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 و تنظیم : فرشته انصاریتهیه 

وهش محور در تاريخ سه شنبه پژتخصصي توسعه و آموزش و پرورش  –نشست علمي 

به همت انجمن جامعه شناسي آموزش و پرورش ايران در  03:52الي 03:52در ساعت  09/9/92

 سالن سراي اهل قلم برگزار شد . 

 

 حي بر آنشر

آقاي دكتر متين اين گونه شروع كردند : در آغاز اين گفتار بايد به اين پرسش پاسخ داد كه 

توسعه چيست و شاخص هاي يك جامعه ي توسعه يافته كدامند ؟ چنان چه جامعه اي بخواهد 

بايد چه عواملي را مورد توجه قرار دهد ؟ در اين راستا پرسش به سمت توسعه گام بردارد 

ي مطرح مي شود كه نقش نظام تعليم و تربيت در دست يابي به اهداف توسعه ي اقتصادي ديگر

، اجتماعي و فرهنگي چيست ؟ پس از آشكار شدن اين نقش آن گاه بايد به اين پرسش 

پرداخت كه نظام تعليم و تربيت چگونه مي تواند كفايت و كارايي الزم را براي ايفاي چنين 

اين بخش روشن خواهيم ساخت كه تقويت بينش علمي و تربيت نقشي به دست آورد ؟ در 

در  ِ  دانش آموز فكور و معلم پژوهنده ره يافتي است كه نيل به آموزش و پرورش به آفرين

 خدمت توسعه را فراهم مي آورد . 

 تخصصي توسعه و آموزش و پرورش –نشست علمي 

 )توسعه وآموزش و پرورش پژوهش محور( 

 متين سخنران : دكتر نعمت اهلل

 عضو پژوهشكده ي مطالعات آموزش و پرورش
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 نظريه ها و مفهوم سازی های مربوط به توسعه

د بعدي دانست كه مستلزم تغييرات معتقد است كه توسعه را بايد جرياني چن "مايكل تودارو"

اساسي در ساخت اجتماعي ، طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي ، 

 كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است .

 

 توسعه ی انساني

و انسان در فرايند توسعه هم به عنوان عامل مهم مد نظر مي باشد كه بايد بار گران هر تحول 

 تكامل منجر به توسعه را به دوش كشد و هم به عنوان مقصد نهايي فرايند توسعه است .

توسعه ي انساني روندي است كه طي آن امكانات افراد بشر افزايش مي يابد . در همه سطوح 

توسعه ، مساله بنيادين براي مردم عبارت است از : برخورداري از زندگي طوالني همراه با 

يابي به دانش و توانايي نيل به منابعي كه براي پديد آوردن سطح مناسب  تندرستي ، دست

 زندگي الزم است .

سه شاخص عمده به عنوان شاخص هاي توسعه ي انساني مطرح شده است : طول عمر ، سطح 

 دانش و سطح معاش آبرومند .

 توسعه بايد حداقل داراي سه هدف و براي انسان ها باشد :

تر به كاالهاي تداوم بخش زندگي مانند غذا ، مسكن ، بهداشت و امنيت و .امكان دسترسي بيش0

 توزيع گسترده تر اين گونه كاالها .

.افزايش سطح زندگي از جمله درآمدهاي باالتر ، تامين اشتغال بيشتر ، آموزش بهتر و توجه 0

 بيشتر به ارزش هاي فرهنگي و انساني . 
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از قيد بردگي و  شان اعي افراد و ملل از طريق رهايي.گسترش دامنه انتخاب اقتصادي و اجتم5

وابستگي نه تنها نسبت به ساير افراد و كشورها بلكه هم چنين نسبت به نيروي جهل و بدبختي 

 بشري . 

 

 ويژگي ها و شاخص های جامعه ی توسعه يافته كدامند ؟

تحول در تماعي ، .تحول در فكر ، در رفاه ، تحول در آموزش و پرورش ، تحول در عدالت اج0

 نظم ، تحول در قانون پذيري از ويژگي هاي توسعه يافتگي است .

.جامعه توسعه يافته جامعه اي است پويا در عرصه هاي علمي و فني ، اجتماعي ، سياسي ، 0

فرهنگي و اقتصادي . جامعه ي توسعه يافته را انسان هاي توسعه يافته اداره مي كنند . اين جامعه 

 سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي خيلي آمادگي دارد .  براي مشاركت

.انسان توسعه يافته وضع موجود را طبيعي تلقي نمي كند . به نظر انسان توسعه يافته وضع 5

خواهد كرد .  رموجود حاصل تحوالت گذشته است و با در نظر داشتن آينده ، اين وضع نيز تغيي

هراسد و همواره در جستجوي تكاپوست . استقالل راي و از شك علمي نمي  انسان توسعه يافته

انديشه دارد . به تغيير مداوم باور دارد و تجربه ي علمي را اهميت مي دهد . از تعصب به دور 

 است . جهاني مي انديشد . ملي عمل مي كند و جمع گرا است . 

 

 ويژگي ها و شاخص های توسعه كدامند ؟

شكوفايي اقتصادي ، در حكومت بر پايه داد و دانش و شاخص هاي توسعه را مي توان در 

حاكميت مردم و حكم فرما بودن قانون و نظم در جامعه و پيشرفت فرهنگ و در راس آن 

 خودآگاهي و آگاهي و هوشياري افراد جامعه خالصه كرد .

 شاخص هاي عقب ماندگي علمي 
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 .نبود تصور روشني از علم و فعاليت هاي علمي0

 ش روح علمي در كودكان و نوجوانان.فقدان پرور0

 .بي خبري از مسائل اساسي جامعه5

 .بي اعتنايي به علوم انساني4

 .فقدان برنامه هاي پژوهشي هدفمند و سازمان يافته در مراكز آموزشي3

.عدم تامين زندگي مادي دانشمندان و پژوهشگران و احترام نگذاشتن به قشر انديشه گر در 6

 جامعه از نظر فرهنگي

 عقب ماندگي را مي توان در ركود علمي و فني و هنري و اخالقي خالصه كرد . .3

 

 عوامل موثر در توسعه

.از نظر صاحب نظران توسعه متاثر از چهار عامل است : منابع زيرزميني و طبيعي ، سرمايه ، 0

 فن آوري و منابع انساني كه به كمك تشريح عوامل چهارگانه فوق علل رشد و عقب ماندگي

كشورها مشخص مي شود . اما پرسش اساسي اين است كه از ميان عوامل فوق كدام يك نقش 

 اساسي تري در رشد و توسعه جوامع ايفا مي كند ؟

كه به عنوان يكي از تحليل گران نو انديش   Charles Handyمتفكر معاصر چارلز هندي .0

زمينه عبارت بسيار گويا و اوضاع اقتصادي و اجتماعي جوامع مختلف شناخته شده در اين 

دي صاكسي قبول مي كند كه موفقيت اقت امروز هر"صريح و آموزنده اي دارد و مي گويد : 

ژاپن هيچ ارتباطي به مواد خام نداشته و در عوض كامالً مبتني و متكي بر شيوه تعليم و تربيت 

وانست در مورد بقيه . ما دير فهميديم كه همين امر مي ت "و نحوه ي اداره ي مردم بوده است

شد . ما بايد مردم خود را به دارائي هاي خود تبديل كنيم و بيشتر دارائي باكشورها هم صادق 

 هاي خود را هم به انواع دارائي هاي فكري و معنوي بدل نماييم .
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.تافلر نظريه پرداز مشهور آينده نگر نيز در ميان ويژگي هاي مهم اقتصاد يا شيوه ي توليد 5

به عنوان نخستين ويژگي ياد مي كند و تصريح مي نمايد  "دانايي"ر موج سوم از عنصر ثروت د

كه در اثر استفاده صحيح از اين عنصر مي تواند جانشين غايي ديگر نهاده ها يا عوامل اصلي 

توليد در اقتصاد موج دوم )صنعتي( شود كه عبارتند از : زمين ، نيروي كار ، مواد خام و 

ين مختصر مي توان نتيجه گرفت كه عامل چهارم يعني عامل منابع انساني ، اساسي سرمايه . از ا

نقش زيربنايي نظام ترين نقش را در نيل به اهداف توسعه جوامع بر عهده دارد . به اين ترتيب 

هاي آموزشي در كليت سطوح ، در تحقق آرمان هاي جامعه روشن مي شود . شكلي كه در زير 

 الگوي مناسب توسعه در جهت مباحث ذكر شده مي باشد . آمده است نمايان گر

 

 الگوي مناسب توسعه– 0شكل شماره 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

توسعه 

 اقتصادي

توسعه ي علمي 

 و فرهنگي

آموزش و 

 پرورش

ايجاد و تقويت 

بينش ها و 

بنيادهاي صحيح 

 علمي

ايجاد و تقويت 

بينش ها و بنيان 

هاي صحيح 

 فرهنگي
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 آموزش و پرورش و توسعه

رسالت اصلي آموزش و پرورش تربيت علمي و اخالقي افراد است لذا از اين منظر آموزش و 

بستر ساز توسعه باشد بايد بر پايه ي  پرورش پايه اساسي توسعه محسوب مي شود . آموزش كه

بينش علمي ، تفكر انتقادي ، مهارت هاي اساسي زندگي و ... را به سطح تك تك اعضاي 

 جامعه برساند .

نظام آموزشي از ساير پديده ها و نظام هاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي تاثير مي 

است و بر كليه ي پديده هاي اجتماعي  پذيرند . از سوي ديگر موجد تحول علمي و فناوري

اثرگذار است . چنين رابطه دو سويه اي نيازمند برخورد علمي با فرايند آموزش و پرورش است 

 مند. آموزش و پرورش فرايندي است پيچيده و هدف دار در راستاي تحقق آرمان هاي ارزش

تقال ميراث فرهنگي و جامعه ، رشد و پرورش علمي ، اجتماعي ، شناختي و جسمي و نيز ان

شكوفايي استعدادهاي كودكان ، نوجوانان و جوانان . آموزش و پرورش زمينه ساز تربيت 

 نيروي انساني براي بخش هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور است . 

ا تحوالت روزافزون بنتقد ، همگام مش و پرورش ، تربيت انسان آگاه ، تحقق اهداف آموز

همگي مستلزم داشتن برنامه مناسب ، اجراي برنامه ، ارزشيابي و پژوهش محوري و جهاني ، 

پژوهش انگيزي است و به همين دليل است كه به منظور توسعه همه جانبه كشور در ابعاد 

توسعه ي كشور . برنامه توسعه ساله  3گي و اجتماعي در قالب برنامه هاي ناقتصادي ، فره

 و اجرا مي شود .آموزش و پرورش نيز تدوين 

اعتقاد دارد كه توسعه فقط از طريق ارتقاء سطح فرهنگ تحقق پذير است .  "آرنولد آندرسن"

 زيرا :

 .براي پيشرفت هاي فني و اقتصادي بايد قبالً آموزش و پرورش را گسترش داد .0

اندك .ملت بي سواد قادر به برقراري ارتباط با يكديگر نيستند و تاثيرشان در امور عمومي 0

 است .
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 .متعهد شدن حكومت در فعاليت ها به كار ماموران دولتي با سواد بستگي دارد .5

.آموزش و پرورش عالوه بر آموختن مهارت هاي فني و حرفه اي و علوم مختلف ، الگوهاي 4

 تازه ي رفتاري ايجاد مي كند . 

 

 تربیت انسان ، رسالت دشوار آموزش و پرورش

ان ماموريت اصلي آموزش و پرورش در فرايند توسعه در باالترين انسان و تربيت وي به عنو

سطح توجه قرار دارد . نهايتاً توسعه با هر فرايند و ساز و كاري بايد در خدمت انساني باشد كه 

 در جامعه زندگي مي كند .

قق اهداف و ماموريت هاي محوله دربرگيرنده ي چهار حوظايف آموزش و پرورش را براي ت

اين  كلي در ابعاد ذهني ، ابعاد شخصيتي ، ابعاد اجتماعي و ابعاد توليدي مي داند .گستره ي 

وظايف تاثيرگذاري و پوشش سازمان هاي آموزشي را بر دامنه ي گسترده از محدوده ي 

 زندگي آدميان در دنياي كنوني به خوبي روشن مي سازد .

 

 نآری اپیچیدگي آموزش و پرورش ، فراگیری و تاثیر گذ

زش و پرورش را يكي از دشوارترين يا در حقيقت دشوارترين صناعت بشري دانسته اند . آمو

ست رشد همه جانبه و جامع االطراف انسان ها در كه انسان موضوع تعليم و تربيت ا ار آن جا

ابعاد مختلف يا به عبارت ديگر خلق و ساختن دوباره ي او پس از خلقت نخستين ، دستور كار 

 تربيت است .اصلي تعليم و 

در حال حاضر آموزش و پرورش فراگيرترين سازمان هاي اجتماعي در جهان به شمار مي رود 

. اين سازمان بخش عمده اي از جمعيت كشور را به عنوان دانش آموزان و معلمان تحت پوشش 
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نيز  . بر اين تعداد اولياء دانش آموزان ونيروهاي ساير دستگاه ها ي مرتبط راقرار مي دهد خود 

 بايد بيافزاييم . 

 

 آموزش و پرورش كارآمد چیست و چگونه بر فرايند توسعه اثرگذار است ؟

اگر خواسته شود پاسخي كوتاه به اين پرسش ارايه گردد بايد به كاركردهاي عمده ي نظام 

آموزش و پرورش اشاره شود . به نظر مي رسد نظام آموزش و پرورش دو دسته كاركرد 

 ست :اساسي را دارا ا

 .مهارت آموزي و انتقال و توليد دانش0

 .ايجاد و انتقال هنجارها و ارزش هاي پيش نياز توسعه و تعبيه نظام شخصيتي متناسب با آن .0

تلف به خموزش مهارت ها و تخصص هاي مآدسته ي نخست از كاركردهاي فوق معطوف به  

به نسل ديگر  ييراث بايد از نسلبشر است . اين متقال ميراث دانشي و علمي افراد جامعه و ان

 منتقل شده و با انباشت آن زمينه هاي زايندگي و توليد بيشتر دانش را فراهم سازد . 

ضمن برشمردن نقش برجسته ي منابع انساني در قياس با منابع مادي در فرايند  "هاربيسون"

رشد دهد و از ا و دانش مردمش را توسعه مي گويد : واضح است كشوري كه نتواند مهارت ه

ن در اقتصاد ملي به نحو موثري بهره برداري كند قادر نيست هيچ چيز ديگري را توسعه بخشد آ

. 

دسته ي دوم از كاركردهاي نظام آموزشي معطوف به تعبيه و ايجاد نظام شخصيتي متناسب با 

ش نياز هاي ذهني و ساختارهاي شناختي پيتوسعه است كه در آن ارزش ها ، هنجارها ، انگاره 

واهد آمد . پس آموزش و پرورش موزش و پرورش در افراد جامعه به وجود خآتوسعه ي 

نه تنها مي كوشد كه افراد را از دانش و مهارت بهره مند سازد و به آنان اين توانايي را  يرسم

بدهد كه هم چون عامل تحول اقتصادي در جامعه ي خود عمل كنند بلكه در عين حال ارزش 
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شه ها ، تفكرات و خواسته هايي به وجود مي آورند كه ممكن است بيشترين منافع را ها و اندي

 براي توسعه ي كشور داشته باشد .

از ديگر ارزش هايي كه صاحب نظران به آن ها اشاره داشته و معتقد هستند در آموزش و 

 پرورش ايجاد مي شود ، مشاركت پذيري است . ارزش هاي ديگر پيش نيار توسعه چون

عقالنيت ، كارايي ، اخالق خدمت به مردم ، توزيع قدرت ، خوداتكايي و استقالل ، ريسك 

پذيري ، مسئوليت پذيري ، عدم تقديرگرايي ، جديت و تالش ، تكثرگرايي فرهنگي با تاكيد 

بر تقويت هويت ملي ، آموزش شهروندي ، برابري فرصت ها ي تحصيلي ، پوشش تحصيلي ، 

ش انتقادي مي تواند با كمك ْآموزش و پرورش در جامعه فراهم آيد و پژوهش مداري و آموز

 با تحقق آن ها امكان نيل به جامعه ي توسعه يافته افزايش پيدا كند . 

 

 ضرورت توسعه ی بینش علمي و پژوهش مداری در آموزش و پرورش

ن ترين آن در اين كه بخشي از مديران ما در نظام آموزش و پرورش از باالترين سمت تا پايي

وهش علمي در زمينه ي مسائل آموزش و پژايت و توانايي خود با رها با همه ي هوش و د

عالوه اغلب به اهميت و  هپرورش و اصول و قواعد آن اشنايي عميق ندارند ترديدي نيست . ب

ضرورت استفاده از بينش علمي در اداره ي اموري كه به عهده دارند اعتقاد چنداني ندارند . 

تيجه در تصميم گيري هاي خود از شيوه هاي رايج پيروي مي كنند . اين در حالي است كه درن

مديريت آموزشي علم است و تابع قوانيني حاكم بر رهبري و مبتني بر تحقيقات جامعه شناختي 

مره ي مروجان علم و پرورندگان زو روان شناختي است . بسياري از معلمان كه در واقع در 

يند بنا بر قاعده بايد با بينش علمي آشنا باشند تا در سازندگي افكار آساب مي روح علمي به ح

 علمي دانش آموزان و جامعه موثر شوند . 

وضع  "هژپيا"علمي در ميان معلمان چيست ؟  شايد اين سوال مطرح شود كه دليل ضعف بينش

 غير فعال معلمان كشورها در قبال پژوهش هاي علمي را معلول چهار علت مي داند :
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 معلمان و مردم آموزش و پرورش را علم آن هم علمي دشوار نمي دانند ..0

به كار برند كه دولت تعيين و ابالغ كرده است و  جبورند برنامه ها و روش هايي را .معلمان م0

 از دست مي دهند .  در نتيجه استقالل فكري را

و مربيان به جاي آن كه به مطالعات مشترك و مبادله ي اطالعات خود  .صنف معلمان5

 بپردازند فقط مسائل صنفي را مطرح مي كنند . 

از .در اغلب كشورها تربيت معلم خوب صورت نمي گيرد و معلمان پس از فراغ از تحصيل 4

 مانند .جريان هاي علمي و فعاليت هاي تجربي دور مي 

موارد فوق در كشور ما نيز صادق است . به عنوان مثال مشاركت معلمان در برنامه ي معلم 

پژوهنده بسيار ضعيف است و آنان كه در اين برنامه شركت مي كنند اكثرًا با روش هاي علمي 

 و اقدام پژوهي آشنايي كامل ندارند . 

دانايان است . كساني بايد در راس آموزش و پرورش در جهان پر تغيير نيازمند نخبگان و 

كارها باشند كه ضمن داشتن مهارت و دانش به بينش علمي نيز مجهز باشند . جهان فردا جهاني 

 .  نيست  عضله بنياد ومغز بنياد است  ،   است كه در آن

كوتاه سخن اين كه براي ايجاد و تقويت بينش علمي نيازمند تحول در تمام اركان آموزش و 

هستيم كه در راس آن تحول در بينش و توانايي هاي معلمان ، مديران و دانش آموزان پرورش 

 است .

مجهز شدن به بينش علمي بستر فرهنگي و اجتماعي خاص مي طلبد . بنابراين براي ايجاد بينش 

 علمي در معلمان و شاگردان بايد كوشيد از طريق آموزش و پرورش بستر سازي هاي الزم

 د . شوز راه هاي گوناگون استفاده و ا انجام گيرد

 

 
بينش علمي در واقع فهم روش هاي علمي و درك 

 مساله است.چگونگي و كابرد آن ها در حل 

 



 

11 

داشتن بينش علمي را در پيروي از فرايندي كه در حل مساله كاربرد دارد تعريف مي كنند و 

 براي آن گام هاي زير را برمي شمارند :

 ..بررسي موقعيت تشكيل دهنده مساله ، ترديد ، دقت و تمركز درباره ي مساله 0

 .ت مناسب .كوشش در دادن پاسخي به نسب0

.كوشش در دادن پاسخ هاي گوناگون با روش هاي گوناگون ، چنان كه پاسخ هاي نخستين 5

 .ما نابسنده باشد 

 .توجه پي گير به هدف و افزايش انگيزه از اين راه.4

.توجه به جنبه هاي گوناگون مساله ، كشف رابطه هاي ضروري و چشم پوشي از آن چه 3

 .نامربوط به آن است 

تعريفي از بينش آن را معادل آن چه شيوه ي تفكر براي حل مساله خوانده شده است .جنين 6

قرار مي دهد . در واقع بينش علمي عبارت است از استفاده از روش علمي براي حل مشكالت 

 .است 

.كسي كه بينش علمي دارد وضع موجود را طبيعي تلقي نمي كند پيوسته تجربه مي كند ، از 3

هراسد . از تاريخ و پيشرفت هاي انسان ها درس مي آموزد . در جهان امروز  اشتباه كردن نمي

زندگي مي كند ، از گذشته مي آموزد و به آينده نظر دارد . مجهز به تفكر علمي است ، از 

تعصب و پيش داوري به دور است ، سعه ي صدر دارد ، همواره آماده پذيرفتن حقايق است ، 

 ست و به كارهاي گروهي اعتقاد دارد .اهل مشورت است ، جمع گرا ا
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 پژوهش مداری پیش نیاز آموزش و پرورش كارآمد و توسعه ی ملي

تحقيق و پژوهش هم در مقام راهبرد و هم در مقام راهكار به واقع يكي از شاخص هاي مهم 

توسعه بوده و تداوم آن را تضمين مي كند . نيازي به توضيح نيست كه توليد علم و فن آوري 

ر نمي باشد . سيل به پژوهش و پژوهشگران كارآمد مايجاد و تقويت بينش علمي جز با توسو 

 قابل توجه و تامل است .در آموزش و پرورش نيز پرداختن به پژوهش در چند بعد 

 .از بعد تربيت پژوهشگر0

 .از بعد اداره و تصميم سازي مبتني بر پژوهش0

و پژوهش داشتن ، خالق و نوآور بودن ، انتقاد  بينش علمي داشتن يعني اعتقاد به روش علمي

پذير و انعطاف پذير بودن . در مجموع كسي كه بينش علمي دارد ، در انجام كارهاي خود 

 مراحلي را از جمله :

الف.شناسايي مشكل  ب.بررسي علل مشكل    پ.تعيين و بررسي راه حل هاي ممكن   

تعيين نتايج حاصل از مقايسه راه حل ها با ت.تعيين معيارها براي سنجش راه حل ها    ث.

معيارها     ج.انتخاب راه حل مناسب   چ.اجرا و ارزيابي استفاده مي كند . از روند منظم فوق 

 مي توان مسايل را بدرستي تبيين نمود و از بينش علمي بهره مند گرديد .

توسعه ي ملي كمك نظام آموزشي زماني مي تواند به هدف تربيت پژوهشگر نايل شود و به 

نش انمايد كه بتواند موضوع پژوهشگري و پژوهش محوري را در بين معلمان ، مديران و د

موزان ترويج كند . به عبارت ديگر اعتقاد به پژوهش به عنوان يك راه كار و راه كارآمد آ

ي براي رسيدن به راه حل مسايل و مشكالت بايد در معلمان و دانش آموزان دروني شود و جزي

نيست مگر با داشتن عزمي راسخ و سر دي آنان شود . اين امر ممكن و مياز نظام ارزشي و اعتقا

هستند  ربيت معلماني پژوهش گر و پژوهش گرا چرا كه معلمان مهم ترين ركن نظام آموزشيت

 كه مي توانند با الگودهي مناسب شخصيت دانش آموزان را شكل دهند . 
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 سان محورآموزش و پرورش و توسعه ی ان

 چگونگي تربيت دانش آموز فكور و معلم پژوهنده براي ساختن جامعه ي توسعه يافته

 پژوهشي دانش آموزان اهميت اساسي دارد زيرا : –تربيت علمي 

.تربيت علمي ، بخشي از مهارت هاي اساسي مورد نياز زندگي است و سهم به سزايي در شكل 0

 پيوند با ساير ابعاد تربيت است .گيري شخصيت سالم دارد . اين تربيت در 

 .تربيت علمي يكي از هدف هاي اساسي آموزش و پرورش در دوره هاي مختلف است .0

گيري در موضوعات مختلف است )يادگيري د.تربيت علمي ضامن استمرار و عمق بخشي يا5

 مادام العمر( .

كر انتقادي الزمه ي يكي از ابعاد آموزش شهروندي آموزش   تفكر انتقادي است . آموزش تف

شهروندان خوب است و آن عبارت است از بررسي و آزمون هر قضيه اي به منظور تعيين ميزان 

انطباق آن با واقعيت . كساني كه تحت اين گونه آموزش ها قرار مي گيرند به سادگي تحت 

تاثير هيچ محركي قرار نمي گيرند و بدون سند و مدرك چيزي را نمي پذيرند ، بسيار 

ديرباورند ، از الگوي استدالل منسجم و منطقي تبعيت مي كنند و گرفتار اوهام و خرافات و 

پيش داوري و عاطفه گرايي افراطي نمي شوند . تفكر انتقادي عقالني است و پايه ي درست 

توانايي و ميل به جمع آوري ، ارزيابي و استفاده موثر از اطالعات هسته ي انديشيدن است . 

انتقادي است . آموزش زماني خوب است كه قدرت انتقادي را در انسان به وجود  اصلي تفكر

 آورد .

در اين شرايط دانش آموزان بدون سند و مدرك و يا شواهد و قراين چيزي را نمي پذيرند و 

پيش داوري نمي كنند . اين گونه آموزش تنها آموزشي است كه مي توان گفت در خدمت 

. پرورش تفكر خالق و حل مساله مستلزم تركيبي هنرمندانه است  تربيت شهروندان خوب است

حوزه ي نگرش ها و رويكردهاي فرد ، ارزش ها ، مهارت ها و داش مانند : رشد  از تركيب 

مداوم ، كنجكاوي ، حساسيت ، پشتكار ، واقع بيني ، بي توجهي ، صداقت عقالني ، انصاف ، 
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خودانتقادي ، حقيقت طلبي ، پيش بيني ، تشريح ، عدالت ، استقالل ، سنديت ، عقالنيت ، 

تجزيه و تحليل ، تركيب ، قضاوت و داوري ، خالصه كردن ، توان مشاهده  ،استنباط ، پژوهش 

، توان خواندن ، توان گوش كردن ، دانش موضوعات و هنرها ، دانش علمي ، دانش در مورد 

 انش اخالقي . خود ، دانش نيازها ، تجربيات و احساسات ديگران و د

 

 راهبردهای اساسي برای توسعه ی تفكر و تقويت بینش علمي دانش آموزان

.طرح سوال هايي براي انديشيدن : معلمان مي توانند در خالل سخنراني و با طرح سوال هايي 0

موزن را در مسير تفكر انتقادي هدايت كنند . سوال ها بايد عميق آاساسي براي انديشيدن دانش 

قادر به پاسخ گويي نيستند آن ها را در  ييموزان به تنهاآد به تفكر باشند . اگر دانش و نيازمن

گروه هاي كوچك سازماندهي كنيم و تفكر مستقل را در كالس بايد تشويق كنيم به گونه اي 

موز بتواند مستقل از ديگران ديدگاه خود را مطرح نمايد . بايد بدانيم يك سوال انش آكه د

خ داده نمي شود . دانش آموزان را تشويق كنيم تا استنباط هاي خود را مطرح خوب هرگز پاس

 نمايند .

استفاده از آزمايشگاه و كارگاه ها بهترين مكان ها براي تقويت مهارت تفكر انتقادي است . .0

توسعه ي يادگيري به روش علمي كه در آزمايشگاه اتفاق مي افتد مهم ترين گام در جهت 

 موزان است . ي دانش آمتقويت بينش عل

.ايجاد عالقه به واقعيت ها ، پرورش شهامت متفكرانه ، پرورش پشتكار متفكرانه ، توانايي 5

شكيبايي داشتن در قضاوت ها ، مطالعه و خواندن فراوان، بينندگي و شنوندگي خوب ، عادت 

ان انديشه ، تقويت كردن به نوشتن ، از راهنمايي افراد با تجربه استفاده كردن ، صراحت در بي

 و شناخت علمي .روحيه ي مباحثه 
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 پژوهش و معلمان

با موزان و معلمان است و اسب براي هدايت تفكر و عمل دانش آپژوهش در مدرسه ابزاري من

موزان پژوهنده ، مدرسه مسير درست را مي يابد . يكي از داشتن معلمان پژوهنده و دانش آ

 آمد توجه به پژوهش است .ويژگي هاي مهم مدارس اثربخش و كار

 مسير شكل دهي به عناصر در مدارس اثر بخش -0شكل شماره 

 برنامه ريزي

 اجرا                   مسير شكل دهي به عناصر                  بهبود

 پژوهش

در مدارس اثر بخش ، پژوهش مهم ترين رويكرد براي كسب دانش و يادگيري است . 

را به شناسايي وضع موجود و راه هاي بهبود آن مي نمايد .مدرسه  پژوهش بيشترين كمك

پژوهنده و يادگيرنده مفهومي جامع براي انديشه ورزي در اين زمينه است . شكل زير نشان مي 

موزان قرار مي گيرد و اير عناصر در خدمت يادگيري دانش آدهد كه پژوهش همراه با س

 مي كند . تقويت پژوهش در توسعه يادگيري را مشخص

 نقش پژوهش در توسعه ي يادگيري – 5شكل شماره ي 

 پژوهش

توسعه ي حرفه اي معلم و ساير كاركنان           يادگيري اثربخش              توسعه ي 

 مدرسه

 بهبود عملكرد
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اقدام پژوهي به عنوان روشي براي پژوهش معلمان ، يك راهبرد براي يادگيري هر چه بيشتر 

ي تدريس و يادگيري است . با استفاده از اقدام پژوهي معلمان دانش آموز بومي مورد درباره 

 ياد دهي را توليد مي كنند . –نياز براي پيشبرد يادگيري 

درس پژوهي نيز به معلمان كمك مي كند تا برنامه هاي تدريس موضوعات درسي را عميق تر 

 تهيه و به مرحله ي اجرا درآورند .

 پژوهش براي معلمان موثر است .  ي يش از ساير روش هاي شناخته شدهاقدام پژوهي ب

 

 تعريف اقدام پژوهي

به اين معناست كه معلم با ذهنيت پژوهش گرانه و با برخورداري از هنجار اين رويكرد 

آزمايش گري ، با موقعيت هاي عيني كه با آن ها سر و كار دارد به عنوان يك مساله و 

رده ، اين باور را در خود ايجاد مي نمايد كه مي تواند براي حل موضوع تحقيق برخورد ك

مشكل يا ارتقاء بخشيدن به كيفيت كار خود راه حلي پيدا كند مانند مشكل رفتاري يك يا چند 

موز و د پيشرفت تحصيلي يك يا چند دانش آشاگرد . مشكالتي كه در يادگيري وجود دارن

ين گونه مسايل را به عنوان يك موضوع تحقيقاتي يك مساله ي آموزشي ، معلم مي تواند ا

انتخاب كند و از طريق مطالعه ، هم فكري و تبادل نظر با همكاران به فرضيه هاي مشخصي 

دست يابد و سپس آن ها را در كالس درس خود به كار گرفته و به اجرا گذارد و نتايج حاصل 

 قع شده است .را هر يك بررسي كند كه تا چه حد در رفع مشكل موثر وا

بدين ترتيب معلم در استقبال از دانش جديد و خلق معرفت سهيم و شريك شده و به عنوان 

 پژوهشگر عمل كرده است .
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 مراحل اقدام پژوهي

 .تشخيص وضع موجود0

 .چگونگي تغيير و اصالح انجام مي شود0

 .اجرا و نظارت بر تغيير5

 .ارزيابي شواهد قضاوتي4

. اين  "ببينيد ، فكر كنيد ، عمل كنيد"ام پژوهي ارائه نموده است : مفهومي ساده اقديك مدل 

چارچوب در عين سادگي از قدرت مندي بااليي براي تبيين و معرفي مفهوم اقدام پژوهي 

 برخوردار است :

 نگاه كنيد

 فكر كنيد                            عمل كنيد

ا گردآوري كنيد . يك تصوير بسازيد : وضع نگاه كنيد : اطالعات و داده هاي مورد نياز ر

 موجود را توصيف نماييد .

فكر كنيد : تحليل و اكتشاف كنيد : چه چيز اين جا اتفاق افتاده است ؟ تغيير و تعبير كنيد ؟ 

 چه طور و چرا پديده ها و موقعيت ها چنين هستند ؟ )نظريه پردازي( .

  ارزشيابي . –اجرا  –عمل كنيد : برنامه ريزي 
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 جمع بندی و نتیجه گیری

توسعه ي انساني روندي است كه طي آن امكانات بشر افزايش مي يابد . شرط الزم و كافي 

براي رسيدن به توسعه ، داشتن انسان هايي است كه ذهن و نگرش آن ها متحول شده باشد . 

 براي اين كار به آموزش و پرورش كارآمد نياز است .

آفرين خواهد بود كه انسان محور توسعه به حساب آيد . نظام تعليم ه آموزش و پرورش زماني ب 

و تربيت اثر بخش و كارآمد با داشتن معلمان پژوهشگر و داراي بينش علمي و با تربيت دانش 

فكور و پژوهنده در جهت توسعه ي اجتماعي و جامعه ي انسان محور حركت خواهد آموزان 

 نمود .

و پرورش  با كيفيت در  موزشتوسعه قرار گيرد و نقش و تاثير آ بنابراين چنان چه انسان محور

 . ميسر خواهد شدترقي ، جامعه از نتايج آن بهره مند گردد  وموزان قرار گيرد خدمت دانش آ


