است که در دو سال آخر دبیرستان و براي دانش آموزان دوره دو ساله ي پیوست

 .مانند سایر دوره هاي آي بی به مهارتهاي تفکر، پژوهش، ارتباطی، اجتماعی و خود مدیریتی تاکید ویژه اي دارد

امی درآمدهاي آن به توسعه کار اختصاص می یابد.  آي بی یک سازمان غیر انتفاعی و بدون هیچ گونه سهام داري است. تم
سازمان آي بی از نظر سیاسی و اقتصادي مستقل است و در انواع بسیاري از مدارس دنیا از قبیل دولتی و خصوصی، ملی و بین 

 .المللی و کوچک و بزرگ ارائه می شود

یل شده است که هسته مرکزي شامل فلسفه برنامه درسی دوره دیپلم آي بی از شش گروه درسی و یک هسته مرکزي تشک
می باشد، تشکیل شده است. از طریق هسته مرکزي این برنامه دانش  و پژوهش گسترده ، خالقیت، فعالیت، خدمت دانش

آموزان بر ماهیت دانش تامل می کنند، پژوهش مستقلی را انجام می دهند و پروژه اي را که معموال شامل خدمات اجتماعی 
 .ه می گیرنداست بر عهد

براي اینکه مدرسه اي بتواند برنامه آموزشی آي بی را ارائه دهد ملزم است تا براي هر یک از چهار برنامه به تفکیک مجوز 
دریافت کند که دریافت این مجوز شامل مراحل زیادي از جمله تنظیم دستورالعمل ها، آموزش معلمین و مسوولین اجرایی، 

 .ی و .... می باشدارتباط با سایر مدارس آي ب

 .شش گروه درسی شامل موارد زیر می باشد که درهر کدام واحدهاي درسی مختلفی وجود دارد

 مطالعات زبان و ادبیات .1

 یادگیري و اکتساب زبان .2

 علوم انسانی و اجتماعی .3

 علوم پایه .4

 ریاضیات .5

 هنر .6

 SL و سه درس در سطح استاندارد HL دانش آموزان ملزم هستند که سه درس از گروه هاي فوق را در سطح پیشرفته
انتخاب کنند. اما همه دانش آموزان ارزشیابی هاي خارجی و داخلی دروس باید الزامات هسته مرکزي را رعایت کنند و 

 .فعالیتهاي مربوط به آن را انجام بدهند تا موفق به دریافت مدرك و دیپلم شوند

ر ازجمله ویژگیهایی از این برنامه می باشد که امکان بومی سازي را با توجه به تمرکز این پژوهش بر بومی سازي موارد زی
  :بیشتر می کند

  :حوزه زبان و مستندات -1
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کل نظام آموزشی، تمام متون و سر فصل دروس، امتحانات، دستورالعملها و آیین نامه ها به سه زبان انگلیسی،  1-1
تواند یکی از این زبان ها را به عنوان زبان اصلی نظام آموزشی آي بی  فرانسه و اسپانیایی موجود می باشد. و هر مدرسه اي می

 .خود انتخاب کند

با این حال اگر کشوري مایل باشد می تواند پس از مکاتبات و اخذ مجوز الزم تمامی موارد را به زبان بومی خود ترجمه نموده 
ن زبان اصلی برنامه قرار دهد. به عنوان مثال کشور ژاپن تمامی و پس از اخذ تاییدیه الزم از سازمان آي بی زبان خود را به عنوا

 .مستندات و سرفصل دروس را به زبان ژاپنی ترجمه نموده و تایید سازمان آي بی را دریافت نموده است

 

نش آموز زبان دربرنامه  آي بی ارایه  می شود که دا 55)،  که زبان و ادبیات می باشد  در حال حاضر 1در گروه درسی ( 2-1
می تواند یک یا دو مورد را به دلخواه انتخاب کند و زبان و ادبیات فارسی هم یکی از این زبان ها می باشد. با این وجود اگر 

 .مدرسه اي درخواست زبان دیگري داشته باشد می تواند براي درخواست آن اقدام نماید

این گروه درسی می تواند مطالعه دو زبان را انتخاب کند و در از ویژگیهاي دیگر این گروه درسی این است که دانش آموز در 
 .نهایت موفق به اخذ دیپلم دوزبانه شود

) که گروه یادگیري زبان می باشد، دانش آموز می تواند یادگیري یکی از زبانهاي مدرن یا کالسیک را 2در گروه درسی ( 3-1
گروه هم چنانچه زبان مورد عالقه دانش آموز وجود نداشته باشد  به صورت مبتدي یا در سطوح باالتر انتخاب کنند. در این

مدرسه می تواند براي ارائه آن به آي بی درخواست دهد ( که البته حداقل یک سال قبل از انتخاب واحد باید این درخواست از 
د می توانند زبان فارسی را به طرف مدرسه ارائه شود). در این گروه هم دانش آموزانی که مایل به یادگیري زبان فارسی هستن

 .عنوان زبان دوم انتخاب نمایند

 : حوزه علوم علوم انسانی و اجتماعی 4-1

آي بی در حال حاضر دروس زیر را ارایه می نماید اما این امکان را در اختیار مدارس و کشورها نیز قرار می  3در گروه درسی 
 . تعریف نموده و به عنوان دروس بومی ارایه نمایند دهد تا در صورت نیاز فرهنگی و بومی خود درسی را

 

 مدیریت بازرگانی -

 اقتصاد -

 جغرافیا -

 سیاست جهانی -

 تاریخ -

 تکنولوژي اطالعات در جوامع جهانی -
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 فلسفه -

 روانشناسی -

 انسان شناسی فرهنگی و اجتماعی -

 مذاهب جهانی -

  

آموزان است. با توجه به اهمیت علوم انسانی و اجتماعی در کشور ما، مهمترین ویژگی آي بی حق انتخاب مدارس و دانش 
مسوولین امر می توانند با بررسی سر فصل دروس ارائه یا عدم ارائه واحدي را تایید نمایند که البته بر حسب تجربه نگارنده، 

سالمی ایران ندارد و حتی در سرفصل دروس غالباً تناقضی با دیدگاه هاي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوري ا
مواردي که حساسیت بیشتر می باشد از قبیل تاریخ و مذاهب جهانی در خود سرفصل ها هم زیرشاخه ها و گرایش هاي 

در این  .انتخابی وجود دارد که می تواند بر اساس استراتژي هاي بومی سازس این برنامه توسط مسوولین حذف یا توصیه شود
 .خاب بیشتري با توجه به شرایط بومی دانش آموزان و نیازهاي آنان وجود دارددروس معموال حق انت

 

 دروس بومی سازي شده -ب

 

یکی از مهمترین ویژگیهاي آي بی، ایجاد این امکان براي مدارس و در سطح وسیع تر آموزش و پرورش کشورهاست که 
د تعریف و پس از اخذ تاییدیه آي بی  سیالبس درسی را بتوانند واحد درسی خاصی را که مورد نیاز دانش آموزانشان می باش

 .که نیاز بومی آنهاست تعریف و آن درس را به عنوان یکی از دروس آي بی ارائه دهند

 : این دروس  نقش مهمی در نظام آموزشی آي بی دارند زیرا

می باشند که این امر بخش  دانش آموزان خود مدارس داراي اختیار طراحی دوره ها و دروس نیازهاي خاص و بومی -
 .مهمی از ظرفیت بومی سازي آي بی را نشان می دهد

 این دروس از اهداف استراتژیک آي بی در زمینه  نوآوري،  خدمات اجتماعی بومی حمایت می کنند -

 .ستدر جدول زیر لیستی از دروس بومی سازي شده که تا اکنون توسط آي بی مجوز ارایه دریافت کرده عنوان شده ا

 زبان درس بومی شده 

 انگلیسی نجوم 

 هندي  زبان هندي مبتدي 

۲۸۴
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 پرتغالی  مطالعات اجتماعی برزیل 

 اسپانیایی شیلی و حوزه اقیانوس آرام 

 انگلیسی  یونانی کالسیک 

 انگلیسی  علوم و تکنولوژي غذا 

 انگلیسی  علوم دریایی 

 قزاقی تاریخ معاصر قزاقستان 

 انگلیسی  اندیشه سیاسی 

 ترکی  ترکیه در قرن بیستم 

 انگلیسی  هنر و فرهنگ هاي جهان 

 

 نمونه تجربه هاي آي بی در جهان محلی شدن -ج 

می  "علوم اجتماعی برزیل"یکی از دروس بومی سازي شده  در حال حاضر در نظام آموزشی آي بی ارائه می گردد، درس 
مشارکت دو مدرسه در برزیل تهیه و تنظیم شد و پس از انجام اصالحات الزم توسط با  1994باشد. این واحد ردسی در سال 

وزارت آموزش و پرورش کشور و ارائه به سازمان آي بی و اخذ تاییدیه در حال حاضر یکی از دروس آي بی است که در تمام 
ن درس توسط مدارس کشور برزیل این مدارس آي بی کشور برزیل مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از درخواست و ارائه ای

بود که هیچ کدام از دروسی که در گروه علوم انسانی و اجتماعی آي بی ارائه می شوند محتواي الزم براي شرکت دانش آموزان 
وزي را در امتحانات ورودي دانشگاه هاي برزیل نیاز دارند را به حد کفایت ارائه نمی داد. و در واقع دانشگاه هاي برزیل دانش آم

که علوم اجتماعی کشور خود را به عنوان یکی از دروس دبیرستان نگذرانده بود، نمی پذیرفتند. لذا این راهکار به نوعی اقدامی 
در جهت پاسخ به نیاز بومی با استفاده از ظرفیت هاي آي بی به شمار می رود، و هم مورد تایید نظام آي بی و هم مورد تایید 

 .کشور مربوطه می باشد

توسط یکی از مدارس طراحی و پیشنهاد  2016می باشد. که درسال  "تاریخ معاصر قزاقستان  "یکی دیگر از نمونه این دروس 
شد. علت ارائه این درس نیز ایجاد توازن بین نظام آموزشی آي بی و الزامات ملی و شرایط بومی در خصوص آموزش تاریخ 

بین المللی و منابع نظام آموزشی آي بی بود. در این واحد درسی از منظر سیاست قزاقستان همزمان با رد نظر گرفتن ابعاد 
گذاران داخلی آموزش و پرورش کشور روابط بین قزاقستان و همسایگانش و همچنین جامعه جهانی مورد بررسی قرار می 

اراي ابعاد بین الملی است نظیر: گیرد و دانش آموزان تشویق می شوند، در زمینه بسیاري از عناوینی که از نظر کشورشان د
 .(تبعید و جابجایی اقوام) و یا (آزمایشات هسته ایدر منطقه سمی ) به تحقیق و پرورش بپردازند

این واحد درسی بر اساس الزامات ملی و بومی به زبان قزاقی تدریس می شود و به دانش آموزان کمک می کند تا زبان بومی 
 .خود را هم تقویت کنند
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گر از این دروس تاریخ هنر می باشد که ساختار کلی آن از نظر دوره هاي تاریخ هنر در نظام آي بی موجود است است یکی دی
معرفی کرده و آن را در ابعاد جهانی در نظر گرفته و  اما هر کشوري می تواند بر اساس تاریخ فرهنگ و هنر خود محتوایی را

 ارائه نماید.

 

 نامه آي بی بومی سازي هسته اصلی بر -د 

 

خدمت و همچنین یک  –فعالیت  –هسته اصلی برنامه آي بی شامل سه شاخه درس فلسفه دانش ، برنامه منسجم خالقیت 
پژوهش گسترده می باشد . همه دانش آموزان در طول برنامه دو ساله دوره آي بی ملزم به گذراندن هر یک از این سه شاخه و 
ارائه پروژه ها و فعالیت هاي مربوط به آن می باشند . این امر با توجه به ماهیت گسترده و عدم محدودیت امکان تطابق با 

فراهم می آورد . به عنوان مثال دانش آموز می تواند پژوهش گسترده خود را در حوزه هاي بومی انجام دهد و  نیازهاي بومی را
 یا پروژه هاي خدماتی خود را بر اساس نیازهاي بومی تنظیم نماید .

  نتیجه گیري

 

اید به عنوان یک فرصت مورد همان گونه که قبالً هم اشاره شد جهانی شدن به عنوان یکی از مباحث مهم آموزش و پرورش ب
بررسی همه جانبه قرار گیرد و تهدیدهاي آن تا حد امکان به حداقل برسد. با توجه به اینکه بومی سازي در این راستا می تواند 
یکی از مهمترین روشهاي تبدیل تهدیدها به فرصت ها به شما رود، لذا بررسی و مطالعه نظامهاي آموزشی که فرصت ها و 

بیشتري براي بومی سازي دارند از جمله مسؤولیت هاي خطیر سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزش و پرورش  ویژگیهاي
کشور می باشد. با درك ضرورت و لزوم بومی سازي در نظام آموزش و پرورش، محقق با توجه به تجربه پانزده سال کار در 

خود ارائه می کند  12و  11آي بی را براي دانش آموزان کالس  مجتمع بین الملل توحید دبی که در حال حاضر برنامه دیپلم
و با اتکا به یافته هاي این تحقیق که نشان دهنده ظرفیت هاي برنامه آموزشی آي بی براي بومی سازي به خصوص در حیطه 

جهان محلی شدن  هاي زبان، ادبیات، فرهنگ و علوم اجتماعی می باشد، برنامه آموزشی آي بی را به عنوان الگویی براي
 .آموزش و پرورش به خصوص در مدارس بین المللی جمهوري اسالمی ایران در داخل و یا خارج از کشور پیشنهاد می نماید

با درك ضرورت و لزوم بهره گیري از الگوها و نظام هاي آموزشی سایر کشورها و فهم چرایی استفاده از الگوي بومی سازي 
از کشورها، می توان با حفظ ارزش ها و فرهنگ اسالمی و ایرانی به ترویج و اشاعه به سایر نقاط نظام آموزشی آي بی در برخی 

 دنیا نیز اندیشید.
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 268آموزش حقوق شهروندي در نظام آموزش و پرورش فرانسه
 دکتر سیدي آرانی 

در رشد هر جامعه دارد. این در حالی است که این مهم در کشور ما با آموز تاثیر بسزایی آموزش حقوق شهروندي به دانش
هاي سایر کشورها در تالش هستیم الگویی مناسب به نظام آموزشی خود گیري از آموزههایی جدي روبروست. با بهرهچالش

گیري کسب نموده است. معرفی کنیم. نظام آموزشی کشور فرانسه را انتخاب کردیم چرا که در این مسیر موفقیت هاي چشم 
 بدیهی است تقلید صرف از این نظام آموزشی بدون توجه به واقعیت هاي ایران،کورکورانه و محکوم است.

 آموزش اخالقی و شهروندي سه هدف دارد که این سه هدف با هم مرتبط هستند:  

هوریت و دموکراسی فرانسه اخالق آموزش داده شده در دبیرستان هاي فرانسه با جم احترام گذاشتن به دیگران: .1
مرتبط است.صفت اخالقی به این دلیل مطرح شده که قرار است به دانش آموز اصول احترام به دیگري را بیاموزد . 
این اخالق حول محور شان و شخصیت اخالقی می چرخد. هم چنین این اخالق بر مبناي ضرورت وجود یک 

د قرار گرفته است.احترام گذاشتن به دیگري احترام گذاشتن به کنچهارچوب که حقوق و وظایف هریک را تعیین می
 آزادي شان و جایگاه وي در جامعه و گسترش دادن همبستگی شخص موضوع آموزش با دیگران است.

که سواي استقالل آگاهی ها :« قانون آموزش تایید می کند  کسب و به اشتراك گذاري ارزش هاي جمهوري: .2
آموزان به اشتراك ها ارزش هاي جمهوري میان دانشکند در دبیرستانود تضمین میملت بعنوان رسالت اولیه خ

حاکم بر » هاها و فرهنگها، آگاهیپایه مشترك شایستگی«) این رسالت در دستورالعمل 111-1گذاشته شود(م ال 
ن جانشین خانواده دبیرستان مسئولیتی ویژه در امر آموزش و پرورش دارد. دبیرستا«مدارس نیز تایید شده است:

نمی شود. بلکه دبیرستان وظیفه انتقال ارزش هاي بنیادي و اصول ثبت شده در تشکیل و ایجاد کشور فرانسه را به 
 ارزش هاي اصول جمهوري حافظ هم بستگی ملی است. » جوانان  دارد.

دین از حکومت. از این  .جدایی4. همبستگی 3.تساوي 2. آزادي 1اصلول بنیادین جمهوري فرانسه عبارت اند از :
اصول این امور استنباط می شود: یکپارچگی، تساوي بین زن و مرد و نفی تمام اشکال تبعیض . آموزش اخالقی و 
حقوق شهروندي بر پایه این اصول و ارزش ها قرار گرفته اند که براي زندگی مشترك در یک جامعه دموکراتیک 

 ضروري هستند. 
تاکید جمهوریت نظام فرانسه بر استقالل شهروند و تعلق وي به اجتماع سیاسی  ایجاد فرهنگ شهروندي: .3

شده حول محور ها و اصول جمهوري است .این وضعیت اهمیت قانون و حقوق را در این کشور مشخص می تشکیل
شده است. به خوبی مطرح » هاها و فرهنگها، آگاهیپایه مشترك شایستگی« کند. این مفهوم بر اساس دستورالعمل

-آموز میدبیرستان فرصت یادگیري قضاوت و داوري را به دانش آموز،احساس تعلق به جامعه را به دانش«برابر آن 
دهد که در موقعیت هاي ملموس قرار گرفته تا آموز فرصت میدهد. دبیرستان پس از انجام این مهم به دانش

آموز خواهدتوانست به صورت فعالی این صورت دانش شایستگی هاي خود را براي زندگی مستقل تقویت کند و به
 زندگی جمعی را بهبود بخشد و تعهدات خود را بعنوان شهروند بپذیرد. 

 
 نی، استادیارگروه حقوق خصوصی دانشگاه کاشانس سیدي آراعبا سید ۲٦۸

Email: abbas.seyedi@yahoo.com 
:شماره تماس09125067495  

: کد پستی1649747194  

۲۸۸
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