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چکیده
مسئله اصلی این پژوهش کاربست پایدیا در برنامههای درسی است .آنچه در این پژوهش مد نظر است ارائه
نمونهای ازسنتز پژوهی نظام مند از یافتههای پژوهشهای بین المللی و قابل اتکاي بیست سال گذشته (  1982تا
تهای
 ) 2017است تا بدین روش به سؤاالت پژوهش پاسخ داده شود .برنامه درسی پایدیا سعی دارد که مهار 
یادگیری را در دانش آموزان به وجود آورد .محقق از میان جامعه آماری که شامل  94تحقیق در رابطه با موضوع
پژوهش بود ،تعداد  44نمونه را به صورت هدفمند انتخاب نمود .یافتهها حاکی از این بود برنامه پایدیا برای دانش
آموزان بسیار امید بخش بوده و تنها مدل برای بهبود دست آوردهای دانش آموزان و آماده کردن آنها برای
تحصیالت بعد از آموزش و پرورش عمومی است .نتایج نشان داد پرورش قابلیتهای انجام وظایف و مسئولیتهای
یها برنامه درسی پایدیا است و با توجه به موفقیتهایی که این برنامه در کشورهای
شهروندی از اهداف و ویژگ 
مختلف کسب نموده و فوایدی که از اجرای این برنامه درسی در نظامهای آموزشی حاصل شده است ،برنامه درسی
پایدیا پاسخ مناسب به نیازهای دانش آموزان برای زندگی موفق در آینده است و این برنامه میتواند راهکاری
مناسب برای برخورد با چالشهای موجود در برنامههای درسی باشد.
کلید واژهها :برنامه درسی ،پایدیا ،سنتزپژوهی ،دوره ابتدایی.
دریافت مقاله79 13 / 12 / 11 :
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 .3دکترای برنامه ریزی درسی و عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه کردستان j-salimi2003@yahoo.com.
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مقدمه
براي کودکان و نوجوانان امروز ،زندگی در جهان پست مدرن ،پیچیده و شگفت انگیز است.
امروزه اطالعات مورد بازبینی و تغییرات سریع قرار میگیرند و صرف انتقال این اطالعات که با
سرعت تغییر میکنند نمیتواند براي افراد مفید بوده و آنها را براي زندگی در شرایط متغیرجامعه
کنونی آماده نماید .لذا تحصیل با شرایط آموزش و پرورش کنونی که تاکید بر حفظ و به خاطر
سپاري اطالعات را دارد ،براي بسیاري از دانش آموزان که در جهانی که باسرعت درحال
حرکت زندگی میکنند و آینده آنها در این جهان غیر قابل تصور است داراي اهمیت کمی
میباشد (هاینز  .) 2008 ،1این ایده که یادگیری میتواند لذت بخش باشد و لذت میتواند
ًال اهداف خود را صرف ًاًا
یادگیری را تقویت کند ،در حال متحول سازی نظامهایی است که قب ًال
آموزشی و یا صرف ًاًا سرگرمی محور قلمداد میکردند( .وایت ) 2005 ،در همه نظامهای آموزش
و پرورش جهان مهمترین دوره تحصیلی ،دوره ابتدایی است .زیرا شکل گیری شخصیت و رشد
همه جانبه فرد بیشتر در این دوره انجام میگیرد ،در این دوره عالوه برشکل گیری دیدگاه
فراگیران ،آموزش صحیح و مؤثر نیز باعث موفقیت در دورههای بعد خواهد شد

(روسکوس .) 2009 ،1به همین خاطر باید برای یادگیرندگان زمینههای راهبردی جدیدی تدارک
دیده شود تا آنها را نسبت به محتوای یادگیری عالقه مندتر کرده و یادگیریشان را عمق و
وسعت ببخشند.

با توجه به حساسیت و اهمیت دوره ابتدایی و نقش آن در زندگی و آینده فراگیران و توجه به
پرورش تفکر عقالنی وکیفیت آموزش ،پیشرفتهای آکادمیک امروزی ،نوآوریهای جدیدی
را خلق کرده است که میتواند به یادگیری سادهتر و باکیفیتتر یادگیرندگان کمک کند
(پاساوانو .) 2014 ،برنامه درسی پایدیا به عنوان تحولی در نظام آموزش و پرورش در بسیاری از
کشورها و در دورههای مختلف مورد توجه و استفاده قرار گرفته و و نظر بسیاری از متخصصین

حوزهی تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است (دینسون :) 2008 ،2با توجه به این که
مترین دوره زندگی آدمی و دورهای شاخص برای توسعه مهارتهای بنیادی
کودکی اولین و مه 
و حرکتی است ،در این دوره کودک یک نقش فعال در ساختار یادگیری و فهمیدن دارد و
. Roskos
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نکننده است (کروگ .) 2011 ،1برنامه
یآورد بسیار مهم و تعیی 
دانشی که در این دوران به دست م 
درسی این دوره یک بازده محسوب میشود و نیازمند بررسی و بازنگری بنیادی است .به طوری
که اهداف ،محتوا ،روشها و دیگر عناصر خاص خود را داشته باشد (اوزگان .) 2010 ،2با بررسی

تاریخ آموزش و پرورش قرن بیستم میتوان به طرح پایدیا به عنوان یک برنامه درسی آکادمیک
متشکل از موضوعات چالش برانگیز برای تمام کودکان نقش مهمی را در زمینه یادگیری ایفا
مینماید .و زمینه یادگیری مادام العمر را برای فراگیران در همه ابعاد علمی ،هنری و حرفهای
ایجاد میکند ،در واقع میتوان گفت پایدیا بندری برای تمام انسانیت است (یگر .)545 :6 37 1،با
اجرای طرح پایدیا در دوره ابتدایی میتوان به رشد و توسعه ذهنی یادگیرنده جهت فهم و درک
ایدهها و مباحث پایه و اساسی و سطوح باالی یادگیری که باعث ضعف دانش آموزان ما و
کسب رتبههای پایین شده کمک نمود و دانش آموزان به جای کسب دانش و تقویت حافظه،
تهای
به عمل و کاربرد آن دانش همت گمارند .برنامه درسی پیشنهادی آدلر با ایجاد موقعی 
مناسب ،پشتوانه برای پرورش استدالل ورزی مناسب در میان دانش آموزان است .در پایدیا،
انسان و تربیت او مهمترین دغدغه اجتماعی است ،سوق دادن شاگردان به سمت دانش واقعی و
یهای درونی شاگردان و
شها و توجه به فرهنگ و میراث بشری و ویژگ 
تاکید برحفظ ارز 
آموزش و پرورش آزاد میتواند از دستاوردهای پایدیا برای آموزش و پرورش باشد .برنامه
درسی پایدیا از واحدهای یکپارچه از مطالعات تشکیل شده است که در آن معلمان و دانش
آموزان از طریق آموزش مستقیم ،مربیگری فرد متخصص به کشف ایدهها میپردازند.

(نیسروت :) 1993 ،3برنامه پایدیا پاسخ نیرومند به خواستههای قرن  21است برای این که یک راه
حل آموزشی بلند مدت را تأمین میکند .یک اصالح کوتاه مدت نیست .برای مثال ،سمینار
تهای یادگیری و تفکر و همچنین بسیاری
پایدیا شاید قویترین استراتژی باشد که ما باید مهار 
تهای زندگی را آموزش دهیم .از اهداف مهم آموزش پایدیا از دیدگاه آدلر پرورش ذهن
مهار 
است .انسان دارای ذهن و قوای فکر است و باید راه پرورش آنها را بیابد ،ماهیت واقعی ذهن
انسان چنان است که همواره دانش را میطلبد و نائل شدن به دانش ،ذهن را به خشنودی
1
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میرساند (آدلر .) 1982 ،کارل برایتر استدالل میکند که برنامههای درسی حاضر افراد را به یک
تهای واقعی را که آنها در بزرگسالی به آن نیاز خواهند
مرداب فکری دچار میکنند و مهار 
داشت به آنها آموزش نمیدهد ،او بیان میکند که مهارتهای اساسی برای زندگی در عصر
دانش که ما در آن زندگی میکنیم ضروری است ورویکردهای آموزشی کنونی افراد را برای
شهایی که با آن مواجه خواهند شد آماده نمیکند (وبستر و جانسون.) 2008 ،
رویارویی با چال 
این موارد توجه مسئوالن و سیاست گذاران آموزش و پرورش به ویژه برنامه ریزان درسی را
روی این نکته متمرکز کرده است که برای غلبه بر مسائل یاد شده که روز به روز بر دامنه آنها
شهای آموزش و
افزوده میشود تغییرات و اصالحات باید در ساختار هدفهای برنامه و رو 
پرورش صورت گیرد (تقی پور ظهیر .) 1378 ،نظریه برنامه درسی آدلر ،با تکیه بر افکار و
ایدههای بزرگ و ریشه دار ،راه نوینی برای سازماندهی برنامههای درسی دانش محور ارائه
میکند .یکی از جنبههای جذاب و جنجالی برنامه درسی آدلر آن است که همه دانش آموزان
ًال علمی و آکادمیک (بدون کاوشگری و یا هیچ
باید مجموعهای مشابه از دورههای تحصیلی کام ًال
برنامه آموزش حرفهای) را تجربه میکنند (یادگارزاده و سلیمی .)59 13 ،لذا این برنامه باعث
تهای مناسب برای یادگیری
تعمیق یادگیری و بستر سازی برای یادگیری مفید و ایجاد موقعی 
بهتر ،پشتوانه پرورش استدالل ورزی ،فعالیت گروهی وتعامالت مشارکتی تمایل وتوجه به
پرورش تفکر عقالنی وکیفیت آموزش بسیار مفید و کاربردی است.
امروزه با روشن شدن نقش برنامههای درسی در توسعه جوامع و حتی توسعه جهانی میتوانیم با
استفاده از برنامه درسی مناسب نظام آموزشی را اصالح نماییم و دانش مورد نیاز کودکان را در
برنامه درسی آنها قرار دهیم به گونهای که ماهیت و هدف اصلی نظام تعلیم و تربیت را که بار
آوردن و آموزش افرادی محقق و متفکر است تحقق بخشید .آدلر در برنامه درسی پیشنهادی
خود اشاره دارد که همه دانش آموزان باید از فرصت تربیتی برابر برخوردارشوند .این فرصت
باید کمیت یکسان ،سالهای تحصیلی برابر و کیفیت واحدی از آموزش و پرورش را برای دانش
آموزان ایجاد کند (آدلر ،4 : 1982 ،حیدری .)6931،برنامه درسی پایدیا 1سعی دارد که

تهای یادگیری را در دانش آموزان به وجود آورد و درها را به سوی دنیای یادگیری
مهار 

- Paideia
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بگشاید .از نظر آدلر منبع اصلی برنامه درسی را باید در ایدههای بزرگی جستجو کرد که بهترین
تمدنهای بشری را شکل دادهاند .چنین ایدههایی چون دموکراسی ،شادی ،خوب و بود،
حکمت ،زمان و مکان و شهروند ،اصل این برنامه درسی را شکل میدهند.
با این توصیف ،به طور مشخص مسئله اصلی این پژوهش کاربست پایدیا در برنامههای درسی
است با توجه به هدف مذکور ،سؤاالت زیر طرح شده است:

 -1پایدیا چیست و چه رسالتی دارد؟
 -2ویژگیهای عناصر برنامه درسی در طرح پایدیا چیست؟
 -3شیوهی کاربست پایدیا در برنامههای درسی و آموزش چگونه است؟
روش تحقیق
روش سنتز پژوهی یکی از مهمترین و پیچیدهترین گونههای پژوهش علمی است .ارزش این نوع
تهایی است که بهوسیله آنها فرایندهای
پژوهش در ایجاد همخوانی بین دانش و نیاز نیز مهار 

یگیرد (شورت ،1ترجمه مهرمحمدی .)29 13 ،سنتز پژوهی شکل
ترکیب و تلفیق دانش انجام م 

خاصی از مرور پژوهش است که تنها توصیفی ،آگاهی دهنده و یا ارزیابانه نیست ،بلکه ارتباط
دهنده نیز است (میز ،پاپ و پوپی .) 2005 ،هدف از سنتز پژوهی تولید دانش جدید از طریق
روشن ساختن روابط و تنشها و اختالفات بین گزارشات مطالعات منفردی است که بیش از این
دیده نشدهاند .این روش شامل انتخاب هدفمند ،مرور ،تحلیل و ترکیب گزارشات پژوهشی
دست اول در یک موضوع مشابه است (سیوری.) 2011 ،
ط گیری است .سنتز پژوهی دانش مؤلفه
سنتز پژوهی نیازمند دو مهارت پایه تحلیل گری ارتبا 
تو
مگیری است ،قبل از اتخاذ تصمیم درباره برنامه درسی باید در قالبی به جس 
اساسی هر تصمی 
یهای ضروری سودمند باشد .این
م گ یر 
جو و تدارک دانش مورد نیاز پرداخت که برای تصمی 
نوع پژوهش حاصل آن دانش تلفیقی است .روشی که با جمعآوری مطالعات گوناگون و
پراکنده میتواند آنها را با نیازهای خاص و کنونی گرد هم آورد و به ارزیابی و ترکیب
مطالعات جاری و اجراشده میپردازد .ارزش این نوع پژوهش در ایجاد همخوانی بین دانش و
یپذیرد .پژوهش
نیاز و نیز مهارتهایی است که بهوسیله آنها ترکیب و تلفیق دانش انجام م 
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تلفیقی ابزاری مهم در دست پژوهشگران برنامه درسی است تا دردهه های آتی به تکوین و
پاالیش آن بپردازند (مهرمحمدی.)29 13 ،
سنتز پژوهی داراي انواع گوناگون است که با توجه به هدف و رویکردهاي به کار گرفته شده
درپژوهشهاي مورد تلفیق ،از میان آنها دست به انتخاب زده میشود .به طور کلی میتوان سنتز
پژوهی را در دو دسته کیفی (واژگانی) و کمی (عددي) قرار داد .آنهایی را که در دسته کمی
قرار دارند ،بیشتر با مفهوم فراتحلیل میشناسیم (گالس )6791،هم اکنون فراتحلیل جایگاه
خویش را به مثابه یک روش تحقیق مستقل و پیشرفته پیدا کرده است ،به طوري که مراکز
شهای پراکنده ایجاد شده است
پژوهشی ویژهای با هدف تلفیق و فراتحلیل دادههای پژوه 
(تامس و پرینگ.) 2004 ،
آنچه در پژوهش حاضر مد نظر است ارائه نمونهای از سنتز پژوهی نظام مند یافتههای
شهای  20سال اخیر در زمینه برنامه درسی پایدیا هم به روش کمی و هم کیفی است تا
پژوه 
بدین روش سؤاالت این پژوهش پاسخ داده شود .انجام دادن یک پژوهش که حاصل سنتز
یافتههای دیگر پژوهشها باشد داراي سه مرحله است که پژوهش حاضر نیز بر مبناي این سه
مرحله پیشرفته است .این سه مرحله در جدول شماره یک به اختصار نمایش داده شده است.
جدول  .1مراحل انجام سنتز پژوهی
مرحله

زیر مرحله

توضیحات بیشتر

الف) تعیین پارامترهاي جستجو همانند تاریخ

گستره جغرافیایی :سراسر دنیا؛

انتشار و نوع پژوهش

نوع پژوهش :مطالعات تجربی و ارزیابانه؛ نوع اسناد :مقاالت داوري

مرحله اول:
تعیین جغرافیاي
پژوهش

شده و گزارشهاي دولتی مبتنی بر شواهد تجربی ،از سال  1982تا سال 2017
ب) تعیین معیارهاي انتخاب اسناد گردآوري

شهای کیفی دقیق و عمیق
مرتبط بودن با سؤاالت پژوهش حاضر ،پژوه 

ج) تعیین راهبرد جستجوي اسناد و پایگاهها

تدوین کلیدواژههای مرتبط با موضوع،

شده از مرحله قبل

از جستجوي اولیه  94مقاله و سند در زمینه پایدیا در برنامههای درسی به دست آمد که پس از اعمال معیارهاي انتخاب ،اسناد براي ورود به مرحله بعد  44عدد

بودند.

مرحله دوم:
نقد نظام مند اسناد
منتخب

ِي درشت
الف) غربالگر ِي

چکیدة اسناد بر اساس دو معیار کلی و باز" کیفیت "و"مرتبط بودن" خوانده شد

ب) عنوان غربالگري

کل متن اسناد ،مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به دو معیار فوق حاصل این مرحله
 44سند بود که وارد گام سوم از این مرحله شدند

ج) واکاوي

اسناد به نوعی تشریح فیزیولوژیک شده و قطعات مختلف آنها درخانه هاي جدول
تشریح قرار گرفتند.
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سنتز پژوهی تجمیعی که در مقابل سنتز

بخش یافتههای اسناد منتخب دربارة پایدیا در برنامه درسی با هم یکجا

پژوهشی ترکیبی است (گاف ،الیور و تامس،

یهای مکرر و دقیق و همچنین مقایسه یافتههای
شدند ،سپس با بازخوان 

 )2 01 2سنتز پژوهی تجمیعی همانند تغییر

مشابه و متناقض (باکدگذاري با رنگهاي متفاوت) ،دسته بندي این

مرحله سوم:

فیزیکی و سنتز پژوهی ترکیبی همانند تغییر

دادهها در ذیل مضامینی بزرگتر انجام شد.

سنتز؛ خلق چیزي

شیمیایی در یک واکنش است .در اولی

جدید از عناصر

یافتههای

جدا ازهم

شهای انتخاب شده با هم جمع
پژوه 
یشوند
م 
مانند آنچه بیشتر در فراتحلیل پژوهشهای
کمی
شاهد آن هستیم .در دومی یافتههای دیگران
یشوند که با
خود مبدل به دادههایی م 
دادههای
دیگر ترکیب و سپس با هویتی جدید
بازآفرینی
یشوند.
م 

یافتهها
شهایی که براي این بررسی انتخاب شدند در جهت پاسخ
نتایج حاصل از سنتز یافتههای پژوه 
به سه سؤال پژوهش برای برنامه درسی پایدیا آورده شده است .یادآوری میشود که سؤال
اصلی این پژوهش کاربست پایدیا در برنامه درسی است .برای پاسخگویی به سؤال اصلی در
قالب سه سؤال پژوهش ،با استفاده از پژوهشهاي دوره زمانی بیان شده بر اساس معیارها و
پارامترهایی بصورت نظام مند انتخاب شدند .سپس مجدد ًاًا طی فرآیندي نظام مند به مقایسه،
تلفیق و ترکیب یافتههای این تحقیقات پرداخته شد و در نهایت در قالب یافتهها براي پاسخ به
سؤاالت پژوهش سنتز فرآوري شدند.

سؤال اول :پایدیا چیست و چه رسالتی دارد؟

«پایدیا »1واژهای یونانی است که از «پایدوس »2یعنی تربیت کودک گرفته شده است .از یک

شهای وجودی انسان ،به جسم ،3ذهن 4و احساس
یتوان با توجه به بخ 
منظر ،ابعاد پایدیا را م 

تقسیم نمود( .دیمیترادیس ) 60 : 2008 ،5بر اساس ادعای آدلر ،برنامه درسی پایدیا بر اساس دانش
بنا نهاده شده است نه اطالعات .بخش عمدهای از برنامه بر دانش حاصل از ایدههای بزرگ ،6که

1

.Paideia
Paidos
3
.Body
4
.Mind
5
.Dimitraidis
6
. Great Ideas
2
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توسط متفکران بزرگ در طول تاریخ مطرح شده است ،بنا نهاده شده است .این دانش در
خصوص ایدههایی چون خدمت ،شجاعت ،افتخار ،عدالت ،آزادی ،شهروندی ،مسئولیت
پذیری ،دموکراسی و  ...شکل گرفته است .اندیشه برنامه درسی آدلر ریشه در یک فلسفه تربیتی

ًال حقیقت ،عدالت،
دارد که با نام «پایدار گرایی »1شناخته شده است .ایدههای مطرح شده (مث ًال
مسئولیت پذیری ،دموکراسی و  )...همیشگی و ابدی هستند و ماهیت زودگذر و آنی ندارند.

آدلر معتقد بود که تنها مطالعه ایدههای (افکار) بزرگ به لحاظ آموزشی میتوانند بسیار اثرگذار
ًال در تقابل با اندیشه
باشند ،چرا که ایدهها به تنهایی قدرت تغییر جهان را دارند .این رویکرد کام ًال

مطرح شده هرش (  ) 1987 - 1999بود که کام ًال
ًال مبتنی بر فلسفه ماهیت گرایانه2که به دنبال تربیت

فرد برای مواجهه با جهانی هستند که در آن زندگی میکند .نظریه برنامه درسی آدلر ،با تکیه بر
افکار و ایدههای بزرگ و ریشه دار ،راه نوینی برای سازماندهی برنامههای درسی دانش محور
ارائه کرد .یکی از جنبههای جذاب و جنجالی برنامه درسی آدلر آن است که همه دانش آموزان
ًال علمی و آکادمیک (بدون کاوشگری و یا هیچ
باید مجموعهای مشابه از دورههای تحصیلی کام ًال
برنامه آموزش حرفهای) را تجربه میکنند .او معتقد است که این روش حداقل آثار منفی برای
دموکراسی و تربیت نخبگان دارد.
یادگیری به روش پایدیا در دوره آموزش و پرورش عمومی زمینه مناسبی را برای یادگیری
دوران بزرگسالی فراهم میآورد .این دوره برای درک عمیق بینشهای بنیادی در زمینه زندگی،
جامعه و جهانی که در آن زندگی میکنیم ،نیست ،این بینشها با درک عمیق به دست میآید
شها و
که خود نیازمند زمینه سازی توسط آموزش و پرورش عمومی به مدد یادگیری دان 
شهاست .نتایج پژوهش سمیرا حیدری
تهای الزم یادگیری و ورود به دنیای ایدهها و ارز 
مهار 
(  )1 392با عنوان تبیین و نقد مبانی فلسفی مفهوم یادگیری در طرح پایدیا که با هدف تبیین و نقد
مفهوم یادگیری در طرح پایدیا انجام شده بود ،فعاالنه بودن یادگیری و در نظر گرفتن محتوایی
گسترده برای یادگیری و زمینه سازی برای یادگیری مادام العمر در بستر آموزش رااز نقاط قوت
طرح پایدیا مطرح نموده است .کاهن (  ،) 1983مک آنینک (  ،) 1983بری (  ،) 1983اسمیت و
شهای مساوات و برتری در آموزش
تراور (  ) 1983نیز بیان نمودند که طرح پایدیا تنش بین ارز 
. perennialism,
. Essentialism

1
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تهای یادگیری در دانش آموزان به وجود میآورد و درها را به سوی
را برطرف میکنند و مهار 
یادگیری می گشایدو در واقع زمینه یادگیری مادام العمر را برای فراگیران به وجود میآورند.
میرزا محمدی (  )59 13در راستای موفقیت کاربرد پایدیا بیان مینماید که بازگشت به پایدیا
شهای جهانی شدن ،راهکار مناسبی را در آموزش و پرورش عرضه
میتواند برای هریک از چال 
کند که از جمله آنها میتوان به محور قرار دادن ارزشها ،روی آوردن به دانش حقیقی ،تاکید
بر آموزش و پرورش آزاد ،توجه به آموزش و پرورش عمومی ،توجه به اشکال مختلف دانش،
تاکید بر برنامههای درسی میان رشتهای و توجه به تنوع فرهنگی و شناخت تمدنهای گوناگون
اشاره کرد .پیلگرن (  )39 13در تحقیقات خود بر اساس برنامه (فلسفه برای کودکان) و پایدیا با
استفاده از دوازده سمینار با موضوعات کتب بزرگ ،سمینار پایدیا ،سمینار سقراطی درصدد
برآمد تا رویکردهای مختلف اجرای دیالوگ فکورانه را در کالس درس خصوص ًاًا در زمینه
مباحث دینی و اخالقی در دانش آموزان و گروه  k-12مورد آزمون قرار دهد .یافتههای تحقیق
نشان میدهد که مشارکت کنندگان فعال در سمینارهای تعامالتشان را به سوی یک دیالوگ
پژوهنده انتقال میدهند و به سوی تعامالت مشارکتی تمایل پیدا میکنند .مشارکت کنندگان،
تهای تفکرشان را در طول زمان رشد میدهند.
مهار 
هدف از پایدیا (استراتژی آموزش و یادگیری) این بود که به عنوان بخشی از برنامه نظام مند و
تحولی مورد استفاده قرار گیرد که در نهایت بر تمام جنبههای یک اجتماع مدرسه تأثیر گذار
باشد .پایدیا و استفاده از روشهای آن در کانون توجه مربیان امر آموزش است ویکی از این
روشها ،یعنی سمینار پایدیا ،بحث و گفتگوهایی هستند که به طور فزاینده مورد پشتیبانی قرار
گرفتهاند .سمینار پایدیا یک استراتژی تدریس است که برای درگیر کردن دانش آموزان در
بحث و گفتگوی رسمی در مورد یک متن طراحی شده بود که منجر به افزایش درک آنها از
شهای ذاتی آن متن میشد .اخیر ًاًا ،مرکز ملی پایدیا ،سمینار پایدیا را گفتگویی
ایدهها و ارز 
عقالنی و جمعی که سؤاالت باز در مورد متن را امکان پذیر میکنند و تاکید میکند که این
طرح باید هم رشد عقالنی و هم رشد اجتماعی دانش آموزان را باال ببرد.
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نمونهای از برنامه درسی مبتنی بر پایدیا در حوزه مدنی در مدارس ابتدایی توسط «هانا »1و
همکارانش در دانشگاه استانفورد طراحی شده است .تأکیدات این برنامه بر مطالعه عناصر
فرهنگی ،زندگی اجتماعی و آموزش مهارتهای تفکر منطقی است .این مدل ،برنامه درسی را
به صورت افقی ،و یا عرصه اجتماعی بسیار گسترده در نظر میگیرد .این عرصه از خانواده آغاز
ییابد .پایدیا یک تربیت عقالنی است .یادگیری از دیدگاه آدلر
و در محله ،شهر و جامعه ادامه م 
را در چهار سطح میتوان دسته بندی کرد:
 .1کسب و دریافت اطالعات
 .2کسب دانش
 .3تکمیل کسب دانش با ادراک و فهم
 .4دستیابی به عقالنیت.
دریافت اطالعات ،عملکرد حافظه است .کسب دانش و تکمیل آن با فهم و درک و دست یافتن
به عقالنیت کار عقل است .در این مورد فرد به تعالی بخشی و بهبود ذهن خود میپردازد (آدلر،
.) 2001
در سال  ، 1945گزارشی در دانشگاه هاروارد تحت عنوان آموزش و پرورش عمومی در جامعه
مترین مدارک در زمینه آموزش و پرورش عمومی در قرن
آزاد به چاپ رسید .این گزارش از مه 
اخیر است .در گزارش هاروارد ،آموزش و پرورش عمومی مترادف تعلیم و تربیت لیبرال مطرح
شده است ،زیرا آموزش و پرورش عمومی و تعلیم و تربیت لیبرال هردو یک مشخصه ویژه دارند
که همان پرورش انسان آزاد است( .حیدری .)79 13 ،از دیدگاه آدلر دموکراسی نیازمند نه تنها
کمیت بلکه کیفیت مدرسه برای همگان میباشد .وی سه ستون یادگیری یا راههای کسب
شها یعنی رهنمود تعلیمی،
قتر کردن درک ایدهها و ارز 
تها و عمی 
دانش ،پرورش مهار 
مربیگری و بحث و گفتگوی سقراطی را مشخص نمود .و متذکر شد که معلمین باید کاری بیشتر
تها انجام دهند ،بلکه باید ذهن دانش آموزان را با سؤاالت دعوت کننده و سرگرم
از ارائه واقعی 
صها و وظایف با
کننده با تشویق و حفظ کنجکاوی و جستجو با نظارت بر انواع مختلف تخص 
خهای سازنده را برمی انگیزد ،درگیر کنند نه اینکه
ثها ،با گرفتن امتحاناتی که پاس 
هدایت بح 

Hanna
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فرمهای پرینت شده را تیک بزنند (آدلر .) 1982 ،آدلر معتقد بود که مربیان خود باید فراگیر
باشند ،زیرا معلمی که یادگیری را رها کرده است به جای این که به دانش آموزان کمک کند
شیوههای یادگیری را بیاموزند تأثیر مرگ باری بر آنها دارد (همان .) 59 :از دیدگاه آدلر کسی
شهایی
که با دانش فلسفی به وجود خداوند و سرنوشت انسان پی برده است ،نمیتواند تنها به دان 
در قلمرو علوم طبیعی اکتفا کند .او بر این باور است که تعلیم و تربیت واقعی زیر نظر نهاد
مذهبی مثل کلیسا تحقق مییابد( .حیدری .)79 13 ،پژوهش سیمپین ) 2008 ( 1نیز بیانگر سازگاری

برنامه درسی پایدیا با آموزش مسیحیت که نوعی تربیت دینی است میباشد ،از دیدگاه آدلر
تربیت اخالقی بر هر امر دیگری در تعلیم و تربیت اولویت دارد .زیرا فضایل اخالقی است که
گوهر انسانی را میسازد .بدون بهره بردن از فضایل اخالقی ،داشتن استعدادها ،مهارتها یا
داشتن دانش علمی ارزش چندانی ندارد و گاهی بی استفاده یا خطرناک خواهد بود (آدلر،
.) 1941
در پایدیا ،انسان و تربیت او مهمترین دغدغه اجتماعی است ،سوق دادن شاگردان به سمت دانش
یهای درونی شاگردان
شها و توجه به فرهنگ و میراث بشری و ویژگ 
واقعی و تاکید برحفظ ارز 
و آموزش و پرورش آزاد میتواند از دستاوردهای پایدیا برای آموزش و پرورش باشد .در واقع،
تهای یادگیری در دانش آموزان به
در آموزش و پرورش عمومی دوران مدرسه است که مهار 
وجود میآید و درها را به سوی دنیای دیگر میگشاید .از آنجا که آموزش و پرورش عمومی
زمینه ساز یادگیری مادام العمر است ،میتوان گفت هر گونه اشکال در زمینه یادگیری
تها و درک و فهم ایدهها میتواند موجب اختالل در یادگیری در دوره
شهای مبنایی ،مهار 
دان 
زندگی پس از پایان آموزش و پرورش عمومی شود ،از دیدگاه آدلر از اهداف مهم آموزش
وپرورش عمومی پرورش ذهن است .پرورش ذهن و تفکر در انسان اساس عقالنیت به شمار
میرود ،انسان دارای ذهن و قوای فکری است و باید راه پرورش آن را بیابد .پژوهش
فتوپولوس ) 2005 (2بیانگر آن است که پایدیا به عنوان تربیت اجتماعی شامل توسعه فعالیت

تهای
شهای ثابت و آزادی درونی است ،همچنین توسعه ظرفی 
خودجوش شهروندان ،ارز 

Cimpean
- Fotopoulous

1
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یادگیری فردی و مسئولیت پذیری افراد با استفاده از توانایی و استعداد خود از طریق آموزش در
فضای عمومی و به وسیله اصولهای بنیادی جامعه و اجتماع صورت میگیرد.
تهای انجام وظایف و
هدف دوم آموزش و پرورش عمومی از دیدگاه آدلر پرورش قابلی 
تهای شهروندی است .دستیابی به چنین هدفی نه تنها در گرو پرورش فضایل مدنی در
مسئولی 
دانش آموزان است ،بلکه به فهم و ادراک کافی از چارچوب و اصول بنیادی شهروندی نیاز
است .هدف پایدیا در متن جامعه تحقق پذیر بود و هدف آموزش چیزی جز آموزش انگاره
اجتماعی در گستره خرد نبود .زیبایی و شجاعت دو محور مهم پایدیا به حساب میآمد و
فضیلت پایگاه واالی رسیدن در پایدیا بود .براین اساس به نظر میرسد پایدیا بیش از آن که ناظر
بر تعلیمات ظاهری کودکان باشد ،ناظر به پایه گذاری بنیانی فرهنگی در آنهاست (قسامی و
اصغری.)49 13 ،
سؤال دوم :ویژگیهای عناصر برنامه درسی در طرح پایدیا چیست؟
منظور از الگوی برنامه درسی مدلی است که برای نمایش نظریههای برنامه درسی به کار میروند
(هنسن .) 2010 ،در الگوی برنامه درسی پایدیا به عناصر چهارگانه هدف ،محتوا ،روش و
ارزشیابی میپردازیم و هر کدام را به تفضیل شرح میدهیم .یک هدف تربیتی اگر در سطح
جهانی یا ملی در نظر گرفته شود غایت تربیتی نامیده میشود که در قالب عبارات کلی بیان
شهای انسانی ،اجتماعی و فرهنگی منشاء میگیرد
میشود و شامل مفاهیمی است که از ارز 
(فیوضات .)6 35 1 ،بعد از اهداف غایی ،اهداف واسطی قرار میگیرند که نسبت به اهداف غایی
فهای دوره آموزشی یا
دامنه کوتاه دارد و مانند واسطهای برای نیل به هدف غایی است و هد 
رشتههای آموزشی یا گروههای گوناگون یادگیرنده را در اصطالح مقاصد تربیتی مینامند که
فهای آموزش و
شاند (همان .) 160 :آرمانها و هد 
مربوط به خرده سیستمهای آموزش و پرور 
پرورش معیارهایی هستند برای انتخاب دروس ،محتوای آنها ،تنظیم روشهای آموزش و تهیه
آزمون و وسایل ارزشیابی (تایلر ، 1902 ،تقی پور ظهیر .) 1385 ،آدلر در طرح پیشنهادی پایدیا به
اهداف مورد نظر در آموزش و پرورش عمومی اشاره کرده است ،او این اهداف را برای قشر
خاصی در جامعه در نظر نمیگیرد و بر همگانی بودن این اهداف تاکید میکند .آدلر سه هدف
کاند .در
را برای آموزش و پرورش عمومی در نظر میگیرد که برای همه دانش آموزان مشتر 
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واقع برای آنکه آموزش دوازده ساله مدرسهای بتوانند به این سه هدف دست یابند به آموزش و
پرورش مدارس به صورت عمومی نیاز است این سه هدف در ذیل اهداف غایی قرار میگیرند.
زندگی سعادتمندانه به منزله هدف غایی :از دیدگاه آدلر هنگامی که خیرهایی مانند خیرهای
اجتماعی ،خیرهای اقتصادی ،خیرهای بدن و خیرهای ذهن برای زندگی انسان توصیف میشود،
زندگی سعادتمندانه با کسب چنین سطوحی از خیر در زندگی محقق میشود.
• هدف اول آموزش و پرورش عمومی از نظر آدلر رشد همه جانبه دانش آموزان اعم از رشد
ذهنی و رشد معنوی باید به گونهای باشد که در طول زندگی بزرگسالی آنها نیز تداوم داشته
یهای خود را تا عد امکان رشد دهند .یعنی تحصیالت
باشد .در واقع همه آنها باید بتوانند توانای 
مدرسهای باید آنها را آماده کند تا بتوانند از فرصتهایی که جامعه در اختیار آنها میگذارد
برای رشد خود استفاده کنند .دستیابی به چنین هدفی نه تنها در گرو پرورش فضایل مدنی در
دانش آموزان است بلکه به فهم و ادراک کافی از چارچوب و اصول بنیادی شهروندی نیازاست.
• هدف دوم آموزش و پرورش عمومی از نظر آدلر پرورش قابلیتهای انجام وظایف و
مسئولیتهای شهروندی.
هیرش در کتاب سواد فرهنگی نوشت و تاکید داشت که آموزش فرایند فرهنگ پذیری دانش
آموزان باید شیوهای باشد که با یادگیری دانش فراهم شده در فرهنگشان بتوانند در آینده
شهروندانی مفید باشند .این دانش عبارتند از دانشی که بزرگساالن مورد استفاده قرار میدهند تا
بتوانند یکدیگر و حوادثی که در دنیا اتفاق می افتد را درک نمایند .او همچنین تاکید داشت که
همه کودکان بدون در نظر گرفتن طبقه اجتماعی و سطح اقتصادی و پیشینه زمینه فرهنگی و
خانوادگی باید شانس برخورداری از آموزش هوشمندانه و مفید را داشته باشند (هیرش.) 1987 ،
هدف سوم آموزش و پرورش عمومی از نظر آدلر پرورش قابلیت جذب در حرفهها و مشاغل
گوناگون در جامعه برای تداوم زندگی اجتماعی خود ،دوره آموزش  12ساله مدرسه ،دوران
آمادگی و زمینه سازی برای چنین هدفی است .بیل کوییرک معتقد بود که همه کودکان باید به
یک آموزش یکپارچه و قدرتمند دسترسی داشته باشند .او بیان نمود که آزمون یعنی پی بردن به
این مطلب که هر کودک چه چیزی را شخص ًاًا کشف کرده است ،نه پی بردن به این مطلب که
کودک چه چیزی را یاد نگرفته است (کوییرک.) 2005 ،
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مقصود از اصل مفهوم فلسفی آن است که با معنای منشأ و مصدر برابر میباشد ،آموزگار و مربی
باید معلوماتی جامع داشته باشد که علم به اصل وجود و منشأ نیز جزء آن است .اصول تعلیم و
تربیت مربیان به منزله ابزاری است که با استفاده از آن میتوانند به موقع و در عین حال با روشن
بینی کافی تصمیم بگیرند و وظایف تربیتی خود را به نحو رضایت بخشی انجام دهند (شکوهی،
.) 1387
از دیدگاه آدلر آموزش و پرورش عمومی شامل اصول زیر است:
 تمام کودکان توانایی یادگیری را دارند.
 تمام کودکان سزاوار تحصیالت با کیفیت و کمیت یکسان هستند.
 تحصیالت با کیفیت برای تمام کودکان ،همان چیزی است که خردمندترین والدین برای
فرزندان خود میخواهند ،در واقع بهترین آموزش برای بهترین کودکان ،بهترین آموزش برای
همه کودکان است.
 تحصیالت بهترین فرصت برای کسب آمادگی برای تبدیل شدن به یک فرد آموزش دیده
در طول عمر اوست و مدارسی باید قضاوت کند که چگونه میتواند چنین آماده سازی را انجام
دهد.
یها را به آن آراسته سازد عبارتند از:
 سه فضیلتی که تحصیالت مدرسه باید همه آمریکای 
آماده سازی آنان برای کسب معیشت مناسب ،تبدیل کردن آنان به یک شهروند خوب در سطح
ملی و جهانی ،توانا ساختن آنان به ساختن یک زندگی خوب برای خودشان.
 علت اصلی یادگیری واقعی و فعالیتهای ذهنی خود یادگیرنده است .بعضی از مواقع کمک
معلم به عنوان یک علت ثانویه و کمک کننده میتواند نقش ایفا کند.
 سه نوع از عمل تدریس باید در مدارس اتفاق بیافتد :تدریس مستقیم (تعلیم) موضوعات
درسی؛ مربی گری که منجر به آموزش مهارتهای یادگیری میشود و روش پرسش و پاسخ
سقراطی در مباحث سمینارها.
 نتایج حاصل از این سه نوع آموزش باید شامل کسب دانش سازمان یافته ،کسب عادات و
تهای الزم جهت استفاده از زبان و ریاضیات و رشد و توسعه ذهنی یادگیرنده جهت فهم و
مهار 
درک ایدهها و مباحث پایه و اساسی باشد.
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 دست آوردهای هر دانش آموز از نتایج یادگیری باید بر اساس صالحیتهای خود دانش
آموز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد نه صرف ًاًا در ارتباط با میزان موفقیت و دستاوردهای سایر
دانش آموزن.
 مدیر یک مدرسه نباید تنها به ایفای نقش مدیریت بپردازد بلکه باید به عنوان یک معلم
پیشرو و با همکاری کارکنان آموزشی مدرسه و درگیر ساختن آنان در امورات برنامه ریزی،
اصالح و سازماندهی مجدد مدرسه به عنوان یک اجتماع آموزشی ،تالش کند.
 مسئوالن و کارکنان مدارس بایستی خود نیز به عنوان یادگیرندگان فعال ،در امر یادگیری
مشغول شوند.
 تمایل و عالقه به امر یادگیری ،باید به انگیزه نخست کسانی تبدیل شود که عمر خود را
صرف حرفه آموزش و تدریس کردهاند.
در میان عناصر مختلفی که برای برنامه درسی و تربیتی ذکر شدهاند محتوا سابقهای طوالنیتر از
لهایی که برای برنامه تربیتی در تاریخ بشر میتوان یافت مجموعهای
سایر امور دارد .اولین شک 
از محتوا را شامل میشود که به شیوهای برگزیده شدهاند( .موسی پور .)09 13 :601 ،در طرح
پایدیای آدلر ،محتوای یادگیری در قالب یک برنامه درسی مشترک در سه سطح دانش
تها و منابع غیر درسی به شاگردان ارائه میشود .آدلر عالوه بر
سازماندهی شده ،آموزش مهار 
دانشهای مبنایی کارهای دستی را نیز در آموزش و پرورش عمومی توصیه میکند( .حیدری و
دیگران .)29 13 ،طرح پایدیای آدلر در سالهای اخیر مورد بازنگری و بازسازی قرار گرفته است.
تها
به عنوان مثال وینچ( 1به نقل از حیدری )29 13 ،در صدد برآمده تا با وسعت دادن به مهار 

دانستن چگونگی آدلر را وسعت بخشد .وی این قسمت را به سه بخش مهارت (تشخیص مفاهیم،
یهای هم راستا (برنامه ریزی ،ارزیابی ،برقراری ارتباط) و
ارتباط آنها و استدالل ورزی) توانای 
تهای
یها) تقسیم کرده و ضمن توجه به مهار 
تها و توانای 
مدیریت پروژه (توالی مهار 
فراشناختی دو قسمت آخر را به چگونگی آدلر اضافه کرده است .از نظر آدلر منبع اصلی برنامه
درسی را باید در ایدههای بزرگی جستجو کرد که بهترین تمدنهای بشری را شکل دادهاند.
چنین ایدههایی چون دموکراسی ،شادی ،خوب و بود ،حکمت ،زمان و مکان و شهروند ،اصل
Wanch

1
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بهای بزرگ جهان
این برنامه درسی را شکل میدهند .این ایدهها به طور واضح و روشن در کتا 
غربی که آدلر خود ویرایش کننده برخی از آنها بوده است یافت میشود .در این برنامه که به
عنوان یک مدل برنامه آموزش مادام العمر ارائه شده است خواننده با افکار و اندیشههای هومر،
ارسطو ،افالطون ،شکسپیر ،ملیتون ،نیوتن ،کانت و دیگران اشنا میشوند .برنامه درسی پایدیا از
واحدهای یکپارچه از مطالعات تشکیل شده است که در آن معلمان و دانش آموزان از طریق
آموزش مستقیم ،مربیگری فرد متخصص و تشکیل سمینارها ،به کشف ایدهها میپردازند .ایده
حامی استفاده از این سه مدل آموزشی ،ایجاد موازنه در برنامه درسی و آموزشی از طریق کشف
یک برنامه درسی هستهای (مشترک) بر اساس آثار کالسیک در عرصههای تاریخ ،ادبیات،
سیاست و ...است .ایدههای بزرگ در حوزه علوم و ریاضیات همراه با موضوعات درسی ،از
طریق روشهایی چون سخنرانی ،خواندن ،پرسش و پاسخ ،بحث و گفت و گو ،بیان هنری،
فعالیتهای بدنی و سالمت و روش حل مساله با هم ترکیب میشوند.
تدریس یعنی توانمند سازی دانش آموزان برای یادگیری مطالب درسی .روش تمرین توام با
تهای مربوط به رشته علمی به کار
نظارت برای کمک کردن به دانش آموزان برای کسب مهار 
شهای تدریس پیشنهادی آدلر شامل روش سخنرانی ،مربی
میرود (آدلر .) 28 - 25 : 1982 ،رو 
گری و نظارت فعال بر فعالیتها و تمرینهای دانش آموزان و روش پرسش و پاسخ سقراطی است
ضهای آدلر
که در جدول سه ستونی آدلر به آنها اشاره شده است .در عین حال یکی از پیش فر 
این است که همه دانش آموزان میتوانند یاد بگیرند و در مواردی یادگیری بدون فعالیت
یاددهی معلم امکان پذیر نیست .از سویی ،در فرایند یاددهی معلم ممکن است ،دانش آموز
خوددانشی را کشف کند .پس یادگیری اکتشافی میتواند همراه با آموزش معلم هم رخ دهد.
این در حالی است که ممکن است تصور شود در یادگیری اکتشافی خود دانش آموز به تنهایی
به اکتشاف میپردازد .از سویی ،در امر تدریس باید تالش شود تا دانش آموزان بتوانند در
مسیری که در آن عالقه و استعداد ندارند نیز فعال باشند .برای مثال ،دانش آموزی که ابراز
میکند به شعر عالقه مند است و به ریاضیات عالقهای ندارد ،باید در زمینه ریاضیات نیز به او
کمک شود نه آنکه برحسب عالقه دانش آموز تنها به شعر و ادبیات پرداخته شود .آدلر آموزش
جبرانی به صورت آموزش انفرادی و آموزش در گروههای کوچک را برای دانش آموزانی که
در زمینهای به آموزش بیشتر نیاز دارند توصیه میکند (آدلر.) ۷۶ : ۱۹۹۲ ،
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جدول  .2برنامه درسی پایدیا
روش تدریس

آموزش مستقیم

مربیگری

سمینار

مؤلفهها
تاکیدات (نقطه

کسب دانش واقعی

تهای ذهنی
توسعه مهار 

افزایش درک یادگیرنده در خصوص ایدهها و ارزشها

تدریس

سخنرانی/نمایش /فیلم/خواندن

راهنمایی از طریق مدل

گفت گوهای فکری و همیارانه که از طریق سؤاالت باز پاسخی که در

سازی و پرسشگری

یگردد.
یشود ،تسهیل م 
ارتباط با متن درس پرسیده م 

تمرکز)
(مطالعه)
موازنه زمان
سنجش

 % 10الی % 15

 % 60الی % 70

 % 15الی % 20

آزمونهای سنتی کوتاه پاسخ و

وظایف عملکردی ،کارهای

ابزارها و فرایندهای قبل و بعد از سمینار :تعیین هدف ،مباحثه و مناظره و

چند گزینهای

پروژهای

نوشتن

ارزشیابی :ارزشیابی در برنامه درسی پایدیا را به صورت گامهای زیر صورت بندی کرد
(رابرتس:) 1998 ،
گام اول :تعیین اهداف درس
گام دوم :شناسایی وضعیت دانش آموزان در زمینه اهداف درس
گام سوم :پیشرفت به سوی اهداف
گام چهارم :اندازه گیری پیشرفت تحصیلی.

معلم با شاگردان در مورد اهداف درس به گفتگو میپردازد و با آنها به توافق میرسد و در طول
سال تحصیلی و در مورد آنچه به توافق رسیدهاند ،به طور مجدد گفت گو میکنند و مورد باز
بینی و بررسی قرار میدهند .گام دوم با انجام آزمونهای تشخیصی صورت میگیرد ،در
سهای پایدیا یادگیری دانش آموزان محوریت دارد و آموزش معلم بر اساس گامهای
کال 
تشخیصی صورت میگیرد .در گام سوم معلم و دانش آموزان در فرایند یاددهی – یادگیری در

کسب دانش و پردازش اطالعات ،پیشبرد مهارتها و پرورش درک و فهم به طور متقابل گام بر
میدارند .گام چهارم در این مرحله دانش آموزان و اولیاء آنان و اولیاء مدرسه از پیشرفت حاصل
از آموزش دانش آموزان مطلع میشوند.

شکل  .1چرخه ارزشیابی در برنامه درسی در آموزش و پرورش عمومی پایدیا (حیدری)6931،
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سؤال سوم :شیوهی کاربست پایدیا در برنامههای درسی و آموزش چگونه است؟
حرکت از تربیت به سوی پایدیا مستلزم مسئولیت اجتماعی عملی و صحبت درست با اجتماع به
خاطر حمایت اجتماع برای اصالحات پایدیا وهمکاری عقالنی در برنامه ریزی تعلیم و تربیت
است .برای برنامه ریزی درست و مؤثر در مورد پایدیا به دانش وسیعتری در میان برنامه ریزان
نیاز است بودند به همین دلیل با والدین ،رهبران مشاغل و رهبران مدنی جلسات بحث و گفتگو
پیرامون موضوع پایدیا الزم است .آموزش معلمین در امر ارائه پایدیا در مدارس بسیار ضروری
است چرا که معلمین باید کاری بیشتر از ارائه واقعیتها انجام دهند ،درگیر نمودن ذهن دانش
آموزان با سؤاالت ،حفظ کنجکاوی و بحث و گفتگو و استدالل ورزی ،آموزش شیوههای
شها نیازمند آن است که معلمان
یادگیری ،ایجاد فرصت برای افزایش درک آنها از ایدهها و ارز 
نقشی غیر سنتی در رابطه با دانش آموزانشان بازی کنند .مدیران مدارس نیز باید بیشتر از همه
تهای الزم را کسب
سرپرست معلمان و یک رهبر آموزشی باشد و در این زمینه دانش و مهار 
کنند و خود به دنبال یادگیری باشند.

پایدیا به عنوان تحصیل مدنی در مدرسه شامل توسعه خود –فعالی شهروندان توسط استفاده خود
فعالی آنان به عنوان ابزار درونی کردن ارزشهایی است که با آنها همسو میباشند ،این فرایند

بایستی از سن پایین و از طریق ایجاد فضاهای دولتی آموزشی و ارزشهایی شروع شود که در
اصول ابتدایی سازمان جامعه آمده است .لذا هم مشارکت عملی شهروندان و هم گفتگوی واقعی
با جامعه را میطلبد .در یک جمع بندی کلی استلزامات کاربست پایدیا در برنامه آموزشی و
درسی به شرح زیر است:
 .1نقش مقامات دولتی در برنامه ریزی و تهیه محتوا و برنامه درسی و استقبال و اشتیاق آنان
برای استفاده از این روش در مدارس
 .2برنامه ریزی درست و مؤثر آموزش و پرورش برای اجرای این طرح.
 .3حمایت و همکاری اجتماع برای انجام اصالحات الزم در امر آموزش.
 .4مشارکت عملی شهروندان ،اولیا ،آموزش و پرورش
تهای الزم به معلمان ،مدیران مدارس.
 .5آموزش دانش و مهار 
مام فورد (  ) 1961هنگام بحث در مورد شهردانشگاهی از عبارت از آموزش تا پایدیا استفاده
میکند زیرا این کلمه یونانی به معنی بزرگ کردن و آموزش عضو ایده آل پولیس میباشد.
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پایدیا شامل آموزش مدرسهای عملی و موضوع محور میباشد و بر اجتماعی کردن افراد در نظم
تمرکز دارد .در بزرگ کردن (فرایند تربیت یا ساختن یا یادگیری یا فرایند برنامه ریز شدن) و
تربیت برنامه ریز عالوه بر محتوای برنامه ریزی ،شرایط برنامه ریزی در رسیدن به تعالی در عمل
بسیار حیاتی است .فوتوپولوس (  ) 2005بیان میکند که پایدیا به عنوان تحصیل مدنی در مدرسه

شامل توسعه خود –فعالی شهروندان توسط استفاده خود فعالی آنان به عنوان ابزار درونی کردن
نهادهای دموکراتیک و ارزشهایی است که با آنها همسو میباشند .بنابراین هدف ایجاد مسئولیت
پذیری در افراد است که توانایی باز پرسی ،تفکر و تأمل را دارند ،این فرایند بایستی از سن پایین
و از طریق ایجاد فضاهای دولتی آموزشی و ارزشهایی شروع شود که در اصول ابتدایی سازمان
جامعه آمده است .پایدیا به عنوان روش آموزش چه در مدارس و چه به صورت شخصی در
مورد توسعه خود-فعالی ،تأمل و توانایی یادگیری و کسب دانش برنامه ریزان و شهروندان در
شهای اصلی برنامه ریزی هدایت میشوند.
فضاهایی است که توسط ارز 
پایدیا آموزش را با تمامیت آن ،به شکل کلیاش مشخص میکند و این مساله باعث میشود تا
شهای برنامه ریزی از جمله
عقالنیت ،اخالق و زیبایی شناسی را در بر بگیرد .پایدیا ذات ًاًا از ارز 
راحتی ،زیبایی ،معمولی بودن ،تساوی ،سالمتی ،امنیت ،ایمنی و مشارکت استقبال میکند
(لوکاس .)2791،در جهان کنونی ،علم و فناوری به سرعت در حال پیشرفت است و اگر دانش
آموزان تنها برای حرفهای خاص و در دامنه محدود مهارت آموزی کنند ،این احتمال وجود دارد
که در آیندهای نه چندان دور آن حرفهها منسوخ شوند ،از آن جا که یکی از اهداف آموزش و
پرورش عمومی از دید گاه آدلر آمادگی دانش آموزان برای گذراندن زندگی است پس چنین
آموزش و پرورشی باید تمهیداتی را فراهم آورد تا دانش آموزان بتوانند پس از اتمام دوره
آموزش دوازده ساله عمومی وارد مراکز آموزش حرفهای یا مرکز آموزش عالی شوند ،در این
صورت دانش آموزان با مواجه شدن با برنامه درسی مشترک که میتواند آمادگی الزم برای
ورود به دنیای کار و حرفه را به آنها بدهد ،رسیدن به هدف مذکور را امکان پذیر میکنند.
تها و بینشها در جدول سه ستونی آدلر پایهای برای یادگیری مادام العمر است
شها و مهار 
دان 
که در دوران آموزش و پرورش عمومی شکل میگیرد و مادام العمر بودن یادگیری
موقعیتهایی را برای دانش آموزان ایجاد میکند که دانش خود را در موقعیتهای جدید به کار
ببرند و موقعیتهای جدیدی خلق کنند ..دانش سازمان دهی شده مانند ریاضیات و علوم،
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تهایی مانند خواندن ،نوشتن ،گوش دادن ،صحبت کردن ،حل مساله ،محاسبه کردن برای
مهار 
ورود به هر حرفه و شغلی نیاز است که طرح پیشنهادی آدلر حاوی تمامی این موارد است.
استیونسن (  ) 2003در آموزش تکنولوژیک ،دانش عمومی و نظری را دخیل میداند و درک
مفاهیم و تواناییهای خالقانه و مهارتهای عقالنی و آمادگی برای زندگی را در این نوع
آموزش اساس قرار میدهد .بر اساس مبنای انسان شناختی طبیعت مشترک میان اعضای بشر ،در
جهت پرورش استعدادهای بشری و به فعلیت رساندن آنها است که در تمام انسانها وجود دارد.
آدلر در برنامه درسی خود بر وجوه مشترک دانش آموزان تاکید دارد و برنامهای یکسان برای
همه ارائه میدهد.
بحث و نتیجه گیری
آموزش و پرورش با کیفیت باال در سالهای اولیه زندگی اهمیت دارد زیرا در باال بردن
یها و انگیزش مؤثر یادگیری در سالهای بعدی تأثیر دارد .برخی تحقیقات میدانی حاکی
توانای 
از آن است که بیشتر عوامل مؤثر در یادگیری دوران بزرگسالی تحت تأثیر عواملی است که
کودک در بدو زمان ورود به آموزش ابتدایی با آن روبرو بوده است (فیلد .) 2010 ،نیاز عمومی
به آموزش و پرورش آن است که تمامی انسانها بدون در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و
اجتماعی که در آن قرار دارند به طور طبیعی به آموزش و پرورش نیاز دارند ،در واقع ،همه
انسانها نیازمند آموزش و پرورش هستند (برزینکا .) 1994 ،آموزش و پرورش عمومی آدلر این
نیاز مشترک بین همه انسانها را برآورده میکند و بر جنبههای هویتی مشترک بین انسانها تاکید
گهای مختلف و بر اساس برنامه درسی
دارد و برای همه شاگردان اعم از دختر و پسر و فرهن 
شهای حرفهای و تخصصی را در برنمی گیرد .آموزش و
مشترک و هستهای است که آموز 
پرورش معاصر ،دانش و علم فارغ از ارزش است و این وجه اثبات گرایانه نظام تربیتی است .این
ویژگی را میتوان متأثر از اندیشه سوفیستی در آموزش و پرورش دانست( .میرزا محمدی و
دیگران .)19 13 ،آموزش و پرورش معاصر با تاکید بر حرفه گرایی و تخصص گرایی و در
شهای ذاتی دانش است .دانشمندان به صورت تخصصی در شاخهای از
حاشیه قرار دادن ارز 
دانش به تحقیق میپردازند بدون آنکه ارتباط دانش را با سایر شاخههای دانش و تأثیر یافتههای
علمیشان بر زندگی فکر کنند ،در آموزش و پرورش معاصر ،میراث فرهنگی به حاشیه رانده
شده است .آموزش و پرورش معاصر غیر متافیزیکی است و بر این اساس ویژگی غیر
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(وجودگرایی) این نوع از آموزش و پرورش ،آن را به سوی غیر ارزشی بودن سوق داده است
(مارکوپولوس .) 2008 ،پایدیا ،متافیزیک به ویژه ارزشها را محور قرار داده است ،در نزد سقراط
و افالطون فضیلت کسب دانش خود یک فضیلت است .پایدیا بر حقایق تاکید دارد .سقراط بر
حقایق کلی تاکید دارد که مبتنی بر مفهوم متافیزیک از ماهیت است .در پایدیا علم فارغ از
ارزش نیست بلکه بارور از ارزش است ،علم از اخالق جدا نیست بلکه هر دو با یکدیگر در
طاند .تاکید بر آموزش حرفهای و کم توجهی به آموزش آزاد ،آموزش و پرورش را به
ارتبا 
سمت سودگرایی کشانده و هدف نهایی آموزش و پرورش کسب حداکثر سود اقتصادی است.
صهای اقتصادی مانند خصوصی سازی ،رقابت ،کارایی و دانش محوری،
بر این اساس شاخ 
معیار آموزش و پرورش خوب به حساب میآیند (کارنوی.) 1384 ،
تحصیالت با کیفیت و کمیت یکسان ،بهترین آموزش برای بهترین کودکان است ،پرورش
تهای شهروندی از اهداف و ویژگیها برنامه درسی پایدیا
تهای انجام وظایف و مسئولی 
قابلی 
است و با توجه به موفقیتهایی که این برنامه در کشورهای مختلف کسب نموده و فوایدی که
از اجرای این برنامه درسی در نظامهای آموزشی حاصل شده است ،برنامه درسی پایدیا پاسخ
مناسب به نیازها و خواستههای دانش آموزان برای زندگی موفق در آینده است .این برنامه
شهای موجود در برنامههای درسی باشد.
میتواند راهکاری مناسب برای برخورد با چال 
منابع

نالمللی الهدی.
آدلر ،مورتیمر ،جی (  .) 1379ده اشتباه فلسفی ،ترجمه انشاءاهلل رحمتی ،تهران :انتشارات بی 
پیلگرن ،آن .اس (  .)39 13دیالوگ فکورانه و تربیت دینی ،چکیده مقاالت پنجمین همایش انجمن فلسفه تعلیم
و تربیت ایران :فلسفه تربیت دینی و تربیت اخالقی ،کرمان :دانشگاه شهید باهنر.
تایلر .رالف (  .) 1902اصول اساسی برنامه ریزی درسی و آموزشی؛ ترجمه :علی تقی پور ظهیر ( .)09 13
تهران :انتشارات آگه.
تقی پورظهیر ،علی (  .) 1387برنامه ریزی درسی برای مدارس ابتدایی در هزاره سوم .تهران .انتشارات
آگاه.
حیدری ،سمیرا ،زیبا کالم منفرد فاطمه ،باقری نوع پرست خسرو و مهر محمدی محمد (  )29 13تبیین و نقد مبانی
فلسفی مفهوم یادگیری در طرح پایدیا .پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت ،سال سوم .شماره یک.
حیدری ،سمیرا ،زیبا کالم منفرد فاطمه (  )79 13آرای فلسفی و تربیتی مورتیمر جی .آدلر ،انتشارات دانشگاه
تهران.
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سی شورت ،ادموند .)29 13 ( .روش شناسی مطالعات برنامه درسی .ترجمه محمود مهر محمدی انتشارات:
سمت.
سلیمی ،جمال و یادگار زاده غالمرضا (  )59 13سرمشقهای نظریه برنامه درسی ،تهران :نشر نور علم.
شکوهی ،غالمحسین (  .) 1387تربیت و مراحل آن .آستان قدس رضوی.
فیوضات ،یحیی ( .)6 35 1اصول برنامه ریزی آموزشی .تهران :انتشارات دانشگاه سپاهیان انقالب ایران.
قسامی ،حسین و اصغری محمد (  .)49 13تفسیری انتقادی بر دیدگاه هایدگر در باب حقیقت افالطون با تکیه بر
مفهوم مثال خیر .دوفصلنامه تامالت فلسفی .دانشگاه زنجان .سال پنجم .شماره . 14
کارنوی ،مارتین ) 1384 ( .جهانی شدن و اصالحات آموزشی :آنچه برنامه ریزان باید بدانند ،محمد
حسن میرزا محمدی و محمد رضا فریدی ،تهران :انتشارات یسطرون.
میرزا محمدی ،محمد حسن (  )59 13واکاوی مفهوم پایدیا و دستاوردهای آن برای آموزش و پرورش در عصر
جهانی شدن .راهبرد فرهنگ ،شماره . 35
میرزا محمدی ،محمد حسن ،فاطمه زیبا کالم مفرد و علی صحبت لو (  .)19 13نظریه آزادی و آموزش و
پرورش آزاد .تهران :انتشارات دانشگاه آزاد.
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