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عناصر اساسی این مؤلفه  .اساسی نظام تعلیم وتربیت است يها یاددهی ـ یادگیري یکی از مؤلفه يها مؤلفه

که همواره سؤاالت اساسی در این  دهد یمطالعه متون مربوط به این مؤلفه نشان م. عبارت از معلم و فراگیر است

نظري و کاربردي در حوزه فرایند  يها مطالعه رغم یعل. زمینه در درجه اول از سوي فالسفه مطرح شده است

آموزشی معطوف به نقش معلم و فراگیر در این  يها یاددهی ـ یادگیري، هنوز هم یکی از مشکالت اساسی نظام

مکاتب فلسفی بزرگ که از قرن . وجه مسئله خیز مقاله حاضر است چرایی وجود چنین مشکلی،. فرایند است

 ییگرا تجربه: اند از اند عبارت نظام آموزشی را تحت تأثیر قرار داده يها يریگ بیستم به بعد در این حوزه جهت

تربیتی هستند، به نظر  يها این که هر یک از دو رویکرد مذکور واجد داللت رغم یعل .منطقی و عمل گرایی

منظور کاستن از مشکالت خود در این زمینه به توجه همزمان به هردو رویکرد  آموزشی به يها که نظام رسد یم

 .نیازمندند

راه دستیابی . است (1( داریآموزشی مختلف، گام برداشتن در مسیر توسعه پا يها امروزه یکی از اهداف نظام

از عناصر اصلی . ور، افزایش کارآمدي و کفایت نظام آموزش و پرورش استآموزشی به اهداف مذک يها نظام

آموزشی، توانمند کردن معلمان و یاري دادن فراگیران به منظور چگونگی برخورد با  يها کفایت و کارآمدي نظام

  .نظام آموزشی است يها مسائل مختلف علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، اخالقی و بازنگري در مؤلفه

نظام آموزشی به  يها این است که در درجه اول بازنگري کدام یک از مؤلفه شود یمطرح م جا نیسؤالی که در ا

 منظور ایجاد کارآمدي نظام آموزشی ضروري است؟

با پذیرفتن این اصل، . داند یمهم نظام آموزشی م يها را یکی از مؤلفه( يریادگی، مؤلفه یاددهی ـ  ) 1998(نوال 

گفت که هرگونه اصالح یا بازنگري در نظام آموزش و پرورش، در درجه اول، باید به مؤلفه یاددهی ـ  توان یم

معلم، نقش اساسی و  ژهیو یادگیري و عناصر اصلی آن یعنی معلم و فراگیر معطوف شود؛ زیرا این عناصر، به

تأثیرگذاري نظام آموزش و  ؛ به عبارت دیگر بخش اعظمکند یمستقیمی در تجربه یادگیري فراگیران ایفا م

مصوب جست و جو کنیم؛ باید در  يها یو خط مش ها استیپرورش بر فراگیران را به جاي آن که در برنامه، س

 )ب  1379،يمهرمحمد( میابییاددهی ـ یادگیري ب يها طیمح

تبع آنان از سوي  بهسؤاالت اساسی، در زمینه فرایند یاددهی ـ یادگیري، در طول تاریخ همواره از طرف فالسفه و 

آموزشی را در حوزه  يها دو مکتب فلسفی بزرگ که در قرن بیستم دنبال نظام. روانشناسان مطرح شده است

 ییگرا عمل یمنطق ییگرا مکاتب فلسفی تجربه: اند عبارتنداز یادگیري بزرگ تحت تأثیر قرار داده ـ یاددهیفرآیند 

یاددهی ـ یادگیري تحت تأثیر چگونگی نگریستن به منبع شناخت به لحاظ فلسفی، چگونگی نگریستن به فرایند 

این رو، به منظور درك نقش معلم و فراگیر در ) از(1999(و والبرگ ) واکسمن(است  یشناس )معرفت(و دانش 

 یشناس آگاهی از مبانی معرفت ییگرا منطقی و عمل ییگرا مکتب فلسفی تجربه 2فرایند یاددهی ـ یادگیري در 

خاستگاه این مقاله پس از آگاهی از نقش معلم و فراگیر در فرایند یاددهی ـ . این دو مکتب ضروري است

این مکاتب، نقد و بررسی  یشناخت ، باتوجه به مبانی معرفتییگرا منطقی و عمل ییگرا یادگیري مکاتب تجربه

 .ظر و نکات تربیتی حاصل از آن استنقش معلم و فراگیر در دو مکتب مورد ن يساز کیها، بررسی امکان نزد آن
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 بیان مسئله

و دیوئی،  1986 (4(فنستر ماخر (نظام آموزشی است  يها مؤلفه نیتر مؤلفه یاددهی ـ یادگیري یکی از مهم

 .است که در طول تاریخ مورد توجه فالسفه بوده است ییها مؤلفه یاددهی ـ یادگیري از جمله مؤلفه). 1910

علت تأکید بر نقش معلم و فراگیر، به ویژه معلم، در فرایند یاددهی . معلم و فراگیر است عناصر اساسی این مؤلفه

درسی، محتواي  يها ـ یادگیري این است که تأثیرگذاري سایر عوامل آموزشی از جمله اهداف آموزشی، برنامه

مین دلیل، نظام به ه. ردیگ یآموزشی، از طریق معلم به سمت فراگیر صورت م يها درسی و روش يها کتاب

آموزش و پرورش نخست باید هرگونه اصالح و بازنگري در نظام آموزشی را به فرایند یاددهی ـ یادگیري و نقش 

 .معطوف دارد معلم و فراگیر به ویژه معلم

منطقی اساسا در پی نشان  ییگرا تجربه مکتب. است ییگرا مکتب تجربه يها منطقی از شاخه ییگرا مکتب تجربه

درباره جهان  یبخش نانین نکته است که علم به ویژه علوم مادي به طور منطقی و پیش رونده، دانش اطمدادن ای

منطقی؛ نقش معلم در فرایند یاددهی ـ یادگیري، تدریس با استفاده از  ییگرا در مکتب تجربه. دهد یبه دست م

یا ایجاد ارتباط میان محرك و پاسخ ، نقش یادگیري، (1998نوال، ... (مرسوم مثل سخنرانی، توضیح و يها روش

ها از قوانین خاص خود که براساس روش مشاهده و آزمایش به  هریک از این نقش انیگرا به اعتقاد تجربه. است

 )1985، )هیگان(کند  یدست آمده است پیروي م

این مکتب  يها شهیر .است ییگرا یادگیري مکتب فلسفی، عمل -مکتب مؤثر دیگر، در زمینه فرایند یاددهی 

، فرانسیس بیکن و دانست یاست معروف یونانی که انسان را مقیاس همه چیز م یفلسفی به پرتوگوراس، سوف

در . گردد یمربیانی چون کمینیوس، پستالوزي و فروبل که تجربه را مبناي روش کار خود قرار داده بودند باز م

در ). 1929، 1910دیویی، (فراگیر تحقیق است در فرایند یاددهی ـ یادگیري نقش معلم و  ییگرا مکتب عمل

 .1994 زنریاند آ دهیمعلم و فراگیر درهم تن يها قانون خاصی، نقش گونه چیاین مکتب، بدون ه

در مورد هریک از این دورویکرد، حاکی از آن است که هریک از زاویه خاصی به نقش معلم و فراگیر در فرایند 

عبارت دیگر، نگاه هریک از این دو رویکرد به معلم و فراگیر در فرایند  یاددهی ـ یادگیري پرداخته است؛ به

یاددهی ـ یادگیري نگاهی بخشی است؛ به طوري که در مورد هریک از این رویکردها نقاط قوت و ضعفی 

ها باید به  و تقویت نقاط قوت آن ها دگاهیمنظور کاستن از نقاط ضعف هریک از این د به .یافت توان یم

 .آن رویکردها پرداخت يساز کینزد

پژوهشی دو رویکرد مکاتب  يها افتهی يساز کی، این است که آیا امکان نزدشود یمطرح م جا نیسؤالی که در ا

در زمینه نقش معلم و فراگیر در فرایند یاددهی ـ یادگیري وجود دارد؟  ییگرا منطقی و عمل ییگرا فلسفی تجربه

براي معلم و فراگیر در فرایند یاددهی ـ یادگیري  يساز کیتربیتی این نزد يها اگر پاسخ مثبت باشد داللت

 چیست؟
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پژوهشی دو مکتب  يها افتهی يساز کیبررسی امکان نزد )1(: براین اساس، هدف از این پژوهش عبارت است از

بررسی  )2،يریادگی(در زمینه نقش معلم و فراگیر در فرایند یاددهی ـ  ییگرا منطقی و عمل ییگرا تجربه

  .این دو رویکرد براي نظام آموزشی يساز کیتربیتی حاصل از امکان نزد يها داللت

 پژوهش  يها سؤال

در زمینه نقش معلم وجود  ییگرا منطقی و عمل ییگرا پژوهشی مکتب تجربه يها افتهی يساز کیآیا امکان نزد .1

 دارد؟

در زمینه نقش فراگیر  ییگرا منطقی و عمل ییگرا پژوهشی مکتب تجربه يها افتهی يساز کیآیا امکان نزد .2

 وجود دارد؟

تربیتی  يها چه داللت ییگرا منطقی و عمل ییگرا پژوهشی دو مکتب تجربه يها افتهی يساز کیبراي نزد .3

 وجود دارد؟

 روش پژوهش 

در ضمن . است و براي رسیدن به اهداف پژوهش از شیوه تحلیلی استفاده شده است 1 یفیاین پژوهش از نوع ک

منظور ارائه تصویري جامع  در تحلیل محتواي اسناد به. میا نیز استفاده کرده2از سندکاوي به صورت تحلیل سند 

در  پردازان هیر نظرها و کتب و مقاالتی که دیگ اند آثار آن از نظرهاي افرادي که باب تلفیق دو مکتب را گشوده

ها را مورد نقد و بررسی قرار  اند یا آن به رشته تحریر درآورده) فرایند یاددهی ـ یادگیري(زمینه مورد مطالعه 

  .طور عمیق مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است اند، به داده

ش ضمن مطالعه مستمر، ابتدا لذا در این پژوه. شوند یها به طور مستمر تحلیل و تفسیر م در پژوهش کیفی، داده

، يبند مورد مطالعه کدگذاري، دسته يها گردید و سپس مقوله يبند ها به طور جداگانه مقوله همه داده

 .و مقایسه شد و آن گاه مورد تفسیر قرار گرفت يبند جمع

  ییگرا منطقی و عمل ییگرا مبانی معرفت شناختی مکاتب فلسفی تجربه

مربوط به دانش است که به بررسی  يپرداز هیبه عنوان یکی از مسائل اساسی فلسفه، نوعی نظر یشناس معرفت

آگاهی از دانش از قبیل ماهیت و . پردازد یمسائلی پیرامون دانش از قبیل ماهیت دانش، منبع دانش و حقیقت م

واکسمن و (ش و یادگیري است دستیابی به آن دانش از قبیل روش آموز يها روش کننده نییمعموالً تع... منبع و

 )1999والبرگ، 

تجربه گرایان منطقی معتقدند که چون عالم پیرامون ما واقعی است تفحص درباره خواص آن وظیفه علم است و 

اصول این مکتب، تنها دانش تجربی ). 1372، زاده بینق(فلسفه نیز باید در پی تقلید از دقت و عینیت علم برآید 
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علوم  يها افتهیکردن مفاهیم و  و معتقد است که وظیفه فلسفه نیز هماهنگ) 1378الم، زیباک( ردیپذ یرا م

 .مختلف است

عینی اکتسابی است  يها میتعم مجموعه ثابتی از اصول، مفاهیم و در مکتب فلسفی تجربه گرایی منطقی، دانش

است که براي بیان ماهیت دانش اعتقاد این مکتب بر آن  )1998نوال، (و ماهیت آن ریشه در تجربه حسی دارد 

تجربه حسی درگیر شدن حواس به عنوان ابزار با جهان طبیعی . باید ماهیت تجربه حسی مورد بررسی قرار گیرد

نقش ذهن در کسب تجربه حسی بیشتر نقش ساماندهی تأثرهاي حاصل از تجربه حسی جهان . و عینی است

 .شود یتجربی و استقرایی کسب م يها ست و با روشخارج است؛ بنابراین، ماهیت دانش حسی و تجربی ا

در این مکتب مفهوم حقیقت با امر خارجی . منبع دانش در این مکتب فلسفی محیط عینی پیرامون انسان است

در ). 1971نلر، (باید توجه داشت که مطابقت با امر خارجی در مورد امور محسوس قابل طرح است . مطابق دارد

، توسط پژوهشگران نیستند و چون اعتبار ها دهیعلمی چیزي جز روابط کشف شده میان پد يها افتهیاین مکتب 

از . برخوردار است ریپذ میآنها با مالك انطباق کامل با جهان بررسی شده است از واقع نمایی تام و تمام و تعم

منظور استفاده  ع و به، معرفت توسط اهل نظر و پژوهشگران هر رشته، با استفاده از روش علمی، ابدارو نیا

  .ردیگ یها قرار م کارگزاران عملی در اختیار آن

، تیلیتل و کوکران اسم(مبدأ به یک مقصد معطوف است  1است، یعنی از  یانتقال دانش در این مکتب خط

1992( 

چارلز : اند از سردمداران این مکتب فلسفی در امریکا عبارت. نوعی فلسفه بومی امریکاست ییگرا مکتب عمل

از میان این سه تن، . با هم تفاوت دارند يریگ جهیکه در روش و نت3 ییویساندرس پیرس، ویلیام جیمز و جان د

افکار . ت انجام داده استفعالیت را در زمینه تعلیم و تربی نیتر شیجان دیویی از جمله فیلسوفانی است که ب

عالوه . است» چارلز داروین«و نظریه تکاملی » هگل«فلسفی  يها شهیفلسفی جان دیویی بیشتر متأثر از اند

براین، آراء وي از فلسفه پراگماتیسم که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در امریکا ظهور کرد تأثیرقابل 

  .توجهی پذیرفته است

دیویی، (در این مکتب دانش ریشه در عمل دارد . فرد با محیط است1، دانش نتیجه تعامل ییگرا در مکتب عمل

، افکار و غیر آن است نه ذهنی است و نه عینی؛ بلکه ها هیماهیت دانش که شامل مفاهیم، عقاید، نظر). 1929

و سازگار شدن آدمی با  ها تیحل مسائل موجود در موقع(ابزاري براي بهبود شرایط زندگی و رسیدن به هدف 

  .منبع دانش تجربه است؛ و تعامل یکی از ارکان اساسی هر عمل تجربی است. است) محیط

سازد  یو فرد را منتفع م شود یحقیقت، در این مکتب، نتیجه فایده و سودي است که برانجام عمل مترتب م

و تحقیق جریانی است که در اثر برخورد با موقعیت  دیآ یبه وجود م (2( قیحقیقت، در اثر تحق). 1929دیویی، (

 کند ی؛ و موقعیت نامعین نیز موقعیتی است که در آن فرد رابطه خود را با محیط درك نمردیگ ینامعین شکل م

در این جریان، فکر و حس، نظر و عمل، ). 1373شریعتمداري،  ابدی یو ارتباط اجراي موجود در محیط را در نم
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در این معناي وسیع، تجربه شامل فعالیت حس، . و شخص در ارتباط با هم و متأثر از یکدیگرند ذهن و عین، شی

 )1379، )يعتمداریشر(هاست  عقل و هردو آن

پیدا  یرخطی، انتقال دانش صورت غشود یاز آن جا که کسب معرفت، از طریق اعمال روش تحقیق علمی میسر م

 .کند یم

 يها افتهیو به همین سبب  دهد یطبیعت را ثبات و نظم منطقی تشکیل نم در این مکتب فلسفی، ساخت زیرین

ماهیت مشروط ). الف 1379مهرمحمدي، (علمی در این مکتب فلسفی از ماهیت انضمامی و مشروط برخوردارند 

خاصی است که تحت آن  يها یژگیبه مجموعه شرایط و و ها افتهیعلمی مبین وابسته بودن  يها افتهیو انضمامی 

 .آنچه در این مکتب اصالت دارد تغییر است. اند به دست آمده ها یژگیشرایط و و

 استنتاج از مبانی معرفت شناختی مکاتب مورد اشاره

آموزشی جهان متأثر از دو رویکرد عمده در  يها بعد از رنسانس تاکنون نظام) 1987(به اعتقاد هیلگارد و باور 

  ییگرا عمل )2(منطقی  ییگرا تجربه )1( :اند از این دو رویکرد عبارت. اند زمینه یاددهی ـ یادگیري بوده

در این رویکرد معلم به عنوان عنصر محوري در فرایند یاددهی ـ یادگیري  :منطقی ییگرا رویکرد تجربه .1

در این رویکرد نقش معلم دریافت دانش  .وي محور اصلی دانش است). 1994، دریسکول(شناخته شده است 

است؛ یعنی قوانین، اصول، مفاهیم و غیره را که توسط دانشمندان و محققان با استفاده از روش تجربی حاصل 

مرسوم تدریس از قبیل روش توضیحی،  يها برخوردار است با استفاده از روش يریپذ میشده و از قدرت تعم

سخنرانی، پرسش و پاسخ و مانند آن با ابزارهایی چون کتاب، جزوه و وسایل کمک آموزشی به فراگیر منتقل 

 )1998، )نوال(کند 

قابل توجهی در اختیار وي  ینیب شیمعلمی است که از قوانین علمی که قدرت پ (1(در این رویکرد، معلم موفق 

علمی، در این رویکرد جایی براي حدس و گمان  يها افتهی يریپذ میبه دلیل قدرت تعم. تبعیت کند دهد یقرار م

در چنین رویکردي معلم در کالس به شیوه مکانیکی و یک جانبه  .وجود ندارد اش یمعلم در انجام وظایف حرفگ

گفتاري و  يها و با روش تا انبوهی از حقایق و اطالعات را که محصول تفکر دیگران بوده دریافت کوشد یم

 )1998، نقل در نودینگ، )شفلر(نمایشی به ذهن شاگردان منتقل کند 

 يها يها قانونمند است که بر آن ییها مینقش فراگیر در این رویکرد، تنها اکتساب اصول، قوانین، مفاهیم و تعم

محرك و پاسخ با استفاده از و فراگیر از طریق ایجاد ارتباط میان ) 1995وولفولک، (علمی خاص حاکم است 

مرسوم یادگیري از قبیل تکرار و تمرین، پس دادن، یادآوري، توجه گزینشی، رمزگردانی، بسط دادن،  يها روش

 کنندگان افتیها در آن). 1985گانیه، (پردازد  یو جز آن م ها میسازماندهی به حفظ اصول، مفاهیم، قوانین، تعم

در این رویکرد، عامل کلیدي در . و اجراکنندگان دستورات معلم هستند منفعل اطالعات، گوش دهندگان فعال

فرایند اکتساب اصول، مفاهیم و سایر موارد مربوط به فراگیر است، زیرا قصد و اراده فراگیر، در فرایند اکتساب 
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ها  کتسابمعلم ضمن توجه به عوامل روانشناختی مؤثر در یادگیري، ضامن این گونه ا. کند ینقش اساسی ایفا م

 .در فراگیر نیست

به دلیل این که در این مکتب، تغییر از صفات برجسته واقعیت است و برخورد با . ییگرا رویکرد عمل .2

مستلزم جست و جو است؛ از این رو نقش معلم در فرایند یاددهی ـ  دهد یمسائلی که در زندگی واقعی رخ م

مشتمل بر ) تحقیق(انجام این عمل  .یادگیري، هدایت فراگیر به تحقیق به وسیله تحقیق و براي تحقیق است

 :اند از مراحلی است که عبارت

 ست؛هم خوردن تعادل ا جدید و به يها تیاحساس نیاز که ناشی از قرار گرفتن در موقع .1

 مشکل؛ يها تحلیل مشکل یعنی بررسی و کشف ابعاد و در واقع تعریف جنبه .2

 مختلف؛  يها حل پیشنهاد راه .3

 ها مورد قبول ذهن واقع شود؛ مختلف تا هنگامی که یکی از آن يها حل آزمایش راه .4

 )1910دیویی، (پیشنهادي است و باید با روش علمی اثبات شود  يها حل عمل که محک نهایی راه .5

در . وي تولیدکننده و سازنده دانش است. نقش معلم در این رویکرد در فرایند تدریس؛ نقش تولیدکنندگی است

گرانه، خودانگیخته،  چنین رویکردي تدریس عملی هنرمندانه، پویا، نقادانه، فعال، غیرالقایی، خودآموز، پژوهش

کرد قبل به عنوان یکی از منابع دانش، راهنما و معلم در این رویکرد برعکس روی. ، خالق و زنده استنانهیب واقع

شهودي آنی، بصیرت و  يها افتیدر این رویکرد، معلم به در .(1348حسینی، ( شود یمحسوب م کننده لیتسه

را بر عملکرد آن  يا عام و انضباط شناخته شده يها يقانونمند توان یخالقیت تا حدي متکی است که هرگز نم

  (الف  1379مهرمحمدي، (انست در چارچوب کالس حاکم د

یا روش حل مسئله یا به  روش یادگیري نیز روش علمی. نقش فراگیر در یادگیري نیز حل مسئله یا تحقیق است

وظیفه فراگیران این است که با استفاده از روش تحقیق یا روش حل ). 1910دیویی، (عبارتی روش تحقیق است 

 )1929 ،)ییوید(مسئله به ساختن دانش بپردازند 

  ییگرا ارزیابی بر مبناي مکاتب تجربه گرایی منطقی و عمل

که بر نقش معلم و فراگیر، در فرایند  میابی یبا اندکی تأمل در مبانی نظري هریک از رویکردهاي مذکور درم

یاددهی ـ یادگیري در هردو رویکرد نقاط قوت و ضعفی مترتب است، بدین معنا که هرکدام از این رویکردها از 

 .خاص به نقش معلم و فراگیر پرداخته است يا هیزاو

تا در  دهد یبر کالس درس ممنطقی این است که به معلم امکان تسلط الزم را  ییگرا از نقاط قوت رویکرد تجربه

منسجم به فراگیران بیاموزد و عده  يا وهیزمان کوتاهی بتواند مجموعه کاملی از حقایق، اصول ومفاهیم رابه ش

تا اطالعات منظم و  دهد یاین روش فرصت مناسبی در اختیار فراگیران قرار م. زیادي را مخاطب قرار دهد

مانند فراگیر ساخته  يا تجربه اطالع و کم د؛ کاري که از عهده فرد کمرا از معلم دریافت کنن يا افتهیسازمان 
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براي سطوح  تواند یم (1( میروش آموزش مستق)1971(عالوه بر این، به اعتقاد نلر ). 1990وانگ و زولر، (نیست 

 .استفاده را داشته باشد نیتر شیدانشگاهی ب يها باالي تحصیلی مانند دوره

ها به فراگیران است که هرچند براي اندیشیدن  این رویکرد، انتقال اطالعات، مفاهیم و مهارت يها تیاز محدود

براي پرورش اندیشیدن در فراگیران الزم است که عالوه ). 2000لوري و وایتلند، ( ستیالزم است لیکن کافی ن

به دلیل محوریت ). 1998ولترز، (ها ایجاد شود  ها شرایط اندیشیدن نیز در آن بر انتقال اصول، مفاهیم و مهارت

تأثیر متغیرهاي دخیل در . معلم در فرآیند آموزش، در این رویکرد فراگیران در فرایند یادگیري فعال نیستند

معلم، تجربیات معلم،  يا معلم، دانش حرفه عملکرد معلم و فراگیر در فرایند یاددهی ـ یادگیري، از قبیل انگیزه

یط روانشناختی کالس، خانه، گروه همسال، مناسب بودن تجسم آموزش و مسئولیت توانایی و رشد فراگیر، مح

در ). ب 1379مهرمحمدي، )قرار گرفته است  یتوجه نسبت به عملکرد خود مورد کم ییگو معلم در قبال پاسخ

س وي بازیگر نقشی است که تنها در کال. چنین رویکردي، معلم به عنوان شخصی واقعی در کالس حضور ندارد

درس، نسبت به . و با ماده درسی خود و فراگیر بیگانه است کند ی، از دستورها پیروي مپردازد یبه اداي وظایف م

دنیاي واقعی او یعنی احساسات، خشم، شادي، اندوه، تنهایی، تخیل، تهییج و دلسوزي جنبه خارجی دارد 

، بی آن که به شود یران یکسان رفتار مدر این رویکرد، در کالس با همه فراگی). 1999واکسمن و والبرگ، (

 . ندیآ یها توجه گردد، همه به یک شکل در م یگانه آن يها جنبه

چنین نظامی هم . که براي آنان تعیین شده است تدریس کنند ییها معلمان ما اجبار دارند که مطابق برنامه

را در انتقال دانش و ارزش فراگیر به  و ارزش معلم) 1971نلر، ( سازد یفراگیر و هم معلم را با خود بیگانه م

). 1966براون، ( شود یبلکه عرضه م شود یدر این رویکرد، دانش انتقال داده نم. دهد یمحصول این انتقال تنزل م

در نهایت تفکیک و جدایی نقش معلم و فراگیر در فرایند یاددهی ـ یادگیري آن گونه که در این رویکرد مطرح 

 .زیرا در فرایند آموزش معلم و فراگیر در تعامل با یکدیگر قرار دارندشده است ممکن نیست 

از جمله نقاط قوت . منطقی با نقاط قوت و ضعفی همراه است ییگرا نیز همانند رویکرد تجربه ییگرا رویکرد عمل

ش است و ها، به دلیل فعالیت یادگیرندگان در فرایند یادگیري، سطوح آگاهی و نگر این رویکرد رشد عالیق آن

. ابدی یها ارتقاء م ها در فرایند یادگیري و انگیزه درونی آن عالوه بر این، شادابی، نشاط و حفظ سرزندگی آن

ها در مقابل فراموشی است؛ زیرا  شدن یادگیري و دوام و مقاومت بهتر آموخته دار یچنین روشی، موجب معن

این رویکرد، همانند رویکرد اول، با  )1995، )فولکوول( دهند یرا سازمان م شانیها فراگیران، خود، آموخته

از روش حل  تواند یاین رویکرد این است که معلم نم يها تیاز جمله محدود. نیز رو به رو است ییها تیمحدود

مختلف دانش از جمله دانش زیباشناختی، دانش فلسفی و غیره استفاده کند  يها طهیآموزش ح مسئله براي

از انتقال اصول، مفاهیم و  تواند یمعلم در کالس نم). 1376، نقل در باقري و همکاران، 1976پیترز و هرست، (

اند  کند؛ زیرا در فرایند یاددهی ـ یادگیري، معانی که از قبل شناخته شده یپوش ها در فرایند آموزش چشم مهارت

 .باید در مرکز توجه قرار گیرند

یز، در نقد از روش حل مسئله پیشنهادي دیویی، معتقد است ن) 1376، نقل در باقري و همکاران 1954)کوهن 
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که آراي دیویی در اولین مرحله از روش حل مسئله، یعنی برخورد با موقعیت مبهم و زاده شدن فکر در عمل 

ها گرایش زیادي به دانستن  که در آن کند یمشاهده کودکان آشکار م دیگو یوي در این مورد م. قابل تأمل است

منجر  يا براي دانستن است و تاریخ علم نشان داده است که کنجکاوي آزاد ممکن است به نتایج خیره کننده

 .شود

نیست که بتوان آن را در  يا وهیمعتقد است که هر چند روش حل مسئله داراي فوایدي است اما ش) 1971(نلر 

در نقد روش معلم در این رویکرد معتقدند که ) 1990(وانگ و زولر  .یري به کاربستکلیت فرایند یاددهی ـ یادگ

که  شود یحل باعث م آزاد گذاشتن فراگیران در فرایند یادگیري و وادار کردن آنها به منظور پیدا کردن راه

ر خالف رویکرد قبل که به اعتقاد این محققان در این رویکرد براي فراگیر، ب. فراگیران خود را در تاریکی ببینند

همه چیز در اختیار وي قرار داشت، مسیري وجود ندارد که تا در پرتو آن بتواند خود را ببیند؛ بنابراین، فراگیران 

مدرسه و معلم باید این اطالعات و . براي اندیشیدن احتیاج به مواد اولیه یعنی اطالعات، مفاهیم و مهارت دارند

البته این تذکر الزم است که تجسم اطالعات و معلومات مذکور باید نه . قرار دهد ها معلومات را در اختیار آن

 .قدر کم باشد که ایجاد انگیزه نکند و نه آن قدر زیاد باشد که موجب توقف فعالیت ذهنی فراگیران گردد آن

. اند، نارسا است داده دیویی ارائه ، آن گونه که پیرس ویشیاند نظریه حل مسئله یا مسئله) 1960(به اعتقاد شفلر 

هاست، از  با مشکالت عملی معادل گرفت؛ زیرا مسائلی که تحقیق علمی درصدد حل آن توان یمسائل را نم

اندیشه دانشمند هنگامی که پاسخ مسائل را . ردیگ یپیشین سرچشمه م يها شینظري و نتایج آزما يها نهیزم

اهمیت اندیشه علمی در  نیتر شیمسئله مهم است و ب یافتن مسئله به اندازه حل. کند یفروکش نم ابدی یم

  .اند افتهیجست و جو، صورت بندي و پرداخت مسائلی است که هنوز جنبه عملی ن

در زمینه نقش معلم و فراگیر در  ییگرا منطقی و عمل ییگرا مکتب تجربه يها افتهی يساز کینزد

 فرایند یاددهی ـ یادگیري 

برخورداري  رغم یکه هردو رویکرد، عل دهد ینشان م ییگرا منطقی و عمل ییگرا تجربهنقد و بررسی رویکردهاي 

حال به منظور کاهش . آموزشی بوده و هستند يها تربیتی براي نظام يها خاص، متضمن داللت ییها یاز کاست

اختالف نظرهاي موجود، براساس آراء صاحب  رغم یتربیتی این دو رویکرد، عل يها و افزایش داللت ها تیمحدود

نکته اساسی . هاست نظري و عملی آن يها افتهیکه راهبرد اساسی، در واقع، نزدیک کردن  رسد ینظران به نظر م

و دستورالعمل نسبت به نقش معلم است؛ زیرا در  ها دگاهیاین دو رویکرد، تقریب د يها افتهی يساز کیدر نزد

از ). 1999واکسمن و والبرگ، (یري، معلم و فراگیر در ارتباط متقابل با یکدیگر قرار دارند فرایند یاددهی ـ یادگ

رویکرد مورد مطالعه؛ نزدیک سازي نقش فراگیر محقق  2 يها افتهینقش معلم، در  يساز کیاین رو، در سایه نزد

  )1998، ولترز، 1978(  یگوتسکی، و1998؛ وانگ و همکاران، 1992(  تیلیتل و کوکران اسم)خواهد شد 

این دو رویکرد را در  يساز کیهستند که امکان نزد یپردازان هیاز جمله نظر) 1992(لیتل و کوکران اسمیت 

. اند پژوهشی مربوط به حوزه تخصصی خود مورد مطالعه قرار داده يها افتهیچگونگی نقش معلمان در برخورد با 

 پژوهشی يها افتهیاین محققان یادآور شدند که معلمان را باید نسبت به این حقیقت آگاه کرد که نخست، 
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، تنها منبع تولید شوند یمتخصصان و پژوهشگران هرچند که از جمله منابع معتبر و ارزشمند دانش محسوب م

علمی در کالس، هر چند الزم و ضروري است، کافی نیست؛  يها افتهیها از  تند و دیگري، استفاده آندانش نیس

 .مواجه هستند يا نشده ینیب شیپیچیده و پ يها تیدر کالس درس با موقع) معلمان(زیرا آنان 

پژوهشی و اهمیت انتقال آنها به فراگیران، باید  يها افتهیآموزشی ضمن برجسته کردن  يها از این رو، نظام

آموزشی با روش پژوهش در عمل  يها معلمان را طی دوره ( منظور برخورد مناسب با  به1 یکنش پژوه

البته این تذکر الزم است که در حال حاضر، چنین حرکتی . نشده در کالس آشنا کنند ینیب شیپ يها تیموقع

اسالمی ایران توسط پژوهشکده تعلیم وتربیت آغاز شده است، ولی بسیار در نظام آموزش و پرورش جمهوري 

 .ضعیف و نارساست

رویکرد در زمینه نقش معلم اعتقاد داشتند که براي  2) تلفیق( يساز کینیز در زمینه نزد1998 وانگ و همکاران

 يها انش و مهارت، به مهارتها عالوه بر د سازگار کردن فراگیران با عصر فراصنعتی و اطالعات، باید معلمان آن

که امروزه، تولید اطالعات به  ییجا حال از آن. فکري سطوح باال، از جمله توانایی حل مسئله نیز مجهز باشند

ها در قالب کتاب و کالس درس ممکن نیست؛ از این رو تنها انتقال دانش و انباشتن  حدي است که یادگیري آن

فکري و برخورد مطلوب با حجم عظیم  يها به افزایش مهارت تواند ینم انبوهی از اطالعات در ذهن فراگیران

برخورد بهینه با عصر اطالعات و وفور دانش، عالوه بر تسلط علمی و . اطالعات یا توانایی حل مسئله منجر شود

بر انتقال دلیل، الزم است که معلمان عالوه  نیهم به. فکري سطوح باال نیز نیازمند است يها اطالعاتی به مهارت

فکري با محتوا و  يها فکري سطوح باال و مرتبط کردن مهارت يها دانش و اطالعات علمی به پرورش مهارت

 .همراه کردن آنها با هم بپردازند

فکري سطوح باال روبه رو  يها راه پرورش مهارت نیتر معتقد است که براي معلم، شاخص) 1978(ویگوتسکی 

ها چالش  شان فراتر است؛ در این حالت مسائل براي آن ذهنی يها ییکردن آنها با مسائلی است که از توانا

 .افتد یبرانگیز شده و ذهن براي معلوم کردن موقعیت مجهول به فعالیت م

تدریس را  يها روش يزسا کی، در مطالعات خود در زمینه عملکرد معلم در کالس درس نزد)1998(ولترز 

تدریس مستقیم و غیرمستقیم، وقتی به بهترین نتیجه منجر  يها وي معتقد است که تلفیق روش. کند یمطرح م

خواهد شد که معلم چند روش آموزشی، اعم از آموزش مستقیم و غیرمستقیم را در مدیریت کالس ادغام کند تا 

که چنین ادغامی به  شود یوي یادآور م. ها انطباق دهد گروه بتواند تدریس و تعلیم را با نیازهاي فراگیران و

به اعتقاد وي، تأثیر این تلفیق چنان متنوع است که سنجش آن دشوار . نیازمند است يا مدیریت ماهرانه حرفه

پیش از خدمت و ضمن خدمت با فلسفه  يها آموزشی باید معلمان را طی دوره يها به همین دلیل، نظام. است

آموزشی معلمان باید  يها در طی دوره .ها آگاه کنند مختلف تدریس، چرایی و چگونگی استفاده از آن يها روش

شاید . ها را در کالس دو چندان کند عملکرد آن تواند یتدریس م يها متقاعد شوند که ترکیب صحیح روش

ها در به  شان و حمایت از آنخود يها ها در کالس بهترین راه متقاعد کردن معلمان به این دید، کارکردن با آن

 )1988، (و شاورز ) سیجو(تلفیقی باشد  يها اجرا گذاشتن روش
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برگرفته از مباحث  یشناخت ، این رویکرد نیز وجود دارد که مباحث روشها افتهی يساز کیدر مقابل رویکرد نزد

به همین دلیل، براي نزدیک سازي موضع روش شناختی مکاتب مختلف فلسفی . است یشناس معرفت

از این رو، بدون نزدیک سازي مبانی معرفت شناختی، . مبانی معرفت شناختی آن مکاتب الزم است يساز کینزد

 مبانی روش شناختی از قبیل نقش معلم و فراگیر در فرایند یاددهی ـ یادگیري ممکن نیست يساز کینزد

 )1967) (ادواردز(

 يساز کینزد نهنزدیک سازي مبانی روش شناختی را مدنظر داشته ) 1967(که پل ادواردز  رسد یبه نظر م

پژوهشی دو رویکرد مطرح است نه مبانی روش  يها افتهی يساز کیرا، در حالی که در پژوهش اخیر نزد ها افتهی

) تلفیق) يها يمعلم تابع نزدیک ساز يا رشد حرفه بنابراین، همان طوري که گفته شد،.شناختی آن مکاتب

عناصر پیشنهادي دو رویکرد مورد مطالعه است؛ زیرا معلم عنصر اصلی در بهبود تدریس و یادگیري فراگیران به 

وي به عنوان فرایند تسلط بیشتر بر کار، احاطه بر متغیرهاي مؤثر در کار و ارتقاي  يا رشد حرفه. دیآ یشمار م

در سایه . هاست پیامد تغییرات اساسی و دیر پا در دانش و مهارت آن يا و برون حرفه يا توان رقابت درون حرفه

یکرد مورد مطالعه است که به طور خود به خودي نزدیک سازي نقش فراگیر در دو رو ییها يساز کیچنین نزد

  .شود یممکن م

 نقش معلم و فراگیر) تلفیق( يساز کیتربیتی نزد يها داللت

، وانگ و همکاران )1992(لیتل و کوکران اسمیت  لیو صاحب نظرانی از قب پردازان هیبراساس تحلیل آراء نظر

که  شود ینتیجه حاصل م اند، این که باب نزدیک سازي را گشوده) 1998(و ولترز ) 1978( یگوتسکی، و)1998(

درباره نقش معلم و فراگیر در فرایند  ییگرا منطقی و عمل ییگرا پژوهشی دو مکتب تجربه يها افتهی يساز کینزد

تربیتی متعددي مترتب  يها آموزشی داللت يها در نظام يساز کییاددهی ـ یادگیري ممکن است و بر این نزد

  .است

در جرح و تعدیل باورهاي آنان نسبت به ماهیت  توان یبراي معلمان را م يساز کیآموزشی این نزد يها داللت

ها،  و مهارت روش شناختی آن يا و ارتقاء دانش حرفه يریپذ تیتدریس و یادگیري، افزایش دامنه مسئول

در برخورد با مسائل ) معلمان(کردن آنان  گر میگسترش بینش و عجین کردن آنها با جریان آموزش و خودتنظ

حل  یا به عبارتی مسائل آموزشگاهی، شناسایی مشکالت یاددهی ـ یادگیري فراگیران و یافتن راه يا حرفه

است که حضور معلم در فرایند تدریس به حضوري  يساز کیدر سایه چنین نزد. ها خالصه کرد مناسب براي آن

  .واقعی و عملی مبدل خواهد شد

آموزشی پیش از خدمت  يها براي معلمان افزایش کیفیت دوره يساز کیتربیتی چنین نزد يها از دیگر داللت

  .آموزش عالی ضمن خدمت است يها و دوره) تربیت معلم(
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نظران حوزه تدریس معتقدند که در طراحی و  دو تن از صاحب) 1980، 1988(در این زمینه جویس و شاورز 

تدریس، توجه به چند نکته اساسی الزم و ضروري است، بدین شرح که  يها آموزشی روش يها برگزاري دوره

 :الزم است در آموزش هر روش

 ابتدا به طور کامل به معرفی روش جدید پرداخته شود؛ 

 نحوه اجراي روش جدید به وسیله مدرسان به نمایش گذاشته شود؛ 

 داده شود؛ کنندگان در خصوص کاربست روش جدید بازخورد  به شرکت 

 کنندگان در هنگام اجراي روش در مدارس خودشان هدایت عملی شوند شرکت. 

، هر قدر که خوب يا به اعتقاد این محققان، گذراندن یک دوره کوتاه مدت در دانشگاه یا یک مرکز آموزش حرفه

معلمان طی . ته باشدتأثیر مهمی بر کارآیی و اثربخشی کار معلم در کالس داش تواند یسازماندهی شده باشد، نم

ها را  عملکرد آن تواند یجدید م يها آموزشی یا روش يها آموزشی باید متقاعد شوند که ترکیب روش يها دوره

ها  ها، کارکردن با معلمان در کالس خودشان و حمایت از آن تنها راه متقاعد کردن آن. در کالس دو چندان کند

 يها افتهی يساز کیکه باب نزد یپردازان هیساس تحلیل آراء، نظربرا.جدید است يها در به اجرا گذاشتن روش

در زمینه نقش معلم در فرایند یاددهی ـ یادگیري را  ییگرا منطقی و عمل ییگرا پژوهشی دو مکتب تجربه

که به دلیل داشتن ارتباط متقابل معلم و فراگیر در فرایند یاددهی ـ  شود یاند این نتیجه حاصل م گشوده

پژوهشی در زمینه نقش معلم  يها افتهی يساز کی، از آن جایی که نزد)1999واکسمن و والبرگ، )یادگیري 

  .در زمینه نقش فراگیر نیز ممکن خواهد بود يساز کیممکن است، چنین نزد

خودتنظیمی . کردن آنان در فرایند یادگیري است گر میداللت آموزشی این نزدیک سازي براي فراگیران، خودتنظ

این سازه ابتدا . پردازد یاست که به پررنگ کردن نقش فراگیر در فرایند یادگیري م ییها از مقوله (1( يریگادیدر 

اهمیت این سازه در فرایند یادگیري به . مطرح شد) 1990نقل در زیمرمن، )(2(توسط باندورا  1967در سال 

که برگرفته از (پردازش اطالعات  مورد توجه مکاتب مختلف روانشناسی از قبیل رفتارگرایی، حدي است که

که برگرفته از مکتب فلسفی ( ییگرا و ساخت ییگرا شناخت يها هیو نظر) است ییگرا مکتب فلسفی تجربه

   .قرار گرفته است) است ییگرا عمل

خودتنظیمی در یادگیري به مشارکت فعال فراگیر از لحاظ رفتاري، شناختی، فراشناختی و انگیزشی در فرایند 

، در گر میافراد خودتنظ يها یژگیمطالعات انجام شده در زمینه و .(1990، (1( مرمنیز( شود یري اطالق میادگی

براي خود  يا انهیگرا ، اهداف تحصیلی واقعاند ختهیفرایند یادگیري، حاکی از آن است که این افراد معموالً خودانگ

و از راهبردهاي  پردازند یهدف به تغییر راهبرد م ، تغییر هدف را درك کرده و متناسب با تغییرکنند یانتخاب م

، از چرایی و چگونگی استفاده از آن راهبردها آگاه و در کنند یکارآمد براي دستیابی به اهداف خود استفاده م

عالوه بر این، افراد مذکور در استفاده بهینه از . دهند یصورت لزوم، راهبردهاي مورد نیاز را مورد بازنگري قرار م

نابع در دسترس مانند زمان، مکان، همساالن، والدین، معلمان و منابع کمکی در ساخت و خلق و انتخاب م

  )1986پینتریچ، ( دهند یسعی وافري از خود نشان م دهد یکه یادگیري را افزایش م ییها طیمح
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  يریگ جهینت

اساسی نظام تعلیم وتربیت مؤلفه یاددهی ـ  يها دریافت که یکی از مؤلفه توان یبا عنایت به مباحث گذشته م

تعلیم وتربیت در حوزه یاددهی ـ  يها نظام يریگ دو مکتب فلسفی عمده که همواره جهت. یادگیري است

سی نقد و برر. ییگرا منطقی و مکتب عمل ییگرا مکتب تجربه: اند از اند عبارت یادگیري را تحت تأثیر قرار داده

نگاه هرکدام . که کاربرد هر یک با نقاط قوت و ضعفی همراه است دهد یرویکردهاي هرکدام از دو مکتب نشان م

معنا که هر یک از  نیا به. از رویکردها به نقش معلم و فراگیر در فرایند یاددهی ـ یادگیري نگاهی جزیی است

 .نگرد یگیري مخاص، به نقش معلم و فراگیر در فرایند یاددهی یاد يا هیزاو

در ارزیابی این دو  (1999)و واکسمن و والبرگ ) 1992(، لیتل و کوکران و اسمیت )1998(وانگ و همکاران 

اند که هرکدام از این  رویکرد، هر دو رویکرد را براي نظام تعلیم و تربیت سودمند ارزیابی کرده و یادآور شده

ولی . آموزشی در نظام تعلیم و تربیت قرار گیرند يها يگذار تاسیبه تنهایی پایه اتخاذ س توانند یرویکردها، م

برخوردار نبوده و بنابراین  ينگر نکته اساسی این است که هیچ یک از این رویکردها از خصوصیت همه جانبه

ر از این رو، به نظ. به معلم و فراگیر در فرایند یاددهی ـ یادگیري از جوانب و زوایاي مختلف بنگرند توانند ینم

 ينگر آموزشی منتسب به هرکدام از این دو حوزه نیز متأثر از فقدان همه جانبه يها که مشکالت نظام رسد یم

آموزشی به منظور کاستن مشکالت دیرینه  يها بنابراین، ضروري است که نظام رویکردهاي جاري در آن باشد؛

دستاوردهاي هرکدام از این دو  يساز کیخود در زمینه نقش معلم و فراگیر در فرایند یاددهی ـ یادگیري نزد

 انیگرا در جلب توجه تجربه توان یاین دو مکتب را م يها افتهینزدیک کردن . مکتب را مورد توجه قرار دهند

 يساز کیدر سایه تلفیق یا نزد. و بالعکس جست و جو کرد ییگرا مکتب عمل يها افتهیمنطقی، یا حامیان آن به 

امیدوار بود که نقش معلم و فراگیر  توان ی، مییگرا منطقی و عمل ییگرا مکتب تجربه تجربیات و دستاوردهاي دو

تربیت معلم و کیفیت آموزشی هرکدام  يها در فرایند یاددهی ـ یادگیري بهبود و گسترش یابد و چگونگی روش

و خودکاري  کوتاه مدت و بلند مدت ضمن خدمت ارتقاء یابد و پیدایش و بسط روحیه استقالل يها از دوره

  .فراگیران در فرایند یادگیري را موجب شود
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 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ شیپژوه مؤسسه 

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود

 
 

    :پیوندگاه

  

 

  koodaki.org  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه  کودکی

  iranak.org  کودکی ایران  ایرانک

  ketabak.org  خواندن جهان به اي پنجره  کتابک

  amoozak.org  محور کودك خالق آموزش  آموزك

  khanak.org  بخوان من با  خوانک

  rootak.org  نوجوان و کودك فرهنگی ارتباط پایگاه  روتک

  dabire.org  بنویسی درست تا بیاموز، درست  دبیره

  koodakar.org  محروم و کار سازي کودکان توانمند و صندوق آموزش

 hodhod.com  نوجوان و کودك هاي کتاب ترین گزیده  هدهد کتاب


