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شناسايي وتحليل فلسفه آموزشي مربيان آموزش بزرگساالن استان يزد
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چكيده
 فلسفه آموزشي آموزشياران نهضت سوادآموزي استان يزد لشناسايي و تحليمقاله حاضر،هدف از 

 آموزشـيار   410جامعه تحقيق شـامل     .توصيفي پيمايشي است  روش  اين مطالعه   در  حقيق  روش ت .است
 كه با استفاده از روش تمام شماري، پرسـشنامه   بود1385-86رستان استان يزد در سال     شاغل در ده شه   

داده  مـورد عـودت   322اين ميـان   و از بين همه آنها توزيع گرديد     (PAEI)فلسفه آموزش بزرگساالن    
هاي تكراري تجزيه و تحليـل      هاي گردآوري شده با استفاده از آزمون تحليل واريانس با اندازه          دهدا.شد

آموزشـياران در گـرايش بـه مكاتـب فلـسفي تفـاوت           هـاي   هد كه بين نمـر    نتايج تحقيق نشان دا   .گرديد
 و  يـي گراآموزشـياران بـه فلـسفه پيـشرفت       ترين وابستگي فكري و عاطفي      بيش.داري وجود دارد  معني
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در نهايـت   .كننـد هـاي آموزشـي ايجـاد نمـي       گـرايش آموزشـياران بـه فلـسفه       درداري را تفاوت معني 
.پيشنهادهايي براي بهبود عملكرد اين آموزشياران ارايه شده است

 و يرفتارگراي،گراييپيشرفت، فلسفه آموزشي،)1آندراگوژي(آموزش بزرگساالن: كليديهايهواژ

ليبراليسم

مقدمه

ي كه بين نظريه و عمل وجود دارد همواره گرايشي جدي براي كشف مباني              به دليل ارتباط  

ثيرات عمل بر ترميم و تكميل نظريه از سـوي ديگـر، وجـود داشـته                أويي، و ت  نظري عمل از س   

توانـد بـه   گيرد مـي هايي كه در اين راستا در حوزه آموزش و پرورش صورت مي      كوشش. است

ـ . تنظيم يك فلسفه تربيتي، و به تبع آن يك برنامه آموزشـي مناسـب كمـك كنـد                  ن موضـوع   اي

رخوردار است زيرا مربيان آموزش بزرگـساالن در         آموزش بزرگساالن از اهميت ب     بخصوص در 

در در واقـع،    . نـد سبت بـه معلمـان مـدارس برخوردار       تري ن فرايند آموزش از آزادي عمل بيش     

هـاي آموزشـي، آموزشـياران هـم فرصـت و هـم             ريزي، اجرا و ارزشيابي فعاليـت     برنامهفرايند

 كـشف ديـدگاههاي پنهـان    لذا.وليت دارند تا بعضي از تصميمات آموزشي را اتخاذ نمايند   ؤمس

توانـد در   آموزش بزرگساالن به كار مربيگري مشغول هـستند مـي  يفلسفي كساني كه در حوزه 

از . ريزي آموزشي و تنظيم فلسفه جامعي براي آموزش بزرگـساالن مفيـد واقـع شـود      كار برنامه 

 شناسايي دقيـق   آنجا كه انجام هر گونه اقدام اصالحي در مورد عملكردهاي آموزشي متوقف بر            

 تـا فلـسفه آموزشـي       فلسفه آموزشي حاكم بر آن عملكردهاست، لذا در اين تحقيق برآن شديم           

.يمكن را شناسايي و تحليل كرده و بر اساس آن پيشنهادهايي را عرضه آموزشياران

 تحقيقيپيشينه

االن مريكايي براي آموزش بزرگسسيس انجمن آأ به تآندراگوژيدرفلسفي تاريخ مطالعات   

آمـوزش بزرگـساالن   معني  : در آغاز اين مسير عبارتند از       محوري دو كتاب . گرددبرمي) 1926(

1-  Andragogy
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كارهـاي لينـدمن    ). 1926(2 اورت ديـن مـارتين      اثر 1معني آموزش ليبرال  و  )1926( ليندمن اثر

ده سـال  .ليبرال گرديـد اي براي آموزش و كارهاي مارتين پايهگرا  پيشرفتاي براي آموزش    پايه

 نوشـت و پـنج   آموزش بزرگساالننخستين كتاب درسي را با نام     )1936(3اليمن برايسون عد،ب

 در آن زمــان . كــردذكــرن ل و سياســي را بــراي آارتبــاطي، ليبــرااشــتغالي،كــاركرد جبرانــي،

 به  5پال برج ون  ،1967در سال   ).4،2003دي و آمستوتز  (هاي فلسفي ارايه نشده بود    بنديطبقه

 نظر برج ون    هب. پرداخت اما بطور خاص آنها را شناسايي نكرد        حوزهاينوجود در هاي م فلسفه

ن قـدر جـامع     اين ادعاي بزرگي است اگر بپنداريم كه يك اساس فلسفي آموزش بزرگـساالن آ             

 فرصت  ارايههدف آموزش بزرگساالن    .بشمار آورد آندراگوژيها فلسفه   است كه بتوان آن را تن     

ييـادگيري نحـوه   در بـه او   نوان يك فـرد در حـال بلـوغ و كمـك           پيشرفت براي بزرگسال بع   

).1967برج ون،(است در روند تمدن مشاركت

 اسـت   7آموزش بزرگساالن دركه يكي از پيشگامان ايجاد فلسفه كاري      6، آپز 1973در سال   

را شـان   آن فلسفه كاري  خطوط راهنماي كلي و روشني را ارايه كرد تا آموزشياران با استفاده از            

 طبقـه شناسـايي و      5ر   د يـشان را   پيـشنهاد كـرد كـه باورها       بـه آموزشـياران   آپـز   .ايجاد نماينـد  

محتوا يا مـواد درسـي،   هدف كلي آموزش بزرگساالن،  باورها پيرامون فراگير،  :ندبندي كن فرمول

؛1987كـت، وايـت و برا   ( نقـش آموزشـياران بزرگـساالن      يفرايند يـادگيري و باورهـا دربـاره       

 رويكرد  ،آموزش و پرورش   در تدوين فلسفه شخصي در      جايگزين از رويكردهاي ). 1990زين،

. رواج پيـدا كـرد     9هـارمين و سـايمون    ، توسط راتـس   1960كه در دهه     است   8هاايضاح ارزش 

هـايي كـه بـا      هـا، بـه ويـژه ارزش      سازي ارزش طرفداران اين رويكرد معتقدند كه فرايند روشن      

تـري  هـاي منـسجم  دهد و به رفتارها و تـصميم مي را كاهش مي ها ارتباط دارند، سردرگ   فعاليت

).1990زين،(انجامدمي

1-  The Meaning of a Liberal  Education
2-  Everett Dean Martin
3- Lyman  Bryson
4-  Day & Amstutz
5-  Bergevin
6-  Apps
7-  Working Philosophy of Adult  Education
8- A Values Clarification Approach
9- Raths,Harmin,Simon 
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هـاي مطـرح در  فلـسفه بنـدي  پردازان به طبقـه  فوق، گروهي از نظريهمتفكراندر مقايسه با   

اقدام به ساخت ابـزار جهـت سـنجش         ها،بندياند و بر اساس طبقه    آموزش بزرگساالن پرداخته  

مبـاني فلـسفي آمـوزش بزرگـساالن       در كتـاب    )1980(الياس و مريام  .اندفلسفه آموزشي نموده  

گـرا، پيـشرفت ليبـرال، :انـد شش مكتب فلسفي مطرح را در آموزش بزرگساالن شناسايي كـرده          

؛ دي و   1987وايـت و براكـت،    (و تحليلـي  )بازسازي اجتمـاعي  (راديكالرفتارگرا،اومانيستي،

نامـه دكتـري در دانـشگاه ايـالتي     در قالـب پايـان   )1983(1خانم لوريان زيـن   ).2003آمستوتز،

).1983زيـن، ( نمـود  (PAEI)2فلوريدا اقدام به ساخت پرسشنامه فلسفه آموزش بزرگـساالن        

راديكـال ورفتـارگرا اومانيـستي، گـرا، پيشرفت،سنتيپرسشنامه زين پنج مكتب فلسفي ليبرال     

(PAEI)هايي از پرسـشنامه خـود     قسمتزين براي ساخت    .سنجد را مي  )بازسازي اجتماعي (

را تـدريس   كه كـارآموزان  استفاده نموده است) 1979(3از پرسشنامه سبك كارآموزي براستورم   

). 1990زيـن، (دهـد  و كـاركردگرا قـرار مـي       سـاختارگرا ،رفتـارگرا هاي اومانيـستي،  گرايشدر

 پـنج مكتـب   سبـر اسـا  را )1996 (4خانم زين پرسشنامه آموزش و پرورش شخـصي      همچنين

دي،( اسـت  ساخته)راديكال( اجتماعي   رفتارگرا و تغيير  گرا،انسانگرا،پيشرفت،)ليبرال(جامع

 مـورد اسـتناد نويـسندگان متعـدد    PAEIپرسـشنامه قالـب گانه زين در بندي پنج طبقه).1999

ــت، ( ــت و براك ــپر؛1987واي ــور،ون وگئاس ــكات،؛1994م ــز و ؛1999،دي؛1998اس هلم

مـري  ؛2003دي و آمـستوتز،   ؛2002هرود و واينـر،   ؛2001بونه و همكاران،  ؛2000ران،همكا

5ليهـاي  زيـن،  PAEIعالوه بر پرسشنامه    .قرار گرفته است  )2006 گري كانتي،   و 2005كاسل،

ــشنامه ــسفيپرس ــراي فل ــارگرايي،    را ب ــسفي رفت ــب فل ــش مكت ــاس ش ــتاس ــي،ماهي گراي

).1999دي،(گرايي و بازسازي اجتمـاعي درسـت كـرد        يشرفتپپايدارگرايي،ياليزم،اگزيستانس

را بـر اسـاس هفـت مكتـب         6 آموزشـيار  به منزله يك  ها   ارزش  عمل و  ميشل دي نيز پرسشنامه   

بازسـازي  گرايـي، پيـشرفت پايـدارگرايي، اگزيستانـسياليزم، گرايـي، ماهيترفتارگرايي،فلسفي

1-  Lorraine Zinn
2-  Philosophy of Adult Education Inventory (PAEI)
3-  Training  Style  Inventory (Brostorm)
4-  Zinns  Personal  Education  Inventory(PEI)
5-  Lehay
6-  Values and Practice as an Educator  Inventory
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هـاي  نيز تعدادي از ارزش)1986(2ودسچيپ).1999دي،(تدوين كرد 1گرايياجتماعي وتعالي 

راديكـال گـرا و    انـسان رفتـارگرا،  ليبـرال،  جامعه آمريكا را تحت عنوان چهار فلـسفه       3محوري

هـايي ماننـد    گـرا كـه در ارزش     انـسان هـاي رفتـارگرا و    به نظر پودسچي فلسفه   .نمودشناسايي  

ي و  تكنولـوژ وري،بهـره گرايـي، عمـل كـايي، خوداتفردگرايـي، بينـي، خـوش تغيير،پيشرفت،

).1990زيـن، (كنندرا بيان مي  ها  هاي محوري آمريكايي  ترين ارزش ند بيش مشتركپذيرياندازه

را (PHIL)5پرسشنامه فلسفه مسلط آموزشياران در يادگيري مادام العمـر        ) 2006(4كانتيگري

و بازسـازي اجتمـاعي     اگزيستانـسياليزم پراگماتيـسم، رئاليـسم، پنج فلسفه ايدئاليسم،  بر اساس   

ي كـه سـاخته شـده      ابـزار خـوب   ،انتي در زمينه فلسفه آموزش بزرگـساالن      به نظر ك  .درست كرد 

PAEI گذاري و تفسير نمرهدهي،پاسخ زين است اماPAEIبـا  . طلبـد زيادي ميو دقت  زمان

عـضي از  ب،فلسفه آموزش بزرگساالن در زمينه  موجودهاي  توجه به انتقادهاي وارد بر پرسشنامه     

.ندتخاذ كرد روندهاي ديگري را امربيان

رفتـارگرايي، ليبراليزم،گرايي، پيشرفت رئاليسم،ليسم،ا مكتب فلسفي ايدئ   هفتبه  6هيمسترا

 را براي مرتبط كردن و تركيـب  7گراييگزينشكند اما در نهايت  اومانيسم و راديكاليزم اشاره مي    

صورت كه هر آموزشـيار بزرگـساالن بـه مطالعـه           كند بدين   گانه پيشنهاد مي  كردن مكاتب هفت  

هيمـسترا، ؛2001هيمـسترا، (اش را بـسازد   مكاتب مختلف بپردازد و خودش فلـسفه شخـصي        

شود و ساختار جديدي شـكل  مي گرايي عناصري از مكاتب مختلف گزينش      در گزينش  ).2006

تنـوع و تكثـر و      كيد بر أگرايي را ناشي از ت    گرايش به گزينش  ) 1994(اسپرگئون و مور  .يابدمي

 ارزش محـوري را از دل       هفتنيز  ) 2003(دي و آمستوتز  .دانند مي پلوراليزم در فرهنگ امريكا   

پاسـداري   ارزش محـوري   هفـت آنها معتقدند كـه     .اندمودهمكاتب گوناگون فلسفي استخراج ن    

اعي بازسـازي اجتمـ   گروهي،/فرديرشدهستي شخصي، ارتباط معنوي، دانش مفيد، ،8فرهنگي

1-  Transcendentalism
2-  Podeschi
3-  Mainstream
4-  Gary Conti
5-  Philosophies Held by Instructors of Lifelong- Learners(PHIL)
6-  Roger Hiemstra
7-  Eclecticism
8- Cultural Custodianship
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آنجـا كـه    از. هاي آموزش بزرگساالن وجود دارنـد     و تحقيق علمي در تمام يا بعضي از فعاليت        

مورد نظر  ادامه پنج فلسفه تربيتي   ستفاده شده است در   گانه زين در اين پژوهش ا     بندي پنج طبقه

.گردند ميمعرفيزين 

.ي فراگيـران اسـت  هاي عقالنـ رشد توانايي اين فلسفه   هدف:)سنتي( ليبرال  تربيتي فلسفه

كنـد   مي كيدأتسلط بر محتوا ت   آموزشي است كه بر   بارترين فلسفه پر   قديمي اين فلسفه احتماالً  

 در انديـشه  .)ريمحـو معلـم (نگـرد  مي ول فرايند آموزش  ؤصص و مس  و به معلم به عنوان متخ     

احـث  و مبعمـل وجـود دارد    شكاف بين نظر و    افالطون و ارسطو  چون  فيلسوفان يونان باستان    

جمهوريافالطون در .برخوردار است اي  نسبت به امور عملي و حرفه     نظري از ارزش واالتري     

و » سـخن اقتضاي طبيعت عمل اين است كه عمل همواره از حقيقت دورتر است تا            «نويسدمي

اي جز كار بدني ندارند     و چنين است حال همه كساني كه وظيفه       «نويسد مي سياستارسطو در   

كسي كه به نيروي هوش پيش انـديش اسـت          «و»ي سودي بهتر به مردمان نرسانند     و از كار بدن   

1و جاويـد  مانـدگار ابـدي، نظري،برنامه درسي شامل حقايق     .»يگان است  فرمانروا و خدا   طبعاً

هـا  اين دانـش .رياضيات، ادبيات و فلسفه گردآوري شده است      ديالكتيك، كه در االهيات،   است

و در ) 1384زيبـاكالم، (شـوند  مي  از طريق عقل شناخته    ت كه صرفاً  در مورد مقوالتي ثابت اس    

اند زيرا بنظر افالطون تغيير شكل به هر صورت كـه باشـد ناشـي از    ماندهگذر زمان بدون تغيير 

اين برنامه درسـي بـه پـرورش عقـل         ).مقاله منتشر نشده  سرشت،  پاك(حقارت و ضعف است   

 و فق عقل براي آدمي بهترين و خوشايندترين اموراست       انجامد زيرا بنظر ارسطو زندگي بر و      مي

ترين زندگي نيـز هـست     پس اين گونه زندگي خوش    .عقل بيش از هر چيزي خود انسان است       

تـوان وابـسته بـه ايـن فلـسفه           مـي  گرايي و پايدارگرايي را   هاي ماهيت نظريه).1982نوسباوم،(

اوت، طبيعت انـساني همـه جـا يكـسان     هاي متفرغم وجود محيطنظر پايدارگرايان به    ب.دانست

تـرين صـفت انـسان       و چون تعقل عـالي      تربيت نيز بايد براي همه يكسان باشد       ، بنابراين .است

 ليبـرال  يبه جـاي واژه ).1971،نلر(است بايد از آن براي هدايت طبيعت غريزي استفاده نمود       

گفـت و شـنود     (كتيكيديـال تـدريس   روش  .گـردد  مـي  گان سنتي و كالسيك نيز استفاده     از واژ 

از روش سـقراطي در     ) 2003 (زواس و ويكنـ   كپاراسـ . اسـت   ليبـرال  ثر از فلـسفه   أمت)سقراطي

1-  Timeless Virtues
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تدريس سقراطي در   روش يبارهال در ؤآنها از فراگيران خود دو س     . اندآندراگوژي استفاده كرده  

» سـب بـود   روش تدريس سقراطي براي اين برنامه منا      «الؤپاسخ به س   در .ندپايان برنامه پرسيد  

» روش تدريس اثر مثبتي بر يادگيري من در طي برنامه گذاشت          «الؤپاسخ به س  در درصد و    75

.موافق و موافق را انتخاب كرده بودندهاي بسيار درصد گزينه74

كيـد أ ت وباهميت محيط در شكل دهي رفتار مطل      بر اين فلسفه  :رفتارگراييتربيتي  فلسفه  

گرايي رفتـار . انتظارات جامعه تحقـق يابـد     تغيير رفتار است تا     ييگرارفتارهدف فلسفه   . كندمي

دف  مـيالدي روان شناسـي متـرا       50-60بطوري كه در دهـه      ابتدا در روان شناسي توسعه يافت     

روان شناسـي  هـاي كوشيد تا به مفهـوم پـردازي تمـام عرصـه           مي گراييرفتارگرايي بود و رفتار   

روي رابطه محرك و پاسخ و انواع تقويت ابتدا بـر         سازي،در رفتارگرايي فرايند شرطي   . بپردازد

آنچه رفتارگرايي را از يـك مكتـب روان شـناختي بـه يـك               . حيوانات مورد مطالعه قرار گرفت    

فتن  سـمت يـا    شگر بـه  د تغيير عالقه اسكينر از بحث شرطي سـازي كنـ          مبدل كر مكتب فلسفي   

گرايـان بـه    رفتار).2002زوريـف، ( و شرطي سازي فعـال بـود       رابطه بين ايدئولوژي اجتماعي   

گويـد   مـي  )1930(واتـسون . كردندهاي دروني شخص توجه كافي نمي     آزادي و اراده و قدرت    

دهم  مينها را بزرگ كنم و ضمانتدهم كه همه آ ميطفل سالم بدهيد قولبه من يك دو جين      «

اد، آمـادگي،   كه هر كدام را كه بخواهيد بطور تصادفي انتخاب كنم و او را بدون توجه به استعد                

و شغل و نژاد اجدادش براي هـر رشـته تخصـصي تربيـت كـنم، پزشـك،                  ها  تمايالت، توانايي 

آينده ) 1910(ندايكرث). 342: ص،1996شولتز،وشولتز(» دزدياحقوقدان، تاجر و حتي گدا    

شناسـي بـه مـا همـه چيـز را      علم كامـل روان «: كند ميبينيعلم روان شناسي را اين گونه پيش 

شناسي به مـا كمـك خواهـد         علم كامل روان   ... منش و فكر افراد خواهد گفت      ، رفتار يبارهدر

كرد تا از موجودات انساني براي رفاه جهان استفاده كنيم با نتيجه تضميني مشابه آنچه ما اكنـون    

به همان نسبت كه ما به چنين علمي        . بريم مي  به كار   و تحليل عناصر شيميايي    مدر سقوط اجسا  

 تسلط بر گرما و حرارت و نور    هيم شد همان طور كه االن       يابيم بر روانمان مسلط خوا     مي دست

امـا  ). 9: ص،1994آيزنـر، (»پيشرفت و حركت به سمت چنين علمي آغاز شده است         . ايميافته

در ) مهندسي اجتمـاعي  ( كاربرد تكنولوژي رفتار   يهاي او درباره  فلسفه اجتماعي اسكينر به ايده    

 كه علت پيشرفت  بوداسكينر معتقد. گردد مي  بر 1دووالدن   و منزلتفراسوي آزادي و  دو كتاب   

1-  Walden Two
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انـد خـود را بـه مرحلـه تكنولـوژي      توانستهكي و علوم زيستي اين است كه آن علوم        علوم فيزي 

. نياز دارنـد  م رفتاري نيز به تكنولوژي رفتار       علو. اين علوم نصيب جامعه گردد    برسانند تا فوايد  

صـدد تغييـر    چشم دوخته است و به جـاي آنكـه در          فتار به كنترل و نظارت محيط     تكنولوژي ر 

اسـكينر، (كند مي  اجتماع دنبال  هاي مطلوب محيط را در راه هدف    باشد دگرگون كردن    ها  انسان

رفتـارگرايي  . نگـرد  مي  و هدايتگر يادگيري   مثابه مدير، كنترل كننده   اين فلسفه به معلم به      ). تابي

ريزي گـام   اي طراحي سيستماتيك آموزشي مشاركت داشته و از رويكرد برنامه         هدر توسعه مدل  

تاري، آمـوزش   تدوين اهداف رف  . كند تا به نتايج مورد نظر بينجامد       مي به گام در كورس استفاده    

هـايي از تـأثير رفتـارگرايي در آمـوزش و           نـه  و نظريه يادگيري در حد تسلط بلوم نمو        ايبرنامه

. پرورش هستند

 اسـت    پراگماتيـسم  ثر از فلـسفه   أ در اين فلسفه تربيتي كه مت      :گراييپيشرفتتربيتي  فلسفه

رار ر وجود دارد و اين همبستگي و اسـتم        ي همبستگي و استمرا   لمهاي ع بين شناسايي و فعاليت   

بنظر ديويي معرفت حقيقي از تجربـه      . م حيات انسان الزم است    وادت با محيط و     براي سازگاري 

و تجـارب  ، آموزشگاه بايد به نيازها، عاليـق شود لذا در ميه تأييد و تكميلخيزد و در تجرب   مي

ديويي تعليم  ). 1916ديويي،  (هاي فراگيران توجه شود و به آنها فرصت تجربه داده شود          رغبت

 رشـد  منجر بـه عبارت از تجديدنظر در تجربيات و تشكيل مجدد آنها به طوري كه      را  و تربيت   

ديويي براي ايـضاح مفهـوم تجربـه از يـك سـو در              ).1369يعتمداري،شر(داند مي شودبيشتر  

آيزنـر، ( را به دو دسته ماشيني و فكري و از ديگر سـو     ارب تج دموكراسي و آموزش و پرورش    

 تنها تجارب   كند اما  مي غيرآموزشي و سوء آموزشي تقسيم     آنها را به سه دسته آموزشي،      )1994

 يـادگيري را    علم به عنوان سـازمان دهنـده،      مگرايي  شرفتپيدر.ندك مي ييدأرا ت فكري آموزشي   

فراگيـران . كنـد  مـي   را ارزيـابي   كند و پيشرفت يادگيري    مي  فراگيران را تحريك   ،كند مي هدايت

م وادر قبـال رشـد فـردي و اجتمـاعي و تـد            له و دموكراسـي را بياموزنـد زيـرا          أبايد حـل مـس    

.د فرهيخته نياز دارد به افرا نيز تداوم دموكراسيند وولؤكراسي مسدمو

زاييده شرايط پس از رنسانس در تاريخ بـاختر        اومانيسمگرچه:يي  گراانسانتربيتي  فلسفه  

يافتن اعتماد به نفـس و خودبـاوري و تكيـه بـر     توان باز ميهاي آن راويژگيتريناست و مهم  

 امـا   )1381كـاردان، (مين سعادت اين جهـاني دانـست      أتوانايي جسماني و رواني انسان براي ت      

روان شناسـي   واگزيستانـسياليزم   گـرا در آمـوزش بزرگـساالن بـا توسـعه فلـسفه              فلسفه انسان 
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 بـوبر و روان   هايدگر، سارتر، كامو،ي چوني فيلسوفانهادارد و نوشته  تنگاتنگ  گرا ارتباط   انسان

لز و مـك    نـو . اندبودهثرؤمآن  ل  يشكتدرآلپورت   و رومفراجرز،مزلو، مانند   شناسان موج سوم  

ماهيت انساني مثبت است و هـر شـخص داراي   ها  اومانيستبه نظر .  هستند گراانسان هم كنزي

موجودات انساني منحصر به فرد هستند و حقـوق اساسـي           .  نامحدودي است  استعدادهاي نسبتاً 

زادرا،(كننـد  مـي  آنها همه جا يكسان است صرف نظر از جامعه يا فرهنگي كـه در آن زنـدگي                

 در فراينـد يـادگيري   خود شـكوفايي  و تسهيل خودگردانيين فلسفه بر رشد شخصي، ا).1999

فراگيران خودگردان، داراي انگيزه باال و درونـي و        .  يادگيري است  گرمعلم تسهيل . كند مي كيدأت

. ول يادگيري هستندؤمس

 بر نقـش آمـوزش و پـرورش بـه     اين فلسفه ):بازسازي اجتماعي ( راديكال  تربيتي فلسفه

و فرهنگـي پافـشاري  اقتـصادي سياسـي، اي جهت ايجاد تغييرات عمده اجتماعي،وان وسيله عن

 ايـن فلـسفه    هابرمـاس و مزيـرو طرفـدار      ازل،،كـ جـورج كاونتس  ،براملدايليچ،فريره،.كندمي

حات روبنـايي   الصـ اهاي آموزشي بيمارتر از آنند كه بتوان با         معتقدندكه نظام ها  راديكال.هستند

مان كرد لذا عقيـده دارنـد كـه آمـوزش و پـرورش و جامعـه را بايـد بازسـازي كـرد           آنها را در  

با فراگيران برابر اسـت و آنهـا        فه معلم به مثابه هماهنگ كننده       در اين فلس  ). 1373سرشت،پاك(

نظام آموزش و پـرورش ابـزار       .سازد مي 1وليت اجتماعي توانمند  ؤرا براي سطح جديدي از مس     

نـاتوان  توليـد وضـع كنـوني و    بازسلطه بر ستمديدگان از طريق    اوم  دست طبقه مسلط براي تد    

 تربيـت بـه مثابـه       ،فريره به جاي تربيت به مثابه تمرين سلطه       . لذا بايد زدوده شود    ،سازي است 

نظري ندارد و تحميلـي و  يآزاد شدن فقط جنبهبه نظر وي كند اما  ميدتمرين آزادي را پيشنها   

 ناآگـاه باشـند   شـان ره مادام كه ستمديدگان نسبت به علل وضـعي       به نظر فري  . بيروني هم نيست  

با سـتمديدگان كـه عمـل       ) ديالوگ(گفت و شنود    .پذيرند مي چون سرنوشت محتوم  استثمار را 

روش سـوادآموزي   . اي از مبارزه بـراي رهـايي اجـرا شـود          متضمن آن است بايد در هر مرحله      

. كنـد  مـي ريخ قلمدادسان را خالق فرهنگ و تا    اي است كه ان   آگاهي بخش فريره مبتني بر فلسفه     

).1972فريـره، (ي سوادآموزي بايد كسب آگـاهي انتقـادي باشـد         ها برنامه غايتبه نظر فريره،  

كيد بر ايجاد دگرگـوني در فراگيـر معتقـد          أكند و با ت    مي  را مطرح  2مزيرو يادگيري تحول بخش   

1- Empowerment
2-  Transformative Learning
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تنهـا در دوره  «اتفـاق بيفتـد زيـرا   بزرگـسالي  درتوانـد   مـي  تنهـا  1است يادگيري رهايي بخـش    

گيري وجودش را در تاريخ خودش بازشناسـي        تواند نحوه شكل  ميبزرگسالي است كه شخص     

تأدر هيـ  هـا    ايلـيچ چـون مدرسـه      بـه نظـر   ).1999ايمل،(»كند و به آن حيات دوباره ببخشد      

،ندارندها دگريهاي اجتماعي و بيدا  كردن و نهادي ساختن نابرابري    ن نقشي جز پايدار   اشكنوني

يـادگيري بايـد طـوري      هاي  در مقابل هسته  ). بي تا ايليچ،(لذا بايد از دامان جامعه زدوده شوند      

ايليچ،(هاي برابر يادگيري فراهم شود    طراحي و در اختيار مردم قرار گيرد كه براي همه فرصت          

 طـور كـه لـوتر و        مدرسه رها سازد همـان    خواهد يادگيري را از انحصار نهاد        مي  ايليچ ).1970

. مسيحيت را از انحصار نهاد كليساي كاتوليك رها ساختند و غرب پيشرفت عظيمي كـرد   كالون  

 محـوري  مفهـوم چهـار ) 2007 نقـل از آمـوزش بزرگـساالن راديكـال،      ،1997(مريام و براكت  

 يـادگيري هميارانـه و مـشاركتي،        عبـارت از   راديكال را جهت ايجاد تغييرات اجتماعي        آموزش

 جـان الي    .داننـد  مـي  )2پراكـسيس (م با انديشه  أعمل تو  دانش، قدرت و توانمندسازي،    ساخت

.دده مينشانم با انديشه راأدر نموداري چرخه عمل تو) 1995(

واژه

جهان

  تأمل                                تفسير

اقدام
هافعاليت

راديكالدر آندراگوژي ) پراكسيس(م با انديشهأچرخه عمل تو. 1نمودار

1- Emancipatory Learning
2- Praxis

ديالوگ

)گفت و شنود(
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هاي انجـام شـده بـا اسـتفاده از پرسـشنامه فلـسفه آمـوزش بزرگـساالن                  در مورد پژوهش  

(PAEI) بخـش   انهـاي كـارآموز   پاسـخ ) 1985(مك كنزي   . رد زير اشاره نمود   اتوان به مو   مي 

 PAEIش بزرگساالن را با اسـتفاده از آموزان مذهبي و دانشجويانآموزشيارصنعتي و تجاري، 

هاي متفاوتي كه  رسد با بافت  ميهاي جالبي پي برد كه به نظر         مك كنزي به تفاوت    .مقايسه كرد 

 كـه عمـل     دريافتمك كنزي   ). 1990زين،(اشدكنند مرتبط ب   مي پاسخ دهندگان در آن فعاليت    

ريافت كه كـارآموزان بخـش      او د . و برعكس فرد با گرايش فلسفي او ارتباط دارد      تخصصي هر 

 آمـوزش بزرگـساالن   يليبرال و رفتارگرايي دربـاره دارند تا از ديدگاه صنعتي و تجاري گرايش     

.انـد گـرا و راديكـال گرفتـه      ش انـسان  هاي بـااليي در گـراي     آموزشياران مذهبي نمره  . تأمل كنند 

بـااليي در   اي  هـ هنمـر )  سال 12حدود(دانشجويان تحصيالت تكميلي به خاطر تجربه تدريس      

بااليي در  هاي  هگيرند و گروههاي كارشناسي به علت عدم تجربه نمر         مي گراييگرايش پيشرفت 

بونه (داند مي ثرؤمك كنزي تجربه را در گرايش فرد به مكاتب فلسفي م          .گيرند مي ليبرالفلسفه  

 فلـسفه   تـرين گرايي عمـومي  پيشرفت گرايش   مك كنزي به نظر   با اين همه    ).2001و همكاران، 

مـك كنـزي ايـن يافتـه را ناشـي از خصيـصه              . بنايي در ميان آموزشياران بزرگساالن اسـت      زير

احيـاي آمـوزش    (دانـد    مـي  هـا گرايـي در اشـتراك بـا ديگـر گـرايش          پيـشرفت انعطاف پذيري 

 دانـشجوي   111به شناسايي فلسفه آموزشي     )1992(و همكاران 2 دكاكس .)2005،  1بزرگساالن

فلـسفه غالـب نمونـه      .نـد  پرداخت PAEIزش بزرگساالن بـا اسـتفاده از      تحصيالت تكميلي آمو  

 بـراي   6/68گرايي و كمترين ميـانگين     براي پيشرفت  2/84باالترين ميانگين   .گرايي بود پيشرفت

ان و  رهبـر  فلـسفه آموزشـي كـارگزاران،       در بررسي  )1994(اسپرگئون و مور  .فلسفه ليبرال بود  

 دريافتند كه فلـسفه غالـب اسـتادان و رهبـران      PAEIتفاده از    با اس  استادان كارآموزي و توسعه   

از سوي ديگـر فلـسفه غالـب      .گرايي بود و دومين فلسفه ترجيحي آنها رفتارگرايي بود        پيشرفت

يش سـه گـروه بـه فلـسفه       كمتـرين گـرا   .گرايي بود پيشرفتكارگزاران رفتارگرايي و بعد از آن     

،هـاي پژوهـشگري    در كـالس   حاضـر ه دانشجويان    در مطالع  )1996(3وينگن باخ .راديكال بود 

1- Revitalizing Adult Education
2-  DeCoux
3-  Wingenbach
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هـاي هميانگين نمر.هاي رفتارگرا و راديكال دريافترا بين جنسيت و گرايش   داري  تفاوت معني 

در گرايش رفتـارگرا زنـان تحـصيالت        . تر بود  مردان در گرايش راديكال بيش     هايهزنان از نمر  

رفتنـد امـا در گروههـاي كارشناسـي         تري از مردان تحصيالت تكميلي گ      بيش هايهتكميلي نمر 

ثرؤگرايش فرد به مكاتب فلسفي م     دروينگن باخ عامل جنسيت را      . تر بود مردان بيش هاي  هنمر

كـارگزار  217فلـسفه آموزشـي   در بررسـي  )1999(1ويليامز).2001بونه و همكاران،  (داند  مي

توسـط  گرايي  پيشرفت كه   دريافتPAEIشش گروه مختلف با     در  در دانشگاه فلوريدا  توسعه  

موزشـي  سفه آ فلـ  در بررسـي     )2001(بونه و همكـاران   . ارجحيت داده شده است   ها  تمام گروه 

PAEI بـا اسـتفاده از    و ويرجينيـاي غربـي  ويرجينيـا پنـسيلوانيا، آموزشياران ترويج كشاورزي    

نهـا   درصـد آ 2/21وگرايي به پيشرفت) درصد8/67(سوم آموزشياران سه ايالتدريافتند كه دو 

) 2003(2لهمـن .و هيچ آموزشياري به فلسفه ليبرال گرايش نـدارد        به رفتارگرايي گرايش دارند   

 دريافـت كـه     بزرگـساالن  آموزشيار سيزده4 در عمل  - و تنوري  3 بررسي تئوري انتخاب شده    در

.باشد ميانآموزشيار در عمل -گرايي تئوري غالب انتخاب شده و تئوريپيشرفت

قاهداف تحقي

تحليل فلسفه آموزشي مربيان آموزش بزرگساالن اسـتان        لي اين تحقيق شناسايي و    هدف ك 

.اندر بررسي شدهاالت زيؤس براي نيل به هدف كلي،.بوديزد 

ز مكاتـب فلـسفي     دار بـه كـدام يـك ا       آموزشياران نهضت سوادآموزي استان يزد به طور معنـي        

گرايش دارند؟

ثير دارد؟أتهاي آموزشيفلسفهآيا عامل مدرك تحصيلي در گرايش آموزشياران به 

ثير دارد؟أتهاي آموزشيفلسفهعامل شهر محل سكونت در گرايش آموزشياران به آيا

هـاي مختلـف   فلـسفه  در گرايش آموزشياران به      مدرك تحصيلي و شهر   هاي  اثر متقابل عامل  آيا

ثير دارد؟أتآموزشي

1-  Brenda Williams
2-  Lehman
3-  Espoused Theory
4-  Theory-in-use

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


15شناسايي وتحليل فلسفه آموزشي مربيان آموزش بزرگساالن استان يزد

قي تحقيشناسروش

روش تحقيق

يتوان با توجه به دو مالك هدف تحقيق و نحـوه        مي هاي تحقيق در علوم رفتاري را     روش

ز لحـاظ هـدف يـك    اين تحقيق ا).1378سرمد و همكاران،(بندي كردتقسيمها  گردآوري داده 

.توصيفي پيمايشي استها  از لحاظ نحوه گردآوري دادهتحقيق كاربردي و

گيريو روش نمونهجامعه، نمونه 

شهرستان استان يـزد  10 آموزشياران مرد و زن شاغل در      يكليهجامعه آماري تحقيق شامل     

با روش تمـام شـماري   ها داده. نفر است410باشد كه تعداد آنها   مي 1385-86در سال آموزشي  

7/4( آموزشيار ديـپلم   15.عودت گرديد )  درصد 5/78( پرسشنامه   322و در كل    گردآوري شد 

65مدرك. بودند)  درصد 9/51( نفر ليسانس  167و  )  درصد 3/23( نفر فوق ديپلم   75،)درصد

 نفـر از  47،) درصـد 5/24( آموزشـيار از شـهر يـزد     79همچنين.هم نامشخص بود  )2/20(نفر  

 نفـر از  24،)درصـد 9(نفر از اردكـان 29،) درصد3/14( نفر از خاتم 46،) درصد 6/14(طبس

نفـر از  20،)درصـد 5/6(نفـر از ميبـد  21،)درصد1/7( نفر از مهريز 23،)درصد5/7(ابركوه

3/4( نفـر از شهرسـتان تفـت       14و  )درصد9/5(نفر از بافق و بهاباد    19،)درصد2/6(صدوق

.بودند)درصد

ابزارهاي تحقيق

(PAEI)سنجش فلسفه آموزشي آموزشياران از پرسشنامه فلسفه آموزش بزرگساالن        براي  

و 2دهـي نمـره خـود ،1 اين پرسشنامه داراي سه قابليـت خـوداجرايي        .دش استفاده   )1984(زين

تواند از آن استفاده     مي  لذا با برگردان آن به فارسي هر آموزشياري در ايران          .است3خودتفسيري

1- Self -Administered
2-  Self -Scored
3-  Self -Interpreted
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 هر گزينه متعلق به     وگزينه است   5ال داراي   ؤهر س . ال است ؤ س 15اين پرسشنامه داراي    .نمايد

و گـردد  مـي ال بـا هـم جمـع   ؤ سـ 15هايهپايان نمر در. است مكاتب فلسفي پنج گانه      يكي از 

گـرا،  پيـشرفت رفتـارگرا، هـاي ليبـرال،    در فلـسفه   اييهنمرهآموزشيار چه  هر گردد مي مشخص

105 تـا  15 در هر پـنج خـرده مقيـاس بـين            هايه نمر ي دامنه .گرا و راديكال گرفته است    انسان

نظـر  نـشانگر بـي   55-65، نمـره     فلسفي  نشانگر به شدت موافق مكتب     95-105ينمره. است

جهـت اسـتفاده از ايـن    .باشـد  مي نشانگر به شدت مخالف مكتب فلسفي15-25بودن و نمره  

 پرسشنامه به فارسي ترجمه گرديد، سپس چند تن از استادان به تطبيق ترجمه با متن                ابزار، ابتدا 

هـا  الؤسـ ييـد صـحت ترجمـه، بعـضي از          أمن ت ت آنها ض  كه با گردآوري نظرا   اصلي پرداختند 

پرسـشنامه فلـسفه    )همزمان(براي محاسبه روايي مالكي   ).روايي صوري (دشتر  تر و روان  ساده

) فـرم مـالك   ( پرسـشنامه محقـق سـاخته      ، منابع فلسفي  يآموزش بزرگساالن، بر اساس مطالعه    

ين سـطر يكـي از مكاتـب فلـسفي     نـد  كه هر بند در چداشت پنج بند    فرم مالك . تدوين گرديد 

. كرد ميگانه را معرفيپنج

. از آلفاي كرانبـاخ اسـتفاده گرديـد      ها   محاسبه پايايي كل آزمون و پايايي خرده مقياس        براي

 و  )2001بونـه و همكـاران،     (75/0راكـل آزمـون     آلفاي   زين .باشد مي 92/0پايايي كل آزمون    

خـرده   آلفاي كرانباخ بـراي      .اندگزارش كرده 94/0ا  آلفاي كل آزمون ر   )1994(اسپرگئون و مور  

، خـرده   76/0گـرا ، خـرده مقيـاس پيـشرفت      72/0خرده مقيـاس رفتـارگرا    ،71/0مقياس ليبرال 

در هـا   مقيـاس پايـايي خـرده   .  بدست آمد  75/0 و خرده مقياس راديكال    68/0گرا  مقياس انسان 

 جهـت محاسـبه روايـي مالكـي    .دباشـ مي87/0 تا   80/0بين  ) 1994(پژوهش اسپرگئون و مور   

كنـدال بـين پـنج خـرده مقيـاس پرسـشنامه      تـاو  ، پنج همبستگي پيرسون، اسپيرمن و  )همزمان(

PAEI                   01/0و فرم محقق ساخته محاسبه گرديـد كـه تمـام مقـادير همبـستگي در سـطحP<

.دار بودمعني

ها گردآوري دادهينحوه

زشـياران، در حـدود نـيم سـاعت هـدف           ها، محقق در جلساتي با آمو     جهت گردآوري داده  
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 و PAEIسـپس پرسـشنامه   . كرد ميرا تشريح و رفع ابهام   ها  پژوهش و نحوه تكميل پرسشنامه    

را تكميل ها آموزشياران يك هفته فرصت داشتند تا پرسشنامه   .شد مي فرم مالك بين همه توزيع    

از .  اسـتفاده گرديـد  11.5ه  نسخSPSSاز نرم افزار ها در تجزيه و تحليل داده   .و عودت دهند  

و آموزشـياران بـر     ) متغيـر وابـسته   (كـرد مي دريافت   PAEIآنجا كه هر آموزشيار پنج نمره در        

شدند از تحليل واريانس بـا       مي هاي مدرك تحصيلي و شهر محل سكونت بررسي       حسب عامل 

آنجـا كـه   از ). 1380هـومن، (اسـتفاده شـد  ها هاي تكراري چند عاملي جهت تحليل داده اندازه

.دادند امكان مقايسه جنسيتي وجود نداشت ميحاضران در جلسات را آموزشياران زن تشكيل

هاي توصيفييافته

 را آموزشـياران بـه فلـسفه       هاهد كه باالترين نمر   نشان دا ها  در خرده مقياس  ت  ميانگين نمرا 

)54/77(سـنتي    ليبرال    را به فلسفه   هاهترين نمر و كم ) 05/83( و رفتارگرا    )94/85(گراپيشرفت

.اندداده

خرده مقياس فلسفي و مدرك تحصيلي بر اساس موزشيارانآانگين مي. 1جدول

راديكالگراانسانگراپيشرفترفتارگراليبرالمدرك

06/8065/8305/858155/83ديپلم

73/7973/8417/8707/8280/81فوق ديپلم

33/7625/8247/8540/7953/80كارشناسي

54/7705/8394/8527/8008/81كل

889/0819/0822/0837/0841/0خطاي معيار ميانگين

در هـا   سفي محاسبه گرديد كه همـه همبـستگي       بين مكاتب فل  پيرسون   همبستگي   ،همچنين

01/0P<بـين  نيز تمام مقـادير همبـستگي       )2001(بونه و همكاران  در پژوهش   . دار است معني

.دار بوده استمعني>P 01/0درفي فلسمكاتب
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)>01/0P(گانه هاي پنج ماتريس همبستگي بين خرده مقياس. 2جدول

راديكالگراانسانگراپيشرفترفتارگراليبرال
175/0ليبرال ****58/0**63/0**61/0

59/0**62/0**68/0**1رفتارگرا
65/0**64/0**1گراپيشرفت
67/0**1گراانسان

1راديكال

هاي استنباطييافته

هاي تكراري  تحقيق از تحليل واريانس با اندازهچهارم تا اولهايالؤ س  پاسخ دادن به   براي

ـ           چ  تحقيـق  اولال  ؤمـورد سـ   در  . گـردد  مـي  هندعاملي استفاده گرديد كه نتـايج بـه ترتيـب اراي

دار به كدام يك از مكاتب فلـسفي در          معني  يزد به طور   نآموزشياران تهضت سواد آموزي استا    «

هـاي هاريـانس نـشان داد كـه بـين نمـر          ، آزمـون تحليـل و     »ن گرايش دارنـد؟   آموزش بزرگساال 

. داري وجود داردگانه تفاوت معنيآموزشياران در مكاتب فلسفي پنج

1 عامليهاي چندمتغيري درباره آزمون. 3جدول

Fارزشهاي چندمتغيريآزمون
 آزاديدرجه

فرضيه
درجه آزادي

خطا
داريمعني

1354/034/3142290001/0آزمون پياليي
646/034/3142290001/0داي ويلكزالمب

548/034/3142290001/0هتلينگ
2548/034/3142290001/0آزمون ري

كب و مفروضه   مرهاي تكراري، مفروضه تقارن     هاي استفاده از طرح اندازه    يكي از مفروضه  

در اين تحقيق، آزمون كرويـت موشـلي كـه مفروضـه توزيـع              ). 1380هومن،(باشد مي كرويت

.بوددار آزمايد معني ميراها هچندمتغيري نرمال داد

ش بـه  آموزشـياران در گـراي  هـاي  ه كـه بـين نمـر   كه آزمون آماري مشخص كردپس از آن  

1-  Philias Trace
2-  Roys Largest Root
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هـاي  ي مقايسه  برا 1ام بعد از آزمون بنفروني    داري وجود دارد، در گ    مكاتب فلسفي تفاوت معني   

ي كـه فلـسفه   دهـد  مـي  هـاي بعـد از تجربـه نـشان        مقايـسه .)4جدول(زوجي استفاده گرديد  

انـد ولـي بـين آنهـا هـم       را به خود اختصاص داده     هاهگرايي و رفتارگرايي باالترين نمر    پيشرفت

بـا هـم تفـاوت   هـا  ه فلـسفه به طور كلي همـ .وجود دارد>P 05/0در سطحداري تفاوت معني

گرايــي، رفتــارگرايي و راديكــال،دهنــد و فقــط بــين ليبــرال و انــسان مــيداري را نــشانمعنــي

آموزشـياران اسـتان يـزد     به طور خالصه .داري وجود نداردگرايي و راديكال تفاوت معني  انسان

رايي پيـروي  گرايـي و رفتـارگ    پيـشرفت هـاي آموزشـي   تر از فلسفه  و رفتارشان بيش  در انديشه   

آزمـون  ،  تحقيق چهارمم تا   دوال  ؤدر مورد س  . تمايل را به فلسفه ليبرال دارند      ترينكنند و كم  مي

ـ                اندازهتحليل واريانس با   ثيري در  أهاي تكراري نـشان داد كـه عامـل مـدرك تحـصيلي هـيچ ت

ي ثيرأ ندارد؛ عامل شهر محل سكونت هيچ ت       هاي مختلف آموزشي  فلسفهگرايش آموزشياران به    

كـه اثـر متقابـل      ندارد و در نهايـت ايـن      هاي مختلف آموزشي  فلسفهدر گرايش آموزشياران به     

ـ         عامل ثيري در گـرايش آموزشـياران بـه    أهاي مدرك تحـصيلي و شـهر محـل سـكونت هـيچ ت

.نداردهاي مختلف آموزشيفلسفه

گانههاي پنج خرده مقياسيهاي پس از تجربه درباره مقايسه. 4جدول 

)J(عامل)I(عامل
تفاوت
هاميانگين

)J(عامل)I(عاملداريمعني
تفاوت
هاميانگين

داريمعني

12
3
4
5

*92/4-
*75/7-

97/1-
*32/3-

0001/0
0001/0
144/0
0001/0

41
2
3
5

97/1
*95/2-
*78/5-

35/1-

144/0
001/0
0001/0
460/0

21
3
4
5

*92/4
*83/2-
*95/2

59/1

0001/0
0001/0
001/0
334/0

51
2
3
4

*32/3
59/1-
*43/4-

35/1

0001/0
334/0
0001/0
460/0

31
2
4
5

*75/7
*83/2
*78/5
*43/4

0001/0
0001/0
0001/0
0001/0

1- Bonferroni
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ها بين آزمودنيهاي آزمون اثر..5جدول 

منبع

تغييرات

مجموع

مجذورات

درجه

آزادي

ميانگين

مجذورات
Fداريمعني

15/2411582115/241158237/92810001/0ءعرض از مبدا

657/4942328/247952/0388/0مدرك

84/1521909/169651/0753/0شهر

12/41311377/317223/1264/0شهر*مدرك

69/6028023283/259خطا

گيريبحث و نتيجه

و نظريه تربيتي جـامعي اسـت كـه از          موزش و پرورش ايران فقدان فلسفه     مشكل اساسي آ  

ريـزي، اجـرا و      فراينـد برنامـه    در.ت گرفتـه باشـد    أ ايرانـي نـش    -فرهنگ و جهان بيني اسالمي    

وليت دارنـد تـا بعـضي از    ؤهاي آموزشي، آموزشياران هم فرصـت و هـم مـس      ارزشيابي فعاليت 

وقتـي  . ام بپردازندهاي ساخته شده به اقدتصميمات آموزشي را اتخاذ نمايند و بر اساس تصميم   

گـذارد   مي شان تأثير پردازند فلسفه آموزشي آنها بر عمل      مي هاي آموزشي آموزشياران به فعاليت  

به بيان سـاده  . ثر استؤشان نيز در ترميم و تكامل فلسفه آموزشي شان م عمل و تجربهو متقابالً 

 گوتـك  .بـسته باشـد    متقابلي بين نظر و عمل وجود دارد و عمـل بايـستي بـه تأمـل وا                 يرابطه

.دانـد  مـي  برخاسـته از عمـل    ) روش پروژه كيل پاتريـك     (اي از نظريات تربيتي را    پاره) 1997(

انـدركاران آمـوزش و پـرورش        دست  از ديگرران مورد تحقيق همانند بسياري      سفانه آموزشيا أمت

هـت انـسجام    تـر در ج   و كـم  خودآگاهي كافي نسبت به ساختار فكري و فلسفي خـود ندارنـد           

يكي از مقدمات موفقيت    از يك سو    اين در حالي است كه      . كنندميشي به اين ساختار عمل      بخ

در كار آموزش و پرورش و حتي كل زندگي داشتن تصوير روشن از فلـسفه تربيتـي و فلـسفه                    

بپـردازيم  از سوي ديگر اگر به مقايسه تطبيقي رفتار اخالقي و رفتار تربيتـي              . زندگي خود است  

و حقيقت جو به عنوان نيرويي دروني و هميشه بيدار به او در تشخيص              سالم  وجدان هر انسان    

 وجدان خدادادي تربيتي وجود ندارد      ،هر انسان اما در درون    كند مي رفتار درست اخالقي كمك   
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لذا تحليل و آگـاهي بخـشي بـه افـراد در     . كه به او در تشخيص رفتار صحيح تربيتي كمك كند   

ن هاي الزم بـراي اصـالح رفتارشـا       ، آنها را جهت كسب مهارت     شانمورد نظام فكري و فلسفي    

 است كه فرد پس از كسب شناخت بهتر از خود، فعاالنـه و  حسن اين كار در اين   . كند مي مجهز

خودجوش و به صورت يك فعاليت دروني و خوداتكايي فرايند اصالح رفتـار تربيتـي خـود را     

اسميت و طرفداران رويكرد ايـضاح     فيليپ  د آپز،    در اين باره متفكران متعدد مانن      .كند مي شروع

فه تربيتـي شخـصي ارايـه       راهكارهايي را جهت ايجاد فلس    ) ، هارمين و سايمون   راتس(هاارزش

نظريه بدون عمـل بـه    «: معتقدند) 1987،وايت و براكت  نقل از   ،  1980(الياس ومريام .اندنموده

مل فلسفي نظري به كوشـشي بـي هـدف    گردد و عمل بدون تأ مييك ايدئاليسم تو خالي منجر   

ران بزرگساالن الگوهاي   مشاهده كرد كه بسياري از آموزشيا     ) 1985(مك كنزي   . »گردد مي منجر

موزشـياران  بعـضي از آ   . انـد هـا پذيرفتـه   نقادانـه الگو  يات نظري را بدون آزمـودن       علمي و فرض  

ارزيـابي  ازلي كـه  ها و وسايل كمك آموزشـي مـشتاق هـستند در حـا      ها، روند  تكنيك يدرباره

در اين تحقيق نيـز ابتـدا پايـايي و          .)1990زين،(پرهيزند مي شانكارهاي فلسفي    زمينه تقادينا

جهت سنجش فلـسفه آموزشـي محاسـبه        ) PAEI( آموزش بزرگساالن    روايي پرسشنامه فلسفه  

 پيمايشي مشخص گرديد كه آموزشياران نهضت سوادآموزي يزد بـه           يسپس در مطالعه  . گرديد

تـرين  كمسنتي  لترين گرايش و به فلسفه ليبرا     گرايي و رفتارگرايي بيش   كاتب فلسفي پيشرفت  م

 تحصيلي و اثر متقابـل دو عامـل هـيچ          هاي شهر محل سكونت، مدرك    عاملگرايش را دارند و   

تايج مك  نتايج اين پژوهش با ن    . تأثيري در گرايش آموزشياران به مكاتب فلسفي مختلف ندارند        

 بونه و   ،)1999(، ويليامز )1994( اسپرگئون و مور   ،)1992( دكاكس و همكاران   ،)1985(كنزي

تـرين گـرايش بـه      يشب نيز   اتتحقيقدر اين   . همخواني دارد ) 2003(و لهمن )2001(همكاران  

و ) 1992(در تحقيـق دكـاكس و همكـاران       .رفتارگرايي بوده است  بعدگرايي و   سمت پيشرفت 

تحقيـق   بوده است كه بـا نتـايج          سنتي رين گرايش به فلسفه ليبرال    تكم) 2001(بونه و همكاران  

تـر  عث گرايش كم   چندين ويژگي دارد كه شايد با       سنتي ل فلسفه ليبرا  در. همخواني دارد  حاضر

ر مـورد  تگردد كه امروز كم مي، بر انتقال دانش تأكيددر فلسفه ليبرال. شود ميان به آن  آموزشيار

 شكاف عميقي بين نظر و عمل وجود دارد در حالي كـه نوسـوادان        در فلسفه ليبرال  . قبول است 
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ايـراد  . )گرايي وجـود دارد   كه در بطن پيشرفت   (اند كاري انجام دهند   خواهند با آنچه آموخته   مي

افالطـون در  . و نخبـه پـروري اسـتوار اسـت    1گرايـي اين است كه بر نخبـه   اصلي فلسفه ليبرال    

 طـي دوران طـوالني    داند آن هم پس از     مي فرمانروايي فقط حاكمان حكيم را شايسته       جمهوري

: سديـ نو مـي  سياسـت ارسـطو نيـز در      ). مقاله منتشر نشده  سرشت،  پاك( سالگي 50طالعات تا   م

انديـشه  . » فرمـانروا و خـدايگان اسـت   كسي كه به نيـروي هـوش پـيش انـديش اسـت طبعـاً           «

 در آموزش بزرگـساالن  2راي همهآموزش بيج  با شعار را   پروري فلسفه ليبرال  گرايي و نخبه  نخبه

در حالي كه اين شعار آموزش را براي همه، در هر جـايي و در هـر سـني                   . مغايرت دارد امروز  

ي توصـيه  آمـوزش را فقـط بـراي عـده محـدود          ) سنتي(پردازان ليبرال كند اما نظريه   مي توصيه

پيـشنهاد كـه ر ايـن  خكالم آ . دانستند مي اي را كافي  كردند و براي عموم مردم آموزش حرفه      مي

خود بزرگساالن نسبت به فلـسفه زنـدگي و فلـسفه           همچنين مربيان بزرگساالن و     اوالًگرددمي

تواننـد بـه     مـي  خود معرفت دقيق حاصل كنند زيـرا در آن صـورت اسـت كـه              شخصي  تربيتي  

 با آن فلسفه و عملكردهاي منـتج از آن داشـته   ال، مستقل و دروني برخورد اصالحي صورت فع

تـر و   كند تا در عمل خالق     مي موزشياران كمك به آ شخصي   تدوين فلسفه آموزشي       ثانياً  .ندباش

 هـر چـه مربيـان در        . زيرا رابطه ديالكتيكي بين انديشه و عمل تربيتي وجـود دارد           ثرتر باشند ؤم

ند و بر عكس هر چـه بـر ميـزان           ثرترؤتر و م  وشند در عمل خالق   ايضاح فلسفه تربيتي خود بك    

.شود مي در آنها ايجادي جديدفكريهاي بيفزايند افقتجربه خود 

منابع
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