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 مقدمه 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 « ه اصالح شود، کشور اصالح می شود.اگر دانشگا»
 ()رهامام خمینی

 

 های انتقادی امروز،ها و گفتهیافته و نتایج آن در نوشته گسترش صنعتینظم  یطرهسی تحت بروکراسی پژوهشی و آموزشی، 

دانشگاه یعنی افزایش  یشود. با این همه ضرورت توسعهناکارآمدی به دانشگاه، تکرار می اتهام در قالب بحران دانشگاه و یا معموالً

ریزان و گذاران، برنامهتوسط سیاست جویی برای معضالت دانشگاه،دان مورد تردید واقع نشده و چارهی و ارتقاء کیفیت آن چنکمّ

و « اصالت»میان  یفائق آمدن بر فاصله ی بحران دانشگاه،ترین نقطهرسد خطرناکشود. به نظر میپردازان دنبال میحتی نظریه

روزی کند. برای دانشگاه امربه میکه هر فرد در زندگی اجتماعی خود ناگزیر تج خطرخیزی یاست. یعنی همان زمینه« ارتباط»

عین ارتباط با این نهادها فراتر از  سازد دراز دولت، بازار، خانواده و غیره متمایز می« دانشگاه»عنوان حفظ هویت اصیلی که آن را به

نشگاه از نظم جهان زیرا حفظ هویت دانشگاه به آزادی دا باشد؛ی تعلیم و تربیت درگیر میمسائل اجرایی است و با مبانی فلسفه

صنعتی وابسته است و بقای دانشگاه در گرو مشارکت در نظم جهان صنعتی است. از این رو توسعه و پیشرفت دانشگاه بنا بر تعریف 

ریزی برای دانشگاه مستلزم گذاری و برنامهکند و سیاستر میداریم، تغیی ما از آزادی و معرفت و درکی که از جهان اجتماعی خود

تحوالت دانشگاه، به  ن مشهور در تبیینکه اغلب فیلسوفاهای انسان است. چه اینماهیت جامعه و خصلت یبارهت فلسفی درتأمال

هایدگر در تبیین آزادی آکادمیک به این  ،مثالکنند. برای های ما برای معرفت و آزادی اشاره میشناختی، نظیر امکانشرایط انسان

، )هایدگر هاستگزافگی خواسته یگذاری برای خود و رهایی از دغدغهقانون صیل آزادی انسان،کند که صورت انکته اشاره می

گذاری روحانی توسعه  با درگیر شدن در ذات دانش، برای قانونکه دانشگاه الزم است کند . وی بنابر این تبیین، اظهار می(4931

های تخصصی بهتر است در سرزمین این یک جهان روحانی باشد و گروهقالب در  ی نیروهای وجود انسانی دهنده شکلیابد تا بتواند 

های تخصصی در امور کهنه و نمایشی بشوند. اساتید و دانشجویان گشتگی آموزشری روحانی شکل بگیرند و مانع گمگذا قانون

سائلی چون پیروی از واالست که م پذیری و شکیباییِ ای از جدیّت، مسئولیت یابی به ذات اصیل دانش مستلزم مرتبهبدانند که دست

رای آن که جدال ب «آزادی» ،کندچنین گادامر تأکید میهم .(4931، )هایدگر های جاری در برابر آن چندان اهمیت ندارند روش

 که آموزشحالیکنیم در دهد به زندگی نظری روه ما اجازه میارزش بنیادیِ دانشگاه است چون ب زند، سرنوشت بشر را رقم می

دهد. البته آزادی  آموزش و پاداش می د و برای سازگاری و انطباق با کل،دهها در غار افالطونی را یاد میگیری نظم سایهعمومی پی

این از منظر فلسفی پرسش این است که بنابر .(4931، )گادامر نه یک هدیه و ،به یک وظیفه دیده شوداز نظر گادامر باید به مثا

، افزون در دانشگاههای روزی علم و گسیختگی صصی شدن فزایندهآیا تختواند باشد؟ یا چه می ،عیتی چیسته در چنین موقدانشگا

ساالران( به دیوان ا و بیگانگی دانشگاهیان )استادان، دانشجویان وهها از واقعیتهای تخصصی از یکدیگر، بیگانگی ایدهبیگانگی رشته

های بوروکراتیک علم و فناوری بر اوضاع تسلط دارند، با  وجود دارد؟ سیستمنیز  های مثبتیانجامد یا هنوز امکانزوال دانشگاه می



-توان همیا تغییر دادن شرایط؟ آیا میو هضم شدن ت، رسالت انسانی دانشگاهیان چیس ی آکادمیک ما و اساساً حال وظیفهاین 

 کند؟چنان تحریف میانسان و علم را همکه دانشگاه یا اینو قراولِ پیشرفت دانست چنان دانشگاه را پیش

 دبیر همایش علمی

 

 

 های همکارها و انجمنسازمان

 مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی یپژوهشکده -

 سازمان بسیج اساتید دانشگاه شهید بهشتی -

 شورای عالی انقالب فرهنگی جمهوری اسالمی ایران -

 ت راهبردی حکمتپژوهی و مطالعای سیاستپژوهشکده -

 منابع انسانی یانجمن علمی آموزش و توسعه -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فهرست مطالب

 صفحه نویسنده عنوان

                               محمود ابوالقاسمی                                                                                             توسعه اجتماعی یهای خودگردان از منظر نظریهپردیس

 رسول غفاری

 

اپو برای در تک شناسی اسالمی؛ در افق هستی« دانشگاه کارآفرین»تحلیل محتوای شعار 

   امکان یا امتناع دانشگاه اسالمی یلهیافتن چارچوب مفهومی مسأ

  احسان ابراهیمی

                                                                                                                           زهره اسمعیلی              بررسی اخالق پژوهش در آموزش عالی

 جهانگیر قمری

 

 اسمعیلی زهره اصول و مبانی اخالق پژوهش در نظام آموزش عالی کشور

 پرهوده فرزاد

 

 گه شین اله ویسی ر آموزش عالیضرورت توجه به استانداردهای اخالقی پژوهش د

 اد فاتحیؤف

 

تقویت راهکارهای  یارائه عالی؛ آموزش و استقالل دانشگاهی در علمی تأملی بر آزادی

 های دولتی ایرانآن در دانشگاه

                                                  محمد اسدی                                                                                                 

                                 امجد کاظمی                                                                                                                   

                                                                                                                عبدا... رحیمی                                   

 هایده احمدی

 

و راهبردهای مبتنی بر آن عالی   فاطمه ایرانمنش مبانی اخالق تدریس در آموزش 

  شراره ایل بیگی وزش عالیبرداری از دانش در جهت دستیابی به عدالت در آمالزامات بهره

 فرنوش اعالمی اجتماعات علمی یکید بر توسعهردها و راهکارهای تولید علم با تأراهب

 شیرزاد رضوی زاده

 

  سمیه آرین عمومی سواد افزایش در عالی آموزش نقش

 

 

 

 



 صفحه نویسنده عنوان

 زقندیپروین با هایی از نظریه پیچیدگی برای تربیت معلمان علوماستلزام

                          سعید ضرغامی همراه                                                                                                            

                                           یحیی قائدی                                                                                         

 علیرضا محمودنیا

 

 

                                 محمد حسین  بادامچی                                                                                                            چهل شمسی( یبررسی ماهیت انقالب آموزش عالی پهلوی دوم )دهه

 مهدی کفایی

 

                                 سعیده باقری                                                                                                                   ی فیزیک نسبت به ماهیت علمسنجش نگرش استادان و دانشجویان رشته

 ن ایروانیشهی

 

نقدی بر نگرش کاالیی به دانش  جان نولیبرالیسم در کالبد آموزش عالی ایران:شبح بی

 و گفتمان یادگیری

  خسرو باقری

تبیین مبانی فلسفی یادگیری خواندن در برنامه درسی دانشگاه بر اساس دیدگاه 

 کریستوفر وینچ و نقد آن

                                                                                                       خسرو باقری نوعپرست                        

 سمیرا حیدری

 

های فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش عالی و نسبت آن  ها و فرصت بررسی چالش

 با فلسفه

حسنعلی بختیار 

                                                                                                       نصرآبادی                                 

                 زهرا نادری                                                                                                                   

 هشیکمال نصرتی 

 

رویکرد های غیررسمی در آموزش عالی بر بنیاد طرح آموزش زبانتبیین و نقد 

 پساساختارگرایی

  رمضان برخورداری

                                                          مریم بناهان                                                                                 شدن یجهانیزی آموزش عالی در عصر ر برنامههایی برای  یافتره

 فاطمه یزدانی منش

 

  احمد بنی اسدی رفت از آنهای برونهای آموزش عالی ایران و راهبردسوررئال

                                                                    سمیه پاپی                                                             "آزادی آکادمیک"تحلیل مفهوم آزادی در 

 سید جالل هاشمی

 

                          عباس پور سلیم                                                                                                                 پایدار در بستر آموزش عالی یتوسعه

                          کاظم منافی شرف آباد                                                                                                          

 اسماعیل جعفری

 

 



 

 صفحه نویسنده عنوان

 ورسلیمعباس پ المللی شدن مؤسسات آموزش عالیهای بینبایستپیش

 محبوبه عارفی

 

نظام  روشی برای تدریس در ای برای دانشگاه وی جایگاه دیالکتیک به مثابه ایدهبررس

 آموزش عالی

                       نصیبه تاری                                                                                                                   

                          یحیی قائدی                                                                                                                   

 نیا سیده فاطمه موسوی

 فرزانه تاری

 

                                                                                                                                           نصیبه تاری مبنای نگرش انتقادی درسی آموزش عالی بر یبرنامه یفلسفه

                                   رضا محمدی چابکی                                                                                                      

                       سعید ضرغامی                                                                                                                  

 فرزانه تاری

 

                                                                                                                                                             تاری زانهفر عالی درآموزش دانش مدیریت کارگیریهب ضرورت و جایگاه بررسی

 عقیلی هاجر

 

کبری غالمعلی تبار  درسی یزدایی در برنامهساختار

                                                                                           فیروزجایی                     

 مهدی خبازی کناری

 

  محمود تلخابی تدریس یتربیت معلم و فلسفه

                                                                                                         جعفری                            معصومه با تمرکز بر مدل مفهومی اهداف و هانشگاه کارآفرین؛ ماهیت، ویژگیدا

 عباس پورسلیم

 کاظم منافی شرف آباد

 

                                                                                                جعفری                                                معصومه گیری آن در دانشگاهنشگاهی و نقش عوامل کلیدی در شکلروح دا

 حمید عبدی

 سیده صدیقه عسگری

 

 عباس پورسلیم المللی شدن مؤسسات آموزش عالیهای بینبایستپیش

 محبوبه عارفی

 

 



 صفحه نویسنده عنوان

 العمر در برنامه درسی دانشگاهگیری مادامشناختی رویکرد یادتبیین مبانی معرفت

 بر اساس دیدگاه آلفرد نورث وایتهد

                     سمیرا حیدری                                                                                                                  

 فاطمه زیبا کالم مفرد

 

های جهانی شدن آموزش سازی؟ راهبردهایی نوین بر چالشالمللیینسازی یا ببومی

 عالی

زاده، حنیفه سارا  

ایمانی محسن  

 

  بابک حمیدیا «دانشگاه اسالمی»؛ پرسش از هستی «دانشگاه»تطبیق استعاره راه بر 

 های دینی با رویکرد سیستمی به دانشگاه شناسی دانشگاه گونهتعریف و 
                                                                                                                                             بابک حمیدیا         

 محمدامین تولی

 

کید بر مدل )با تأ های مهاجرت مغزها و پیامد آن در نظام آموزش عالیبررسی آسیب

  سه شاخکی(

 دصفدر حسینی را

 

 

  ادرصفدر حسینی  شهر اسالمیبررسی نقش آموزش عالی در تحقق آرمان

 رضا حق ویردی،  ررسی جایگاه فرهنگ در آموزش عالی از منظر پساساختارگراییب

 رسول کوکبی خرسند

 

 

                                                                                                                                       مهدی خبازی کناری    های دریدادر آموزش عالی با توجه به اندیشهنقد و بررسی تعلیم و تربیت گفتارمحور 

                             محمد آسور                                                                                                                

 سید احمد واری

 

  اسفندیار خواجه کولکی اخالق پژوهش در آموزش عالی

 مهدی خبازی واسازی در آموزش عالی

                                                                                                                                             واردیسید احمد 

 محمد آسور

 

  محمد خادمی کُله لو استقالل دانشگاهی، آزادی علمی: مدیریت در عصر پساساختارگرایی

                                    گرایی از منظر اسالم و غرب                                                                                                بررسی نخبه و نخبه

 

                       مجید خاری آرانی                                                                                                              

 زهرا علی اکبرزاده آرانی

 

 های آموزش عالیی تضمین کیفیت در نظامفلسفه

                                                                                                                                          

 

 اباصلت خراسانی

 کورش فتحی واجارگاه

 

  اباصلت خراسانی های مدیریت منابع انسانی در دانشگاهفلسفه



 رضوان دیناروند کیست؟ دانشگاهی یکردهیک تحصیل

                        سید منصور مرعشی                                                                                                              

 پروانه ولوی

 

 

 صفحه نویسنده عنوان

 فرهاد درخشنده اخالق تدریس درآموزش عالی

                              رعشی                                                                                                                         سید منصور م

 مریم حیدری

 

 آزاده درگاهی، پرهام فرزانگی و معنا تجلی برای مجالی عالی؛ آموزش

 کرمانی صاحلی

 

  غالمرضا ذاکرصالحی کارکردی-ی هویتیرانی و مناقشهدانشگاه ای

  ساجده السادات رضوی زاده فناوری در رشد آموزش عالی کارکردهای مثبت و منفیتحلیلی بر 

 علی رضائیان شناختی نقش آموزش عالی درتحوالت فرهنگیتحلیل جامعه

 فریبا الواری

 

 اکبر رهنما کید بر دیدگاه فیض کاشانیأاخالق تدریس در آموزش عالی با ت هایبررسی مؤلفه

                            حمید احمدی هدایت                                                                                                             

 مصطفی کریمی

 

جایگاه  تعیین در منزلت اجتماعی مسلط بر یفلسفه شناسی و تطبیق نقشتبار

 غربی از دیدگاه اسالمی و جامعه اندیشمندان و متخصصان در

                              اکبر رهنما                                                                                                                   

 مصطفی کریمی

 حمید احمدی هدایت

 

 ملیحه رجائی در نظام آموزش عالی« شخصی یتجربه»

طاهره جاویدی کالته 

 جعفرآبادی

 

                                          شیرزاد رضوی زاده                                                                                                              تبیین مالحظات اخالقی در فرایند پژوهش

 رضا قنبری

 

          نژاد                                                                                                                          سبحانی مهدی کشور عالی آموزش سازیخصوصی هاینگرانی و مسائل

 کشاورززاده علی

 



منظور تربیت انسان مطلوب های تربیت دینی در آموزش عالی بهاد و مؤلفهتبیین ابع

 اسالمی

                             مهدی سبحانی نژاد                                                                                                             

                                                                                                                             نجمه احمدآبادی آرانی        

 آزاد محمدی

 

ها، ضرورت دالیل،موزش عالی ایران، شرایط،  سازی در آی خصوصیفلسفه

 یالمللگیری از مالحظات بینآن با بهره راهکارها و موانع

       نژاد                                                                                                                          سبحانی مهدی

 کشاورززاده علی

 

 

 صفحه نویسنده عنوان

بررسی ماهیت و جایگاه آرمان اجتماعی عدالت آموزشی در اسناد باالدستی آموزش 

 عالی در ایران

                               علی ستاری                                                                                                                    

                                                                            فاطمه یزدانی منش                                                                      

 عباس فرازی

 

 علی ستاری آموزش عالی ایران های آن در هابرماس و داللت ارتباطی کنش ینظریه بررسی

                                                                             فاطمه یزدانی منش                                                                        

 عباس فرازی

 

  میثم سفیدخوش ی فلسفی دانشگاه همبولتیشناسایی و بررسی ایده

 تبیین ضرورت رویکرد موازی به دو رهیافت سازمانی و منابع انسانی در ترویج اخالق

 نویسیی رسالههدر پرتو مورد پژودر آموزش عالی 

  سکینه سلمان ماهینی

                                  سید مهدی سجادی                                                                                                                تحلیل انتقادی گفتمان مهندسی فرهنگی درآموزش عالی ایران و پیامدهای تربیتی آن

 الهام زارع

 

گذاری در نظام آموزش تاریخ یا جغرافیا: تحلیل انتقادی سیاست یدانشگاه در آیینه

 گذشته یعالی ایران در سه دهه

  سید مهدی سجادی

 عزیز سواری شهر اسالمیی آرمانتبیین نقش آموزش عالی در توسعه

 سید جالل هاشمی

 

                                                                                                                                             معاصر جهان عرب آموزش عالی از منظر نومعتزلیان

 

                                                    عزیز سواری                                                                                         

 علی سکینی

 عبدالرحمان منصوری

 

                                 عزیزسواری                                                                                                                                                                            )الزیتونه، القرویین، األزهر(                                                                                                دینی در جهان اسالم هایشناسی نخستین دانشگاهتبار



 قاسم خالدی نژاد 

 عبدالحسین مویلحی

 باغگلی، حسین های نسل چهارمآموزش عالی: دانشگاه یآینده

 ورکی شعبانی بختیار 

 

  غالمرضا شمس های آموزش عالی کشورشناسی دورهآسیب

  مهدی شاملو بررسی اخالق پژوهش در آموزش عالی ایران

 امیر شهسواری و دانشگاه های آموزش عالیها و نسلبررسی مطلوبیت در مدل

 جمیله علم الهدی

 

 صفحه نویسنده عنوان

                     زاده                                                                                                                         حکیمه السادات شریف ای در آموزش عالیمطالعات میان رشته

                                                                                                               فاطمه اسماعیلی                     

 مریــم سهرابـی

 

                                                               زاده                                                                               حکیمه السادات شریف اخالق تدریس در آموزش عالی

 عزیزه محمدی
 

                                                                                                                                       بابک شمشیری آموزش عالی نسبت آموزش عمومی و

 ه همایونزهر

 پور منیر ایران ماه

 

های اخالقی در تدریس اساتید از دیدگاه دو گروه از لفهؤمیزان تأثیر م یمقایسه

 دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد

                    اعظم شریفی                                                                                                               

 محبوبه عارفی

 

 عباس شکاری آموزش عالی  از منظر لیبرالیسم و نئولیبرالیسم

 خدیجه موسای آرانی

 

  شیرمحمدی عاطفه دانشگاه و علمیه یحوزه در آموزشی ارکان تطبیق و بیینت

  شیرمحمدی عاطفه اسیپدیدارشن روش با تربیت و تعلیم فلسفه دانشجویان و اساتید ایحرفه اخالق تبیین

عمومی در  نسبت آن با تربیت رسمی و آموزش عالی و تبیین فلسفی خصوصیات

تربیت در جمهوری اسالمی ایران یاساس فلسفه اسالمی معاصر بر یجامعه  

  یقمصررضا صادق زاده علی



اساس  رسالت و اهداف آموزش عالی بر یرونالد بارنت درباره بررسی آراء تبیین و

 تربیت اسالمی تعلیم و یهفلسف

 

 رضا صادق زاده قمصریعلی

 سید مهدی سجادی

 اصغر نقدی

 

 مجید صادقی ایالی و تحقق آرمان خویشاوندی حرفهآموزش ع

 سپیده گلیجانی مقدم

 

سخنان امام علی  الگوی مطلوب رشد فرهیختگی و تعالی اخالقی دانشجویان بر مبنای

 علیه السالم

                                                                                                                          سید علیرضا صفوی    

 سعید بهشتی

 

های هنگی آموزش عالی در ایران و چالشهای فرمعرفتی مأموریت-گفتمان فلسفی

 رویاروی آن

  حجت صفارحیدری

 در علم تولید بدیل پارادایم مثابه هترودوکسیکال به نظام در علم تولید نقد و تبیین

 ایران اسالمی جمهوری ارتدوکسیکال در نظام

 صائمین پروین سیده

 سجادی مهدی سید

 

 بهشته صفرپور گرایی و تولید علم در آموزش عالی: نقش نیازهای روانی اساسیساختارپسا

 شهداد عبداللهی

 

 بهشته صفربور فریره زش عالی از دیدگاه انتقادی پائولوبررسی فلسفه و روش آموزش در آمو

 بابک شمشیری

 

 

 

 صفحه نویسنده عنوان

                                                                                                                                       ابراهیم صالحی عمران مرزی و لزوم توجه به شایستگی چابکی فرهنگی آموزش عالی فرا

 میترا تیموری

 

                                      محمد امین صلواتیان                                                                                                            های برتر دنیام مالی و علوم اسالمی در دانشگاهشناسی تلفیق علوگونه

 مهدی کریمی

 

                                      پروین صمدی                                                                                                                    شناختی آن در تولید علمهای روشو داللتشناختی سکوت تبیین مفهوم معرفت

                                      مریم بناهان                                                                                                                  

 بهاره میرزاپور

 



 تربیت مفهوم در کاذب انگاریدوگانه نفی و تربیت و تعلیم اسالمی ینظریه

 تخصصی/عمومی

 حسینی طریفی میدح

 سیرجانیحسینی سیدمقداد

 ازندریانی محمدی رقیه

 

  لو صحبت علی سینا عرفانی در تربیت انسان فرهیخته ابن باور و شهودی معرفت تبیین جایگاه

  معصومه صمدی در علوم اسالمی در آموزش عالی پردازینیازهای نظریهاستلزامات و پیش

 فناوری آموزشی در فرهنگ و آموزش عالی یهفلسف

 

 معصومه قدمیاری،

 رکسانا رشیدپور

 

  سعید ضرغامی های مجازیدر آموزش« عمل تدریس»زخوانی نقش تحلیل و با

عنوان فیلسوفی پساساختارگرا برای های فوکو بههای تربیتی اندیشهتبیین داللت

 آموزش عالی ایران

 سارا طوسیان

 

 

 ی مفهوم دانشگاه اسالمی در ایران                                     تبیین فلسف

 

                                 سارا طوسیان                                                                                                                  

 فائزه وحدانی

 

  جمیله علم الهدی «و دانشگاه فلسفه جنسیت،»

                                                                                                                                 حمید عبدی یکموهای آموزش عالی قرن بیستهای آن در تحقق رسالتگاه معنوی و داللتدانش

                                                                                                                             محمد رضا نیلی  
 سید ابراهیم میرشاه جعفری

 

  فریبا عدلی مدیریت دانش شناسیمعرفت

  زهرا علی اکبری جهانی شدن و آموزش عالی

 

 

 صفحه نویسنده عنوان

     رضا علی نوروزی                                                                                                                 ی بر امکان و سازواری مفهوم دانشگاه اسالمیتحلیل
                                                 محمد خاقانی اصفهانی                                                                

 



 مریم خاقانی اصفهانی

راهکارها یخارج از کشور و ارائه بررسی علل فرار مغزها و مهاجرت نخبگان ایرانی به  

 

 نوروزی قاسم

 نادری مریم

 

عنوان فرصت برای آموزش عالی)تلفن همراه هوشمند( به فناوری جدید  

 

  امیر نوری زاده

 هیمه نظام االسالمیف

 

 بهناز عاجلو آموزش عالی نئولیبرالی و تضمین کیفیت

 معصومه راستگو

 

                         سیده صدیقه عسگری                                                                                                              درسی دانشگاهتحلیلِ فلسفیِ برنامه

                  حمید عبدی                                                                                                                    

 اسماعیل جعفری

 

  پور چناریمحمد عبداله علمی خودآیین و آزاد یدانشگاه به مثابه جامعه

                      سید رمضان عقیلی                                                                                                               هاق در دانشگاهوزیتیویسم با آموزش عالی: فروکاست اخالپنامیمون پیوند 

 فریبا موسوی

 

 ن عربآرمی فهم مدارا در اجتماع علمی علوم اجتماعی

 ابوتراب طالبی

 

  رسول غفاری توسعه اجتماعی یهای خودگردان از منظر نظریهپردیس

                                                               رسول غفاری                                                                                         تحصیل در دانشگاه یآموزان دبیرستان به ادامهگیری دانشثر بر تصمیمعوامل مؤ

 میثم قاسمی

 

 های دانشگاه در دانشجویان تحصیلی موفقیت ثیرگذار برتأ عوامل یو مقایسه ارزیابی

 نور دولتی، آزاد و پیام

                                                              کورش فتحی واجارگاه                                                              

               اباصلت خراسانی                                                                                                               

                                                                                      اعظم مالمحمدی                                         

 سمیه دانشمندی

 

                                              کورش فتحی واجارگاه                                                                               ریزی آموزش عالییمی اسالمی در تحقق رسالت برنامهنقش خودتنظ

 اسماعیل جعفری
 

  محسن فرمهینی فراهانی آموزش عالی پست پست مدرنیسم و

  محمد فالح سسات آموزش عالیرویکرد عملی مدیریت دانش در مؤ

 



 صفحه نویسنده عنوان

یقات ، در بهبود اخالق پژوهشی تحقخالق عالی انسانی و کنترل و نظارتنقش ا

 دانشگاهی

               محیا قادری                                                                                                                   

                                       طیبه صادقی                                                                                            

                            عبدالرحیم کشاورز                                                                                                             

 براتعلی منفردی راز

 

      یم قادری مقدم                                                                                                                محمد ابراه آزادی آکادمیک  با رویکردی اسالمی

 محمد فتحعلیخانی

 محمود نوذری

 

الگوی مطلوب حکمرانی  یارائه سسات آموزش عالی وفلسفه حکمرانی خوب در مؤ

 وزش عالی ایرانها و مراکز آمبرای دانشگاه

                   محمد قهرمانی                                                                                                                 

 داریوش مهری

 

         ز                                                                                                                            سوسن کشاور یاهداف برنامه درسی آموزش عال یهای آن در عرصهشناسی اسالمی و داللتمعرفت

                            شیرین رشیدی                                                                                                               

 نجمه احمدآبادی آرانی

 

                                                                         های نئولیبرال بر اهداف، فرآیندها و اجزاء دانشگاه                                                                             واکاوی تأثیر اندیشه

 

 محمد قهرمانی

 مهدی وفایی زاده

 

 رشیدپور رکسانا دریداو  فوکو دیدگاه از عالی آموزش به پسامدرنیستی گاهین

 دشتی هره غالمی سهیال 

 

                                                          حمیدرضا کمالی اردکانی                                                                       مدیریت آموزش عالی یفلسفه

 علیمحمد اخوت

 

ثیرگذار در برآورده کردن انتظارات جامعه ل سازمانی و آزادی علمی: عنصری تأاستقال

 اسالمی از دانشگاه

 نسرین کریمی زاده

 فرشته اشکان

 

ثر بر تفکر روی مؤتحلیلی کیفی بر هفت نی اندیشند؟ها چگونه میمدیران دانشگاه

 مدیران
 

 

                    زهرا کریمیان                                                                                                                 

 محمود ابوالقاسمی

                                                                            زهرا صباغیان                                                        

 محمد حسن پرداختچی

 

چهار حوزه  در ت علمیهای اعضای هیأپژوهی از فعالیتهای دانشبررسی سهم عرصه

 ای علوم پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه  و علوم فنی و مهندسیرشته

                                                                                                                          زهرا کریمیان           

 محمود ابوالقاسمی

                           زهرا صباغیان                                                                                                         

 



 محمد حسن پرداختچی

 

 صفحه نویسنده عنوان

اساتید علوم از منظر  ایران یجامعه گرایی درایجاد و رشد مدرک ثر برؤتحلیل عوامل م

 همدان و های تهران تربیتی دانشگاه

                                                                                    علی اصغرکریمی                                                              

 مصطفی کریمی

 

میثم کوه گرد                                          گومندی در آموزش عالیوغیاب گفت

 امین ایزدپناه

 

  هزادامید کریم : یک دیدگاه فلسفیی اخالق و آموزشبررسی رابطه

 ناهید گیل امیررود جغرافیایی-فرهنگی ی گذار از مرزهایآموزش معماری به مثابه تجربه

 امیرحسین صیاد

 

 :سازی دانش در آموزش عالی ایراندرآمدی بر فرایند، چرایی و راهبردهای تجاری

 گویی نظام آموزش عالی کشورابزاری اثربخش برای پاسخ 

 بیژن گرایلی

کاظم فتح تبار 

      ایی                                                                                                                          فیروزج

 مهدی قنبرنیا

 

 ضرورتی فلسفی در برنامه درسی آموزش عالی ای:رشتهگیری بینتلفیق و جهت

                                                                                                                                            

 ایوب گرشاسبی

                                       مرتضی بازدار قمچی قیه                                                                                                        

 علیرضا آوری

 

 پسند گیتی فاطمه آموزشی و علمی هایگذاریسیاست در کوهن و پوپر شناختیعلم رویکرد هایداللت

 آقابیگلو پور نجف عزیز

 

 اهدافی و فلسفه از ایران در عالی آموزش ریزیبرنامه و گذاریسیاست تبعیت لزوم

 روشن

 پسند گیتی فاطمه

 آقابیگلو پور نجف عزیز

 

                            هدی السادات محسنی                                                                                                             لمللی شدن آموزش عالی؛ رویکردها، الزامات و راهبردهاابین

 شرمین موالیی

 

                          ابراهیم مزاری                                                                                                                 د دانشگاه متعالیآورانسان فرهیخته؛ ره

کاظم فتح تبار 

                                                                    فیروزجائی                                                                 

 



 کبری خباره

  محمد حسن میرزامحمدی موزش عالیشت به پاییدیا در عصر جهانی شدن آضرورت بازگ

برای  (های تربیتیمام خمینی)ره( )مبانی، اصول، روشبررسی تربیت دینی از منظر ا

 آموزش عالی تغییر

 میرزا محمدیمحمد حسن 

 سید ضیاالدین موسوی
 

  محمد حسن میرزا محمدی ضرورت بازگشت به پایدیا در عصر جهانی شدن آموزش عالی

 صفحه نویسنده عنوان

  منصورنژاد محمد های جدید در آموزش عالیو توسعه فناوری ورینافلسفه ف

                                                                                                                         سیدضیاالدین موسوی ی تربیتی (بررسی تربیت اخالقی از منظر امام سجاد )ع( )مبانی، اصول، روش ها

 محدثه مرادی پور

 

 یفاطمه نظری رودبال بررسی نقش آموزش عمومی و آموزش عالی در رشد فرهیختگی و تعالی اخالقی

ر مرعشیمنصو  

 گوهر خسروزاده

 قادر پیروتی اقدم

 فرخنده دیسناد

 

                                        سید منصور مرعشی                                                                                                               برنامه درسی آموزش عالی در تحقق حیات طیبه  کیفیت نقش

 فرخنده دیسناد

 

  نگین ناصری اخالق تدریس در آموزش عالی

 محمدرضا نعمتی تحلیل فلسفی بین المللی ساختن آموزش عالی ایران

 معصومه نهاوندی

 

 نقش آموزش عالی در توسعه ی  فرهنگی جوامع
                                                                                 فاطمه نظری رودبالی                                                  

                       قادر پیروتی اقدم                                                                                                             

 طاهر پیروتی اقدم

 

 ابطال پوزیتیویستی، رویکرد تطبیقی بررسی: علم پیشرفت الگوی و عنام تطورات

 فایرابند و کوهن گراایی،

     پورآقابیگلو نجف عزیر

 پسند گیتی فاطمه

 

 مقدم نژاد ینجف میمر عالی آموزش نظام در انتقادی تفکر و فلسفه تاثیر نقش بررسی

 یرحمت اله خوارزم

                                                                                                           ی                       آباد میرح

 



 هیمه آرینف

 های برنامه بر تربیت و تعلیم انتقادی نظریه ازتأثیرگذاری متخصصان زیسته تجارب

 دانشگاهی درسی

  رهنما اکبر نجفی، حسن

 اصغر نقدی در رسالت و اهداف آموزش عالیبررسی آرای رونالد بارنت 

 رضا صادق زاده قمصریعلی

 سید مهدی سجادی

 

 اصغر نقدی اهداف آموزش عالی بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی رسالت و

 رضا صادق زاده قمصریعلی

 سید مهدی سجادی

 

 

 

 

 صفحه نویسنده عنوان

  سید مهدی معافی مدنی مطالعه تحلیلی آزادی علمی در نظام آموزش عالی

  "محوری –هدف  "،  "محوری -ابزار "،  "محوری –بنیاد "جایگاه سه وجهی 

 اخالق در هویت یابی و تعالی آموزش عالی

 سلمان ماهینیسکینه  

 

 

ی پسا مدرنیسم انتقادی به فلسفهتعلیم و تربیت انتقادی و آموزش عالی؛ گذر از پست

 انتقادی

 حمداله محمدی

 اکرادیاحسان 

 

 نهاد عنوان به دانشگاه تلقی بر تأملی دانشگاه؛ در "پاسخگویی" خیزش و نولیبرالیسم

 بازار شبه

 محمدی حمداله

 کالم زیبا فاطمه

 

 کامران محمدخانی آزادی علمی: رهیافتی فلسفی

 سمانه محمدخانی

 

و (؛ جایگاه سمیالیستانسیاگزمکتب فلسفی اصالت وجود )آموزش عالی از منظر 

 عالی مصادیق کاربردی آن در مدیریت آموزش

          کامران محمدخانی                                                                                                              

                                                     انور شاهمحمدی                                                                     

 محمد اسدی

 



  رضا محمدی چابکی فلسفه آموزش عالی: ماهیت و قلمرو

                                                               رضا محمدی چابکی                                                               سازی دانشگاهدین و معنویت در آموزش عالی: استلزاماتی برای اسالمی

 سیده زهره جوادی

 

، کاظم منافی شرف آباد مدیریت دانش و مؤسسات آموزش عالی؛ ضرورت، نقش ها و کارکردها

  اسماعیل جعفری

 عباس پورسلیم 

 

 و ماتیسمپرگ رئالیسم، آلیسم، ایده دیدگاه از درسی برنامه عناصر تطبیقی ررسیب

 درسی های برنامه سازی بومی بر تأکید با اسالم

 گودرزی فریده

 سلیمانی خدایار 

 

 رفتاری علمی در ایران: توسعه یک تبیین اقتصادیمطالعه کج

 

 آرش موسوی،

 کیوان الستی

 

 یتدریس در آموزش عالحرفه ای اخالق تبیین جایگاه ونقش 

 

  احمد میرگل

 سید حسین نجاتی موسوی تربیت انسان فرهیخته از منظر پست مدرنیسم ی آموزش عالی درنقش فلسفه

 جعفر چراغیان

 

 سعید نریمان های حکمی و علمی در تمدن اسالم حکمت روح، علم جسم تبیین نسبت میان گزاره

 مسعود طوسی

 

و بازتاب آن بر  انتقادی تفسیری و منازعه بنیادین در گرایش های فلسفی پوزیتویسم،

 لوم انسانی در دانشگاه های ایرانآموزش ع

 مهدی نجف زاده

 مریم سیدی

 

 

 صفحه نویسنده عنوان

بررسی تحلیلی اسناد باالدستی نظام آموزش عالی به منظور استنتاج سیاست های 

 توسعه اخالقی در دانشگاه ها

  فاطمه وجدانی

  وحدانیفائزه  بررسی تطبیقی تاثیر جهانی شدن بر نظام آموزشی ایران و مالزی



                                                                                                                                                        بررسی فازی نقش استاد با تکیه بر مفهوم ردپا از منظر دریدا

 

 سید احمد واردی

 مهدی خبازی

 

ر حمایت از پُرنویسی در تولید علم: بُعد تصاحبِ معنا در نظریه تفسیر پل فلسفه ای د

 ریکور

  سید جالل هاشمی

ختی در پدیدارشنا ای مطالعه کاوشی درباره سرقت علمی در آموزش های آنالین:

 اخالق پژوهش

 سید جالل هاشمی

 فرهاد درخشنده

 مریم حیدری

 

ی از دیدگاه دانشجویان این ازپدیدارشناسی اخالق تدریس در آموزش عالی مج

 ها آموزش

 

 هاشمی، سیدجالل

 قالوند، فردوس

 محمدقالوند

 

  آنیتا  همایون فرد ایران در عالی آموزش شدن ای توده پیامدهای و آثار بر مروری

  مهدی یوسفی بررسی ساخت شکنانه کاربرد فناوری در دانشگاه ها

 ت رتبه وجودی اساتید با رتبه دانشگاهیزیسته دانشجویان از نسبپدیدارنگاری تجربه

آن ها؛ مطالعه موردی: تجربه زیسته دانشجویان تحصیالت تکمیلی در حوزه علوم 

 تربیتی

 مراد یاری دهنوی 

 نعمیه شفیعی 

 آبادیفاطمه ابراهیمی شاه

 

  غالمرضا یادگارزاده های درسی گیری مبتنی بر فلسفه در طراحی و اجرای برنامه تصمیم

  ابوتراب یغمائی دانشگاه در تولید معرفت علمی و ارزیابی آننقش 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اجتماعی  توسعه یای خودگردان از منظر نظریههپردیس

  1محمود ابوالقاسمی

 رسول غفاری                                                                                                                                                 

 چکیده:

جتماعی است. در ا توسعه ی( از منظر نظریه2یس شماره )پرد های خودگردان دانشگاهیگسترش پردیسهدف این مقاله بررسی  

نگاه اجتماعی قرابت دارد و  یتوسعه یها چگونه با نظریهگیرد که گسترش پردیسله مورد بحث قرار میی حاضر این مسأمقاله

ام شده چیست؟ اجتماعی با توجه به اسناد انج توسعه یخودگردان و نظریههای بین پردیس لفهمنتقدان و موافقان در رابطه با مؤ

اجتماعی ایفای  همانند نهادهای آموزش و پرورش و آموزش عالی در فراهم آوردن لوازم توسعهتواند نمیبدیهی است هیچ نهادی 

که ی آموزش عالی اشاره دارد فلسفههای مطرح در یکی از پرسشبه  روش اسنادی انجام شده است ونقش کند. این تحقیق به

که دارای قدرت  هاد از نهادهای جامعه استنعنوان یک زیرآموزش عالی به .«مت چه کسانی باشد؟آموزش عالی باید در خد»

نگاه مالکانه و . آیا باشدهه با نهادهای سیاسی و نظارتی میپژوهشی و آموزش مستقل در مواج-گذاری در شرایط آزادی علمیارزش

با  گذاری متناسبدولتی است؛ یا این سیاست هایهای خودگردان در دانشگاهدستوری از باال به پایین خاستگاه گسترش پردیس

تحقیق حاضر ابعاد جمعیتی، است؟ در صورت گرفته ی علم و فناوری گام با توسعهشرایط روز و تحوالت جمعیتی متقاضی هم

ی نظر نظریهدانشگاهی نسبت به شمول کافی موردهای خودگردان عقیدتی پردیس-فکری قومی، جنسیتی و زیع برابر سرزمینی،تو

 اجتماعی تشریح شده است. ی توسعه

 اجتماعی توسعهی پردیس خودگردان دانشگاهی،  نظریه کلیدی: واژگان

  

                                                             

1   دانشیار دانشگاه شهید بهشتی .



 

 شناسی اسالمی؛  در افق هستی« دانشگاه کارآفرین»تحلیل محتوای شعار 

 امکان یا امتناع دانشگاه اسالمی یلهاپو برای یافتن چارچوب مفهومی مسأدر تک

 

 احسان ابراهیمی    

 

 

   ه:دیچک

گیـری فصـلی جدیـد در     و استقرار نظام جمهوری اسالمی در ایران سبب شد تا عالوه بـر شـکل   75پیروزی انقالب اسالمی در سال 

طـور کلـی، بـه    هو بـ ه نوعـاً  رخ بنماید. مسائلی کـ  نیز اندیشه یدر عرصهبر منطقه و جهان، مسائل جدیدی مناسبات سیاسی حاکم 

کـه چگونـه   کننـد؛ ایـن   و از کیفیت ظهور منویات ارزشی آن در عالم مـدرن پرسـش مـی    نداینی دولت نوبنیاد ایرانی مربوطهویت د

ت یک نظام سیاسی و اجتماعی پیشـرو  با اقتضائات دنیای امروز، در هیأ ی اسالمی را در مواجهه بنیادگرایانه توان مطلوبات عمیقاً می

سـخ تفصـیلی بـه    فراگیـر، جـایگزین نمـود. پا    نظم قدسی را در حضور یک نظم عرفیتوان یک  سامان داد و به یک معنا، چگونه می

های مختلف یـک   نظام ها، سطوح و خرده مورد اشاره در الیه یه برای مواجههتوضیحی موج ی، مستلزم ارائهی فراگیریلهچنین مسأ

ایـن   تـرین  کننـده  اد علم، یکی از تعیـین بدون تردید، نهخوانیم(.  آن را نظام هادی می )که ما نظام فرادست اجتماعی و سیاسی است

افزاری اسـت کـه تمامیـت     محتوا، و به یک معنا نرم نیازمندکه هر نظام هادی، آنها باشد؛ چه آن ترین ها و چه بسا، بنیادی نظام خرده

عالوه، استمرار حیات، متوقف بر بازتولید محتوای مطلوب است؛ پس نظام هادی ناگزیر از ههویتی آن نظام را معین و معنادار سازد. ب

 مدرن آمـوزش و تولیـد علـم، مـورد    تار عنوان ساخهعلم است. اینجاست که دانشگاه ب« آموزش»سامان دادن نهادی اجتماعی جهت 

، در خدمت آرمـان  با اصالح و ترمیم را، احیاناً توان دانشگاه که آیا میگیرد؛ این تری به خود می صورت روشن لهو مسأنظر قرار گرفته 

امکـان چنـان   موافقـانِ   ادار و ممکـن اسـت؟ مـروری بـر آراء    غیرمدرن دینی درآورد و به یک معنا، آیا دانشگاه اسالمی ترکیبی معنـ 

دهنـد کـه    هـایی تشـکیل مـی    نخست را پاسخ یاست؛ دستهطور کلی، دو دسته پاسخ برای سؤال ما مطرح هدهد ب ترکیبی نشان می

اند و لـذا، دانشـگاه    قدر کافی مستقل قلمداد کردههدانشگاه اسالمی را ترکیبی از نوع ظرف و مظروف پنداشته و محتوا را از ساختار ب

؛ امّـا  اسـت  اد ایرانـی، پـیش پـای آن نهـاده    بنیـ  اند که غرب برای انتقال و بازتولید میراث هویتی نظام دین تی دانستهرا به نوعی فرص

با ارجاع به امکان تطبیق مفهوم و نهاد علم در دو سنت غرب و اسالم، امکان ترکیب مورد نظر را ، ونهای گوناگ به بیان، مدو یدسته

 اند. پذیرفته



است. در حالی کـه نسـل    سخن به میان آمده« دانشگاه کارآفرین»از حرکت جریان دانشگاهی کشورمان به سمت  های اخیر،در سال

شـود، مسـئوالن آمـوزش عـالی از نسـل سـوم دانشـگاه بـا محوریـت           معرفی می محور و نسل دوم پژوهش محور ل دانشگاه آموزشاوّ

حاضر تالش خواهد کـرد تـا بـا    ی شود. مقاله ش عالی ایران تلقی میموزگذاری آ ترین نسخه در هدف کنند که تازه کارآفرینی یاد می

گذاری آموزش عالی، مراتب ناسازگاری و تعارض این رویکرد را با  عنوان شعار فرادست در سیاستهتحلیل مفهوم دانشگاه کارآفرین ب

-لهگذاری آموزش عالی را در بستر مسـأ  سیاست)فلسفی( اسالمی نشان داده و رویکردها در ی ت اندیشهشناسانه در سنّ بانی هستیم

 یهـای تاریخمنـد چنـین اشـتباهاتی در عرصـه      شده در بند قبل، مورد ارزیابی قرار دهد. در ادامه و با تکیه بر زمینه کالن مطرحی 

اه اسـالمی )کـه در   امکـان دانشـگ   یلههای مطرح شده در مواجهه با مسأدوم از پاسخ یگذاری علم و فناوری، با مرور دسته سیاست

مـاجرا، چـارچوبی   و از ایـن  ها مطرح شده ت این پاسخهایی بر کلیّ نقدواره مورد اشاره قرار گرفت(، نکاتی در قالبانتهای بند پیشین 

له کـه آن را  ی بحرانـی مسـأ  امکان یا امتناع مفهوم دانشگاه اسالمی پیشنهاد شده است. بر این اساس، نقطـه ی مفهومی برای مسأله

ت عقل در معنای مدرن آن )و انقسام آن به عقل نظـری و عملـی( بـر حکمـت در سـنّ      ی ساز کرده، عدم امکان تطبیق ناپخته چالش

 کید قرار خواهد گرفت.ها، مورد تأ ی از نقدها و ارزیابیا عنوان نتیجههآن به حکمت نظری و عملی( است که ب و تقسیماسالمی )

 

 کارآفرین، دانشگاه اسالمی، علم دینی، عقل عملی، حکمت عملیدانشگاه   کلیدی: واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 بررسی اخالق پژوهش در آموزش عالی

 2زهره اسمعیلی                                                                                                                                              

 جهانگیر قمری                                                                                                                                               

 

 :دهیچک

 

 شـناخته  تحقیـق  و پـژوهش  انجـام  جهت سسهمؤ و پایگاه ترینمهم و ترینبزرگ عنوانبه کشور هر دانشگاهی نظام و عالی آموزش

 جهـت  ایـن  از تـا  نهـد  ارج را بنیـان  ایـن  باید پژوهشگر یک و است عالی آموزش در پژوهش انجام اساس و رکن اخالق،. است شده

 بررسـی  ،شده تدوین مرتبط مقاالت و کتب بررسی و ایکتابخانه یمطالعه کمک به که مقاله این هدف. نشود وارد جامعه به آسیبی

پـیش روی   را درسـتی  مسـیر  ،پـژوهش  اخـالق  هـای پایـه  و ارکـان  واکـاوی  بابتوان  تا است، کشور عالی آموزش در پژوهش اخالق

 افزایش موجب و است عالی آموزش در یادگیری-یاددهی فرایند سالمتی کنندهتضمین پژوهش اخالق رعایت. دادقرار  پژوهشگران

 شناخت و، پژوهش و اخالق مفهوم دو به جاری، پژوهش در. شودمی جامعه و دانشجویان نیازهای به نسبت اساتید گوییپاسخ تعهد

 یمسـأله  ماهیت نظیر هاییمؤلفه به توجه با چنینهم. است شده پرداختهنظام آموزش عالی در ها آن بین تعامل و چیستی بررسی و

 نتیجـه . داد قرار بررسی مورد را پژوهش در اخالقی مسائل خاستگاه توانمی، کنندگانشرکت و تحقیق روش پژوهش، مکان تحقیق،

 مؤسسـه هـای   سـطح  در امـا  اسـت،  پـژوهش  اخالقـی  اصـول  محتاج پژوهشگران در سطح اخالقی هایتمسئولی به بندیپای ،آنکه

 .یافت دست سازمانی اخالقِ کامل و وجهیچند یمرامنامه به اخالقی اصول از فراترباید  ی،پژوهش

 

 .پژوهشگر عالی، آموزش پژوهش، اخالق پژوهش، اخالق، :کلیدی واژگان

 

 

 

 

                                                             

2 ت علمی دانشگاه پیام نورعضو هیأ .  



 

 

 اصول و مبانی اخالق پژوهش در نظام آموزش عالی کشور

 

 3اسمعیلی زهره                                                                                                                                                             

  پرهوده فرزاد 

 

 :دهیچک

 

 کارکردهایی عالی آموزش برای. دارد جامعه پیشرفت وء ارتقا در سزاییهب نقش در جوامع، تعالی و توسعه نماد عنوانبه عالی آموزش

. اسـت  برخـوردار ای فزاینـده  اهمیـت  از پـژوهش  کارکرد میان این در که نداقائل انسانی نیروی یتوسعه و پژوهش آموزش، قبیل از

 اصـول  کـردن  پیاده با تا شودمی پرداخته دانشگاهی و علمی مجامع در پژوهش اخالق پیرامون بحث به یجدّ طوربه که هاستمدت

 تحلیـل  و تجزیـه  پژوهش، این انجام از هدف لذا ؛وارد نشود پژوهش و تحقیق امر به آسیبی، عالی آموزش نظام سطح در آن مبانی و

 و مطالعـه  با و باشدمی ایکتابخانه صورتبه مقاله این در تحقیق روش. است کشور عالی آموز نظام در پژوهش اخالق مبانی و اصول

 حقیقـت  :از اعـم  پـژوهش  اخالقـی  منشـور ی گانـه هنُ اصول و مبانی تبیین و تشریح به زمینه، این در پیشین مقاالت و کتب تفسیر

 شـده  پرداختـه برائـت،   و تـرویج  احتـرام؛  رازداری؛ امانت؛ و انصاف رعایت ملی؛ منافع معنوی؛ و یمادّ مالکیت حقوق؛ رعایت جویی؛

 تحقیـق  پایان در .نماییم کوشش دانشگاهی جوامع و کشور عالی آموزش نظام یپیکره در پژوهش، اخالق اهداف پیشبرد در تا است

 گردیده ارائه کشور عالی آموزش و تحقیقاتی مراکز چنینهم و محققان نزد در پژوهش اخالق افزایش و بهبود جهت راهکارهایینیز 

 .است

 .پژوهشگر دانشگاه، عالی، آموزش پژوهش، اخالق کلیدی: واژگان

 

 

 

 

                                                             

3 ت علمی دانشگاه پیام نور. عضو هیأ  



  

 ضرورت توجه به استانداردهای اخالقی پژوهش در آموزش عالی 

 4گه شین اله ویسی

 5اد فاتحیفؤ                                                                                                                                                        

 

 چکیده:

انتقال »)پژوهش(، « ولید دانشت»ی ای، دارای سه کارکرد عمدهر هر جامعهگذار دثیرعنوان یک نهاد مهم و تألی بهآموزش عا

در دنیای امروز با توجه به سرعت پیشرفت علم، کارکرد باشد. می خدمات( ی)ارائه« اشاعه و نشر دانش»)آموزش( و « دانش

پژوهش »که کند اشاره می هاهدر بیان اهمیت کارکرد پژوهش در دانشگامایر است. ای یافتهت فزایندهاهمی در آموزش عالی پژوهش

الی برای تحقیق صورت مراکز فعها بهمانند و دانشگاهش باقی میدان یبدون آن استادان در حاشیه ؛کم گرفتگاه دسترا نباید هیچ

دخل و تصرف از آنجا که پژوهشگران در آموزش عالی با تولیدات علمی، اختراعات و اکتشافات خود در محیط پیرامون  «.آینددرنمی

ای از اخالق این راستا، اخالق پژوهش، که شاخهرسد. در نظر میاخالقی در پژوهش ضروری بهها با اصول آشنایی آن د،کننمی

اشاره دارد که پژوهش را  ایالقی در پژوهش بپردازد و در این زمینه، به اصول اخالقیل اخای است، سعی دارد به بررسی مسائحرفه

 چند بخشیهر پژوهش، در اخالقی اصول به پایبندیکنند. تشار نتایج و پس از آن، هدایت میاز ابتدا تا پایان و سپس در مراحل ان

در  .است ضروری اقدامی پژوهشی، یحوزه هر در رایج هایآسیب دور ازبه مناسب، پژوهشی تولید برای اامّ نیست، علمی روش از

، معرفی و خص پژوهش در آموزش عالیی پژوهش و باألدهای اخالقی در حوزهها و استانداراین بررسی سعی بر آن است که مؤلفه

 د.ی آموزش عالی ارائه گردهای حوزهوب اخالقی مشخصی جهت هدایت پژوهشو چارچ تبیین شود

 

: اخالق، پژوهش، اخالق پژوهش، آموزش عالیواژگان کلیدی  

 

                                                             

دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت. 4   

دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت . 2  



 

 

 عالی؛ آموزش و استقالل دانشگاهی در علمی تأملی بر آزادی

های دولتی ایرانراهکارهای تقویت آن در دانشگاه یارائه  

 

 محمد اسدی                                                                                                                                 

 امجد کاظمی                                                                                                                                                   

 عبدا... رحیمی                                                                                                                                                    

 هایده احمدی                                                                                                                                                   

 

 :هدیچک

بـرای تقویـت اسـتقالل دانشـگاهی در      یراهکارهـای  یهدف این مقاله مروری بر جایگاه آزادی علمی در نظام آموزش عـالی و ارائـه   

نظـری و روش پـژوهش از نـوع     های تولید و انتشار علم در کشور است. لذا، رویکـرد اولین پایگاه یمثابههای دولتی ایران به دانشگاه

عنـوان یکـی از تعـاریف موردپـذیرش از      ( به2003لیما ) یتحلیلی است. انجمن جهانی خدمات دانشگاهی به تعریف بیانیهـتوصیفی

صورت فردی، گروهی یا جمعی در پیگیری، توسـعه و   علمی بهی ای جامعهکند که بر اساس آن اعض یاشاره مر غرب، آزادی علمی د

 یانتقال دانش از طریق تحقیق، تحصیل، بحث، مستندسازی، تولید، آفرینش، تدریس؛ سـخنرانی و ماننـد آن آزاد هسـتند. شـالوده    

دشده است. بـر اسـاس اطالعـات بانـک     آموزش عالی وار یهای فردی و مدنی است که بعدها به حوزهآزادی علمی برگرفته از آزادی

و  «پـردازی آزادی فلسـفه »گردد که بر دو اصل میهای آلمان باز گیری از مفهوم آزادی علمی به دانشگاه( سرآغاز بهره2000جهانی )

ها قرار گرفـت،  تدریج در کنار اصول دیگری چون استخدام رسمی و استقالل دانشگاه اند. این مفهوم بهتأکید داشته« آزادی تحقیق»

-کلی، انواع آزادی علمـی را مـی   طورعلمی و متخصصان دانشگاهی استوار بود. به تصلی آن بر استقالل فکری اعضای هیأا کانون اامّ

اخالقـی و آزادی  -: آزادی آموزشـی؛ آزادی پژوهشـی؛ آزادی سـازمانی؛ آزادی فرهنگـی    شـامل بندی کـرد؛  تقسیمدسته توان در پنج 

ـ اند؛ بندی کردهتقسیم «سازمانی ای ونامهای یا نظامبنیادی یا ذاتی، رویه» بُعدِل دانشگاهی را هم در سه فکری. استقال ا برحسـب  امّ

استقالل مالی )استقالل در تأمین درآمـدها و منـابع مـالی،    . 4شده است:  از چهار مؤلفه تشکیل ادبیات پژوهشی، استقالل دانشگاهی

هـا، آزادی عمـل در   خودگردانی مدیریتی)استقالل در تعریـف اهـداف و سیاسـت   . 2نابع مالی(؛ ردن ماستقالل در مصرف و هزینه ک

علمـی،   تخدام و ارتقاء و تعیین شرایط کارکارکنـان و اعضـای هیـأ   های سازمانی، استقالل در استتوسعه یا کاهش تشکیالت و پست



ی و امنیت شـغلی،  استقالل علمی)حق استخدام دائمی، حق تصدّ .9ای جذب و گزینش دانشجو و ...(؛ آزادی عمل در تعیین معیاره

هـای  ها، آزادی در مقام تـدریس، آزادی در تشـکیل انجمـن   نقد، پژوهش بدون ممیزی، آزادی در انتشار نتایج پژوهش آزادی بیان و

المللی، استقالل در ارتباط با شـوراها   بینهای المللی )عضویت در مجامع و اتحادیهاستقالل در ارتباطات بین .1ای و صنفی(؛ و حرفه

هـا  های تاریخ معاصر با چالشسطح ملی(. نظام آموزش عالی ایران در هرکدام از دوره های اجرایی درو مراکز عالی، صنایع و دستگاه

-سیاسـی  الب، منازعـات ( در اوایل انقـ 4953آزادی علمی برخورد کرده است. به روایت فراستخواه ) یهایی در زمینهو فراز و نشیب

 ایـن  ریزی آموزش عالی کشـور شـد. بـا   ایدئولوژیک منتهی به انقالب فرهنگی موجب استقرار الگویی متمرکز برای مدیریت و برنامه

شده است. برخی   کشور مطرح یچهارم توسعه یبرنامه 13 یها در ایران بر اساس بند الف از ماده وجود، بحث خودمختاری دانشگاه 

اند که برحسب آن، ها معرفی کرده یک دولت محلی در دانشگاه ایجاد یمثابه له، تحول جدید را بهت مسأاسان با توجه به اهمیکارشن

تـرین دسـتاورد   صورت خودمختار عمل کند. مهـم  قوانین استخدامی و مدیریت مالی خود به یتواند در زمینهیک واحد مدیریتی می

هـای علمـی و   آزادی یپیشنهاداتی کاربردی با الهام از فلسفه تجویزی در جهت توسـعه راهکارهای عملیاتی و  یارائه ی جاریمقاله

 های دولتی کشور است.استقالل دانشگاهی در سطح نظام آموزش عالی و دانشگاه

 

 ریزی دانشگاهیمدیریت و برنامه، های ایرانآموزش عالی، آزادی علمی )آکادمیک(، استقالل دانشگاهی، دانشگاه کلیدی:واژگان 

  



 

و راهبردهای مبتنی بر آن عالی  مبانی اخالق تدریس در آموزش 

 فاطمه ایرانمنش 
 

لهبیان مسأ  

 خود حیات یادامه برای ایجامعه هر . اصوالًشودمی کشور عالی آموزشنظام  بالندگی و تعالی باعث عالی آموزش در اخالق وجود 

 ایبرنامه به باشند، ایجارهای اخالقیهن چه یسیطره تحت باید مردم و است دارمعنی در زندگی چیزی چه امر که این تبیین و

 خصوصیات درک به زیادی توجه مداوم، طوربه متفکرین ،اساس همین بر .(4932عطاران،)دارد  نیاز منطقی پاسخی و اصولی

 زندگی کل در اخالقی های(. ارزش6.4333)سرایدهر اندهکرد آنها بهبود در تربیت تعلیم و نهادهای نقش و زندگی در مهم اخالقی

 آبادی، ده حاجی) شودمی بیان آنها مبنای بر تربیت شناسیروش و محتوا مقاصد، توان گفتمی که طوریبه دارند، نفوذ افراد،

 اخالق سوی به آن دادن حرکت و جامعه اخالقی اعتالی اسالمی، جمهوری یعمده های فرهنگیهدف از یکی رو،این از (.4953

 شده دنبال گوناگونی هایروش و ابزارها با بوده، کشور مسؤوالن اهتمام مورد ابتدا همان که از فرهنگی هدف این. است اسالمی

 تا آنهاست، رعایت به موظف معلم که آدابی ذکر صورتبه نیز، معلمی اخالق کردن میان مطرح این در(. 4935 عالمی،) است

 که انتظاری است؛ اخالقی تربیت دارد، وجود آموشی نظام یک از که ایعمده انتظارات جمله است از شده واقع مورد توجه حدودی

  .است شده احساس او دوش بر هموارهانسان،  حیات طول در

فضائل اخالقی و دوری از  به های متعالی و متصف شدن افراد بندی بر ارزشیکی از اهداف پیامبران در بعد اخالقی تأکید بر پای

آراستگی به اخالق الهی  پایبندی و ها درگروسعادت انسان و ءاعتال زیرا (؛4932؛ داودی،4932)امینی، استبوده رذائل اخالقی 

-هب ،های تربیتیی برنامهس همهرأ در به همین دلیل تربیت اخالقی بایدشد.  خواهد تربیت اخالقی میسر یسایه در این امر است و

 و افعال ارزشی اوصاف بیان به اخالق، دانش گردد. متصف به اخالق نیکو عنوان الگو،معلم به و خصوص آموزش عالی قرارگیرد

(.4933 مرادی، و نوری زاده عالم) دارد اختصاص اختیاری صفات  

 انسان دینی و اخالقی عاطفی، اجتماعی، عقالنی، جسمانی، استعدادهای شکوفایی و یافتن رشد معنای به «رَبَوَ» یریشه از تربیت 

 از ایمجموعه . بررسییرد، بعد اخالقی استبایست تحت تربیت قرار گ ی انسان که میوجود بعادترین امهم از(. 4931علوی،) است

 نفس در راسخ و نفسانی امری به اشاره است و خلق مشتقات از اخالق یواژه که است آن از حاکی اسالم در اخالق علمای اظهارات

 بین از راحتیبه و است انسان ثابت و درونی صفت کیفیت خلق، یعنی. شود صادر انسان از آسانی به افعال شودمی موجب که دارد

های درونی  خواستهو فرد باید چنان تربیت شود که در هر شرایطی قادر به کنترل هیجانات  .(4953 آبادی، ده حاجی) رودنمی

معنوی  روحی و بعد رفتارهایی منطبق با اصول شرعی و عقلی از خود صادر کند. بالفعل شدن استعدادهای آدمی درخویش بوده و 

 یکی و( 4930)حسین زاده وتقی زاده، گرداندق مییت اخالقی را محقترب ،صورت متعادلشایسته بهاعمال  تثبیت صفات مثبت و و

باشد.تدریس معلمان می روند متربیان و اکتسابی کمال تحقق روند در تربیت هایمجموعهزیر ترینمهم از  
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-Sridhar  



 

 

منظور تسهیل به است که شاگرد واجزای متعامل معلم  متشکل از هدفدار، یک فرایندتدریس  :است ( معتقد24ص، 4931علوی )

 عالوه که شودمی قلمداد تربیت و تعلیم فرایند از مهمی و توجه قابل عبارتی بخشبه گیرد.شاگرد صورت می تغییر رفتار یادگیری و

 هایجنبه کشیدن تصویر به. است تدریس یحرفه خاصّ اخالقی مالحظات نیازمند های مناسب،روش اجرای در مهارت به نیاز بر

 تدریس داشتن و موارد آن رعایت در معلمان ویژهبه آموزشی نظام به آن، در موجود ایابعاد حرفه سایر از خاص، ایحرفه اخالقی

.(4931 باقری، و بیرونی کاشانی) کندمی کمک اخالقی  

 بهیا  اخـالق تدریس کند،  تنظیم  هاآن  را در قالب  اشد و تدریس خودها توجه داشته بحظات اخالقی که مـعلم باید به آنمجموعه مال

-مشخص که است عالی آموزش در اخالق از ایتدریس شاخه در اخالق کلی طور. بهشود گفته می-اخـالق معلمی تر، جـامع صورت

 اخالقی رویکردهای کردن نهادینه در تأثیرگذار ابعاد از یکی و است آموزش و تدریس در استاد یک ایحرفه هایمسؤولیت یکننده

 راهبردها و استفاده ازدانشجویان،  مطلوب در منظورتسهیل رفتار. بهرودشمار میبه استادان خود و دانشجویان ایرفهح در رفتار

.نهادینه سازد آنها در تربیت اخالقی را ی مفید ضروری است تاهاروش  

 گاهآن توان گفتمی است، کرده مطرح(  4953)  زاده نقیب که طورآن اخالق،ی زمینه در موجود تعاریف بندیجمع با کلی، طوربه

 به رود وب فراتر شوند،می عرضه «ناپسندیده و پسندیده» و« ناروا و روا» صورتبه بیشتر که نبایدهایی و بایدها از آدمی که

 شدن راه انسان در و رسیده اخالق قلمرو به برانگیزد، شایسته کردار به را او نیک، ارزش شناختِ این و برسد بد از نیک بازشناسی

صالح تربیت کرد. و ای سالمتوان جامعهتدریس می امر مفید اخالقی در یکارگیری راهبردهابه با است. نهاده گام  

 

 روش پژوهش

روایات ائمه معصومین  احادیث و قرآن و که با هدف دستیابی به منابع دست اول مانندنوع نظری و تئوریک است  این پژوهش از

الی انجام شده است. این آموزش ع های پرورش اخالق انسان درمبانی و شیوه های معتبر از روش توصیفی در موردوکتاب )ع(

برداری از طریق نویسی و یادداشتصورت فیشآوری اطالعات عمدتاً بهکاربردی باشد و ابراز و روش جمع تواند از نوعتحقیق می

  .رجوع مستقیم به منابع اصیل صورت گرفته است

 

  هدف

 که است معیارهایی تعیین صدد در اخالق یفلسفهاست.  گرفته صورت تدریس در اخالقی هایمؤلفه بررسی با هدف پژوهش این

 اسالمی، اخالق فلسفه در. پردازدمی آدمی کردارهای یحوزه در خطا و صواب بدی یا و خوبی مورد در داوری و هاارزش ارزیابی به

 تبیین، به ابتدا رو این از شود،می مطرح اخالقی متون تربیت در موجود هایهآموز و هافرض از داوری، معیارهای و اصول مبانی،

 و سرانجام شودمی اشاره تدریس اخالقی به مبانی ادامه در سپس و پرداخته معلمی اخالق و تدریس اخالق پردازیمفهوم و تعریف



 عالی آموزش در تدریس در اخالق کردن کاربردی عبارتیبههدف اصلی پژوهش  .گرددمی ارائه مورد این در هاییروش و راهبردها

.باشدمی  

. 

های پژوهشفتهیا  

ی حوزه در خطا و صواب بدی یا و خوبی مورد در داوری و هاارزش ارزیابی به که است معیارهایی تعیین صدد در اخالق یفلسفه 

 از داوری، معیارهای و اصول مبانی، اسالمی، اخالق فلسفه درکه ن آن است تحقیقات انجام شده مبیّ. پردازدمی آدمی کردارهای

 درونی نیازهای بر اخالق دارد؛ فطری مبنای جمله: اخالق از ؛است شده گرفته وام متون اسالمی در موجود هایآموزه و هافرض

 عامل بر اخالق دارد؛ محوری جایگاه اخالق، در عدالت است؛ آزادی با مالزم اخالق است؛ یعقالن بعد دارای اخالق ؛است استوار

 تندآنها عبار برخی از که رعایت کند نکاتی را مربی باید ،ق متربیاناخالپرورش  منظور هدایت صحیح در. بهاست استوار انسان بودن

 عاشرت وفهم مخاطب؛ م قدرت درک و مناسب با برخوردهای دیگران؛ پوشاندن ضعف و هاتتوجه به قوّنرمی و لطافت درگفتار؛  از:

 :هاروشی این جمله اخالق اشاره شده است از یهای سازندهکاربردی کردن مبانی به روش منظور. سپس بهنیکان نشینی باهم

روایات ائمه  احادیث وتوجه به منابع اصیل  قرآن و که با ؛تمثیل گویی والگویی؛ امرونهی؛ تلقین؛ صمت و خردورزی؛ داستان

گیرد. دانشجویان محترم قرار فراروی اساتید و تخراج شده است تااخالقی اس منابع تربیتی و معصومین)ع( و  

  

 هاروش بانی،اخالقی، م ارزش معلمی، اخالق تدریس، القاخ واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 برداری از دانش در جهت دستیابی به عدالت در آموزش عالیالزامات بهره

 

 شراره ایل بیگی                                                                                                                                                         

 چکیده :

عی برای آموزش و ایجاد فرصت دستیابی ماور، برقراری توازن بین تقاضای اجتریزی آموزشی هر کش های نظام برنامه یکی از رسالت

عدالت  ءبه ارتقا امروز یآید. نیاز جامعه شمار میعنوان بخشی از عدالت اجتماعی بهسطح مطلوب آموزشی است که به یکسان به

محقق گردد.  محوراز طریق آموزش عدالتتواند  های علمی، می در زمینه آنایجاد بستر فرهنگی مناسب برای تحقق اجتماعی و 

قاله آموزش عالی و افزایش دسترسی به آن است. این م یشدت وابسته به توسعهادی، اجتماعی، فرهنگی و صنعتی بهاقتص یتوسعه

های دیگر و  کشور در دستیابی به آموزش عالی، ضمن مرور بر ادبیات تحقیق در ایران و کشوربا هدف شناسایی وضعیت کنونی 

بررسی قرار های جنسیتی، طبقاتی و جغرافیایی را مورد  های مختلف تفاوتختلف از عدالت آموزشی، جنبههای م برداشت یارائه

صورت برداری از دانش را به زامات بهرههای همگانی برای دستیابی به آموزش عالی، ال روند ایجاد فرصتدهد و با مروری بر  می

بی به آموزش های اثربخشی آموزش مجازی در دستیا  عنوان روشتی آنان بهخودراهبری و خودمدیری الزامات خودخوانی دانشجویان،

 سازد. عدالت اجتماعی مطرح می عالی به منظور ارتقاء

 

 برداری از دانش، خودخوانی، خودراهبری، خودمدیریتی  : عدالت، الزامات بهرهکلیدی واژگان

 

 

 

 



اجتماعات علمی  یکید بر توسعهردها و راهکارهای تولید علم با تأراهب  

 

 7فرنوش اعالمی

 شیرزاد رضوی زاده 

 چکیده:

 و علم و جایگاه اهمیت به کشورها این که است واقعیت این گویای یافتهکشورهای توسعه یتوسعه هایبرنامه وها سیاست بررسی  

انجام هرگونه فعالیت  .اندکرده تلقی خود فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، یتوسعه محور را دو این و بوده واقف فناوری

های سهسو فرایندهای تازه است. مراکز و مؤها، تولیدات گذاری اطالعات، نتایج، روشعلمی و پژوهشی نیازمند انتشار و به اشتراک

برابر افزایش دهند و از تجربیات یکدیگر  ینهای علمی و پژوهشی توان و کارایی خود را چندند با همکاریتوانپژوهشی مختلف می

در باشد. اجتماعات علمی می یراهبردها و راهکارهای تولید علم با تکیه بر توسعههدف اصلی این پژوهش شناسایی  استفاده کنند.

لذا  بوده است. برداریچنین ابزار گردآوری اطالعات فیشهم، باشدای میروش گردآوری اطالعات مطالعات کتابخانهاین پژوهش، 

علمی کشور در ابعاد راهبردی، آموزشی، ارتباطی، فرهنگی،  یشرایط الزم برای رشد و توسعه منظور شناساییدر تحقیق حاضر به

به مسائل، شرایط و ملزومات تولید علم که به نظام دانشگاهی و آموزش عالی مربوط سازمانی و مدیریتی و مادی، عمدتاً اجتماعی، 

. نتایج پژوهش حاکی از آن است که  شناختی مورد بررسی قرار گرفته استه شده است. مسأله از زوایای مختلف جامعهشود توجمی

 ر این عدم همکاری،محدود دیده می شود. د بسیار ها در حدی وجود ندارد و این همکاریاری جدّبین مراکز علمی و پژوهشی همک

گفت تعامالت و ارتباطات توان گردد. میمی آن به ضعف فرهنگ کار جمعی بازهای متعددی وجود دارد که بخشی از دالیل و زمینه

 در حد مطلوب قرار ندارد. سازمانی، ضعیف است وصورت بینصورت فردی و چه بهی علمی ایران، چه بهدر جامعه

 تولید علم، اجتماعات علمی، دانشگاه و مراکز آموزش عالی کلیدی: واژگان

 

 

 

                                                             

7 بهشتی استادیار دانشگاه شهید .  



 

 عمومی سواد افزایش در عالی آموزش نقش

           8سمیه آرین                                                                                                                                           

 چکیده:

مند را درگیر خود های دغدغهبرانگیز در کشور تبدیل شده و بسیاری از ذهنای چالشهای اخیر به مسألهآموزش عالی در سال

خصوص در های جامعه بهطور قطع و یقین، تأثیر پیشرفت علم و تکنولوژی بر سیاست، اقتصاد، فرهنگ و سایر بخشکرده است. به

ها به سایر بخش هر نظامی است و یاصلی و ریشهی ها و مراکز علمی، هستهدانشگاه پوشیده نیست.کس های اخیر بر هیچسال

 خیزد.میها و یا معضالت یک جامعه از نظام علمی آن برای از پیشرفتتوان گفت بخش عمدهطوری که میت از آن متأثرند؛ بهشد

خصوص پس از انقالب و بهدر کشور ما  این موضوع آشکار و روشن است.الی در افزایش سواد عمومی برای همگان نقش آموزش ع

 ی حاضرمقالهتری به خود گرفته است. نمایان یبه سمت مراکز علمی، چهرهت جوان ها و روی آوردن جمعیّفراگیر شدن دانشگاه

خصوص در ابعاد گوناگون آن را به وبه بررسی وضعیت سواد عمومی در کشور پرداخته تا از طریق رویکردی فلسفی، صدد است  در

ابتدا به بررسی تحقیقات صورت گرفته در این زمینه و نظر کارشناسان و نویسندگان  های اخیر روشن نماید. در این راستاسال

 التحصیالن مقطع کارشناسی )در فاصله زمانیهای موجود در کشور، وضعیت فارغمختلف پرداخته و سپس از طریق آمارها و داده

ای انقالب تا کنون( را تشریح خواهیم کرد. در این میان به روند تغییرات دانش و سواد عمومی زنان و مردان در یک رویکرد مقایسه

پردازیم و تالش خواهیم کرد با به دست دادن نگرشی نسبت به آینده کشور و نیز بیان نقاط ضعف و قوت کنونی نسبت به سابق می

 پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد آموزش عالی کشور ارائه دهیم.نظام آموزش عالی کشور، 

 التحصیالن، رویکرد فلسفیآموزش عالی، سواد عمومی، فارغ کلیدی: واژگان

 

 

 

 

 

                                                             

8 دانشجوی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید بهشتی .  



 پیچیدگی برای تربیت معلمان علوم یهایی از نظریهاستلزام 

 

 9پروین بازقندی                                                                                                                                     

  10سعید ضرغامی همراه

 11یحیی قائدی                                                                                                                                                     

 12علیرضا محمودنیا                                                                                                                                                      

 

  :دهیچک

المللـی مطـرح   وزه هم در ایران و هم در سـطح بـین  مهمی است که امر های آن یکی از مسائلها و کاستیعلوم در دانشگاهآموزش  

41؛ ابـل و لـدرمن  2001، 49است و مطالعات فراوانی در این قلمرو انجام شده اسـت )بـرای نمونـه: مینتـز و لئونـارد     
 ؛ نیـاز 2005، 

47 ،

ی موجـود در ایـن   هاعلم را مبنای واکاوی برخی مسأله ها، فلسفهاز این پژوهش گروهی (.2042، 41؛ فرسر، توبین و مک روبی2003

-هکه بـ  التی دانستتحوتوان ها را میل در آموزش علوم در دانشگاههای تغییر و تحودر این راستا یکی از زمینه. اندزمینه، قرار داده

آن ماهیـت علـم و چگـونگی گسـترش      یهای نظری و فلسفی دربارهاهاوایل قرن بیست و یکم در دیدگ ویژه در اواخر قرن بیستم و

گیری و گسترش آن پدیـد  رابطه با چیستی علم و چگونگی شکلدر  التتأثیر این تحوکه تحتهایی پدید آمده است. از جمله نظریه

 پیچیدگی بـر ایـن اعتقـاد هسـتند کـه      یحوزه های پیچیده است. بعضی محققانِی سیستمی پیچیدگی یا نظریهت، نظریهآمده اس

به قلمـرو علـوم اجتمـاعی نیـز وارد      که هاستسیستم یهای این نظریه در فیزیک، شیمی، سایبرنتیک، علوم اطالعات و نظریهریشه

 کـه ایـن   ( نیز بـر ایـن اعتقـاد اسـت    2003)45پیترز .(2044؛ هوکر، 2003؛ میسون، 2001)برای مثال: دیویس و سومارا،  شده است

 فـردی، میان هایپویایی سوبژکتیو، فهم چون سطوحی های علوم اجتماعی درعنوان یکی از حوزهبه تربیت و تعلیم یحوزه در نظریه

-داده رشـد  ای،رشـته  چنـد  یا ایرشتهمیان جایبه را ایرشته فرا مطالعات یزمینه است و شده نیز وارد آن مانند و فرهنگی تکامل

هـا و   ه پیچیـدگی بـرای زمینـه   های فلسفی ترسیم شده از سـوی نظریـ  برخی پژوهشگران با برگرفتن ویژگیاست. در همین ارتباط 

                                                             

9 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت خوارزمی .  

10 دانشیار دانشگاه خوارزمی  .  

11 خوارزمی دانشیار دانشگاه  .  

12 دانشگاه خوارزمیاستادیار  .  
13- Mintze & Leonard 

7- Abell & Lederman 

8- Niaz 

9- Fraser,  Tobin, &  McRobbie 

10- Peters 



درس، تـدریس،   هـای آموزشـی، کـالس    از جمله تحقیقات آموزشی، مدیریت آموزشـی، سیاسـت   های مختلف تعلیم و تربیتمفهوم

س هـدف  (. بـر ایـن اسـا   42، ص 4933 انـد )محمـدی،   راهکارهایی ارائـه کـرده    درسی رهنمودها و یشناخت و یادگیری، و برنامه

هـای  جا که روشباشد. از آنلوم در آموزش عالی میبرای تربیت معلمان عپیچیدگی  یهایی از نظریهپژوهش حاضر، ترسیم استلزام

بـا توجـه بـه هـدف آن تحلیلـی و       (، روش پـژوهش حاضـر  43،2007پژوهش در قلمرو فلسفه و فلسفه تربیت گوناگوننـد )هیتینـگ  

  .استنتاجی بوده است

-ده است: سـطح اول بـه  های پیچیده در سه سطح ظاهر شسیستم یپیچیدگی یا نظریه یر، نظریههای تحقیق حاضبر اساس یافته

تربیـت؛ و ایـن    یدربـاره ای عنوان نظریهو سطح سوم بهعلم؛ ی ای دربارهعنوان نظریهی طبیعت؛ سطح دوم بهای دربارهریهعنوان نظ

هـای  های نظریه سیستمباشد. در سطح اول ویژگی داشته علومین معلم تربیت برای هاییاستلزام تواند در آموزش عالیسه سطح می

، 21، انطبـاق 29، خودسـازمانی 22ناپذیری، برگشت24، نوپدیدی20، تعامل غیرخطی43طبیعت شامل ویژگی کل به جزء یپیچیده درباره

 ، و انشعاب27مراتبیسلسله 
هـا نیـز   سی تربیت معلمان علوم در دانشگاههای دررسد برنامهنظر میشوند. بدین ترتیب بهمطرح  می21

-ای برای علـم، مطـرح مـی   عنوان نظریهدر سطح دوم، پیچیدگی بهطبیعت باشند.  یهایی دربارهی چنین ویژگیکنندهباید منعکس

 هـای نظـام » چـون  هایینظریه در باید را پیچیدگی نظریه هایریشه کنند،می اشاره نیز( 2001)سومارا  و چنان که دیویسشود. هم

-خـود  هـای سیسـتم » شـیمی،  در «پراکنده ساختارهای» ریاضی، در «خطی غیر پویای هایسیستم» فیزیک، در «پیچیده انطباقی

مطابق با نظریه پیچیدگی  .کرد جستجو اطالعات اوریفنّ قلمرو در «یافتهسازمان پیچیده هایسیستم» و شناسیزیست در  «منظوم

 و کارکردگرایانـه  متنـی،  غیـر  ثابت، ،تاریخی غیر چون پیشینی هایشیوه به را عناصر توان در تبیین علمی، روابطدر این سطح، نمی

معلـولی سـاده،    های علـت و  علم، مدلی ای دربارهعنوان نظریهنظریه پیچیدگی به .کرد تبیین کارانهمحافظه و تحلیلی آن دنبال به

                                                             

18- Heyting 

19- top-down character 

20- non-linear interactions 

21- emergence 

22- irreversibility 

23- self-organization 

24- adaptation 

25- hierarchy 

26- bifurcation 



گـذارد و   هـای علمـی را کنـار مـی    تحلیلی برای درک پدیدهـنگر و تفکیکی ، جزء23گرایانه ، و رویکرد کاهش25بینی خطی قابلیت پیش

مـذکور،  های نکات یکی از اشاره (.4، ص 2001،  90)موریسون کند جایگزین می 23گرا ها را با رویکردهای ارگانیک، غیرخطی و کل آن

تیب آشنایی معلمان علـوم  های درسی تربیت معلم است. بدین تری ماهیت علم در برنامههایی مانند فلسفهتوجه به دروس و موضوع

م، نظریه پیچیـدگی  در سطح سویابد. گرا، اهمیت میم با نگرشی ارگانیک، غیرخطی و کلهای ماهوی علم و نگرستن به علبا ویژگی

کند. بـرای  ا مشکالت و مسائل تربیتی مطرح میهایی را نیز در رویارویی بها و اشارهشود و داللتتربیتی مطرح میای عنوان نظریهبه

94نمونه یانون
و  91، نـاقطعی 99، بـاز، آشـوبی  92درسی باید منعطـف  یدهد که  برنامهپیشنهاد می( بر مبنای نظریه پیچیدگی 4337) 

داری را بپذیرند. معلمان علوم نیز باید تـوان آن را داشـته باشـند کـه از     و مسأله 95راب، اضط91اختالف  باشد و 97بینیغیر قابل پیش

ارویی سویی در ترسیم و طراحی چنین برنامه درسی سهیم باشند و از سوی دیگر در فرایند اجرای آن بستر و ظرفیت پذیرش و رویـ 

   رویدادهای طبیعی پرورش دهند. یهداری را در فراگیران و در فرایند مطالعبا اختالف، اضطراب و مسأله

 

 نظریه پیچیدگی، تربیت، آموزش علم کلیدی: واژگان

 

                                                             

27- linear predictability 

28 - reductionist 

29 - holistic 

30 - Morrison 

31 -Iannone 

32 -flexible 

33 -chaotic 

34 -indefinite 

35 -unpredictable 

36 -tension 

37 -anxiety 
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 چهل شمسی(ی نقالب آموزش عالی پهلوی دوم )دههبررسی ماهیت ا 

 

 38محمد حسین  بادامچی                                                                                                                                              
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 :چکیده

انقالب آموزش »موجب آن ب سفید محمدرضا پهلوی است که بهانقال یعنوان اصل دوازدهم از اصول اعالم شده« انقالب آموزشی»

خورد. اگرچه انقالب آموزش سو با رژیم کلید هم روشنفکرانِ و برخی ءبا حضور شاه، وزرا 4915در کنفرانس رامسر در سال « عالی

انقالب  تا وقوع 4914آغاز انقالب سفید در افزاری در نظام آموزش عالی ایران را از تحوالت نرم ست که کلا عنوان طرحی ،عالی

متأسفانه هیچ مقاله، کتاب یا سندی به زبان فارسی در معرفی، بررسی و تحلیل ماهیت این پروژه اما ، هدایت کرد 4975اسالمی در 

اصلی انقالب دهد که ماهیت ین تحقیق در نوع خود است نشان میآن وجود ندارد. تحقیق حاضر که اول یعظیم و ابعاد گسترده

پهلوی پدر )دانشگاه تهران(  یفکرانهروشن-موزشی ایران از الگوی فرانسویآ-ل نظام علمیچهل شمسی، تحو یآموزش عالی دهه

های است که با مشارکت گسترده دانشگاهبوده تکنوکراتی مورد نیاز پهلوی پسر )دانشگاه سلطنتی آریامهر( -به الگوی امریکایی

. انقالب ی نظام آموزش عالی ایران تحقق یافت( در بازسازی، هاروارد، یوتا، کالیفرنیا و غیرهیلوانیا، ام.آی.ت)نظیر پنسامریکایی 

اجتماعی -سیاسی یآموزش عالی ایران است که تنها درون فلسفه یحاوی چرخشی بنیادین در فلسفه 4915 در سال آموزش عالی

حیث بررسی  این تحقیق از یابد.نامیم، معنا میمی« مدرنیزاسیون امریکایی»را  آنمرداد که ما  23رژیم پهلوی دوم بعد از کودتای 

الگوی اجتماعی  .2. فلسفه سیاسی؛ 4بسیار روشنگر است:  های زیریزی عملیاتی مبنا تا عمل در حلقهرعینی یک نمونه برنامه

عالوه این مقاله از حیث همدیریت آموزشی. ب. 1گذاری آموزشی؛ سیاست .7. فلسفه آموزشی؛ 1. فلسفه علم سیاسی؛ 9سعه؛ تو

ی آموزشی انقالب رژیم پهلوی و تداوم همان فلسفه ییافتهی ایران که متأسفانه میراث توسعهشناخت نظام آموزش عالی کنون

 گشاید.زشی جمهوری اسالمی میگذاران آموای نو را به روی سیاستسفید است دریچه

                                                             

راهبردی مهاجر دانشگاه  یاسالمی؛ پژوهشگر اندیشکده یشناسی فرهنگی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه. دانشجوی دکتری جامعه4

 شریف

راهبردی مهاجر دانشگاه شریف یدانشگاه امیرکبیر، پژوهشگر اندیشکدهپزشکی دانشجوی دکتری پرتو. 2  



 

 ی فیزیک نسبت به ماهیت علماستادان و دانشجویان رشتهسنجش نگرش 

 

 سعیده باقری                                                                                                                                                   

40شهین ایروانی                                                                                                                                                   
 

 

 :دهیچک

مدرن با  که جنبش پستآنبا وجود  اند.ی ماهیت علم در آموزش علوم پرداختهاندیشمندان بسیاری تاکنون به مقوله فیلسوفان و

رسد عدم هایی در این بنای مستحکم ایجاد کند، به نظر میرویکردهای مدرن، توانسته است لرزهمستتر در گرایی خام انتقاد از واقع

گرایانه بر فضای آموزش علوم تداوم یابد. یکی از های اثباتی مدل مناسب برای ماهیت علم، باعث شده است حاکمیت مدلارائه

گیری از کارهای گوناگونی برای بهرهست. گرایی را داراست، رویکرد هرمنوتیک ابله با اثباتگرا که توان مقارویکردهای مابعد اثبات

-یکی از مشکالتی که نظام آموزشی ما با آن دست و پنجه نرم میاما  علم هرمنوتیک در آموزش علوم صورت گرفته است یفلسفه

موزشی و بی است که به سبب فاصله داشتن با مبانی فلسفی نظام آهای متنوع غرهای پی در پی از دیدگاهها و استفادهکند، اقتباس

اندرکاران را دچار آشفتگی و سردرگمی ستفاده نیستند و یا معلمان و دستبرای نظام آموزشی ما قابل ا عدم تطابق با آن، یا اصالً

ز این رو ا. (29، ص.4930ایران،  )مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی کنندمی

ی اسالمی سنجیده شود و در صورت لزوم بر ضروری است قبل از استفاده از هر دیدگاهی مبانی آن با مبانی مورد قبول در فلسفه

. ستکارهای گوناگونی از نظریات عالمه طباطبایی استفاده شده ا های موجود بازسازی شود. پیش از این دری یکی از دیدگاهنامب

اند. بر اساس این پژوهش های عالمه و گادامر با هم مقایسه کردهفرض در فهم را در دیدگاه( نقش پیش4932آبیار و همکاران )

فرض برای فهم را ناپذیر بودن وجود پیشطور ضمنی اجتنابها، بهفرضپیش ای پذیرفتن یا ردّی مالک برعالمه ضمن ارائه

عنوان مبنایی برای بازسازی رویکرد ایشان به بنابراین کند.ی بین این دو دیدگاه را فراهم مییت مقایسهاند و این امر قابلپذیرفته

  .رودمیی ماهیت علم به کار رویکرد هرمنوتیک در باره

ت اهمیّنسبت به ماهیت علم از  از جمله معلمان هایی که امروزه در آموزش علوم مطرح است، نگرش افراداز سوی دیگر، در بحث

 که بر مبنای فلسفیِهای متداول سنجش نگرش افراد نسبت به ماهیت علم بیش از آنبا این وجود مدل ؛باالیی برخوردار است

ی اصالح آموزش علوم آمریکا های مورد قبول فهم عامه برای ماهیت علم، که به تصویب پروژهی تکیه کنند، برمبنای مؤلفهخاصّ

                                                             

علمی دانشگاه تهران تعضو هیأ. 1  



تجربی و موقت است؛ نظریه بار ها عبارتند از این که دانش علمی (. این مؤلفه2002، و همکاران )لدرمن شونداند، طراحی میرسیده

جا ها از آناین مؤلفه است؛ محصول استنتاج، تصور و خالقیت انسان است و محاط در شرایط اجتماعی و فرهنگی است )همان(.

در این  انگاریرند بسیار اهمیت دارد. زیرا سادهو کار دا با آموزش علم سرمورد تأکیدند که نوع نگرش افراد به ویژه افرادی که 

آموزان نسبت به های دانشی دیدگاهشاره کرده است که دربارهاندیشی در یادگیرندگان شود. عبدالخالق اتواند باعث خامزمینه می

مورد بررسی قرار گرفته است. دالیل زیادی برای  های دانشجویان کمترماهیت علم کارهای زیادی صورت گرفته است اما دیدگاه

ه نیازمند فهم ماهیت کهایی را انتخاب کنند ممکن است دانشجویان علوم شغلکه هایی وجود دارد، از جمله اینلزوم چنین بررسی

ها نشان پژوهشاز سوی دیگر  نیازمند فهم ماهیت علم است. ی تحصیلیساله دوازدهی تدریس علوم در دوره طور مثالبه علم باشد

ی ماهیت علم ربارههای علمی دطور ضمنی از طریق درگیر شدن در فعالیتسادگی و بهاست که این فرض که دانشجویان به داده

اند که با وجود تدریس رویکردهای (. متسون و پارسونز اشاره کرده2001لحاظ تجربی معتبر نیست )عبدالخالق، آموزند، بهمی

-گرایانه و عینیتچنان اثباتها، همی دروس در اکثر این دانشکدههای علوم، ارائهگرایی در دروس فلسفی دانشکدهبر سازه مبتنی

ی های علوم، دانشجویان برای انجام کار پژوهشی در شاخهعالوه بر این در دانشکده (.2002گرایانه است )متسون و پارسونز، 

پذیر آموختگان امکانجا که انجام کار در مراکز پژوهشی تنها برای تعداد اندکی از دانشاز آناند اما تخصصی خود آموزش دیده

های خود را کاربردی و منطبق با زندگی روزمره نخواهند یافت و تعداد زیادی از این افراد در حالی خواهد بود، بیشتر این افراد آموزه

که خود ها شکل گرفته است و بدون آنبت به ماهیت علم در ذهن آنشوند که چنین نگرشی نسوارد تدریس این دروس می

بینی کرد توان پیشبه همین نسبت می آموزان خود منتقل خواهند کرد.ارتباطی با آن برقرار کرده باشند، همین نگرش را به دانش

برای انجام این پژوهش، با  گذار باشد.های علوم پایه نسبت به ماهیت علم بر نگرش دانشجویان تأثیرکه نگرش استادان دانشکده

ی موردی انتخاب شده است، به این ترتیب که نگرش عنوان مطالعهی فیزیک بههای موجود، رشتهها و امکانتوجه به محدودیت

، های نیمه ساختاریافته به صورت فردی و گروهی، از طریق مصاحبهنسبت به ماهیت علم ی فیزیکرشته و دانشجویان استادان

 د. وشمیو با هم مقایسه  همورد بررسی قرار گرفت

 نگرش، استادان فیزیک، دانشجویان فیزیکسنجش ماهیت علم،  کلیدی: واژگان

 منابع:

مه فرض در فهم متن از نظر عالمه طباطبایی و گادامر. فصلنا(. نقش پیش4934آبیار، سهیال؛ بیدهندی، محمد؛ ذریه، محمدجواد )

 . 53-31. صص. 91شماره  4932پاییز  3پژوهشی اندیشه نوین دینی. سال -علمی



 (. مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران. 4930شورای عالی انقالب فرهنگی )

Abd-El-Khalick, F. (2006). Over and Over and Over Again: College Students’ Views of Nature 

of Science. In: Scientific Inquiry and Nature of Science (eds: L. B. Flick & N. G. Lederman), 

Springer. 

Lederman, N. G., Abd-El-Khalick, F., Bell, R. L., & Schwartz, R. S. (2002). Views of nature of 

science questionnaire (VNOS): Toward valid and meaningful assessment of learners’ 

conceptions of nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 39(6), 497-521.  

Matson, J. O. & Parsons, S. (2002). The Nature of Science: Achieving Science Literacy by 

Doing Science. In: The Nature of Science in Science Education (ed: W. F. Mc Comas), Kluwer 

Academic Publishers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جان نولیبرالیسم در کالبد آموزش عالی ایران:شبح بی

 نقدی بر نگرش کاالیی به دانش و گفتمان یادگیری

 

 41خسرو باقری

 چکیده: 

کار هپرکاربرد شده، مفهوم مشخص و روشنی ندارد و به معانی بسیار متفاوتی برغم آن که در سالیان اخیر به «نولیبرالیسم»اصطالح 

کاربرد این اصطالح وسیع است و برخی از  ی( دامنه 2041اند )از جمله، فلو که برخی از محققان اشاره کردهرود. چنانمی

نخستین کاربرد در مکتب فرایبورگ آلمان، این  دهند. دردست نمی مبهم اند که تصور معینی از آن بهکاربردهای آن چنان کلی و 

قائل شدن به نقش  .4ترین آنها عبارت بودند از: ول لیبرالیسم کالسیک بود که عمدهاصطالح حاکی از تجدید نظر در برخی از اص

رقابت جویی  های انسانی و اجتماعی، در برابر. تأکید بر ارزش2ها و تراست ها و بیشتر برای دولت در جهت کنترل کارتل

ویژه ( گردید. در تحوالت بعدی، بهsocial market economy) «اقتصاد اجتماعی بازار»ودمحور، که منجر به رواج اصطالح خ

به نحو  "نولیبرالیسم"پینوشه، این مفهوم، طنینی منفی یافت. اگر قرار بر این باشد که اصطالح  یدر شیلی دوره 4330 یدر دهه

 -با لیبرالیسم کالسیک درک شود، باید دید که در چه اموری نسبت به آن تجدید نظر شده است )بواس و گنس معناداری در رابطه

های علمی، فرهنگی و اقتصاد به عرصه یتعمیم گفتمان بازار از عرصه .4ی تجدید نظر عبارتند از: ی عمده(. دو نکته2003مورس 

 در جهت بسط دادن گفتمان مذکور. ارائه تصویری ایجابی از نقش دولت. 2اجتماعی؛ 

ها مشخصی گردید. یکی از این گفتمان هایبه ظهور گفتمان فرهنگی و اجتماعی، منجر  های علمی،تأثیر نولیبرالیسم در عرصه

هی نخواهد داشت و دانش بنیادی حاکی از نگرش کاالیی به دانش است. بر این اساس، تقسیم دانش به بنیادی و کاربردی، جایگا

( بر آن 4339دریدا ) کاربرد و داد و ستد قرار خواهد گرفت. ی، در عرصهچون هر کاالی دیگرمعنا خواهد بود و هر دانشی، همبی

های د زیرا در خدمت اجرایی کردن ایدهان شوند نیز در واقع کاربردیهایی که امروزه در دانشگاه، بنیادی نامیده میاست که دانش

 قرار دارند.حاکم  بر دانشگاه 

                                                             

تاد دانشگاه تهران. اس4  



 «هیادگیرند جامعه»و « ادگیرندهی مدرسه»چون است. شعارهایی هم «یادگیری»تعلیم و تربیت، گفتمان  یگفتمان دیگر در عرصه

دانستن هر فرد، یادگیری « فرینکارآ»کید نولیبرالیسم بر گونه شعارها، متناسب با تأاند. در اینبر اساس این گفتمان شکل گرفته

الشعاع قرار گرفته است. این گفتمان، مورد انتقادهای بسیاری بوده است. از یافته و نقش معلم تحتالیت خود فرد، غلبه عنوان فعبه

ای، ه است. به نظر وی، در چنین جامعهرا موضوع انتقاد خود قرار داد «یادگیرنده جامعه»( مفهوم 2044؛ 2000مله، آگامبن )ج

شود و آن به ی از توانش آنها نادیده گرفته میتری عمیقگیرد و الیهمی استاندارد جامعه شکل هایتوانش افراد تنها در جهت کنش

ن نوع توانایی که های استاندارد طفره رود. ایتواند از تن دادن به کنشاست؛ به این معنا که فرد می «ستنتوانایی نتوان»وی، تعبیر 

شود. است، در گفتمان یادگیری سرکوب میتر آن فراهمترین عالمت آزادی انسان است، و امکان خالقیت آدمی در به نظر وی، مهم

اند که بر اساس آن، بر ابقای نابرابری افراد دانسته ( گفتمان یادگیری را خالف دمکراسی و مبتنی2040چنین، بینگم و بیستا )هم

بهره بودن، همواره فقدان و بی یصهشود. دانشجویان با مشخّشجویان، حفظ و بازتولید میو دان فاصله سلسله مراتبی میان استادان

اند که نولیبرالیسم، در ( نشان داده2003فوکو ) «حاکمیت» ( نیز با توسل به مفهوم2003باید یاد بگیرند. سیمونز و ماسشالین )

در  «ارتوپدی اجتماعی»بیر فوکو، نوعی دولت داده است و به تعسیک، نقشی ایجابی به مقابل نقش سلبی مورد نظر لیبرالیسم کال

 شود. استفاده می «به خود های معطوفریفناو»د برای آن قائل شده که در آن از جهت رفع نقایص افرا

اند. یافتهطور خاص، رسوخ ی، و در فضای آموزش عالی نیز، بهطور کلی ما، بهمفاهیم اساسی نولیبرالیسم در فضای فکری جامعه

هایی از این امر د رسمی کشور و فضای عمومی، نشانهدر اسنا «تبدیل علم به ثروت»و « بنیاناقتصاد دانش»رواج مفاهیمی مانند 

داری، عارهایی در جوامع پیشرفته سرمایهمل این است که چنین مفاهیم و شی قابل تأ(. اما نکته4934شوند )باقری  محسوب می

شوند، در حالی که در آموزش عالی ایران، این مفاهیم به نحو گیری میانه در عمل پیاعتقاد قرار گرفته و مصرّ به نحو جدی مورد

رقت ادبی در کشورهای طور مثال، در حالی که ساند. بهجان در کالبد آن استقرار یافتهچون شبحی بیصوری رواج یافته و هم

رواج  گیرد، در آموزش عالی ماشود و مورد کنترل قرار میت تقبیح می، به شدهاعنوان راهی برای بسط پژوهشپیشرفته، به

ته است. این طوری که به نوعی ناهنجاری هنجارشده بدل گش ها یافته است، بهنامهها، مقاالت و پایانای در نگارش پژوهشگسترده

صورت ن، مفاهیم و شعارهای نولیبرال بهآ ینتیجههای دانشگاهی ما حاکم است و در گرایی بر فعالیتبدان معناست که صورت

-یابد، یعنی پژوهشتحقق می «نما به ثروتتبدیل علم»صورت به «تبدیل علم به ثروت»ور مثال، طند. بهیابجان تحقق میشبح بی

 شوند.      های غیر اصیل و بلکه متقلبانه به ثروت تبدیل می



محوری نیز به تبع سامان کلی ه یادگیریگیری است. نخست، این کاز دو زاویه قابل پیوزش عالی ما نقد گفتمان یادگیری در آم

شود، عنوان کار دانشجو تأکید میجانی است. در اکثر مواردی که به یادگیری و پژوهش، بهاندیشه نولیبرالیسم درجامعه، شبح بی

دوم در نقد گفتمان  ییت فعال کار دانشجو( است. زاویهمقصود اصلی، شانه خالی کردن استاد از انجام وظایف خود )یعنی هدا

یادگیری، ناظر به مواردی است که در آنها یادگیری به نحو واقعی و نه صوری جریان دارد. در این حالت نیز گفتمان یادگیری قابل 

دهد. مفهوم غنی تعلیم و تربیت  تواند غنای مفهوم تعلیم و تربیت را نشانین بار به سبب آن که یادگیری نمیانتقاد است، اما ا

یادگیری خود، بلکه حاصل  یمتضمن رابطه تعاملی میان استاد و دانشجو است که در آن تحول ذهنی و شخصیتی فرد، نه نتیجه

 گردد .  ی تعاملی تعلیم و تربیت، آشکار میتعامل میان استاد و دانشجو است. فقر گفتمان یادگیری، در مقیاس رابطه

چون آهنگ مالیم در کوچک عنوان یک رویکرد اقتصادی مورد بحث نیست؛ چه بسا تدابیری همی حاضر، نولیبرالیسم بهدر مقاله

که ای نیز باشند؛ چنانلحاظ اقتصادی، تدابیر خردمندانه کردن دولت )در مقابل آهنگ تند لیبرالیسم کالسیک در این خصوص( به

هایی از شود، جنبهر این مقاله مورد انتقاد واقع میخود را آشکار کردند. آنچه ددر اقتصاد آلمان پس از جنگ اثر چشمگیر 

دهد. در جامعه ما این  چون علم و فرهنگ نیز بسطهای جامعه همبخش یکوشد فرهنگ بازار را بر همهنولیبرالیسم است که می

چون کاریکاتور گرایانه و همآموزش عالی ما به نحو صورتر، در قابل انتقاد مذکو یصورت مضاعف مطرح است زیرا خصیصهانتقاد به

      شود.  مورد استفاده واقع می

آموزش عالی، نولیبرالیسم، یادگیری، دانش، گفتمان، نگرش کاالییکلیدی:  واژگان  

 منابع
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 درسی دانشگاه بر اساس دیدگاه کریستوفر وینچ و نقد آن یمبانی فلسفی یادگیری خواندن در برنامهتبیین           

 

 42خسرو باقری نوعپرست                                                                                                                                

 43سمیرا حیدری                                                                                                                               

 چکیده:

د های خوازمان یونسکو در بسیاری از همایشسو توسعه است.  های رشدترین شاخصمطالعه و گرایش به خواندن از مهممیزان  

، به نقل از: اشرفی 4934) شعبانی و فاضل ، داندریزی آموزشی میگسترش مطالعه، نشر کتاب و برنامهی اقتصادی را مرهون توسعه

نتایج نوین دست یافت که در  های مختلف علمی و فرهنگی بهتوان در زمینهبه بیانی دیگر ، زمانی می (.4933ریزی و کاظم پور، 

 ها گرددویژه دانشجویان دانشگاهش ، توفیق قابل توجهی نصیب افراد، بهبخ ی ثمرلعهو از طریق مطا های مختلف آموزشیعرصه

 (.4933به نقل از : اشرفی ریزی و کاظم پور ، ،4932، )شعبانی و شفیع پور مطلق

ندکی در ولی تحقیقات ا شودهای آموزشی جهان از جمله دانشگاه محسوب میهای اساسی در نظامکه خواندن از مهارتآن با

در تحقیق حاضر مبانی فلسفی خواندن از دیدگاه وینچ مورد بررسی قرار خواهد  .واندن در دانشگاه صورت گرفته استی خزمینه

شناختی مورد تحلیل قرار داد. شناختی و جامعهتوان بر اساس مبانی فلسفی، روانهای برنامه درسی را میطور کلی مؤلفهبه گرفت.

 گیرد.انشگاه مورد بحث و بررسی قرار میتحقیق حاضر مبانی فلسفی خواندن در ددر 

قدرت »باشد. او در کتابی با نام ( می4335، تحقیق اسکال )فی در باب خواندن صورت گرفته استعد فلسیکی از تحقیقاتی که از بُ

و « خواندن از فراز»، «خواندن از درون»: که شاملگیرد عالیت را برای خواننده در نظر میدر مواجهه با متن سه نوع ف «متنی

 (.4934،101،باقری ،4335)اسکال ، است« خواندن از موضع مخالف»

تالش کرده است که در  «هرمنوتیک، کتاب و سنت»انجام رسانیده است. او در کتاب ، پژوهشی است که شبستری به تحقیق دیگر

 )شبستری، کار بنددگیرد ، اصول دانش هرمنوتیک را بهواندن متن صورت تواند در خالل خفهم و تفسیر متون دینی که می

4934.) 

                                                             

استاد دانشگاه تهران. 4  

ی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران و مدرس دانشگاهآموخته. دانش2  



نگاشته است که بر  «ایی آن با آموزش تخصصی و حرفهم حاصل از چگونگی دانستن و رابطهسه مفهو»عنوان  ای تحتمقالهوینچ 

وینچ یکی از اندیشمندان تربیتی معاصر است و  (.2049 )وینچ، در تحقیق حاضر مفهوم خواندن واکاوی خواهد شد اساس این مقاله

آثار زیادی دارد که اغلب به روش تحلیلی نوشته وی . ربیت دانشگاه کینگز انگلستان استدر حال حاضر عضو دپارتمان تعلیم و ت

 تعلیم و تربیت و یفهمفاهیم کلیدی در فلسی یادگیری انسان؛ فلسفهاشاره کرد :  توان به این مواردترین آثار او میاز مهم .است

نقد  در تحقیق حاضر به نقد مبانی فلسفی خواندن از دیدگاه وینچ نیز خواهیم پرداخت. معیار ای.چندین اثر حول آموزش حرفه

، ی عاملیتده است خواهد بود. بر اساس نظریه( مطرح ش4932ی اسالمی عاملیت انسان که توسط باقری )برای نقد برونی، نظریه

در دیدگاه وینچ ابعادی از این مبادی مغفول است  ، گرایش و اراده خواهد بود.ی عمل است و دارای مبادی شناختنزلهمخواندن به

 که خألهای دیدگاه او مشخص خواهد شد.

 های تحقیق:پرسش

 توان ارائه داد؟تحلیل وینچ از چگونگی دانستن می اساس الف( چه تبیینی  برای مبانی یادگیری خواندن بر

 ب( نقد درونی یادگیری خواندن در چارچوب تحلیل وینچ چیست؟

 ج( نقد برونی یادگیری خواندن در چارچوب تحلیل وینچ با توجه به معیار نقد نظریه اسالمی عاملیت انسان چیست؟

 روش تحقیق

)سرمد و  باشدزمینه می های موجود در یکی دانستهاست و تحقیق بنیادی در صدد توسعهاز نوع تحقیقات بنیادی  حاضر تحقیق

ت زیرا از یک سو در پی توصیف و شناخ ؛تحلیلی است-از نوع توصیفی پژوهشاین در  استفاده(. روش مورد 4932،53 دیگران،

اهیم اصلی در و از سویی دیگر در پی استخراج مف «تن چگونگیدانس»ی تحلیل اصطالح فلسفی دیدگاه کریستوفر وینچ در زمینه

 باشد. ی دانشگاه میدر دوره باب خواندن

ی دانشگاه و کتب و ، کتب و مقاالت وینچ و منابع مرتبط با مهارت خواندن با تأکید بر دورهطور عمدهها، بهمنابع گردآوری داده

مطالب بندی آوری، گزینش، تلخیص و دستهی منابع ، به جمعپس از مطالعه ی اسالمی عاملیت انسان است.مقاالت در باب نظریه

ی حاضر شود. بخش اساسی و مهم مقالهدهی میسازمانهای پژوهش یابی به پرسشپس مطالب در جهت دستاقدام شده است س

های حاصل از لفهاز دیدگاه وینچ است و سپس به تبیین ارتباط مؤ «چگونه دانستن»به مفهوم تبیین واضحی از تفکر فلسفی نسبت 



 نقد با که بود خواهد صدد در تحقیق این نهایت در مهارت خواندن در دانشگاه پرداخته شده است.واکاوی و تحلیل مفهوم مذکور با 

سپس با نقد  کند. بررسی مسأله حول را مورد نظر دیدگاه اجزاء انسجام و ارتباط و بپردازد وینچ دیدگاه سازواریبررسی  به درونی

 معیار نقد، خألهای دیدگاه وینچ در باب موضوع مذکور در نظر گرفته شود.عنوان ی عاملیت انسان بهو در نظر گرفتن نظریه برونی

 های تحقیق:ای از یافتهخالصه

-است و مفاهیم بهو از نوع اشراقی توان گفت که وینچ در تحلیل چگونگی دانستن از طیف مهارت خارج نشده است و تحلیل امی

تری را برای خواندن در نظر ی وسیعتوان دامنهشوند. در صورتی که مین تحلیل شعاعی از مهارت محسوب میدست آمده از ای

، عاملیت انسان سه ی اسالمیدر نقد برونی نیز با توجه به معیار نقد نظریه گرفت که با ابعاد گوناگون زندگی انسان ارتباط دارد.

که با توجه به این معیار نقد در دیدگاه وینچ توان در نظر گرفت که از جمله خألهایی است ، میل و اراده را میمبادی شناخت

دیدگاه وینچ در زندگی دنیوی  ی مذکور حصر عمل خواندن ازرد بر دیدگاه وینچ بر اساس نظریههای وایکی از نقد میتوان یافت.

که از د. دیگر آنی عبادت خدا تلقی شوتواند به منزلهاندن می، خوی عاملیته با توجه به مبادی شناختی نظریهک. حال آناست

با میل و رغبت مناسب به  شخص تا ای زمانی و مکانی خواندن صورت گیردهباید تنظیمی مناسب در مورد مؤلفهدیدگاه وینچ 

تدریج میل و رغبت ایجاد شود  و به این تواند تقدم یابد تا بهمیاقدام به خواندن  ،عاملیت یکه طبق نظریهخواندن بپردازد حال آن

 بادی دیگر عمل خواندن نیز تحکیم خواهد شد.ترتیب م

 برنامه درسی، مبانی فلسفی یادگیری، یادگیری خواندن، کریستوفر وینچواژگان کلیدی: 

 منابع:

 سازمان اسناد و کتابخانه ملی. علم کتابداری، ترجمه هوشنگ ابرامی، تهران: هنظری های نظری(. جنبه4932باتلر،سپیریس.)

 سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. تهران: هویت علم دینی. (.4932باقری،خسرو.)

 .21-410،29بررسی وضعیت کتاب و کتابخوانی در جهان. کتاب ماه کلیات. (.4930حافظیان رضوی، سید کاظم)

 آگاه. تهران: های تحقیق در علوم رفتاری.روش (.4932حجازی،الهه.)سرمد،زهره. بازرگان،عباس. 
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 های فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش عالی و نسبت آن با فلسفه ها و فرصت بررسی چالش            

 

 44حسنعلی بختیار نصرآبادی                                                                                                                                

 45زهرا نادری                                                                                                                                        

 46کمال نصرتی هشی                                                                                                                                     

 

 چکیده : 

صورت آید و سعی بر آن است تا به می حسابیافتگی جوامع به های توسعه مالک یکی از 15اوری اطالعات و ارتباطاتامروزه کاربرد فنّ

و حتی اوقات فراغت استفاده شود. در عی، سیاسی، تربیتی، فرهنگی های اقتصادی، اجتما ی زمینه های آن در کلیه بهینه از ظرفیت

و  ءترین نهادهایی که در اعتال عنوان یکی از مهمالی بهدور نبوده و آموزش عند بهها و نهادهای علمی از این رو این مسیر دانشگاه

دار رشد علمی کشور سایر عنوان پرچمالت جامعه حرکت کند و بهپیشاپیش تحوّتوانسته ، کند فا میی جامعه نقش اساسی ای توسعه

ق اهداف وا در راستای تحقّو در پی فراهم آوردن شرایطی باشد تا با استفاده از فا جامعه را در مسیر صحیح حرکت دهد ارکان

آموزش عالی  خصوصهای آموزشی، به فاوا در محیط ست که ازا که سعی بر آنرو زمانیآموزشی و پژوهشی خود گام بردارد. از این

فاوا ای مربوط و دخیل در که از فرایندههای کاربرد فاوا مورد بررسی قرار گیرد. زیرا مادامی ها و چالش استفاده شود، باید فرصت

ی آن های چندانی در هنگام کاربرد منطقی و شایسته توان گزینه ، و از وضعیت فعلی آن آگاهی الزم حاصل نشود نمیغفلت شود

ست تعامالت ای متنی، تصویری و صوتی مخصوص به خود قادر ا های رسانه مندی از ظرفیت همراه داشت. چراکه فاوا به دلیل بهرهبه

د؛ پس باید با تفکر فلسفی و ل سازیادگیری را متحوّ-های یاددهیزمان و مکان توسعه دهد و فعالیتی بین افراد را در عرصه

عنوان یک مُد، بلکه برای تربیت در آموزش عالی کشور نه بهریزی دقیق، از فاوا  و برنامهی آموزش عالی های مطابق با فلسفه سیاست

ی که های فراوانکه با وجود پژوهشکند، استفاده کرد. درحالی تغییر و تحول زندگی مینسلی نوآور و خالق که در دنیایی سرشار از 

جایی که نوع نگاه کاربرد فاوا در آموزش عالی از منظر فلسفی مورد بررسی قرار نگرفته است. از آنهنوز ، پیرامون فاوا صورت گرفته

توان  بر آموزش عالی کشور می حاکمی سی فلسفی فاوا طبق فلسفها با برربه فاوا در رویکردهای فلسفی گوناگون متفاوت است لذ

 موجود را پُر کرد.خأل 

                                                             

. عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان4   

دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان . 2  

فه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهاندانشجوی دکتری فلس. 9  

شود.نوشته می« فاوا»به شکل « رتباطاتاوری اطالعات و افنّ» از این پس برای رعایت اختصار در متن  .1  



هیجانی و اخالقی بررسی -فرهنگی، عاطفی-ش عالی در ابعاد شناختی، اجتماعیهای فاوا در آموز ها و فرصت در این نوشتار چالش

 یهای تعریف شده کارکردهای فاوا در فلسفه و خط مشیتنظیم ه با اعمال نگاه فلسفی به فاوا و شده و مشخص شده است ک

هرچه بهتر  ها، آموزش عالی را در اندیشی و کنترل چالش ها و چاره بهینه از فرصت یتوان با تقویت و استفاده آموزش عالی، می

ریزان آموزش عالی  هکاران و برناماندر عنوان نقاط عطف در اختیار دستها به ای که فرصت گونهفاوا یاری رساند. بهاستفاده کردن از 

ای تدوین شود که تکرار  کشد به حداقل برسد و برنامه ی که آموزش عالی را در استفاده از فاوا به چالش میقرار گیرد و مسائل

آموزش  یاشتباهات گذشته در آن جایی نداشته و خألها و کمبودهای گذشته از میان رفته باشد. بدین ترتیب نسبت فاوا با فلسفه

 گردد.  عالی معلوم می

 سؤاالت پژوهش 

 باشد:تحلیلی می-از رویکرد کیفی و با روش توصیفیگیری  با بهرهاالت ذیل پاسخ دادن به سؤاین نوشتار  هدف از

 آید کدام است؟ وجود میههایی که با استفاده از فاوا برای آموزش عالی ب فرصت. 4

 کند؟  هایی را ایجاد می کاربرد فاوا در آموزش عالی چه چالش. 2

 ای وجود دارد؟ آن رابطه یآیا بین کاربرد فاوا در آموزش عالی و فلسفه. 9

 نماید؟ ه از فاوا در آموزش عالی ارائه بهین یتواند پیشنهاداتی را در استفاده حاکم بر آموزش عالی می یآیا فلسفه. 1

 

 ها، فلسفه ها و فرصت اوری اطالعات و ارتباطات، آموزش عالی، چالشفنّ :ن کلیدیاگ واژه

 

 منابع: 

(. بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر فرایند تعلیم و تربیت از 4934)زارچ، محمود؛ شکوه راوه، نادره  افخمی عقدا، محمد؛ کمالی

 .14-72(، 4)44یزد، دیدگاه دانشجویان دانشگاه یزد، فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت 

 .57-33، ص4شناسی و علوم تربیتی، سال سی و دوم، شمجله روان(. فلسفه فناوری و آموزش فناوری، 4934باقری،خسرو)

 انتشارات علمی و فرهنگی. ، تهران:4درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران، چاپ دوم، ج  (.4933باقری،خسرو.)

(. تدریس مؤثر با استفاده از فناوری در آموزش عالی، ترجمه بی بی عشرت زمانی، امین 4933بیتز، آی. دبیلیو؛ پول، گاری)

 ها )سمت(. و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهعظیمی، چاپ اول، تهران: سازمان مطالعه 



فناورانه بر گذارانه تأثیرات چهارمین موج توسعه علمی و ستهای سیا(. ارزیابی فلسفی و داللت4933پایا، علی؛ کالنتری نژاد، علی)

 .29-72(، 1)2پژوهشی سیاست و علم، -اتی از دیدگاه عقالنیت نقاد، فصلنامه علمیفرهنگ و جامعه: مالحظ

 تهران: مبنای خرد. ، چاپ اول،(. فلسفه فناوری اطالعات و تعلیم و تربیت4935)ضرغامی، سعید 

ی فلسفی درباره فناوری ها(. بررسی دیدگاه4931باقری، خسرو) زاده، میر عبدالحسین؛محمد؛ نقیب عطاران،؛ ضرغامی،سعید

 .3-90(،43)1پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی،  اطالعات در تعلیم و تربیت،

 هوشمند.(. فناوری اطالعات و تعلیم و تربیت، تهران: مؤسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس 4939) عطاران، محمد

های درسی تربیت معلم در عصر فناوری اطالعات و (. چارچوب نظری برنامه4937یرضا )عطاران، محمد؛ آیتی، محسن؛ کیامنش، عل

 .407-499شناختی، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، تحلیل مبانی فلسفی، اجتماعی و روان ارتباطات مبتنی بر

فی کارکردهای پنهان فناوری اطالعات، در انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، برنامه تبیین فلس (.4932) علم الهدی، جمیله

 .444-493درسی در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات، تهران:آییژ. 

راهبردهای آموزش (. آموزش مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش 4933)ناهید  فرج اللهی، مهران؛ ظریف، صنایعی،

 .454-415، ص1مجله ، ش عالی، 

(. موانع بکارگیری فناوری طالعات و ارتباطات در فرآیند 4934شریف، علیرضا؛ استادحسن لو، حسین) فاطمه؛ ماستری فراهانی،

 .47-24(، 4)7یادگیری/ یاددهی، فصل نامه راهبردهای آموزش، 

گذاری توسعه فناوری در فناوری اطالعات و سیاست(. ابعاد 33-4935) محمد؛ شایان، علی؛ کالنتری، نادیا محمودی میمند،

 .474-454(، 41و47ارتباطات ایران، فصلنامه تجارت و اقتصاد نوین، )

  



 رویکرد پساساختارگرایی رسمی در آموزش عالی بر بنیادیرهای غتبیین و نقد طرح آموزش زبان

 48رمضان برخورداری

 چکیده
خاذ راهبردهای مربوط به اتبه  ، منوطهنگی در قلمرو آموزش عالیفردر جوامع چندگذاری های سیاستترین دشوارییکی از مهم

بر اساس اصل اشد. بع فرهنگی میخود حاکی از تنوکه است، برخورد با تنوع زبانی  یشود. منظور از راهبردهای زبان، نحوهزبان می

و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و رسمی  زبان و خطّ»4973 یبهپانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوّ

های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه هاین و خط باشد ولی استفاده از زبانمکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبا

ران، اصل پانزدهم( با )قانون اساسی جمهوری اسالمی ای« رس در کنار زبان فارسی آزاد است.و تدریس ادبیات آنها در مداگروهی 

عنوان نخستین بار در های غیر رسمی تأکید شده است و در سال جاری بهکه در نصّ قانون اساسی بر توجه به زبانتوجه به این

ی ابعاد ت کردی دانشجو پذیرش شود، مطالعهزبان و ادبیا یهای کشور در رشتهقرار است در یکی از دانشگاه ،کشور پس از انقالب

های مربوط به پژوهش یرسد. یکی از رویکردهای فلسفی که دستاوردهای مهمی در عرصهمختلف چنین اقدامی ضروری به نظر می

 رد پساساختارگراییرویک است. 49تعلیم و تربیت داشته است رویکرد پساساختارگرایی یمعنای عام و فلسفهتعلیم و تربیت به

-و خودبنیان 50سازد و بر ویژگی خود فهمیبرجسته می یر برای فعالیت انسانی و فرهنگیگعاملی فرا یبه مثابهرا محوریت زبان 

-ها، حاصل صورتکند که انظباطکند و تأکید میها پرسش میگفتمان تأکید دارد. به این طریق از طبیعی بودن انظباط 51فکنیِ

ای به زبان دارد و در ویژهکید و توجه ساختارگرایی تأجا که رویکرد پسا( از آن2001 بندی تاریخی هستند.)پیترز و بوربولس،

اند، پردازی کردهاولسون و غیره نظریه مارشال، تعلیم و تربیت نویسندگان سرشناسی چون پیترز، بوربولس، یفلسفه یعرصه

معنای عام و تعلیم و تربیت بهی مسائل هایی که این رویکرد پژوهشی برای عرصهرسد که از دستاوردها و بصیرتشایسته به نظر می

ن در در مورد موضوع زبان و طرح آ ترخاذ تدابیر مناسبتواند داشته باشد بهره جست و به اتّمعنای خاص میآموزش عالی به

بر اساس چارچوب نقد د این است که آیا شوی حاضر به آن پرداخته میله و هدفی که در مقالهآموزش عالی  یاری رساند. مسأ

های غیررسمی ها و زبانگتواند نقشی در تقویت فرهنمیهایی که غیر از زبان رسمی است طرح آموزش رشته ،اختارگراییپساس

شامل چه عناصر و  به زبان در آموزش عالی مالحظات پساساختارگرایی مربوطال نخست، ن شدن سؤداشته باشد؟ و پس از روش

 متناسب با ادبیات نظری مقاله یعنی پساساختارگرایی خواهد بود.شی، حاضر رویکرد پژوه یدر مقاله شود؟عواملی می

 

 تفاوت، دیگری فکنی،بنیان آموزش عالی، پساساختارگرایی، زبان، واژگان کلیدی:

 

 

 

 

                                                             

ستادیار دانشگاه خوارزمی. ا4  
49 .Post-structuralism  

50 .self-undermining  
51

 .self-deconstructing 



 شدن یجهانیزی آموزش عالی در عصر ر برنامههایی برای  یافتره

 

 52مریم بناهان                                                                                                                                        

 53فاطمه یزدانی منش                                                                                                                                          

 

 چکیده:

حرکت به  دار سکانبوده و  ین نهاد علمی، موتور محرکه و مغز متفکر جامعهتر شاخص عنوان بهآموزش عالی،  مؤسساتو  ها دانشگاه

 ها سازمانخود، از سایر  فرد بهمنحصرهای  یژگیوای هستند که با  یچیدهپی ها سازمان، مؤسساتپایدار هستند. این  یسمت توسعه

کیفیت  راهبردی در-، نقشی اساسی و ارزشیموقع بهیزی صحیح و ر برنامه ،شدن یجهانو پویای  دهشوند. درشرایط پیچیمتمایز می

دارد.  هاآنیجه تضمین اثربخشی و سالمت سازمانی درنتپویای خود و ی توسعهسازی و برای به ها دانشگاهی و موفقیت ریگ میتصم

ا عصر حاضر، تمامی زوایای جوامع بشری را با شدت و ضعفی متفاوت درگیر نموده است، امّ یبارزترین پدیده عنوان بهشدن  یجهان

جهت جایگاه طور خاص، بهیزی دانشگاهی بهر برنامهطور عام و نظام آموزش عالی و ن بر نظام آموزشی بهاز آتأثیر تحوالت ناشی 

یزی ر برنامههای سازمان دانشگاه و چگونگی فرایند  یژگیوی حاضر، تبیین  مطالعهاستراتژیک آن حائز اهمیت دوچندان است. هدف 

روش الی است. این تحقیق در دو بخش بهیزی آموزش عر برنامههای آن در شدن و بررسی پیامد یجهانآن متناسب با شرایط 

یزی ر برنامهفرایند ی ها یژگیویک سیستم پیچیده،  عنوان بهپس از تبیین ماهیت دانشگاه است. ابتدا،  شده  انجامتحلیلی -توصیفی

الت و شدن پرداخته و درنهایت، تحوّ جهانی یهای مرتبط با پدیده به تحلیل مؤلفه ، سپس،متناسب با این سیستم توصیف گردیده

ریزی  هایی برای برنامه های آن موردبحث قرارگرفته و رهیافت شدن در نظام آموزش عالی و چالش جهانیی تأثیرات ناشی از پدیده

 شده است.  شدن ارائه در عصر جهانی آموزش عالی

 هارهیافت، شدن یجهان ی،زیر برنامه، ماهیت دانشگاه، عالیآموزش  واژگان کلیدی:
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 رفت از آنهای برونهای آموزش عالی ایران و راهبردسوررئال

 71احمد بنی اسدی

 چکیده:

-بدیل است. چنین موقعیتی است که ایجاب میه نگریسته شود جایگاهی رفیع و بیجایگاه آموزش عالی و دانشگاه از هر منظری ک

ی پژوهش فلسفی نقد وضع هااند برخی از ویژگیای گفتهچنان که عده. همیای گوناگون مورد واکاوی قرار دهیمآن را از زوا کند

وزش عالی آم ه با روشی نوین به خروجی و پیامدهای نظامدر این راستا سعی شد رو فلسفی است. موجود است؛ پژوهش حاضر از این

ریزی نیز های این برنامهگیرد و هزینهصورت میریزی به هر ترتیب نظام آموزش عالی ایران برنامهدر رسد نگریسته شود. به نظر می

با اهداف اولیه سر ناسازگاری داشته  ا خروجی نهاییامشود؛ کار گرفته مین و نیروی انسانی فراوانی بهزما شود ووبیش تأمین می کم

سوررئالیسم در هنر و  که مبتنی بر مبانی هن تحقیق از رویکردی نوین بهره گرفته شدبرد ایمتناقض با آن است. در پیش و یا کامالً

هنر بود. اما در مدرنیسم نیز ابتدا خاستگاه پستکه ؛ چنانهای تربیتی سابقه داردای در پژوهشکه البته چنین رویه ادبیات است؛

توان گفت: می -گرایی را داشتایج در کمّیهای رچون روشروشی منسجم هم که البته نباید از آن انتظار- تبیین بیشتر این رویکرد

-خوردگی تناقض تصویر سوررئال اشارتگر به چیزی نیست، قلمرو گره ، قیام علیه واقعیت است...فراواقعیت نیستسوررئالیسم، »

چنان (. هم4937)فتوحی،  «یت است.عصیان علیه واقع ،سوررئالیسممیان آمیزش و گسست روشن نیست... هاست که در آن مرز 

سوررئالیسم نیز آمده است: هدف سوررئالیسم، در آغاز عصر مدرن، بیدار ساختن انسان با دیدی تازه به اشیاء و  یکه در بیانیه

 ییانیهشود. )ب حیرت می یو مایه پذیر است و دیدار با مجهول امکانآفرینی  جهان بود، این کار از طریق برآشفتن ذهن و شگفت

دهد که یا تصویر آرمانی خود را بسیار ین رویکرد توانایی آن را به پژوهشگر میا(. 4937وحی، سوررئالیسم بورتن به نقل از فت

جود دعوت کند و یا تصویر های وضع موها و کاستیاین طریق همگان را به دیدن نقصانمتفاوت از واقعیت موجود ترسیم کند و از 

رسد ی از توجه را رقم زند. به نظر میدیگر یتواند گونهخوانی ندارد و میهای رایج همعیت ارائه دهد که با باوراز واق ایطنزگونه

جا سعی بر آن بوده این نامید. در «سوررئالیسم منفی»بسا بتوان آن را چه تر است و دوم نزدیک یرویکرد پژوهش حاضر به گونه

ها و شود و از دل این نگرش ناسازواری به آموزش عالی نگریسته عنوان یک سبک پژوهشبه ستفاده از برداشت از سورئالیسمبا ا
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عالی نشان داده شود که  آمد نظام آموزشتالش شده با نگاه به خروجی و پی عبارت دیگر های موجود نشان داده شود. بهکاستی

 نواقصی دارد. گذاری ها و یا فلسفه و بنیاد آموزش عالی چه گیری سیاستنوع بکار

یازیـده کـه فرجـام آن خلـق نتـایج      دست هایی به شیوه دانسته،که در پیش گرفته است، دانسته و یا ناای آموزش عالی ایران با رویه

عنـوان  زم است به اختصار به مواردی اشاره شود؛ بـه ال .یک نظام آموزشی در تضاد قرار دارد یکه با اهداف اولیه ،سوررئالیستی است

نظـام آمـوزش عـالی بـا توجـه بـه       شود. بـالطبع  کفایی یک کشور محسوب میصنعتی پایدار است و از عوامل خود ،ورزینمونه کشا

شـده و   مهم وارد کـار  یآموختگانی تربیت کند که در این عرصههای نوین، وظیفه دارد دانشاوریصنعتی شدن و روی کار آمدن فنّ

 بیکار دارد و این در حالی اسـت کـه   یبسیاری دانش آموخته ،زمینه نکه آموزش عالی ما در همینآ  الح در این راستا فعالیت کنند؛

 یدر عرصـه یک کاالی اساسی، خودکفـا نیسـت.   عنوان ی کشاورزی، نظیر گندم بهدر حوزه کشور در هیچ یک از محصوالت اساسی

-ند، کـه بـارز  ساخته و مستقل تربیت شـو قانی خودعالی محقّهای رایج آموزش یز هدف آن است که با توجه به ساختارپژوهشگری ن

وشـتن آن اسـت امّـا در    خود دانشـجو موظـف بـه ن    ست کهنامه چیزینویسی است. ظاهراً پایاننامهایانترین عرصه برای این مورد پ

نامه بنویسد و حتی بـه همـین   تواند به جای او پایانهم می ده است که دیگرییرفته شنظام آموزشی ما پذسطوح گوناگون و زیرین 

ایـن راسـتا    . دررواج پیدا کـرده اسـت   ر پایتخت و سایر شهرهافروشی دنامهای و آشکارا پایانشبکه صورت کامالًههم اکتفا نشده و ب

ایـن  فـع  ر ت از وضعیت کنونی است. البتـه رفی پژوهش حاضر برای بروناهبرد عمدهگذاری و استقالل دانشگاهی دو رثبات سیاست

 سازی همراه شود. زدگی در پیادهموارد باید با چاشنی عدم شتاب

رو ثبـات   ایـن  معنـای عـام و بخشـی از آن نگریسـته شـود از     ی تربیت بـه نظام، الزم است آموزش عالی ادامه تحول در اینمنظور به

وضعیت کنـونی آمـوزش عـالی عـالوه بـر       شده است. درواقع غفلت  موارد است که تاکنون مورد گذاری در این حوزه از اهمّ سیاست

بسـا  چـه   یر و گروه همراه او وابسته است؛ای به دیدگاه وزمالحظهطور قابل ها نیز به دولت ها، در خود وابستگی شدید به تغییر دولت

تغییـر اساسـی   خانه نیز به طرز مشـهودی  های این وزرات ر همان دوره سیاستبا تغییر چند وزیر دی ریاست جمهوری، در یک دوره

سـاله و نظیـر آن اسـت، حـداقل در      بیسـت انداز  آنکه اگر محیط تربیتی است و هدایت با اسناد باالدستی چون سند چشم کند. حال

چنـین  های اینشت. در این راستا گفتنی است رویهتوان انتظار تغییرات مداوم و مخالف با یکدیگر را دا های کالن نمی برخی از برنامه

د ازحد با تعاریف رایج و عملکـر  کند که بیش که آموزش عالی و دانشگاه را محلی باثبات جلوه دهد تصویری از آن ارائه میبیش از آن

بـر   هـا  آنچه الزم است استقالل یـا آزادی دانشـگاه   ،المتغیر و سیّ یبرخالف این رویه خوان است.های روز دنیا ناهم مطلوب دانشگاه

هـای   گذاری ها و سیاست ریزی هاست در برنامه اند؛ چیزی که اگرچه سال شده ست که در آن واقعای ااساس محیط جغرافیایی و بومی



آنکـه پهنـاوری ایـران گـواه از      بوده اما همواره به دالیل نامعلوم و موهوم به سـرانجام نرسـیده اسـت. حـال    حرف از آن  آموزش عالی

 خوانی ندارد. ها الزاماً هم ها با نیاز این شهرها و استان ی دانشگاهنیازهای متفاوت علمی، صنعتی و کشاورزی دارد اما خروج

 

 رئالیسمرآموزش عالی ایران، دانشگاه، استقالل دانشگاه، سو :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 «آزادی آکادمیک»تحلیل مفهوم آزادی در  

 سمیه پاپی

                                                                                                                                                                                                                                                  55سید جالل هاشمی

 چکیده : 

ی عربی واژهبا ( و مترادف 4955یت، قدرت عمل و قدرت انتخاب آمده )دهخدا،در زبان فارسی با واژگانی از قبیل اختیار، حرّ آزادی

ق آرزوهای موانع برای تحق عدم وجود»ت و از جمله معانی شایع آن اس «Freedom,Liberty»های انگلیسیو واژه «هیّالحرّ»

مقابل آن تعریف شده  با مفهوم 71های لغت انگلیسی، آزادیاست. در فرهنگ« منع و جلوگیری عدم وجود»تر از آن و شایع «انسان

-(. امروزه، دنیای علم به75،2003المعارف بریتانیکاه داری قرار دارد )دایریا بردهو در مقابل انقیاد و سرکوبگری سیاسی، زندان و 

ر حال رشد ایجاد شده که در سرعت شتابان علم، فضایی متغیر و د صورت غیر قابل کنترلی در حال پیشرفت و تحول است. با این

ست که علوم با نقد و شوند و در چنین فضایی امیی آن، علوم در هر لحظه و در پی نقد و بررسی تحقیق مجدد، دگرگون نتیجه

 73دیگر از آزادی با نام آزادی علمی(. در چنین شرایطی با نوعی 299: 4931 کنند )داوری اردکانی،ای مناسب پیدا مینقادی رابطه

ی خود، تدریس و انتشار بدون های پژوهششویم، که عبارت است از حق دانشمندان در پیگیری طرحیا آزادی آکادمیک مواجه می

از گزارش المعارف کلمبیا، نقل )دایره کارندبه  جا مشغولهایی که این دانشمندان در آنیا اعمال محدودیت از جانب مؤسسه کنترل

معنای آزادی آموزشی، بحث در مورد دانش بدون محدودیت چنین بههم(. 4935باقریان و فاضلی،  ، ترجمه:39: 2000بانک جهانی،

عبارت دیگر، منظور از آزادی علمی آن است که فضای (. به2049 المعارف آمریکن هریتیج،و دخالت مقامات دولتی است )دایره

-ورزیانتقال و کاربست درست و بدون غرضبررسی، تصحیح، تکامل،  حث مختلف علمی ایجاد شود ومبا علمی و آزاد برای نقادی

(. از دید 2: 4939صورت مداوم تکرار گردد )فراستخواه،ر جهت کشف حقیقت دانش، حاصل و بههای غیرعلمی و صرفاً د

های علمی خود مستقل ها و کنشالیتایست در فعبی علمی می( آزادی علمی به معنای آن است که اعضای جامعه4333)73گروف

ها تحمیل شود. کانون اصلی مفهوم آزادی های سیاسی، مذهبی و مسلکی بر آنگونه فشاری از جانب سازمانباشند و نباید هیچ

در  (.4935، ترجمه باقریان و فاضلی،39: 2000)گزارش بانک جهانی، آکادمیک بر استقالل فکری جامعه علمی کشور استوار است
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د آن از مبانی مهم آزادی علمی پذیری، نوجویی و بازاندیشی و ماننعقالنیت انتقادی، کثرت ورزی همگانی، اومانیسم، خردکه  حالی

کراتیک است. مبنای نظری وترین خاستگاه و عامل توجه به آن وجود ساختارهای دم(؛ مهم73: 4933روند )فراستخواه،شمار میبه

های دانشگاه نیاز به جوّی آزاد و دموکراتیک چند که پویایی فعالیت(. هر4939آزادی است )پاپی، و نگرش آن به10لیبرالیسمدیگر، 

( در 2040)14عنوان نمونه، حسینآزادی علمی برخوردار نیستند. به علمی در سطح جهان از یدارد، بسیاری از اعضای جامعه

، آزادی فکر اسرائیل-مسائلی پیرامون موضوع فلسطین یاه کالیفرنیا برای اظهارنظر دربارهپژوهش خود نشان داد که استادان دانشگ

( نیز معتقد است که 2009)12باره به تحقیق بپردازند و نتایج آن را آزادانه منتشر نمایند. بوالندتوانند در اینو بیان ندارند و نمی

های ده است. با توجه به ماهیت فعالیتبعاد آزادی فکری و آزادی بیان شمداخالت سیاسی باعث تضعیف میزان آزادی علمی در ا

ر بسیاری از کشورهای های نوین، آزادی علمی امری کامالً ضروری است. با این حال دشی و پژوهشی دانشگاه در خلق ایدهآموز

آید. به میافکار پدید ن یی و بیان آزادانهورزسی و اجتماعی، مجالی برای اندیشهافته به علت بسته بودن فضای سیایکمتر توسعه 

پسند نباشید؛ به پای اعتقاد خود بایستید؛ ق داشته باشید مقاومت کنید؛ عامهکه ح جوهر آزادی در این است 19ی آیزیا برلینعقیده

باشد ولی آزادی حیاتی میآزادی برای انسان بسیار چند وجود (. هر451: 4935دانید )برلین،یرا آن اعتقادات را از آن خود میز

دارد. نظریاتی مانند قرارداد نتناسبی  نیز با زندگی جمعی پذیر است و نه بایسته وطور مطلق، نه امکانودیت و بهبدون محد

بر آزادی تأکید  هاییق آزادی مطلق و لزوم وضع محدودیتصراحت بر عدم تحقغرب، در راستای همین اندیشه، به اجتماعی در

داند و آزادی را ای ترقی و تجلی فکر و عمل بشر می(. استاد مطهری نیز آزادی را نبود مانع و سد بر4934)حبیب نژاد،د داشته ان

(. اگر آزادی 4931آورد )مطهری،شمار میهای انسان بهآلمهم برای نیل به ایده« شرط»ن را داند بلکه آنمی« آل انسانایده»

بخشیدن و عملیاتی نمودن جنبش ق پذیرد، امکان طرح و تولید نظرات متنوع در علوم، تحقّ آکادمیک محترم شمرده شود و صورت

ایجاد  ها وماندگیبُر برای رفع عقبهای درست و گاهی میانترسازی برای نواندیشی، تعیین راهافزاری و تولید فکر و علم، بسنرم

ی آکادمیک، معانی مفهوم آزادی فراهم خواهد شد. در تعبیر آزاد محیط علمی شفاف برای جلوگیری از سوء استفاده از ساحت علم،

 .ه شودخور اهمیت است که باید به آنها پرداختدر

 ها:سؤال

 . آزادی و آزادی آکادمیک به چه معناست؟4

                                                             

1. Liberalism  

2.Husain 

3.Boland 

4. Berlin,Isaiah 



 . منظور از مفهوم آزادی در آزادی آکادمیک چیست؟2

 مفهومی آن در بافت آزادی آکادمیک چگونه است؟ ی. کارکرد مفهوم آزادی و شبکه9

 روش تحقیق:

 این پژوهش با رویکرد تحلیلی و روش تحلیل زبانی و مفهومی انجام شده است. 

 دستاوردها:

ورزی و خصوصاً های علمت قرار گیرد که در حوزهطور کلی بشریسعه یابد و منشأ تحول جامعه و بهتواند توعلم و دانش زمانی می

-ترین فعالیتها قادر به انجام مهمبدون آزادی علمی، دانشگاه. »ظر فراهم باشدنی نقد، اندیشه و اظهارها فضای آزادانهدانشگاهدر 

آزادی معمول نیستند. های نو و نیز عقاید غیری ایدههای خویش، از جمله ایجاد تسهیالت و مکانی امن یا پناهگاهی برای عرضه

ها و سلسله محاسبات است؛ آزادی علمی حق دانشگاهیان را در پاسخ به و دارای محدودیتق نیست آکادمیک مفهومی مطل

)گزارش بانک « کنندهایی که مالحظه میشود و پیگیری واقعیتی تخصصی آنان مطرح میکند که در زمینههایی معین میپرسش

معنای از بین رفتن نقش دولت که بحث از آزادی آکادمیک به داشتباید توجه (. 4935، ترجمه باقریان و فاضلی،39: 2000جهانی،

ها و ایجاد فرصت برای رشد و بالندگی و تربیت دانشگاهیان به دانشگاه ریزیست بلکه واگذاری اختیارات برنامهها نیگاهدر دانش

ای علمی ندارد هچارچوب اصول و روشپردازی در دن صاحبان نظر برای تحقیق و ایدهاست. آزادی آکادمیک که معنایی جز آزاد بو

های هنجارشکنانه نسبت به مقوله آزادی است. با نگرشی تحلیلی به مفهوم وده و متفاوت از نگاههای آکادمیک بخود مقید به گزاره

بود و یا ورزی تا نپژوهی و علمدر نظر گرفت که از استقالل دانش ای مفهومیرا در شبکه آزادی در آزادی آکادمیک، باید آن

سو دولتی بودن و گیرد. مثالً از یکغیر دانشگاهی را در بر می هایای از جانب سازمانگونه فشار و  عامل سلطهنپذیرفتن هیچ

داری غیر موجه یک پژوهشگر وابستگی دانشگاه و استاد به دولت و درآمدهای نفتی، عاملی برای منع آزادی و خودسانسوری و جانب

ساختارهای مرتبط با دانش و  یسوی دیگر دعوت به آزادی آکادمیک در واقع تشویق به آگاهی یافتن و نقد همه ازشود و تلقی می

ی های نامعقول که مانع کار جامعههای غیرعلمی و دخالتورزیمی که باید کلیه ابعاد آن از غرضمدیریت جامعه است. آزادی عل

 شامل:دور باشد دارای ابعادی است، شود بهعلمی می

که بر اساس آن متخصصان در هر زمینه علمی در تدوین طرح درس، استفاده از محتوا و منابع، روش تدریس،  آزادی آموزشی:. 1

 دهی خود و در کل برای انتقال دانش خود آزادند.یابی و نظام نمرهنوع و روش ارزش

تنهایی یا با تعامل با سایر متخصصان، به بررسی، آزادند تا بهی علمی بر اساس آن متخصصان در هر زمینه که آزادی پژوهشی:. 2

 تصحیح، تکامل، انتقال و کاربرد دانش بپردازند. 



علمی از طرف سازمانی که در آن مشغول به کار هستند، برای  یکه بر اساس آن متخصصان در هر زمینه آزادی سازمانی:. 3

چون انتقاد کردن، طرح مباحث علمی و تخصصی خود، همکاری با ر مواردی همتقال و کاربرد دانش دبررسی، تصحیح، تکامل، ان

 . ندسایر استادان، آزاد

چون نقد و بررسی افکار هایی همی علمی بتوانند در جنبهآن متخصصان در هر زمینهکه در  اخالقی:-آزادی فرهنگی. 4

 سایر متخصصان در آن حوزه تعامل کنند.های فکری خود، با تبادل فکری و علمی، بیان دیدگاه نظران،صاحب

 آزادی، آکادمیک، آزادی آکادمیک واژگان کلیدی:

 

 منابع:

 تهران: ماهی. .(. آزادی و خیانت به آزادی. )ترجمه: عزت اله فوالدوند(4935برلین، آیزیا )

های درسی علوم اجتماعی نظام کتابقوق شهروندی و بازتاب آن در (. تبیین نقش تعلیم و تربیت در راستای ح4939پاپی، سمیه )

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.یانآموزشی ایران. پا

های عمومی در گفتمان اسالمی. مجموعه مقاالت چهارمین نشست (. مبانی تحدید حقوق و آزادی4934حبیب نژاد، سید احمد )

 .43-92اندیشه های راهبردی با موضوع آزادی. صص 

 (. درباره علم. تهران: هرمس.4931اردکانی، رضا ) داوری

 نامه فارسی. تهران: دانشگاه تهران. چاپ دوم.لغت(.  4955دهخدا، علی اکبر )

. کد 1371های مجلس. شماره  مسلسلدفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش (. آزادی علمی. تهران:4939فراستخواه، مقصود )

 .140موضوعی

 های ایرانی. تهران: نی.(. دانشگاه و آموزش عالی؛ منظرهای جهانی و مسئله4933فراستخواه، مقصود )

(. آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه: بیم و امید. )ترجمه: فاطمه باقریان و عصمت فاضلی(. 4935گزارش بانک جهانی )

 (.2000تهران: دانشگاه شهید بهشتی )تاریخ انتشار به زبان اصلی،

 (. آزادی معنوی. تهران: صدرا.4931)مطهری، مرتضی 
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 پایدار در بستر آموزش عالی  یتوسعه

 64سلیمعباس پور                                                                                                                                 

 65کاظم منافی شرف آباد                                                                                                                                          

 66جعفری  اسماعیل                                                                                                                                    

 چکیده: 

یکی از اهداف  به خطر افتادن موقعیت نسل آینده،زندگی نسل حاضر بدون کیفیت  برآوردن نیازها و ارتقاءمعنای ی پایدار بهتوسعه

دی، سیاسی، فرهنگی و محیطی است. کشورهای مختلف و تابع عوامل متعدد اقتصا های توسعه اقتصادی، اجتماعیِمهم در برنامه

عنوان نیروی آموزش عالی به دانست. توان نظام آموزش عالیی پایدار را میمل اصلی در حل مسائل مربوط به توسعهیکی از عوا

در  گذاریبنیان، دارای نقشی راهبردی و معرف نوع مهمی از سرمایهی دانشی پایدار و حرکت به سوی جامعهی توسعهکهمحرّ

بر کند. کمک میی پایدار جامعه آوری و ارتقای دانش، نگرش و مهارت مورد نیاز فراگیران، به توسعهمنابع انسانی است که با فراهم

یابی به ای، در مسیر دستی شهروندان جهانی و حرفهدهندهترین مراکز توسعهعنوان اصلیاساس، مؤسسات آموزش عالی به این

ی پایدار هر شدن نقش حساسی را برعهده دارند. توانایی نظام آموزش عالی در توسعهی پایدار مبتنی بر مالحظات جهانیتوسعه

های دارای دانش و مهارت در حیطه در یادگیری، پذیر در مقابل تحوالت، توانمندپرورش شهروندان جهانی انعطاف جامعه منوط به

جویانه ی مشارکتهای اخالقی و معنوی و دارای روحیهها و مسائل فرهنگی، اجتماعی و محیط زیست و ارزشخاص، آگاه از ویژگی

-سو تصور مییکبرانگیز بوده است. از موضوعی بحثی پایدار همواره زش عالی و توسعهپیوند میان آموال است. در این رابطه و فعّ

فرض وجود دارد که رو است. از سوی دیگر این پیشی پیشی نیازهای مادی و اقتصادی جامعهها برآورندهشود که وجود دانشگاه

ی پایدار ی و در یک کالم توسعهری، ایدئولوژیک و غیرمادّها صرفاً در خدمت منافع اقتصادی نیستند، بلکه در تحوالت فکدانشگاه

ها، ساختار و نهادهای های تازه با آرمانهای نو و ایدهتوسعه محصول فرآیندی از تعامل بین اندیشه کنند.نقشی محوری ایفا می

ی نو، هاترین مرکز تولید دانش و اندیشهعنوان مهمپردازد و دانشگاه بهقدیمی است که به نوسازی ساختارها و نهادهای گذشته می

تواند، توانمندی انسان را مود لذا دانشگاه عاملی است که مییافتگی ایفا خواهد نگذر به سوی توسعهحالنقش اساسی در جوامع در

یگاه عظیمی برخوردار یابی به توسعه از جارو، نظام آموزش عالی در دستبخشد. از این ءی پایدار، ارتقایابی به توسعهبرای دست
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ی پایدار تحلیلی نگاشته شده است، درصدد تبیین جایگاه نظام آموزش عالی در توسعه-ی توصیفیی حاضر که به شیوهاست. مقاله

آموزش عالی و کارکردهای  چنینهمها در خصوص آن و ار و دیدگاهدر این مقاله پس از تبیین مفهوم توسعه پاید باشد.جامعه می

 ی پایدار جامعه پرداخته شده است.به بررسی جایگاه آموزش عالی در توسعهبا آن، متناسب 

 

 پایدار، جامعهی آموزش عالی، دانشگاه، توسعهواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المللی شدن مؤسسات آموزش عالیهای بینبایستپیش

 

 67عباس پورسلیم

 68محبوبه عارفی
 

 :چکیده

این پدیده  آید.حساب میمشغولی محوری بهموزش عالی یک دلالمللی شدن برای مؤسسات آی بیندر عصر کنونی، مقوله

المللی بین باشد.، در عمل می«المللی شدن در خارج از کشورالمللی شدن در داخل و بینبین»ی ی دو  فرآیند گستردهدربردارنده

ی الملل به تجربهها و رویکردهای طراحی شده برای تزریق یک بعد بینملی، معموالً شامل استراتژیشدن در درون مرزهای 

ی درسی یا استخدام اساتید، های جهانی و تطبیقی در برنامهی دانشگاه( مانند: اضافه کردن دیدگاهپردیس داخلی )محوطه

المللی کردن در خارج از مرزهای ی دانشگاه(. بینپردیس )محوطه المللی و اعمال نفوذ حضور آنها دردانشجویان و محققان بین

داران آن در جهان، مثال کلیدی در این زمینه فرستادن دانشجویان برای ی خود و سهامملی؛ فراخوانی یک مؤسسه برای پروژه

ور و یا مشارکت دادن دانشگاه های دانشگاهی در خارج از مرزهای یک کشهایی از پردیستحصیل در خارج از کشور، تأسیس شعبه

های افزایش اهمیت این پدیده در آموزش عالی، برگرفته از تفکر مؤسسات و دولت باشد.ای میهای تحقیقاتی فرامؤسسهدر طرح

کنند. در حقیقت با توجه به تغییرات اقتصادی، سیاسی و فناوری، محیط برای ملی است که بر تغییر محیط آموزش عالی تأکید می

المللی شدن برای مؤسسات آموزش عالی گشته است. ت و لزوم بینت و این امر منجر به افزایش اهمیموزش عالی تغییر کرده اسآ

-طور مستمر در حال تغییر شکل است. با توجه به تغییرات روزافزون همهموزش عالی، فرآیندی پویاست که بهالمللی شدن آبین

ی المللی شدن آموزش عالی نیز در حال تغییر است. مقالهالمللی مؤثر در بینهای بیناستراتژیی جهانی، اهداف، معانی و جانبه

-های بینها و ضرورتین المللی شدن آموزش عالی، زمینهحاضر به مواردی از جمله جهانی شدن، جهانی شدن و آموزش عالی، ب

المللی شدن نظام آموزش عالی پرداخته بینهای عالی و چالش شدن نظام آموزشالمللی های بینالمللی شدن آموزش عالی، پیامد

شد. باالمللی شدن نظام آموزش عالی در عصر جهانی شدن میهای بینها، پیامدها و چالشها، ضرورتصدد تبیین زمینه در است و

 .ای نگاشته شده استتحلیلی و با استناد به مطالعات کتابخانه-ی توصیفیروش پژوهش به شیوه

 هاها، پیامدها و چالشالمللی شدن، نظام آموزش عالی، جهانی شدن، ضرورتبینواژگان کلیدی: 
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 روشی برای تدریس درنظام آموزش عالی ای برای دانشگاه وی جایگاه دیالکتیک به مثابه ایدهبررس

 

 ،70یحیی قائدی ، 69تاری نصیبه                                                                         

 72فرزانه  تاری ،71سید فاطمه موسوی نیا                                                                                        

 چکیده:

روش  است. نظام آموزش عالی روشی برای تدریس در ای برای دانشگاه وی جایگاه دیالکتیک به مثابه ایدهبررس هدف پژوهش حاضر

 یدانشگاه به سه دوره بررسی تاریخی، در رود.می شماررویکردهای پژوهش کیفی به که از حلیلی است؛ت-توصیفی استفاده نیز مورد

 که بتوانیم موقعیت اکنون رابرای این رواین از تقسیم شده است. )اقتصادگرایی( جهانی شدن و )مدرن( ملت-دولت مسیحیت،

این  عالوه بر. اندبعد مطرح شده به 4303ها از سال این ایده دانشگاه ضرورت دارد یاصلی درباره یدانستن چهار ایدهتعریف کنیم 

 امر از که برکنار ،"دانشگاه بدون شرط"عنوان با  دانشگاه مطرح نمود از ای رامدرن ایده پردازان پستنظریه یکی از دریدا ،چهار ایده

ابتدای تشکیل  زکنیم که اایران بیفکنیم مشاهده می تاریخی دانشگاه در سیرنظری به  است. اگر مختارخود خودمسئول و نهی، و

خدمت  که درآن یعنی ساختارها بیش از؛ ه استعاملیت بود نیروی انسانی و سازمان اداری بر یهمواره غلبه کنون، دانشگاه تا

-هنظام دانشگاهی بود آمال غایی نیروهای بیرون از ها وخدمت هدف در بیان باشندآزادی  ایجاد امنیت و خالقیت، بروز شکوفایی و

هم روشی برای  ای برای دانشگاه وعنوان ایدهتواند هم بهکه دیالکتیک می عا را داردپژوهشگر این ادّ ،دریدا یبا اقتدا به ایده لذا. ندا

آن تقویت  اندیشی نقش دانشگاه پرداخت نقشی که درتوان به بازبا توجه به این مهم می و شمار روددانشگاه به تدریس در

-ترین نظامبزرگ نظام آموزش عالی ازچراکه  ایده دانشگاه قرارگیرد بنیاد در برای تمام ابنای بشر زندگی بهتر اجتماعات انسانی و

این پرسش  وجوی پاسخهدف پژوهش حاضر جست لذا. کندلندمدت تعیین میب در راجامعه است که سرنوشت جامعه های درون 

 چه جایگاهی درنظام آموزش عالی دارد؟ و: دیالکتیک چیست است

 نظام آموزش عالی روش تدریس، دیالکتیک، :واژگان کلیدی   
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 آموزش عالی برمبنای نگرش انتقادی درسیِ یبرنامه یفلسفه                                                 

 73نصیبه تاری                                                                                       

 74رضا محمدی چابکی           

 75سعید ضرغامی

 76فرزانه تاری       

 : چکیده

جامعه  حال تغییر ها به نیازهای درگو بودن دانشگاهپاسخ انعکاسی از و نمای میزان پیشرفتی تمامینهیبرنامه درسی آموزش عالی آ

نقش  انددرسی پرداخته بین اندیشمندانی که به بررسی فلسفی برنامه دردرسی آموزش عالی  توجه به اهمیت برنامه با .است

اگوژی منظر پد از یهایاشاره آموزش عالی و بررسی ماهیت برنامه درسیِ حاضر لذا هدف پژوهش است. ترفیلسوفان انتقادی برجسته

 : داردپاسخ به سؤاالت ذیل  سعی درچنین هماین پژوهش انتقادی است. 

  منظر پداگوژی انتقادی چیست؟ برنامه درسی آموزش عالی ازماهیت . 4

  منظر پداگوژی انتقادی چیست؟ های برنامه درسی آموزش عالی از. اشاره2

منویات ای از برنامه درسی مجموعه دیدگاه انتقادی، درقیاس عملی است.  این پژوهش تحلیل تطبیقی و استفاده در روش مورد

جهت حفظ منافع  در خواهند نسل جدید رامی اختیار دارند امکاناتی که در و ابزار بر کااتّ که با باشدثروت می صاحبان قدرت و

 بازتولید کنند. ای که جایگاه خودشان محفوظ بماندگونهبه نظم اجتماعی را ساختار وگیرند و خدمت اقتصادی خود به-اجتماعی

ن های انتقادی دانشجویاظرفیت جای تقویت توان تخیل اخالقی وها بهست این است که، بسیاری ازدانشگاهکه مورد انتقاد ا آنچه

 از مطیع و یکه افراد آموزش هستند زدایی شده و ایجاد شکلی ازدانشجویان سیاست مسئولیت،دنبال تولید مدیران مالی بیبه
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برای مکانی  مکانی برای تفکر، آرمان دانشگاه باید کید داردنگرش انتقادی تأکه حالیدر را تربیت کند. دیدهی آموزشلحاظ فنّ

درسی  برنامهپردازان انتقادی اساس دیدگاه نظریه بر لذا ؛گفتگو باشد برای ایجادورزانه و مکانی درگیرشدن در مالحظات اندیشه

مشارکت  و فعال برای اقدام و آگاه، متعهد است برای پرورش شهروندان منتقد، بلکه بستری ،و مکانیکی نه یک متن سرد هادانشگاه

 .سطح جهانی نیز قابل تصور است بلکه در ای،سطح محلی و منطقه و اقدام نه فقط در ی دموکراتیک و این تعهدبنای یک جامعه در

                                                                                                                                                                                                                                 .ای داردراستای انجام این مهم نقش عمده عنوان قلب نظام آموزش عالی دردرسی به پیداست که برنامه

    آموزش عالی نظریه انتقادی، برنامه درسی،کلیدی:  گانواژ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عالی درآموزش دانش مدیریت کارگیریهب ضرورت و جایگاه بررسی                                    

 

 77 تاری فرزانه                                                                                                                                                           

 78عقیلی هاجر                                                                                                                                                          

 :چکیده

 ازو  است شکسته درهم آن مراتبیسلسله ساختار و شده تحول و تغییر دستخوش اطالعات عصر به ورود با دانش ماهیت سویک از

-می انتقال حال در دانش خلق مبنای بر رقابتی مزیت عصر به ،اطالعات مبنای بر رقابتی مزیت عصر از اقتصاد امروزه دیگر سوی

 به تواندمی که شودمی فرض راهبردی دارایی یک و اساسی کاالی یک دانش آن در که کندمی تجربه را دانشی عصر جهان .دباش

 یک عنوانبه توانمی را دانش مدیریت راستا این در .دنمای کمک متالطم محیط یک در خود رقابتی توانایی حفظ در هاسازمان

 به تجاری یرویه یک عنوانبه دانش مدیریت هرچند .آورد شمارهب رقابتی مزیت حفظ و پیشرفت منفعت، کسب برای کلیدی عامل

 کنجکاو و اردکانی) دکن کسب را آن یبالقوه هایارزش بتواند تا نماید تدوین را راهبردهایی باید سازمانی هر ولی رسدمی نظر

 .است بوده قدیمی یخواسته یک دانش مدیریت که دارد اشاره مطلب این به، دانش مدیریت از تاریخی دورنمای .(4930منفرد،

 .است شده ایجاد نمدوّ صورتبه غربی یفالسفه یوسیلهبهقبل  هزار سال شاید است  دانستن دالیل و دانستن شامل که دانایی

 یاستفاده به مربوط دانش مدیریت .(4937 انتظاری،) نداهداشت مشارکت دانایی تدوین درهمان میزان نیز تقریباً به شرق یفالسفه

 مدیریت هدف .است سازمان رسالت و اهداف تحقق منظوربه هافعالیت در آن کارگیریبه و سازمان در دانش از راهوار و نظامدار

 صدد در پژوهشگر الذ .(Milton, 2002) باشدمی سازمان دانش اساس بر تصمیمات تمامی خاذاتّ و اشتباهات از جلوگیری دانش،

 اصلی هدف السؤ این چیست؟ عالی آموزش در دانش کارگیری مدیریتهکه جایگاه و ضرورت ب است پرسش این به گوییپاسخ

 .   است تحلیلی-توصیفی نیز استفاده مورد روش .است عالی درآموزش دانش مدیریت پژوهش

 تبدیل حیاتی امر یک به سازیجهانی عصر در عالی آموزش در دانش مدیریت از استفاده که است آن از حاکی پژوهش دستاوردهای

 راستای در که هستند ایکلیدی عوامل از اطالعاتی هایاوریفنّ افزون روز گسترش اطالعاتی نوین انقالب و دانش انفجار. است شده

 و آموزشی هایمهارت ارتقای توان و هاقابلیت افزایش امروزه .دندار ایگسترده نقش دانش بر مبتنی یجامعه یک به انتقال
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. آیدمی شماربه عالی آموزش سساتمؤ بقای در اصلی عامل یک نوین هایاوریفنّ از خردمندانه گیریبهره طریق از پژوهشی

 قرار افراد اختیار در نیاز زمان در را مناسب اطالعات که دانست فکری ایسرمایه و اطالعات انتقال فرایند توانمی را دانش مدیریت

-ارزش اطالعات، به دسترسی بهبود دانش، ی مناسبذخیره و ایجاد یواسطهبه توانندمی عالی آموزش سساتمؤ رواین از .دهد

 مدهآ دستهب نتایج به توجه با چنینهم .(4935زاده، منجم) گردند مندبهر دانش مدیریت ازعلمی،  فضاهای افزایشو  دانش گذاری

-دانشگاه در دانش مدیریت یتوسعه در سازمانی فرهنگ و انسانی نیروی سازمانی، ساختار اطالعات، فناوری عناصر ثیرتأ میزان در

 ،نیست امکانپذیر آنی صورتبه آن در دانش مدیریت سازیپیاده و یادگیرنده سازمان یک به دانشگاه تبدیل که نکته این ذکر با ها،

 و نموده ایجادرا  یفرهنگ هایآمادگی و بسترها باید ابتدا یادگیرنده، سازمان یجادا در انسان ذهن و فکر محوریت لحاظ به بلکه

 یادگیرنده دانشگاه بتوان تا نمود پویا را دانشگاه عوامل سایر و کارکنان دانشجویان، علمی، تهیأ اعضای مدیران، هایاندیشه و افکار

 انتظاری با متناسب اندنتوانسته آموزشی هایمحیط این که گردیده آشکار سفانهمتأ .(4930 محمدی، و زاده افتخار) بخشید دوام را

-به و درستو  شده مدیریتطوالنی  زمان مدت برایمناسب  و منعطف صورتبه دانشجویان آموزش خصوص در رودمی آنها از که

 لطمه است نیاز یکموبیست درقرن که اییادگیری انواع به است ممکن هادانشگاه در درس هایکالس ساختار. دننمای عمل موقع

 اطالعات مستقلطور به نمایند، مشارکت جدید هایروش در سرعتبه بتوانند که دارند نیاز کارکنانی به هاسازمان امروزه .کند وارد

 اشتراک به خود همکاران با و گیرند کاربه است درک قابل که ایشیوه به را خود دانش رغبت با و کنند ارزیابی و جووجست را

 و قبادی) دکنن آماده هایتوانایی چنین با را التحصیالنفارغ که ستهادانشگاه ویژهبه آموزشی هایسازمان مسئولیت این. گذارندب

 روش یک با را دانش که دهد انجام را خود اصلی یوظیفه ثرمؤ طوربه دتوانمی هنگامی دانشگاهی یجامعه بنابراین .(4939 امینی،

 و بوده آگاه آوردمی همراهبه دانش مدیریت که ایافزودهارزش و منافع از که معنا این به .نماید مدیریت و استفاده صحیح و مناسب

 به رسیدن برای دانشگاه چنینهم(. 4933 سیرجانی، قرآنی و آیتی) باشد نیز اطالعاتی ساختار مناسب و کافی حمایت به مجهز

 توانمی را هادانشگاه که آنجا از و بوده دانش مدیریت از بهرمندی به ناگزیر محوردانایی و مداردانش یجامعه در خود واقعی هویت

 به را دانش مدیریت بر مبتنی هایروش دانشگاهی جوامع که ودرمی انتظار برشمرد، دانشی هایسازمان اصلی الگوهای عنوانبه

 دست فکری هایسرمایه و دانش اطالعاتی، منابع از ثرمؤ یاستفاده و سازماندهی اشتراک، تولید، به و ببندند کاربه جدید ایگونه

 برای سازیزمینه و است دانشگاهی مختلف اقشار مساعی تشریک گرو در دانش مدیریت هایطرح موفقیت که است بدیهی .یابند

 درمیان تربیتی هایپژوهش ترویج و نشر و گوناگون سطوح در تربیتی عوامل تمام میان علمی هایگفتگو گیریشکل و ارتباط ایجاد

 .است بوده عالی موزشآ اندرکاراندست و مدیران یعهده بر که است وظایفی جمله از آنها

 اطالعات عصر عالی، آموزش دانش، مدیریت :کلیدی واژگان



 :منابع

 مطالعه .عالی آموزش سساتمؤ در دانش مدیریت استقرار موفقیت بر مور عوامل (.4930) رضا امیر منفرد، وکنجکاو سعید اردکانی،

 7 سوم،شماره سال بازرگانی، مدیریت های کاوش پژوهشی علمی فصلنامه .یزد موردی

 بررسی و عالی آموزش نهادهای در دانش مدیریت ابعاد وضعیت بر تحلیلی (.4939) رضا امیر منفرد، وکنجکاو سعید اردکانی،

 .420 تا409یک،صص ،شماره پنجم سال اموزشی، مدیریت در نو رهیافتی پژوهشی علمی فصلنامه نوآوری، با آن یرابطه

 آموزش) آموزشی سساتمؤ در دانش مدیریت ایجاد برای مناسب مدل یارائه (.4930) بتول محمدی، و فرهاد سید زاده، افتخار

 (.عالی

 فصلنامه دو .عالی آموزش در دانش مدیریت از گیریبهره با درسی هایبرنامه کیفیت بهبود (.4933)س سیرجانی، قرآنی و م آیتی،

 .2 شماره یک، سال .عالی موزشآ درسی برنامه مطالعات

 .عالی آموزش مراکز در بهبود الگوی یارائه و دانش مدیریت اعمال ساختی زیر موانع بررسی (.4934)مهناز معالی، و علی ربیعی،

 .یک شماره پنجم، سال ،(وفناوری علم سیاست) پژوهشی علمی یفصلنامه

 کار و کسب تعالی و توسعه المللیبین کنفرانس. عالی آموزش و دانش مدیریت (.4939) محمد امینی، و قبادی، مرضیه

 .491-499 شماره نوزدهم، سال .عالی آموزش در دانش مدیریت کاربرد (.4933) زاده، زهره منجم

Milton, N. (2002). Knowledge Managemen (KM). Bound Guidance Notes Series, (5) 

 

 

 

 

 



 

 درسی یزدایی در برنامهساختار

 کبری غالمعلی تبار فیروزجایی                                                                                                                                 

 79مهدی خبازی کناری

 چکیده:

غیرفلسفی از جمله آموزش و پرورش گذاشته است. های فلسفی و ی عمیق در حوزهدریدا از جمله فیلسوفانی است که تأثیرژاک   

و بسیاری از  ه استگرایی موضع گرفتگرایی و ذاتجریان ساختارزدایی در مقابل سوژهفلسفی دریدا، ساختارزدایی است.  یشیوه

نوان مثال کالس عاصر را تحت انقیاد در بیاورند زیر سؤال برده است. بهساختارهای منسجم که به طریقی توانستند اجزاء و عن

خبازی و بالو، ) آوردمیهای او را تحت کنترل خود دراناییحکم، دانشجو و توستعنوان یک ساختار منمره به درس، محتوا، استاد و

اند. اساس تربیتی این روش، ی مدرن به حاشیه رانده شدهزدایی تغییر جهت به سمت عناصری است که در دورهساختار(. 4932

ترین عنصر در آن، تقویت تفکر انتقادی است. نتیجه ساختار زدایی در آموزش عالی، نوفهمی در برنامه درسی ه و مهمگرایانتکثر

 :شودموارد ذیل می آموزش عالی است و ویژگی این نوع برنامه درسی شامل

یا  فکرانه وشده، متدولوژی کوتهاز قبل تعیین ها حاوی پاسخ دهد که بسیاری از برنامهبررسی دقیق نشان می تفکر انتقادی: -

 بینی فرهنگی مسلط و برتر در جامعه استجوش آوردن ذهن فراگیران به جهانرای بههای سیاسی طراحی شده بدستورالعمل

تحلیل و بازنگری ساختار و قالب موجود در  نقل از اسالتری(. نقش جدید آموزش عالی، کمک به دانشجویان در 4334باهمولر، )

شغلی نیست بلکه  ی برای انتقال اطالعات، یا ارتقاءفن ی(. تدریس یک معامله4333)ژیرو،  یابی بحران در آن استو ریشهفرهنگ 

)  آوری مجدد استهمسازی مجدد، یادآوری و بهست یک فرایند خالقانه از یکپارچهطور که هیوبنر اشاره کرده ادر عوض همان

 (.4334هیوبنر، 

 ارزدایی، برنامه درسی، تفکر انتقادیساخت واژگان کلیدی:
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های قومی، د، اقلیتنژا یب و قضاوت نامعقول دربارهقرار گرفتن در باتالقی از تبعیض، تعصّتوجه به مطالعات فرهنگی:  -

مرکز دهد. در تأثیر قرار میا را نسبت به افراد مختلف تحتجنسیت و گرایشات جنسی باعث ایجاد احساس تنفر شده، و واکنش م

 (.2004)اگرتون،  زدایی شده، تعهدی برای بررسی جدی موضوعات فرهنگی، جنسی و هویتی وجود داردبرنامه درسی ساختار

معنا نیز این  یدر زمینهرود. فراتر می نقش آن از حد ابزار در روش ساختار زدایی، زبان بسیار اهمیت دارد وکید بر زبان: تأ -

کنیم و چگونه نه ارتباطی میان کلمات برقرار میبسته به کلمات نیست بلکه وابسته به این است که چگواعتقاد وجود دارد که معنا وا

واژگان ممکن است این د. نکنگیرند معانی مختلف پیدا میتی که در آن قرار میبسته به موقعی آوریم. واژگان زبانبافتی پدید می

 (. 4957)باقری،  د کردنپیدا خواه یمتفاوت گیرند معانیای که قرار میبافت یا زمینه ار روند، اما در هرکهجا بند و در همهثابت باش

های های غیرنمادین است. لیوتار نظریهی و روایتمکمل ساختارزدایی، انتقاد کردن از دلیل، تمامیت، اصول کلها: ردّ فراروایت -

های بزرگ مدرن از خصوصیات گیرد که روایتلش کشیده و نتیجه میرچه را به چافراگیر و یکپا یگرا و فلسفهی کلیتروشنگرانه

د زبانی و سیاست خر بازیِ های با افق چندگانه، نقشِکنند. او گفتمانپوشی میانند وابستگی، حاشیه و تفاوت، چشمم ایبرجسته

ریت علمی تیلور و ینظام آموزشی نیز برنامه درسی گرداگرد مد ی(. در حوزه4339)ژیرو،  کندوابسته به زمینه را پیشنهاد می

های آموزشی و مربیان چه یه تایلری، که باعث شده اکثر بخشکرده است. روایت بزرگی به نام توج پیدا عقالنیت تایلری توسعه

ریزی درسی سنتی ید، مدل برنامهی جدهوشیارانه و چه غیرهوشیارانه افکارشان را با این توجیه تطبیق دهند. بنابراین در شیوه

 (.2001) اسالتری،  زدایی شده استهدف سودگرایانه تایلر، ساختار-وسیله

گیرد. قرار میپذیرد، مورد انتقاد گفتمان دو صدا که در عین حال می)نه سازش و نه توافق(  گرا:اعتقاد به رویکردهای کثرت -

 کننده، سازا و غیرسازا هستند. شته و آینده هم مقبول و هم گمراهزیرا گذ

بل رقابت و اجبار،  توجه به جای مرکزیت، روابط مبتنی بر تعاون و همکاری در مقاهقرار گرفتن انسان در کنار سایر عناصر حقیقت ب

ای دیگر ههای علمی از جمله نمونهمحض بر علوم طبیعی در پژوهشکید شناسانه در مقابل تأهای اخالقی، مذهبی و زیباییبینش

 زدایی در برنامه درسی آموزش عالی است.ساختار

له پرداخته شده که ساختارزدایی چه تغییراتی در باشد و در آن به این مسأاستنباطی می-وش تحقیق در مقاله از نوع تحلیلیر

ها و عناصر آموزش بنیاندهد که ساختارزدایی در ؟ مطالعات انجام شده نشان میوجود آورده استهبرنامه درسی آموزش عالی ب

ی ارزشیابی تأثیر گذاشته است اما به این معنا نیست که عالی از جمله اهداف، اصول، محتوای درسی، عملکرد دانشجویان و شیوه

 های مربوط به شیوه را بپذیریم بلکه خود این شیوه نیز مستلزم بررسی انتقادی است.   تمام پروژه



 منابع

، فاطمه حسینی(. تهران: صمد ایزدی، مصطفی قادری یترجمه) ریزی در عصر پست مدرنیسمبرنامه(. 4939) اسالتری، پاتریک

 (.2001)آوای نور 

-4شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، )روان ی(. تعلیم و تربیت در منظر پست مدرنیسم. فصلنامه دانشکده4957) باقری، خسرو

1 ،)39-19. 

-71(، 47) 5انقالب اسالمی،  نامهمدرن. پژوهشتربیتی پساهای تحلیلی بر دیدگاه(. 4935زمستان احسان ) ربانی، رسول؛ بدری،

97. 

گرایی. فصلنامه پساساختار منظر از تربیت و تبیین و تحلیل تعلیم(. 4935بهار و تابستان دشتی، زهرا )سجادی، سید مهدی؛ 

 .33-34(، 2 - 4) 1اندیشه نوین تربیتی، 

نشانه. چهارمین  ی(. کالس به مثابه متنی سیال با تکیه بر نظریه دریدا درباره4932خرداد ماه  3-3مهدی؛ بالو، فرزاد )خبازی، 

 همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران. مشهد: دانشگاه فردوسی.

 

 

 

 

 

 

 

 



 تدریس یتربیت معلم و فلسفه

 80محمود تلخابی

 چکیده :

 Teacherآموزی )مهارت یپردازد. تلقی از تربیت معلم به منزلهتدریس می یتربیت معلم و فلسفه یلهاین مقاله به بررسی مسأ

Trainingیهای تربیت برای پذیرفتن حرفهساحت ی(، یا آمادگی در همه ( معلمیTeacher Educationموضوع چالش ،)-

ورزی را تربیت معلم است. در هر حال، نظام تربیت معلم باید نقش معلمان در فرایند فلسفه یهای آموزش عالی دربارهبرانگیز نظام

مات و اقدامات تربیتی شوند، اما تصمیتربیت رسمی آشنا می معلمان با فلسفه ،مشخص نماید. اگرچه در فرایند تربیت معلم دانشجو

یت معلم باید روشن کند که بآنها قرار دارد. بنابراین، نظام تر( Teaching Philosophyتدریس ) یتأثیر فلسفهمعلمان تحت

تدریس( پیوند خواهد زد. بدیهی است که در صورت تناقض  یشخصی معلمان )فلسفه یتربیت رسمی را با فلسفه چگونه فلسفه

صی آنها رقم خواهد خورد، نه شخ یهای عمل معلمان بر مبنای فلسفهتدریس، اقدامات و شیوه تربیت رسمی و فلسفه میان فلسفه

 تربیت رسمی.  فلسفه

کاربست  یآموزان، شیوهتدریس، اهداف دانشسازی مفهوم، سازی یادگیریمفهومهای اساسی فلسفه تدریس عبارتند از: لفهمؤ

جامعه اسالمی( خواسته نفر از مدارس غیردولتی  70ی موردی از گروهی از معلمان )ای. در یک مطالعهفلسفه، و برنامه توسعه حرفه

شد تا به توصیف فلسفه تدریس خود بپردازند، نتایج این مطالعه در بخشی از مقاله مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. در بخش دیگر 

-ای، این پرسش مورد بررسی قرار میمقاله، با توجه به اهمیت فلسفه تدریس در آماده کردن معلمان برای پذیرش مسئولیت حرفه

تأثیر قرار داد. شخصی )تدریس( معلمان را تحت یلسفهشناخت اجتماعی )توزیعی( ف یتوان با استفاده از نظریهچگونه می گیرد که

بندی فلسفه ورزی، معلمان را سهیم سازد و در صورتتربیت معلم بتواند در مسیر فلسفهرسد چنانچه نظام طور کلی، به نظر میبه

ی فلسفی معلمان تقویت شده زوری اساسی تدریس( به آنان کمک نماید، انسجام نظام تربیتی با کنشهاتدریس )تأمل درباره انگاره

 آموزان خلق خواهد شد.  های یادگیری مطلوبی برای دانشو فرصت

 : فلسفه تربیت رسمی، تربیت معلم، فلسفه تدریس، شناخت اجتماعی ن کلیدیاگواژه

 

                                                             

80 ت علمی دانشگاه فرهنگیان عضو هیأ .  



 

 

 با تمرکز بر مدل مفهومی  ها، اهدافدانشگاه کارآفرین؛ ماهیت، ویژگی

 

 81جعفریمعصومه                                                                                                                                      

 82عباس پورسلیم                                                                                                                                    

 83کاظم منافی شرف آباد

 

 :چکیده

هدف از   است.« دانشگاه کارآفرین»ی پدیدهی صنعتی و اقتصادی پایدار، همانا ی موجود برای رسیدن به توسعهجاده امروزه، تک

و نوآوری آموختگی شغل جدیدی همراه با خالقیت ها، تربیت دانشجویانی است که قادر باشند پس از دانشکارآفرینی در دانشگاه

امعه بپردازد و عنوان یک دستگاه اجتماعی باید آماده باشد که به ارزیابی و تحلیل منظقی وضع موجود جایجاد کنند. دانشگاه به

د ترین قشر جامعه باید قادر باشاهعنوان آگبه ی دانشگاهیهایی را برای حرکت آینده کشور ترسیم نماید و در واقع، جامعههدف

ی جوامع، این انتظار هست ها در توسعهترتیب، در شرایط رو به رشد نقش دانشگاهد. بدینی جامعه طراحی کنای برای توسعهنقشه

اقتصادی هر منطقه به عهده  های ابتکار و رشدعنوان محرکی دیگری را نیز بهزش باید وظیفهها در کنار پژوهش و آموگاهکه دانش

های اقتصادی یعنی بهبود استانداردهای ترین چالشگویی به بزرگها به منظور رشد اقتصادی و در پاسخعالوه بر این دولت .گیرند

توان از عوامل اصلی ایجاد ارزش اقتصادی و کنند. در این بین کارآفرینی را میدهای ملی، تالش میزندگی، اشتغال و افزایش درآم

که امروزه کارآفرینی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به یکی طوریکارآمدی برای کشور محسوب کرد به ابزار

های کارآفرین های پویا در هزاره جدید، دانشگاهیل شده است. بنابراین دانشگاههای دانشگاهی تبدترین کارکردها و فعالیتاز اساسی

 های تخصصی و مدیریتی را تلفیق کنند.توانند ارزشبوده و می

تحلیلی و از نوع -ی توصیفیم آموزش عالی، به شیوهی دانشگاه کارآفرین در نظای مدل مفهومی توسعهی حاضر، با هدف ارائهمقاله 

ها و های متنوع و پرشتاب جهان کنونی، چالشدگرگونی دهد:ای نگاشته شده است. نتایج حاصله نشان میلعات کتابخانهمطا

                                                             

شیراز آزاد واحد دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه. 4  

82 بهشتیریزی درسی دانشگاه شهید انشجوی دکتری برنامهد .  

83 دانشگاه همدان مدیریت آموزشی دانشجوی دکتری.   



های آموزشی با نیازهای بازار کار یا های آموزش عالی قرار داده است. تطابق محصول تولیدی نظامهای نوینی را فراروی نظامضرورت

دادهایی کارآفرین، خالق و تولید برون همعاصر است. گرایش ب یالی از مباحث روبه رشد دورههای آموزش عاثربخشی جامع نظام

ها و مؤسسات آموزش عالی آموختگان در دانشگاههای کارآفرینی دانشقابلیت ینوآور و بسط و گسترش مفاهیم کارآفرینی و توسعه

-های آموزش عالی است که سعی دارند به منظور برونهای نوین نظامرین از جمله رویکرداز طریق ایجاد و استقرار دانشگاه کارآف

از این رهگذر  ،پایدار یی جهانی و توسعهتر در عرصههای جامعیابی به موفقیتهای نیروی انسانی با کفایت و دسترفت از چالش

کارها به نوآوری بپردازد و وکسب یکند تا در زمینهکار گیرند. دانشگاه کارآفرین، فعاالنه تالش میو بهکرده ثری را اتخاذ ؤی مرویه

ی رفتارهای دهندهپذیر و پرورشبنابراین دانشگاهی نوآور، ریسک ؛جامعه مثمرثمر باشد یآینده به کوشد تا در شکل دادنمی

 کارآفرینانه در جامعه است.

 هومیکارآفرینی، دانشگاه کارآفرین، نظام آموزش عالی، مدل مفواژگان کلیدی: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گیری آن در دانشگاهش عوامل کلیدی در شکلروح دانشگاهی و نق

 

 84جعفری معصومه                                                                                                                                                

 85حمید عبدی                                                                                                                                               

 86سیده صدیقه عسگری

 چکیده:

دانشگاه، به انرژی و نوعی شور عشق در درون گیرد. روح ست که در بستر فضا و زمان شکل میروح دانشگاه، درکی از دانشگاه ا  

تر، ، همکارانه. اینکه جوّت و ضعف برخوردار استاز شددانشگاه،  نماید که این انرژی و عشق بسته به جوّیدانشگاه اشاره م

هرگز بی  زیرا روح  گیرد،دانشگاه، حیات خود را از روح  میثیرگذار است. یک تر باشد بر روح دانشگاه تأتر و مدیریتیبروکراتیک

روحانی دانشگاه را با عشق  یتوانند جنبههای مناسب و برگزیده مینماید. ایدهیست و همواره به سوی جلو حرکت میحرکت ن

در سه  حاضر به تبیین روح دانشگاه پرداخته شده و این روح یبیشتری همراه ساخته و به دانشگاه حیات بیشتری بدهند. در مقاله

ل قرار گرفته است . کدام مورد تحلیمختص به هرآموزش عالی و فضای  و جهانی درساالری، همگانی، ی و تاریخیِ نخبهبستر زمان

ها و توان به رهبری دانشگاهار گرفته است که در این زمینه میدر خلق روح دانشگاه مورد توجه قرعالوه بر این، نقش عوامل اساسی 

گیری و دمیدن روح به دانشگاه برخوردار است اشاره عنوان عواملی که از تأثیر بسزایی در شکلاه بهبرنامه درسی ارائه شده در دانشگ

 روحی که ضعیف است گردد. روح جدیدی پیدا کرده و جایگزین تواند برنامه درسی خوب، یک دانشگاه می نمود. با یک رهبری و

 درسی دانشگاهیدانشگاه، رهبری دانشگاهی، برنامه روح کلیدی:  واژگان

 

 

 

                                                             

شیرازدانشگاه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشجوی . 4  

دانشگاه اصفهان ریزی درسیبرنامه دانشجوی دکتری. 2  

86 دانشگاه اصفهان ریزی درسی. دانشجوی دکتری برنامه



 درسی دانشگاه  یالعمر در برنامهادامشناختی رویکرد یادگیری متبیین مبانی معرفت

 بر اساس دیدگاه آلفرد نورث وایتهد

 

 87سمیرا حیدری                                                                                                                                      

 88فاطمه زیبا کالم مفرد                                                                                                                                       

 چکیده:

برنامه درسی تمامی مقاطع باز تاکنون ماهیت یادگیری مورد توجه اندیشمندان تعلیم و تربیت در سراسر دنیا بوده است و در از دیر

)حیدری و  باشدیاددهی و تدریس معلم میمحتوا و  ی مهمی در کنارموزشی یادگیری مؤلفههای آدر نظام

ین بوده است که ی ابتدایی تا دانشگاه همواره بر اورش از دورههای آموزش و پر. از سویی، هدف نظام(121،ص4932همکاران

-طور رسمی یا غیر(. یادگیری انسان به2040)فیلد ، های مختلف زندگی ادامه یابدهای گوناگون و در وضعیتیادگیری در زمینه

این درک استوار  این دیدگاه بر شوند.های رسمی نمیها محدود به محیطاین یادگیری دهد.سمی در سراسر دوران زندگی روی میر

ارج از رسمی در خغیرشود ولی یادگیری و منجر به مدرک رسمی می دهدری رسمی در مؤسسات آموزشی روی میاست که یادگی

آموزش  یدلیل نقش ویژههب دهد.اهم شده توسط سایر مؤسسات روی میهای فرمؤسسات آموزشی، در محل کار و از طریق فعالیت

که  اندالعمر دانستهنظران آن را محور یادگیری مادام، صاحبی اقتصادی و اجتماعیدر تولید و نشر دانش، تکنولوژی و توسعه عالی

های اخیر العمر در سالی یادگیری مادام(. ایده4933)کریمی و همکاران، شکل جدیدی را بپذیرد و طور اساسی تغییر یافتهباید به

های وجود آورده است . نظامی تعلیم و تربیت بهنظران تحولی در عرصهی صاحبقرار گرفته و به عقیده مورد توجهطور جدی به

، باید به پرورش یادگیرندگانی بپردازند که بخواهند و بتوانند به یادگیری سواز یکق این ایده ویژه آموزش عالی برای تحقّآموزشی به

 )همان(.  به گسترش فرصت یادگیری بپردازدنیز دوران زندگی ادامه دهند و از سوی دیگر  یدر بقیه

 های نوینی دردیدگاهوایتهد فیلسوفی در قرن بیستم است که با مطالعه و تسلط عمیق بر تحوالت علمی و فلسفی معاصر خود به 

سان نسبت به اندیشمندان معاصر وی ، ممتاز و متفاوت به . دیدگاه او در مورد ادراک و شناخت انباب آموزش و پرورش دست یافت
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ی شناخت انسان و ماهیت ذهن و ن با توجه به دیدگاه او در زمینهتوارسد که می(. به نظر می4933)زیباکالم ، آیدحساب می

 این زمینه دست یافت. اندازهای نوینی درالعمر را ترسیم کرد و به چشمشناختی یادگیری مادامی معرفتد آن، زمینهعملکر

دانش مورد تحلیل و بررسی ی شناسی یا نظریهفاوتی وجود دارد و در مبحث معرفتهای متدر باب ماهیت یا چیستی دانش دیدگاه

ی به . رشد تحقیقات فلسفی و علمشودرین مباحث تحقیقاتی بشر محسوب میتدامنهیکی از پرشناسی گیرد. امروزه معرفتقرار می

های متعددی تقسیم شده پردازند بلکه چنین مبحثی به شاخههای متفاوتی به آن میتنها رشتهمگیر بوده است که نهقدری چش

-ی علمی در باب ماهیت دانش همی فلسفی و نظریهیان نظریهتمایز م رغم داد و ستد میان فلسفه و علم،به  است. با این وصف،

-شناختی و مبانی تاریخی بهشناختی، مبانی جامعهاز سویی دیگر مبانی فلسفی، مبانی روان (.9،4951چنان باقی است )هملین,

تواند در شناختی میرفتشوند و مبنای معی برنامه درسی محسوب میدر حیطه ویژههای اساسی تعلیم و تربیت بهعنوان بنیان

ی شناختی نیز در توجیه فلسفی مؤلفهمبنای معرفت (.4930, بستر مبانی فلسفی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد ) یار محمدیان 

 (.4339سی دارد ) ارنشتاین ، ی در برنامه درهای یادگیرندگان نقش اساسیادگیری و ویژگی

 :های پژوهشپرسش

 در دانشگاه بر اساس دیدگاه وایتهد چیست؟ العمرتی رویکرد یادگیری مادامشناخهای معرفتمفروضه. 4

 توان ارائه داد؟انشگاه بر اساس دیدگاه وایتهد میدر د العمرای برای رویکرد یادگیری مادامصورتبندیچه . 2

 توان ارائه داد؟یتهد میدر دانشگاه بر اساس دیدگاه وا العمربعاد مفهوم یادگیری رویکرد مادامنقدهای درونی و برونی بر اچه . 9

 

 :ضرورت پژوهش

ندی و مبانی ی صورتبحال تحقیقی در زمینه به ی وایتهد صورت گرفته است ولی تادر مورد اندیشهه تحقیقات بسیاری کبا آن

توان به یالعمر نمی یادگیری مادامفته است. در واقع ، با کلید واژهالعمر بر اساس دیدگاه وایتهد صورت نپذیرفلسفی یادگیری مادام

ای در به صورتبندی ، شاید بتوانتربیتی وایتهد-یل و استنباط در متون فلسفیش تحلبا رو موضوع رسید امّا این مطلبی در باب

ی نوشته «وایتهد و ذهنیت»ای با عنوانِ قیقات نزدیک به موضوع حاضر مقالهیکی از تح العمر دست یافت.ی یادگیری مادامزمینه

گرای عمیق کاوی کرده است. به نظر او وایتهد یک تجربهد را در باب ذهن واباشد. استنر دیدگاه وایتهمی 2003پل استنر در سال 

-بر خالقیت ذهن داللت دارد و پیش گرایی عمیقتجربه کند.، ذهنیت انسان را ترسیم میاست که بر اساس رخداد واقعی از تجربه

 ( .2003 ،)استنر کندبعد عینیت و ذهنیت اجتناب می گانگی ماهیت ذهن به دوفرض ارزشی را در بر دارد و از دو



که از دیدگاه بسیاری  العمراز سویی دیگر اهمیت یادگیری مادامتسلط و چیرگی فلسفی وایتهد بر مسائل درک و شناخت انسان و  

 نماید.تأکید می ، بر اهمیت و ضرورت تحقیق حاضرترین رویکرد دانشگاه در قرن بیست و یکم تلقی شده استاز صاحبنظران مهم

 ژوهش:های پافتهی

العمر در بنای یادگیری مادامتوانند زیرشناسی دیدگاه وایتهد است که میهای معرفتی تحقیق حاکی از صورتبندی مفروضههایافته

نقد  نیز . در نهایتواهد شدتبیین خ ی حاضردر مقاله العمر در دانشگاه نیزهای یادگیری مادامدانشگاه قرار گیرند. در ضمن ویژگی

 العمر بر اساس دیدگاه وایتهد است مطرح خواهد شد.یق که ابعاد مفهوم یادگیری مادامبه موضوع تحق تنسب

 آلفرد نورث وایتهدشناسی، برنامه درسی، معرفت ،العمریادگیری مادام واژگان کلیدی:

 منابع:

تبیین و نقد مبانی فلسفی مفهوم  (.4932)مهرمحمدی، محمود  پرست، خسرو؛باقری نوع ، فاطمه؛با کالم مفردزی ، سمیرا؛حیدری

 .440-39، صص4ش ،9سال .نامه مبانی تعلیم و تربیتپژوهش یادگیری در طرح پایدیا.

 وایتهد و تعلیم و تربیت. تهران: دانشگاه تفرش و نشر حفیظ. (.4933)زیباکالم، فاطمه 

ویکرد دانشگاه در قرن بیست و یکم. تهران و العمر: رم(. یادگیری مادا4933، صدیقه؛ نصر، احمدرضا؛ بقراطیان، کاظم )کریمی

 : انتشارات سمت و دانشگاه اصفهان.اصفهان

 .العات فرهنگی: پژوهشگاه علوم انسانی و مط(. تهران4951ی شاپور اعتماد )تاریخ معرفت شناسی. ترجمه (.4351دیوید) هملین، 
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های جهانی شدن آموزش عالیسازی؟ راهبردهایی نوین بر چالشالمللییا بین سازیبومی  

 

 

ایمانی محسن زاده، حنیفه سارا  

 چکیده
هان به تکاپو و چالش آموزش عالی را در سراسر جنظران عالی از جمله مسائلی است که صاحبسازی و یا جهانی شدن آموزش بومی

گروهی بر جهانی  اند. لذاگیری نمودهکه هر گروهی از آنان به نوعی در این خصوص موضعحوینواداشته است، به

ند ررزند و بعضی دیگر بر این باوواصرار می(localization) نمایند و برخی دیگر بر محلی بودنتأکید می (globalization)شدن

 یترکیب دو کلمهکند و با برتسون از این دیدگاه طرفداری میای و محلی عمل نماییم که راما باید جهانی فکر کرده و منطقه که

 نماید. استفاده می(glocalization)  یبودن، برای بیان مقصد خود از کلمهجهانی شدن و محلی 

که در سطح جهان دارای  علوم مختلف است دانش در قلمرو یو توسعه یکی از اهداف اساسی مراکز آموزش عالی، رشداز سوئی 

ی علوم انسانی، ا در حوزهسوئی بیشتری برخوردار است. امّر مورد علوم دقیقه و تجربی از همو این امر دباشد رو مشخصی میقلم

و دانشگاه و آموزش آفرین هستند های محلی نیز در این ورطه نقشضمن وجود وجوه مشترک در سطح جهانی، گرایشات و نگرش

 به توجه حرکتی مستلزم باشند. چنینی دانش میو در صدد اعتال و بسط گستره کار دارند عالی با هر دو نوع قلمرو دانش سر و

 بر یفراوان هایها و چالشر جهانی شدن قرار داریم که داللتاست. در حال حاضر، ما در عص معرفت و دانش تمدنی و فرهنگی ابعاد

دهد، لذا تأثیر قرار مین تأثیرات آموزش عالی را نیز تحتای د.و معنوی دار فرهنگی و اقتصادی سیاسی، اجتماعی، مختلف قلمروهای

 آورد. همراه میبه کشور و آموزش عالی  مسئوالن ارشد را برای هایینگرانی و هاعلم، دغدغه مبانی هویت و با ارتباط این پدیده در

شدن توسط های برآمده از جهانیبرای چالشی عنوان راهکاردن آموزش عالی فرایندی است که بهالمللی شبین ،راستادر این 

است.  الزم امری سازی آموزش عالیالمللیبین گیریِرسد جهتو به نظر می نظران آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته استصاحب

 به توجه با و ،فرهنگی و فکری التقاط خصوصاً التقاط، از پرهیز منظور سازی دارد و بهالمللیویی، با توجه به مخاطراتی که بینس از

 آموزش هایریزیبرنامه در انتخابی دارد، رویکردهای تکیه ایرانی و اسالمی میراث دو منبع بر ما کشور عالی آموزش نظام این که

 کندمی ایجاب جدید عصر هایلذا ضرورت .کند فراهم رو  پیش جهان در ایرانی اسالمی تمدن اعتالی برای را راه بتواند عالی باید

های بومی و در این راستا به سهم و نقش نگرش و گیرد صورت سازیبومی و سازیالمللیرویکردهای بین به نسبت ایویژه توجه

 را مبذول نماید. های مربوط به آن توجه کافی ای علمی ناشی از مطالعات و پژوهشمحلی و دستاورده

های مختلف و حدود و علوم، تالش کرده دیدگاه سازیبومی هایظریهسازی و نالمللیبین حاضر در راستای بررسی ماهیت یمقاله

 باورها و حفظ کنار در ای تبیین کند که بتواندرویکردها را به گونه این نسبت پردازی کند و بر آن استها را مفهومی آندامنه

 المللیبین سطح در هم و ملی و بومی سطح در را هم جامعه فرهنگ و باورها دانش، مهندسی و پژوهشی علمی، یتوسعه ها،ارزش

-یافته .است شده استفاده استنتاجیـتحلیلی فلسفی تحقیق روش از هایافته تحلیل و تجزیه منظوربه پژوهش، این در سازد. محقق

های آن، از دانش های مفیدبهره جستن  از دانش جهانی و جنبههای پژوهش حاکی از آن است که در قلمرو علوم انسانی، عالوه بر 

ها را توجه نباشیم و آناند، بین به دستاوردهای نوینی دست یافتهکاوهای فراواونظران بومی نیز که در اثر کندمتخصصان و صاحب

 مند باشیم.ها نیز بهرفواید آنمغفول نگذاریم تا از 

 

 سازیسازی، بومیالمللیجهانی شدن، بین کلیدی: واژگان



 «دانشگاه اسالمی»؛ پرسش از هستی «دانشگاه»راه بر  یتطبیق استعاره

 89بابک حمیدیا

 چکیده: 

آن پرداخته شده اسـت و ایـن غفلـت از حقیقـت      یهای مرتبط با دانشگاه اسالمی به چیستی و چگونگی ادارهدر بسیاری از پژوهش

 یآن نیز اثری ژرف گذاشته است. در این پژوهش ضمن تطبیـق اسـتعاره   یاندازی و اداره دانشگاه اسالمی در چیستی و چگونگی راه

ـ لی، مبتنی بر حرکت جوهری صـدرالمتأ راه بر دانشگاه و مؤسسات آموزش عا عنـوان  ه تبیـین حقیقـت دانشـگاه اسـالمی بـه     لهین ب

اسـت و بـا نقـد برخـی      این پژوهش در واقع پرسش از هسـتی دانشـگاه اسـالمی   شود.  ضرورتی انکارناپذیر در دنیای مدرن اشاره می

 پردازد.   به تبیین حقیقت دانشگاه اسالمی می ،ها رویکردهای فلسفی به دانشگاه

 

 دانشگاه اسالمی، صدرالمتألهین، حرکت جوهریواژگان کلیدی: 
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 های دینی با رویکرد سیستمی به دانشگاه شناسی دانشگاه گونهتعریف و 

 

 90بابک حمیدیا                                                                                                                                        

 محمدامین تولی                                                                                                                                                          

 

 : چکیده

کند لذا تعریف جامع و  از آنجایی که دانشگاه دینی مفهومی انتزاعی است که مصادیق آن در قالب ادیان مختلف ظهور و بروز می

از این مفهوم تاکنون صورت نپذیرفته است. در این تحقیق با بررسی مراکز آموزشی که به نوعی با موضوع دین در ارتباط دقیقی 

های  بندی گردد و پس از بررسی اسامی گوناگون مراکز آموزشی دینی و بر اساس تقسیم هستند، نمایی کالن از این مراکز ترسیم می

 دانشگاه دینی خواهیم پرداخت. یبه تعریف پدیده منطقی و رویکرد سیستمی به دانشگاه

 موردی است.  یآزمایشی و نوعی مطالعهغیر یا روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی

دانشگاه با دین  کلیت سیستم. ارتباط 4های دینی بدین صورت شناسایی شدند:  شناسی چهار وجه اصلی دانشگاه گونهدر این  

دینی؛ دانشگاه با هدف خدمت به دین؛  نهادهای به وابستگی ؛دینی حقوقی یا حقیقی اشخاص توسط دانشگاه گذاری پایه)شامل: 

یندها و . ارتباط فرآ9حیث منابع انسانی(  . ارتباط ورودی دانشگاه با دین )شامل: دانشگاه دینی از2عنوان دینی برای دانشگاه( 

ها و در کل تکنولوژی؛ دانشگاه  ها، روندها، فرایندها، سیستم های دانشگاهی با دین )شامل: دانشگاه دینی از لحاظ روش پردازش

های دانشگاه با دین  . ارتباط خروجی1های آموزشی؛ دانشگاه دینی از حیث فرهنگ حاکم بر دانشگاه( و  دینی از حیث برنامه

 ز حیث محصوالت( که یک دانشگاه امکان دینی بودن بر اساس یک یا چند شاخص را دارد. )شامل: دانشگاه دینی ا

 

 دانشگاه دینی، رویکرد سیستمیواژگان کلیدی: 
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 شاخکی()با تأکید بر مدل سه های مهاجرت مغزها و پیامد آن در نظام آموزش عالیبررسی آسیب

 
   

 صفدر حسینی راد

 

 :دهیچک

 عنوانبه پیش هامدت از مهاجرت مغزها )فرار یا شکار( است که ییکی از معضالتی که نظام آموزش عالی با آن مواجه است پدیده  

 .است شده کشور علمی یگیر جامعهدامن امروزه آن هایآسیب و بوده مطرح کشورمان عالی آموزش یحوزه در جدی آسیب یک

 بر در کشور یک برای اقتصادی نظر از را باالیی هایهزینه کشور یک انسانی هایسرمایه عنوانبه نخبگان پرورش و تربیت چرا که

 بلکه اقتصادی فشارهای فقط نه ،زنندمی المللیبین هایمهاجرت به دست مختلف دالیلبه هاسرمایه این کهزمانی و داشته

ه بر همین مبنا، این پژوهش ب . کنندمی وارد علمی آن یجامعهکشور و  یک بر را زیادی فرهنگی و اجتماعی سیاسی، فشارهای

ین تحقیق پس از های آن در نظام آموزش عالی کشور بپردازد. اهای مهاجرت مغزها و پیامددنبال آن است تا به بررسی آسیب

  شاخکیسه مدل آموزش عالی کشور ازهای مهاجرت مغزها در فرار مغزها،  برای بررسی آسیب یهای بروز پدیدهپرداختن به زمینه

 قالب در توانمی را هاپدیده و رویدادها مفاهیم، از بسیاری که است منطقی هایمدل نوع از هامدل بندیطبقه گیرد که دربهره می

مهاجرت که  است ها بیانگر اینداد. یافته قرار تحلیل و تجزیه و مطالعه بررسی، مورد( زمینه و رفتار ساختار،) شاخکیسه نظری

ی انسانی مستعد، باألخص در آموزش عالی، از دست دادن سرمایهی علمی و هااز نخبه و دانشگاه خالی شدن کشور ،مغزها

 فرهنگی و واگذار کردن امور مهم کشور فکری، کاهش نیروهای علمی، ،فناوریو  کشور از لحاظ علم افتادگیعقب پیامدهایی چون

 پیشرفته از نظر علمی را در پی خواهد داشت. جوامع به شدن تروابستهو در نهایت تر پائینسطح  و کمتر به افراد با توانایی

 شناسیرت مغزها، نظام آموزش عالی، آسیبمهاج کلیدی: واژگان 
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 موجود واقعیت ثابت و محدود حصار در هرگز تا است بر آن داشته را او و بوده آدمی تکامل و حرکت عامل ترینبزرگ خواهیآرمان 

 یهمه ذهن در دور هایگذشته از شهرآرمان ساختنی اندیشه گرایی،کمال ینجهت همبه نشود. ساکن زندگی و طبیعت در

-جامعه چنین به رسیدن برای الگویی خویش، عالیق و افکار فراخور به کدامهر و بوده مطرح مختلف، مکاتب و متفکران دانشمندان

 و اساسی مطلبی آن، به بخشیدن قتحقّ چگونگی و هامؤلفه ،هاویژگی اسالمی، شهرآرمان خصوص در بحث. اندکرده پیشنهاد ای

 هایویژگی و صفات ،فردشبهمنحصر و خاص هایویژگی و توحیدنگر رویکردهای سبب به اسالم، دین چون. است اهمیت دارای

 .است خواهان خود مطلوب آرمانشهر برای را مشخصی

 زمینه ایجاد جوامع، سازیفرهنگ در ثیرتأ و هادانشگاه و عالی آموزش نظام حساسیت و نقش ایجامعه چنین تحقق راستای در

 فرهنگی هجمه برابر در مقابله و غربی، تمدن در موجود روابط ساخت در نشدن ذوب اسالمی، مطلوب و آرمانی سازیتمدن برای

 و صلح و معنویت یتوسعه و بسط یزمینه نمودن فراهم و مدارارزش و محورفضیلت شهروندانی تربیت و پرورش و مدرن استعمار

 جامعه، نیازهای تأمین دانش، تولید با هادانشگاه است. برخوردار باالیی اهمیت از انجامد،می انسانیت تعالی و رشد به که آنچه هر

 نتیجه در .دارندبر گام توانندمی خود اساسی نقش ایفای جهت در اجتماعی معضالت حلّ برای راهکار یارائه و متخصصان، تربیت

 انسانی نیروی تربیت و آموزشی هایبرنامه کارآمد اجرای مرهون متغیرها و عوامل تمامی یمالحظه با اسالمی شهرآرمان تحقق

 شهرآرمان تحقق در عالی آموزش نقش بررسی برای در این پژوهش. است عالی آموزش توسط ایجامعه چنین نیازهای با متناسب

 استفاده شده است. ایکتابخانه مطالعات روش بر مبتنی و تحلیلی-توصیفی تحقیق روش از اسالمی

 اسالم شهر،آرمان عالی، آموزش کلیدی: واژگان

  



 

آموزش عالی از منظر پساساختارگراییبررسی جایگاه فرهنگ در   

 

92، رسول کوکبی خرسند91ردیرضا حق و  
  
 

 

 دهیچک

های اصلی پژوهشگران علوم انسانی بوده است. هدف این پژوهش بررسی جایگاه فرهنگ در کی از دغدغههمواره موضوع فرهنگ ی

های کاوی و بررسی نوشتهاشد و با سندبتحلیلی می-توصیفیباشد. روش انجام پژوهش عالی از منظر پساساختارگرایی می آموزش

مراکز فرهنگی و در عین حال عنوان یکی از ازد. نهاد دانشگاه بهپردگیری میربوط به موضوع، به توصیف و نتیجهدر دسترس م

 شود. در مدرنیسم،محسوب میی مدرنیته های بارز دورهآموزش عالی یکی از نتایج و جلوه ساز در جوامع مطرح است. نظامفرهنگ

ی ند. آموزش عالی دورهشوت محسوب میسنّقت، نسبت به برای کشف و خلق حقیابزار بهتری  ،های علمی و حساسیت علمیروش

-همواره به دنبال اشاعه ط برای جامعه و افراد مناسب است؛ از این رومتوس یهای طبقهگذارد که ارزشمدرنیته فرض را بر این می

که فرهنگ جامعه را به بهترین شیوه، به نسل جدید های آموزشی عبارت است از ایناست. بر این اساس کار اصلی نظام آن ی

رسی فرهنگ اند. بری مدرنیته را به نقد کشیدههای دورهمدرن بسیاری از انگارهریانی پستعنوان جگرایان بهانتقال دهد. پساساختار

علم و دانش از پیچیدگی مضاعفی برخوردار است. اندیشمندان  یارتباط تنگاتنگ آن با مقولهدلیل در نظام آموزش عالی به

. در اندی مدرنیته، وارد کردهبه فرهنگ، با تعریف دوره و انتقاداتی اساسیفرهنگ دارند  یپساساختارگرا دیدگاه متفاوتی به مقوله

کنند و بیشتر مراً در حال تکوین ارزیابی میمستامری پویا و فرهنگ را  ها فرهنگ امری ایستا، متصلب و بسته نیست، بلکهنظر آن

توان طوری که بیرون و مستقل از آن نمیهگیرند. برای پساساختارگرایان فرهنگ امری عام است بعنوان یک فرایند در نظر میبه

اقتدار و خواست قدرت را در آن جستجو قدرت دارد و همواره بایستی  یارتباط وثیق با مفهوم و پدیده ،اندیشید. فرهنگ

ء و معنای روی آوردن به استیالادن فرهنگ برای تعلیم و تربیت به(. از نظر پساساختارگرایان در کانون قرار د4933کرد)قرایی،

 (. 4933 )باقری، جویی نسبت به آدمیان استسلطه

ی لهاند، یعنی دانش بدون مطرح شدن مسـأ طور تنگاتنگ به یکدیگر پیوند خورده و مقید شده از نظر میشل فوکو دانش و قدرت به

کننده بر ادراک ما از دانش و علـم  پیوستگی قدرت و دانش اثری مغشوش گونهچنین قدرت بدون دانش وجود ندارد. اینقدرت و هم

کننـد و از طریـق   اخت و تکمیل قدرت اجتماعی عمل میصدد س های نوین دربه نظر فوکو علوم و دانشدر نظام آموزش عالی دارد. 

باشند که ی میوی افراداعمال نظارت هر چه بیشتر رهای فردی و کارآمد علمی در صدد تحدید آزادی های فنی وتکنولوژی و روش
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فوکـو   یبـه عقیـده   ان برونـد. شـ های فردیدنبال آرزوها و هوسهای تکنولوژیک بهتوانستند خارج از نظارتمی در گذشته تا حدی

-هـا را بـا روش  اند که انسانبیشتر دست اندرکاران علوم انسانی، عامالن و کارگزاران عقالنیتیپزشکان و روان ،شناسانروان ،پزشکان

شـکنی،  مفهـوم ساختار  ی(. ژاک دریدا با ارائـه 4933 )ریتز، خود قرار داده است یهای علمی و تکنولوژیک تحت نظارت همه جانبه

هـا را در سلسـله   د آموزش عالی افراد، فنون و رشـته دریدا نها یکشد. به عقیدهتبی در آموزش عالی را به چالش مینظام سلسله مرا

ای داده اسـت و  هـای حاشـیه  سـانی و سـایر حرفـه   مراتبی تنظیم کرده است که ارجحیت را به علوم فیزیکی بر علـوم اجتمـاعی و ان  

لیغ فرهنگـی  کند که منجر به ایجاد و تبگذاری میبندی و ارزشدکتری، فوق لیسانس و لیسانس طبقهی مانند پژوهش را در مدارج

هـای  بط افقی و فرهنـگ دهند و رواسله مراتب را مورد تردید قرار میشود. پساساختارگرایان مشروعیت این سلفراگیر برای افراد می

    (.4932)بلولند، کنندمحلی را جایگزین آن می

 

 ، فرهنگ، آموزش عالیپساساختارگرایی، مدرنیته کلیدی: کلمات

 منابع

، فصلنامه تعلیم و تربیت، تهران: «شناسی پساساختارگرااسالمی عمل با انسان وارهبررسی تطبیقی طرح(. »4933) باقری، خسرو

 تابستان  ،33وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران، دوره جدید شماره 

پرویز شفا، فصلنامه نامه فرهنگ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد  یترجمه« پسامدرنیسم و آموزش عالی»(. 4932) هارلند بلولند،

 70اسالمی، شماره 

 محسن ثالثی، تهران: علمی یترجمه« شناسی در دوران معاصرنظریه جامعه(. »4933) جورج ریتز،

 ،هنر و ارتباطات، سال دهم ، نامه پژوهش فرهنگی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ«گراییفرهنگ و پساساختار»(. 4933) حسین قرایی،

 سوم، شماره هشتم یدوره
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کید دریدا با تأ های اصلی فلسفی بوده است که تا به امروز نیز مطرح است.دوم قرن بیستم ساختارزدائی دریدا از گفتمان ینیمهدر 

-دارد. دریدا در بهحذر میواژه و از فاقد ابهام بودن آن بر از نگاه سطحی به آن  31زداییساختار یی واژهبر بافتمند بودن ترجمه

 یای آن از واژهمعنای نهیلیستی نیچهبرای دوری از خطور جوید، اما بهره می 37هایدگری تخریب یگیری این واژه از واژهکار

. دریدا برای مقاصد خود در مواجهه با ساختارگرایی که گفتمان غالب زمانه بوده از ساختارزدایی سخن کندمی استفاده ساختارزدایی

آن. به زعم او ساختارزدایی نه تحلیل  بر علیهعین حال حرکتی  دررکتی بوده در دل ساختارگرایی و ساختارزدایی خود ح میگوید.

-دست میبه «بافت»ی ارزش خود را تنها در ساختارزدای .دو خود موضوع ساختارزدایی هستند زیرا حاصل کار این است و نه نقد.

ها ساختن تناقض . تفکر پست مدرن با آشکاراز جنبش پست مدرن استی پیشتی مکتب ساختارزدایی و چهرهآورد. دریدا نویسنده

های دوتائی است زدایی شامل جستجوی تقابلساختار .تجوی حرکت به فراسوی مدرنیسم استت اروپای غربی در جسدر درون سنّ

صحیح و غلط، که به مثابه واژگان قبیل خیر و شر و  ؛ ازاندهای دوجانبه تعریف گردیدههم وابسته توسط ناسازگاریبهکه به طرزی 

: تقابل کندای فکری پافشاری می لهسنت فکری غرب بر سر مسأکند که . دریدا استدالل میکنندسس تفکر مدرن عمل میمؤ

گفتار ، یعنی مکملی برای به مثابه تقلید خطی گفتار دوگانه بین گفتار و نوشتار که در آن گفتار بر نوشتار برتری دارد. نوشتار صرفاً

ی شروع دریدا، نقد ا نقطهامّ سازی این تقابل است.لین استراتژی ساختارزدایی وارونهروش صحیح تبادل نظر. او شده و نهتلقی می

-بین دال و مدلول قراردادی است و می یرابطه شود.. سوسور بین دال و مدلول تمایز قائل میی سوسور است«نشانه»او به مفهوم 

دال منجر به معنا یا وجودی ثابت و کلی )مدلول  گوید اگرچه. دریدا میدر نظر گرفت «کد»را به مثابه یک توان آن قرارداد 

کند که چنین اتفاقی برای فلسفه نیز افتاده است و سراسر مکانیسم . دریدا ثابت میشود اما آن خود دالی دیگر استاستعالیی( می
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نیستند امّا یکی بر دیگری ارجحیت ها برابر کند که این تقابلهای دوگانه. هرچند دریدا اشاره میبلاین زبان مبتنی است بر تقا

رو . دریدا از آناست «غیاب»بر « حضور»ب به ترجیح دهد گرایش تفکر غرمیی عمل زعم دریدا آنچه به این نابرابری اجازهدارد. به

نوشتاری است که  ی. تنها نشانهدهد، به نوشتار بیش از گفتار اهمیت میکندبنا میکه توصیف خود از زبان را بر دال و نه مدلول 

 «آوامحوری»ین پاسخ غربی به دریدا از ا .، جایگاه وجه مدلول استجایگاه وجه دال و گفتار ،. نوشتارکندتوهمی از حضور ایجاد نمی

ترین . محوریراندگروه دوم را سرکوب کرده و به حاشیه می ،گفتار بر نوشتار . این برتری دادنکندعنوان گفتارمحوری یاد میتحت

-است حضور و وجود انسان در زمینه چه که در آوا محوری حائز اهمیت. آنمحوری یا صدا محوری است محوری، آواعنصر لوگوس

گفتار مبتنی بر توان ادعا کرد که صدا تنها ی. بنابراین مادبیات، تعلیم و تربیت و غیره است، شناسی، سیاستهایی چون جامعه

 واقع گفتار بخشی از معنای خود است. . درحضور فیزیکی نیست

واقع ضرورت فرهیختن و نقش تاریخی تربیت و فرهیختگی در روشنگری و  در محور بوده است.نظام تربیتی غرب نیز نظامی لوگوس

کند که این پروژه توسط نوع خاصی از ایدئولوژی یا روایتی از من استدالل می. بوی مدرنیسم بوده است، در دل پروژهبخشییرهای

رو به جلوی داند و از این طریق فرایند ها و هنجارهای در خدمت انسان میفرهنگ برساخته شده که جهان را به مثابه ارزش

 خودشان را به مثابه نوع خاصی از موجودات با نوع خواهد تاها میروایت فرهنگ از انسان د.شوآفریده می تدریس و یادگیری مجدداً

فرایندی است که در آن که انسان شدن . اول اینخواهد انسان بودن را بیاموزد. روایتی که میخاصی از روابط با دنیا درک کنند

رایند یادگیری است که در که انسان شدن یک ف. دوم آنگرددیوری و مشارکت در فرهنگ رفع مبهنگامی از طریق غوطهنقصان و نا

، از یادگیری باید بر تدریس داللت کندکه . سوم آنکندو آنها را با علت و برهان جایگزین می کندرام می، غرایز ذاتی را آن دانش

ری درس نیز به مثابه ساختاکالس  .شود فراهمدانند، کسانی که میشده باشد و از سوی مند و کنترلنظام، رو باید تعمدیاین

. هستیمهایی نظیر استاد/دانشجو، دانایی/جهل و صدا/خط ناپذیر در روایت بزرگ تعلیم و تربیت  است که در آن شاهد تقابلانعطاف

ای بر دال شدن مجدد  شود که سوسور عقیده، مختوم به انقیاد دانشجو به مثابه مدلول استعالیی میگفتار مسلط استاد به مثابه دال

است؛ آرشیوی که قلمرو استاد به مثابه  برای آرشیو فرهنگی دانش استاد ، نوشتار خطریفیزیکِ حضور گفتاردر متا آن ندارد.

. کند، مقاصد تربیتی را محو میی معنایی و تجربی تأویل از طریق یک متن. نوشتار با گشودن حوزهباشدمیرسان حقیقت آذوقه

دهد که باید ای انجام می این کار را با ترک کنترل از روی معناسازی سوژه شود.مکمل تدریس میگیرد و نوشتار جای معلم را می

ها در خواهد کرد سعی دارد تفاوت ای رو در رو آموز را وارد رابطهت برخاسته از صدا که معلم و دانشا تربی. امّرا درک کند هانشانه



اولویت خواهد بخشید. یادگیری از طریق  35را بر خط 31ضور صداوار، حوسنتریک این تبادل دیالوگ. وجه لوگتفسیر را کنترل کند

کالسی یک کالس . چنین 33، تقلید کند و تکرار کندتی که دانشجو باید به ذهن بسپاردروایا وایات اصلی تربیتی رخ خواهد داد،ر

واقع مربی  در .ی را آموختور میتوان اخالق هنجارچیز هست به جز کوششی برای نشان دادن این امر که چطعادالنه نیست. همه

. (2004 ، دریدا و آموزش و پرورش،اتواند عدالت را در کالس حاکم کند زیرا عدالت وابسته به فقدان کنترل خطی است )بیستنمی

صورت کلی و های ساختار بهنوشتار حاضر سعی دارد تا به مسئولیتشدن صدای همه دانشجویان است.   عدالت مستلزم شنیده

عنصر گفتار به مثابه گفتمان بنابراین این نوشتار با شناسایی بپردازد.  «آن دیگری»قبال دانشجو به مثابه  صورت جزئی دراستاد به

ای تحلیلی امکان تعلیم و تربیت نوشتار محور را بررسی نماید و  ، سعی دارد به گونهمحوری در کالس ، و شناسایی عناصر گفتارغالب

عناصر  در نظام آموزش عالی و و بروز عناصر تربیتی گفتار محور شی تحلیلی و استنتاجی چگونگی ظهورکوشش بر این است تا با رو

برداری و فضای گیرد. ابزار گردآوری مطالب نیز فیشاین تحقیق در نوع تحقیقات نظری جای می. و متغیرهای آن تبیین گردد

 . تاسمجازی بوده

 ، نوشتار تربیت، گفتارمحوریساختارزدایی،  تعلیم و  کلیدی: کلمات
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 اخالق پژوهش در آموزش عالی 

 

 اسفندیار خواجه کولکی

 له:بیان مسأ

 فرهنگی، هایحرکت قراول پیش عنوانبه دانشگاه و است انسانی جوامع کمال و بقا رمز اخالقی، هایارزش و اصول به توجه

 فراهم را جامعه پایدار توسعه و پیشرفت بسترهای اخالقی، معیارهای و اصول رعایت بر تأکید و توجه با جوامع، سیاسی و اجتماعی

 کنند،می هدایت کار پایان تا آغاز از را پژوهش که ایاخالقی اصول به و است ایحرفه اخالق از ایشاخه پژوهش، اخالق .کند می

 در پژوهش اخالق رسدمی نظر به که حالی در است.بوده  پزشکی یحوزه پژوهش در اخالق به توجه بیشترین تاکنون،. پردازدمی

 علمی یجامعه از فراتر ها،پژوهش گونهاین نتایج و هایافته که دلیل این به انسانی اهمیت بیشتری دارد. های دیگر مانند علومحوزه

 به پرداختن حاضر، یمقاله هدف رو،این  از. است ارتباط در بشر زندگی مختلف ابعاد با و شودمی مربوط به محیط هم و فرد به هم

 پژوهش اخالقی مسائل بر نظارت منظوربه هاییکمیته یا هاانجمن تدوین لزوم بر تأکید و علوم انسانیی حوزه در پژوهش اخالق

 .است

 در اخالق بحث مارتین هامرسلی کهطوریبه است گرفته قرار توجه مورد شدت به اخیر هایسال در پژوهش در موضوع اخالق

 هایصورتبه همیشه پژوهش، در اخالقی غیر زیرا مسائل داند،می اجتماعی علوم با درگیر موضوع اجتماعی چهار از یکی را پژوهش

 کمیته توسط شده پذیرفته مقاله 9215( با بررسی 2007) دویرز و اندرسون سون، مارتین که طوریبه داشته است وجود گوناگون

 و فرد مطلبی) اندشده غیرعلمی و غیراخالقی مسائل دچار مورد یک در حداقل این مقاالت از یک هر که کندمی بیان پژوهشی

  .(4934 دیگران،

 در محقق اخالقی وظایف یدهنده نشان که تحقیق جامعی پژوهش، در اخالق یزمینه در شده انجام تحقیقات گستردگی وجود با

 وظایف تدوین در مورد جامع یتحقیق انجام و شودمشاهده می کشورمان در باشد، کمتر -آموزش عالی یژه در حوزهویهب- پژوهش

موضوع  این برای درکی قابل و چارچوب مشخص کهاین برای بنابراین .رسدنظر میبه ضروری پژوهشگران اخالقی هایمسئولیت و

بندی ی اهمیت آنها به اولویتی درک درجهو برا را شناسایی کنیم پژوهش در اخالقی هایمؤلفه است الزم ابتدا کنیم ترسیم

 .کنیم طراحی پژوهش در مسائل اخالقی هدایت برای چارچوبی بتوانیم آن از استفاده با تا بپردازیم



 سؤاالت پژوهش:

 های اخالق پژوهش در آموزش عالی کدامند؟سؤال اول: مؤلفه

 توان تقسیم کرد؟  آمده را به چند حیطه می دستههای بسؤال دوم: مؤلفه

 آمده با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی چقدر است؟ دستهبهای ها و مؤلفهسؤال سوم: وزن هر یک از حیطه

 چارچوب نظری:

آموزش عالی کشورهای  سراسر در گسترش حال و در شده غرب مشتق فلسفی تفکر از زیادی حد تا پژوهش، در اخالق اصول

را برای اخالق در پژوهش (کشورهای پیشرفته ضرورت تدوین چارچوب و استاندارد 2002هیلسینکی ) یپس از بیانیه .است جهان

این کشور صورت داد،  دانشگاه 49با یک تحقیق گسترده که از  2001 سال عنوان مثال وزارت آموزش ژاپن دربه ؛انددرک کرده

 رفتارسوء هایی را برای مجازاتروش کند و حاصل از رعایت اخالق در پژوهش اطمینان د تاوجود آورهرا ب اخالقی رفتاری کدهای

 (.2003)مک فارلین و ساتو،  طراحی کند پژوهش در

اسان ( بریتانیا با استفاده از نظرات کارشن Council for Industry and Higher Education) شورای صنایع و آموزش عالی

راهنمای های انگلستان چارچوبی عملی را برای مسائل و موضوعات اخالقی فراهم کرده است که دانشگاهمؤسسه و  400بیش از 

 بیان استانداردهای و عمل آزادی دانشجویان است و شامل مواردی چون:های پژوهشی، اساتید و رفتار اخالقی افراد در مؤسسه

 بودن محرمانه نفعان؛ذی و کارکنان با ارتباط رقبا؛ با همکاری تجاری؛ هایفعالیت روابط و شده؛ رشوه؛علمی؛ ارزیابی کدهای نقض

 و ایمنی زورگویی؛ بهداشت؛ و اذیت و آزار تبعیض؛ عدم مراقبتی؛ وظیفه فرهنگی؛ مسائلمنافع؛  تضاد ها؛داده از حفاظت اطالعات؛

از  برای پشتیبانی ییهامکانیسم کنندگان،میندانشگاهی و تأ های؛ سوءاستفادهادبی آثار از اقتباس نفعان؛ذی به تعهدات امنیت؛

 (.2044عمومی است )بلیک و دیگران ،  منافعکنندگان و شرکت

یدن الهام بخش وهدایت  برای دارد قصد کلی و آرمانی است و  اصل پنج طرفدار( 2002) از سال (APA) انجمن روانشناسان امریکا

 و کاربردی بودن نرساندن، زیان و سودعبارتند از:  اصول این ای در پژوهش باشد.حرفه اخالقی آرمان باالتر بردن و شناسانروان به

 (.2001مردم )لینگ ورث،  کرامت و حقوق به احترام و ، عدالتصداقت مسئولیت،



آموزش عالی وجود ندارد، خندقی و پاک  یپژوهشی یا آموزش آن در حوزه مشخصی برای اخالق در کشورمان نیز چارچوب

ت ویان از طریق ارتباط با اعضای هیأدرصد از دانشج 13( در پژوهش خود در دانشگاه فردوسی مشهد دریافتند که 4934مهر)

  اند.هیچ آموزشی در این زمینه نداشته درصد نیز 23اخالق پژوهشی را کسب کردند و  ،درصد از طریق کتاب یا دوره 49علمی و 

 پژوهش: روش

ابتدا با تکنیک . شودمی محسوب توصیفی تحقیق یک ها،داده گردآوری نظر از و است کاربردی ماهیت، و هدف نظر از حاضر تحقیق

اند، معیارهای اخالق اب شدهاهواز که بصورت هدفمند انتخ دانشگاه شهید چمران علمی هیات کالسیک تعدیل شده از اعضای دلفی

 و گردید مشخص معیارها نهایی فهرست و اصالح معیارها این برگشت و رفت راند سه و طی دست آمدههعالی بپژوهشی در آموزش 

 شد طراحی ایپرسشنامه معیارها، زوجی یمقایسه صورتبه و آن به توجه با سپس. شد ترسیم مراتبی سلسله درخت آن براساس

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری  و با استفاده از نظرات بود( زیرمعیارها و معیارها مقایسة منظوربه) هامقایسه شامل که

 سلسله تحلیل فرایند تکنیک استفاده از آوری شده تا باها جمعداده نامه و تز خود هستند،شگاه چمران که مشغول انجام پایاندان

 .شوند بندیاولویت و دهیوزن EXPERT CHOICE افزار نرم و  (AHPمراتبی)

 یک یا موضوع یک مورد در متخصصان از گروه یک از نظرات استخراج برای تحقیق مند درنظام روشی یا رویکرد تکنیک دلفی

 و رقیب یگزینه چند با گیریتصمیم عمل که هنگامی در مراتبی سلسله تحلیل . فرایند(4935دیگران، و احمدی) است سؤال

 روش این اساس. باشند کیفییا  و یکمّ دنتوان می شده مطرح معیارهای. گردد استفاده تواند می روبروست گیریتصمیم معیار

 در ارزیابی مورد رقیب های گزینه راستای در را فاکتورها از یک هر وزن مقایسات این. است نهفته زوجی مقایسات بر گیریتصمیم

 یکدیگر با را زوجی مقایسات از حاصل هایماتریس ای گونه به مراتبی سلسله تحلیل فرآیند منطق نهایت در. دهد می نشان تصمیم

 (.1-5 صص ،32پور، قدسی) آید حاصل بهینه تصمیم که سازد می تلفیق

 ها:یافته

ها دست آمد. این مؤلفههآموزش عالی ب یعمومی برای اخالق در پژوهش در حوزه یسه مؤلفه نظرات اساتید، بررسی از پس

برای  نیز زیر مؤلفه های زیر پژوهشگر. با و ارتباط( پژوهش نتایج انتشار) جامعه با ارتباط نندگان؛کمشارکت با ارتباط عبارتند از:

 دست آمد:ههریک از آنها ب



خصوصی؛ ناشناس ماندن  رعایت حریم؛ آگاهانه رضایت ؛(انسانی آزمودنی)پژوهش  در کنندگانشرکت با مرتبط اخالقی اصول-

 نرساندن.  آسیب بودن؛ها؛ محرمانه آزمودنی

 بودن.  همگانی پژوهش: صداقت؛ نتایج انتشار با مرتبط اخالقی اصول-

جامعه؛ حقیقت  ضروری مسائل به پرداختن ای؛ امانتداری؛ شهامت؛حرفه مسؤولیتشایسته؛  پژوهشگر: رفتارهای با مرتبط اخالق-

 ویی.گپاسخمقررات؛  و هاسیاست قوانین؛ فهم و درک جویی؛ نقدپذیری؛

هستند قرار گرفت و ترتیب  خود ینامهد و دکترا که در حال انجام پایانها در اختیار دانشجویان کارشناسی ارشلفهسپس این مؤ

 مد.دست آهها باولویت

 مالحظات اخالقی، آموزش عالی، تکنیک دلفی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی اخالق پژوهش، واژگان کلیدی:

 منابع:

 علوم در آموزش ایرانی مجله تحقیق، در ابزاری: دلفی تکنیک(. 4935)پروانه اباذری، و خدیجه نصیریانی، اله؛ فضل احمدی،

 457-437 صص ،4935 تابستان و بهار پزشکی،

، 2 و4 های شماره سوم، سال فنّاوری، و علوم در اخالق ی اجتماعی، فصلنامه علوم درحوزه پژوهش (. اخالق4935خالقی، نرگس)

 .4935بهار و تابستان

(. آموزش معیارهای اخالق پژوهش: ضرورتی انکار ناپذیر در برنامه درسی آموزش 4934خندقی فر، مقصودامین و پاک مهر، حمیده)

 .4934، زمستان 1عالی، فصلنامه اخالق در علوم رفتاری، سال هفتم، شماره 

 .کبیر امیر صنعتی دانشگاه: تهران ،AHPمراتبی سلسله تحلیل فرایند(. 4932)حسن سید پور، قدسی

و  فردی های ویژگی: عالی آموزش در پژوهش (.  اخالق4934مطلبی فرد، علیرضا؛ آراسته، حمیدرضا؛ محبت، هدیه و دستا، مهدی)

 هشمار پنجم، سال ،(اطالعات فناوری و رسانی اطالع و کتابداری علوم) شناسی دانش پژوهشگران، فصلنامه ای حرفه های مسئولیت

 .4934زمستان  ، 43
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 واسازی در آموزش عالی

 

 99 مهدی خبازی

  سید احمد واردی 

 محمد آسور                                                                                                                                                                  

 

  :دهیچک

-تنوع در مؤسسات آموزش عالی مانند دوره کز آموزش عالی و ایجادی مراکمّ یهای اخیر توسعهیکی از رویکردهای کشور در سال

کاربردی، تحصیالت تکمیلی و غیره  علمیهای خودگردان، دانشگاه آزاد، دانشگاه غیر انتفاعی، دانشگاه های پیام نور، شبانه، پردیس

ش نیروی انسانی و گذاران در این عرصه، افزایش آگاهی مردم، توسعه و آموزگذاری و تالش سیاست. شاید به بیانی هدفبوده است

ت و تنها این شرایط کافی نیسکه وده است اما باید توجه داشت های بیشتر باجتماعی کشور و ایجاد فرصت-چنین رشد فرهنگیهم

-های اخیر به گونهها در سالها و رشتهنشگاه. این در شرایطی است که افزایش داها نیز توجه داشتباید به کیفیت خروجی دانشگاه

رستان هستند دارای دانشگاهند. حال ای یا دبیی و حرفهه است که حتی شهرهایی که فاقد امکانات مناسب آموزشی مانند فنّای بود

گرایی ؟ مدرکها چه نقشی در  بهبود تراز علمی و فرهنگی جامعه و کشور داشته استی دانشگاهاین افزایش کمّکه ال اینجاست سؤ

ن های آزمون و خطای آموزشی موجب هدر رفتدر سطح کالن کشور و اجرای برنامهانسانی  ریزی درست آموزشی وو عدم برنامه

رفتن از منظر جامعه شود. متأسفانه دانشگاه و دانشگاهو منابع انسانی در کشور شده و مانع حرکت در مسیر حقیقی میها سرمایه

ه دانشجویان در چرا ک ؛ها هم نوعی ایجاد اشتغال تلقی گردیدهرسد برای دولتنظر مییک هدف تعیین گردیده و بهعنوان به صرفاً

گرایی و هجوم به هند بود. مدرککه مشغول تحصیل هستند جویای کار هم نخوا تا زمانی گنجند و احتماالًآمار بیکاران نمی

آموزش عالی ما قابل که در نظام باشند ، از جمله معضالتی مینامهوشی، بازاریابی پایان، مقاله فرها برای گرفتن مدرکدانشگاه

گرایی عنوان متنی در نظر گرفته شده است که در فضای حاکم بر آن مدرکی آموزش عالی به. در این پژوهش مقولهکتمان نیستند

صل دهد حاتری از آنچه رخ میده از روش واسازی درک عمیقشود با استفاصورت یک رویکرد غالب، نمایان است و سعی میبه

 . شود

                                                             

99 دانشیار دانشگاه مازندران .  



 های پژوهش : پرسش

 ؟رویکرد غالب و مراحل واسازی در آموزش عالی چیست

 ؟نتایج حاصل از واسازی چیست

 :روش پژوهش

فکری  ای انجام شده است و با استفاده از مراحل واسازی  به تبین جوّی کتابخانهبرداری و مطالعهاین پژوهش با استفاده از فیش 

توان واسازی سختی میای پژوهش فلسفه تعلیم و تربیت بههنگاهی به رویکردهای کیفی در روش . باپردازدحاکم برآموزش عالی می

برحذر داشته امر ، خود مخاطبانش را از این ؛ کما اینکه دریدامعنای معمول این کلمه در نظر گرفتی روش پژوهش بهمنزلهرا به

یدا با . در واقع در(931،  4933قرار دهند )باقری ،  هاگیرند و آن را در کنار سایر روش چون روشی فلسفی در نظرکه واسازی را هم

ا به هر امّ .(4930نقل از سلحشوری ،  4931) دشتی ،  آوردز به ساختارشکنی استعالیی روی میمرک-به هم ریختن ساختار حاشیه

کارگیری راهبردی مشخص در مورد آن هر مواجهه با یک متن یا بال دفعّ ین مداخلهتوان انکار کرد که واسازی متضمّنمیحال 

توان آن را مبتنی دی الگوریتمی فاصله داریم اما میواقع در واسازی از روشمن(. گرچه به4933نقل از باقری ،  4333ورن ، است )م

 (.4933 دیگران قابل ارائه است )باقری ،صورت رهنمود کلی به مندی دانست که بهبر نوعی ضابطه

 :های پژوهشیافته

ا دریدا در دیدگاه ساختارگرایان اهمیت داشته است امّگردد. گرچه این امر برای با در نظر گرفتن یک متن آغاز می مراحل واسازی 

از نظر وی متن محدود به امر  داند.چنان برای متن اهمیت قائل است و واسازی را معطوف به متن میپساساختارگرایانه خود هم

متن در نظر گرفته  ی، نهادهای اجتماعی و اعمال فردی و اجتماعی نیز به منزلهذشته نیست بلکه رخدادهای اجتماعی، سیاسیگ

های غالب و بعد باید قطب ی. در مرحلهعنوان متن در نظر گرفته شده استدر این پژوهش نظام آموزش عالی بهمی شوند که 

-ها می. این قطبتضادی میان دو قطب جریان دارد ،دریدا در هر ساختار یا متنی در متن بازشناسایی گردند. به عقیدهغلوب م

گرایی یا عنوان قطب غالب در برابر پژوهشگرایی بهتوانند جسم و روح، فرد و جامعه، زن و مرد باشند. در این پژوهش  مدرک

قهرآمیز است که ای ای خنثی نیست بلکه رابطهها رابطهی قطب. رابطهشونددر نظر گرفته می عنوان قطب مغلوبگرایی بهدانش

امروز به شهرهای کوچک  ،نامهی در کشور و فروش مقاالت و پایانگرایها بر دیگری برتری دارد. موج مدرکطی آن یکی از قطب

نمایند. عالوه رهای کوچک و روستاها شعبه باز میای در شهیهریزنجهای ه آزاد و پیام نور مانند فروشگاههم رسیده است و دانشگا

گرایی ب به حاشیه رانده شدن آموزش عمیق، تحقیق و پژوهشهای دکتری چند ده نفره و مواردی از این دست موجبر آن دوره



، مواردی از هر دو ک مجموعهگرایی وجود ندارد و حتی ممکن است در یگرایی و پژوهشت. البته مرز روشنی بین کمیّشده است

حکایت از آالیش بین  یک در فضای دانشگاهی کشور چقدر است و اینتکاء به آمار مشخص کرد که سهم هرتوان با اباشد و نیز نمی

د نه مانپذیرند و زمینا معتقد است متن و زمینه از هم تأثیر می. دریدد باید متن را در زمینه قرار دادبع یدر مرحله قطب ها دارد.

 عنوان مکمل طبیعت ودارضایی را بهـ، خدعاـعنوان مگردد . او بهملی خطرناک موجب  شروع واسازی میمک

 

 

 

 

 

 

 

گرایی خطرناک دانسته و گردد آن را برای طبیعتاین استدالل که موجب عقیم شدن میکند و با گرایی جنسی روسو ذکر می

 گرایی در(. اگر بخواهیم برای قطب غالب مدرک105:  4933باقری ، ) داندمی روسوگرایی شکنی طبیعتی ساختفراهم آورنده

گرایی است اما مکملی ت نگری در جامعه خود مکمل مدرک. کمیّنگری اجتماعی استکمیّت، آموزش عالی یک زمینه ذکر نمائیم

، سطح باالی مدارج  و تحصیالت رسیدجامعه به  ی، وقتی همهگرایی و اشباع شدن آنگیر شدن مدرکخطرناک؛ چون پس از همه

گرایی برای تی بین افراد ایجاد کند. در واقع با غالب شدن مدرکتواند تمایز کمیّدهد و نمیدیگر ارزش نسبی خود را از دست می

-ی ساختوده و زمینهگرایی ب، مکملی خطرناک برای مدرکنگریاتکا نخواهد بود. لذا کمیّتتی قابل، کمیّهمه، دیگر سطح مدرک

 . آوردشکنی قطب غالب را فراهم  می

جرایی و ناشی از کاربرد عمدی سازی را اآورد. البته دریدا جریان وارونهسازی آنها رویهای تضاد باید به وارونهپس از کشف قطب

تبدیل به قطب  گرایی از قطب غالبدرکم سانداند. بدیناقتضائات ساختاری مورد مطالعه مینحوی عمل به داند بلکه آن را بهنمی

 . رایی باید به قطب غالب تبدیل شودگمغلوب شده و پژوهش



 

 

 

 

 

 

 

 

 

در ساخت که در موقعیت غالب قرار گرفت تحت مفهوم جدید به جز آنچه محوری این است که قطب مغلوب پس از آن یا نکتهامّ

نتظار داشت که ساختار قبلی توان اکه واسازی رخ داده دیگر نمیه اینبا توجه ب .(4334، گردد )دریداقبلی وجود داشت آشکار می

مفهوم جدیدی قرار گیرد؛ لذا گیرد ناچار باید در پس از واسازی در اولویت قرار می مفهوم جدید باشد و قطبی که یکنندهتعیین

 .گیردر میب غالب قراعنوان قطعنوان کارآفرینی بهپردازی جدید تحتگرایی در مفهومپژوهش

 

 

 

 

 



 

 ، آموزش عالیواسازی، مدرک گرایی کلیدی: کلمات

 :منابع

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی  ی: پژوهشکدهی پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت. تهرانها(. رویکردها و روش4933باقری ، خسرو )

 علی سینا : دانشگاه بوم و تربیت. همدانفلسفه تعلی . نگاهی به رویکردهای تحلیل و  فراتحلیلی در(4930سلحشوری ، احمد )

 

Derrda , J.(1991) . Letter to japanese friend (D. Wood and A.Benjamin, Trans.). In Peggy Kamuf 

(Ed), Aderrida erader: Between the blinds (pp.270-276). New York : Columbia University Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استقالل دانشگاهی، آزادی علمی: مدیریت در عصر پساساختارگرایی

 

 محمد خادمی کُله لو

 چکیده:

ــد   ــر کلی ــی دو عنص ــگاهی و آزادی علم ــتقالل دانش ــه   اس ــور ب ــر کش ــالی ه ــوزش ع ــام آم ــی ی در نظ ــمار م ــابق  ش ــد. مط ــا آی ب

و اجتمـاع علمــی مربـوط بــه آن    مؤسسـات آمــوزش عـالی   4335هـای بــر آمـده از کنفــرانس عمـومی یونسـکو در نــوامبر      توصـیه 

کـارگیری ایـن   ه شـود تـا آنـان نیـز بتواننـد بـا بـه       هـای فکـری و وجـه اخالقـی آنـان پـاس داشـت        همواره انتظار دارند تـا ظرفیـت  

-انـد دفـاع کننـد. آنـان هـم      هـای جهـانی پذیرفتـه شـده کـه مـورد تبعـیض واقـع شـده          هـای  فکـری و اخالقـی از ارزش    ظرفیت

ای از حقـوق و وظـایف مــورد توافـق جامعــه     عنـوان مجموعــه اسـتقالل دانشـگاهی بــه   از آزادی علمــی و چنـین انتظـار دارنــد کـه   

پـیش رو ضــمن   یگـوی آن باشـند. مقالــه  پـذیر بـوده و پاســخ  ر عـین حـال نســبت بـه جامعـه مســئولیت    علمـی لـذت ببرنــد و د  

لســفی پساســاختارگرایی در رابطــه بــا چنـین طــرح دیــدگاه ف نقـد و بررســی ضــرورت اســتقالل دانشــگاهی و آزادی علمــی و هــم 

هــای  هــا، شــناخت هــا، تشــخیص ن کنــد کــه چگونــه دیــدگاه پساســاختارگرایی بـا توجــه بــه دریافــت یســعی دارد تبیــ ،مـدیریت 

گرایـی بـه بـازتعریف کارکردهـای مـدیریتی پرداختـه و دو عنصـر آزادی علمـی و اسـتقالل دانشـگاهی            متفـاوت و بـاور بـه کثـرت    

تحلیلـی حـاکی   -. نتـایج حاصـل از ایـن پـژوهشِ مـروری     دهـد  ام آموزش عالی و بـه ویـژه دانشـگاه قـرار مـی     را کانون مدیریت نظ

ــعه  ــه توس ــت ک ــام       یاز آن اس ــش در نظ ــر بخ ــدیریت اث ــی م ــای اساس ــی از کارکرده ــی یک ــگاهی و آزادی علم ــتقالل دانش اس

 هـای  ری کـه تغییـر و تحـول از خصیصـه    ویـژه در عصـ  سـد کـه ایفـای ایـن کـارکرد اساسـی بـه       ر آموزش عالی است و به نظر مـی 

چنـدان امکــان پـذیر نباشــد. لـذا ایــن امـر ضــرورت توجـه بــه دو       بـارز آن اســت بـا اتکــای بـه رویکردهــای سـنتی و ســاختارگرا     

بقــاء، توســعه و تعــالی نظــام آمــوزش عــالی اســت را در پرتــو   یعنصــر حیــاتی اســتقالل دانشــگاهی و آزادی علمــی کــه الزمــه 

هـای رویکردهـای سـنتی و    ی رفـع کاسـتی  دیـدگاهی کـه بـا انگیـزه    سـازد؛  مایـان مـی  گرایی بـیش از پـیش ن  دیدگاه پساسـاختار 

 نوگرایی مدیریت شکل گرفته است و در صدد پاسخگویی به نیازهای فزاینده و درحال تغییر سازمان و جامعه است.   

 یاستقالل دانشگاهی، آزادی علمی، مدیریت، پساساختارگرای واژه های کلیدی:

 



 گرایی از منظر اسالم و غرببررسی نخبه و نخبه

 

 مجید خاری آرانی                                                                                                                                   

 زهرا علی اکبرزاده آرانی                                                                                                                                     

 

 چکیده:

 بحث .دارند اختیار در را رفیع مواضع ای جامعه هر در که شود می اطالق اشخاص از گروهی به ،آن مفهوم ترین کلی به نخبه

نخبگان ، نخبگان فکریی کل گروه سهبه  نخبگان این اساس بر .یافت توانمی ماکیاول افالطون، های پردازی ایده در را گرایی نخبه

  عملی پیشوایان بزرگ اسالمی نیز توجه به یویژه در سیرههای دینی به در آموزه .شوند تقسیم می نخبگان اجتماعی و ابزاری

 شود و در مدیریت اسالمی موضوع روشنی دیده میبه صالحیت، ری مسؤولیت به افراد شایسته و بانخبگان و واگذا

 .، مورد توجه قرار گرفته استی مهماه عنوان یکی از شاخصبه« ساالری شایسته»

این  اسالم و غرب بیان شد و در ادامهگرایی از دو منظر اسنادی مفهوم نخبه و نخبهتحقیقی در همین راستا در این مقاله بر اساس 

چون: تعریف نخبه دارد که اسالم و غرب در مواردی هم بر این با هم مقایسه شد. نتایج پژوهش داللت صورت تطبیقیبه دو دیدگاه

به نخبگان فکری، ابزاری و اجتماعی و توجه رهبران هر دو عنوان افرادی دارای اندیشه با خصوصیات استثنایی، تقسیم نخبگان هب

 اتاین دو نظام با هم اختالف، وسعت دیدگیری ارزشی و بینی، جهتدر مواردی مانند: جهانتشابه دارند و  ، با همنظام به نخبگان

 .دناساسی دار

 

 گرایی، تطبیق، اسالم، غرب: نخبه، نخبهواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 های آموزش عالیتضمین کیفیت در نظامی فلسفه

 100اباصلت خراسانی                                                                                                                                                  

 101کورش فتحی واجارگاه

 

 چکیده:

یات باشد. با نگاهی بر ادبرکن و اساس اصلی توسعه پایدار می ،ویژه در کشورهای صنعتیهکشورها، بی امروزه آموزش عالی در همه

ن جوامع پرداختن به اصلی توسعه آموزش عالی در ای یبه این نکته پی برد که شاید مهره توانآموزش عالی در این کشورها می

دیده و رویکرد کیفیت مستلزم داشتن نظام و سیستمی جامع برای این کیفیت در آموزش عالی است. پرداختن به پی حوزه و مقوله

آموزش عالی، های استاندارد کیفیت آموزش عالی و بدون شناخت از نظامامر است. بدون نگاه و تفکر سیستمی به دانش کیفیت در 

پرداختن به تضمین کیفیت در آموزش  یدا و پنهان این سیستم داشت. فلسفههای پیها و آسیبتوان شناخت جامعی از عارضهنمی

ی ظام آموزش عالی نیست، بلکه فلسفهچرای آنها در نوچونبیهای استاندارد شده و اجرای لی صرفاً تقلیدی از الگوها و طرحعا

این نظام  نگاه کردن بهای و قشری و رایج تاریخی و پرهیز از سلیقه تضمین کیفیت در آموزش عالی، عدم تکرار اشتباهات متداول

هیم استانداردهای کیفیت به آموزش عالی، عملیاتی و اجرایی کردن مفاالقاء تضمین کیفیت و  یتر از همه، فلسفهاست و مهم

های ظاهری این مفاهیم پر زرق و برق، جز زیباییموزش عالی پیچیده و بهها بر پیکر تنومند آای است که سالغامض و پیچیده

گشته است. پس تضمین کیفیت، اطمینان از درستی  نیز آموزش عالی یمانع رشد و توسعهحتی نداشته و  ی مطلوبی در برنتیجه

ی با رویکردی تخصصی و استراتژیک توأمان گردد توسعه در همهآموزش عالی است که اگر  یکار و نیز کار درست در حیطه

تضمین کیفیت در  یاهد داشت. شناخت و آگاهی از فلسفهر پی خواورانه را داقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فنّ :از جملهها ینهزم

های داشت. در این مقاله تبیین سیستم بر خواهد نگر از آموزش عالی را درگرایانه و کلیعالی رهاورد شناخت و آگاهی جامع آموزش

آموزش عالی کشور در مقام نظر و عمل کیفیت در آموزش عالی و تحلیل تطبیقی و استنتاجی از مدل بومی و محلی برای تعالی 

 مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 آموزش عالی، تضمین کیفیت، استانداردسازی در آموزش عالی.  ی: فلسفهکلمات کلیدی

                                                             

100 بهشتیاستادیار دانشگاه شهید    

101 استاد دانشگاه شهید بهشتی   



 های مدیریت منابع انسانی در دانشگاهفلسفه

 

102اباصلت خراسانی    

 

 چکیده : 

ی مدرن منابع انسانی پردازد، بلکه در فلسفهبه کارکردهای منابع انسانی نمی مدیریت منابع انسانی در آموزش عالی صرفاً یفلسفه

زار رقابتی مورد های باهای دانشگاه و نیز مزیتلی، فرهنگ سازمانی دانشگاه، ارزشهای رهبری مدیران عالی در آموزش عاسبک

ی کارکنان و اعضای هیأت علمی کامل برای همهگیرند. رهبران و مدیران عالی در آموزش عالی الگوی تام و بحث جدی قرار می

العاده مهم به نظر آیند. ی دانشگاه فوقدیران عالی در ادارههای رهبری مهمین امر باعث گردیده است که سبکباشند و می

رهنگ ها و فزشران عالی در سطح دانشگاه تطبیق دهند. اما ارهای رهبری مدیبا سبک ر و عملکرد خود راکارکنان سعی دارند رفتا

ها به ها و فرهنگنمایند. این ارزشی آموزش عالی را ترسیم میسازمانی دانشگاه مرزهای غیررسمی و غیر قابل مشاهده از فلسفه

باشد و در دل ن فرهنگ و ارزش میتوانند آنها را تغییر دهند، چرا که خود بخشی از آمهم و حیاتی هستند که رهبران نمیقدری 

اند. در مورد بعد مزیت رقابتی هم در بازار آموزش عالی مدیران ارشد دانشگاه بایستی نقاط قوت و ضعف خود را مورد دهآن متولد ش

 ریزی شده را در دانشگاه مهیا نمایند.ی تغییر برنامهتحلیل قرار دهند و زمینه

 آن طلبد که بتوان بارویکرد سیستمی و جامعی را میو نگاه  ،و مؤسسات آموزش عالی هادانشگاهمدیریت منابع انسانی در  یفلسفه

را از حالت اداری و  هااست که منابع انسانی در دانشگاه کل نظام یک دانشگاه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. این منطق فرایندی

وری ملی سوق می جویان( به بهره)اساتید و دانش هابزرگترین ثروت دانشگاهسمت یک رویکرد استراتژیک برای  تبدیل کارگزینی به

گردد تا چرایی مدیریت بر پیدا کرد. در این مقاله تالش می توانی از آن را میمدرن ردپای یفالسفه دهد. رویکردی که در اکثر

ئه ناقص اراطور بهچند رایی و چگونگی، هربزرگترین ثروت مادی و معنوی ملی مورد بحث قرار گیرد و راهکارهایی برای این چ

 گردد.

 منابع انسانی، فلسفه، آموزش عالی.  کلمات کلیدی:

                                                             

استادیار دانشگاه شهید بهشتی .1  



 دانشگاهی کیست؟ی یک تحصیلکرده

 

 رضوان دیناروند                                                                                                                                                   

 103منصور مرعشیسید  

104پروانه ولوی                                                                                                                                                   
 

 

 : دهیچک

تحلیـل اسـنادی صـورت گرفتـه اسـت. هـدف از ایـن پـژوهش          یی آموزش عالی بوده و  به شیوهی فلسفهپژوهش حاضر در حوزه

ی اصـیل  ی دانشگاهی بر مبنای فلسفه آموزش عالی است. به این معنی که بر مبنای فلسـفه کردهشناسایی خصوصیات فرد تحصیل

نمـوده و چـه    تحصیالت عالیه چـه دسـتاوردهایی کسـب    یالتحصیل دانشگاهی در پایان دورهرود یک فارغآموزش عالی، انتظار می

یافتـه )آنچنـان   هیت آموزش عالی و هویت شخص تربیـت خصوصیاتی در وی ایجاد شده باشد؟ به عبارت دیگر، هدف پی بردن به ما

ایم که منجر بـه شناسـایی دو رویکـرد    گیری آموزش عالی کنونی داشتهی شکلکه باید( است. در این راستا ابتدا مروری بر تاریخچه

وق، گرای آموزش عالی. پس از بررسی دو دیدگاه فـ ی حرفهی لیبرال آموزش عالی و فلسفهگردیده است: فلسفه متمایز در این حوزه

تربیـت لیبـرال بـوده و تربیـت      ایم؛ ضمن تأکید بر این نکته که رسالت اصلی آموزش عالی، تعلـیم و به رویکردی تلفیقی دست یافته

ست. سپس تعلیم و تربیت لیبرال آموزش عالی نهاده شده ا یتضیات زمان بر عهدهاست که بنا به ضرورت و مق های هدف ثانویحرفه

ال تأکیـد گردیـده اسـت:    بر سه ویژگی تربیـت لیبـر  گرای کالسیک و جدید معرفی شده و ای از رویکردهای انسانعنوان مجموعهبه

هـای اصـیل آمـوزش    نظری آموزش عالی لیبرال، مؤلفـه ی پس از بررسی مبان چنینهم توانمندساز بودن. ؛آزادانه بودنعمومی بودن؛ 

رش عمـومی. سـپس خصوصـیات    اهتمام به آموزش و پـرو  .9. آزادی آکادمیک؛ 2. استقالل آکادمیک؛ 4ایم: را شناسایی نموده عالی

سـتقالل فکـری؛   ای از جملـه: ا طفی، اجتماعی و حرفهخصوصیات شناختی، عاایم؛ ی دانشگاهی را استنتاج نمودهافتهیشخص تربیت

در پایان از مباحث . اصالت؛ معلومات عمومی؛ حساسیت و تعهد اخالقی؛ حساسیت و تعهد اجتماعی و غیره خودگردانی؛ خودآگاهی؛

 عمل آمده است.گری بهبندی و نتیجهمطرح شده، جمع

 

ی دانشـگاهی، انسـان   کـرده تحصـیل فلسفه آموزش عالی، تعلیم و تربیت لیبرال، آموزش و پرورش عمومی، شخص  کلیدی: کلمات

 یافته تربیت

                                                             

ت علمی دانشگاه شهید چمران اهوازعضو هیأ. 1  

ت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز. عضو هیأ2  



 اخالق تدریس درآموزش عالی

 فرهاد درخشنده                                                                                                                                  

 105سید منصور مرعشی

 مریم حیدری                                                                                                                                                       

 بیان موضوع: 

 تعالی و رفاه امنیت، حافظ دانشگاه در آموزش ایحرفه اخالق و شودمی محسوب دانشگاه کارکرد و مأموریت نخستین آموزش،

 در دانشجویان توانایی به تواندمی آموزش ایاخالق حرفه به تجاوز متقابالً .است علمی هیأت اعضای و دانشجویان وگروهی فردی

 ممکن آموزشی نظام یک سوی از ارائه شده هایآموزش. کند وارد لطمه دروس محتوای بر تخصصی و اشراف نظری و یادگیری

 و آموزشی منابع مثال، طور به شد.با نقد و بررسی قابل اخالقی نظر از که شود جامعه در رفتارهایی خاص بروز به منجر است

 یا دارای فواید جامعه برای که کند تضعیف یا تقویت را اندیشه و تفکر از نوع خاصی است ممکن دروس هایسرفصل و محتوا

 به نسبت طبع مناعت و متقابل اعتماد و احترام رعایت همچون اساسی اصولی آموزش، ایحرفه اخالق .باشد فراوانی مضرات

 گیریبهره ازطریق درس کالس در یاددهی - یادگیری فرایند مستمر بهبود منظور به تالش و انسان یک مقام در دانشجویان

ارائه  با ارتباط در برابری اصل رعایت .کندمی گوشزد علمی هیأت اعضای به را نوین هایفناوری و ابزارها ،اه شیوه از مناسب

 توانمندی اساس بر صرفاً - آنان به دادن هرنم و ارزشیابی در غرضی بی و طرفی یب و دانشجویان، به ایهمشاور و آموزشی خدمات

 اساسی اصول جمله از نمرات دانشجویان داشتن نگه محرمانه و رازداری چنینهم و - تحصیلی ترم طول آنان در عملکرد و ها

 به یکسان و غرضانهنگاه بی و دانشجویان به نسبت احترام و ارزش دیگر، عبارت به .شودمحسوب می آموزش در ایحرفه اخالق

 اساس دادن بر نمره و خویشاوندی بر مبتنی نگاه جنسی، هایمزاحمت که کندایجاب می مشاوره، و آموزش امور در دانشجویان

ای معلمی، یک استاد در دو بعد باید بر اساس مبانی اخالق حرفه .محسوب شوند غیراخالقی اعمالی دانشجویان، به تنفر یا دوستی

جهـت جایگاه تأثیرگذاری که بر رفتار و افکار فراگیران دارد، باید خود را اصـول اخالقـی بدانـد؛ اول، بـه خود را ملزم به رعایت

های اخالقی مثبت، آشکار شدن آنها در رفتار واقعی مدرس ثرترین روش در انتقـال ارزشؤد مـه فضایل اخالقی نماید و بدانآراسته ب

ای کـه در قبـال بـرآوردن نیازهـای آموزشی دانشجویان دارد، باید با رعایت حداکثری اصول اخالقی است. دوم، بـه جهـت وظیفـه

ای ، تبیـین اخـالق حرفههدف این مقاله .رین نحو به انجام رساندای، مسؤولیتهای آموزشی خود را به بهتدر انجام وظایف حرفه

                                                             

ت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز. عضو هیأ4  



عنوان یک معلم بوده و در آن استانداردهای اخالقی اساتید در دو نقش آموزشی و تربیتـی مـورد بررسـی قرار ها بهاساتید دانشگاه

 گرفته است. 

 :  هاپرسش 

 تدریس کدامند؟  خاستگاه و مسائل اخالقی در -4

 ند؟او کارهای علمی کدام تدریس اصول اخالقی در فرایند  -2

  روش تحقیق:

تدریس یـا کارهای علمی اعضای هیأت علمی است. بـا توجـه بـه اهـداف و  دنبال بررسی اخالق علمـی در فراینـدپژوهش حاضر به

اسناد، مدارک و منابع مرتبط  یآماری پژوهش نیز شامل کلیه یباشد. جامعهتحلیلی می-وش پژوهش توصیفیها، رماهیـت سؤال

برداری بوده، فرم فیش ،ای و بررسی کتب و مقاالت مـرتبطی کتابخانهها، مطالعهداده با موضوع مورد بررسی است. ابـزار گـردآوری

 .استها استفاده شده بندی یافتهمنظـور تحلیل و جمعتحلیل کیفـی بـه یچنین از شیوههم

 دستاوردها:

را در برگرفته کـه شناخت آن در گرو تحلیل این دو مفهوم و تعامل بین آنها « تدریس»و « اخالق»اخالق در تدریس دو مفهوم  

اخالق جمع خُلق است، خُلق به معنی سیرت و باطن، و مراد از خلق، شکل نفسانی و صفات روحی  :تعریف اخالق -1- 1 .است

 یهآن را سرمای است. تمام علمای اخالق و اکثـر فالسـفه و دانشمندان، اخالق را رسیدن به سعادت و کمال واقعی انسان دانسته و

-عقیده دارند که صفات حمیده و خلق وخوی پـسندیده، سـعادت انسان تعالی و تکامل مادی و معنوی بشر به شمار مـیآورنـد علما

ه اخالق فردی و اجتماعی عمل که بتوانند بسـازند. جوامـع بشری برای اینکمی را در بین آنـان برقـرار مـیها و پیوندهای مح

آسـایش مادی شایسته به مقام انسانی نایل شوند، ، از حسن روابط اجتماعی برخوردار و با کامیابی و موفقیت در کنـار رفـاه و کرده

باشـد و معتقد است که هر ترین مکتب اخالقـی مـیباید به فضایل اخالقـی آراسـته و از رذایل برحذر باشند. مکتب اسالم عالی

خوی به الگوی  امروزه از خلق و (.4کسی برخالف حقیقت قدم بردارد، اثر وضعی آن دودی است که اول به چشم خودش میرود )

های دانشگاه .(2) وخـوی از مواضـع اخـتالف نگـرش نـوین اسـت کنـیم. امـا تمـایز فضیلت و رذیلت در خلقرفتاری تعبیـر مـی

ی افراد به آن معتقد باشند و بسیاری از کشورها در راستای فراهم کردن یک مجموعه از ضوابط و استانداردهای اخالقی که همه



ی معلمی یک مجموعه راهنما از کدهای اخالقی اای، برای بخش آموزش به ویژه شاغلین حرفهندی به اصول حرفهبافزایش پای

ی ای ایجاد کنند که زمینه، معلمین موظفند محیط آموزشی4 اعنوان نمونه، از نظر انجمن معلمان آمریکبه .(9اند)تدوین کرده

آموزان را فراهم نماید. این انجمن معتقد است معلمان باید مسائلی مانند تعهد به دانشی ی همهتکمیل استعداد و توانایی بالقوه

شناسی، وفاداری، صداقت و راستی، احترام به قانون، پذیری، همکاری، وظیفهقوانین و آداب مدنی مانند کوشش و پشتکار، مسؤولیت

ی رفتار با ای معلمان توسط این انجمن در چهار حیطهاخالق حرفهاحترام به دیگران و خود را رعایت نمایند. به طور کلی، کدهای 

بندی شده و هر مورد با ها و عملکرد مربوط به خود تقسیمدانش آموزان، رفتار با همکاران، رفتار با والدین و جامعه، انجام فعالیت

ها مستلزم ل دارد و ایفای این  مسؤولیتدنباهایی به( پذیرفتن هر نقشی، مسؤولیت1) مصادیق به بحث گذاشته شده است ذکر

جای آن اهیت اخالقی دارد و اخالق در همهم ای است که اصوالًهای اخالقی بسیاری است. تدریس و معلمی نیز حرفهرعایت جنبه

 ___________________________________                                       .(7) جاری است

1 - Association of American Educators (AEE) 

 .تدریس، آموزش عالی تدریس، اخالق، اخالق در واژگان کلیدی:

 :فهرست منابع

حـائری تهرانـی، مهـدی و شبّر، عبـدا..، بنیادهـای اخـالق اسـالمی]ترجمـة االخـالق[، تهران: بنیاد فرهنگی المهدی )عج(، چاپ 

 .4913دوم، 

 .4932گرایـی، ترجمـه سیدحمیدرضـا حـسنی و مهـدی علیپور، قم: دفتر نشر معارف، محوری تا فضیلت یهلأپینکافس، از مس

آموزش دانشگاهی. همدان:                     های اخالق دربایسته. گلمحمدی ر، مطهریپـور م، چراغـی مع، میراسـماعیلی ا ف

 .77- 74، ص 4933انتشارات دانشگاه علوم پزشکی همدان؛ 

 

Anonymous. Association of American Educators: AEE code of ethics for educators. 

http://aaeteachers.org/index.php/about-us/aae-codeof-ethics (accessed in 2011). 

Pring R. Education as a moral practice. J Moral Educ 2001; 30(2): 101-12 



مجالی برای تجلی معنا و فرزانگیآموزش عالی؛   

  درگاهی پرهام 

 کرمانی صاحلی آزاده
 

  دهیچک

ر طـول  های تعلیم و تربیـت د انداز آرمانی نظامسازی استعدادهای وی، چشممعنای وجودی انسان در مسیر شکوفا تحقق یافتن 

-هـای وجـودی ایـن شـگفت    پنهـان و پیچیـدگی   تر نسبت به زوایـای تدریج با دستیابی به معرفت ژرفاست که بهتاریخ تمدن بوده

هـای فرهیختـه   ترین پایگاه تربیـت انسـان  موریت نظام آموزش عالی در مقام مهماست. مأپذیر شدهی خلقت، امکانانگیزترین پدیده

 یجانبـه هیادگیری بر محور توجه به گوهر انسانیت و رشـد و تعـالی همـ   -های یاددهینمودن فرصتبینی و فراهمبرای جامعه، پیش

ر از قلمـرو زیسـت   اباشد. از این منظر تربیت راهی است بـرای گـذ  ها میهای وجودی فراگیران و کشاندن آنها به سوی ارزشظرفیت

های آموزشـی کشـور مـا،    های ریز و درشت نظامنظر از نابسامانی(. صرف43، ص4934زاده، حیوانی به سپهر زندگانی انسانی )نقیب

اسـت و بـه   بینـی نشـده  مـل و تفکـر پـیش   های معنوی و احساسی و انجام تأفتهای درسی فضای مناسبی برای دریادر برنامه اساساً

ثیرات مثبت تربیتی مورد انتظار را بـر روح و روان  بار احساسی و عاطفی تهی هستند، تأهمین دلیل محتویات آموزشی موجود که از 

کید بیش از اندازه بـر عقـل و   اند که تأتب کمال نیز تصریح کردهشناسان مکروان(. برخی 4935گذارند )میرلوحی، یادگیرندگان نمی

هایی چون عشق، (. قابلیت4912است )شولتس، ترجمه خوشدل، تر معنوی و فلسفی باز داشتههای بزرگعلم، افراد را از درک ارزش

نی ناخودآگـاه روحـانی انسـان دارنـد. ناخودآگـاه      وجدان اخالقی و وجدان هنری همگی ریشه در اعماق عاطفی، شهودی و غیر عقال

دهد. توجه به نیازهای ساحت روحانی انسان و چگونگی پاسـخ  روحانی محور شخصیت، وحدت و تمامیت وجود انسان را تشکیل می

باشد چـالش  ش میماهیت خوی یبا برخورداری از معنویت، آزادی و مسئولیت سازنده که انسان و فقط خود او،به آنها با توجه به این

 (.  4957مورد نظر قرار گیرد )فرانکل،  تخاذ هرگونه رویکرد تربیتی بایدبزرگی است که برای ا

ر حـال تغییـر و بـرای    زندگی خود تحقق ببخشد. این معنا که پیوسته د یی بالقوهاای مسئول است که باید به معنانسان آفریده

افته و فهمیده شود. تالش در یافتن معنای زندگی، نیروی اصیل و بنیادی انسـان  فرد است باید توسط خود فرد یهر کس، منحصربه

اسـت کـه خودشـکوفایی     401انتهایی آن دانست. انسان موجودی از خـود فرارونـده   یرا نقطه 4توان خودشکوفاییاست که حتی نمی

-(. پیامد این نگاه معناگرایانه به جهان و انسان، می4939برایش هدف غایی نیست، بلکه اثرات جنبی خود فرارونده اوست )فرانکل، 

و  های تربیتی ایجاد نموده و نظام تعلیم و تربیت را در مسیر تعـالی ها و اصول و روشی در اهداف، برنامهتواند سمت و سویی فرامادّ

نماید ضمن تبیین استلزامات تربیتی و امکان و سازواری ایـن رویکـرد،   رو جستار حاضر تالش میتکامل معنوی هدایت نماید. از این

اسـت ترسـیم نمایـد.    گرایی گرفتار شدهکمیت یچنان در سیطرهما که هم یتعلیم و تربیت امروز جامعه یای را در گسترهافق تازه

است. بدین ترتیب که استنتاجی انجام شده-ی تحلیلیگفته بوده و پاسخ به آنها به شیوهبه تعیین مبانی پیش االت پژوهشی ناظرؤس

 است.ضمن تحلیل نظریات مطرح شده، مفاهیم و عناصر اساسی آنها تبیین و مورد بازنمایی قرار گرفته

 

 گرایی، آموزش عالی.فلسفه تعلیم و تربیت، معنا کلیدی: کلمات
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 Self-transcendent 



 کارکردی-ی هویّتیدانشگاه ایرانی و مناقشه

 107غالمرضا ذاکرصالحی

 

 چکیده :

بحرانی داشته است. از این رو پیوسته هویت و  یزیست ،عنوان یک نهاد مدرن از ابتدای تولد و ظهور خوددانشگاه در ایران به    

ایران الصاق شد  سنتی یبه جامعهزمانی  ،نهاد مدرن. این های اجتماعی و نخبگان بوده استکارکرد آن مورد مناقشه و بحث گروه

 چون استقالل آکادمیک و آزادی علمی ادراک نشد. هم اشرشد خود بسیاری از ابعاد وجودیاما در فرآیند تکوین و 

و تربیت متخصص  اخیر نیز این نهاد دچار تراکم نقش و تورّم انتظارات گردید. گاهی از این نهاد توقع انتقال دانش یدر چهار دهه 

ای گرایش وری تبدیل شود و دورهایم به کانون فنّازمانی توقع داشتهپردازی؛ اول و نظریهانتظار تولید دانش دستگاهی ایم و داشته

به تبدیل این نهاد به نهادی شبیه به سازمان تبلیغات اسالمی یا باشگاه احزاب وجود داشته است. این تراکم نقش که بعضاً تعارض 

 ایران شده است.  یدر کارکرد اصلی دانشگاه در جامعه دنبال داشته موجب سردرگمی هویتی و ابهامبرای دانشگاه ایرانی بهنقش را 

در  بویی فرانسوی ملهم از اصالحات ناپلئون بناپارت و، دانشگاه ایرانی رنگ 4949در سال ی تأسیس دانشگاه تهران از ابتدا  

بر تربیت نیروی محور، مبتنیی وابسته به دولت، متمرکز، آموزشدانشگاه نهاد "گاه ناپلئونیدانش"آموزش عالی داشت. در رویکرد 

فرانسوی است -ساالری دولتی است. طرح اصلی ساختار دانشگاه در ایران ناپلئونیهای دیوانانسانی متخصص برای اهداف و برنامه

 )عالوه بر گیری تولید علمهای پژوهشی، رسالت و جهتبا تأسیس معاونت 50 یهایی به آن افزوده شد. در دههکه بعدها زائده

هومبولتی و دانشگاه آلمانی است که  یاین ایده برگرفته از فلسفه گردید.عنوان نقش و کارکرد دانشگاه ایرانی مطرح انتقال علم( به

در آن انسان جستجوگر حقیقت در کانون یونیورسیته است. در الگوی هومبولتی، هویت و کارکرد دانشگاه با پیشبرد مرزهای دانش 

 خورد.گره می

                                                             

عالیریزی آموزش ی پژوهش و برنامهسسهدانشیار مؤ. 1  



مأموریت  4953را نیز تجربه کرد. آنجا که در سال گیری آکسبریجی )انگلیسی( تدریج جهتباگذشت زمان، دانشگاه ایرانی به  

-ها رسمیت یافت. در الگوی آکسبریجی، تربیت و جامعههای فرهنگی و اجتماعی در دانشگاهفرهنگی نیز در قالب تأسیس معاونت

 کارکردی محوری دارد.  "رشد دانشجو"ی بر نظریهپذیری علمی مبتنی

د )انکوباتورها( و تأکید بر وری و مراکز رشهای علم و فنّاپارک یدانشگاه کارآفرین و توسعه یهای اخیر نیز با طرح ایدهدر سال  

 سرعت در حال گسترش است. هی ایران بهدانشگا یلگوی دانشگاه شرکتی و بازارگرا در جامعها ی ثبت اختراعات و غیره،مقوله

گرایی سیستماتیک و با برنامه و قصد قبلی ارکرد متمایز( محصول همنوع ک ها )با چهارزمان این ایدهپیگیری متناوب و یا هم  

کارکردی -دنبال خود ضعف هویتیهب و گذاری داشتههای سیاستفقدان چارچوب نبوده است. بلکه ریشه در سردرگمی مفهومی و

اند اما ترکیب پازل ا به دنبال داشتهفوق دستاوردهای مقطعی ر یهای چهارگانهاین نهاد علمی را به ارمغان آورده است. هرچند موج

های متراکم و متعارض نادیده گرفته معنا و ناهمـگون ساخته و تـوان این نهاد نوپا را در ایفای نقشهـویتی دانشگاه ایرانی را بی

 است. 

 رکردی است. کا-ی از عوامل بروز این خالء هویتیبه نظر نگارنده عدم تدوین درست فلسفه آموزش عالی در ایران یک  

 آموزش عالیی ی، هویت و کارکرد دانشگاه، فلسفهدانشگاه ایرانی، آموزش عال  واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فناوری در رشد آموزش عالی کارکردهای مثبت و منفیتحلیلی بر 

 

 ساجده السادات رضوی زاده

 چکیده:

توصــیفی انجــام -گیــری از روش تحلیلــیبهــرهوری در رشــد آمــوزش عــالی و بــا پــژوهش حاضــر بــا هــدف بررســی جایگــاه فنــا

 یشده است. در تحقیـق حاضـر پژوهشـگر بـر آن اسـت تـا مزایـا و معایـب فنـاوری و چگـونگی رشـد آمـوزش عـالی بـه واسـطه               

روز شـدن  گـام شـدن بـا رونـد جهـانی، بـه      جایگاه فناوری را مورد بررسی قرار دهـد. از جملـه مزایـای نـام بـرده شـده شـامل هـم        

کمتـر( و مقابلـه بـا محـدودیت زمـانی       یفنـاوری بـه جـای نیـروی انسـانی )هزینـه       اطالعات دانشگاهی، جـایگزین شـدن  منابع و 

مـواردی از  ایـم؛  ه شـده دانشـگاهی بـا آن مواجـ    یتوان از معـایبی نـام بـرد کـه بـا ورود  فنـاوری بـه عرصـه         باشد. در مقابل میمی

 .ی صـحیح فنـاوری و غیـره   اسـتفاده  دن بـا اطالعـات روز؛ عـدم آشـنایی بـا     گـام نبـو  هـم  له: ناکارامدی نیروی انسـانی حاضـر؛  جم

هـای جامعـه شـود و ایـن امـر      موجـود موجـب ارتقـاء در تمـامی بخـش      گیـری مناسـب از فنـاوری   تواند بـا بهـره  آموزش عالی می

 باشد.ر اختیار گرفتن مناسب آن ممکن میتنها با شناخت جایگاه اصلی فناوری و د

 .آموزش عالی، فناوری، کارکردهای مثبت و منفی فناوری کلید واژه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شناختی نقش آموزش عالی درتحوالت فرهنگیتحلیل جامعه

 

 علی رضائیان

 فریبا الواری

 چکیده :

-همه ودرنوردیده  را غرافیائی، قومی، ملی و ایدئولوژیکتمام مرزهای فرهنگی، ج مدرنیزاسیون چنان گسترش یافته که عمالً فرایند

 جوامع سنتی که در امان نمانده است. هیچ فرهنگی ازگرداب مدرنیته درای که است؛ به گونه داده قرار ثیرتأها را تحتی فرهنگ

های مل تحوالت گاه عمیقی در عرصهمتح اند حالتی بینابین یافته ور فرایند مدرنیزاسیون قرار گرفتهثیتأچند قرن گذشته تحت

تغییرات فرهنگی استان لرستان  تحصیالت دانشگاهی در نقش آموزش عالی و یارائهد صد اند. این مقاله درفرهنگی شدهمختلف 

ای در های مدرنیسم به جامعهتأثیر مؤلفهای سنتی بوده که تحتهای مختص خویش جامعهلرستان با ویژگی یجامعه باشد.می

ها و هنجارها شکل گرفته و معضالتی که عمومیت ی ارزشکه در عرصهوالتی بوده ی آن تحنتیجه ویل شده است ر تبداحال گذ

-جامعه بوده و دگرگونی فرهنگی رونالد اینگلهارت یتئوریک این تحقیق نظریه یپشتوانه یافته و به زندگی مردم رسوخ کرده است.

از سه شهر  نفر 931ای به تعداد که حجم نمونهباشد تان میسال ساکن در لرس47زنان باالی  آماری تحقیق شامل مردان و ی

دهد دست آمده نشان مینتایج به ترین ابزار گردآوری اطالعات بوده ونامه مهمپرسش انتخاب شده است. نورآباد و بروجرد-آبادخرم

لمی، شرکت در ی عهاانجمن مجالت علمی، عضویت در یمطالعه متغیرهای تحصیالت، تعامل با مراکز دانشگاهی، دسترسی وکه 

 نمایند.می تبیین واریانس تحوالت فرهنگی ایفا در را ثیرنسبت به آموزش عالی بیشترین تأ نوع نگرش افراد های علمی، وهمایش

 ی، نسلهای فرامادّمدرنیزاسیون، کمیابی، ارزش تحوالت فرهنگی، های کلیدی:واژه

 

 

 



 

 کید بر دیدگاه فیض کاشانیاخالق تدریس در آموزش عالی با تأ هایبررسی مؤلفه

 

 108اکبر رهنما                                                                                                                                       

 حمید احمدی هدایت 

 مصطفی کریمی                                                                                                                                             

 

 :دهیچک

 پیروی از باجوامع انسانی است. بسیاری از جوامع در طول حیات بشری  یهو توسع ءبه اصول اخالقی رمز بقا اهتمام و اولویت دادن

ها و مراکز آموزش عالی همواره  دانشگاهبه تبع آن  بزرگ نجات دهند. هایچالشاند خود را از  های بنیادی توانسته این اصول و ارزش

سرنوشت ای در کنندهنقش تعیینها ای حاکم بر آناند و اعتقادات و باوره های فرهنگی و اجتماعی جوامع بوده از پیشتازان حرکت

-و تضمین مربیانحدود و ثغور رفتار  یکنندهعالی مشخص اخالق در آموزشتوان گفت عالوه بر این که جوامع دارد. از این رو می

های ترین زمینهمهمیکی از بنابراین  .باشدی عامل مهمی در تربیت اجتماعی نیز میبه نوع سالمت آموزش عالی است یکننده

باشد که وجود آن باعث افزایش اثربخشی در اخالق می اصول اجتماعی تدریس و رعایتدر  اخالقاخالق در آموزش عالی مربوط به 

توان تدریس را یک با توجه به این که به نوعی می .شوددر کالس و آموزش می متربیانتدریس و افزایش یادگیری و امنیت روانی 

-بررسی مؤلفهپژوهش حاضر  گردد، لذا هدف اصلید تربیت اجتماعی بر آن مستولی میماعی تلقی کرد، لذا اصول و قواعرفتار اجت

. انجام گرفته است روش تحلیل اسنادی باشد که تحتمی کاشانی در آموزش عالی با تأکید بر دیدگاه فیضهای اخالق تدریس 

 به دلیل جامعیت طرح است و فیض کاشانی در این زمینه پرداخته ونی که به آراءمت یکلیه پژوهش عبارت است از آماری یجامعه

د تجزیه و تحلیل کیفی قرار های حاصل، موربرداری بوده است و دادهفیشگیری انجام نشده است. ابزار پژوهش، در این زمینه نمونه

تدریس استخراج   ربیت اجتماعی و انطباق آن با امر اخالق درتربیتی فیض کاشانی در ت دست آمده از بررسی آراءهنتابج ب .اندگرفته

های انس و الفت بین مربی و متربی، رعایت تفاوت استعدادهای متربی، مراعات حقوق متقابل، رعایت ادب، معاشرت نیکو، مؤلفه

های اخالق اجتماعی تدریس در آموزش عنوان مؤلفهگرایی، آراستگی، الگودهی، بهر به معروف و نهی از منکر، قانونرفق و مدارا، ام

 عالی از منظر فیض کاشانی بوده است.

 فیض کاشانی، تربیت اجتماعی، آموزش عالی، اخالق تدریس کلیدی: کلمات
                                                             

ت علمی دانشگاه شاهدعضو هیأ. 1  



 اندیشمندان و جایگاه  تعیین در منزلت اجتماعی مسلط بر یفلسفه شناسی و تطبیق نقشتبار 

 غربی از دیدگاه اسالمی و جامعه متخصصان در

                                  

 109اکبر رهنما                                                                                                                                                   

 110مصطفی کریمی                                                                                                                                           

 111حمید احمدی هدایت

 

 چکیده : 

و جایگاه اندیشمندان و  تعیین ارزش مختلف در ای در ادوارهر جامعه های مسلط برغیر قابل انکار است که فلسفه تقریباًاین امر 

های فکری برگرفته از ای که  فلسفهوی که در اروپا تا قبل از رنسانس دورهبه نح ؛نقش بسزایی داشته است متخصصان آن جامعه

برگرفته از امور  ایجایگاه اندیشمندان با توجه به معیاره ،ذهنیت آن جوامع سایه گسترده بود ء طبیعت بر سر علوم دیگر وماورا

د و جایگاه اندیشمندان ی علوم دینی تبحر داشتنتخصصان آنهایی بودند که در زمینهشد و برترین اندشمندان و مدینی سنجیده می

ا بعد از رنسانس و بعد از سلطه و امّ .کردآنها با علوم دینی معنا پیدا می ی تخصصیدر دوری یا نزدیکی رشته ها نیزسایر رشته

های طبیعی  دانشکه نحوی؛ بهای متفاوت شدگونه ، وضعیت بهو ماتریالیسم های اومانیسمگسترش روز افزون علوم تجربی و فلسفه

ست دانشمندانشان، به چنان اقتداری دمیان در  نسبتاً باالگرایی، ثبات و وحدت نظری ی عینیت برآمده از آنها در سایه و تکنولوژی

. شدندتلقی  "شبه علم"عنوان به ترین حالت بینانهی در خوشاههای غیرتجربی و غیرمشاهدبا آنها، دانش فتند که در مقایسهیا

صلی و هدف نهایی بشر عنوان سعادت ابه طلبیاندوزی و رفاهگرایی و ثروتدنیا ق او محور اصلی امور گردید وانسان و عالیق و سالی

ی منزلت اجتماعی کنندههای تعیینی مسلط در جوامع غربی جایگاه مؤلفهفلسفه به تبع آن با عوض شدنتعیین شدند. 

سعادت برگرفته از  خورداری از مظاهران نیز تغییر کرد و جایگاه آنها در دوری یا نزدیکی به علوم تجربی و براندیشمندان و متخصص

علوم تجربی گسترش روز افزون رغم اجتماعی اسالمی علیی مسلط فلسفه ا در جوامع اسالمیاومانیسم و ماتریالیسم تعیین شد. امّ
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 های پژوهش: یافته

علوم دینی و انسانی در مقایسه با متخصصان  شمندان ویغربی جایگاه اند منزلت اجتماعیدر فلسفه  در دوران قبل از رنسانس و

 های منزلت اجتماعیو در بین مؤلفهو سطح باالتری قرار داشته است  ی در وضعیت بسیار بهتراندیشمندان و متخصصان علوم تجرب

 اند .، به هم وابسته بودهشدن اخالقی فرد الگو میزان اعتقادات ومیزان تحصیالت با 

علوم تجربی در مقایسه با اندیشمندان متخصصان  شمندان ویغربی جایگاه اند منزلت اجتماعیدر فلسفه  در دوران بعد از رنسانس و

میزان  های منزلت اجتماعین مؤلفهسطح باالتری قرار داشته است و در بی و وم انسانی در وضعیت بسیار بهترو متخصصان عل

 اند .درآمد و دارایی فرد به هم وابستهتحصیالت با میزان 

علوم دینی در مقایسه با اندیشمندان و متخصصان  شمندان ویاسالمی جایگاه اند منزلت اجتماعیقبل از نهضت ترجمه در فلسفه 

اعی میزان تحصیالت با های منزلت اجتماست و در بین مؤلفه تر و سطح باالتری قرار داشتهمتخصصان علوم تجربی در وضعیت به

 ی نزدیک داشته است.شدن اخالقی وی رابطه الگو های دینی و اعتقادی فرد ومیزان علقه

 عرضهم علوم دینی و سایر علوم تقریباًمتخصصان  شمندان ویاسالمی جایگاه اند منزلت اجتماعیبعد از نهضت ترجمه در فلسفه 

شدن اخالقی وی  الگو های دینی و اعتقادی فرد واعی میزان تحصیالت با میزان علقههای منزلت اجتمو در بین مؤلفهشده بود 

 ی نزدیک داشته است.رابطه

 اهداف پژوهش:

 ی فلسفه منزلت اجتماعی با جایگاه اندیشمندان و متخصصان در جامعهتبیین رابطه  -

 دیدگاه اسالمی از جامعه اندیشمندان و متخصصان درجایگاه  در تعیین اجتماعیمنزلت مسلط  یفلسفهشناسی تبار -

 دیدگاه غربی از جامعه اندیشمندان و متخصصان درجایگاه  تعیین در منزلت اجتماعیمسلط  یفلسفه شناسیتبار -



 دیدگاه اسالمی و غربی از جامعه اندیشمندان و متخصصان درجایگاه  تعیین در منزلت اجتماعیمسلط  یفلسفه یمقایسه -

 روش تحقیق:

با استفاده از روش تبارشناسی،  ابتدا این اساس بر .ی و تطبیقی بردی استفاده شده استتحلیل-در پژوهش حاضر از روش توصیفی

مورد  غربی از دیدگاه اسالمی و جامعه اندیشمندان و متخصصان درجایگاه  تعیین در منزلت اجتماعی مسلط بر یفلسفهسیر تحول 

ن روش بردی در جریای این دو جریان پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش تطبیقی به مقایسه و شده بررسی قرار داده

 -د ؛جواریی هممرحله -ج ؛تفسیر یمرحله -ی توصیف؛ بمرحله -کند که عبارتند از: الفخود چهار مرحله را مشخص می

عاتی که از منابع های مورد پژوهش بر اساس شواهد و اطالپژوهشگر به توصیف نمادها و پدیدهاول  یدر مرحلهی مقایسه. مرحله

-. در واقع با ابزار یادداشتدپردازدست آورده میهمستقیم ب یمطالعات دیگران و نیز مشاهده ی اسناد،مطالعه ،دست اول و دوم

 شود.ی بعدی پرداخته میحلهکافی برای نقادی از آنها در مر هایدارک یافتهبه ت برداری

  .اول توصیف شده است یی تفسیر؛ این مرحله شامل بررسی اطالعاتی است که در مرحلهمرحله -ب

گیرند رار میشوند و کنار هم قبندی میاند طبقهگذشته 2 و 4جواری؛ طی این مرحله اطالعاتی که از صافی مراحل ی هممرحله -ج

 بعد مشخص شود. یبرای مقایسه در مرحله تا چارچوبی

ها مورد بررسی و مقایسه ها و تفاوتی شباهتی پژوهش با توجه به جزئیات در زمینهی مقایسه؛ در این مرحله مسألهمرحله -د

 گیرد .قرار می
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 112ملیحه رجائی                                                                                                      

 113طاهره جاویدی کالته جعفرآبادی

 :چکیده

با عصر  باشد که مخصوصاًید مدیون تغییر نگرش به انسان میدانیم تغییرات ایجاد شده در آموزش و پرورش جدطور که میهمان

روشنگری شروع شد و مطابق با آن جایگاه فرد در معادالت فردی و اجتماعی دستخوش تغییر گردید. بنابراین تحول در مفهوم 

به موجودی خوداندیش تبدیل  ا که در فهم جدید از انسان، اوآموزش و پرورش است؛ چر یتغییرات در حوزه ی اصلیشالوده ،انسان

آورد و بر مبنای همین تحول اساسی می چیز را در ظرف عقل و اندیشه خود به کمک تجربه و شناخت درای که همهه گونهشده ب

یرنده تحول در روابط یاددهنده و یادگ های فردی وهای معطوف به تفاوتوریت یادگیری و یادگیرنده، آموزشاست که شاهد مح

. از طرف دیگر باشیممیو ارزشیابی نیز شاهد تحول و دگرگونی های تدریس های درسی، روشدر همین راستا در برنامههستیم. 

ریزی جامع از برنامهآموزش عالی نیز که تابعی اشت که طور که شاهد تغییرات در آموزش و پرورش هستیم باید در نظر دهمان

اید از نباید خود را از این تغییرات کنار بکشد بلکه ب ی آموزش عمومی جامعه است،آید و در ادامهحساب میهآموزشی یک کشور ب

-باشد. از جمله مفاهیمی که در آموزش و پرورش جدید وارد شده است، بحث تجربه در آنها تأثیرگذار نیزآنها استقبال کند و حتی 

هیتی اگزیستانسیالیستی ما ،در آموزش 441شخصی یشده است. تجربهایجاد تغییراتی در این نهاد ی است و به موازات آن شخص ی

دارد و بر اساس آنچه فیلسوفان این نحله بدان اعتقاد دارند، آموزش باید در فراگیرنده موجب اشتداد آگاهی گردد و این آگاهی ناظر 

کند، آموزش در چنانچه موریس بیان می خود است. عنوان فردی مستقل، آزاد و مسئول در تعیین نوع زندگانیهبر شناخت خود ب

وجودی انسان نسبت به هویت شخصی خود وقوف ی پیشوجودی است. در دوره و لحظه وجودیی پیشین مکتب شامل دو دورها

هر چند ادراک این لحظه از  .دنیابدر دنیا آگاهی می« من»عنوان وجودی مردم نسبت به خودشان به در صورتی که در لحظه ،ندارد

 -دبیرستان و دانشگاه استکه اغلب منطبق بر دوران - الیستی در این دورهآموزش اگزیستانسی حالجانب افراد یکسان نیست با این

عنوان راهکاری برای تعالی دانشگاهیان هشخصی در آموزش عالی ب ی(. بنابراین بررسی تجربه453: 4931 شود)گوتک،را شامل می
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نظران ناشی از نادیده زعم برخی از صاحباست که به آموزش عالیرفت از برخی مشکالت گریبانگیر نظام چنین برای برونو هم

سازی و ساختن نسبت به سیستم سیاسی و کمّیگرفتن نقش سوژه و یا عاملیت و جایگاه فرد در ساختار آموزش عالی، مطیع 

های پیروان فلسفه هبازخوانی و کاربست برخی از اید باشد. لذا در این شرایط است کههای بیرونی میارزش سازیِدرونی

 یبه تجربه قصد دارد لذا این مقاله کردن قمستی از مشکالت نظام آموزش عالی راهگشا خواهد بود.اگزیستانسیالیسم برای برطرف 

به سیر مفهوم تجربه در  رفت و استعالی نظام آموزشی کشور بپردازد و برای این مهم ابتداعنوان راهکاری برای برونهشخصی ب

شود و سپس با نظر به اهداف آموزشی وجودگرایی تشریح میتر طور کلیهشخصی و بی پردازد، پس از آن بحث تجربهیآموزش م

شود و البته موانع و نواقص ی شخصی در آموزش عالی میمشکالت آموزش عالی کشور سعی در تفصیل چگونگی کاربست تجربه

 شود.پیشنهاداتی ارائه مین خواهد شد. در انتها نیز بیا این نگرش

-آموزش با رفتن به کالس درس ودر بُعد رسمی  آورد.وجود میهدر جوانان تحول بدو صورت  ذکر است که آموزش عالی بهشایان 

رسمی های غیرکه منشأ آموزش محیط دانشگاهی استمربوط به دیگر  یابد و بُعدء میدرپی سطح علمی دانشجویان ارتقاهای پی

-ن همها و پرورش یافتن در بین آنها، مشارکت در فعالیتها و قوانین حاکم میاگی جمعی دانشجویان، آگاهی از سنتزند باشد؛می

ی وجودی از د. لذا در این مقاله ابتدا به جایگاه تجربهتواند بسیار آموزنده باشسن و ساالن خود با شرایط فرهنگی متفاوت، می

( در 2041و همکاران، 441و سپس به تجربه از طریق غیررسمی )ب( )مولر و گروسن( 447،2005های علمی )الف( )ییرطریق آموزش

رسند، به این دهد به خودآگاهی میاد به آنها میشود. به این ترتیب دانشجویان هم از طریق تکالیفی که استآموزش عالی اشاره می

ند برهای متفاوت میهای خود در زمینهه عالیق و دلبستگیو از طرفی پی بکنند قاط ضعف و قوت خود آگاهی پیدا میاز ن طریق

از طرف دیگر موقعیت  باشد.میاستاد  چنین خودآگاه بودنستادان و همتکالیف از سوی ا یکه البته این امر نیازمند انتخاب آگاهانه

های فراتر روند و مسائل را از جنبهد کند تا از خوآید به آنها کمک مییان از طریق محیط پیش میدیالکتیکی که برای دانشجو

لمی اش بر روش علحاظ تکیهگرایی را بهاگزیستانسیالیسم عمل ،طور خالصههب د.تر گردمتفاوت بررسی کنند و آگاهی آنها عمیق

انسانی و این کند و هم بر خرد برخاسته از مراودات مشترک روش او هم بر کارایی روش علمی تأکید می دهد.مورد انتقاد قرار می

کند. روش علمی عامدانه روش انحصاری تثبیت حقایق موقت تأکید می عنوانهروش بر توانایی فرد در کاربرد راهکارهای علمی ب

ی انسانی منتهی ی شدن تجربهرساند و تقاضا برای عینیت علمی به کمّمند زندگی را به حداقل میگرایانه و ارزشهای ذهنجنبه

مارسل نشاط  «انجامد.اورانه به فروپاشی انسان اصیل میاعتماد نامحدود به تفکر فن»، کندر که مارسل بیان میطوشود. همانمی
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دنبال ناپذیر است. مارسل بهشتن در محیطی عینی و ملموس جداییکه از ریشه دا داندرا مرتبط با احساس فردیتی میزندگی 

آورد که واقعیتی سرمدی هست که به از دل آنها این اطمینان سر بر میی است که انسان یهایی از تجربهی آن ساحتکشف و ارائه

ات تصمیم ن الزم است افرادمدر یاز طرفی در جامعه. (21: 4934بخشد )کین، سان معنای نهایی یا وزن وجودی میزندگی ان

و  ن از طریق دیالکتیک بین خودهستند، چرا که شخصیت انسا حال اتخاذ تصمیم مدام درافراد عبارت دیگر هب ؛بگیرند بسیاری

نهادی است که به اشخاص اجازه  و از آنجا که خانواده اولین شوداند ایجاد و تثبیت مین مهمی که محیط او را تشکیل دادهدیگرا

های احساسی را درون خود و موقعیتدهد را برای بیان احساسات به آنها میهایی ها را بسازند، موضوعات و فرصتتا ارزشدهد می

 (.4317، 445ند )ساسرلندکخلق می
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 تبیین مالحظات اخالقی در فرایند پژوهش  

 

 شیرزاد رضوی زاده

 رضا قنبری                                                                                                                                                           

 چکیده:

د. پژوهش منبع دانایی و توانایی هر باشای، پژوهش و تولید علم میهر جامعه ها درهای اصلی دانشگاهبدون تردید یکی ازکارکرد

-های علمی و ارزش، امروزه هنجارمندی رفتارید علم و تأثیر آن بر سرنوشت بشرملتی است. با توجه به اهمیت دانش در فرایند تول

علم و  با ظهور فلسفه چنان که از پیش مورد توجه قرار گرفته است؛های پژوهشی در اجتماعات علمی بیش های حاکم بر فعالیت

باشد. اما نظران مینظر پژوهشگران و صاحبهای علمی و پژوهشی مدشناختی عقالنی، اصول اخالقی حاکم بر فعالیتنگاه معرفت

ای انجام گیرد و موازین های حرفهستانداردهای ارزشی و ااساس اصول و قواعد و معیار ها و تحقیقات دانشگاهی باید برین پژوهشا

 باشد.هدف اصلی این پژوهش تبیین مالحظات اخالقی در فرایند پژوهش می فرایند پژوهش مدنظر قرار گیرد. اخالقی در تمامی

های سازمان اخالق و پژوهشگر اخالق دانش، یک یمنزلهبه اخالق ای،حرفه اخالق باید پژوهش و تعامل اخالق بررسی برای

، سعی شده ضمن تبین ای انجام گرفته استروش توصیفی و کتابخانهبه در این پژوهش کهقرار داد.  نظر و نقد مورد را پژوهشی

و در ادامه  رعایت شود، مورد بررسی قرار گیرد و محققانپژوهش، مالحظات اخالقی که باید از سوی پژوهشگران  چیستی اخالق در

 هایسازمان .ده کردن اخالق پژوهشی پیشنهاد گردمنظور نهادینراهکارهای عملی مناسب به

 آموزش عالی، پژوهش، فلسفه علم، مالحظات اخالقی، اخالق پژوهش. ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 



  کشور عالی آموزش سازیخصوصی هاینگرانی و مسائل

 
 

 118نژاد سبحانی مهدی                                                                                                                               

 کشاورززاده علی                                                                                                                                   

 

 :دهیچک

دولتى یا خصوصـی،  ها اعم از که در آن، مدارس عالى و دانشگاه شودیا گرایشى اطالق مىفرایند  سازى در آموزش عالى، بهخصوصى

هـای مـورد   عنوان یکی از راهسازی بهامروزه خصوصیگیرند. مربوط به بخش خصوصى را در پیش مىها یا هنجارهاى عملى سیاست

هـای  گـری دولـت در فعالیـت   ی و کـاهش تصـدی  سـاز د مطلوب اقتصادی مطرح است. خصوصـی ها برای رسیدن به رشتوجه دولت

تنها مشارکت بخـش  سازی نهدهد. گسترش خصوصیعدیل ساختار اقتصادی را تشکیل میهای تاستسیاز  ایاقتصادی، بخش عمده

بخشد، بلکـه تـوان   رآفرینی، ابتکار و نوآوری قوت میکا یدهد و به انگیزهمیگری اقتصاد افزایش امور تصدی یدولتی را در ادارهغیر

در ایـن  کار خواهد گرفت. هثر و کارآمد بؤهای کالن اقتصادی مذ سیاستهای الزم جهت اتخارشناسی دولت را برای انجام پژوهشکا

یخی انـداز تـار  چشـم پژوهش حاضر سعی بر این دارد تا ضمن مشـخص کـردن    برخوردار است. اساسی و کلیدی یاز نقش راه، دولت

-لهأآموزش عالی و بررسی تجربی مسـ الی مین مأت یدرک نظری در زمینهکشور،  های آموزش عالیپیدایش و حمایت دولت از نظام

در سازی آمـوزش عـالی   خصوصی یبه تحلیل مسائل مهم در زمینهو در نهایت، قرار داده  را مدّ نظر سازی آموزش عالیخصوصی ی

  های معنادار و کارآمد به عمل آورد.راستای ترویج روش

 هانگرانی مسائل،، آموزش عالی، سازیخصوصی کلیدی: کلمات

 

 

 

 

 

                                                             

118 دانشگاه شاهددانشیار گروه علوم تربیتی  .  



 

 منظور تربیت انسان مطلوب اسالمیهای تربیت دینی در آموزش عالی بهتبیین ابعاد و مؤلفه

 

 

 119مهدی سبحانی نژاد                                                                                                                                          

 120نجمه احمدآبادی آرانی                                                                                                                                          

 121آزاد محمدی                                                                                                                                        
 

 مقدمه:

ای رشد ، در کنار رشد علمی، جایگاهی بریآموزشی دیگر یچون هر مؤسسهرود که دانشگاه نیز همی ما انتظار میامروزه در جامعه

یافته داری نیز ارتقاء به این معنا که دانشجویان پس از سپری کردن سالیان تحصیل، از جهت دین و ارتقای تربیت دینی باشد؛

های ن از یکدیگر تفکیک نشوند درخواستهای صواب و ناصواب آرد تحلیل کافی قرار نگیرد و گونه، موباشند. اما اگر این انتظار

شوند و در د خامی به آن وارد میای است که مواصور که گویا دانشگاه کارخانهین تبا ا ای از دانشگاه شکل خواهد گرفتانگارانهساده

گیرد که انتظار مذکور از آنجا نشأت می. نیاز به تحلیل گردندخواهند از آن خارج میصورت محصوالتی که متولیان میهنهایت ب

 یهایی نیز در آن قابل تشخیص است. در همهیشیاندکه خام های معقولی وجود دارد چنانتوان گفت در این انتظار، رگهمی

، پا به پای رشد علمی، تحولی در شخصیت و نگرش خویش احساس کند زیرا ن، خردمندان انتظار دارند دانشجوهای جهادانشگاه

لمی، بینشی ای عرود عالوه بر کسب تخصص در عرصهذهن دانشجو نیست، بلکه انتظار میدانشگاه جایی برای انباشت اطالعات در 

که فرهنگ جامعه ، به سبب اینی مافراگیر نسبت به فرهنگ و مسائل بشری و احساس مسؤلیت در قبال آنها فراهم آید. در جامعه

طوری که های دینی دارد انتظار از دانشگاه ممکن است منجر به این شود که به واقع تحوالت شخصیتی در دانشجو رخ دهد بصبغه

-آموزش عالی و تربیت دینی سرچشمه می ینی و معنوی داشته باشد از همین جاست که نیاز به تحلیل رابطهاین تحوالت بعد دی

چون جمهوری اسالمی ایران دستیابی به یک نظام آموزش عالی کارآمد در کشوری همدر این راستا، . (12، ص4932)باقری،  گیرد

اسالمی در آن حاکم است، مستلزم بررسی تناسب اصول این نظریه با عقاید و های که از تمدنی کهن برخوردار بوده و عقاید و ارزش

تعلیم و تربیت است. از این رو،  یای کارآمد در عرصه ای تدوین نظریههای ملی و اسالمی و در نهایت، تالش روشمند برارزش

سازی مبانی و مسائل علوم انسانی، از جایگاه  یگیری از آن در پژوهش، بازنگری و بوم آگاهی دقیق و عمیق از معارف اسالمی و بهره

                                                             
119 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد  -  
120 مرکز تحصیالت تکمیلی  -دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور تهران -  
121 تهراندانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه   -  



آید. توجه  شمار میموضوعات مهم در مجامع پژوهشی به سازی تربیت دینی، از بحث مفهومای برخوردار است که در این میان،  ویژه

ای دارد،  میت ویژهطلبد و آنچه در این باب اه های موضوع مورد بحث و عوامل جانبی آن، دقتی در خور توجه را میبه زیرساخت

دهی کند، مسائلی است  تواند تمامی مراحل یاد شده را جهت در این میان، آنچه میوضوح مفهوم و آشکار کردن جوانب آن است. 

 یرا پرورش دهد که بتوانند از عهده روست و انتظار دارد که نهاد آموزش عالی، افرادی عصر حاضر و آینده با آن روبه یکه جامعه

 انسان تربیت منظورهای تربیت دینی بهبعاد و مؤلفههای انسان مطلوب اسالمی و اوجوه گزارهاین، تبیین بنابرل برآیند. حل مسائ

  ، از جمله اهداف اصلی این پژوهش است.در آموزش عالی اسالمی مطلوب

 های پژوهش سؤال

 های انسان مطلوب اسالمی چیست؟وجوه گزاره

 در آموزش عالی چیست؟ اسالمی مطلوب انسان تربیت منظوردینی بههای تربیت ابعاد و مؤلفه

 روش پژوهش

تحلیلی است. در روش تحلیلی، اطالعاتی که از طریق بررسی اسناد، -کاربردی و روش مطالعه توصیفی-این پژوهش از نوع بنیادی

)سرمد و همکاران،  های پژوهشی پاسخ دادپرسششود که بتوان به  ای سامان داده می آید، به گونه دست میها بهمدارک و کتاب

4951).  

 های پژوهشیافته

 های انسان مطلوب اسالمی چیست؟وجوه گزاره ال یک؛سؤ

های تربیتی باشد چرا که غایت اصلی ترین گامگو و طراحی آن شاید یکی از اساسیال یهای انسان مطلوب و ارائهبررسی ویژگی

ورد اهایی که محصول و رهی روشنگریشود مگر در سایهانسان است و این مهم حاصل نمیرش آموزش وپرورش ساختن و پرو

که انسان مطلوب اسالمی کیست و دارای چه اما این .(4931های تربیتی است )رهنما،مطلوب انسان در قالب نظام یترسیم چهره

 شود.پرداخته میا به برخی از وجوه آن سؤالی است که در اینج ،های بنیادینی استگزاره

 بر مدار فطرت .1

حرکت در  معرفت و گرایشی اصیل نسبت به خداوند است که با ت الهی،اسالمی انسان مطلوب موجودی دارای فطر یدر اندیشه

های واال و اهداف ل خود جهتی الهی داده و به آرمانها و اعماها، گرایششناخت یتواند به همهمسیر فطرت الهی خویش می

 متعالی خویش دست یابد.

 عامل یمنزلهانسان به .2



توان املی در نظر گرفته شده است که میاسالمی، انسان چون ع یعامل بیانگر این است که در اندیشه یمنزلهی انسان بهوارهطرح

 .(49-44: 4933 منتسب ساخت و او را منشاء عملش در نظر گرفت )باقری، اعمال صادر شده از او را به خود وی

 گراییهدفمندی و کمال .3

-اشد و تحصیل همهبایت زندگی انسان از منظر دین میلی اهلل مصداق غهستی، هدف اساسی آدمی است؛ قرب إ دستیابی به غایت

  .(444-442: 4930)مبانی نظری تحول بنیادین، و انسانیت انسان در گرو آن است ستقرب به خدا یکماالت مقدمه ی

 طیبهحیات  .4

ن کریم مطرح قرآ ن هدف غایی پرورش انسان مطلوب درعنوارسد که حیات طیبه و زندگانی پاک، در بینش اسالمی، بهه نظر میب

  .(4931تواند هدف کانونی پرورش انسان مطلوب تلقی شود )رهنما،گیری درست باشد حیات طیبه میباشد. اگر این نتیجه

 در آموزش عالی چیست؟ اسالمی مطلوب انسان تربیت منظورتربیت دینی بههای ابعاد و مؤلفهال دوم؛ سؤ

های علمی راهگشا نیست. علم نیاز به هدف متعالی دارد به یشرفتپ انحصاری بر عقل و یتکیهکه دهد ی بشری نشان میتجربه

رای توحیدی به انسان، ب یاندیشه یواسطهتربیت دینی به . در این راستا،شودخوبی احساس میههمین جهت حضور دین ب

انسان و تبیین خاص از نیازهای او، در راستای کمال انسان قائل است و با توجه به تعریف  سوی اوییموجودات، ماهیت از اویی و به

بر هماهنگی تقدم  مسائلی که پیش روی نظام آموزش عالی قرار گرفته است در رأس تمام که است الزم لذا و قرب الهی است.

 عمل تأکید شود. تزکیه بر تعلیم، کرامت انسانی، معرفت و بصیرت ، عقالنیت و مالزمت علم و

 

 آموزش عالیتربیت دینی در  های علمنمودار ماهیت و مؤلفه

 

 آموزش عالی تربیت دینی، علم دینی، انسان،کلید واژه:  

تقدم تزکیه بر 
 تعلیم

 عقالنیت

معرفت و 
 بصیرت 

 کرامت انسانی

مالزمت علم و 
 عمل



 منابع

 33، شماره شناسی )پسا( ساختارگرا، فصلنامه تعلیم و تربیتواره اسالمی عمل با انسانبررسی تطبیقی طرح .(4933باقری، خسرو )

 2، شماره 1، سال شناختیهای کاربردی روانآموزش عالی و تربیت دینی، فصلنامه پژوهش .(4932باقری، خسرو ) 

( 4930رورش جمهوری اسالمی ایران )دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی انقالب فرهنگی، وزارت آموزش و پ

 مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران

 های انسان مطلوب از دیدگاه تربیتی اسالم، مجله تربیت اسالمی، سال اول، شماره اولگیسیمای ویژ .(4931رهنما، اکبر )

 های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه. روش(4951،الهه)سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آن  ها، راهکارها و موانعضرورت دالیل،موزش عالی ایران، شرایط،  سازی در آی خصوصیفلسفه            

 المللیگیری از مالحظات بینبا بهره

 

 نژاد سبحانی مهدی  
122 

 کشاورززاده علی                                                                                                                                                    

 

  :دهیچک

کنند و به موقعیت نظارت و  ها رهااجرائیات و تصدی یاند که خود را از عرصهها پذیرفتهکشورهای جهان، دولت یدر همه

شد، به بخش خصوصی واگذار عمل دولت تلقی می یها حوزههای فعالیت که سالرو بسیاری از حوزهگذاری برگردند. از اینسیاست

 گذارییکی از اشکال سرمایه و گذاری در آموزش عالی استر این راستا، سرمایههای فعالیت دشده است. بدون تردید یکی از رشته

 یرابطه گیرد،در آموزش عالی صورت می سازیکه از طریق خصوصی گذاریباشد. سرمایهسازی میدر آموزش عالی، خصوصی

های انسانی یکی از روش یگذاری در سرمایهو از طرفی سرمایه کندنیز دنبال میرا بین آموزش و اشتغال تر اقتصادی منطقی

 قابل ی در سراسر دنیا به امری غیرسازی در آموزش عالخصوصیزوه بنا بر دالیل اقتصادی، بنابراین، امر تسریع رشد اقتصادی است.

-ی دنیا، با بهرهپیشرفته آموزش عالی در کشورهایسازی خصوصیل ئضمن بررسی مسااست. پژوهش حاضر  اجتناب تبدیل شده

در سازی آموزش عالی ها، راهکارها و موانع خصوصیی شرایط، دالیل، ضرورتگیری از تجارب کشورهای مربوطه، سعی در ارائه

 باشد.ها، توصیفی میاز نظر هدف، بنیادی و از نظر گردآوری دادهکشور دارد. روش پژوهش حاضر 

    ، شرایطموانع  ،سازی، آموزش عالی، راهکارخصوصی کلیدی: کلمات
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 اسناد باالدستی آموزش عالی در ایرانبررسی ماهیت و جایگاه آرمان اجتماعی عدالت آموزشی در 

 

 123علی ستاری                                                                                                                                                  

 فاطمه یزدانی منش                                                                                                                                                   

 یعباس فراز                                                                                                                                                  

 

 چکیده:

ایران است.  در عالی آموزش باالدستی اسناد در آموزشی عدالت اجتماعی هدف این پژوهش، شناسایی ماهیت و جایگاه آرمان

 :از اند عبارتدر این راستا  سؤاالت

 همراه دارند؟را به هایی داللت چه عمل در و اند کدام اجتماعی عدالت در عمده های دیدگاه -4 

 در ایران چگونه است؟ عالی آموزش باالدستی جایگاه عدالت آموزشی در اسنادماهیت و  -2 

 آیا عدالت آموزشی با توجه به کاربرد آن در اسناد باالدستی آموزش عالی در ایران قابل تحقق است یا خیر؟  -9 

است. از روش تحلیل تطبیقی برای شده  استفاده با رویکرد انتقادی، 427مفهومی تحلیل و421 تطبیقی تحلیل روش از پژوهش این در

منظور  عدالت اجتماعی و متعاقب آن عدالت آموزشی استفاده شده و از روش تحلیل مفهومی به یهای عمده تحلیل و تطبیق نظریه

چنین در بررسی امکان تحقق معنایابی و تصریح مفاهیم عدالت، عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی بهره گرفته شده است. هم

کارگیری مفهوم عدالت آموزشی در اسناد باالدستی  و کیف به آموزشی در آموزش عالی ایران با رویکرد انتقادی به کمّ عدالت

 آموزش عالی پرداخته شده است.

 بر اسالمی، گرایش به رویکرد بر عالوه اسناد باالدستی در آموزش عالی ایران، کنندگان تدوین نتایج نشانگر آن است که ذهنیت 

 در ایران، عالی آموزش باالدستی عدالت آموزشی در اسناد رو از این معطوف بوده است؛ گرایی آرمان خصوص به عدالت سنتی ی نظریه

گرایی  و آرمان دین از ایدئولوژیک خوانش از ای آمیزه گرایی سنتی است. لذا عدالت آموزشی با دارای ماهیتی دینی و متأثر از آرمان

ها  هستند که بدون اصالح و رفع آن هایی چالش کماکان دارای آموزشی عدالت تحقق در اسناد حال  این اب. است سنتی تلفیق یافته

 تحقق عدالت اجتماعی در آموزش عالی ایران در عمل با مشکل مواجه خواهد شد.
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124 . comparative analysis 
125 . conceptual analysis 



  عالی آموزش باالدستی، اسناد آموزشی، عدالت اجتماعی، آرمانکلمات کلیدی: 



 فلسفی دانشگاه همبولتی یشناسایی و بررسی ایده

 126میثم سفیدخوش

 چکیده

ی نحـو صـوری، همـه   کم بهی گادامر، دستای فلسفی برای دانشگاه طراحی کرد که به گفتهی نوزدهم ایدههمبولت در سرآغاز سده

ی کـم دو ایـده  دسـت تـا پـیش از او   ی خود قـرار داده بـود.   ی بیستم را در سیطرهی سدهی نوزده و عمدههای سراسر سدهدانشگاه

رفـت.  مـی  به شمار ی دیگریی اصلی یکی از آنها و دانشگاه هاله نمایندهبنیادین دیگر مطرح شده بودند که دانشگاه پاریس نماینده

ی همبولت بر تقریـری از سـاختار سیاسـی و    ایدهی عمل پوشاند. ی نظری خود را جامهخود همبولت با تأسیس دانشگاه برلین ایده

هایی بود که در حیات فرهنگی آدمـی مشـاهده   بسترفت از بنی راهی برای برونی بشری استوار بود و دربرگیرندهی جامعهاجتماع

های اصـلی بیلـدونگ یـا فرهنـگ و پـرورش      لفههای انتزاعی بلکه بر مؤی فلسفی او برای دانشگاه نه بر پایهکرد. از همین رو ایدهمی

ی خـود  نوبـه تعریف شود ولی به« خدمت»و نه « حقیقت»ظر همبولت دانشگاه باید در نسبت با مفهوم تاریخی آدمی استوار بود. از ن

کنـد بلکـه   تنهایی دانشگاه را جهتمنـد نمـی  دا کند. برای این منظور آموزش بهحقیقت هم باید در نسبت با بیلدونگ آدمی تحقق پی

آمـوزش مـا را بـه     (scholasticهای مدرسی )واقع تعلیق شیوه در پژوهش بخشی جداناشدنی از ماهیت کار دانشگاهی خواهد بود.

 ه است. دیدگاه فلسـفی همبولـت بـر خـالف    کند و نه علمی که از پیش موجود بودرهنمون می« علمی که هنوز کشف نشده است»

هـای  هـای نظـری دانشـگاه   ایده آمد و از همین رو توانست انقالبی درشمار نمیگاه بدیهی به رسد تا پیش از او هیچآنچه به نظر می

رسـد  ی حاضر اسـت و بـه نظـر مـی    ی اصلی مقالهی همبولتیِ دانشگاه مسئلهپس از خودش ایجاد کند. بازشناسی دقیق ارکان ایده

هـای  ی ایرانی به دست خواهـد داد تـا ببینـیم عمـالً چـه خوانشـی از ایـده       دستاوردهای آن الگویی برای ارزیابی دانشگاه در جامعه

 بولتی به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه در دانشگاه بومی ما پدید آمده است.هم

 ـملت، بیلدونگ، پیوند آموزش و پژوهشی فلسفی دانشگاه، حقیقتِ کشف نشده، خدمت به دولتهمبولت، ایده های کلیدی:واژه

 

 

 

 

 

 

                                                             
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران. 1  



 آموزش عالی ایران های آن در هابرماس و داللت ارتباطی کنش ینظریه بررسی

 

 127علی ستاری                                                                                                                                                     

 فاطمه یزدانی منش

 عباس فرازی                                                                                                                                                     

 

 چکیده:

آموزش عالی ایران است.  درهای آن هابرماس و داللت ارتباطی کنش ینظریه یهای سازنده هدف مقاله حاضر، شناسایی مؤلفه

های یورگن هابرماس انجام شده است. در  استنباط فلسفی با تکیه بر آراء و اندیشه یگیری از شیوه روش کیفی و با بهرهپژوهش به

فلسفی  استنباط کمک سپس به شده و  هابرماس شناسایی کنش ارتباطی یهای اصلی نظریه مؤلفه مراحل انجام پژوهش، ابتدا

 یژهو به های آموزش عالینظام راه سر بر مختلف مشکالت وجود بهشده است. با توجه  ایران بررسی عالی آموزش در آن هایداللت

 به یابی دست عدم با قضایا و منطقی برخورد عدم یکدیگر، با منطقی و صحیح برقراری ارتباط در کنشگران دانشگاهی مشکالت

 نماید. یم ضروری هابرماس های یشهاند به پرداختن اخالقی، و استقالل فکری

 کنش ،(سیستم) نظام زیست، جهان عمومی، یهای اساسی حوزه بر مؤلفه هابرماس کنش ارتباطی ینظریه که دهد می نتایج نشان

است. در این حائز اهمیت  که همراه داردبه عالی آموزش برای را هایی های یادشده داللت عقالنی استوار است. مؤلفه ارتباطی و کنش

 نیاز به برپایی ؛(نقادی و نقد فرهنگ) انتقادی تفکر یتوسعه و انتقادپذیری نیاز به آموزش: از اند ها عبارت داللت ترین میان مهم

 ها، گذاری سیاست در علمی اجتماعات یجانبه همه مشارکت علم، عمومی یعرصه سمت به حرکت عمومی؛ آزاداندیشی هایکرسی

 به توجه و انسانی و طبیعی علوم های رشته ساختن همگرا جهان،-زیست ینظریه چارچوب در علم بررسی ها، ارزیابی و ها مشی خط

 .انسانی علوم در ای رشته میان رویکرد ماهیت

 کنش ارتباطی، هابرماس، آموزش عالی، حوزه عمومی، جهان زیست، نظام )سیستم(: کلیدی واژگان
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 تبیین ضرورت رویکرد موازی به دو رهیافت سازمانی و منابع انسانی در ترویج اخالق 

 نویسیپژوهی رساله در پرتو مورد در آموزش عالی

 

 سکینه سلمان ماهینی

 چکیده:

-انسانی امکانآموزش اخالقی منابع از طریق  ها بر منابع انسانی و عملکردشان، ترویج اخالق صرفاًی سازمانامروزه به دلیل سلطه

اخالقی قوانین حاکم بر عملکردهای سازمانی نیز  رتو باز مهندسی فرایندها و ممیزیپذیر نیست بلکه اخالقمندی سازمانی در پ

 ضرورت دارد. 

تعالی اخالقی  این پژوهش با هدف ترویج اخالق در آموزش عالی به تبیین ضرورت اتخاذ هر دو رهیافت سازمانی و  منابع انسانی در

ی تحصیالت تکمیلی، نویسی در دورهرد پژوهی، با توسل به مورد رسالهمو یاز طریق مطالعه . در این نوشتارپردازدآموزش عالی می

گردد. در پرتو این پژوهش، نقش ازمانی و منابع انسانی تبییین میدو رهیافت س ، ضرورت رویکرد موازی به هرهاو تحلیل داده

 شود.والت علمی دانشجویان نیز روشن میویژه محصهی و علمی آموزش عالی باخالق در ارتقاء سطح کیف

ثیر ی عملکرد آنها تأها در نحوهنامهآموزند و نیز قوانین و شیوه د میاز آنجا که افراد از کل سازمان و محیطی که در آن حضور دارن

و داده شده  های کل سازمان با آنچه که آموزش رزشکل سازمان و محیط ضروری است. عدم تطابق ا سازی، اخالقیمستقیم دارد

، سبب الگودهی به د اخالقی آموزش عالی و دانشگاهد. تعهگرد گ دورویی و ریاکاری سازمانی میشود سبب رواج فرهن توصیه می

یک  یارائه تواند در نمیی یتاخالقی و شخص ی ابعاد رشدد. مسلم است که همهشو اتید، دانشجویان و کارکنان میرفتار اخالقی اس

فرهنگی آموزش عالی و دانشگاه با چنین رشدی عجین و  یبلکه باید بافت و زمینه ؛یا دو واحد درس اخالق، تحقق پیدا کند

تنها نسبت به سعادت اساتید، دانشجویان و پذیری جامع و کلی آموزش عالی نه هماهنگ شود. این امر نیازمند ارتقاء درک مسئولیت

توجه به ممیزی خالقی افراد در پرتو آموزش عالی، سازی و آموزش ا کل جامعه است. برای اجتماعینسبت به ان خود، بلکه کارکن

دانشجویان و کارکنان با آن در دانشگاه مواجه  سیستم ارزش اجتماعی که اساتید،نیز ضرورت دارد.  اخالقی قوانین و فرایندها



شد یا مانع رشد اخالقی آنها شود سبب ر ها به افراد منتقل مینامها از طریق قوانین و شیوهکارآشپنهان یا هایی که  شوند و ارزش می

 د.گرد می

حضور و مشارکت آنها در انجام  یانتخاب استاد راهنما، مشاور، داور،  و نحوه ینویسی فرایندها و قوانین خاصی مانند نحوهدر رساله

قی و های اخالرح است که هم سیستم خاصی از ارزشمط ی دفاع و غیرهنحوه جام رساله،ی انانتخاب موضوع، نحوه یکار، نحوه

بندی به ست استاد و دانشجو را از حیث پایکند و هم دنهان به دانشجو و استاد منتقل میصورت پالگوهای رفتار اخالقی را به

قدرت گذارد. از این رو بازنگری و باز مهندسی این فرایندها و قوانین ضرورت دارد. در عین حال بندد یا باز میاصول اخالقی می

پذیر اخالقی و آموزش یمحیط سازمانی و جامعه ی سازمانی نباید نادیده گرفت. تحققرغم سلطهفردی و مسئولیت افراد را علی

و در طی زمان طوالنی قابل تحقق است. این  است ی دشوار، تدریجیممیزی اخالقی فرایندها و قوانین، گرچه ضروری است اما امر

بخشی در تعالی یگر چنین تلقی شود که هرگونه اثرباشد و از سوی د کنندهبلند مدت بودن، از سویی نباید مأیوس دشواری و

ای تغییرات خیر بیفتد. حتی اگر برای به تأفعالیت منفرد تا تحقق چنین جامعهدرنتیجه هرگونه  ،اخالقی مبتنی و منوط به آن است

افراد، مسئول  ، غفلت کرد.یجه مسئولیت هر فرد برای ایجاد تأثیر مثبتنتدرشود نباید از ظرفیت و توان و کلی و سراسری تالش می

یُّهَا الَّذینَ آمَنُوا یا أ»: صراحت آمده استی مائده بهسوره 401 یاین امر در آیه .ابعاد اخالقی شخصی خود هستندها و سایر  انتخاب

آورده اید، مراقب خودتان باشید، اگر شما خود هدایت یافتید  ای کسانی که ایمان) «.ذَا اهْتَدَیْتُمْمْ ال یَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إعَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُ

بنابراین  کنند.بندی اخالقی تأیید میها نیز قدرت فردی را در پایپژوهش.( رساندی که گمراه شده به شما زیانی نمی( کس)ضاللت

  .پذیر استدو رهیافت سازمانی و فردی امکان ها برای افزایش اخالقمندی در پرتو توجه موازی به هراثربخشی فعالیت

 نویسیرهیافت سازمانی، رهیافت منابع انسانی، رسالهلی، ترویج اخالق، آموزش عا کلمات کلیدی:
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 تحلیل انتقادی گفتمان مهندسی فرهنگی درآموزش عالی ایران و پیامدهای تربیتی آن

 

 128سید مهدی سجادی

 الهام زارع                                                                                                                                                  

 چکیده:

ی این طرح و به واسطهویکرد فرهنگی بدانیم که ی هندسه و طرح کلی حرکتی کالن با رمعنای ارائهاگر مهندسی فرهنگی را به

 سیاست، چون اقتصاد،های مطرح همعرصهمام ها و بسترهای حرکت در تانداز و دورنمای روشنی از زمینهچشم ی حرکت،نقشه

ی نقاط وردهای گذشته و وضع موجود با همهی اول، به شناسایی و نقد و تحلیل دستااجتماع و غیره حاصل شود، باید در درجه

های اجرایی مطرح شده تاکنون که در ها و سیاستایم و ایدهدست آوردهنچه داریم یا بهتا مشخص شود آ ،بپردازیمقوت و ضعف آن 

گیرند؟ آیا باید نادیده انگاشته شوند ای معادالت مهندسی فرهنگی جای میدر کجتعدیل و غیره بوده اند،  سازی،فرهنگ پی اصالح،

 ها باید در مسیر گفتمان مهندسی فرهنگی سنجیده حرکت کنیم؟شتن آنیل و اصالح یا ثابت نگه دایا با تعد

ی پس از انقالب هاعمل در راستای انقالب فرهنگی و گفتمان مهندسی فرهنگی طی سال چه درقادی آناین مقاله در پی تحلیل انت

گرفته، نقاط قوت و ضعف و پیامدهای  باشد، تا با ذکر شواهدی از اقدامات صورتآموزش عالی ایران رخ داده است میاسالمی در 

عنوان باالترین سی فرهنگی صحیح در آموزش عالی بهشک یکی از ملزومات اجرای مهندبی تربیتی آن در آموزش عالی را بشناسد.

 ی طرح و عمل هر سیاست فرهنگی و نتایج آن است.ی کنش و واکنش افراد دخیل و شیوهبررس ای،ی آموزش در هر جامعهمرحله

ایده در آموزش عالی  شناسی گفتمان مهندسی فرهنگی و ذکر شمول آن، به ذکر شواهدی از طرح و اجرای اینپس از مفهوم

های آزاد اندیشی و غیره با سازی علوم، کرسیی اسالمیها، ایدهایی چون تفکیک جنسیتی در دانشگاههشود. ایدهپرداخته می

 گیرد.ها مورد شناسایی قرار میهای تربیتی آنگیرند و پیامدنقد قرار میها مورد ی اسناد مرتبط با آنمطالعه

بخشی و نقد هر ایده قبل از اقدام به اجرای آن در آموزش آگاهی ای به مسائل فرهنگی،که داشتن نگاه شبکهدهند ها نشان مییافته

تبیین، ها، ز طرح و اعمال هر سیاستی برای آنقبل ای سنی افراد در آموزش عالی میت دادن به درک و شخصیت و مرحلهعالی، اه
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گام  برای جذب بهزدگی و حرکت گامی صدر و دوری از شتاب، داشتن سعههدف ، داشتنها برای افرادسازی ایدهتعریف و شفاف

ا در رشد فردی و ههی دادن در مورد تبعات مثبت ایدهسازی و آگاها، فرهنگفع حداقلی آراء و حمایت از سیاستحداکثری و د

های درک تفاوت فرهنگی و ارزشی افراد در طول زمان، تاریخی، ی فرهنگی کشور، رشد دادن آگاهی هویتی،اجتماعی و توسعه

باشند های مطرح شده میرشد فضای نقادی و غیره عوامل موفقیت در اجرای ایده اند، نگی افرادی که هدف مهندسی فرهنگیفره

زدگی سعی در اجرای ین فاکتورها توجه نشود و با شتابجا که به ادر مقابل آن .های مثبت تربیتی اندپیامدکه هر کدام دارای 

در پایان پیشنهاداتی برای  مصوبات باالدست شود، تجربه نتایج عکس و هدر رفتن وقت و هزینه و اعتبار مصوبات را نشان داده است.

 شود.ی آموزش عالی مطرح میست گفتمان مهندسی فرهنگی در عرصهاجرای در

 تحلیل انتقادی های تربیتی،پیامد آموزش عالی، گفتمان مهندسی فرهنگی، واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تاریخ یا جغرافیا:  یدانشگاه در آیینه

 گذشته یگذاری در نظام آموزش عالی ایران در سه دههتحلیل انتقادی سیاست
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 چکیده : 

 و گیریتصمیم و گذاریسیاست فرایند و عمل اساساً (هادانشگاه) عالی آموزش نظام یحوزه گیرندگانِتصمیم و راناگذسیاست

 آن پشتیبانی و هاحمایت ذیل بتوانند که سازندمی استوار یهایخاستگاه و مبانی بر را آموزشی نظام خصوص در خود ریزیبرنامه

 خود عمل صحت و اعتبار توجیه و ارزیابی به (پارادایمیک و شده پذیرفته هایچارچوب مثابه به خاستگاه و مبنا) مبنا یا خاستگاه

 توانمی ایران در اخیر یدهه چند در( عالی آموزش) دانشگاهی آموزش نظام زیسته یتجربه و تاریخی منظر از آنچه .ورزند مبادرت

 و آموزشی هایگذاریسیاست برای تا نمایندمی و نموده سعی اوالً دانشگاهی و عالی آموزش متولیان که است این نمود اشاره بدان

 بخشیسندیت و مشروعیت و یگرتوجیه قدرت از که نمایند تعریف و تعیین را مبنایی و خاستگاه یا و بنا سنگ خود پژوهشی

 کیفیت و کمیت از ارزیابی دیگر عبارت به و آموزشی نظام عملکرد ارزیابیِ نظامِ تا نمایندمی تالش ثانیاً و ،باشد برخوردار باالیی

 در چنینهم .دهند شکل شده پذیرفته مبنای و خاستگاه مالحظات و اتاقتضائ به عنایت با را خود گذاریسیاست و گیریتصمیم

 و مستقر مالحظات با انطباق در را آینده اندازچشم در پژوهشی و علمی هاینوآوری و توسعه بر ناظر هایبرنامه که هستند آن پی

 نگرش بر کیدتأ نیز گراییمبنا بر حاکم روح .نمایند دهیجهت و تعریف آن بر حاکم روح با متناظر و مبنا و خاستگاه آن در مستتر

 .دارد دانشگاهی نظام یا عالی آموزش هایبرنامه به نسبت  نگرتاریخی و خطی

 و آموزش چنینهم و عالی آموزش به مربوط هایریزیبرنامه در اخیر یدهه سه دو طی توانمی را تالش نوع این از هایینمونه

 سند تدوین درسی، برنامه ملی سند تدوین چونهم باالدستی اسناد تدوین به توانمی جمله آن ازبود؛  شاهد ایران در پرورش

 .نمود اشارهغیره  و اسالمی دانشگاه سند تدوین پرورش، و آموزش بنیادین تحول

 عالی آموزش نظام به مربوط هایسازیتصمیم و گذاریسیاست در ناپذیراجتناب امری ،نگرتاریخی گراییمبنا کهاین رغمعلی

 خصوص در اساسی هایپرسش یا هادغدغه نبود معنی به مبناگرایی این گاههیچ اما ،آمدهمی نظر به اخیر یدهه سه در دانشگاهی

                                                             

129 ت علمی دانشگاه تربیت مدرسعضو هیأ .  
 



 مبناگرایی آیا که اساسی یدغدغه و پرسش این جمله از ؛نیست و نبوده دانشگاهی آموزشی نظام در مبناگرایی مدلوالت و اثرات

 فراهم را دانشجو و استاد یعنی دانشگاهی نظام اصلی کنشگران و عناصر در نهفته هایپتانسیل واقعی ظهور و بروز و تجلی امکان

 یبالقوه و ذاتی و طبیعی استعدادهای خود، نگریتاریخی و خطی کارانه،محافظه ذات و ماهیت یواسطه به کهاین یا و سازد می

 هادانشگاه کنشگران استعداد به کهاین جایهب و نمایدمی تعریف مشخصی و محدود قلمرو در و کرده مهار را کنشگران و عناصر این

 منبعث که هاییضرورت) کندمی کیدتأ هاضرورت اساس بر استعدادها نمودن محدود به بیشتر نماید توجه آن امکانی وجه اساس بر

 و شوندمی معنی  تاریخ ریل در بیشتر  اندازهاچشم ها وسیاست ،هابرنامه دیگر عبارت به(. است مختار مبنای یا خاستگاه از

 این دیگر عبارت به .نداحرکت در جبری و متصل و تاریخمند زمان بستر در که هستند داریدنباله یستاره چونهم نیز هادانشگاه

 و ذات تحدید و نفی به زمانمندانه مالحظات بر مبتنی و پیوستاری و اتصالی تاریخی، نگرش این آیا که است مطرح چنانهم پرسش

 نظر به که داراست را اتیاقتضائ پیوستاری و خطی و گراتاریخی نگرش این که چرا ؛شودنمی منجر هادانشگاه ذاتی بالندگی و پویایی

 گونههر ار پرهیز منظوربه که باورند این بر یاعده. دارد قرار تعارض در آموزشی نظام امکانی و درونی و ذاتی اتاقتضائ با رسدمی

 نهفته واقعی استعدادهای شدن بالفعل عدم معنی به البته که دانشگاهی پژوهشی و علمی هایبرنامه به بخشیقلمرو و سازیمحدود

 از مستقل امر یک مثابه بهبیشتر  دانشگاه به و نماییم عدول نگرتاریخی مبناگرایی از است الزم است، آموزشی نظام کنشگران در

 به توجه جایهب الزم است دیگر عبارت به .نماییم توجه (مستقل هویت دارای و مکانی امر یک) تاریخی هایضرورت و مالحظات

 در دانشگاه به دیگر عبارتی به و مکانی و جغرافیایی امر یک مثابه به دانشگاه به یا و دانشگاه جغرافیای به تاریخ، یآیینه در دانشگاه

 .نماییم توجه  جغرافیا یآیینه

 یآیینه در دانشگاه به نگاه و( خطی و تاریخی مبناگرایی) تاریخ یآیینه در دانشگاه به نگاه که ددار کیدتأ نکته این بر مقاله این

 اتخاذ و داشت دنخواه همراهبه پژوهش و آموزش یحوزه در را خود خاص اتاقتضائ هر یک (مکان یآیینه در دانشگاه) جغرافیا

  پی در سویک از مقاله این در .نماید ترسیم آن هایرسالت و وظایف و دانشگاه از متفاوتی تصویر تواندمی نگاه دو این از هریک

 به دانشگاه به جغرافیایی نگاه اتخاذ با دیگر سوی از و هستیم الذکرفوق نگاه دو در دانشگاه یچهره و وضعیت اییمقایسه تبیین

 مکان یفلسفه منظر از دانشگاه به نگاه هایویژگی تبیین با ،مکان یفلسفه بستر در دانشگاه بر کیدتأ و مطلوب و مختار نگاه مثابه

 بر ناظر که ایران در دانشگاهی پژوهشی و آموزشی هایگذاریسیاست نقد به آن، پژوهشی و آموزشی مدلوالت و اشارات و

 فلسفه) مکانمندی عدبُ تقویت برای نیز راهکارهایی پایان در .پردازیممی است، بوده قبل یدهه سه طی خطی و تاریخی مالحظات

 .شد خواهد ارائه دانشگاه( مکانی



 

 

 

 شهر اسالمیی آرمانعالی در توسعهتبیین نقش آموزش 

 

 130عزیز سواری                                                                                                                                  

 131سید جالل هاشمی 

 

 :دهیچک

ای و با راهبرد کیفی، راهکار کتابخانهباشد که می شهر اسالمیی آرمانلی در توسعهتبیین نقش آموزش عاپژوهش  هدف کلی این

ی جامعهی ایجاد ، دربارهی، افرادی، از عارف گرفته تا عالم اجتماعاستنتاجی انجام یافته است. در طول تاریخ بشر-رویکرد تحلیلی

ی کامل نظیر اورشلیم ی برای تأسیس جامعههای مذهباند. روزگاری گروهزمین، به اندیشه پرداخته شهر بر رویکامل یا آرمان

های درهم ای بود که از رشتهپیچیده 492کردند. در مواقع دیگر، جستجوی کمال شامل طرح کمونیتاریو غیره تالش می جدید

بود. صادق  491و شارل فوریه 499های رابرت اونی طرحشد. این امر دربارهی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تربیتی تشکیل میبافته

نگاه به »، 491سر توماس مور« 497شهرآرمان»گردید، مانند میهای آموزشی توصیف شهر در داستانآرمان نیز در موارد دیگری

-چون ادبیات آرمان (.941: 4933سرشت،  )گوتک، ترجمه پاک 410بی. اف. اسکینر« 493والدن دو»، و 493ادوارد بالمی« 495عقب

پس از مروری  ترتیب کهکرده است. بدین« شهر اسالمیآرمان»خود را صرف  تالش پژوهش حاضرشهری بسیار وسیع است، 

 شهر اسالمی پرداخته و سپس نقش آموزش عالیهای آرمانها و ویژگیبه مؤلفه ختلف،م یهای فالسفهشهرمختصر از تاریخ آرمان

 آنها بررسی و تحلیل نموده است. یرا در حرکت جامعه به سوی این اهداف متعالی و توسعه
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 های پژوهشیافته

ها، ددمنشی ها وعدالتیها و بیدهد که انسان همواره با دیدن وضع نامطلوب جوامع و بروز ستمنشان می ی بشریتاریخ اندیشه

را در آن متحقق سازد. خود های متعالی و انسانی آل بوده، تا بتواند آرماندرصدد طرح و تأسیس یک نظام ایدهآرزومند و گاهاً 

به طوری که  دالت و آزادی استقرار یافته باشد؛دوستی، فداکاری، تعاون، عهای مطلوبی نظیر صداقت، نوعی ارزشنظامی که بر پایه

بشری،  ی، در طول تاریخ اندیشهیابیی فاضله به اجرا در آید. این کمالاین مدینهیابد، در آنچه که فطرت و عقل سلیم انسان در می

 های فوق باشدآرمانی آل که برآورندهموضوع فکر برخی از اندیشمندان و مصلحان اجتماعی بوده و آنان را به طراحی حکومتی ایده

تر لی امیدبخشتر و به طور کای دقیقاندیشه ، اما در سطحی باالتر، باهابرانگیخته است. تاریخ ادیان الهی نیز نشانگر همین تالش

شهر مطلوب ل آرمانبوده است. اغلب رسالت انبیای الهی بر هدایت بشر جهت بهتر زیستن متمرکز بوده و طبعاً در راستای تشکی

-یشرفت فنی و اقتصادی، و هم زمینهای، هم موجبات پآرمانی و مدبرانه یگیری شده است. در اسالم چنین جامعهخداوند، جهت

های ز آن ویژگیسازد و در عین حال تبلوری انهفته در هستی انسان را فراهم میخالقی و شکوفایی عظمت های رشد عقلی و ا

اند، معتقد بودند که شهر پرداختهختلف به ترسیم آرمانهای زمانی مطور کلی، فیلسوفانی که در دورهباشد. بهمطلوب نیز می

پرورش متحول شده، قدرتمند و  شهر است. از طریق داشتن آموزش ونآموزش و پرورش یک رکن اساسی برای ساخته شدن آرما

شورمان نیز مجموعه (. در فضای فرهنگی ک51: 4939شود )آهنچیان، تبدیل می شهر، به واقعیته آرماندستیابی ب اثرگذار، امکان

اخیر در ایران، قرابت  یدر سه دهه ساز آنویژه نقش متحولموزش عالی در نظر گرفته شده و بههایی که برای آوظایف و رسالت

نظران آموزش عالی نیز کارکردهای شهر اسالمی دارد. صاحببسیاری با نظرورزی پیرامون نقش مؤثر آموزش عالی در نیل به آرمان

، علم و منابع انسانی جامعه بر مبنای تزکیه یتربیت و توسعه»فردا به این شرح برشمرده اند: اصلی آموزش عالی را در ایران 

 «حکمت؛ ارتقای دانش و فرهنگ و عمومی؛ مشارکت در توسعه پایدار فرهنگی، سیاسی، اقتصادی جامعه و حل معضالت اجتماعی

 یراه حلی جامع و یکپارچه برای همه یتوسعه یافتگی، اندیشه و ارائهی (. الزمه715: 4939قل از الویری، ، ن4951)خلیجی، 

 گسترش سعادت، احساس اخالقی، تعالی عدالت، یاین پژوهش پنج مؤلفه ، نقل از همان(.4953است )پایا،  مشکالت بشریت

عنوان نقش آموزش عالی در می معرفی کرده و سپس اصولی را بهشهر اسالهای آرمانعنوان ویژگیرفاه اقتصادی را به و عقالنیت

های اسالمی، به یت را دارد که با الهام از آموزهاین ظرفحرکت جهت نیل به این امور مطلوب تبیین نموده است. آموزش عالی 

هایی فرهیخته بپردازد که ضمن داشتن گرایشات معنوی و اخالقی، علم سودمند را با پارسایی و وارستگی درونی پرورش انسان



انند. یکی از مقاصد بهتر، خود را متعهد و مسئول بد یهمراه سازند و نسبت به حل مشکالت بشر و کوشش جهت نیل به جامعه

-برای کنشگران آموزش عالی، زمینه هاگونه که دولتهمان های سیاسی این است کهها توسط نظامی دانشگاهکلی در تأمین و اداره

ت طور کلی مؤسساها و به، استادان دانشگاهاندد نسبتاً باال را فراهم نمودهپژوهی، پرستیژ اجتماعی و درآمهای علم آموزی و دانش

ها و تحقق حرکت به سوی آرمانچنین پیشبرد جامعه، آموزش عالی نیز باید در شناخت مسائل جامعه و برطرف کردن آنها و هم

برای مسائل و  حلی علم و اخالق، یافتن راههای بنیادی اسالمی در زمینهتر احساس رسالت کنند. آموزش ارزشای متعادلجامعه

کار  و شهر مطلوب اسالم، با سازسوی آرمانهای مملکت و حرکت جامعه بهظرفیتگیری از ور، بهرهکش یآیندههای فعلی و بحران

زش عالی آموشهر اسالمی، های علمیه قابل تحقق است. در راستای تحقق آرمانتربیت نسل جوان در مؤسسات آموزش عالی و حوزه

، اعتیاد، و گرایی، فقر، بیماریسوادی و پوچهمانند جهل و بیمحو موانع پیشرفت فرهنگی و تمدنی باید عالوه بر تالش جهت 

ی فرهنگ اصیل اسالمی و سبک زندگی قرآنی، تربیت رهبران از طریق اشاعه ، نقش هدایت و رهبری جامعهآلودگی محیط زیست

العمر و تعمیم آموزش مادام هایی آموزشای و ارائههای پیشرفته برای متخصصان، مدیران حرفهآموزش یجامعه، ارائه یآینده

 دار باشد.عهده را پذیری، تعقل و خالقیّتی تتبع، منطقدوستی، پرورش روحیهبرای همه، صلح، نوع

 شهر اسالمی، آموزش عالی، تعلیم و تربیتاتوپیا، آرمان کلیدی: کلمات
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 . 59-32(، 4) 1مبانی تعلیم و تربیت،  ینامهپژوهشو تحول آموزش و پرورش. شهرگرایی (. آرمان4939آهنچیان، محمدرضا )

، به کوشش دکتر نادر قلی قوچان، حمیدرضا 4جلد المعارف آموزش عالی، )در: دایرة (. رسالت آموزش عالی4939الویری، محسن )
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 آموزش عالی از منظر نومعتزلیان معاصر جهان عرب                                              
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 چکیده:

تحلیلی و -و با روش سندی منظر نومعتزلیان جهان عرب معاصر بررسی جایگاه و اهمیت آموزش عالی ازاین پژوهش که با هدف 

عنوان یک جریان فکری نوظهور در تاریخ اسالم معاصر، دیدگاه نومعتزلیان را به «نومعتزله»گرفته پس از معرفی استنتاجی انجام 

 و علوم یحوزه در آشنایی نام لهقرار داده است. معتز المی امروزی، مورد تجزیه و تحلیلاس یی آموزش عالی در جامعهدرباره

 و کالمی هایآموزه تفسیر در عقل ارگیریکبه آنان یعمده ویژگی که شودمی اطالق ایکالمی یفرقه به و است اسالمی معارف

 گروهی امروزه ساختند.می ممتاز بودند گرانقل بیشتر که جماعت و سنت اهل تفکر از را خویش راه ایشان سانبدین و بود هیاتیاال

 یارائه» یعنی معتزله کار مهم یجنبه این به توجه با زبان،اسالمی عرب کشورهای در عمدتاً معاصر، واهانتجددخ و نواندیشان از

 که جدید با مسائل آن هایآموزه و آراء تطبیق و اسالم در فکری مکتب این احیای با وشندک می «و شریعت وحی از عقالنی تفسیر

 اینی بیایند. سرسلسله مسائل این برای های مناسبیگیریموضع و هاحلراه آمده، وجودهب مدرنیته یدوره تحوالت دنبال به

چنین شاگردش محمد عبده مصری ( و هم4277-4947اسدآبادی ) الدینجمال سید توانمی را تجددخواهانه عمدتاً هایجنبش

 حامد نصر و الجابری عابد محمد ارکون، محمد امین الخولی، حسین، طه به توانمعاصر می نومعتزلیان ( دانست. از4929)متوفی 

 اند. شده نامیده نومعتزله دینی، متون تفسیر به نسبت عقالنی رویکرد اتخاذ به جهت که کرد ابو زید اشاره

 های پژوهشیافته

 گذرد.می قرن دو به جریان، نزدیک ظهور این از است. اسالم جهان در کالمی برجسته هایگرایش از یکی نومعتزله، فکری جریان

 عامل عنوانبه اسالم معرفی در مورد مستشرقان شبهات به گذار بودند؛ اول: پاسخنومعتزله تأثیر مکتب گیریشکل مهم در عامل دو

ی اسالمی.  جامعه در تحول ایجاد منظور به معتزلهآراء  احیای با اسالمیی اندیشه ماندگی مسلمانان، دوم: بازسازیعقب

و  «عقل»تأکید دارند و پیوسته بر پیوند  های عملی و کاربردی اسالم، در حیات فردی، اجتماعی و سیاسینومعتزلیان به جنبه

                                                             
چمران اهوازی تعلیم و تربیت دانشگاه شهید ی فلسفهدانشجوی دکترای رشته  - 141  
بانی حقوق اسالمی دانشگاه ایالمی فقه و مکارشناسی ارشد رشته - 142  
دانش آموخته کارشناسی رشته مدیریت و دبیر آموزش و پرورش شهرستان باوی - 143  



حسن و قبح »و « جبر»در مقابل « اختیار»ی ار مهم دانسته، و بر دو آموزهرا بسی «عدل»و « توحید»اشاره دارند. اصل « وحی»

 اسالم دنیای بازسازی و پیشروی عوامل یافتن نومعتزلیان اصلیی توجه ویژه دارند. دغدغه« حسن و قبح شرعی»ل در مقاب« عقلی

 گرفتن نادیده و از اسالم نادرست هایفهم و تفسیرها بلکه نیست؛ اسالم مسلمانان، ماندگیعقب مسئول این گروه، نظر است. به

 دستاوردهای جدیدترین دادن قرار معیار نومعتزلیان، مبانی ترینمهم از است. یکی گریاشعری افکار رواج اثر در "عقل"جایگاه 

 با. است "سکوالریسم"دارند،  اعتقاد آن به نومعتزلیان از بسیاری که دیگر مبانی از .است دینی هایآموزه بررسی در بشری علوم

 با و دانسته مردود دانش کلی طور به و هنر ادبیات، در بلکه فقه، در تنهانه را کردن اسالمی به دعوت آنها مبنایی، چنین اتخاذ

 مدرنیته، با تواندمی اسالم کنند.  نومعتزلیان بر این باورند کهمی مخالفت علمی و اقتصادی سیاسی، اجتماعی، مسائل کردن دینی

آغاز و احیای چنین مقوالت ارزشی، به ی ترین نقطهبه باور نومعتزلیان، مناسب .شود سازگار عقالنیت و دموکراسی بشر، حقوق

در نظر  "آموزش عالی"کمک آموزش دانشگاهی )یا التعلیم الجامعی( میّسر خواهد شد. تعلیم و تربیت نسل جوان و به ویژه 

 عالیهای خود نظام آموزش ومعتزله کمابیش در کتابای را به خود اختصاص داده است. نویسندگان ننومعتزلیان معاصر جایگاه ویژه

ی آزادی، عقالنیت، دموکراسی و نقد باشد، اند. آنان از نظام آموزشی که بر پایهی اسالمی معاصر را ترسیم کردهمطلوب جامعه

 «التفکیر فی زمن التکفیر»( در کتاب خود با عنوان 4337ید: کنند. برای نمونه، یکی از نومعتزلیان معاصر )حامد ابوزطرفداری می

ای معاصر در همه سطوح، هتنها راه گذر از مشکالت و غلبه بر بحران»کند که: ارزش آزادی آکادمیک بیان می در اهمیت و لزوم

های عقالنی، جسمانی، روانی و ی استعدادها و تواناییجانبهی همهست که قادر به رشد و توسعهتوانمند ا داشتن یک نظام آموزشی

ق، راه دیگری سراغ نداریم.  نظامی که در آن باید حتی به هنرهای زیبا، آداب و فنون حتی خیالی انسان باشد. به غیر از این طری

و « پذیر نیستدر جامعه امکان "آزادی"و گسترش فرهنگ  گردد. ولی باید گفت که تحقق چنین نظامی بدون اشاعهانسانی توجه 

-وگو بدون هیچآزادی مناظره و گفت، آزادی تفکر، آزادی بحث، آزادی ... مقصود ما از»کند: ادی را بدین گونه تشریح میدر ادامه آز

. در مجموع «ها استای است، که محقق )متفکر( ناگزیر به وصول به آنفرض و یا اهداف از پیش تعیین شدهگونه محدودیت و پیش

آزادی آکادمیک، عقالنیت و تشویق تفکر، تأکید فراوان بر  کنند:ها تأکید فراوان مینومعتزلیان معاصر در آموزش عالی بر این مقوله

نوآوری، گفتگو، نقد و مباحثه، تأمین فرصت آموزشی برابر برای مردان و زنان، طرفداری از تحقیقات علمی و بنیادی برای حل 

علیم و در تدمی )عقلی، عاطفی، بدنی، تخیلی( های آهی جنبجهل و خرافات، توجه به همه های جامعه معاصر، مبارزه بابحران

تربیت، تأکید بر استقالل و عدم وابستگی دانشگاه به هیچ نهاد یا حزب دولتی یا دینی، توجه به موضوعاتی همچون هنر، موسیقی و 

نظام آموزشی »دانند: ادبیات. نومعتزلیان در نقد نظام آموزشی کنونی، آن را مروّج نوعی انقیاد فرهنگی و وابستگی به سنت می

کند، بلکه با سطوح آن، از مهد کودک گرفته تا دانشگاه، نه تنها در برابر این ارزش مطلوب )آزادی( مقاومت میکنونی ما در همه 



توان دریافت که اصالح مقررات و قوانین پروراند. به سهولت میتمام توان، ارزش متناقض آن )یعنی انقیاد و وابستگی( را در خود می

ها )تکنولوژی( هیچ گونه تحولی در نظام ها و تجهیز مدارس با رایانهت و بازسازی ساختمانهای درسی و حتی مرمو تغییر برنامه

وگوی آزاد و آموزشی برای ما حاصل نخواهد کرد؛ تغییر تنها زمانی رخ خواهد داد که معلم  به ارزش آزادی پی ببرد و به اصل گفت

-ی ظلم ذهنی و سرکوبی بستهی آغازین برای رهایی از این دایرهطهبدون پیش شرط احترام بگذارد. بنابراین الزم است از یک نق

 (.25: 4337)ابوزید، «. است "آموزش دانشگاهی"ی برای تحقق چنین امری گر عقالنی شروع کنیم و بهترین نقطه

 

 آموزش عالی، نومعتزلیان، آزادی آکادمیک، عقالنیتکلمات کلیدی: 

 

 منابع
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، ص 4933پاییز  سوم، شماره اول، سال کالمی، معرفت .نومعتزله شناسی (. جریان4933)  حسن یوسفیان، و جواد گلی، -

412- 447. 

 و بهار هشتم، سال ،)النور مشکوه( سینوی حکمت مجلهی .معاصر معتزلیان (. معرفی4939)  سعیده غروی، -
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495- 427 

. حنفی و حسن ارکون محمد الجابری، عابد زید، ابو حامد نصر با اختصاصی گفت نومعتزلیان؛. (4935محمدرضا ) وصفی، -

 معاصر نگاه نشر تهران،

 

 



 

 

 دینی در جهان اسالم هایدانشگاهشناسی نخستین تبار

 )الزیتونه، القرویین، األزهر(
 

 144عزیز سواری                                                                                                                                                       

 145قاسم خالدی نژاد                                                                                                                                                    

 146عبدالحسین مویلحی

            

 چکیده :

رسد که با وجود توجه اهل و تمدن واالی اسالم است. اما به نظر می های اسالمی نموداری جالب از مظاهر فرهنگ درخشاندانشگاه

که باید مانند ی بسیاری از جوانب فرهنگی اسالم، این بخش ارزشمند از تمدن اسالمی چنانتحقیق به بررسی و مطالعه در زمینه

پژوهش  .استدر این باب صورت گرفته ایو مطالعات ناچیز و پراکنده گرفتهی آن مورد رسیدگی قرار نهای گستردهدیگر جنبه

 "تونس، دانشگاه  "ونهالزیت"حاضر با هدف شناخت و بررسی تاریخ سه دانشگاه دینی مشهور در جهان اسالم یعنی دانشگاه 

. روش تحقیق در این نوشتار تمدن اسالمی انجام گرفته استها در پیشرفت مصر و نقش آن "األزهر"مغرب و دانشگاه  "القرویین

های جهان اسالم عنوان اولین تا سومین دانشگاهترتیب بهه از لحاظ تاریخ تأسیس و قدمت بهتاریخی است. این سه دانشگا-ندیس

شان از زمان تأسیس تا به امروز است. این مقاله پس از ها استمرار فعالیتقابل توجه در مورد این دانشگاه یشوند. نکتهشناخته می

س این سه مرکز ی تأسیگذاران، برنامه و نظام آموزشی، اصالحات، اهداف و فلسفهگذاری، بنیان، علل ناممرور مختصری از تاریخ

 ها در جهان اسالم پرداخته است. علمی، به نقش، اهمیّت و جایگاه آن-آموزشی عالی دینی

 های پژوهش:یافته

م. در  595ه. ق/  420عنوان اولین دانشگاه شناخته شده در جهان اسالم، که در سال عربی جامعه الزیتونه( بهدانشگاه الزیتونه )به 

با هدف تدریس علوم دینی و معارف اسالمی در تونس بنا شد و تا  "عبداهلل الحبحاب"( توسط مسجدی با همین نام )جامع الزیتونه

ود از این دانشگاه )جامع دهد. ابن بطوطه در سفرنامه خمی آموزشی به فعالیت خود ادامه-عنوان یک نهاد دینیچنان بهبه امروز هم

                                                             
اهواز چمران شهید دانشگاه تربیت تعلیم فلسفه  رشته دکترای دانشجوی  - 144  
آباد خرم دانشگاه عرب ادبیات و زبان رشته دکترای دانشجوی - 145   
پرورش و آموزش دبیر و فارسی ادبیات و زبان کارشناس - 146  



شناسی و پدر علم جامعه "خلدونابن"اند، هایی که در این دانشگاه تحصیل نمودهترین چهره( یاد کرده است. از معروفالزیتونه

. نظام آموزشی و برنامه درسی این ی قرن بیستم جهان عرب بودندشاعر پر آوازه "ابو القاسم الشابی"چنین ی تاریخ و همفلسفه

م. فرمان جدیدی برای 4370ه. ق/  4950درسال یرات و تحوالت چشمگیری شده است. دانشگاه در طول تاریخ خود دچار تغی

های آموزشی این دانشگاه بر اساس روش معمول در دانشگاه األزهر صادر گردید. دومین دانشگاه جهان اسالم اصالح و تنظیم برنامه

ویی توسط بان م. 373ه. ق/  217است که در سال  القرویین( در شهر فاس مراکش دمت تاریخی دانشگاه قرویین )جامعهلحاظ ق از

دینی تأسیس شد، ولی پس از  گسترش معارف اسالمی و تدریس علومدر ابتدا با هدف  «فاطمه بنت محمد الفهری»نیکوکار به نام 

رکوردهای  کتابهندسه، طب، علوم و فلسفه، برنامه درسی خود را وسعت بخشید.  ریاضیات وچون، مدتی با ورود موضوعاتی هم

اعالم  ،کند اعطاء می مدرک دانشگاهی التحصیالن خودبه فارغ ترین دانشگاه جهان که عنوان قدیمیاین دانشگاه را به گینس هانیج

-و از نظر کثرت دانش م را در دامن خود پرورش داده استبزرگان اندیشه و فرهنگ جهان اسالبسیاری از . این دانشگاه است ردهک

اند در شمار دومین دانشگاه اسالمی جهان قرار دارد و التحصیل شدهوهان و دانشمندانی که از آن فارغپژآموختگان و انبوه دانش

-خانهبترین کتااز مهم« مخزن قرویین» یا ی دانشگاهکتابخانهدر مصر در این زمینه بر آن برتری دارد.  هتنها دانشگاه األزهر قاهر

ها و هنرهای مختلف، رسالتی ش دانشگاه قرویین در انتشار دانشنق .گرددمحسوب می -بلکه در تمام جهان- های عمومی در مغرب

عنوان زبان ز اصالت زبان عربی و معرفی آن بهکرد و در پویایی آن با دفاع ایهای هویت اسالمی را محافظت متمدنی بود که ویژگی

آموختگان را از سراسر رود. دانشمندان و دانششمار میرده است که فاس مهد تمدن بشری بهآو 415رنو .دانش و معرفت شریک بود

یات و هنرها در آن آموزش ها، ادبی دانشکه همه ؛آتن برای اروپا است چونهمهم آورده است و این شهر برای اسالم  عالم گرد

پزشک  ؛ ابن طفیل،"تدبیر المتوحد"چون ابن باجه، پزشک و فیلسوف و مؤلف کتاب بزرگی هم فالسفه و دانشمندان .شودداده می

فسر بزرگ ی اسالم و مگراپزشک و فیلسوف بزرگ عقل ؛ ابن رشد،"حی بن یقظان"ی فلسفی و فیلسوف معروف و صاحب رساله

قرویین برای اند. در این دانشگاه تحصیل نموده "فتوحات المکیّه"رف نامی جهان اسالم و صاحب کتاب عا ابن عربی،آثار ارسطو و 

رین پشتیبان برای توقف بزرگ .کنداش از اوقاف استفاده میجویان، کتابخانه و مدارس اقماریی مسجد، استادان، دانشتأمین هزینه

این پژوهش به معرفی آن سومین دانشگاه بزرگ اسالمی که در  .های علمی این دانشگاه استافشانی ها و پرتوفعالیتاستمرار 

توسط یکی از سرداران حکومت  م. 350ه. ق/  973 های که در بین سال است األزهر الشریف( هجامع)پرداختیم دانشگاه األزهر مصر 

دلیل  .در جهان است سنی علوم اسالمی و ادبیات عربی گذاری شد، مرکز اصلی پایه مصر قاهره در شهر مدرسه عنوان یکبه فاطمی

ز آغاز تأسیس . اادگان و منتسبین به او بودنداز نو فاطمیان است که)س(  فاطمه زهرا رتحض انتسابش به األزهر گذاری آن به نام
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- Renau 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86


در گذر  األزهر حیاتی آن ترویج علوم و معارف اسالمی بوده است. یترین بخش آموزشی و دغدغه ترین و اصلی این نهاد دینی، مهم

سوربن جهان "عنوان  آن بههای علمی و دینی برخوردار شده است که برخی از  فعالیت یای در عرصهزمان از چنان گستردگی

در مصر جدید نیز دانشگاه االزهر  های اسالمی است.طور کلی سرآمد تمام دانشگاهدانشگاه األزهر امروزه به .اند یاد کرده "اسالم

کند نقش فعالی در نشر و گسترش  شود و تالش می سازمانی خاص برای صیانت از دیانت اهل سنت در سراسر جهان محسوب می

ای برای جذب دانشجویان  گسترده یبرنامه ،زهر در راستای نشر عقاید اسالمیدانشگاه األ ،ا کند. عالوه بر اینمعارف اهل تسنن ایف

های المی، کنترل نظام آموزشی و آموزشنظارت بر مجامع سمینارهای اس ،مسلمان از سراسر جهان دارد. بررسی کتب مذهبی

ر کتب انتشا مختلف، افراد به مذهبی-های تبلیغیآموزش یارائه ،ی و قرآنیهای اسالممذهبی در مدارس غیر دولتی، انجام پژوهش

المللی های اسالمی، برگزاری مسابقات بینبا ارزش هاهنری و تطبیق آن-های مختلف فرهنگیو نشریات مذهبی، بررسی فعالیت

، زیر نظر زهرکه در األ است هاییوضعیت زندگی و مسائل مسلمانان، تنها بخشی از فعالیت یقرائت قرآن و تحقیق در زمینه

 .دپذیراستادان مجرب انجام می

 آموزش عالی، دانشگاه دینی، دانشگاه الزیتونه، دانشگاه قرویین، دانشگاه األزهر. کلیدی: کلمات

 عمناب

 قرآن کریم

ه. موسوعه الشعر العربی، االصدار االول، امارات، مؤسسه محمد بن راشد فی األخبار التونسی هالحلل السندسی(. 2003الوزیر، محمد )

 آل مکتوم

ی تعلیمات عالی اسالمی. ترجمه آذر میدخت مشایخ فریدونی، تهران مرکز (. دانشگاه االزهر؛ تاریخ هزار ساله4915داج، بایارد )

 دانشگاهی

 الم. ، چاپ چهارم، ترجمه محمد حسین ساکت، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی(. تاریخ آموزش در اس4934شبلی، احمد )

 خفاجی

 (. االزهر فی الف عام. الجزء االول، الطبعه الثالثه، القاهره، مکتبه الکلیات االزهریه4333عبدالمنعم ) 

 تهران: نشر یزدانی نوراهلل کسایی. های بزرگ اسالمی. ترجمه(. تاریخ دانشگاه4911غنیمه، عبدالرحیم )

(. االزهر و نقش آن در تحوالت سیاسی اجتماعی مصر. فصلنامه پزوهشهای سیاسی جهان اسالم، سال 4939میرعلی، محمد علی )

 33 -422، صص 4939چهارم، شماره اول، بهار 

 سمت (. تاریخ آموزش و پرورش ایران قبل و بعد از اسالم. چاپ سوم، تهران، انتشارات4930درانی، کمال )



های اسالمی و غربی در قرون وسطی، چاپ اول، پژوهشگاه علوم انسانی و (. مدارس و دانشگاه4953مجنهدی، کریم و همکاران )

 مطالعات فرهنگی

  www.wikipedia.org .زهراأل(. جامعه4931ویکی پدیا، )

 

 

 های نسل چهارمآموزش عالی: دانشگاه یآینده

 

 148حسین باغگلی

 149ورکیبختیار شعبانی 

 

 چکیده:

ی قدیم که مسیر خطی تحوالت گسترده و بدون توقف دنیای معاصر، نشان از پیچیدگی مضاعف در شرایط آینده دارد. برخالف دنیا

بینی  نمود و پیش های جدا از هم، امری طبیعی و ضروری میفرض انباشتگی بیشتر علوم در حوزهبینی آینده را، با تغییرات، پیش

های ارتباطی جدید و چندگانه در  آمادگی استفاده از دانش بیشتر بود؛ شرایط دنیای معاصر حکایت از ایجاد گره آینده به مفهوم

های انسانی و در پی آن درهم تنیدگی بسیار باالی دانش دارد؛ با این توضیح مفهوم آمادگی برای دنیای  های ارتباطی دانش حوزه

اصلی در انقالب علمی  یحاضر با در نظر گرفتن شش پایه یوجه و ارزیابی قرار گیرد. در مقالهای دیگر مورد ت آینده نیز باید از زاویه

های دنیای  تنیدگی باالی این نهاد اجتماعی با سایر بخشهای آینده، با فرض درهم دانشگاه پیش روی انسان آینده، تالش شده است

های تحولی ذکر شده، تصویری از دانشگاه چنین براساس ویژگیگیرد. همگانه مورد تصور قرار های هشتآینده، در حوزه یپیچیده

 های معاصر ایران، موارد قابل توجه در پیوستن نهاد آموزش عالینسل چهارم ارائه شده است و با دیدی انتقادی به عملکرد دانشگاه

 مورد تدقیق قرار گرفته است.  های نسل چهارم،ایران به دانشگاه

 

 

 پیچیده، علم، دانشگاهشرایط  آموزش عالی، آینده، کلیدی:کلمات 

 

 

 

                                                             
مطالعات اسالمی در علوم انسانی؛ دانشگاه فردوسی مشهد ) یوهشکدهپژاستادیار . 1 baghgoli@um.ac.ir) 

استاد فلسفه تعلیم و تربیت؛ دانشگاه فردوسی مشهد ). 2 bshabani@um.ac.ir) 



 

 

 

 

 

 های آموزش عالی کشورشناسی دورهآسیب
 

 150غالمرضا شمس

 چکیده: 

است که نیاز به  مور جدی و مهم و آموزش این حقایقا یکشف منظم حقایق دربارهآموزش عالی در کشورهای جهان سوم، هدفِ 

های درسیِ هماهنگ  نظام آموزش عالی باید از برنامهبه این ترتیب که (. 4955شود )بازرگان و حاتمی،  بازنگری در آن احساس می

کردن افراد   است که هدف غایی دانشگاه آماده  این امر آن یو الزمههای عصر فراصنعتی برخوردار باشد  با تحوالت، نیازها و ویژگی

ویژه در بخش آموزش عالی مانع از های خاص نظام آموزشی کشور ما به برای رفتار معقول در اجتماع باشد. اما ساختار و ویژگی

اهداف سایر نهادهای جامعه،  تحقق اهداف مزبور شده است. مطالعات حکایت از آن دارد که عدم انطباق اهداف تعلیم و تربیت با

دهد که  ویژه صنعت و اقتصاد شده است. این مطالعات نشان می سبب ایجاد گسست بین نهاد آموزش و پرورش و نهادهای دیگر به

اهداف آموزش عالی بدون ارتباط کافی با نیازهای جامعه و شرایط فراگیران و صرفاً در ارتباط با هم شکل گرفته است. این بدان 

چه که جامعه به  آموزند که در مقاطع باالتر الزم است و نه آن ناست که دانشجویان ایرانی در هر مقطع تحصیلی چیزهایی را میمع

های  های تدریس و روش چون محتوا، روشعناصر دیگر برنامه درسی هم ی(. عالوه بر این، در زمینه4931ها نیاز دارد )عطارزاده،  آن

 در درسی های برنامهها سبب گشته که برخی اذعان کنند که باید  این کاستیهای وجود دارد.  نیز کاستی ارزیابی کار دانشجویان

جو،  پور و سخاوت داده شوند )حسین تغییر جامعه فعلی نیازهای با متناسب یابی،و ارزش آموزش روش محتوا، جمله از ابعاد یهمه

4933.) 

از نظر کیفی در سطح مطلوب و قابل  عالی کشور  نظام آموزش که دهد نشان میی انجام شده توسط محققان، هابررسیمطالعات و 

و ها است  ها حاکی از فقر کیفیت و پایین بودن میزان مطلوبیت دوره خصوص اثربخشی دوره رد و نتایج مطالعات درقبولی قرار ندا
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استادیار دانشگاه شهید بهشتی   



در این زمینه عالی وجود ندارد.  آموزشنظام ی، چارچوب ادراکی معینی برای از پیروزی انقالب اسالمچند دهه هنوز پس از گذشت 

یادگیری -های موجود در فرآیندهای یاددهیها و نارساییضعف(: »4337بهرامی ))از جمله توان به تجربیات مختلفی اشاره کرد؛ می

اختصاص منابع مالی (: »4331؛ ایزدی )«ب استهای کشور ناشی از فقدان سازوکارهای مناسهای پژوهشی دانشگاهو نیز فعالیت

؛ اجتهادی »است عالی و مؤسسات دانشگاهی کشور های کمتر نشانی از فقر کیفیت در  نظام آموزشبیشتر در قبال بازده و فرآورده

اربردی نبودن های بنیادی و نظری تولید شده در سایر کشورهای جهان، کناتوانی در تولید دانش نظری و مصرف دانش(: »4955)

-توجهی به کارکردهای پژوهش و ارائههای اجتماعی، بیها و سایر بخشمناسب بین دانشگاه یهای دانشگاهی، فقدان رابطهآموزش

ناکارایی فرهنگ دانشگاهی (: »2009؛ فاضلی )«گیری و وجود متولیان متعددها، مشکل تعدد مراکز تصمیمخدمات در دانشگاه ی

 (4930آباد، نافی شرفنژاد و م)به نقل از سبحانی؛ «دانشگاهیدر تربیت انسان 

-نظران آموزش عالی، شناخت مسائل را شرط اولیه و اساسی هر سیاست آموزشی و فرهنگی ذکر میبه همین دلیل، امروزه صاحب

-اند که آموزش عالی زمانی میرسیدهدلیل نیست، بلکه بر منطقی قوی استوار است. آنان به این نتیجه کنند. این توجه آنان نیز بی

هایی که با آن مواجه است، برهاند. در باشد که خود را از موانع و چالش  در کشور تواند وسیله دسترسی به توسعه و پیشرفت پایدار

یران و متولیّان این ارتباط انجام تغییرات و اصالحات از اهمیت باالیی برخوردار بوده و مستلزم تالش و جدیت بیشتری از جانب مد

های متنوعی  های مختلف و پژوهش روی آموزش عالی، دیدگاه بررسی نقاط ضعف و تهدیدهای پیش یدر زمینهآموزش عالی است. 

-اقتصادی، اداریهای آموزشی، پژوهشی،  های آموزش عالی در پنج حوزه آسیب صورت گرفته است. در تحقیق حاضر، آسیب

 اند. د بررسی قرار گرفتهاجتماعی مور-ساختاری و فرهنگی

 کـرد یبـا رو کیفـی(  -)کمّـی  ختـه یآم قـات یاز نـوع تحق  زیـ ن قیروش تحقای و کاربردی است. نوع تحقیق اکتشافی با رویکرد توسعه

ناد موجـود در  اسـ  یهـای آمـوزش عـالی، بـه مطالعـه     اسناد( جهت شناخت جامع آسـیب  یدر فاز اول )مشاهدهاست.  یچندسطح

دسـترس   گیری درآماری در این مرحله اسناد علمی بود که با روش نمونه یفوق پرداخته شد. جامعه یگانهچارچوب محورهای پنج

یافتـه  سـاختار های نیمهانتخاب شدند و با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفتند. در فاز دوم، با استفاده از مصاحبه

آماری متشکل از  یهای جدید پرداخته شد. جامعهها و آسیبز اول و احتماالً افزودن مؤلفههای حاصل از فاتر مؤلفهبه بررسی دقیق

نفـر از آنهـا انتخـاب     50گیری هدفمند، ( بود که با روش نمونهمدیران، متخصصان نظام اداری و غیرهنخبگان )اعضای هیأت علمی، 

بندی شدند و آموزش عالی رتبه یهای احصاء شدههی و اجرایی( آسیب. در فاز سوم، مجدداً با استفاده از نظر خبرگان )دانشگاندشد

ای طراحـی و بـر     نامـه ها، پرسـش  منظور تعیین فوریت هر یک از آسیببهبرای حل هر کدام، راهبردهایی تعیین شد. در فاز چهارم، 



زش عـالی کشـور و برخـی از کارفرمایـان     ها و مؤسسات آموآموختگان دانشگاهاعضای هیأت علمی، مدیران، دانشجویان و دانشروی 

 اجرا شد.

هـای مدرسـان،    هـای تـدریس، ویژگـی    اهـداف آموزشـی، محتـوا، روش   های آموزشـی ) های متعددی در حوزهنتایج حاکی از آسیب

هـا، میـزان کـاربرد     هـا، کمّیـت پـژوهش    های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی(، پژوهشی )کیفیت پژوهش های دانشجویان و شیوه ویژگی

آموختگـان، رضـایت    نـرخ اشـتغال دانـش   هـا و مجـالت((، اقتصـادی )   ها، طـرح نامهها )پایان های ماهیتی پژوهش ها و آسیب پژوهش

، هـا( برگـزاری دوره  یهـا، هزینـه   آموختگان با رشته تحصـیلی آن  آموختگان، میزان تناسب مشاغل دانش کارفرمایان از کیفیت دانش

هـا در جامعـه، تصـور از    میزان پذیرش رشـته اجتماعی )-(، فرهنگیگیری و غیره ، ساختار تصمیممقررات ساختاری )قوانین و-اداری

هـای تکمیلـی، حـاکی از اولویـت بـاالی      ( بود. بررسـی تمالی بر کارکردهای اجتماعی و غیرهعلوم مختلف نزد جامعه، اثرات منفی اح

 آموزش عالی است.اندکاران ها و در نتیجه توجه خاص کلیه دستبرخی از مقوله

 

 های آموزشی، آموزش عالیشناسی، دورهآسیب :ن کلیدیاواژگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بررسی اخالق پژوهش در آموزش عالی ایران

 

 مهدی شاملو         

 چکیده:

 ایحرفه و علمی اخالق معیارهای و اصول رعایت و تعریف، پایبندی مستلزم مختلف جوامع در عالی آموزش واالی اهداف تحقق

 و اعتقادات دلیل وجود به کشور ما در امر (. این4934)مطلبی فرد،  است کشور هر در علمی جامعه کنشگران یاران و توسط

 ترمراتب افزون به اهمیتی متعالی، و اخالقی ارزشمند و فرهنگی هایو آموزه میراث و دار، ریشه و عمیق مذهبی و دینی باورهای

 آن اندرکاران دست و کنشگران توسط کشور عالی آموزش در حوزه دانشگاهی و ایحرفه اخالق اصول رعایت متأسفانه یابد. اما می

 نقش و عالی آموزش حوزه ای درحرفه اخالق به توجه ضرورت دارد. می بایست بسیار نقد جای مختلف، های بخش سطوح و در

 علمی آزادی آن نظیر با مرتبط هایمسئولیت و حقوق و شود بررسی جامعه کل درنتیجهو  حوزه این پایدار توسعه در آن تأثیرگذار

 طول در جوامع از بسیاری .گیرد قرار بررسی مورد شده، گذارده جامعه دانشگاهی آفریناننقش برعهده که دانشگاهی استقالل و

عالی از  آموزش مراکز و ها دهند. دانشگاه نجات بزرگ های بحران از را خود انداخالقی توانسته اصول طریق رعایت از بشری حیات

 در سرعت به آنها بر باورهای حاکم و اعتقادات و اند بوده جوامع اجتماعی و فرهنگی های پیشتازان حرکت از همواره یک سو

های اخالقی به  ارزش و اصول کردن نهادینه برای ها محیط تأثیرگذارترین از عنوان یکی کند و از سوی دیگر به می نفوذ جامعه

از طرف  موازین اخالقی و اصول رعایت و پایبندی مستلزم عالی آموزش تعالی و (. از این رو توسعه2003شمار می روند)بروان، 

اهمیت فزاینده  پژوهش کارکرد عالی آموزش مختلف کارکردهای بین دراست.  دانشگاهی جامعه کنشگران سیستم آموزش عالی و

 را جامعه توسعه پایدار و پیشرفت بسترهای با آن مرتبط معیارهای اخالقی و اصول رعایت بر تأکید و توجه شک،بدون  ای دار و 

 ادراک عالی، آموزش در اخالق پژوهش است. اساس انسانی جوامع توسعة و بقا رمز اخالقی موازین و اصول به و توجه فراهم کرده

صحیح  ادراک با تنها دانشگاهی جامعه دیگر، عبارت (. به4933است)کریمی،  شان ایمسئولیت حرفه از دانشگاهیان جمعی

 ادراک به که است جامعه و مردم قبال در ایحرفه هایها، و مسئولیتفعالیت این وجودی فلسفه خویش، ایحرفه هایفعالیت

 همکاران، با شانمناسبات چنین درهم و خود های اصلیرسالت با ارتباط در و شود می نایل عالی آموزش حوزه در اخالقی عمیق

 حوزه بر اخالقی حاکم هایارزش و اصول به پایبندی و تعهد از درونی احساس به نوعی اجتماعی، نفعانذی سایر و دانشجویان

 (. 2005)بوشر،  یابدمی دست عالی آموزش



کامل  بسیاری از افراد با آگاهیو فردی داشته ی جنبه، بیشتر در آموزش عالی پژوهشرعایت نکردن اخالق که  نتایج نشان داد

کند پژوهشگری که شناخت و معرفت نسبت به امر پژوهش داشته باشد هرگز سعی نمیگذارند. اخالق را در این حوزه زیر پا می

 کی ازآموزش اخالق پژوهش یدر این خصوص های پژوهشی کند. اخالقیاقدام به بی وجدان بیدار و آگاه خویش را خاموش و

هایی که صورت اخالقیبسیاری از بیچنین نتایج نشان داد که هم مواردی است که در سطح آموزش عالی نادیده گرفته شده است.

شماری که در ابتدای مسیر پژوهشگری هستند نیاز به نهادینه شدن ی افراد از آنهاست. پژوهشگران بیگیرد به دلیل عدم آگاه می

ناپذیری را در پی خواهد ورت ناصحیح شکل گیرد تبعات جبرانذهنی خود دارند. اگر این چارچوب به صبرخی قواعد در چارچوب 

-گیرند. به نظر میبد خاطی در نظر افراای از تنبیهات علمی را برای مجموعهمتولیان امر داشت. در این وضعیت ضروری است که 

نباید برای با این وجود  .در سطح آموزش عالی باشداخالق پژوهش  یعهها برای توسحلاز بهترین و آخرین راهکه این روش رسد 

-عنوان پیشما با دانستن معیارهای اخالقی بههر یک از  .بحث اخالق پژوهش دنبال تجویز یا دستورالعملی خاص و معین باشیم

حرکتی برای گسترش اخالق  یکنندهتوانیم شروعحفظ عزت نفس خود می شرط اخالق پژوهش، استفاده از اخالق پژوهش و

روش  و اخالق پژوهش در آموزش عالی ایرانهدف از این پژوهش تبیین و بررسی  .مباشیآموزش عالی کشور  یحوزهپژوهش در 

 رفته کیفی و از نوع موردی بود.کار به

 : پژوهش، آموزش عالی، اخالقکلیدی واژگان 
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 :دهیچک

-ها می ثر از فلسفهمتأ از این جهت دقیقاً و ها و امیال بشری است ندیشه، برآمده از اهای تمدن چون دیگر پدیدهآموزش عالی هم

ردها را برای دانشگاه شکل نوع خاصی از کارکو غایات آموزش عالی است و ثیر فلسفه بر آموزش عالی فراتر از تعیین اهداف . تأباشد

انشگاه پدید ساختار و روابط رسمی و غیررسمی متناسبی را در د شمارد؛ با مشخصات خاص را مجاز می پرورش انسانیدهد؛  می

نارکارآمدی دانشگاه ارائه ای از مفهوم کارآمدی و  قضاوت ویژه کند؛ شگاه و غیر دانشگاه تعیین میمرز مشخصی را برای دان رد؛آو می

خود،  شناختیو معرفت شناختیشناختی، ارزششناختی، انسانهای مختلف براساس مبانی جهان سفهکه فلو خالصه این کند؛ می

تعلیمات اسالم در دوران شکوفایی تمدن اسالمی، رویکرد  احتماالًآورند.  پدید میه و آموزش عالی اوتی از دانشگامعنی و هویت متف

 اند؛ زیرا اساساً ثر بودهها مؤ نهاد آموزش عالی و دانشگاه های مدرن و پسامدرن در دوران معاصر بر مسیحی در قرون وسطی و فلسفه

سیستم فرا نظرِ ی مورد تربیت انسان و برپایی جامعه فرهنگی جامعه است که-سیستم اجتماعیسیستم از کالندانشگاه یک خرده

های فردی و ابتناء بر مطلوبیت ،ها موریت دانشگاهرسد که مأنظر میواقع بهکند. درگیری میفرهنگی خود را هدف-اجتماعی

م که در فضای علمی و حتی حاکمیتی کشور های دیگر شاهد آن هستیاجتماعی جوامع دارد. از سوی دیگر امروز بیش از زمان

های مختلف دانشگاه )مدل نسل چهارم( و نیز مدل های مختلف دانشگاه )نسل اول، نسل دوم، نسل سوم و بعضاًبحث از نسل

 هاتحلیل مطلوبیت در زیرساخت نظری نسلاز ن راستا هدف پژوهش حاضر عبارت شود. در ای( میام.آی.تی، مدل هومبولتی و غیره

ی نسبت های بعدی بتوان عالمانه دربارهتا در پویش باشد،می سطح فردی و اجتماعی در دو ،ی آموزش عالی و دانشگاههامدلو 

از یک  االت است کهسؤاین دیگر این پژوهش در پی پاسخ به  ها سخن گفت. به عبارتها و مدلاسالمی با این نسل-ی ایرانیجامعه
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ها و ها، توانمندیاز منظر آن باشند وتربیت چگونه انسانی می های دانشگاه در پیش عالی و مدلهای آموزانواع نسلسو 

ای  صدد ایجاد چگونه جامعههای دانشگاه درهای آموزش عالی و مدلاز سوی دیگر نسل ارکردهای این انسان مطلوب چیست؟ک

یک مدل  در این پژوهش تالش خواهد شدلذا د؟ نشوتربیت میای  برای ساختن چه جامعهها ها و مدلخروجی این نسلهستند و 

های آموزش عالی و دانشگاه در دو سطح فردی و اجتماعی استخراج ها و مدلتحلیل زیرساخت نظری نسلاز  ،مفهومی از مطلوبیت

 شود. 

 

 های آموزش عالی.نسلها و موریت دانشگاه، مدلی مطلوب، مأزش عالی، انسان و جامعهآمو : فلسفهها کلید واژه
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 چکیده:

الزم  به یک رشته اکتفا کرد و توان صرفاًی علمی نمیاند که برای توسعهمتصدیان در آموزش عالی متوجه این مهم شدهامروزه 

های و رشته ی تدریسچه در عرصه ،ایرشتهمبحث میان های مختلف با یاری یکدیگر مسائل علمی را حل نمایند.است رشته

تر بشود و که پیچیدهیابد شود. یک رشته زمانی رشد میی جدید محسوب میعنوان رویکردرسی و دانشگاهی و چه در پژوهش بهد

تر شدن نیازمند همکاری ها با رشد و پیچیدهمطالعه قرار داد. بنابراین رشته دیگر نتوان آن را با یک شیوه و روش خاص مورد

-ی تحلیلیباشد که با شیوهای در آموزش عالی میرشتههستند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مطالعات میانقان متعدد محق

. 2ای در آموزش عالی چیست؟ رشته. مبانی فلسفی رویکرد میان4فی انجام گرفته است. سؤاالت اساسی پژوهش عبارتند از : توصی

ای در آموزش رشتههای مطالعات میانچالش ترین موانع و. مهم9 باشد؟چه می هاای در دانشگاهرشتهتأثیر مطالعات میان نقش و

 ؟ی علوم تربیتی استهایی برای رشتهای دارای چه دستاوردتهرش. مطالعات میان1باشد؟ عالی چه می

از طرف  ن رشته روی آورد.بعدی بودن باید به تعامل چندیای به جای تکرشتهدهد که در رویکرد میانهای تحقیق نشان مییافته

 ها در روشی استنباطی،خطا کند که اندیشمندان برای حداقل رساندنء میهای مختلف علمی اقتضادیگر تنوع و گستردگی شاخه

هیافت علوم مختلف در تحلیل ها و رکارگیری روشبه عبارت دیگر به استداللی و تجربی از حداکثر اشتراکات علمی استفاده کنند.

یک  یهای تخصصی گوناگون در مطالعهدر واقع استفاده از حوزه شود.الگوی کار و افزایش تولید علم میله باعث استقرار یک مسأ

-ها، مکملی پدیدهی علوم انسانی مشاهدههای در حوزرشتهیکی از اهداف مطالعات میان کند.أله، نظام معرفتی نوینی ایجاد میمس
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های ها و چالشای در عمل و فرآیند نیز با پیچیدگیرشتهفعالیت میان های معین است.ر حیطهگرایی دسازی، تداخل، و تخصص

-طور کلی مهمسازند. بهرا با ابهاماتی مواجه میسازمانی و روشی هستند و نتایج و اهداف مورد نظر  که عمدتاً خاص مواجه است

« اجتماعی-فرهنگی»و « یاحرفه»، «سازمانی»سه مانع اصلی یعنی لب ای در قارشتههای میانهای فعالیتترین موانع و چالش

ای تفکر رشتهاستفاده از روش بین ،ها جلوگیری کندلشاین چا تواند ازهایی که مییکی از راه بندی و توصیف است.قابل طبقه

ها ر علوم تربیتی از لحاظ تعدد رشتهد .توجه کرد هاتوان به آنای وجود دارد که میرشتهمیاندر مطالعات  هایییافته انتقادی است.

تخصصی شدن این  .ه استها بودها و گرایشی آن تخصصی شدن این رشتهدگرگونی وسیعی صورت گرفته و نتیجه هاو گرایش

مانند  اما زایدافمیبینی آموزش و پرورش ارد از جمله این که بر دقت و ژرفی دمحاسن ، اگرچهبه آن بوطهای مرها و گرایشرشته

شود که فرد سازد و گاه سبب مینگری محروم میکه صاحب تخصص را از جامعاز جمله ایناست  ی دارای معایبیهر تخصص دیگر

نظری دچار اشتباه ته به تخصص دیگری است بر اثر تنگثر از عوامل وابسد مطالعه که احیاناً متأهای مورمتخصص در تبیین پدیده

. علول عوامل متعدد و گوناگونی استزیرا غالباً م ،های تخصصی علوم انسانی بیشتر از علوم تجربی استگرایش . این عیب درشود

-ای را آشکار میرشتهی میانی گوناگون ضرورت رهیافت مطالعههاشنتیجه این است که امکان خطا در فهم و روش استفاده از دان

تلف های مخهای گوناگون نیازمند گونهطور طبیعی برای شناخت پدیدهکه انسان بهدهد ؛ زیرا تعدد روش در پژوهش نشان میکند

ی لهحل یک مسأراه برای شناخت تجارب دو یا چند حوزه علمی و تخصصی  و ویژه علوم انسانی است. تلفیق دانش، روشعلم به

ی ای در حوزهرشتهدهد. مطالعات میانوق میای سرشتهسوی رهیافت میانمعضل اجتماعی چند وجهی، ما را به یک پیچیده و یا

های گوناگون صورت های مختلف در حیطهسازی تداخل، ترکیب و استفاده از تخصصها و مکملعلوم انسانی به قصد دیدن پدیده

ارد ز این مویکی ا ضروری است. ای الزم ورشتهوجه به مبانی فلسفیِ رویکرد میانتوان گفت تابراین در مجموع میگیرد. بنمی

-در بر میرا ای( فرارشته ،ایرشتهمیان ای،رشتهها )بیناست که اشکال مختلف همکاری رشته «ایتکثر رشته»استفاده از اصطالح 

های همکاری موجب روابط طولی و نه عرضی گونه و خاصیت تکمیلی دارد گیرد بلکهنمی ای قراردر مقابل رویکرد رشتهگیرد و 

 شود. ها میرشته

 ، فلسفه آموزش عالی ای، علوم تربیتیرشته: آموزش عالی، میانواژگان کلیدی

 

 

 

 



 

 

 

 اخالق تدریس در آموزش عالی

 153حکیمه السادات شریف زاده  

 عزیزه محمدی                                                                                                                                             

 چکیده: 

 است ای عبارتاخالق حرفه ای است.اخالق حرفه توان در آن به بررسی عمل اخالقی پرداخت،های علم اخالق که مییکی از شاخه

آموزش عالی و دانشگاهی  یعرصهدست آمده است. ی اول از ماهیت حرفه یا شغل بهدر وهله که قوانین اخالقی ای ازاز مجموعه

اساتید و  های مختلف است.ش علمی و عملی دانشجویان در رشتهترین آنها آموزو گسترده ترینکارکردهای مختلفی دارد که مهم

های وظایف و مسئولیت معلمی خود، یسبب حرفهآنهاست به یی این کارکرد به عهدهها که بخش عمدههیأت علمی دانشگاه

 ،حسابداران وکال، پزشکان،ایِ ی اخالق حرفهشود. در زمینهای معلمی یاد میعنوان اخالق حرفهای دارند که از آنها بهاخالقی

ی استادی در دانشگاه و تدوین اما در خصوص اخالقیات حرفه ها و مطالعات زیادی صورت گرفته استنگاران و غیره، تالشروزنامه

های ها دورهی دانشگاههمه تقریباً ی و جامعی صورت نگرفته است.هنوز تالش جدّ خاص این حرفه،اصول و استانداردهای اخالقی 

اخالق  آموزشی خود دارند که توسط اساتید تدریس می شود.های های خاص را در چارت درسای مربوط به رشتهاخالق حرفه

هدایت اعضای هیأت علمی در اجرای  یا نامناسب و ای در آموزش عالی به مشخص کردن حدود و ثغور رفتارهای مناسبحرفه

پژوهشی و  آموزشی، یهای مراکز دانشگاهی در حوزهته به دلیل تعدد وظایف و مسئولیتالب انجامد.ای میهای حرفهمسئولیت

ترین و ریس که مهمی آموزش و تدحوزه در این تحقیق به لذا ؛وجود دارد هر کدام از آنها یعلمی بسترهای متفاوتی برای مطالعه

اخالق در آموزش عالی است که ای از شود. اخالق در تدریس شاخهدهد، پرداخته میی کاری اساتید را تشکیل میبیشترین حوزه

 گذار در نهادینه کردنچنین یکی از ابعاد تأثیرهمو  ،ای یک استاد در تدریس و آموزشهای حرفهی مسئولیتکنندهمشخص

صورت گرفته و هدف توصیفی -ی تحلیلیبا شیوهحاضر پژوهش  استادان است. ای دانشجویان ودر رفتار حرفه رویکردهای اخالقی

 باشد. ای تدریس در ارتباط اساتید با خود، دانشجویان و همکاران میهای اخالق حرفهبررسی مؤلفه پژوهش
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نیازمند  های مناسب،نیاز به مهارت در اجرای روش ه برو مهمی از فرایند تعلیم و تربیت است که عالو بخش عظیم تدریس،

ای ی مهم حرفهعنوان یک حوزهرایند تدریس و آموزش دانشگاهی به. اثربخشی فباشدی تدریس میمالحظات اخالقی خاص حرفه

ها و قابلیتأت علمی از یه در این میان برخورداری اعضای ای و سازمانی بستگی دارد.حرفه ای از عوامل فردی،به مجموعه

کننده در ای در فرایند تدریس، نقشی تعیینای از اصول و استانداردهای حرفهای و الزام آنان به رعایت مجموعههای حرفهصالحیت

هم از  ای،های اخالق حرفهبندی اعضای هیأت علمی به اصول و ارزشچنین پایهم .های آموزشی داردبخشی فعالیتافزایش اثر

ی انسانی به های برجستهمنظر انتقال صفات ممیزه و ویژگی فرهنگ سازمانی مبتنی بر اخالقیات و هم از یظر توسعهمن

های اخیر مطرح شده ای تدریس در دههسیار حائز اهمیت است. اخالق حرفهب در جامعه، ی آن صفاتدانشجویان و در نتیجه اشاعه

اند که ماهیتی اخالقی ای مطرح کردهعنوان حرفهتدریس را به (2000) ارو دیوید ک (2004) ریچارد پرینگ است و کسانی مانند

که تالشی ( بیان داشته است که تدریس بیش از آن4330) اجزای آن جاری است. کالرک یکه اخالق در همه ایگونهدارد؛ به

قی در تدریس همیشه مطرح بوده و از کند که موضوعات اخالاو اضافه می تکنیک اخالقی است. مند و فنی باشد یک مهارت وشیوه

حمت است که پرز ری مشکل، پیچیده و گاهاًکا از نظر وی تدریسی که متضمن مسئولیت اخالقی است، ارزش ذاتی برخوردارند.

خواهند در ترها میساالن از کوچکیک بنگاه اخالقی است که در آن بزرگ در واقع تدریس اساساً داند.کسی هم قدر آن را نمی

 اخالقی، یعنوان یک حرفهقلمرو اخالق در تدریس به (2003) از نظر کامپل .یند که توسط آنها انتخاب شده استجهتی تغییر نما

که با دنیای تعلیم و تربیت این بعد به دلیل اهمیت باال و به جهت آن باشد.قابل انکار آن حرفه می ابعاد مثبت و غیر یدر زمره

های هنجاری لذا اغلب در تبیین علل سوگیری عالقه و ذهن اندیشمندان را به خود معطوف نموده است. پیوند ناگسستنی دارد،

 هایی چون آزادگی،های دانشگاهی صفات و ویژگیی چنین برآوردهایی در فرایندپایه بر مفروضاتی وجود دارد. استادان دانشگاه،

اعتقاد  (4335) دهند. بانر و کانننسبت می را به دانشگاهیان و اهل علمدوستی و غیره نوع عزت نفس، خودتنظیمی، یابی،خودجهت

لیل شود را تحهایی که سبب ارتقاء یادگیری و فهم میهای معلمان موفق و ویژگیکه تدریس یک هنر است. آنها ویژگیدارند 

نشاط می روحیه و  صبر، محبت، خالقیت، ظم،ن اخالق، ،اقتدار یادگیری، ،های یک تدریس بسیار موفقکردند. از نظر آنان از ویژگی

ای از کاربرد اخالق شاخه ن،اای و آموزشی استادطور کلی اخالق حرفهبه آن دارای ماهیتی اخالقی است. یباشد که بخش عمده

حقوقی و  آزادی اخالقی، فرایندهای مربوط به نظم، است که شامل در نظر گرفتن موضوعات مربوط به تنبیه و مدیریت رفتار،

و  2007 شاپریو و استف کویچ، ،2001 استریک و سولتیس، ،2001 )بکنر، باشدبلیت اعتماد میاستقالل فکری و قا ها،مسئولیت

اخالق آموزش و تدریس یکی از موضوعات مهم است که  های مختلف اخالق در آموزش عالی،در میان جنبه (.2001 دویگان،



های دانشگاه را در یش بهروری و کاهش هزینهگردد و افزار دانشگاه و رشد و بالندگی آن مینی درعایت آن باعث افزایش امنیت روا

 پی خواهد داشت. 

 آموزش عالی فلسفه ،ای، اخالق تدریس: اخالق حرفهواژگان کلیدی 

 

 آموزش عالی نسبت آموزش عمومی و  

 

 154بابک شمشیری                                                                                                                                                    

155زهره همایون                                                                                                                                                     
 

 156پور منیر ایران ماه

 :دهیچک

های فلسفه  ارزش بودن کسب دانش از آموزهو بااست پرورش افراد باتقوای واجد کنجکاوی علمی از اهداف نظام تعلیم و تربیت 

اند. باقری  های کسب علم، اشاره کرده  انگیزه شدن (، به مادی4931کالم )مقدمه :(، و زیبا4934: 273پور ) ایران باشد.می  اسالمی

رسد که دو رویکرد فلسفیِ نظر می . بهداند م در نظام تعلیم و تربیت میای منسج( منشأ این ناکامی را فقدان فلسفه4933)مقدمه: 

که  است. بدان جهت  بر نظام آموزش عالی ایران حاکم فته(قوت گر  پس از انقالبه هایی مذهبی ک با ریشه« )سنتی»و « ای حرفه»

منجر به حاکمیت رویکرد دوم  ،ای های حرفه آموزش ینیاز به توسعه حال توسعه است،  حال گذار و در درایران،   یجامعه

لی است؛ چنانچه نگاه ای مدون و دوگانگی رویکردها منشأ اعوجاجاتی در نظام آموزش عمومی و عا است. عدم وجود فلسفه گردیده

 است.  حاکم و عمومی عالی ای بر فضای آموزش و تربیت حرفههای پنهان، تعلیم الیه آرمانی همان نگاه علم برای علم است ولی در

ریزان نظام تعلیم و تربیت به سنتز ناقص این  ی تلفیق مناسب از این رویکردها توسط برنامه عدم درک شرایط جدید و ارائه

توان به از جمله مسائل و مشکالت نظام آموزش عالی می. است  اعوجاجاتی در روند آموزش عمومی و عالی انجامیدهو بروز  رویکردها

 این موارد شاره کرد:

آموزش عالی، بدان معنا که علم مصنوعی در  تولید -2ها و نفی کامل الگوهای غربی؛  اتکاء صرف به گذشته و سنت -4

خاطر  شان و نه به های مادی و برای کسب درآمد و ارتقاء جایگاه اجتماعی و باز نماندن از جایگاه تخصصی انگیزهالتحصیالن با  فارغ

                                                             

154 دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز .  

155 موزش و پرورشو فلسفه آتاریخ  یکارشناس ارشد رشته .  

156 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران .  



واضح است که اثرات تولید و گسترش مرزهای علم باید در جامعه ملموس باشد؛ که  پر ؛پردازند ارزش ذاتی دانش، به پژوهش می

 19-11) چنانچه صباغیان و ذاکریان. یافته استالف روند جاری درکشورهای توسعهرخواقعیات جامعه مؤید آن نیست و این روند ب

وقت و  ای، تأکید بر جذب دانشجوی پاره حرفه- فنی یهای دوسالههای آموزش عالی آمریکا را گسترش کالج (، از ویژگی4930:

 .اند عنوان کرده تنگاتنگ میان مراکز اقتصادی و اجتماعی جامعه با دانشگاه، یتقویت رابطه

اجتماعی در   ویژه اخالق تداخل وظایف آموزش عمومی و عالی؛ چنانچه تفکر خالق، تفکر انتقادی و تربیت اخالقی به -9 

موارد از وظایف  است و چون این  کاستی (، دچار4939) های نظام تعلیم و تربیت عمومی بنابر تصریح شمشیری و همکاران خروجی

 ها به آموزش عالی واگذار گردد. دروس عمومی، جبران این کاستی  یبا ارائه آموزش عمومی است، تالش شده

و  اندشدهایجاد غیرانتفاعی، پیام نور، آزاد و غیره  ست. مراکز آموزشی متعدداز انحرافات دیگر ایکی  آموختگان کاذب دانش اشتغال 

کنند؛ این روند به تحصیالت تکمیلی  جامعه می یالتحصیالن زیادی را روانه بدون توجه به نیازهای علمی و نیازهای بازار کار فارغ

ناچار برای کسب درآمد به تدریس در همان واحدهای دانشگاهی متنوع روی  التحصیالن جویای کار به و فارغکرده نیز سرایت 

زایی حقیقی گردیده و این  های سنگین به جامعه، نه موجب گسترش مرزهای دانش و نه اشتغال زینهرغم تحمیل ه آورند و علی می

 است.  های مادی انجامیده آموزی در جامعه و گسترش انگیزه ارزش شدن روزافزون علم روند به بی

را عبادت  آندارای ارزش ذاتی و فراگیری  مذهبی نظام تعلیم و تربیت که علم را- رویکرد سنتی (،4931: 11بنابه تصریح زیباکالم )

های نظام لیبرال، کسب دانش برای خود دانش، ایجاد لذت ذهنی، اعتالی عقلی و  است. از ویژگی 475رویکردی لیبرال داند، می

 منظور پیشرفت انگاری دانش به اهمیت ابزار و تأمین معاش در آن محوریت ندارد.رسیدن به فرهیختگی است و مسائل شغلی 

 (. 4934 : 473-414 میرزامحمدی و زیباکالم،) شودای مربوط میمادی، به رویکرد تعلیم و تربیت حرفه

راهکاری برای  یتربیت و ارائه پرورش عمومی و عالی در نظام تعلیم و هدف پژوهش حاضر بررسی نسبت میان آموزش و

بدین منظور . باشدانتقادی می-روش این پژوهش، تحلیلی .بهبودبخشی به وضعیت آموزش عالی از طریق رویکردی بینابینی است

رویکردهای حاکم و کمبودهای  یوضعیت موجود در فضای تعلیم و تربیت و آموزش عالی، بررسی و تحلیل و در خالل آن، رابطه

 است. ناشی از سنتز نامناسبشان نقد شده

 :سؤاالت پژوهش

 الذکر چقدر توفیق داشته؟ از رویکردهای فوقنظام آموزش عالی در تحقق اهداف هرکدام  .4

 توان به رویکردی بینابینی دست یافت؟آیا می .2
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 ای در چه جایگاهی است؟پروری و تعلیم و تربیت حرفهنظام آموزش عالی از لحاظ نخبه. 9

 نسبت آموزش عمومی و عالی درخصوص این جایگا ه چیست؟. 1

صورت  زش عالی بهریزی آمو رو بایستی برنامهاین است. از رتباط آموزش عمومی و عالیالگوی پیشنهادی، بازگرداندن تناسب به ا

وری منظور بهره سازی و تربیت افراد به اقلی آمادهعنوان الگوی حدّ  اکثری طراحی شود که ابتدای آن بهحدّ-پیوستاری حدّاقلی

گوی نیازهای ای که هم پاسخ گونه شکل کنونی است؛ به شگاهی بهها و مقاطع تحصیلی دانو خدمات، در دوره اقتصادی و بازار تولید

 ینیاز کند؛ اما در ادامهعدم اعالم  ، باشد تا درصورت اشباع در یک رشته ای جامعه و هم قابل کنترل توسط جامعه علمی و حرفه

 473های اد برای ارزش ذاتی علم، در قالب دورهکه افر ای گونه ، بهآن قرار دارد معنای حقیقی این پیوستار، تعلیم و تربیت لیبرال به

اند و  متولینهاد ن قالب، مؤسسات علمی آزاد و مردمای  دنبال آموختن باشند. در گرایی به مدرک ی آموزشی آزاد، فارغ از دغدغه

(، 4931: 95-91) های مذکور خواهند بود. مطابق نظر زیباکالم دوره یسمت خودگردانی قادر به ارائه صورت حرکت به ها در دانشگاه

به  دف اصلی درک خیر و لذت ذهنی باشد،مکتب لیبرالیسم آموزشی، هدف اصلی، کسب دانش و پرورش ذهن است و چنانچه ه در

گونه منجر به  زیرا نگرش ابزارشود؛  و کسب دانش ابزاری سودآور تلقی نمیشده تبع آن نیازهای عملی و فرهنگی جامعه، برآورده 

 اما نباید هدف اصلی تعلیم و تربیت باشد ؛صورت جانبی، بالمانع است مندی از توفیقات مادی به بهره. شود استفاده از دانش می سوء

ی ون دغدغهمتناسب با آن اکنون بدصورت، افرادی که قبالً  با تحصیل در یک رشته و اشتغال  (. تنها در این37)زیباکالم، همان :

مرزهای دانش و  یو توسعه علم برای علم و برای اعتالی تفکری  هم با فلسفه آموزی آن های آزاد، به علم مسائل معیشتی در دوره

تربیت آزاد در  ای و هم تعلیم و صورت هم تربیت حرفه در این . اندوزی خواهند رفتدنبال دانش های متعالی، به سیر در ارزش

 . گرفت خود قرار خواهندجایگاه واقعی 

 ای آموزش عمومی، آموزش عالی، آموزش و پرورش لیبرال، آموزش حرفه :کلیدی کلمات

 :  منابع

. های شیراز تربیتی در دبیرستان های پرورشی مدارس و نهاد امـور شناسی فعالـیت آسیب(. 4934)منیر.  پور، ماه ایران

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شیراز. روان  د. دانشکده ارش ی اس ن ارش ک نامه پایان

 . تهران: انتشارات علمی فرهنگی.4(. درآمدی بر فلسفه جمهوری اسالمی ایران جلد 4933پرست، خسرو. ) باقری نوع

انتشارات دانشگاه : آزادی و آموزش و پرورش آزاد، تهران ینظریه(. 4934) .محمدی، محمدحسن زیباکالم مفرد، فاطمه؛ میرزا

 .شاهد
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نگاه حداکثری یا حداقلی به اخالق و تأثیر آن در فرایند تربیت (. 4939) منیر؛ همایون، زهره. پور، ماه شمشیری، بابک؛ ایران

 ارائه شده در پنجمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران. کرمان.اخالقی. 

  .11 -93 ، صفحات3ای، شمارهمطالعات منطقه فصلنامه(. آموزش عالی در آمریکا، 4930صباغیان، زهرا؛ ذاکریان، عذرا. )

 

 

 

 های اخالقی در تدریس اساتید لفهؤمیزان تأثیر م یمقایسه

 از دیدگاه دو گروه از دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد

 

 اعظم شریفی                                                                                                                                                          

                                                                                                                                   159محبوبه عارفی                                                                                                                                                         

 چکیده : 

جمله ارکان اساسی نظام  اساتید ازو  شودترین نهادهای اجتماعی محسوب میترین و سازندهدانشگاه یکی از مهم زمینه و هدف:

دارا بودن اساتید با  ،تربیترسیدن به اهداف تعلیم و  یالزمه آمد در جامعه هستند.اعث پرورش نیروهای کارکه ب باشندآموزش می

. حرفه حاصل دانستن، خواستن، توانستن و نگرش است اخالقی بودن درباشد. ای میرعایت اخالق حرفه های شایسته و باویژگی

 تدریس در های اخالقیی میزان تأثیر مؤلفهمقایسهاین تحقیق به  در .باشندسو و درهم تنیده میطور ذاتی همتدریس به اخالق و

 .ه استپرداخته شد از دیدگاه دو گروه از دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد اساتید

  :روش پژوهش

 یدانشجویان مؤنث ترم سوم مقطع کارشناسی در رشته با مشارکت دو گروه از باشد ومی مقطعی-توصیفیبه روش پژوهش 

دوم  ترم اول و در 7/41از  ترنفر از معدل پایین 27و  7/41نفر از معدل باالی  24که  د صورت گرفتهاز دانشگاه کوثر بجنور جغرافیا

 دانشجویان به میزان تأثیر هر (4930،همکاران دست آمده از مطلبی فرد وهای )بر اساس نتایج کار بنامهبودند. طی پرسش برخوردار

آمدی در سؤال(، کار9ها کارآمدی آموزش )پاسخ دادند. این مؤلفه ایدرجه 7مقیاس  تدریس اساتید در اخالقی در یمؤلفه 3 یک از
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فضای  ،سؤال(2احترام به همکاران ) ،سؤال(9) دانشجویان یجانبهتوجه به رشد همه (،سؤال9ای )تعامل حرفه (،سؤال9محتوا )

  شد.می( را شامل سؤال9ی ارزشیابی )نحوه ( وسؤال2) احترام به کالس (،سؤال2بحث مناسب در کالس )

 :ی پژوهشهایافته

 ینحوه ؛آمدی آموزشیکار :ترتیببرخوردار بودند به 7/41 از نتایج نشان داد که در گروهی از دانشجویان که از معدل باالتر

 همکاران واحترام به  ؛فضای بحث کالس ؛ی محتواآمدی در ارائهکار ؛ای دانشجویانکمک به رشد حرفه ؛ایتعامل حرفه ارزشیابی؛

 :ترتیبدوم بهگروه ، ولی در دندقی در تدریس اساتید برخودار بوهای اخالزان تأثیر بیشتری در تبیین مؤلفهمی احترام به کالس از

احترام به  ؛فضای بحث کالس ؛ای دانشجویانکمک به رشد حرفه؛ ایتعامل حرفه ؛کارآمدی آموزشی ؛ی محتواآمدی در ارائهکار

 دو که در هرضمن این .های اخالقی مورد توجه قرار گرفتنددر میزان تأثیر مؤلفه ،ارزشیابی ینحوه م به کالس واحترا همکاران؛

دانشجویان که از  گروهی از و (p <07/0اختالف وجود داشت ) یمعنادار طوری ارزشیابی بهنحوه یبین میزان تأثیر مؤلفه گروه

گذارتری در قضاوت دانشجویان در تدریس اخالقی اساتید ی تأثیرعنوان شاخصهبه ارزشیابی را ینحوهمعدل باالتر برخوردار بودند 

  خوردار بود.ها برتأثیر کمتری نسبت به سایر مؤلفه ارزشیابی از میزان یکه در گروه دوم نحوهدر حالی ؛قبول داشتند

 نتیجه گیری:

د. اخالقی توجه دارن یمؤلفه 3به هر ، اننددملزم به رعایت تدریس اخالقی می اساتیدی که خود را ،دو گروه از دید دانشجویان هر

از استادان طلب  بیشتر آموزش عالی را و ارزشیابی عادالنه در دهیهای نمره، تدوین دقیق سیاستلیکن دانشجویان با معدل باالتر

بر اساس اهداف درس از روش مناسب برای ارزیابی و  ورزنده انجام ارزشیابی درست اهتمام میبه اساتیدی که ب کنند ومی

عملکرد آنان  و دهندباشند توجه بیشتری نشان میهمیت آن در فرایند تدریس آگاه مینسبت به ا نمایند ودانشجویان استفاده می

 پندارند. اخالقی می ،را در تدریس

 دانشجویان، تدریس اساتید  ارزشیابی، ،های اخالقیمؤلفه واژگان کلیدی: 

 

 

 



 

 

 

 

 آموزش عالی  از منظر لیبرالیسم و نئولیبرالیسم         

                                                                                                                                                          

 160عباس شکاری  

 161خدیجه موسای آرانی

 چکیده:

 با ،و نئولیبرالیسم در آموزش عالی است. به این منظورهدف اصلی این پژوهش، بررسی پیامدهای تربیتی ایدئولوژی لیبرالیسم 

های حضور ایدئولوژی نئولیبرالیسم در آموزش کنیم؛ بررسی عرصهستنتاجی دو هدف اصلی را دنبال میا-استفاده از روش تحلیلی

توان گفت دست آمده میبههای بر یافتهبنا .وجود آمدن آزادی شهروندیهچنین بررسی ایدئولوژی نئولیبرالیسم در بو هم عالی

آموزش و پرورش  یتوان به توسعهجمله میآن همراه داشته که از پیامدهای مثبتی برای آموزش و پرورش به ایدئولوژی لیبرالیسم،

نین نشان داده شد که چگونه چهم های شهروندی اشاره نمود.آموزش صلح و توجه به آموزش ،ربیتمگانی و برابری در تعلیم و ته

در مقابل پیامدهای  های طبقاتی شده ورسمیت شناخته شدن فاصلهایی و بهگروجود آمدن نخبهههای نئولیبرالیسم باعث بآرمان

 و هاکالج دانشجویان در حاصل توان به تغییراتاین پیامدها می یاز جملهه استرا بر تعلیم و تربیت تحمیل کرد منفی زیادی

انسانی  علوم به بودجه اختصاصی کاهش ، اشاره کرد.نندهکمصرف و خریدار به دانشجو از آنها یلتبد نئولیبرال و جهان در هادانشگاه

 ،عالی آموزش در نئولیبرال اقتصادی عقالنیت گسترشدارند و  تطابق کار بازار نیازهای با بیشتر که هاییرشته و علوم نفع به هنر و

 است . شده کالس درس درون در استاد نقش تغییر سبب

 گرایینخبه ،لیبرال دموکراسی، آموزش عالی ،نئولیبرالیسمکلیدی:  واژگان
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ریزی درسی دانشگاه کاشان. دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه2  



 علمیه و دانشگاه یتبیین و تطبیق ارکان آموزشی در حوزه
 

 شیرمحمدی عاطفه

 چکیده
 جامعه از رکود را ،و تعقل تدبّر تفکر، عنوان مرکزی کارکردهای متفاوتی هستند که بهپیشرو در جامعه دارانهادهای علمی و 

جهت  در را یاتازه شوند که آفاق ها، دو قطب علمی مهم محسوب میهای علمیه و دانشگاه اسالمی حوزه یچینند. در جامعه برمی

نیاز از از معنویت خالی شود و خود را بی دو نهاد نیاز دارند، اگر دانشگاهمردم به هر دهند.  می قرار جامعه پیشرفت، در فرادید

ر نیاز کند، دچار تحجّشود و در مقابل اگر حوزه خود را از دسترسی به تجربیات روز بی معنویت درونی بداند، دچار انحراف می

در زیرگروه ساختار آموزشی این دو نهاد، ارکان  پرداخته است. دانشگاهحاضر، به تطبیق ارکان آموزشی حوزه و  یمقاله گردد. می

پا این دو نهاد آموزشی در کنار هم، هم  .ه استتوصیف، تفسیر، مقایسه و در نهایت تطبیق داده شد  آموزشی حوزه و دانشگاه تبیین،

متقابل از نکات مثبت یکدیگر،  یستفادهها و اگونه تطبیق ساز بالندگی علمی و معنوی کشورند و با انجام این سو زمینه و هم

، دیتردیبتوانند در جهت پیشبرد اهداف خود، موفق عمل کنند. اساس پیشنهاد پژوهش تعامل حوزه و دانشگاه است که  می

 .نهد یجا بر در مسیر سرافرازی کشور مثبت یتواند آثار یم ،دو نهاد نیارتباطات فعال ا

ها ای و حضور در دانشگاه مختلف در این مراکز علمی، پژوهشگر با توجه به مطالعات کتابخانه های به علت گستردگی موضوع و شیوه

آوری کرده و به تطبیق ارکان آموزشی حوزه و دانشگاه پرداخته ای را جمع اطالعات کلیدی و پایه  های علمیه در تهران و قم، و حوزه

به   استفاده کرد؛از آن گیری  چنین تصمیمتوان برای توصیف و هم می ه ک گراست نظام نظر در پژوهش، رویکرد رویکرد مدّاست. 

گرا یک روش است که سعی  مؤثرتر واقع شود. رویکرد نظام ،کنند که بخواهند عمل آموزش عبارت دیگر زمانی از آن استفاده می

یک  یاز مطالعه ،ای به حداکثر رساندن بازدهگرا در راستای تالش بر مفیدتر سازد. تحلیل نظام  دارد، عمل را با شناخت بهتر علت،

منطقی  یارائه»و  «توصیف نظام» ،گرا دارای دو مرحله است لیل نظامکند؛ بنابراین تح حرکت می  سیستم به صورتی که وجود دارد،

شود،  کار گرفته میهش ب. زمانی که این رویکرد در آموز«هاسازی استفاده از منابع با توجه به محدودیت پیشنهاداتی در جهت بهینه

و از   گیرند،ها با اهداف در مقابل قرار منابع، ابزار و محدودیت چنین؛ همآید که نقاط بحرانی مشخص شوند میاین امکان فراهم 

 کارکرد نظام را بهبود بخشد.   خوراند،طریق ارزشیابی و پس

بـه نـوعی    که مفهوم غایت نیز به آن افزوده شده است. هر نظـام بـرای رسـیدن    ست از مجموع عناصر در حالت تعامل،نظام عبارت ا

تشکیل شـده  مبانی، ارکان و غیره   از اهداف، یک نظام آموزشی تواند آشکار یا نهان باشد. که می غایتی  غایت سازماندهی شده است؛

ارکـان اساسـی آمـوزش در تفسـیر      .شـود پرداخته میها و حوزه علمیه نشگاهاست که در این پژوهش به ارکان اساسی آموزش در دا

ى ) انسان مورد تعلـیم و  متعلّم و متربّ. 2)استاد(  مربّى و معلّم. 4این صورت ذکر شده است:   البالغه عالمه محمّدتقی جعفری بهنهج

اسـت   نکـات  ی اینبا رعایت همه ی، در جای خود دارای اهمیت است.مواد تربیت آموزی: که اینعلمموادّ . 9طلبه یا دانشجو( ، تربیت

 یابد. متعلم پرورش می که

هر کـدام مشـخص    یهر یک بررسی گردید و موارد برجسته ه و دانشگاه، نکات مثبت و منفیدر تطبیق مقوالت ارکان آموزشی حوز

معنـوی کشـورند و بـا انجـام     سـاز بالنـدگی علمـی و     سو باهم زمینه و مورد اشاره قرار گرفت. این دو نهاد آموزشی در کنار هم و هم

توانند در جهت پیشبرد اهداف خود، موفق عمل کنند. بحث حاضـر   متقابل از نکات مثبت یکدیگر، می یها و استفادهگونه تطبیق این

ن ها در وضع گذشته، پیشنهاداتی نیز در بهبود وضع موجود دارد. البته عملی شدن این تغییرات نیازی به درهم ریخـت با طرح تفاوت

نظام آموزشی این دو مرکز ندارد بلکه نکاتی اصالحی است برای رفع موانع و کمبودهای آموزشـی و بـه نتیجـه رسـاندن آن، کـه در      

بندی و ارائه گردیده و در جدول زیر نمایش داده است. اساس پیشنهادات مذکور تعامل حوزه و دانشـگاه اسـت کـه     محورهایی دسته

هـا را  تحولی اساسی در دانشگاه و نهد یجا بر در مسیر سرافرازی کشور مثبت یتواند آثار یدو نهاد, م نیارتباطات فعال ا، دیترد یب

 رد.به ارمغان آو
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ای اساتید و دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیتتبیین اخالق حرفه  

 شناسیداربا روش پدی

 شیرمحمدی عاطفه

 چکیده:

نیز ای نام دارد. آموزش عالی ای خود است که اخالق حرفهکدهای اخالقی متناسب با ساختار حرفه یادار یسازمان یهر مجموعه

دانشجو را بـر عهـده دارنـد بایـد از اصـول  تعلیم و تربیت تعنوان افرادی که مسؤولیها بهو اساتید دانشگاه ای استنظامی حرفه

 ها استاد است شخصیت واز ارکان اساسی ساختار آموزشی دانشگاهبند باشند. ای معلمی آگاهی داشته و به آن پایاخالق حرفه

 بسیار بر روی دانشجو تأثیرگذار است. در کنار استاد حضور و اخالق دانشجو در امر آموزش از علم و عمل او منیت استاد در کنار

 یکس یخود را بنده)ع(  یاست که حضرت عل یبه حد ،ءایعنوان وارث انبو مقام استاد به ارزشاهمیّتی ویژه برخوردار است. 

 فایا یهست قیانسان به حقا یابی و راه یشیو گرا یدر تکامل شناخت ینقش مهم یچرا که و ؛اموزدیب یا کلمه شانیداند که به ا یم

برای بنابراین،  .دیگشا یم یجهان متعال یتفکر را به رو یبسته یها چهیسازد و در یخام را بارور م یها شهیاوست که اند ؛کند یم

ای از دانش ای، شاخهاخالق حرفهو  داشته باشدوجود آگاهی  استاد و دانشجویابی به هدف باید به وظایف و حقوق متقابل  دست

حال با توجه به این نکات ارزنده، این امر مهم چقدر  .یابددار و روشمند در مراکز آموزشی و پژوهشی رشد میبشری است که نظام

  و تربیت است قابل اجراست؟ ی تعلیمترین رشته در زمینهفلسفه تعلیم و تربیت که بنیادی یخصوص در رشتهها و بهدر دانشگاه

نظر اخالق  از رویکردهای پژوهش کیفی به بررسی معیارهای مدّ «412پدیدارشناسی تفسیری»ی حاضر با استفاده از روشمقاله

های  شناسی روشی است که به توصیف پدیدهلیم و تربیت پرداخته است. پدیدارفلسفه تع یای بین اساتید و دانشجویان رشتهحرفه

شود. روش  کنند فرا خوانده می را درک می آن یان چون اساتید و دانشجوهم  اندرکاران آن به نحوی که دست  تربیت، تعلیم و

بر   توصیف پدیدارشناختی: با تکیه .4 گیرد: مورد استفاده قرار می  طی مراحلی،  های فلسفه تعلیم و تربیت، پدیدارشناسی در پژوهش

آورد. که این توصیف، بسط و تفضیل  توصیفی پدیدارشناختی از این تجربه فراهم می  تعلیم و تربیت، یزیسته در عرصه یتجربه

برآوردن چارچوب نظری  .2ای استنتاجی با آن برقرار کند.  که بر آن تحمیل شود یا رابطه نه این  باشد، زیسته می یهمان تجربه

 .9توان از آن یک چارچوب نظری مبنایی برای تعلیم و تربیت بیرون آورد.  اولیه: با فراهم آمدن این توصیف پدیدارشناختی، می

های پژوهشی دیگر را در چارچوب نظری اولیه وارد  های عرصه توان یافته ای پژوهشی: در گام سوم می دهی یافته جذب و سازمان

ی ی مجدد با تجربهچارچوب مذکور، در مواجهه ژوهشی،ای پ دهی یافته زیسته: پس از سازمان  یی مجدد با تجربهمواجهه .1نمود. 

 .تا کفایت آن به این ترتیب آزموده شود گیرددر جریان تعلیم و تربیت قرار میزیسته  

 نظر با مورد یپدیده دهدمی اجازه و کندمی ارائه پدیده تفسیر یک و مطالعه برای سیستماتیک را رویکردی پدیدارشناسی تفسیری،

بد. در این دست یا زیسته تجربیات از تریعمیق درک به تفسیر، طی فرایند در محقق تا شود کشف و تحلیل تفسیری، دید یک

ها از میان اساتید و دانشجویان دکتری فلسفه تعلیم و تربیت  و نمونه هروش مبتنی بر هدف انجام شدگیری به پژوهش، نمونه

یافته و عمیق قرار گرفتند. مصاحبه ساختاری نیمهدانشجو مورد مصاحبه 5د و تااس 5اند. تعداد های شهر تهران انتخاب شدهدانشگاه

های اکتشافی برای دسترسی به ای بین استاد و دانشجو آغاز شد. سپس پرسشاخالق حرفه یبا پرسشی کلی و گسترده درباره

ای مورد بررسی قرار گرفت. های اخالق حرفهزیسته، پرسیده شد. در طی آن، تجربیات و معیار یتجربه یتر دربارههای ژرفداده
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 901حدود  گو،وساعت گفت 22جلسه و  23در طی  ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. دست آمده از این مشاهدهههای ب داده

و زیرموضوع باقی ماند. شایان ذکر است که  های مشابه در قالب موضوعپوشانی و درنظرگرفتن گزارهدست آمد که بعد از همهگزاره ب

مدت با مندی، درگیری نظری و عملی درازمراحل و سرانجام عالقه یاندیشی در پژوهش، حفظ مستندات موجود در همهژرف

 ها را تضمین کرده است.گیری از نظر متخصصین، اطمینان و تأییدپذیری یافتهها و نیز تالش برای بهرهموضوع و داده

ای از مستندات تبیین گردید. که در نهایت چارچوبی برای اخالق فرایند پژوهش نیز، چارچوبی برای مبانی فلسفی اخالق حرفه در

اخالق، معرفتی است که از افعال اختیاری فلسفه تعلیم و تربیت ترسیم گردید.  یای صحیح از دید اساتید و دانشجویان رشتهحرفه

بشری است که رفتار  ای از اصول و استانداردهای سلوکای، مجموعهاخالق حرفه گیرد.ی شکل میانسان بر اساس یک سیر عقالی

ای، یک فرایند تفکر عقالنی است که هدف آن محقق کردن این امر است کند. در حقیقت، اخالق حرفهها را تعیین میافراد و گروه

 غافلهای مادی و صنعتی خود بشر کنونی چنان از پیشرفت .داداشاعه و نمود هایی را چه موقع باید حفظ چه ارزش دانشگاهکه در 

راحتی قابل اعمال و در کنار آن قابل این امر به گردید که منشأ اصلی قدرت، تربیت اخالقی و اصل اخالق را از یاد برده است.

مبنای اخالق صحیح است. رعایت اخالق به تمام امور و عمل به آن آگاهی آن است که  یدهنده اغماض است. این موارد نشان

 .شودمی هاکارآمدی در دانشگاهش یافزاای صحیح ضامن اخالق حرفه است و افراد در دانشگاهی سالمتی کنندهآموزشی تضمین

 

 ای، پدیدارشناسی، استاد، دانشجو، مبانی فلسفیاخالق حرفه کلیدی:واژگان 



اسالمی معاصر یعمومی در جامعه آن با تربیت رسمی ونسبت  آموزش عالی و تبیین فلسفی خصوصیات  

 تربیت در جمهوری اسالمی ایران یاساس فلسفه بر

163رضا صادق زاده قمصریعلی  

  

 چکیده:     

چگونگی  ، چرایی وهای مطرح در مورد چیستیسخ به پرسشتالش عقالنی در پا یمی توان نتیجه ی آموزش عالی رافلسفه 

بخشی از  یمنزلهای بهجامعه در هر ی آموزش عالی راتر باید فلسفهی مدلل دانست. اما به بیانی دقیقاساس مبانآموزش عالی بر 

های از گزارهای مدون مجموعه» یدانست که به مثابه Educational Philosophy of Society)) «ی تربیتی اجتماعفلسفه»

« مشخص یآن جامعه آموزش عالی مبتنی بر مبانی فکری و ارزشی مقبول درناظر به تبیین چیستی، چرایی و چگونگی جریان 

این چهارچوب  توجه به با آن جامعه صرفاً مداوم نظام آموزش عالی در بهبود دهی، ارزیابی و، سازمانفرآیند هدایتاست، که 

پیروزی انقالب گذشته پس از  یههدر سه دکه باید اذعان کرد ن پذیر است. لیکن طور شایسته امکاهراهنمای نظری کالن ب

مطابق با نظام فکری و ارزشی اسالمی و هماهنگ با  نظام آموزش عالی کشور ی، هنوز فلسفههارغم انجام برخی فعالیتهب اسالمی،

. صورت روشن تدوین نشده استانقالب اسالمی و فرهنگ آن، به خصوصیات فرهنگی و اجتماعی ایران معاصر متناسب با مطالبات

اسالمی  یتربیتی جامعه یبرای تدوین فلسفه ی اخیر در کشوریافتهشد با تکیه بر محصول تالش سامانبالذا این مقاله درصدد می

با روش  ( و4930،شورای عالی انقالب فرهنگی زاده وهمکاران،)صادق «تربیت در جمهوری اسالمی ایران یفلسفه» ایران با عنوان

ی معاصر ایران جامعه چگونگی نظام آموزش عالی در چیستی، چرایی و یهای بنیادین دربارهبه برخی پرسش ،استنتاجی-تحلیلی

 پاسخ دهد. (schooling) عمومی نسبت آن با  نظام تربیت رسمی و یویژه دربارهبه

 ها:یافته اهمّ

 یخصوصیات آموزش عالی مطلوب در جامعه تریندر جمهوری اسالمی ایران، مهم تربیت یمفاد فلسفهبر اساس تحلیل  -الف

 اسالمی معاصر ایران عبارتند از:

تعالی پیوسته هویت  ساز تکوین وتعاملی زمینه آموزش عالی بخشی ناگسستنی است از تربیت در معنای عام آن )یعنی فرآیند

نه و ) یار اسالمی مقصد اصلی این نظام استنظام مع مبتنی بر شکلی یکپارچه وهتحول هویتی دانشجویان ب لذا تغییر و ( ومتربیان
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سوی چنانچه هدایت ایشان به(، آن نظیر فنی و های شغلی وفناوری یا آموزش مهارت توانایی تولید علم و انتقال دانش و صرفاً

 ی آن یاماعی و پذیرش هنجارهاسازگاری محض با نظام اجتو نه ) ابعاد یکسب آمادگی برای تحقق مراتب حیات طیبه در همه

 آید.حساب میهالت آموزش عالی بس( رمندی بیشتر از مواهب دنیویمهیا شدن برای بهره صرفاً

های تعالی پیوسته برخی جنبه در صدد تکوین وطور خاص هرسمی است که هرچند ب آموزش عالی بخشی از تربیت تخصصی و

لذا  نماید وهای مشترک هویتی ایشان هرگز غفلت نمیتعمیق جنبه اختصاصی هویت دانشجویان است اما در عین حال از تقویت و

های هر ی ضروری از سیاستایرانی دانشجویان جزئ هایی برای اعتالی هویت انسانی، اسالمی وها و برنامهوجود طرح کید برتأ

 باشد.ی آموزش عالی میسسهمؤ

حائز  لذا باید اوالً شود وراهنمای ایشان محسوب می دانشجویان و بیمر مدرسان در نظام آموزش عالی به مثابه هریک از استادان و

سازی برای تحوالت هویتی دانشجویان نقش تربیتی مؤثری در زمینه ثانیاً اجتماعی باشد و مراتبی از حیات طیبه در زندگی فردی و

 عهده گیرد. بر

اساس نظام معیار اسالمی، مالک اصلی موفقیت  دیگران بر بهبود مداوم موقعیت خود و های الزم برای درک وکسب شایستگی

وری معلومات یا انجام برخی یادآ نه توانایی حفظ وو  ) است یادگیری شاخص ارزشیابی از ایشان در فرآیند تحصیل و دانشجویان و

 .ای(های حر فهمهارت

توان ی تربیت در جمهوری اسالمی ایران میسفهاساس فل عمومی را نیز بر نظام تربیت رسمی و نسبت نظام آموزش عالی با -ب

 چنین توصیف نمود:

ای که موفقیت این نظام مرهون عملکرد موفق تربیت رسمی گونهاستوار است به عمومی متکی و تربیت رسمی و آموزش عالی بر -4

موزش عالی ناموفق را در الجرم آ توجهی به تربیت عمومیهرگونه کم لذا تعالی هویت مشترک متربیان است. عمومی در تکوین و و

 پی خواهد داشت.

تکمیل نماید تا دانشجویان  از  پیگیری و تر ادامه داده ومومی دانشجویان را در سطوحی عمیقآموزش عالی باید فرآیند تربیت ع -2

 برخوردار باشند. اختصاصی( )در ابعاد مشترک و متعادل هویتی یکپارچه و

نظر گرفت بلکه حضور در این عنوان مدخلی برای ورود به نظام آموزش عالی در به صرفاً عمومی را نباید نظام تربیت رسمی و -9

ی مالک موفقیت در آن را نباید به مجموعه عمومی و تربیت رسمی و موضوعیت دارد و لذا اهداف نظام برای آحاد جامعهنظام 

 ت.های ورود  مناسب به نظام آموزش عالی فرو کاسشایستگی



 آخر تربیت رسمی و یمرحله توان درنیاز ورود به آموزش عالی است، میعمومی پیش از آنجا که گذر از نظام تربیت رسمی و -1

یان استعداد مترب )به مثابه تربیت تخصصی( را متناسب با عالیق و ورود به نظام آموزش عالی یهای اولیهعمومی، برخی آمادگی

مالک  عمومی و ود که ایجاد این نوع آمادگی برای ورود به دانشگاه، به هدف اصلی نظام تربیت رسمی وب فراهم کرد اما باید مراقب

 موفقیت نهایی آن تبدیل نشود.

 عالی  نسبت با آموزشتربیت رسمی و عمومی،  فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران، ،فلسفه آموزش عالی واژگان کلیدی:

  



 تربیت اسالمی تعلیم و یاساس فلسفه رسالت و اهداف آموزش عالی بر یرونالد بارنت درباره بررسی آراء تبیین و

 رضا صادق زاده قمصریعلی

 سید مهدی سجادی

 اصغر نقدی

 چکیده

سـپس ایـن دیـدگاه را      اساس دیدگاه رونالد بارنـت تبیـین و   تحلیلی، رسالت و اهداف آموزش عالی را بر-این مقاله با روش توصیفی

کند بـا  ها و آراء مرتبط سعی میای از اندیشهی مجموعه. بارنت با مطالعهکندارزیابی می تربیت اسالمی به اختصار یفلسفهبراساس 

 ،شناسـی را توضیح دهد. او در قلمرو هسـتی  و بر اساس آن اهداف آموزش عالی ستقالل دانشگاه، موضعی را اخذ کردها یحفظ ایده

در  یو .کنـد معرفـی مـی  « بخشـی رهـایی »داند و رسالت دانشگاه را در این رابطه تعین را خصوصیت عصر حاضر میثباتی و عدمبی

کنـد میـان   سـعی مـی   پـذیرد. بارنـت  در این حوزه نمی امکان حصول معرفت عینی را نقد کرده و نسبیت راشناسی، معرفت یحوزه

ئولوژیک های ایدفرضی معرفت و پیشی اتخاذ کرده و نشان دهد که رسالت دانشگاه دربارهگرایی موضعی منطقگرایی و عملآرمان

شده در جامعـه را  چنین دانشگاه هضمکند و همختار و مستقل از جامعه را نقد میمشناسی، دانشگاه خودچیست. او در قلمرو جامعه

کند و بر رسالت انتقادی و روشنگری دانشگاه در جامعه اصـرار  د میمحور دانشگاه تأکیشمارد و به نقش انتقادی و گفتمانمردود می

)از جمله توجـه   توان دیدگاه بارنت در این خصوص را دارای بعضی نکات مثبتتعلیم وتربیت اسالمی می یاس فلسفهورزد. براسمی

فرد بـر جامعـه، جـدایی دیـن از      تقدماعتقاد به  )از جمله برخی نواقص گرایی( ونسبیت ردّ تفکر انتقادی و بخشی وبه مفهوم رهایی

 . دانست های لیبرال(اساس اندیشه نامحدود بر نسبتاً آزادی به قدرت خرد آدمی برای حل مشکالت و اتکای کامل، سیاست

 تربیت اسالمی فلسفه تعلیم و، بارنت رونالد، آموزش عالی هدف آموزش عالی،رسالت  :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ایحرفه عالی و تحقق آرمان خویشاوندی آموزش

 

                                                                                                   

 صادقی مجید                                                     

 سپیده گلیجانی مقدم 

 

 : دهیچک

گویی به خدمات اجتماعی آموزش عالی نفعان آن در پاسخها و ذیشدن دانشگاه ایتخصصی و حرفهای ماحصل خویشاوندی حرفه

چون رشد با مفاهیمی همباشد. این امر المللی میار، در بستری ملی، فرا ملی و بینکوکسب یدانشگاهی و جامعه یبرای جامعه

سبک و  ینوع جهت خلق و ایجاد 413و شهروند جهانی 415ایرفه، هویت ح411ای، اجتماعی شدن حرفه417ای، اخالق حرفه411ایحرفه

هایی گیریی و تخصصی شدن منجر به ایجاد جهتایابد که با افزایش تمایل به حرفهمل علمی در میان دانشگاهیان معنا میو تعا

افرادی هستند، که ان جهانی ت علمی و دانشجویهایشان شده است. هیأدانشجویان نسبت به نهادها و رشتهت علمی و در هیأ

گذارند. این نوع لمی و تخصصی خود را به اشتراک میکشور مشغول به کارند و عالیق ع ان و یا در کلجهدر سراسر  همتایان ایشان

. را خلق نموده است« 413ایخویشاوندی حرفه»عنوان اطالعاتی و ارتباطی، مفهومی تحت های نوینمدد فناوریای بهتعامالت حرفه

با  اساس تعلق به گروهی خاص و قبول پایگاه اجتماعی خاص که بر شود،تعریف می سبک زندگی علمی ینوع عنوانبهم این مفهو

ای در های آموزشی، پژوهشی و رشد حرفهها برای پوشش دادن به مأموریتد خدمات اجتماعی دانشگاهرنگ شدن نقش و کارکرپر

 گیرد.، شکل میعلمی یگران جامعهمیان کنش

-ی مطالعات کتابخانهی بر پایهکه با روش استدالل و تحلیل عقالن روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحقیق بنیادی و نظری است،

آموزش  یاین مفهوم در فلسفه یای در آموزش عالی، قصد بسط و توسعههدف توصیف مفهوم خویشاوندی حرفه ای و اسنادی با

 عالی را دارد.

 ت علمی و دانشجویانای، آموزش عالی، هیأخویشاوندی حرفه کلیدی: کلمات

 

                                                             

164- Professional development 

165- Professional Ethics 

166- Professional socialization 

167- Professional identity 

5- Global Citizens 

6- Professional Kinship 



 )ع(سخنان امام علی  الگوی مطلوب رشد فرهیختگی و تعالی اخالقی دانشجویان بر مبنای

 سید علیرضا صفوی                                                                                                                                        

 170سعید بهشتی                                                                                                                                           

 چکیده:

است. بر  ان از سخنان امام علی )ع(دانشجویهدف اساسی پژوهش حاضر استخراج الگوی مطلوب رشد فرهیختگی و تعالی اخالقی 

ی الگوی مطلوب رشد فرهیختگی و تعالی اخالقی دانشجویان مدارانههای عقیدهمشخصه»ین اساس، دو سؤال پژوهشی درخصوص ا

ر مبنای بی الگوی مطلوب رشد فرهیختگی و تعالی اخالقی دانشجویان گرایانههای عملویژگی»و « امام علی )ع( بر مبنای سخنان

ی اسنادی استنباطی و از نوع مطالعه-ار گرفت. روش انجام پژوهش تحلیلیو مورد مطالعه قرشده مطرح « سخنان امام علی )ع(

بع مرتبط با عنوان مورد الحکمه و سایر منا، نهج البالغه، الغدیر، میزانها از جمله قرآنی پژوهش شامل کتابجامعه .ه استبود

های پژوهش نشان یافته. لذا در ارتباط با موضوع پژوهش، منابع در دسترس مورد مطالعه و بررسی واقع شده استباشد. تحقیق می

مبنای سخنان امام های الگوی مطلوب رشد فرهیختگی و تعالی اخالقی دانشجویان بر ها و ویژگیترین مشخصهدهد که عمدهمی

گرایی؛ ستیزی؛ اقتصادمندی؛ اجتماعاوری؛ ظلمبمحوری؛ راهنماپذیری؛ مقصدقت: حقیشامل های مورد بررسی،بر زمینهبنا علی )ع(

ن آن است که الگوی مطلوب رشد فرهیختگی و تعالی اخالقی دانشجویان ی پژوهش مبیّمداری و غیره است. نتیجهورزی؛ نظمعقل

ی تخراج، تحلیل و عرضهباشد که با اسخوردار میهای علوی بری آموزهمبنای سخنان امام علی )ع( از جایگاه مهمی در منظومهبر 

 ی علمی، قدمی اساسی در راستای تعالی اخالقی و رشد فرهیختگی برداشته شده است.ها به جامعهآن

 الگو. دانشجو، رشد، اخالق، امام علی علیه السالم، کلمات کلیدی:
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 های رویاروی آندر ایران و چالش های فرهنگی آموزش عالیمعرفتی مأموریت-گفتمان فلسفی
 

171حجت صفارحیدری  

 چکیده:

خور است. به فرهای رویاروی آنهافرهنگی آموزش عالی ایران و چالش هایی مأموریتمعرفت-این مقاله بررسی گفتمان فلسفی هدف

گیرد پیامد ظهور رویکردهای که مورد بحث قرار می یهایو تفسیری استفاده شده است. چالش تحلیلی، انتقادی هایروشاز  ،بحث

نهند. به روشنی آنچه گی پیش میهای متفاوتی را برای فهم و عمل فرهنبدیل است، رویکردهایی که چارچوب معرفتی-لسفیف

های فلسفی و گیریر آشکار و پنهان گفتمان و یا جهتثیتأشود تحتها خوانده میهای فرهنگی دانشگاهموریتمأموریت یا مأ

ط های رسمی فرهنگی قرار دارد. در این چارچوب مسلط است که ماهیت و مبانی فرهنگ، شرایمسلط بر حوزه یشناسانهمعرفت

-همگردد. و ابالغ میها تعریف، تعیین های فرهنگی نهادهای مسئول و از جمله دانشگاهفهم و عمل فرهنگی و در نهایت مأموریت

بر این شود. گران فرهنگی )استادان و دانشجویان( آشکار میسهم و نقش کنشدر درون گفتمان فلسفی غالب است که چنین 

 را به شرح زیر طرح نمود:  هاییپرسشتوان اساس می

ها بر موریتها ترسیم کرده است؟ این مأهای فرهنگی را برای دانشگاهزش عالی چه وظایف و مأموریتسند تحول راهبردی آمو

هایی تها و قوّاز چه کاستی ن گفتمان فلسفی و معرفتیاند؟ و در نهایت ایعرفتی استوار گشتهکدام گفتمان فلسفی و م یپایه

 برخوردار است؟ 

 ها:یافته

ست که از لحاظ فلسفی های ما بر بنیان گفتمانی شکل گرفته اهای فرهنگی دانشگاهموریتدعای اصلی این مقاله آن است که مأم 

همراه تفسیری ایدئولوژیک از متون ونانی دارد، بهکه ریشه در سنت فکری فلسفی ی است رئالیسم کالسیک وم ئالیساز اید ایآمیزه

جو نمود. پیامدهای چنین ودنیای مدرن جست یگذشته تحوالت اجتماعی و سیاسی دو سدهدر توان ی آن را میدینی که ریشه

معرفتی گفتمان فرهنگی مربوط است، در طی دوران -نجا که به عنصر فلسفیهمراه دارد. تا آزشی البته مخاطراتی را با خود بهآمی

های عمیق قرار های فلسفی یونانی مورد نقادیهای فلسفی جدید بنیانپژوهش یبیستم و در نتیجه یویژه در سدههمدرن و ب

باور داشته  ه،بوددر گذشته گونه که یونانی آن یفلسفه هایشاید کمتر فیلسوفی را بتوان یافت که به آموزه هگرفته است. امروز

ه تفسیر ایدئولوژیک از فرهنگ باشد. وجه دیگر این گفتمان نیز با چالش مواجه است. چنین چالشی را باید در سرشت هرگون
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عطوف به توان نوعی تفسیر گزینشی مهای فرهنگ به ساحت عملی آن. ایدئولوژی را میی ساحتجو کرد؛ یعنی تقلیل همهوجست

های زیباشناختی آن، ویژه جلوههفهم فرهنگی و ب یجانبهعمل خواند که هدف اساسی آن نه ایجاد زمینه و فضایی برای ظهور همه

ه در دنیای کنونی د. اگرچاصطالح مهندسی جامعه استفاده کرههایی که بتوان از آن برای ساختن و ببلکه تحدید آن در چارچوب

آن و کاربست  ودای نیازمند نوعی ایدئولوژی است، اما نادیده گرفتن حدهر جامعه یریزی و ادارهد که برنامهرسچنین به نظر می

زندگی  یاز حیطه را گیرد(ریزی قرار میهرگونه برنامه یهایی که بیرون از دایرهیعنی عرصه) های گوناگون فرهنگ، جلوهلقشمط

-میآدمی وابسته است، فرهنگ را به امری سطحی تنزل  یهای زیستهه به عمق تجربهکند و با نادیده گرفتن عمق آن کحذف می

ی عمیق فرهنگ دهد. اگرچه تقلیل فرهنگ به ایدئولوژی فاقد کارکردهای اجتماعی نیست، اما این فروکاستن مانع از فهم و تجربه

دانشجویان است و اگر بیدار شدن این روح تنها از طریق فراهم موریت فرهنگی دانشگاه بیدار کردن روح فرهنگی در شود. اگر مأمی

-دانشجویان و ساحت زیباشناختی دریافت یهای زیستهتوان تجربههایی برای ارتباطی اصیل با سنت ممکن است، نمیکردن زمینه

هم کند. در هایی را فرانین زمینهتواند چشناسانه به فرهنگ، میف رویکرد پدیدهفرهنگ را نادیده گرفت. به گمان مؤلهای درونی 

به بررسی سند تحول  ریم و از همین افق نیزها بنگهای فرهنگی دانشگاهموریتایم تا از این منظر به مأاین این مقاله کوشیده

 راهبردی در آموزش عالی بپردایم. 

 شناسیفرهنگ، سند تحول، آموزش عالی، ایران، پدیدهواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 در 173ارتدوکسیکال نظام در علم تولید بدیل پارادایم مثابه به 172هترودوکسیکال نظام در علم تولید نقد و تبیین

 ایران اسالمی جمهوری

 174صائمین پروین سیده                                                                                                                      

  457 سجادی مهدی سید

 

 چکیده:

گام بر  ارتدکسی ی نظامی که در حیطه، تولید و پیشبرد اهداف خویش دارد. علوممبانی متفاوتی برای ساخت ها وهر نظامی روش

 دارند بهکند. علومی که بر مبنای رویکرد هترودوکسی گام برمیسیر می بودن خطی سمتبه ی مبانی این نظاممی دارد به واسطه

د. علوم انسانی نحرکت کن سمت پیشرفت و سازندگینند بهتواشکلی خالقانه و فعال میدلیل نوع اهداف، روش وکارکرد این نظام به

 ،مهندسی و پزشکی ،که علوم دیگری چون علوم پایهرود. در حالیگام با رویکرد ارتدکسی پیش میدر جمهوری اسالمی ایران هم

علوم  هایدر رویکرد نظام موجود سویی. ناهماهنگی و ناهمندکنتنیده حرکت میترودوکسی و درهمبا نظام و رویکرد هگام هم

 ی الزم را نداشته باشند.ن توسعهعلوم به یک میزا یدر همهه تا تولید دانش مختلف در ایران سبب شد

کسی به اثرات تغییر نظام ارتد پردازد. سپسمی هترودوکسی و ارتدوکسی نظام شناسینوع و مفهوم تبیین و این مقاله به توصیف

نیز در  نهایت در. گیردقرار می نقد و با علوم دیگر مورد بررسی شدن گامهم و مبنای تولید علمبر هترودوکسی در علوم انسانی

و  مطالعه جهت .شد ارائه خواهد ، پیشنهاداتیعدم رشد و هماهنگی با سایر علوم تنی بری بحران مبلهراستای تولید علم و حل مسأ

 انتقادی روش از علم تولید یعرصه در هترودوکسی نظام و جایگزینی ارتدوکسی نظام به نقد یارائه و رویکردها مفاهیم، بررسی

 است. شده استفاده

 تنیدهرویکرد درهم ،خطی ، رویکردتولید علم ارتدکسی، هترودوکسی، :کلیدی های واژه

                                                             

1- heterodoxy Cal 

2- orthodoxy Cal 
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 در را هاییمحدودیت قطع طوربه خصیصه این. است ارتدکسی  نظام از در ایران، استفاده انسانیعلوم  اساسی معضالت از یکی

خطی شدن  و گراییجزم دام های ارتدکسی بهنظام چگونه کهآورده است. این وجودبه کنونی جوامع در علم، ساخت و تولید پیشبرد

 است.  مقاله این تدوین اهداف جمله از ند،اکدام وضعیت این از رفتبرون راهکارهای و آیندمی گرفتار

 ای توسعه و شود می حاصل است، پژوهشی مراکز و دانشگاه اصلی یوظیفه که پژوهش و تحقیق طریق از تنها دانش و علم تولید

  .(4950محمد،  )توکل،باشد  دانش علم و بر مبتنی که است پایدار

 علم تولید شاخص ترین عمده (.4957 ، گرفت )عبدالکریم پا میالدی بیستم قرن 70 یدهه از علمی های داده سنجش یا سنجی علم

 صرفاً علمی تولیدات البته کل (.4931است )باقری،  آن با مرتبط استنادهای نیز و شدهنمایه علمی مقاالت تعداد جهان سطح در

 شاملنیز  را غیره و کاربردی پژوهش اختراع، ثبت المللی بین های کنفرانس مانند دیگری معیارهای بلکه شود نمی مقاالت شامل

 ازایران  ه است؛برداشته شد زمینه در این نیز جدی یهایگام و همطرح شد 4952-59 سال ایران در در علم تولید شود. بحث می

 تولیدات در جدیدی یمرحله از حکایت خود که استرسیده  2009 سال در چهاررقمی تولید به،  4330 سال در رقمیسه تولید

 محض علوم مختلف های رشته بین در ،تولیدات کل از درصد3/94 با شیمی یرشته نیز علمی های مقاله تولید دارد. در کشور علمی

 کشاورزی درصد،2/5 ریاضیات درصد،0/3 با فیزیک درصد،7/24 با مهندسی ،3/21 با دارویی پزشکی. ستدارا را اول یرتبه

 اجتماعی، علوم بخش در ایران علمی تولید .باشند می دارا ایران در را علمی تولیدات مابقی درصد،5/2 شناسی زیست و درصد0/9

 کند، می طی را صعودی روند نیز اکنون هم است و داشته توجهی قابل رشد ی گذشتهچند دهه به نسبت هرچند انسانی علوم و هنر

 401 رقم 2009 سال در انسانی علوم و هنر علمی تولیدات کل. نیست مقایسه قابل محض علوم در علمی رشد با عنوان هیچ به اما

مورد مطالعه در این مقاله  یلهباشد. مسأ می 9222 شده نمایه علمی تولید کل 2009 سال در محض علوم در که حالی در. باشد می

که در  هادی ارائه شده استعنوان راه حل پیشنجایگزینی نظام هترودوکسی به و نگاه ارتدکسی در علوم انسانی استحاکم بودن 

 ( .4930 )توکل، پردازیمذیل به شرح آن می

 پیشوند دنش اضافه با است که شده گرفته «عقیده رأی و اعتقاد، باور،» معنی به «دوکسا» یونانی یریشه از ارتدکس یواژه

ی هترودوکس به آن واژه برابر درو  ه استکرد پیدا «باورراست» یا «باوردرست» معنی آن، به «درست و راست» معنیبه «اورتو»

 ارتدکسی نظام از برگرفته ،خطی نظام (.4931 )بخشنده، ه استرفت کاربه «اندیشنادرست»» یا «اندیشدیگر»، «دیگرباور» معنای

 روندهای در را آنها کهاین بدون ؛انگاردمی درست، جاهمه و همان همیشه حقایق مثابه به را ثابت باورهای ،خطی یاندیشه. است



 در ای کلیشه طورهب را هااندیشه ارتدکسی خطی نظام .(4930 سجادی،) دهد قرار آزمایش و آزمون مورد شدهشناخته تاریخی

 (.                            4932 احمدی،) بپردازد ها آن واکاوی و تحلیل به خود کهاین بدون کند،می پیاده جدید شرایط

 جدا یکدیگر از طوالنی مدت گاه که معترضی هایسنت و هابرنامه که شودمی گرفته کاربه فراگیری اصطالح مثابه به هترودوکس

.  (4934پور،  انصاری: مترجم یر، )والی دهدمی قرار پوشش تحت را هستند یکدیگر به شدن نزدیک درحال اکنون اما اندبوده

 ،خاص یدلیلبه نه و سنتی لحاظبه هااند. ارتدوکس بوده اخیر سال 100 در ارتدوکس های رقیبهترودوکسی جریان هایجریان

 آن را آنقدر ندهد جواب مدلی هم کند. اگر تصدیق های از پیش پاسخ داده شده راجواب که دننویسمی نحویبه را منطقی های مدل

 گراث، ) مک ها هستنددنبال پاسخ دادن به چراییبه ها د. اما هترودوکسننک اثبات دخواهنمی که را حرفی تا ددهنمی تغییر

 دیدگاه این در. نگرندمی هستی یتنیدهدرهم یشبکه از قسمتی عنوانبه را جهان ها. هترودوکسیکال(4931 ترجمه: حدّادی،

 و تنیدههمدر نظام معرفتی نگاه در. دهد شکل را آینده خود هایکنش و تصمیمات با تواندمی که است مختار موجودی انسان

 (.4930 ) نراقی، دارد وجود علم به گسترده و باز ینگاه ،جهانی

 منابع

 .قومس انتشارات: تهران علم، شناسی(. جامعه4930) .محمد توکل،

  .بهمن 3 چهارشنبه .تربیت و تعلیم فلسفه، گراییجزم .(4932) .اله عزیز ،احمدی

 پژوهشکده نشر .تربیت و تعلیم فلسفه در پژوهش هایروش و رویکردها(. 4933) .طیبه ،توسلی؛ نرگس، سجادیه؛ خسرو، باقری

 .اجتماعی و فرهنگی مطالعات

: تهران امتناع؟ یا امکان: علم جهانی و بومی علم همایش مقاالت خالصه تنگناها، و هاقابلیت: بومی (. علم4931) .خسرو باقری،

 .ایران جامعه شناسی انجمن

 .بهار ،27 آسمان هفت فصلنامه مقدس، های آیین و هاآموزه کلیساها، شرقی، مسیحیت (.4931 ). حمیده بخشنده،

 .جوامع در آموزشی-تربیتی هاینظام معضل: شکاکیت و گراییجزم(. 4930) .مهدی سید ،سجادی

 . قطره نشر .پرورش و آموزش فلسفه کلیات (.4957) غالمعلی ،سرمد:  ترجمه .هری ،شفیلد



  حکمت. نشر .چیست فلسفه چیست، (. علم4957) عبدالکریم، سروش

 . اول مذاهب، و ادیان تحقیقات و مطالعات مرکز قم، مسیحی، الهیات نامهدرس .(4931) بهروز  حدّادی، آلیستر؛ گراث، مک-

 .94 شماره بخارا، یمجله ،دگماتیسم (.4930) حسن، نراقی

 .اسفند( دگراندیش) هترودوکس اقتصاد آوردره. (4934) تقی محمد، پور انصاری: مترجم. پل یر، والی
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 گرایی و تولید علم در آموزش عالی: نقش نیازهای روانی اساسیپساختار

 بهشته صفرپور                                                                                                                                                           

 شهداد عبداللهی

 : چکیده

 یکم تحوالت بنیادینی در فرایندها و محصوالت آموزش عالی در جهان صورت گرفته است. انفجاروی قرن بیستدر آستانه  

هم پیوستگی جوامع جهانی، نگاه و نیاز به هحکومت، تحوالت فرهنگی و ب یهای ادارهدر نظام ی ارتباطات، تحولاطالعات، توسعه

-به طوری که، فرایند تحول در جهان هم از دانشگاه (.2040، 451)پیلی تغییر اساسی نموده استوش تحول و آموزش عالی را دستخ

 مربوط هایشناسایی مؤلفه در کیفی هایروش مثبت تأثیر و توانایی به توجه با .گرددها ختم میشود و هم به دانشگاهها شروع می

سو با تولید دانش و ها از یک . دانشگاهه استگرفت استنتاجی صورت-تحلیلیروش به رویکرد کیفی از الهام با پژوهش این تحقیق، به

عملی فرایند تولید  یآورند و محصوالت متنوع تولیدی جهان نتیجهوجود میهاطالعات، امکان تولید تجهیزات و امکانات جدید را ب

د اجتماعی و ایجاد تحوالت بعدی که در اثر دانش و تجهیزات تخصصی هستند، و از سوی دیگر با تغییر فضای فرهنگ و اقتصا

عنوان سؤال اساسی مورد وجود آمده را بههها هستند که تغییرات باین دانشگاه گیرد، مجددادانش بشر صورت می یافزایش ذخیره

ها در عصر دانشگاه(. اهمیت آموزش عالی و 2042، 455نمایند )بن، ماقود و رابرتتولید دانش جدید می یمایهنقد و بررسی و دست

ها فیت دانشگاهی انسانی به کیبنیان و سرمایهی پایدار، اقتصاد دانشاست که امروزه مفاهیمی چون توسعهحدی بارز شده حاضر به

ها فراهم آید، تولید تواند در بستر دانشگاهر این زمینه، آنچه بیش از همه مید (.2005، 453و آموزش عالی بستگی دارند )بلک مور

دانند )بازرگان و اسحاقی، ی آن را از کارکردهای اصلی آموزش عالی میکه امروزه تولید دانش و اشاعهطوریباشد، بهانش مید

کشور ما در این حوزه  هایدهد که دانشگاهقاتی آموزش عالی کشورمان نشان میی تحقیبا این حال نگاهی به کارنامه (.4935

ولید نه تو و اغلب دانشجویان و اساتید تنها به تولید مقاله توجه دارند  (4932اند )جام جم، تهگیر و پایداری نداشموفقیت چشم

صورت زیرساختی و برمبنای ید علم در آموزش عالی کشورمان بهی تولافت و یا توسعه ثر برعلم. لذا ضروری است که عوامل مؤ

شناسی حاکم بر ی تعلیم و تربیت با تأثیر بر نوع روشفلسفه د.نقرار گیرها مورد بررسی ی حاکم بر تعلیم و تربیت دانشگاهفلسفه

ی درسی )شریعتمداری، ش و نیز با تأثیرگذاری بر برنامههای تدریس و آموزق در آموزش عالی، انتخاب نوع روشفرایند تحقی
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نگر در اختارگرایی، با دیدگاه نسبی و تکثرو یا کند سازد. پساس روند تولید دانش را در مراکز آموزش عالی تند تواند( می4911

این رویکرد با گرایش به اهمیت  (.4330، 453دهد )بکهای حاصل از گفتمان بها میم به فردیت افراد در اساس اندیشهتولید عل

شه در جایی ندیی امعنا، حقیقت ثابت و خارج از حوزهدر این  (.4332، 430کند )الیسونحقیقت را متنوع  و متکثر تصور میزبان، 

(. 2003، 434ها بدان دست یابند )آندربایست برمبنای تعامل و تقابل اندیشهیافتنی باشد، بلکه دانشمندان میمستقر نیست که دست

تباط با دیگر اندیشمندان بوده و در بستر آزادی عمل بتواند تعامل و ار شود که انسان اندیشمند نیازمند بهاین رویکرد موجب می

سمت انگیزش درونی ی انگیزش بیرونی بهشود، فرایند تولید دانش از حوزهرا  نشان دهد. این موضوع سبب می خود هایقابلیت

ان و روابط ای که بر انگیزش درونی، اهمیت گفتمد تولید علم را تسریع بخشد. مطابق با  این دیدگاه، نظریههدایت شده و لذا رون

باشد گری میی خودتعیینهای متفاوت افراد تأکید دارد، نظریهو شایستگی تفکرتوجه به ها و ی اندیشهبشری، آزادی در ارائه

این نیازها، شامل نیاز به  دهد.شناختی اساسی تشکیل میگری را نیازهای روانی خودتعییناساس نظریه (.2000، 432)دسی و ریان

، گفتمان حاصل از بستر پساساختارگرایی مبنای این نظریه(. بر2003، 431)ریو باشندمی 437و ارتباط 431شایستگی، 439خودمختاری

نیاز به شایستگی را بر آورده کند؛  فردهای منحصربهی اندیشهبین محققان برآورده کرده و ارائه تواند نیاز به ارتباط را درمی

ت رویکرد پساساختارگرایی با ارضاء توان گفودمختاری را برآورده کند، لذا میتواند نیاز به خها نیز میخودمختاری در تولید اندیشه

موجب آن روند تولید علم را تسریع به تواند انگیزش درونی محققان در آموزش عالی را افزایش داده ونیازهای روانی اساسی می

 بخشد. 

 گری، نیازهای روانی اساسییی، آموزش عالی، نظریه خودتعیینپساساختارگرا کلیدی: واژگان
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 فریره بررسی فلسفه و روش آموزش در آموزش عالی از دیدگاه انتقادی پائولو

 بهشته صفربور                                                                                                                                                             

 187بابک شمشیری

 چکیده: 

دوره متناسب  ی اصول در هر گروه وسردلیل توجه به یک؛ به همین ه شودهای سنی متفاوتی ارائبرای گروه تواند آموزش عالی می

و تحلیل  عالیدر آموزش  «سازی انتقادیآگاه»حاضر معرفی فلسفه و روش  یههدف مقال ز اهمیت است.با نوع مخاطب حائ

اخل کشور ت پژوهشی که در دالمروری بر برخی از مقاای است. روری و کتابخانهروش این پژوهش مانتقادی است. ـاجتماعی

ما  یهمین تربیتی و اجتماعی او در جامعدیدگاه تربیتی فریره تحریر شده حاکی از آن است که گرچه برخی از مضا یهدربار

معرفتی منسجم مورد بررسی ـنظام فکری ت مختلف به آن پرداخته شده است، اما کمتر به شکل یکاالآشناست و تا حدی در مق

هگل، دیدگاه  یفلسفه یمعرفتی فریره بر حول چهار محور عمدهـهای فکریهدف فوق خاستگاهقرار گرفته است. در راستای 

شناختی و ه بر آن مبانی معرفتالوویگوتسکی تبیین شده است. ع یانتقادی مکتب فرانکفورت، ساختارگرایی گلدمن و اندیشه

 .دی مورد بررسی قرار گرفته استشناختی او نیز در چهارچوب هرمنوتیک انتقادی و رئالیسم انتقاهستی

 قادی، تحلیل انتقادی، آموزش عالیسازی انتآگاه: کلیدی واژگان
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 مرزی و لزوم توجه به شایستگی چابکی فرهنگی آموزش عالی فرا

 

 188ابراهیم صالحی عمران

 189میترا تیموری                                                                                                                                       

 چکیده:

تغییرات جهانی در گذاران این حوزه در پاسخ به آموزش عالی محدود به مرزهای داخلی یک کشور نبوده و سیاست یامروزه توسعه

آموزش عالی  یجدیدی را بر عرصهگیری، پارادایم این تغییر جهت باشند.ای علم و فناوری در کشور میگسترش مرزه یاندیشه

 نیز لزوم توجه به شایستگی چابکی فرهنگی .ستا سازد که خود مستلزم ایجاد بسترها، کارکردها و ساختارهای جدیدیحاکم می

آمیختگی بیش از گذشته دچار درهم و پیامدهای ناشی از آن،المللی شدن ی بینلهدر پی مسأ هاه دانشگاهک زمانی احساس شد

ی در این چندفرهنگی شدن ستعدادهایی که بیش از هر عامل دیگراعنوان منابع انسانی در دانشگاه بهدر این راستا،  فرهنگی شدند.

ی لهو رویارویی مستقیم آنها با مسأها منابع انسانی دانشگاهاهمیت با عنایت به  باشند، بایستی به درستی مدیریت شود.درگیر می

 باشد.ها در شرایط عدم اطمینان میبوده و تضمینی برای بقاء دانشگاههای آنها بسیار حیاتی به شایستگیفرهنگی شدن، توجه چند

است. رهنگی های چندفهای منابع انسانی در دانشگاهتوانمندی، ارتقاء الگوی شایستگی چابکی فرهنگی یهدف از ارائه بنابراین،

های چندفرهنگی و در شرایط عدم اطمینان دهد که در محیطاز ابَر شایستگی چابکی فرهنگی، به افراد این امکان را میبرخورداری 

رد قرار گیرند. این الگو متشکل از ب-های محیطی در شرایط بردی عمل نموده و در مواجهه با چالشبا دقت، سرعت و کیفیت بهتر

های مربوط به هوش فرهنگی و و یکپارچگی فرهنگی و نیز شایستگیمالیسم فرهنگی، انطباق فرهنگی سه استراتژی مینی

نظران، تحلیل محتوای اسناد و تجزیه پژوهش حاضر برای نخستین بار در کشور و با استفاده از نظرات صاحب باشد.چندفرهنگی می

 نامه الگوی شایستگی چابکی فرهنگی آموزش عالی ایران را ارائه خواهد داد.لیل اطالعات حاصل از پرسشو تح

 شایستگی چابکی فرهنگی، مینیمالیسم فرهنگی، انطباق فرهنگی، یکپارچگی فرهنگی، آموزش عالی واژگان کلیدی:
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ریزی توسعه آموزش عالی. دانشجوی دکتری تخصصی برنامه2  



 

 دنیاهای برتر م مالی و علوم اسالمی در دانشگاهشناسی تلفیق علوگونه

 

 محمد امین صلواتیان                                                                                                                                                 

                                                                                                                                       مهدی کریمی                                                                                                                                                                                                                                                                   

 چکیده : 

 ها و مراکز علمی دنیا راترین بخش تمرکز و مطالعات کنونی دانشگاههایی است که عمدهحوزهترین ی تلفیق علوم یکی از مهمحیطه

ارجی و شناخت های محیط خدر راستای کشف پدیده گر هموارهعنوان یک چراغ پرنور هدایتبه خود اختصاص داده است. علم به

مختلف علوم به این مهم پی های یشرفت نهاده است و دانشمندان حوزهعلم رو به پ ت. اینکقرار گرفته اس درونی بشر مورد استفاده

اختی باشد که بتواند ناز تلفیق علوم بهره برد تا شناخت حاصله، شباید محیط اطراف و خود انسان، میاند که برای شناخت برده

گام برداشته است و دست به  مانند مراکز علمی دنیا در این مسیرها را تحلیل کند. آموزش عالی کشور ما نیز تر پدیدهبهتر و جامع

زندگی خود با هایی است که بشر در طول تر پدیدهتر و دقیقی آموزش عالی شناخت جامعق علوم مختلف زده است. لذا فلسفهتلفی

مالی » یق آن همت گماشته شده است، رشتهها که در بسیاری از مراکز علمی دنیا به تلفیآن سر و کار دارد. یکی از این رشته

 باشد. می« اسالمی

دانشگاه برتر دنیا که طبق  470 صورت هدفمند از میاندانشگاه برتر دنیا که به 7درسی  هایدر این پژوهش، با بررسی برنامه

گردیده و نتایج در قالب  استخراج "مالی اسالمی"ای ِ رشتههای تدوین میاناند گونهبندی شدهرتبه ARWUبندی بهی رتمؤسسه

 شناسی ارائه گردیده است.یک گونه

مالی »ی ی رشته. تلفیقی که پایه4وجود دارد. « مالی اسالمی»ی ی از آن است که دو نوع تلفیق در رشتهنتایج پژوهش حاک

ی . تلفیقی که پایه2. گرددد و نظر فقه نسبت به آن ارائه میشوو مباحثی از مالی در آن مطرح می مباحث فقهی است «اسالمی

ی بین الگوها نشان گردد. مقایسهبه مباحث گوناگون مالی ارائه می نسبتمباحث مالی است و نظر فقه « مالی اسالمی»ی رشته

مبنای مباحث مالی باشد، بیشتر از رویکرد امضایی در فقه بهره خواهد برد و تلفیقی ن بری آآن است که تلفیقی که پایه یدهنده

 پردازد.بیشتر به عقود اسالمی در فقه می که بر مبنای مباحث مالی باشد

 شناسی تلفیق علوم، فقه مالی، مالی اسالمی، گونه :واژگان کلیدی



 

 شناختی آن در تولید علمهای روشو داللت شناختی سکوتتبیین مفهوم معرفت

 

 بهاره میرزاپور191،بناهانمریم ،190پروین صمدی

 چکیده:

باشد. در تاریخ های رسیدن به آن میو روش معرفت ییکی از مباحث اساسی فلسفه که از دیرباز مورد توجه بوده است، مسأله

-امکان، منبع، ثبات، ابزار، روش و هدف، موجب شکلفلسفه توجه به معرفت و چگونگی رویارویی فالسفه با این مسأله، از حیث 

توان به حقایق عینی دست یافت و سقراط معتقد بود با اعتماد به عقل و منطق می گیری رویکردهای گوناگون فلسفی شده است.

 ای ذهنیخطاهکرد وپاسخ خود سعی میدانست و با روش پرسشفضیلت می صحیح را از ناصحیح تشخیص داد، او دانش را کلید

-کردند و به معرفت دست میها را به آنها بشناساند. با این شیوه مخاطبان او با تأمل در افکار خویش، آنها را بازاندیشی میانسان

معرفت و شناختِ  یپیرامون مسأله 432(. در میان فیلسوفان قرن بیستم، گابریل مارسل23-23، صص:4953)زیباکالم،  یافتند

 راز»عنوان ر ارتباط است و از این مقوله تحتپردازد که از نظر او با کل زندگانی انسان دای می، به مقولهوضعیت آدمی در جهان

-شناسی، مفهوم راز را در برابر مفهوم مسأله ارائه می(. او در مباحث معرفت917-917، صص:4935)نقیب زاده،  کندیاد می« 439

تواند در برابر آدمی واضح باشد و او با بررسی علمی آن را از میان یت دارد و میچیزی است که عین «431مسأله»دهد. در دیدگاه او 

شود به آن عینیت داد و بر آن تسلط یافت و حتی ی از متعلق شناسایی است از این رو نمیل شناسایی جزئفاع «راز»بردارد. اما در 

های نیست. روش دستیابی به پاسخ مسأله انجام آزمایش انتقال گیر است قابل تعلیم وتنهایی با آن دراز آنجا که وجود هر فردی به

( و راز 4933)برنجکار، امیدی،  کرد 431در آن، آن را شهود 437های عقالنی است اما برای شناخت راز باید با مشارکتعلمی و تحلیل

شناسی در معرفت و معرفت یمسأله(.  4932)احمدی کافشانی، حیدری،  گرداندمعنای راستین حقیقت را به زندگی انسان برمی
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نظر حکمای اسالمی، علم از نوع ماهیات نیست بلکه از سنخ  میان آراء اندیشمندان مسلمان نیز مورد توجه قرار گرفته است. از

م کند بر علوجود صدق میجا علم هم حضور دارد و هر چه بر وجود و عین وجود است؛ به این معنی که هر جا وجود باشد همان

گونه فهمید که علم توان این( و از خاصیت وجودی بودن علم حضوری می200-435، صص:4937)نصری،  کندهم صدق می

رسیدن به معرفت، به معنی فعلیت بخشیدن به ( و 17-14، ص:4937)طباطبایی،  طور بالقوه در ذهن همه وجود داردهحضوری ب

 (.4930)نوروزی، عابدی،  باشدعلم حضوری می

هدف مشترک که توان فهمید شناسی از نظر گذشت، میشان پیرامون معرفت و معرفتتوجه به آراء اندیشمندانی که دیدگاهبا 

بسازد و تولید کند. از این  شده باشد و متربی آن رامکاتب گوناگون از کسب معرفت، رسیدن به دانش و علمی است که فهمیده

 یها به یک سازهاین روش یتولید علم و کسب معرفت، شاید بتوان برای شروع و ادامه های گوناگوننظر و باعنایت به روشنقطه

در گرو رسیدن به فهم و ساخت  ه معرفت داشتن و رسیدن به معرفتمشترک رسید. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن این ضرورت ک

 یمتربی به توجه و تأمل درباره یآوردنِ آگاهانهمشترک را که عبارتست از رو یدانش در وجود آدمی است، بر آن است این سازه

سار آن بتواند به فهم و تولید علم برسد. این روش نوعی از ای تبیین کند که متربی در سایههگونهها، با روشی فلسفی، بآموخته

خلق  یدانشمندان در لحظهاز دیرباز در عملکرد فیلسوفان برای رسیدن به معرفت و  توانباشد که توجه به آن را میسکوت می

دارد و فاعل شناسا را به  433اکتشافی یکند که جنبهرا مطرح می 435دانش مشاهده نمود. مارسل برای روبرو شدن با راز تفکر ثانویه

 ده از سکوت در کسب جمعیت(. فیلسوفان اسالمی از دیرباز با استفا4935  )علیا، خواندفرامی 200اندیشیو ژرف 433از نو جمع آوردن

-هنگام کشف علم، میهی دانشمندان ب( و در میان تجربه4934، ماحوذی، )قاسمی یافتندکوشیدند و به معرفت دست میخاطر می

 توان به مورد زیر اشاره نمود:

پردازند: یس، در نقل یک شعر برای دوستش میکاشف قانون الکترومغناط 209نیکو تسال یبه توصیف تجربه 202و درپیر 204هانت

ای مانند صاعقه بر او فرود آمد و راه ی شعر بر زبانش جاری بود، اندیشههاکرد و واژهکه به سمت غروب آفتاب حرکت میلی درحا

جانشین ساختن موتورهای فعلی مانند وحی در برابرش ظاهر شد. او در حالی که شوکه شده بود سعی کرد بینش  یحل مسأله
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هایی که به ذهن تسال خطور کرده بود بسیار شفاف و روشن بود و از نظر استحکام به دید خود را به دوستش توضیح دهد. انگارهج

های مغناطیس برای او آشکار شده بود. در این لحظه انقالبی در علم برق تولد فلز یا سنگ قابل تشبیه بود. اصل چرخش میدان

 .(291، صص:4934)مهرمحمدی،  یافت

شناسانه دارد و ساحت آن ورای ساحت نوعی از سکوت است، کارکردی معرفتبرده که روش نام با توجه به مواردی که ذکر شد،

هایش او را در ساخت و در نهایت با عمیق نمودن او بر دانستهدهد . این سکوت متربی را به تأمل سوق میانواع دیگر سکوت است

(. بر 4935)میرلوحی،  اخالقی باشد حالتی وجودی استکه دستوری کند و بیش از آندانش و معرفت در نزد خویش توانمند می

عنوان شناختی آن در تولید علم بههای روشداللت یشناختی سکوت و ارائهاین اساس هدف پژوهش حاضر تبیین مفهوم معرفت

 باشد.یک روش نوین می

 روش پژوهش

فلسفه و آموزش و  یهایی که در حوزهپژوهشکه بر اساس کتب و روش پژوهش حاضر استدالل فلسفی و تحلیل مفهومی است 

 یشناسی در حوزهکتب و منابع نوشته شده پیرامون روش یپژوهش شامل کلیه یپرورش انجام گرفته استخراج شده است. حوزه

 .ه استمکتوبات چاپی و دیجیتال در دسترس استفاده گردید یاسالمی و هستی است و از کلیه یفلسفه

 یافته های پژوهش

شناختی پیش برود، در شناسی با سکوت به مفهوم معرفتشناسی خود و از آغاز فرآیند معرفتاگر متربی آگاهانه در مسیر معرفت

تواند در مسیر کسب معرفت به فهم برسد و با تأمل در آنچه در حال یادگیری آن است، به خلق دانش در نزد خویش نهایت می

 اقدام کند.

  شناختی، تولید علمهای روشسکوت، داللت کلیدی: واژگان
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 انگاری کاذب در مفهوم تربیت عمومی/تخصصیالمی تعلیم و تربیت و نفی دوگانهاس ینظریه

 

  ازندریانی محمدی رقیه سیرجانی، حسینی حسینی،سیدمقداد طریفی حمید

 چکیده

ها، رویکردها و ها، نظریهی معاصر در باب مفاهیم، گزارهاندیشمندان و فالسفه یکاو نظری، زیرساختی و نقادانهتأمل و کندو

های مضاف شکل داده است. رشدی به نام فلسفههای معرفتی مستقل و روبهو فلسفی مرتبط با انسان به حوزه های علمیپارادایم

طور خاص نیز ی تعلیم و تربیت اسالمی بهطور عام و فلسفهی تعلیم و تربیت بهسفهنقد و فحص فلسفی در قالب فل یاین شیوه

اولی موضوع مورد ی تعلیم و تربیت اسالمی برخالف سنخ و هویت درجهتوانسته است جایگاه خود را تثبیت کند. از این نظر فلسفه

شناسی مستقل ی معرفتگرفته اما در قالب یک حوزه دومی به خود، هویت درجه«تعلیم و تربیت اسالمی»ی خود یعن یمطالعه

ر الی که دد و تعالی انسان دست یابد. اما سؤتری از حقیقت رشهای تربیتی به درک و معرفت قویتوانسته است با تبیین بهتر پدیده

فلسفه مضاف تربیت  گانهتبع آن دوی تربیت عمومی/تخصصی و به«گانه دو»یا « دوقطبی»اینجا مطرح است این است که طرح 

 عمومی/تخصصی در ذیل هویت درجه دوم فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی چه معنا، مفهوم و چالشی را در پی خواهد داشت؟ 

ی اذهان، ذهن اندیشمندان و فیلسوفان معاصر تعلیم و تربیت که دیالکتیک و مذاکره یبستر تاریخی شده از سویی رسدبه نظر می

ها شکل داده و پیدایش و پدیدارهای تربیتی مورد نظر آن ها و نهادهای اجتماعی به ماهیت فلسفی موضوعاتها، ساختارنظریه

نمایند، و از سوی دیگر بستر تفکر های اجتماعی عمل میای بازتولید مشروعیت این برساختههای مضاف تربیتی گاهاً در راستفلسفه

انگاری، دوآلیسم و سوبژکتیویسم تبع آن تجزیهس/بدن، ذهن/عین، سوژه/ابژه و بهفهایی چون نی گسترش دوگانهکه زمینه دکارتی

یت باشند. اسالمی تعلیم و ترب یهای مهم پیش روی نظریهتی را شکل داده است، یکی از چالشهای مضاف تربیی فلسفهدر حوزه

خطر قرار گرفتن در دام فلسفی  اسالمی تعلیم و تربیت، یهایی چون تربیت عمومی/تخصصی در ذیل نظریهاز این نظر طرح دوگانه

پی خواهد داشت. با این وجود توجه به ضرورت ی اندیشمندان این حوزه در شدههای کاذب را برای ذهن تاریخیانگاریدوگانه

عنوان اهداف و حیات طیبه به چون تقوا، عدالتاحاد جامعه، قرار گرفتن اموری هم یاستقرار تعلیم و تربیت برای رشد و تعالی کلیه

پی دارند با مشتبه اسالمی تعلیم و تربیت و استلزاماتی که این امور در  یگرای تشکیکی نظریهو غایات تربیت در کنار نگاه وحدت

گرایی کاذب در تعریف و ماهیت تربیت بر روی هرگونه ثنویتراه  ،چون تربیت عمومی/تخصصیهای مفهومی همدانستن دوگانه

بسته خواهد شد. لذا در این پژوهش با مبنا قرار دادن چارچوب حکمت متعالیه، رویکرد تحلیل انتقادی و روش استنتاجی به 



-)آموزش عالی( و ثنویت تربیت عمومی/تخصصی یبررسی و تحلیل چیستی و ماهیت تربیت عمومی/تخصصی و به تبع آن فلسفه

 شود.نند پرداخته میکا خود حمل میگرایی کاذبی که این مفاهیم ب

 

 انگاری، تربیت عمومی، تربیت تخصصی، حکمت متعالیهتعلیم و تربیت اسالمی، دوگانه کلیدی: واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سینا  ابن یعرفانی در تربیت انسان فرهیخته باور و شهودی معرفت تبیین جایگاه
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 مقدمه و بیان مسأله:

 توجه قرار مورد فالسفهتاکنون توسط  گوناگون تاریخی ادواراست که در  یپرسش «207یختهانسان فره» معنای یدرباره پرسش

اند تا  آن بوده یآموزش و پرورش همواره در پ یلسوفان، ف201گذردینم یزمانیرد اصطالحاین ه است. هرچند که از رواج گرفت

از  خود انتظارات یانب یقگاه از طر و مستقیم طورکوشش گاه به ینکنند. ا یمترس شدهتربیت و انسان مطلوب انسان از تصویری

 نشان داده شده است.  یتو ترب یممحصول تعل

 از که تصویری قالب در را خود آرزوهای ملت هر. یابیم می مطلوب انسان از ردپایی مذاهب، و فلسفی مکاتب ها، فرهنگ از هریک در

 (.1ص ،4957 آذربایجانی،) .است گرفته قرار توجه مورد تاریخی، مختلف ادوار در آرزو این. داردمی عرضه دارد، فرهیخته انسان

 از سینا ابن مسلمان، فیلسوفان میان است. در کامل انسان تبیین مسلمان متفکران ذهنی مشغولیت و فکری یدغدغه ترینعمده

 او فعالیت یدامنه است و مشائی یفلسفه ینماینده ترینبرجستهوی . است برخوردار فیلسوف-مربی یک عنوانبه الزم وجاهت

 (. 475 ص ،4939 زاده، نقیب) است بیشتر مسلمان فیلسوفان یهمه از تأثیرش و گسترده یاربس

. است بوده شناسیانسان مباحث روی بر او مطالعات محورهای از یکی :دارد انسان به فردیمنحصربه و ویژه نگاه سینا ابوعلی

 مراجع و منابع و آثار در توانمی را شدهشناخته تاصف این نظیر و «سعادتمند انسان فاضل، انسان شده،تربیت انسان کامل، انسان»

 .کرد مشاهده سینا ابن به مرتبط

 جان، و جسم متقابل یرابطه مرگ، از پس آن بقای روح، اصالت و تجرد به او که دهدمی نشان سینا ابن شناختیانسان مبانی مرور

 توجه(. 4931 نویسندگان، از جمعی) است معتقد انسان قوای تقسیم و هستی مراتب سلسله قدس، عالم فعال عقل از فیض دریافت

 است کرده تأکید او ذوقی و عرفانی گرایش بر205 کربن. است سینا ابن شناختیانسان مبانی یبرجسته هایویژگی از عرفانی وجه به

 باب در فلسفی هایدیدگاه و زندمی پیوند عرفان به را فلسفه «اشارات» ارزشمند کتاب دهم و نهم نمط در بوعلی(. 4959کربن،)
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206 به تربیتو  تعلیم اندیشمندان و فالسفه  توسط اصطالح این بعد به نوزدهم قرن از . .است شده گرفته کار  
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 برای را توجهی شایان ارزش و سازدمی نزدیک عارفین مقامات و قدس عالم به اتصال به و کرده تلطیف را سعادت و لذت هدف،

  (.251همان، ص) شودمی قائل عرفانی اهداف

که  یابد می  نحوی دستفکری و شکوفایی عقلی بهانی است که از راه تربیت به روشنشده، انستربیت  سینا انسان ابن در نظام فکری

 سینا، انسان (. ابن59، ص4939باشد )زیباکالم،  می انسان وجودی ابعاد تمام مقصد به است و تربیت  برای همیشه در وی ماندگار

کار و  رزش، سوادآموزی و و و نیکو، تندرستی  داشتن ایمان به خدا، اخالق چونها و معیارهایی هم خود را با ویژگی یشدهتربیت 

ها، تکالیف و مراحلی را  آموزش ،ها برای رسیدن به چنان کمالی روش(. او 12ص ،4935 مقدم، است )کاهانی  پیشه معرفی نموده

 است.  ابعاد رشد مورد توجه بوده ی، در همهاو یشده تربیت  است. انسان کرده بیان

 دارد جایگاهی عرفانی شهود و باور فرهیخته، انسان به سینا ابن نگاه در آیا» ال پاسخ به این سؤال اصلی است کهدنبهاین پژوهش ب

 .دهد قرار بررسی و نقد مورد حیثاین  از را سینا و ابنتبیین  را جایگاه اینتالش شده  سپس «خیر؟ یا

 مربوط مراجع و منابع یاین پژوهش، کلیه است. در  شده گرفته   استنتاجی بهره-، از روش پژوهش تحلیلیالبرای پاسخ به این سؤ

مورد تحلیل  (مقاالت و ها کتاب پژوهشی، های طرح ها، نامهپایان) دوم دست منابع و( سینا ابن آثار) اول دست منابع شامل سینا ابن به

  .سینا استنتاج شده است عرفانی در تربیت انسان فرهیخته ابن جایگاه معرفت شهودی و باور یدیدگاه او دربارهگرفت و  قرار

 چارچوب نظری:

 در شهود مفهوم داشته است. رفیع یجایگاه فلسفه در مفهوم این .کرد بررسی مختلف هایزمینه در توانمی را 203شهود مفهوم

 حجازی،) اند نهاده جای بر خود از حضور و شهود خصوص در ارزشمند مباحثی عرفا و یافته ارجمند بس منزلتی تصوف و عرفان

 (.22ص ،4952

 مختلف امور حاالت به نسبت عقالنی بصیرتی و بینش طریق از که گرددمی اطالق ایواسطه بی و مستقیم دانش به« شهود»

 علوی،) نیست حصول قابل حواس برای لذا و باشدمی انتزاعی و مجرد امری و ذهن بین مستقیم ارتباطی شهود،. شود می حاصل

 (.4957 سجادی،) ضمیر در حقایق شدن آشکار از است عبارت شهود(. 473ص ،4933

 به غالباً شهود شناسی،معرفت بحث در فلسفی، اصطالح در دارد؛ وجود متفاوتی اصطالحات «شهود»عقلی، برای  مختلف علوم در

 ،2 ج عربی، ابن) است مکاشفه و کشف معنای به شهود عرفانی، اصطالح در(. 100ص ،4937 دورانت، ویل) آیدمی «حضور» معنای

 (. 135ص
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 ،4 ج ،4930ملکشاهی،)است  کرده توصیف را آن وجه نیکوترین به «التنبیهات شارات واإل» نهم نمط از نوزدهم فصل در سینا ابن

نهاده است؛ با این حال او در پایان شته و به مدعیات عرفانی وقعی نمیخوبی با عرفان ندا یابن سینا در آغاز امر، میانه (.721ص

به عرفان  «یهاتبشارات و التناإل»عنی ی نمط نهم واپسین اثرش، و به تبیین مباحث عرفانی در عمر، به عرفان تمایل نشان داد

فی »، «فی ماهیه العشق»، «سالمان و ابسال»، «ساله الطیرر»، «بن یقظان حیّ»های (. رساله35،ص4930آورد )عبداللهی، روی

فی »، «فی البهجه و السعاده»های با عنوان« تنبیهاتاإلشارات و ال»و سه نمط پایانی کتاب  «فی معنی الزیاره»، «ماهیه الصاله

-های عرفانی بهره میتعبیرها و تمثیل سته از آثارش ازاند. ابن سینا در این داز این دسته« االیات فی اسرار»و  «مقامات العارفین

 (. 957،ص4930آورد )فنایی اشکوری و دیگران،خن از کشف و شهود نیز به میان میگاه س رد ویگ

 حال، این با. شودمی دیده ذوقی حکمت و عرفان به گرایش نوعی آن، در و یافته تحول عمر اواخر در سینا ابن مشایی آراء و افکار

 ماری آن. دارد وجود نظر اختالف بارهدراین اند،پرداخته اسالمی عرفان و تصوف تاریخ در تحقیق به که یشناسانشرق میان در

 یترجمه در و داندنمی وی محض فلسفی آثار همان جز چیزی را سینا ابن عرفانی هاینوشته فرانسوی، شناسسینا، ابن203گواشن

 مقابل در. کند تطبیق و مقابله او فلسفی آثار با را آن مندرجات و مضامین یکلیه است کوشیده «یقظان بن حیّ» یرساله از خود

 رسائل عنوان با و ترجمه فرانسوی به را «یقظان بن حیّ» و «الطیر» ،«العشق» چون سیناابن هایرساله از ایمجموعه 240مرن

 عرفان پژوهشگر ویژه بهو  دیگر انمحقق نیز، او از پس(. 293ص ،4955 اعرافی و دیگران،) است کرده منتشر سیناابوعلی عرفانی

  (.4959د)کربن، ان کرده تأکید او ذوقی و عرفانی هایگرایش بر «کربن هانری» ایرانیاسالمی

در  او به نسبت ابوسعید تکریم و ابوالخیر ابوسعید با او مکاتبات و گفتگو نیز و خرقانی ابوالحسن چون عارفی با سینا ابن مالقات

-درباره الخیر،ابو ابوسعید چون ایبرجسته عارف مکاتبات، این در. کندمی حکایت صوفیه و عرفا نزد وی خاص شأن از هایشخطابه

 زمینه این در خویش روزگار در او که است آن بر دلیل خود این که کند،می سؤال سینا ابن از تصوف و عرفان مسائل برخی ی

 (.437ص ،4910فروزانفر، ) است شدهمی شمرده نظرصاحب

 ی-نظریه به گذرا اشاراتی سینا ابن یفلسفه در. خوریمبرمی عملی عقل و نظری عقل بین مشخصی تمایز به سینا، ابن نظریات در

 (.411ص ،4913 شیخ،) خوردمی چشمهب( شد مطرح برگسون یفلسفه در بعدها که) خالق تکامل ینظریه و شهود یا بینیدرون

 دچار او باشد، عرفان خود عرفان از مرادش و دهد قرار هدف را عرفان کسی اگر. است حق معرفت ابزار عرفان دارد باور سینا ابن

مرور  (.999، ص4931 ادیانی،)است  یافته را حق او نرسیده، آن به گویی که برسد عرفان به کسی اگر نیست موحد و شده دوگانگی
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شهود را  در آثارش، کرده است و بیان یتمثیل و نمادین بیانی با و رمز زبان با را عرفانی مفاهیم سینا ابن دهد کهپیشینه نشان می

 نماید. ایفا مؤثری نقش انسان یمرتبه تعالی در تواندمی که معرفتی دانسته است منابع از یکی عنوانبه

 

 های پژوهش:یافته

 عرفا مقامات بیان در» ،«(هشتم نمط)نیکبختی و شادمانی بیان در» عناوین به را تنبیهات و اشارات کتاب آخر نمط سه سینا ابن

 و مراتب چون عرفانی، مسائل و موضوعات ترینمهم به آن در داده و اختصاص «(دهم نمط) آیات اسرار یدرباره» و «(نهم نمط)

 انسان، نفس عالی یاقو و کرامات و معرفت، و کمال تحصیل در( سرّ) تلطیف و ریاضت نقش ماسوی، از تجرد لزوم سلوک، مقامات

 . است شده اشاره تقریر شیواترین با

 :گویدمی عرفا مقامات بیان در نهم نمط سینا در ابن

 در عرفا گویی شود،نمی یافت عارفان غیر در و است آنان مخصوص که هستند درجاتی و مقامات دارای دنیوی، زندگی در عارفان،»

 در که اموری از عارفان. اند نهاده قدم تجرد و قدس عالم به و کند خود از را هاآن دارند، قرار خویش تنهای پوشش درون که حالتی

 (.110ص ،2ج تنبیهات، و اشارات) «برخوردارند است پدیدار و ظاهر آنان از که اموری از و است نهان و سری آنان نزد

 کند:می بیان گونهاین را عارف هدف او (.114)همان،ص شودمی قائل تمایز عارف و عابد زاهد، میان سینا ابن چنینهم

 بهجت به و برگردانیده جسمانی لذات از را خود روی و است خبر با حق به وصل لذات از عارف .است تعالی حق فقط عارف هدف» 

 (.117ص همان،) «است متوجه حق سوی به و حق

 یدرباره او است؛ داده شرح را هاآن مقامات فصل، یازده در و نموده مبادرت سلوک و سیر در عرفا احوال بیان به سپس سینا ابن

 کند:می بیان چنین عارف احوال

 آن تکرار از پس اگر اما. نیست آن پذیرش یآماده انسان زیرا سازد،می قراربی را او شود پدیدار شخص برای ناگهانی چیزی وقتی»

 آید پیش ریا مبادا تا شودن باخبر او حاالت از کسی که کندمی تالش عارف. شودمی مرتفع اریرقبی گردد مأنوس آن با انسان حالت

 (.113ص همان،) «نشود خبر با او حال از کسی و بماند پوشیده وی حال تا آیدمی پیش دیگران فریب رو این از

 کند:می توصیف گونهاین را حق به عارف وصل زمان سینا ابن

 خود از او و رسدمی وی به حقیقی لذات و گرددمی حق آیینه او درون گردید، واصل حق به سالک و رسید پایان به ریاضت وقتی»

 تحقق تام وصول هنوز و است مردد خود به نظر و حق به نظر میان او حال این با. هست او درون در حق اثر زیرا است، مسرور

 حق در سلوک درجات آن از پسو  شودمی نامیده تام وصول یدرجه که است حق سوی به سلوک یدرجه آخرین این. است نیافته



 درجات و گرددمی میسر حق به وصول خود از بیرون و رودمی میان از بود پیش یمرحله در که ترددی تام وصول مقام در .است

  (.172ص همان،) «شودمی آغاز وصول درجات و یابدمی پایان سلوک

 از که است انسانی کشد،ای که او به تصویر میفرهیخته انسان که توان چنین استنباط کرد آثار ابن سینا میبا توجه به بررسی 

 رشد فروتنی، و تواضع رویی،گشاده است. الهی قرب و نهایی سعادت و نظری عقل کمال پی در ،عملی عقل تهذیب و  اصالح طریق

 نفس قوای و اوصاف بر آگاهی خودشناسی، خویش، اصالح به توجه تعالی، حق به قرب اخالقی، رذائل بردن بین از پسندیده، اخالق

 باشد.می سینا ابن فرهیخته انسان هایویژگی از دیگران با ارتباط و خویشتن روح زوایای و
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 .است کرده تحلیل و تجزیه
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 انتشارات سمت.: . تهران4ج  یت،ترب و یمتعل لسفهف .(4931). جمعی از نویسندگان
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 پژوهشی تفرش. انتشارات مجتمع آموزشی و .اسالم و مکتب فلسفی لیبرالیسم آموزشی (.4939) .فاطمه زیباکالم مفرد،

 امیرکبیر. تهران: .کالمی و فلسفی علوم فرهنگ (.4957) سید جعفر. سجادی،

 تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی. .داماد محقق مصطفی ترجمه اسالمی، فلسفه در تطبیقی مطالعات( 4913). سعید شیخ،

 انتشارات مؤسسه آموزشی و :. قمنهایی انسان و راه تحصیل آن از دیدگاه فیلسوفان اسالمی. کمال (4930) مهدی. عبداللهی،

 )ره(.یمینپژوهشی امام خ
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 انتشارات صبرا.
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 در علوم اسالمی در آموزش عالی پردازینیازهای نظریهاستلزامات و پیش



    211معصومه صمدی  

   مقدمه

هاست که مطرح شده است. ی فکری مدتمهم انقالب اسالمی در عرصه عنوان یکی از استلزاماتپردازی بهافزاری نظریهنهضت نرم

پردازی ، نظریهنیاز تولید علمهای علمیه است و پیشینی از کارکردهای دانشگاه و حوزهعلوم انسانی و علوم د یدر حوزه تولید علم

-توان به نقشافزار مناسب نمیبدون ایجاد نرم امروزهاست که ای گونهی علوم اسالمی بهپردازی در حوزهاست. تولید علم و نظریه

فرایند خاصی است که نظام  پردازیافزاری تولید علم و نظریهجنبش نرم (.4931، ن زمینه پرداخت )شریعتمداریدر ای آفرینی

این مراکز را به دگی کننی مصرفگدهد و ویژای عالمانه تغییر میگونهشی مجامع حوزوی و دانشگاهی را بهآموزشی و پژوه

ی ه حوزهویژها ، بهی حوزهپردازی علمی در همه. از این رو آفرینش دانش و نظریهکندپردازی تبدیل میتولیدکنندگی علم و نظریه

-شود. امروزه صاحبنظام حوزوی و دانشگاهی محسوب می است و از اهداف اساسی ناپذیرانکار، ضروتی علوم انسانی و علوم اسالمی

های منظم و متدولوژیک ی رویدادهای علمی و حاصل فعالیتشدهشناسی، نظریه را معتبرترین سند شناختهی روشحوزه نظران

ها یاری ای از دادهی است که انسان را در درک و فهم مجموعههای(. نظریه دارای کارکرد4954:492)هرگنهان،  اندتعریف نموده

به درک مسائلی  انسان را صراحتگر تحلیل است و بهطرح مسائل جدی بپردازد، هدایتکند تا به رساند، به انسان کمک میمی

پردازی م اسالمی نظریهعلو یالی که اینک مطرح است این است که در حوزهسؤ .ها غفلت شودسازد که امکان دارد از آنحساس می

 ؟ چه معنی است و استلزامات آن چیستبه 

 پژوهش روش

اهیم یا مف یمجموعهبه بخشیدن تحلیلی است. هدف روش تحلیلی فهم و بهبود ـنوع توصیفی ازو کیفی حاضر روش پژوهش 

بلکستر ) کنیمندی میبداریم و مسائل را ساختکنیم، مقاصد را بیان میها تجربه را تفسیر میساختار مفهومی است که برحسب آن

اسناد و  یتحلیلی پژوهش کلیه ی، جامعهبا توجه به روش پژوهش .(4937، فراهانی و سرمدی، زادهدیگران، ترجمه ابراهیم و

دارک و منابع اسناد و م یگیری انجام نشده و کلیهدر این خصوص نمونه .ع مرتبط با موضوع مورد بررسی استمدارک و مناب

کدگذاری و مورد تجزیه و تحلیل قرار ، بندیطور مستمر دستهطور عمیق مورد مطالعه و بهرداری و بهبفیش ،مرتبط با موضوع

 گرفته است.

                                                             

ت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. عضو هیأ4  



 ها :یافته

صورت نقد علمی و هم بهارزیابی و نقد علمی نظریات پیشین، آنعلوم اسالمی  یپردازی در حوزهاند که نظریهها نشان دادهبررسی  

و در  جامعه اسالمی اثر بارزی دارندهای تازه و طرح موضوعات جدید )که در حیات بشر یا در حیات گشودن افق، با حفظ ضوابط

تواند از یک محقق اسالمی نمی ، عقل و اجماع ممکن است.ها در پرتو کتاب، سنتو بررسی آن (اندهای گذشته وجود نداشتهزمان

اماتی استلزیابی به این مهم به عصر و مقتضیات زمان هماهنگ باشد. دست این مسائل چشم بپوشد زیرا فقه اسالمی باید با نیازهای

. 2اصول گرفته تا فلسفه و کالم و غیره؛ پرداز بر علوم حوزوی و انسانی از فقه و . تسلط علمی نظریه4 :نیازمند است که عبارتند از

شکنی و از بین بردن کلیه اصول و فروعی که از طریق وحی الهی به که  نظریه پردازی به معنی ساختارچرا  تبیین روشن روش کار؛

بار نخواهد  ومرج چیزی بهنظمی و هرجایم جز آشفتگی و بیی تالش دانشمندان بر آنها واقف شدهسیده و یا در سایهدست ما ر

کس حق ن خطوط قرمزی است که هیچاین اصول ثابت هماناپذیر در اسالم؛ ناپذیر و دگرگونی. رعایت اصول ثابت و خدشه9 آورد.

تی است ، بدعهر نوع افزودن بر دین و کاستن از آننی تصرف در شریعت و آیین الهی؛ بدعت یع دوری از. 1 .ها نداردفراتر رفتن از آن

کند تلقی می رود و خداوند آن را نوعی دروغ بستن بر خویش و تهمت زدنشمار میترین گناهان بهکه از بزرگترین معاصی و عظیم

( استواری و استقالل حیات و 7:143، ج4142) اد عالمه طباطباییبه اعتقرخورداری از استقالل ذهنی و فکری؛ ب .7. (17، )ماده

استقالل ذهنی در  .ل به تعقل آزاد و مستقل منوط استهویت انسانی به فکر استوار و مستقل وابسته است و فکر استوار و مستق

ریه باید یعنی نظ ؛مندآوری نظام. نو1( 53/ 5/ 41استقالل عینی و لذا بر آن مقدم است )مقام معظم رهبری،  یواقع علت موجده

ن از تناسب با مقتضیات زمانی و نشانه گرفت. برخورداری 3 .(4930و منسجم باشد )سبحانی،  قبولدارای منهج و روشی قابل 

 .مسائل و مشکالت حاکم بر جامعه

 ، استلزامات و آموزش عالی پردازی، علوم اسالمییهنظر :واژگان کلیدی

 منابع:

 .( ترجمه جالل الدین مجتبوی. تهران : حکمت4951). قران کریم

  .، جامعه مدرسینه( المیزان، قم4142. )، محمد حسینطباطبایی 

 : دفتر انتشارات اسالمی  های اصول و فلسفه و روش رئالیسم، تهران. )بی تا ( پاورقی، مرتضیمطهری

 



 

 فناوری آموزشی در فرهنگ و آموزش عالی یفلسفه

  249، رکسانا رشیدپور212معصومه قدمیاری

 

 چکیده:

قرار گرفته است. در این زمان،  ایاز اواخر قرن نوزدهم مورد توجه ویژهی فناوری بسیار دیرینه است و بحث از فلسفه یسابقه

نقدی بنیادی نسبت به فناوری و تهدیدهای آن نسبت  ،ثیر آن بر فرهنگ عامهی زندگی عمومی و تأفراگیر شدن فلسفه در عرصه

-آید و بهمعنی برخورد سیستماتیک می بهTechnologia یونانی  یفناوری آموزشی از ریشه یبه حیات بشری را دامن زد. واژه

یر فراوان و بسزایی ثی افراد تأفناوری آموزشی در آموزش و در نهایت در تجربه باشد.کاربرد دانش برای مقاصد عملی می معنای

روزمره بوده و بسیاری از  دسترسی به اطالعات یگذارد، بلکه وسیلههای خاصی تأثیر میتنها بر نگرش افراد به شیوهاین امر نه دارد.

 نیاز روز افزون مردم به آموزش، ضرورت حفظ ارتباط میان آموزش و کار،امروز به وجود آنها مرتبط است.  های اجتماعیفعالیت

و با کیفیت را که عالوه بر  صرفهبههای مقرونشود؛ وجود نظامی زیادی که صرف آموزش میگران متخصص و بودجهکمبود آموزش

را تحت آموزش قرار ی زیادی از فراگیران زمان عدهطور همیعی را تحت پوشش داشته باشد و بهوس یهای اقتصادی، گسترهجنبه

م های مختلف، از جمله جامعه به مفهوگیری از فناوری آموزشی در نظامبدیهی بودن ضرورت بهرهرغم د. بهبخشدهد، ضرورت می

توجهی به این حوزه علمی است. آموزش و یادگیری در جامعه  و های موجود حاکی از بیفرهنگ آن و آموزش عالی، واقعیت

-ی بسیاری از مشکالت جاری از جمله پایین بودن انگیزهچنان به روش سنتی ره پیموده و براآموزش و پرورش و آموزش عالی، هم

ارزیابی فرهنگ، هنر و ارتباطات،  ه شده است.حلی ارائعی ناشی از افزایش متقاضیان و غیره، کمتر راهتحقیق، فشار اجتما ی

ژوهش جایگاه فناوری المللی و ضرورتی مبرم در سطح ملی است. بنابراین، در این پی نوین و رو به توسعه در سطح بینفرایند

که فناوری آموزشی تا چه ال اصلی این پژوهش این است گیرد. سؤزش عالی مورد دقت و توجه قرار میآموزشی در فرهنگ و آمو

ثیر جدی بر فرهنگ جامعه وان ادعا کرد که فناوری آموزشی تأتآیا می در آموزش عالی داشته باشد؟تواند نقش مؤثری حد می

-یافتهبه این صورت که  تحلیلی است.ـروش پژوهش حاضر توصیفی ایب فناوری آموزشی در آموزش عالی چیست؟مزایا و مع دارد؟

-تر تنظیم شده است و در مرحلهصورت خالصهآوری و سپس انتخاب، متمرکز و بههای تحقیق، در رابطه با سؤاالت پژوهشی، جمع

سپس روابط میان  شود.ای دستیابی به حالت کلی آورده میئیات بربندی کرده و جزدست آمده را طبقهی بعد، اطالعات به

-گیری صورت مید روابط منطقی، میان مطالب نتیجهای از شواهد و ایجاکرده و در نهایت، بر اساس زنجیرهموضوعات را بررسی 

رض تحول مفهومی و یز در معگیرد. تحوالت نهادین و ساختاری آموزش عالی در مقیاس جهانی، نظام آموزش عالی کشورمان را ن

های بسیاری برای دهد. در این بحبوحه و در گذرگاه پر مانع از نظام آموزش سنتی به آموزش عالی فرانوین، چالشبنیادی قرار می

                                                             

212 کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی تهران .  

213 تهرانکارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی  .  



های نظام آموزشی ها و مؤسسات آموزش عالی از یک سو پارادایموجود آمده است. دانشگاهظام عرضه و تقاضای آموزش عالی بهن

بخش اعظم برنامه و  اند؛ اما از سوی دیگر هنوزرخی از اجزای خود به آن ملحق شدهانداز خود دارند و در عمل در بنویی را چشمفرا

ی گذار دوره یها در بند پارادایم نظام سنتی آموزش است. نظام عرضه و نظام تقاضای آموزش عالی، در مراحل اولیهفرایندهای آن

ی واهد حاکی از آن است که در آیندهش موزش عالی سراسر جهان قرار داریم.حقیقت ما در آغاز یک انقالب، در آبرند. در به سر می

ها دچار تغییر و تحوالت اساسی خواهد شد. واقعیت این است که در کشور ما بسیاری از استادان های آموزشی دانشگاهنزدیک دوره

از آنجا که بیشتر آنها با های جدید ندارند و ارت کافی در استفاده از فناوری، خود مهپردازندانشگاه که به آموزش دانشجویان مید

ها در آموزش خود استفاده کنند. از سوی دیگر تعداد زیادی از کشد تا از این فناوریای جدید آشنا نیستند مدتی طول میهفناوری

یمی میان ای آشنا هستند، در نتیجه شکاف فکری عظتا اندازهاطالعات دانشجویان که تحت تعالیم آنها قرار دارند با واقعیت فناوری 

نیز در امر آموزش و پژوهش  برای فائق آمدن بر این چالش، الزم است استادان دانشگاه وجود آمده است.استادان و دانشجویان به

 ای زیر را کسب نمایند: همهارت

ی ها برای آموزش دروس و ارائهایای؛ مهارت استفاده از چندرسانهرسانهدی ارتباطات چنهای فناوری اطالعات در زمینهمهارت

 فناوری اطالعات در حل مسائل درسی. کارگیریه و اشتیاق در دانشجویان برای بهتوانایی ایجاد انگیز های کالسی؛سخنرانی

 

 فناوری آموزشی، فرهنگ، آموزش عالی کلید واژگان:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  های مجازیدر آموزش« عمل تدریس»خوانی نقش تحلیل و باز

 

214 سعید ضرغامی
 

                                                                        

 :دهیچک

ای همگـانی و پیـدایش   رسـانه  مـیالدی و نیـز اینترنـت در مقـام     30 یای در دهـه های چندرسانهها در مقام فناوریظهور کامپیوتر

نـاوری اطالعـات و ارتباطـات در    فلسـفی از ف  یهای گستردهمیالدی، زمینه را برای پرسش 30ی های اطالعاتی در اوایل دههجامعه

(. در همـین راسـتا پرسـش از    2042، 245؛ ترکل2003، 241؛ دریفوس4333، 247)برای نمونه: برگمن های اخیر فراهم کرده استسال

کـارگیری و گسـترش آن در قلمروهـای    های بهای آن همانند اینترنت و چگونگیودهبرخی نم یت فناوری اطالعات و ارتباطات وماه

کنـد طـرح   ( نیز اشاره می2007) 243چنان که دفریسد. همیاباهمیت می قلمرو آموزش عالی، گوناگون زندگانی آدمی و از جمله در

ات در آمـوزش بـرای   ناوری ارتباطات و اطالعـ های احتمالی، به روشن شدن نقش فهایی و نیز تالش برای یافتن پاسخچنین پرسش

 های گوناگون کمک خواهد کرد.دانشجویان رشته

چون یکی از دستاوردهای نوین فناوری اطالعـات و ارتباطـات در آمـوزش عـالی، واکـاوی      های مجازی همدر پژوهش حاضر آموزش

هـای مجـازی،   ملی هنجاری، در فرایند آمـوزش چون عهم« عمل تدریس»داده در های رخفی شده است. برای این منظور تحولفلس

یتی ها بازخوانی شده است. بدین ترتیب پـژوهش حاضـر مـاه   جایگاه تدریس در این گونه آموزش تحلیل شده است و سپس نقش و

ان، ؛ هیتینـگ و همکـار  2003، 243)گیـون  نـد اها و رویکردهای پـژوهش فلسـفی گونـاگون   جا که روشنظری و فلسفی دارد اما از آن

ای برگزیـده شـود. بـر همـین اسـاس از      تر رویکرد ویژه، روش یا به سخن دقیقهای این پژوهش(، الزم است بر اساس پرسش2007

چون رویکردی روشی در تحلیل ابعاد گوناگون عمل تدریس بهره گرفته شده اسـت. ایـن نظریـه از    هم« 220عمل هنجاری» ینظریه

( بـا  4333)229( مطرح و از سوی اندیشـمندانی چـون ویلفـرد کـار    4334)222ک اینتایر( و م4313)224سوی اندیشمندانی چون سرل
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2- Borgmann 

3- Dreyfus 

4- Turkle 

5- de Vries 

6- Given 
220

 -Normative Practice 
221

 - Searle 
222

 - McIntire 
223

 - Wifred Carr 



کارگرفته شده است. برخی پژوهشگران نیز این نظریه را در تحلیل اعمال گوناگون هدر قلمرو تربیت ب« عمل تربیتی» یعنوان نظریه

 (.  2042، 227و دفریس؛ ون بروکن 2000، 221)برای نمونه: هوگلند و یاخمسن اندکارگرفتههاجتماعی ب

عمل تدریس در فرایند آموزش مجـازی تحلیـل شـده     221داده در ساختارای در پژوهش حاضر نخست تغییرهای رخبر چنین زمینه 

هـای  . بر بنیـاد یافتـه  ساختاری، تبیین گردیده است یدادهرخ عمل تدریس در تعامل با تغییرات 225است و سپس نقش بعد هدایتی

چـون هـدف آمـوزش،    هم 223توان به مواردی چون ساخت فعال دانشتدریس، می ساختار داده درتغییرهای رخپژوهش و در تحلیل 

مربـوط بـه عمـل تـدریس      290و تغییر برخی شرایط چون اصول آموزشهای فردی هم، تعاملی و با نظر به تفاوت223یادگیری فراگیر

ی های تجربهبا تقویت برخی جنبهها کند فناورینیز اشاره می( 4330)292چنان که آیدیاشاره کرد. هم 294چون یادگیری از راه دور

گفته، برخـی ابعـاد   های پیشای مجازی نیز با فراهم کردن فرصتهکنند. به همین ترتیب، آموزشآدمی، ابعاد دیگری را تضعیف می

فراهم شدن فرصت یادگیری فراگیر بـه سـبب   دنبال دارند. برای نمونه هایی را نیز بهکنند ولی کاستیی تدریس را تقویت میتجربه

برچیده شدن محدودیت های زمانی و مکانی و نیز امکان دسترسی به اطالعات آزاد و نامحدود، امکان کنترل و نظارت نامحـدودی را  

 یکـه فاصـله  تواند چالش جدیـدی را پدیـد آورد چـرا    دن امکان یادگیری از راه دور، مینیز فراهم کرده است. بیش از این فراهم ش

را به دنبال داشته باشد. پس از تحلیل چنین تغییرهایی در بعـد سـاختار تـدریس،     291شناختیی روانتواند فاصله، می299جغرافیایی

دهنـد کـه خـرد    های پژوهش حاضر نشان مـی هایی، تحلیل شده است. یافتهتدریس در رویارویی با چنین چالش نقش بعد هدایتی

 چنان بنیادی است.در فرایند آموزش های مجازی، همدر تدریس استادان  297عملی

 

   آموزش مجازی، عمل تدریس، آموزش عالی  کلیدی: واژگان
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 ایران عنوان فیلسوفی پساساختارگرا برای آموزش عالیهای فوکو بههای تربیتی اندیشهتبیین داللت 

 سارا طوسیان

 :چکیده

ساختارگرایی است. ویژه فرانسه برجای نهاد، ساختارگرایی و پساصر که تأثیرات زیادی در غرب و بهدو نهضت فکری معا

-توان از فوکو بهن دو ایجاد شدند. در این میان میعنوان واکنشی به مدرنیته و پساساختارگرایی در واکنش به ایساختارگرایی به

به این دو ای مختصر اده است. در این پژوهش ضمن اشارهفیلسوفی نام برد که آثاری متأثر از هر دو آیین فکری برجای نهعنوان 

ترین افکار شود و پس از آن با ذکر برخی از مهمدو عرصه فعالیت داشته، اشاره می عنوان شخصی که در هرآیین فکری، به فوکو به

داده  های چنین تفکری در آموزش عالی به روش استنتاجی مورد بررسی قراری وی(، داللتپساساختارگرایانهبا تأکید بر نظرات او )

و متربی،  ها عبارتند از: ایجاد انعطاف در ساختار آموزشی و برنامه درسی، تجدید نظر در روابط مربیمی شود. برخی از این ویژگی

شناسی و تبارشناسی در بررسی مسائل آموزش و استفاده از روش دیرینهها تفاوت سازی متکثر، توجه بهتأکید بر خالقیت، هویت

شود تا مزایا و معایب داشتن چنین نگاهی در شود و تالش میی نقد و بررسی توجه میعالی. در پایان نیز به این دیدگاه از زاویه

ایران و نظام  یاین پژوهش به جامعه یش عالی، نگاه ویژههای تربیتی برای آموزاکاوی قرار گیرد. در بررسی داللتآموزش عالی و

 کوشد تا پیامدهای چنین نگاهی را برای کشور ایران مورد تعمق قرار دهد.زش عالی در ایران خواهد بود و میآمو

 های تربیتی، آموزش عالییی، پساساختارگرایی، فوکو، داللتساختارگراواژگان کلیدی: 
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 :چکیده

های اخیر در ادبیات آموزش عالی ایران، کاربرد بیشتری یافته است، مفهوم دانشگاه اسالمی است. یکی از مفاهیمی که در دهه

ن موضوع به پیش از پیدایش این مفهوم وجود داشته باشد، باید گفت که طرح ایبرخالف تصوری که ممکن است در مورد تاریخ 

هایی در راستای تحقق ران، حتی از پیش از انقالب، تالشای یهای اعتقادی در جامعهگردد و با توجه به وجود زمینهانقالب باز می

و چگونگی آن است. تا زمانی که  ین چیستی و چراییتحقق چنین مفهومی، تبی یمفهوم دانشگاه اسالمی صورت گرفته است. الزمه

رسد تحلیل مفهومی شود. لذا به نظر میان تحقق آن نیز با مشکل روبرو مییک مفهوم به درستی تعریف و تبیین نگردد، امک

ه امری ضروری دانشگاه اسالمی، یعنی پرداختن به چیستی، چرایی و چگونگی آن، با توجه به اسناد و مصادیق موجود در این حوز

ها ئه شده است. سپس برخی از دانشگاهاست. در این پژوهش ابتدا با روش تحلیلی و مبتنی بر اسناد، تعریفی از دانشگاه اسالمی ارا

لیل محتوا مورد بررسی قرار ها و با روش تحدن دانشگاهاساس سند اسالمی ش انداز آنها برنامه یا سند چشمانتخاب شده و اساس

ها استخراج شده است. از جمله نقاط قوت ی اسناد و نیز دانشگاهد. با تحلیل انجام شده، برخی نقاط قوت و ضعف در حیطهانگرفته

ه نمود. از جمله های اسالمی و رسیدن به جایگاه مرجعیت علمی اشارراستای نهضت علمی مبتنی بر ارزش توان به تالش درمی

ورت بازبینی در ها را نام برد که ضرسند اسالمی شدن با اسناد دانشگاههای موجود در مؤلفهپوشانی توان عدم همنقاط ضعف نیز می

 روند.شمار مینیز از دیگر نقاط ضعف بهگرایی ی رویکرد صورتنماید. نبود ضمانت اجرایی و غلبهآنها را ایجاب می

 دانشگاه اسالمی، تبیین فلسفی، ایرانواژگان کلیدی: 
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 چکیده: 

دیدگاه فمینیسم و  فلسفه و جنسیت به کمک بررسی پیامدهای موجود و محتمل دو دف این مطالعه کشف نسبت دانشگاه،ه

توزیع دانش طرفی ارزشی بر جریان تولید و گرایی، الزم است بیسو مطابق با اصول اثباتپوزیتویسم در آموزش عالی است. از یک

االصول  های وابسته به جنس، یا ادعای تبعیض، تفاوت یا تساوی جنسیتی علیارزش یبارهنتیجه هر نوع بحث در حاکم باشد و در

 یشناختی از شرایط تولید و عرضهدر قالب توصیفی جامعه که باید صرفاًیا این و یک بحث علمی نیست و در دانشگاه جایی ندارد

انتظار کاربست نتایج مطالعاتی و ریزی آموزش عالی، گذاری و برنامهبدون هیچ نوع داللتی برای سیاست ،علم مورد توجه قرار گیرد

گرایی که در تقابل با اثبات« دانشـارزش»های طیف نظریه دیگر، در سوی از جاست.هار ناباز این قبیل در مدیریت دانشگاه یک انتظ

های ارزش یکند و خواستار مداخلهوابسته به جنس در علم استدالل میهای شارز یفمینیسم برای مداخلهاند، مطرح شده

 یتوصیه، تبعیض جنسیتی در فرآیندهای تولید و توزیع علم ریزی آموزش عالی است. رفع تمامی اشکالگرا در برنامهتساوی

 فمینیسم برای مدیریت دانشگاهی است. 

مستقیم کمتر مورد مطالعه طور آشکار و هتوان درک کرد که جنسیت بسادگی میبههای متون کالسیک فلسفه سرفصل یبا مطالعه

ثیر مباحثات تأرخی اندیشمندان مشهور و معاصر تحتبسا اظهارنظر بنظران این حوزه قرار داشته و چهپردازی صاحبو نظریه

بوده و هنوز نرخ رایج فلسفه ن ،جنسیت یبارهرطرح شده باشد. در هر صورت بحث دمحور مشناختی و بنابر مطالعات مسألهجامعه

تنوع شرایط با های فرهنگی و همراه های غالب در رقابتفکری در موضوع جنسیت با وجود برخی ارزش اما این خأل هم نیست،

آیند تولید و ثیر آن بر فری موضوع جنسیت و تأبارهپردازی دری برخی استانداردهای جنسیت، سبب شده نظریهاجتماعی و سلطه

تعین مفهوم انسان در عالم خارج از  ؛ زیرافلسفی است یلهواقع جنسیت یک مسأسامان و دشوار باشد. بههبتوزیع دانش کاری نا

هایی که بدن را نث دارد. تمام فلسفهت مذکر یا مؤذهن با تعین مفهوم جنسیت گره خورده و صورت عینی انسان همواره جنسی

که بر  هاییموضوع جنسیت هستند. حتی در فلسفهکنند ناگزیر از پرداختن به وم انتزاعی انسان تلقی میرای مفهصورت عینی ب

 جسمیت و جنسیت را نادیده گرفت.  چون مادیت،های بدن همتوان خصلتشود نمیاولویت روح نسبت به بدن تأکید می
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 سیس جوامع و تأروابط انسانی  یگیری و توسعهشکل یینهزم ،خاستگاه تمایالت جنسی استکه  های جنسیتفاوتعالوه بر این 

پنداره، ضمن ا خودانسان و نیکبختی مداخله کند. زیر یبارهگیری باورهای پایه درتواند در شکلعین حال می و در آوردرا فراهم می

روابط اجتماعی و مناسبات  ،نتیجههای جنسیتی طرفین رابطه متأثر است. در گیرد و این روابط از ویژگیروابط انسانی شکل می

ی آن و توسعه ءبقا گیری،تی افراد یک گروه اجتماعی در شکلهای جنسیو خصلت باشندمیحساس به جنسیت  ،انسانی

ی جنسیت متناسب با مالحظه ،مام نهادهای اجتماعی شامل اقتصاد، سیاست، علم و فرهنگگذارند. یعنی روابط انسانی در تتأثیر

است   به درکی که آنها از خود و محیط دارند، وابسته های مردم ها و تالش گیری ا، موضعها، تفسیره چند برداشتهر گیرند.شکل می

 شناختی معموالًی انسانباورهای پایهولی این  ی یا سعادت ریشه دارد؛انسان و نیکبخت یبارهی آنها درخصوص در باورهای پایهو به

فرآیندهای در طی ندرت گیرند. آنها به زندگی شکل می یهای اولیه خصوص در سالو به یادگیریمختلف  های تجربه در ضمن

ی ی پایهباورهایند. عموم آپدید می طور منطقی تنظیم شده باشند، هقصد شناخت واقعیت و بکه به یشیاروادراکی هدفمند و ه

 ی، مختصات محیط طبیعی، عرف رایج در طبقهنظیر آداب و رسوم گوناگون ثیر عواملأتتحتطور ناخودآگاه و هبشناختی، انسان

 د.یابن می و غیره توسعه فشار مقاصد سیاسی، اقتصادی یا حتی تحت، های گروه مرجع های مذهبی، ارزش اجتماعی، آئین

عالوه بر زندگی شخصی،  اره به درکی از جنسیت آمیخته است،که همو حاصل از آنها، یشناختی و خودپندارهانسان یباورهای پایه 

 هایی که صورتبندی شود. متخصصان و محققان بازنمایی می نظرهایاظهار در و سازد ثر میأمتنیز را ای افراد  و حرفه حیات علمی

و  گزینند ی که برمیهای بررسی و ابزارهای تحقیق روش ،دهند ها ارائه می و فرضیه های تحقیقمسألهاز متخصصان علوم اجتماعی 

واقع فارغ از موضوع شناختی ریشه دارد و بهی انسانواسطه، در این نوع باورهای پایه واسطه یا بیها و تجویزهای آنها، با  تبیین

 یبارهتجویزهایی که اندیشمندان درها و  گیری تبیین طور ناخودآگاه ولی اثربخش، در جهتهتدریج و ببهاین باورها  .جنسیت نیست

 باورهای عمومی، توانند بر می های ارزشی مربوط به جنسیتهای علمی و نگرشنظریه کنند. دهند، مداخله می ارائه می تجنسی

  ی آموزش، اشتغال، سالمت، امنیتل در حوزهای از مسائ گیری شبکهگذاشته و حتی در شکلثیر أتزندگی و رفتار شهروندی  سبک

-گذاری در آموزش عالی معطوف به حل بحرانریزی و سیاستداشته باشند. از سوی دیگر برنامهدخالت های اجتماعی و گسیختگی

 شناسی، ، که در سه بخش یعنی آسیبسالمت جامعه و تضمین پیشرفت آن های اجتماعی است و تالش دانشگاه برای ارتقاء

زده و به تبیینی که اندیشمندان ی جنسیت تکیهبارهبه خودی خود بر باورهای پایه در ت ظهور و بروز یافته،خدما یآموزش و عرضه

ما  نگاه خاصشود.  کنند، مربوط میها، روابط و رفتارهای متأثر از جنسیت عرضه می نین نقشچاز نیازهای وابسته به جنس، هم

ها  ها، کنش جنسیت و نیازها، خصلت یبارههایی در اندیشهی ، ضمن توسعهاو انسان و عوامل پیشرفت کمال ،به ماهیت انسان نسبت

ها و  گذاری کند و سیاست ها در موضوعات مربوطه کمک می حلراه ها و گیری تئوری و روابط وابسته به جنس، به شکل



ای پند.  عالوه بر این ردزف است رقم میتوسعه و پیشرفت معطو یبارهای دربه نظریه های علمی و فناورانه را که معموالً ریزی برنامه

یت، جنس توان در تفسیرهای مدیران دانشگاهی از خوبی میهای مسلط فرهنگی را به یج و ارزشهای را عقاید مذهبی، ایدئولوژی

-مسایل وابسته به جنس و هم در راه یهای مختلف از شبکهگیری برداشت خصوص در شکلمشاهده کرد. این نوع تفسیرها به

 ثیرگذار است. شود، تأرای آنها عرضه میهایی که ب حل

 ، پوزیتیویسمفمینیسم تساوی جنسیتی، آموزش عالی، جنسیت،ریزی، برنامهواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ویکمهای آموزش عالی قرن بیستهای آن در تحقق رسالتدانشگاه معنوی و داللت

 

  239 حمید عبدی                                                                                                                                

  240محمد رضا نیلی                                                                                                                                

 241سید ابراهیم میرشاه جعفری                                                                                                                               

 چکیده:

ویکم از . دانشگاه متافیزیکی در قرن بیستدانشگاه متافیزیکی مورد بحث و بررسی قرار داد یتوان در زمرهدانشگاه معنوی را می

-دو هزار سال قبل یا بیشتر، ایده ترین این نوع دانشگاه درانشگاهی رخت بربسته است. قدیمید یآموزش عالی و جامعه یعرصه

ها در حقیقت ایده این داد.باط انسان با معنویت را آموزش میو ارتهای بزرگی نظیر ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با جهان، 

انند.  رسروح جهانی مدد میبه خدا، درک معنویت، یا مشارکت فعال در شکوفا کردن یک  زیکی هستند و انسان را در نزدیکیمتافی

با این وجود، درک از دانشگاه نباید به  است.ردی، عملی و پراگماتیک داده جای خود را به دانشگاه کارب اکنون، دانشگاه متافیزیکی

انشگاهی غفلت نماید د انشگاهی که از امور معنوی و ماوراء این جهانیامروزی محدود شود. د یگرفتههای شکلاین نوع دانشگاه

انش انسانیت، مورد عنوان دی دانش متعلق به خود بهحاضر، دانشگاه معنوی و نقش آن در تولید نوع یدر مقالهجامع نخواهد بود. 

ریزی درسی و نوع رویکرد ویکم و نیز نقش برنامهربخشی دانشگاه معنوی در قرن بیستبحث قرار گرفته و در ادامه به کارایی و اث

توان به این می حاضر یگرفته در مقالههای صورتبررسیبا ین نوع دانشگاه پرداخته شده است. در مجموع، درسی در ا یبرنامه

نباید نتیجه رسید که اگرچه دانشگاه معنوی و متافیزیک، ممکن است هنوز فراتر از دسترسی و درک ما و فراتر از مدرنیته باشد، اما 

بایست با انجام اقدامات راهبردی، یکی برای انسان دارند غفلت ورزید. بنابراین میهای معنوی و متافیزاز مزیت و امکانی که مقوله

 آموزش عالی را فراهم ساخت. یرهای الزم برای بازگشت آن به عرصهبست

 متافیزیک، دانشگاه، رسالت آموزش عالی، برنامه درسی کلیدی: واژگان
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 مدیریت دانش شناسیمعرفت

 فریبا عدلی                                                                                                                                                             

 :دهیچک

رسد باید از و به نظر میاندیشی شده است دانش کمتر ژرف مدیریت یبنیان و فلسفه یدانش معتقدند درباره متخصصان مدیریت

 شود.ع شناخت در مدیریت دانش بررسی میموضو شناسی،معرفت یجنبه از دانش مدیریت جایی کار شروع شود. در این پژوهش

در  شود.دانش سازمانی بحث می شناسی مدیریتی معرفتدانش دارای قلمروی گسترده است، اینجا درباره که مدیریترغم اینبه

این  ها قرار دارد.هاست و مدیریت دانش نسبت به راهبردهای قبلی در رأس امور سازمانصلی سازمانا یحال حاضر دانش سرمایه

ها انجام شده است، اما مدیریت و دانش از همان آغاز در کنار هم آرام نبودند و از همان در راستای قدرت دانش در سازمان تغییر

 توای آن چالش وجود داشت.ابتدا بین عنوان و مح

ی که همواره کنترل اما کارگران اجتماعی اعضای سازمان وابسته است؛دانش، مشارکت است، که به ارتباط  چالش در مدیریت اولین

از طریق  های سنتی همواره مدیر در رأس امور قرار دارد و؟ در سازمانتوانند این نیاز را پاسخ بدهنداند، چگونه میو سرپرستی شده

دومین  های مختلف سازمان انجام شود.در بین قسمت وگوکه مباحثه و گفتجای اینکند، بهرا صادر میسلسله مراتب دستورات 

داشت دانش و مهارت بازنشستگان یا اکثر مدیران از نگه ی عمل است؛دانش، مالکیت معنوی محصول و نتیجه اندیشه در مدیریت

های کنند تا تمام فعالیتی شغلی نیز، تالش میگویند. کارورزان در تحقیق و توسعهکنند سخن میک میافرادی که سازمان را تر

 -اجتماعی م با تردید است. سومین اندیشه، تغییر سازمان به یک نهادا ثبت دانش سیال، بسیار سخت و توأرا ثبت کنند؛ ام ءاعضا

سازی نش را در خود حفظ و سهیمعنوان مخزنی که داجای درک سازمان بهاقتصادی پویا است که تأکید بر خلق دانش دارد، به

دانش  ل مدیریتود ناتوان هستند. برای بررسی مسائی خهای نامرئها در درک داراییگوید سازمانطور که وبلن میکند. همانمی

  جوی معنی دانش سازمانی بود.وباید در جست

ه این منظور چهار مسأله ند. بنکدانش را بررسی میسازی اندازهای گوناگونی مفهوماز چشمشناختی در سازمان، های معرفتپژوهش

 ـ انواع دانش در سازمان؛2متنوع است از معنای مستتر تا عمل. که بسیار  ـ تعریف دانش در بافت سازمان،4شود: بررسی می

 تئوری حمایت دارد، با قرار افراد سر در کردند دانشاستدالل  چگونگی تفکر در سازمان با کار سایمون و مارچ شروع شد که



شناسی در یا سازمان النه دارد. این معرفت دانش در افراد ـ سطح تحلیل دانش؛9گرایی. ابزار و گراییتقلیل سازمانی کارکردگرایی،

عنوان  دانش به به دادن سمانیتج کردند؛ سازیدرخت مفهوم یرا با استعاره دانش شرکت آغاز شد که محورمنبع سازمان با تئوری

اجتماعی و  یبافت دانش، بررسی زمینه ـ1. شد منعکس دانش رویکردهای مدیریت در ذهن در یافتهعینیت انتقال، قابل کاالیی

ل، شود. در پاسخ به این مسائمنجر می« فرهنگی»یا « اجتماعی» هایبه تفسیر محیطی که دانش در آن جریان دارد، که عموماً

 شود.می گفتمان ارائه تحت وجویجست عنوان یکی پذیرش تعریف نهایی آن، بلکه بهمعناه بهسازمانی، ن بافت تعریفی از دانش در

 

 شناسی، مدیریت دانش، دانشمعرفت کلیدی: واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جهانی شدن و آموزش عالی

 زهرا علی اکبری

 چکیده: 

 را نیز در سب و کاررود و علم و فرهنگ و ک مرزهای سیاست و اقتصاد فراتر می از دگرگونی، از عنوان روندیجهانی شدن بهامروزه 

، از دو منظر است. اساساً عین حال متناقض درو سو که دارای پیامدهای همشود شامل می. جهانی شدن ابعاد مختلفی را گیرد می بر

از  ، اقتصادی و فرهنگی از جمله آموزش پرداخته شده است: الف(ثیر جهانی شدن بر قلمروهای مختلف اجتماعی، سیاسیأبه ت

یفیت عنوان شرط ضروری برای کارآمدی و کبتنی است و آزادسازی آموزش را بهبینی نئولیبرالیسم مکه بر جهان ؛منظر ایدئولوژیک

الح موجود، تغییر در آموزش را مصها و یعنی بر اساس واقعیت ؛سازد؛ ب( از منظر پراگماتیستیباالی خدمات آموزشی مطرح می

گویی به ناپذیری نظام آموزشی سنتی در پاسخمین مالی بخش آموزش و انعطافأها در تهای موجود، یعنی ناتوانی دولتیل خألدلبه

 کند. عنوان یک الزام مطرح میبهنیازهای متغیر را 

ر این مطالعه مروری سیستماتیک، از کلمات کلیدی داست.  مطالعه مروریاین پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش 

و معادل آنها در انگلیسی استفاده و مقاالت منتشر شده از  ، فرهنگاقتصاد، سیاست آموزش عالی، جهانی شدن، فناوری،فارسی 
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 .جستجو شدند

و بررسی  مطالعه اجتماعـو فرهنگ ، فناوریاقتصاد، سیاستهایی چون در زمینهرا عالی  در آموزش ثیر جهانی شدنأاین مقاله ت

به  همراه دارد و با توجهدهایی برای آموزش عالی کشورها بهها و تهدیجهانی شدن فرصتکند که استدالل می چنین  و کرده است

عنوان عالی بهدهند، آموزش حیات ادامه میه ب خودملی گسترش فرهنگ و هویت ها هنوز در چارچوب در عصر جهانی، دولتکه آن

ایی را هها و محدودیتدهد و پتانسیلسیاست دولت را تغییر می ثیر جهانی شدن قرار گرفته و این فرایند الزاماًتأجزئی از کل تحت

  کند.ایجاد میدر سیاست آموزشی 

 ، جهانی شدن، نئولیبرالیسم، فرصت، تهدیدآموزش عالی کلیدی: واژگان



 

 تحلیلی بر امکان و سازواری مفهوم دانشگاه اسالمی

 242رضا علی نوروزی                                                                                                     

 محمد خاقانی اصفهانی                                                                                                                   

 قانی اصفهانیمریم خا                                                                                                                  

 چکیده:

 که لم و دانش ارج و قربی نهایی یافتشود، عشروع می «اقرأ»ی آن با قرآن است و اولین آیهی آن با ظهور دین اسالم که معجزه

واری مفهوم دانشگاه در شکوفایی تمدن اسالمی در قرون ابتدایی قابل مشاهده است. هدف این مقاله بررسی امکان و ساز این امر

ند تا با بررسی مفاهیم ا. نویسندگان در این مقاله بر آنه استگرفتتحلیلی صورت ـروش توصیفی با استفاده از اسالمی است و

فضایی برای بروز و ظهور  ،های اسالمی و نقد و بازسازی تلقی غرب از علم و دانشگاهمرتبط با علم و دانش و دانشگاه در آموزه

 ز نمایند.ی دانشگاه اسالمی بابهینه

ی ی پژوهش علمی و تولد جنبش و جهش علمی تمدن غرب در دورهمفهوم دانشگاه با افول تمدن اسالمی به دلیل خمودی روحیه

توجیه این رویارویی این بود که دین در کنه خود آمیخته با قداست و های دینی قرار گرفت. نهاد حوزه مدرن متولد شده و در برابر

 که در ذات خود همراه با نفی قداست و شکاکیت است سازگار نیست. (science)کرد علم در معنای نوین جزمیت است و با روی

های دینی ارائه شود، فضا برای تولد دانشگاه نظر نویسندگان بر آن است چنانچه تلقی درست از معرفت و دانش مبتنی بر آموزه 

 سازواری این مقوله خواهد پرداخت. اسالمی مهیا خواهد شد که این مقاله به بررسی امکان و

 

 : دانشگاه اسالمی، حوزه و دانشگاه، پارادوکس دین و علمکلیدی واژگان
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عنوان فرصت برای آموزش عالیبه« تلفن همراه هوشمند» فناوری جدید  

 امیر نوری زاده، فهیمه نظام االسالمی 

 چکیده

های اجتماعی( از منظر ید تلفن همراه هوشمند )نظیر شبکهجدهای موجود در فناوری پژوهش حاضر با هدف تبیین فرصت

ابزار گردآوری  .باشداست و روش تحقیق کیفی می تحلیلیـمی باشد. این پژوهش از نوع توصیفینظران متخصصین و صاحب

ی باشد. جامعهای میمقولهی تحلیل اطالعات تحلیل محتوا از نوع االت باز( است. شیوهی باز )با استفاده از سؤاطالعات مصاحبه

ی نظر کارشناسی لیف کتب و یا ارائهنامه، تأم به چاپ مقاله، نگارش پایانتلفن همراه اقدا یافرادی که در زمینه (الف :آماری شامل

ارتباطات،  شناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، علومروان ینظران حیطهصاحب ب( اند.ها و غیره نمودهکنفرانس در صدا سیما،

که امکان  است نظرانیآماری شامل صاحب یباشد. نمونهی تلفن همراه هوشمند مینظر در زمینهعلوم فرهنگ و فرهنگیان صاحب

-همراه هوشمند برای آموزش عالی میهای موجود در تلفن باشند. از جمله فرصتنفر می 17 مصاحبه با آنها میسر گردید که جمعاً

 نمود:اشاره  د ذیلراتوان به مو

های ( کاستن از هزینه1ی؛ ( پوشش آموزش9 ؛سوی عدالت آموزشیه( حرکت ب2 ؛ای در آموزش عالی( پیشرفت کیفی سواد رسانه4

مکانی از دانش فضای زمانی و همهی همه( استفاده1 ؛(خود )تولید دانش و غیره ( نزدیک کردن دانشگاه به نقش اصلی7 ؛آموزشی

ربیتی و نقش تولید ( تفویض نقش آموزشی به فناوری جدید و نقش ت3 ؛های آموزشیبردن کیفیت و استاندارد( باال 5؛ مجازی

 و غیره. ؛دانشجو/یری برای استادیادگ/دانش و یاددهی

  

 های اجتماعیآموزش عالی، فرصت، شبکه فناوری، تلفن هوشمند، :واژگان کلیدی

 

 

  

  



راهکارها یخارج از کشور و ارائه نخبگان ایرانی بهبررسی علل فرار مغزها و مهاجرت   

نادری مریم نوروزی، قاسم  

 

 چکیده

اجتماعی، اقتصادی های  آسیباز شود که یکی  گفته می ایران به مهاجرت متخصصین و نخبگان علمی از فرار مغزها یپدیده

ت نخبگان ایرانی به خارج از ثر بر فرار مغزها و مهاجرؤکه علل و عوامل م هستیماین مقاله در صدد  در .این کشور است آموزشی و

مشاهدات مستقیم بر اساس روش مصاحبه و  ،بودنمروری  عالوه براین مقاله  .هیمکشور را بررسی کرده و راهکارهای الزم را ارائه د

از جمله  د؛شو است. دو دسته از عوامل خارجی و داخلی باعث مهاجرت نخبگان از کشور میانجام گرفته نگارنده در کشور انگلستان 

 غیره ورها، عدم تعادل نیروی انسانی وکشآن فناوری، فراهم بودن ابزار تحقیق و پژوهش در  یتوان به توسعه عوامل خارجی می

چون: مسائل و مشکالت فرهنگی و  باشد شامل عواملی هماصلی فرار مغزها می یعنوان پدیده اشاره کرد. عوامل داخلی نیز که به

این مطالعه راهکارهایی را  گردد. اقتصادی می یفقدان توسعه و اسی، مشکالت اداری و سوء مدیریتیسی یآموزشی، نبود توسعه

-همدلی و هم یربط پیشنهاد کرده تا زمینه های ذی ها و سازمان خانه برای پیشگیری از مهاجرت نخبگان با همکاری تمامی وزارت

کاهش روند این راهکارها گامی در جهت  ن نخبه در کشور فراهم شود.فکری جهت ارج نهادن و ارزش دادن به علم و متخصصا

 باشد. میاستفاده از توان تخصصی نخبگان و متخصصان ، بازگشت و مهاجرت

 

 فرار مغزها، مهاجرت، نخبگان علمی، اساتید و دانشجویان، خارج از کشور  :گان کلیدیواژ
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  آموزش عالی نئولیبرالی و تضمین کیفیت

 1بهناز عاجلو                                                                                                                                                          

 2معصومه راستگو 

 :دهیچک

تضمین کیفیت در آموزش عالی برخوردارند. این مقاله های اکنون از سیستمتقریباً نیمی از کشورهای جهان همبا یک تخمین، 

درصدد است سیستم تضمین کیفیت در آموزش عالی و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی و اجرایی دانشگاه را مورد بررسی قرار داده و با 

کشف اثر سیستم تضمین کیفیت و اثرات آن از منظر اعضای هیأت علمی و دانشجویان به  ییک مقدمه درخصوص توسعه

که چطور آنها در اصالحات نئولیبرالی در باال بردن کیفیت آموزش عالی بپردازد. سپس خصوصیات اصلی ایدئولوژی نئولیبرالی و این

های نئولیبرالی بر تطبیقی اثرات سیاست یچنین مطالعهباشند و همی آموزش عالی مؤثر میتصمیمات سیاسی خصوصاً در حوزه

 گیرد.کشورهای جهان مورد توجه قرار می های آموزش عالی در بعضی ازتضمین کیفیت سیستم

 

 نئولیبرالیسم، آموزش عالی، تضمین کیفیت. کلیدی: واژگان

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 درسی دانشگاهفلسفیِ برنامه تحلیل

 243سیده صدیقه عسگری                                                                                                                      

 244حمید عبدی                                                                                                                                      

 245اسماعیل جعفری                                                                                                                                      

 

 چکیده:

بندی زبان، گفتارهای معمولی و علمی خود را بررسی و طبقه یهای فلسفی معاصر است که وظیفهتحلیلی، یکی از جنبش یفلسفه

بندی اهداف کنند تا زبان مربوط به تدریس، یادگیری و صورتگران فلسفی عالقمند به آموزش عالی، تالش میکند. تحلیلتلقی می

-صورت شعارهایی عرضه می، بهباًهای تربیتی برنامه درسی را با دیدی انتقادی بررسی نمایند. مسائل آموزش عالی، غالو سیاست

 انشگاهی در برخی از موارد کامالًد درسیشوند که برای تبلیغات مؤثرتر هستند؛ در حالی که نقص یا ناکافی بودن آموزش و برنامه

درون را به ی ی ظاهر، هستهورزد و در اشتیاق پوستهها از گیاهان غفلت میدرسی، به خاطر گلمشهود است. این آموزش و برنامه

آموزشی ارائه  یتواند با بررسی این اصطالحات کمک شایان توجهی به این جامعهسپارد. لذا، فلسفه تحلیلی، میدست فراموشی می

 نماید.

 -درسی دانشگاهی است. روش بررسی توصیفی یانی ضمنی تدریس، یادگیری و برنامههدف اساسی این مقاله، نشان دادن مع

درسی،  یگاه برنامهآن  دهد اگر هدف، یادگیری، محتوا و تدریس با خطوط معناداری ترسیم شود،ها نشان میتهتحلیلی بوده و یاف

 تری خواهد یافت. دهی اجتماع تربیتی دانشگاه، معانی ضمنی مهم و عمومی تدریس، روابط با دانشجویان و سازمان

 

 فلسفه تحلیلی، برنامه درسی، دانشگاه واژگان کلیدی:
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 علمی خودآیین و آزاد یدانشگاه به مثابه جامعه

 پور چناریمحمد عبداله

 :چکیده

های ایران معاصر است. تز اصلی مقاله این است که نهاد هدف این مقاله بررسی تحلیلی و واکاوانه از رویکرد مسلط بر دانشگاه

عنوان یک نهاد علمی ، بلکه دانشگاه بهژورنالیسم نیستدانشگاه قابل تقلیل به مسائل سیاسی، عالیق شخصی یا گروهی و یا 

ایران، رویکردی  هایاند. در مقابل، رویکرد حاکم بر دانشگاهحاصل رویکردهای علمی ن وظایف و غایات خاصی است کهمتضم

علمی به عالیق  سازی مسائلگرایی سیاسی، سادهایی همچون جریانهای عدیدهسبب شده تا این نهاد دچار آفتسیاسی بوده و 

شخصی و نیز ژورنالیسم علمی گردد. افزون بر آن، مشکالت مالی نیز مزید بر علت شده تا دانشگاه از رسالت علمی و عملی خویش 

شد و نیز غایات آن کسب ترین رسالت و رویکرد حاکم بر دانشگاه باید حل مسائل عملی و نظری اجتماع مربوطه بادور شود. مهم

به مثابه یک شود که دانشگاه اوالً قق میعلمی بلکه کل آحاد اجتماع باشد. این امر زمانی مح یبرای اعضای جامعه تنهاپیشرفت نه

له باشد اعم از عملی و نظری. ترین رویکرد حاکم بر آن رویکرد حل مسأاً مهمثانیو خودآیین در نظر گرفته شود و  نهاد مستقل

جایی مرزهای اندیشه و نظریه و آیین و آزاد همانا پیشرفت در سطح بنیادین و جابهای خودامعهآیند دانشگاه به مثابه جبنابراین، بر

قالب تهی گاه این امر مهم موفق گردد آن نیز پیشرفت در سطح عملی و کاربردی است. بر این اساس، اگر دانشگاهی نتواند در

 خواهد کرد.

 له.آزادی و حل مسأ ی علمی، خودآیینی،دانشگاه، جامعه: ن کلیدیاواژگ

  



  نقش آن در کیفیت برنامه درسی دانشگاهی  فرهنگی و یتوسعه

 246محسن چناری، محبوبه عارفی

 چکیده:

رهنگ از ، فاین موضوع وجود دارد. در نگرش امروزی بهدر مورد آن های مختلفی انگیزی است که دیدگاهبرتوسعه موضوع بحث

انکاری در ایجاد توسعه دارد. اما از سویی دیگر،  روشن است که فرهنگ نقش غیرقابل همگانبر  است. جایگاه خاصی برخوردار گشته

 آموزش عالی مطرح بوده اند. یو اساسی در حیطه برانگیزعنوان موضوعاتی چالشی  و کیفیت آن بهمبحث برنامه درسی دانشگاه

سو به رای دستیابی به این مقصود، از یکد بررسی قرار دهد. بورای، اجزاء فرهنگی توسعه را مین مطالعه در صدد است تا از جنبها

دیگر به تبیین برنامه  خواهد شد و از سوی فرهنگی پرداختهی ی توسعههای میان این دو و مؤلفه، رابطهتعریف توسعه، فرهنگ

ثر در فرهنگی توسعه و عوامل مؤهای ده و سعی در ایجاد ارتباط میان مؤلفهدرسی دانشگاهی و موضوع کیفیت در آن اقدام نمو

 ریزان و مدیران دانشگاهی سودمند باشد.برنامه گذاران،تواند برای سیاستشگاهی دارد. نتایج این مطالعه میکیفیت برنامه درسی دان

 

 توسعه، فرهنگ، توسعه فرهنگی، کیفیت، برنامه درسی دانشگاهی واژگان کلیدی:
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 هاعالی: فروکاست اخالق در دانشگاه با آموزش پوزیتیویسمنامیمون پیوند 

 247سید رمضان عقیلی

 248فریبا موسوی                                                                                                                                                    

 چکیده:

نظران بسیاری در پیدایش آن سهیم بوده اخیر است که صاحب یهای فلسفی سدهترین مکتبوازهپوزیتیویسم منطقی یکی از پرآ

های آگوست کنت فرانسوی شکل گرفته است، مدعی وحدت روش در تمامی  تأثیر تالشگرایی که تحت اند. پوزیتیویسم یا اثبات

های علم تجربی به  روش یابد که با زمانی اعتبار می ،تجربی ها در تمامی علوم اعم از انسانی و علوم است؛ به این معنا که فرضیه

آورد این پوزیتیویسم با خود به ارمغان می اصلی و اساسی که یدو نکته ،در باال با عنایت به اصل اساسی ذکر شده د.اثبات برس

ط به آنها را که احکام مربو غیره شناسی، اخالق وفلسفی مفاهیمی مانند متافیزیک، معرفت یطرفداران این نحله است که اوالً

 که از آن تحت« شیء»به مثابه « انانس»پنداشتن  اند؛ ثانیاً،ر نظر گرفته و به کناری نهادهندارند، فاقد معنی دقابلیت بررسی تجربی 

به انسان  هکشود  ست. زیرا این شیوه موجب مییاد شده است مورد انتقاد جدی اندیشمندان قرار گرفته ا« شیءگونگی»عنوان 

فرو کاسته شده « شیء»زیرا انسان به  ؛نادیده گرفته شود ویویژه عقالنیت هب اوشود و ابعاد غیرجسمانی « ساحتیتک»نگاه صرفاً 

چون بحران معنویت یا نادیده انگاشتن عقل متعالی در جوامع غربی پنداری انسان و شیء، دارای عواقب مخربی هم سانهم .است

 باشد. بدیل و محسوس میبی ها کامالًو تأثیر عمیق پوزیتیویسم در دانشگاهنفوذ  شده است.

فلسفی بر آموزش عالی چه در بعد  یثیر این نحلهر واضح است که تأبا اندکی توجه به ادبیات پژوهشی مربوط به این حوزه پ

ساختاری عینیت یافتن بروکراتیک اداری در ساختاری، چه بعد محتوایی و چه ابعاد اخالقی و انسانی بسیار بوده است. در بعد 

صورت هایی که بهمربوط به رشته ها رخ داده است و مطالعاتی که در دانشگاهاریتی، در بعد محتوایی تفکیک رشتهساختار مدی

-به صورت اولویتهای علوم انسانی یک( در اولویت قرار گرفته و رشتهریاضیات و فیز ،مانند علوم پایه) عینی قابلیت بررسی دارند

جای هآن ب-گیری روابط انسانی بر اساس منء و شکلدر بعد انسانی برخورد با افراد به صورت اشیا اند؛های دسته دوم قرار گرفته

                                                             

دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی، -4  

دانش آموخته رشته علم اطالعات و دانش شناسی.  -2  
 



باعث شده است خیر و سعادت  نظیر خوبی، اخالقی مفاهیم ها برای پرداختن بهناتوانی دانشگاهتو به تعبیر بوبر و در بعد اخالق -من

دارد تا با استفاده  عمل نیز شاهد باشیم. این نوشتار در نظر یصورت تدریجی در حیطهالق را در ابتدا در سطح نظر و بهافول اخکه 

ها بررسی زیتیویسم را بر اخالق در دانشگاهثیر پوایی و با تأکید بر اسنادی که در باب موضوع مألوف وجود دارد تأانهخاز روش کتاب

 نماید. 

 شناسیمنطقی، آموزش عالی، اخالق، انسانپوزیتیویسم  کلیدی: واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فهم مدارا در اجتماع علمی علوم اجتماعی

  نه عقلی که خشمش کند زیر دست تحمل کند هر که را عقل هست 

 )سعدی(                                                                                     

 249آرمین عرب                                                                                                                                          

 250ابوتراب طالبی 

 چکیده:

مدارا دارای ابعاد و وجوه متفاوتی است. در این مقاله بیشتر  .است وم اجتماعیفهم مدارا در اجتماع علمی عل هدف از این پژوهش

« کنش ارتباطی»ی کید بر نظریهتأ پرداخته شده است. مبانی نظری تحقیق بامی در میان اساتید علوم اجتماعی به مدارای عل

ها از طریق نجام شده و دادهی مبنایی ابا استفاده از نظریه رویکرد پژوهش کیفی و گیری ازتدوین شده است. پژوهش با بهره

است. نتایج این پژوهش گویای آن است که براساس درک  های شهر تهران گردآروی شدهاساتید علوم اجتماعی دانشگاه مصاحبه با

 ،اثیر عللی مانند: عدم وجود فرهنگ مدارتأگیرد. این مسأله تحتای زیادی در بین اساتید صورت نمیاساتید مورد مطالعه مدار

و سلسله مراتب  چنین شرایطی همچون جنسیت، سنگرایی است. همیا گروه ، شرایط اقتصادی و انحصارگرایی وایط سیاسیرش

گیری و مدارای هایی همچون فاصلهگران با اتخاذ استراژیثر است. کنشیا کنترل مدرا در اجتماع علمی مؤ علمی در تشدید و

 دارند.اجباری سعی در مواجهه با این پدیده 

 ، فضای نقدمدارا، اجتماع علمی، تعامالت علمی، کنش ارتباطی، کنش استراتژیکواژگان کلیدی : 

 

 

 

                                                             

شناسی دانشگاه عالمه طباطباییارشد جامعهکارشناسی  یآموخته. دانش4   

شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی. دانشیار جامعه2  



 

 

 توسعه اجتماعی یهای خودگردان از منظر نظریهپردیس

 رسول غفاری

 چکیده:

بررسی قرار گرفته  ( از منظر توسعه اجتماعی مورد2های خودگردان دانشگاهی )پردیس شماره هدف این مقاله گسترش پردیس 

ها چگونه با نظریه توسعه اجتماعی قرابت و نسبت دارد. شود که گسترش پردیساست. در این مقاله به این سوال پاسخ داده می

های بین پردیس خودگردان و نظریه توسعه اجتماعی با توجه به اسناد انجام شده چیست؟ نگاه منتقدان و موافقان در رابطه با مولفه

حاضر به روش  اسنادی انجام شده است. بدیهی است هیچ نهادی همانند نهادهای آموزش و پرورش و آموزش عالی در  تحقیق

های مربوط به فلسفه آموزش عالی اشاره فراهم آوردن لوازم توسعه اجتماعی نمی تواند نقش ایفا کند. این مطلب بر یکی از دیدگاه

کسانی باشد؟ آموزش عالی به عنوان یک زیر نهاد از نهادهای جامعه است که دارای کند که آموزش عالی باید در خدمت چه می

پژوهشی و آموزش مستقل در مواجهه با نهادهای سیاسی و نظارتی است. آیا نگاه -گذاری در شرایط آزادی علمیقدرت ارزش

ای دولتی است یا این سیاستگذاری به طور ههای پولی در دانشگاهمالکانه و دستوری از باال به پایین خاستگاه گسترش پردیس

های تحقیق حاضر ابعاد متوازن با شرایط روز و تحوالت جمعیتی متقاضی همگام با توسعه علم و فناوری است. از جمله بررسی

ظر های خودگردان دانشگاهی نسبت به شمول کافی مورد نعقیدتی پردیس-جمعیتی، توزیع برابر سرزمینی، قومی، جنسیتی، فکری

 توسعه اجتماعی تشریح شده است. 

 : پردیس خودگردان دانشگاهی،  نظریه توسعه اجتماعی، آموزش عالی، دانشگاه دولتیکلید کلیدی

 

 

 

 



 

 

 تحصیل در دانشگاه یآموزان دبیرستان به ادامهگیری دانشثر بر تصمیمعوامل مؤ

 رسول غفاری                                                                                                                                                     

 میثم قاسمی                                                                                                                                                       

 چکیده:

ی تحصیل دانش آموزان در ال است که با توجه به مطالعات انجام شده چه عواملی بر ادامههدف این تحقیق پاسخ به این سؤ

دارند؟ متخصصان انگیزه و تمایل متقاضیان برای ادامه ثیر را یک کمترین تأیک از عوامل بیشترین و کدامثر است و کدامدانشگاه مؤ

عنوان ساالری بهاند. بعد از جنگ جهانی دوم، به دلیل رشد مردمگذاری کردهتحصیل در دانشگاه را تقاضای فردی و اجتماعی نام

های آموزش عالی و فرصت د سواد عمومی،پذیر از رشالتعلیم تأثیرهای سنی الزمیک حق عمومی شهروندی و افزایش جمعیت گروه

-قشرها و طبقات اجتماعی قرار گرفت. در این تحقیق به بررسی اسناد موجود و پژوهش یتدریج در دسترس همهمربوط به آن به

آموزان عوامل ادامه تحصیل بین دانش ثر برده است. از جمله عوامل اجتماعی مؤهای انجام شده در رابطه با این موضوع پرداخته ش

خانوادگی، اقتصادی، امکانات آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی است. تفاوت درآمدها، شغل مناسب، امکان پرداخت -فردی

رای ثر بر تقاضای آموزش عالی است. یکی از مشکالت اجتماعی به و فایده، از جمله عوامل فردی مؤتحصیل و تحلیل هزین یهزینه

ش عالی گیری آنان برای ورود به آموزها و تصمیمانگیزههر یک از عوامل مذکور در  است کهثیری متقاضیان آموزش عالی میزان تأ

خانوادگی و در بین عوامل فردی عوامل تفاوت -آموزان عوامل فردیثر بر ادامه تحصیل بین دانشگذارد. از عوامل اجتماعی مؤمی

 اند.غل مناسب بیشترین تأثیر را داشتهدرآمدها و ش

 آموزان دبیرستان، تقاضای اجتماعی، تقاضای فردی، آموزش عالی، گرایش به دانشگاهدانش: کلیدیواژگان 

 

 

 



 

 

 نور دولتی، آزاد و پیام های دانشگاه در دانشجویان تحصیلی موفقیت ثیرگذار برتأ عوامل یو مقایسه ارزیابی

 

، اعظم مالمحمدی، سمیه 252، اباصلت خراسانی251کورش فتحی واجارگاه                                                         

 دانشمندی

                                                                                                                              

 

 چکیده:

بر اساس چهار شاخص هوشی و شناختی، انگیزشی،  تحصیلی موفقیت ثیرگذار برتأ عوامل یو مقایسه ارزیابیپژوهش حاضر به 

پرداخته است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نور  دولتی، آزاد و پیام های دانشگاه شناختی در دانشجویاننهادی و روان

دانشجویان سال  یآماری شامل کلیه یجامعهاین پژوهش با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفت. روش پژوهشی توصیفی است. 

با استفاده از ی آماری  نمونهو  ههای دولتی، آزاد و پیام نور استان تهران بود علوم تربیتی در دانشگاه یکارشناسی رشته یآخر دوره

ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری  گیری تصادفی طبقه نمونه یکه با شیوه ه استنفر برآورد گردید 429 ،جدول کرجسی و مورگان

های تعقیبی  طرفه، آزمون های آماری تحلیل واریانس یک گیری از روش بهرههای گردآوری شده با نامه بوده است. دادهپرسشها  داده

LSD  .ها به لحاظ دو  داد که میان دانشگاه های حاصل از تحلیل واریانس نشان نتایج یافتهو آزمون ناپامتریک فریدمن تحلیل شدند

آزاد نقش شاخص هوشی و شناختی را در شاخص هوشی و شناختی و نهادی تفاوت معناداری وجود دارد که دانشجویان دانشگاه 

ر نور ارزیابی نموده و دانشجویان دانشگاه دولتی نقش شاخص نهادی را د موفقیت تحصیلی خود باالتر از دانشجویان دانشگاه پیام

های حاصل از آزمون فریدمن شاخص  نور ارزیابی کردند. براساس نتایج یافته موفقیت تحصیلی باالتر از دانشجویان دانشگاه پیام

 آخر قرار گرفت. یاول و شاخص نهادی در مرتبه یانگیزشی در مرتبه

 شناختیشاخص روانشاخص هوشی و شناختی، شاخص انگیزشی، شاخص نهادی، موفقیت تحصیلی، واژگان کلیدی: 

 

                                                             

251 استاد دانشگاه شهید بهشتی .  

252 استادیار دانشگاه شهید بهشتی .  



 

 

 ریزی آموزش عالییمی اسالمی در تحقق رسالت برنامهنقش خودتنظ

 253کورش فتحی واجارگاه

 254اسماعیل جعفری                                                                                                                                                  

 چکیده:

های اسـالمی   رهبر در نظام آموزش عالی بر اساس آموزهخودتنظیمی در تربیت فراگیران خودهدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش   

علم حقیقـی و تربیـت فراگیـران     ترین روش برای دستیابی به ست که خودتنظیمی حیاتیا های این بررسی حاکی از این است. یافته

هـای   الزم گرفتـه شـود. یافتـه    یهای اسالمی بهره باشد و در این راه باید از آموزه های آموزش عالی می بر جهت نیل به آرمانرهخود

 های اسالمی برخوردار است. تنظیمی از جایگاه ارزشمندی در آموزهدهد که خود چنین نشان میاین پژوهش هم

 اسالمیهای  رهبری، آموزهخودتنظیمی، خود کلیدی: واژگان

 منابع:

 .؛ قم: الهادی(4953). ایقرآن کریم؛ ترجمه مهدی الهی قمشه      

 .انتشارات صبا ، قم: چاپ اول ،اصغر فقیهى علىی ، ترجمهش( 4951). محمد عبدهشیخ البالغه همراه با شرح  نهج       

ازطریق همیاری،  گرایی، یادگیریساخت های مغزمحور،)بر پایه پژوهش های نوین تدریس(. راهنمای روش4931). آقازاده، محرم      

 فراشناخت(. تهران: آییژ.

 انتشارات آل علی ، قم:ترجمه صادق حسن زاده ش(. تحف العقول،4932). شٌعبه ، ابنحَرانی      

 .تهران: المکتبه االسالمیه ،44، جوسایل الشیعه ق(.4953). حر عاملی، محمدحسین      
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ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی. دانشجوی دکتری برنامه2  
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 آموزش عالی مدرنیسم وپست پست

 255محسن فرمهینی فراهانی

 چکیده:

پست مدرنیسم است  جریان مدرنیسم و تفاوت آن با دو های اساسی آن وی حاضر معرفی پست پست مدرنیسم، ویژگیهدف مقاله

. پست پست ی نظام آموزش عالی به تصویر بکشدتفکر پست پست مدرنیسم را در فضاهای خی از داللتکند برتالش می و

 ییک جنبش فرهنگی و فلسفی است که نقد نظریه و آیدی پست مدرنیسم میدنبال دورهی فکری است که بهیک توسعهمدرنیسم 

پذیرد. می های هرکدام را نیزز دیدگاهبرخی ا ضمن انتقاد از مدرنیسم و پست مدرنیسم گیری کرده است. وهدف پست مدرن را

. است (pm)مدرنیسم  پست و (m)مدرنیسم  جریان دو هر برخی عناصر حاوی (ppm)فلسفی پست پست مدرنیسم  هایدیدگاه

 دوباره و مدرنیسم دیجیتال متا مدرنیسم، ،چون ترانس مدرنیسم، شبه مدرنیسم ، مدرنیسم جدیداین جنبش به اسامی مختلفی هم

 ذکر کرد. این دو (Excess)افراط  و (Access)دسترسی توان را می ppm یعمده ویژگی دو .مدرنیسم نیز مطرح شده است

ار و احترام به عهد پست پست مدرنیسم افتخ .های خاص داردی از جمله نظام آموزش عالی داللتویژگی عمده برای نظام آموزش

گرایی و ضد گرایی، نسبیتکند. بدبینی، پوچست مدرنیسم، بسیار مهم تلقی میمدرنیسم و پخالف های سنتی را برباستان و سبک

شمول بودن گرایی، مبناگرایی و جهانبینی، مطلقعین حال در یک حد معقول، از خوش روشنگری را مورد انتقاد قرار داده، و در

بر جهانی شدن، ترویج دهد. گذشته از این، تأکید بسیار زیادی می در دستور کار خود قرار ها رافراروایت و احیای کنداستقبال می

حفاظت از  گرایی،است. محیط زیست و ضد امپریالیستی و تقدیر فرهنگی دارد؛ و ضد اروپامحوری های متفاوتاهمیت فرهنگ

 مدرنیسم بیشتر تمرکز برکه پست هستند. درحالی ppm یهای مهم نظریهجنبه (بوم شناسی) اهمیت به اکولوژی محیط زیست و

De ساختار شکنی  سخن از لذا دارد و(deconstruction) در پست پست مدرنیسم تمرکز بر ،داردRe   لذا سخن از  است و

-پایگاه داده افراط، دسترسی، گوگل، ،های توزیع، بازیاست. تأکید پست پست مدرنیسم بر کد، شبکه (re-creation) خلق مجدد

تالش خواهد شد براساس  .کندای ایجاد میهای تربیتی ویژهداللت (oxymoron) ترکیب متضاد ،رنتاینت ،چندروایتی ،ابرمتن ها،

 در نظام آموزش عالی موردارزشیابی  و ،ی استاد/دانشجورابطه ،روش ،محتوا ،ی هدفی تربیتی در زمینهها، داللتهااین ویژگی

 بررسی قرار گیرد.

 پست مدرنیسم های تربیتی،، داللتمدرنیسم، آموزش عالی :پست پستکلمات کلیدی

 

 

                                                             

255 علمی دانشگاه شاهد عضو هیأت .  



 

 سسات آموزش عالیرویکرد عملی مدیریت دانش در مؤ

 محمد فالح

 چکیده:

کنون تحقیقات اندکی در شوند اما تاکار گرفته میهای در امور مختلف بصورت کامالً گستردهههای مدیریت دانش بامروزه سیستم

 منظور حمایت و ارتقاءههای مدیریت دانش بآموزش عالی انجام گرفته است. سیستم یها در حوزهخصوص تلفیق این سیستم

این مقاله روشن ساختن پیامدهای اند. هدف محقق در راستا با استراتژی سازمان هستند توسعه یافتهفرایندهای سازمانی که هم

مدلی از طریق رویکرد  یها منتج به ارائهایی و پیچیدگی این سیستمهای مدیریت دانش بر عملکرد دانشگاه است. پویعمال سیستماِ

شده است. بر اساس  275و تکنیک سیستم تحلیل عملکرد 271های کاربرد مهندسی فناوریسیستماتیک بر اساس استفاده از روش

های ایران ارائه شده دانشگاههای مدیریت دانش در نتایج تحلیل عملکرد نیز چندین پیشنهاد جهت ارزیابی و اجرای این سیستم

ه منظور دستیابی بهمدیریت راهبردی دانش ب ییک برنامه یاند به مدیران دانشگاهی جهت توسعهتوهای تحقیق میاست. یافته

 چه بیشتر کمک نماید.وری و اثربخشی هرنوآوری، بهره

 شگاههای مدیریت دانش، رویکرد سیستماتیک، عملکرد، دانسیستم کلیدی: واژگان

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1- Application of Technology Engineering (APTE) 

2- Function Analysis System Technique (FAST) 



 

 ، در بهبود اخالق پژوهشی تحقیقات دانشگاهینظارت خالق عالی انسانی و کنترل ونقش ا
 

 

 ، طیبه صادقی، عبدالرحیم کشاورز، براتعلی منفردی رازمحیا قادری                                                                            

 :دهیچک

 رو روبه مختلف هایتنگنا و متفاوت شرایط با را پژوهشگران و ، دانشمندانی اخیردهه چند در علوم انگیز شگفت یتوسعه و رشد

 به را دانشگاهی و علمی ی، جامعهعلمی های نوآوری و علوم از ابزاری یاستفاده و پژوهشی و علمی بداخالقی گسترش .است کرده

 اعتبار و کیفیت ارتقاء هایراه از یکی واقع در و هاپژوهش اثربخشی در مهم رکنی اخالقی اصول رعایت. است  کشیده چالش

دانشگاهی چه نقشی دارد؟  تحقیقات پژوهشی اخالق بهبود در و نظارت، کنترل و انسانی عالی است. اخالق علمی هایپژوهش

 های بهبود اخالق پژوهش در تحقیقات دانشگاهی چیست؟راهکار

ربط های ذیل و نظارت از سوی نهادانسانی و کنتر عالی  در دو عامل اصلی اخالق ریشه  پژوهشی بد اخالقی رسد مشکلنظر میبه

رسد نظر میه، بسیار راه گشاست بت اخالق پژوهشی تحقیقات دانشگاهیخصوص در رعایهباشد. از آنجا که نظارت و کنترل بمی

ی این مقاله که به شیوه .بهتر تحقیقات دانشگاهی یاری دهد را در بهبود هرچهتواند ما رعایت این دو اصل و بنیادی کردن آن می

ها پیشنهاد عوامل پرداخته و در پایان راهکارهایی جهت ارتقاء آنبندی این ای گردآوری اطالعات شده، به تبیین و طبقهکتابخانه

 شده است .

 . ایناست بشری علوم زیرساخت و عرصه از معنویت و اخالق  حذف، مادی  فرهنگ  معضالت  ترین بزرگ از یکیاصل معنویت: 

 انکار وجود معنایبه سخن این .است شده گرا اخالق تفکرات با آمیز مسالمت زیستیهم از مادی  تمدن  ناشکیبایی  باعث مشکل

 موجود  معادالت و ، احکاممفاهیم معنوی فقر  معنایبه حتماً ، امانیست مادی نظام حاکمیت درون در  گرا اخالق و موحد دانشمندان

 به  نسبت  منفی  نگرش همین و نیست استوار معنوی تألم و  الهی  اخالق ، برموجود علوم موضوعه  اصول و زیربنا واقع، در .باشد می

  حرکت  ، یکالهی های ایدئولوژی صاحبان و متألهان و  متعبدان  اخالق است شده باعث مادی اخالق به مثبت رویکرد و الهی اخالق

 شود. قلمداد مادی  تمدن  درون  در ضد اقتصادی

  اخالقی مسائل بعضی خاطربه را خود منافع بیند می لزومی ، نهکند می تحقیق اخالقی  یانگیزه  به بنا ، پژوهشگرفضایی چنین در

 ساختار نه و  است بشری عالی اخالق راستای  در  او پژوهش مورد موضوع  ، نهاندازد  خطر به منطقی یپشتوانه فاقد و  گرا مادی



 علم موضوعه اصول  و  ، جهتمسیر  که  زمانی دهد تا می او به را انسانی عالی  اخالق  بروز ، مجال اومانیسم  یجامعه گرایانه منفعت

 .ماند خواهد باقی الینحل  مشکل ، ایننگیرد قرار اصول جزء معنویت و اخالق و نشود  اصالح

( و از آنجا )نیت پاک داندرا مالک ارزشمندی فعل میسازی است. اسالم اصالح نیت و پاک« ی عملانگیزه»مالک ارزش در اسالم 

ریزی سعادت انسان انی پس از مرگ باقی و جاودان است، لذا در پیدهد و روح انسانسان را روح و روان او تشکیل میکه واقعیت 

 .او را در نظر گرفتدنیوی و اخروی باید زندگی 

 جهت بهبود اصل اخالق عالی انسانی: هاییراهکار

 ؛پژوهش در دیگران حقوق ، رعایتفرهنگ کردن نهادینه -

 ؛خویش پژوهشی های یافته به نسبت محققان پذیری مسئولیت -

 ؛تحقیق اختتام و فرایند در پژوهشگر و مؤلف  حقوق رعایت -

 ؛علمی تولیدات در تعهد فرهنگ ترویج -

 ؛پژوهش راه در سازمانی کراتیکوبور عوامل و اداری هایفرایند کاهش بستر و زمینه ایجاد -

 ؛سازی قهرمان ی چرخه  از  خروج و نوین تحقیقات برای مناسب های تشویق و تقدیر -

 ؛علمى پیشرفت و آفرینىدانش و نوآورى براى جهت بسترسازى در دانشجویان و استادان با خالقانه همکارى برقرارى -

 ؛جامعه در پژوهشگران و محققان جایگاه ارتقاء و مدیران توسط پژوهش بر مبتنی اتخاذ تصمیمات -

 و  جوان  دانشمندان به پژوهشی  اخالق و آموزش پژوهشی و دانشگاهی مراکز در زمینه این در درسی هایواحد ایجاد -

 پژوهشگران.

 اصل کنترل و نظارت : 

 در دانشگاه بپردازند؛ اخالقی معضالت و مسائل بروز از پیشگیری به انسانی و محیطی اخالقی ایجاد با توانندمی دانشگاهی مدیران

 ایپیچیده هایسازمان هدایت و صورت پذیرد. مدیریت تخریب و بازرسی هدف با نه و بهبود و اصالح هدف با باید این نظارت البته

 به شده تعریف پیش از و ایستا ،دستورالعمل های خشک و مقررات اساس بر همواره مدیران که است آن ، فراتر ازهادانشگاه همچون

 اقتضائات و شرایط اساس بر و ،محورو موقعیت اقتضایی رویکردی با باید هادانشگاه علمی هیأت اعضای و کنند. مدیران اقدام آن

-می ،مالطفت و گذشت گاه و مقررات انضباطی رعایت در عمل شدت و سختگیری گاه که طوریبه ؛عمل نمایند دانشجو هر خاص

 را اخالقی ایهدستورالعمل موازین به دانشجویان ظاهری بندیپای که است باشد. چنین دانشجویان داشته بر تریافزون تأثیر تواند



 و مدیران دانشجویان امروز، زیرا ؛نمود بدل ایحرفه اخالق هایارزش و اصول به آنان نسبت درونی اعتقاد و قلبی باور به توانمی

 بود. خواهند فردا هایدانشگاه اساتید

 مراحل  تمام در را تحقیقات امر بر نظارت و شروع در بررسی مسئولیت  اخالقی  های کمیته باید تحقیقاتی مراکز و هادانشگاه در

 .دهند  قرار  ارزیابی مورد را هاپژوهش محلی مقررات منشور اخالقی و سایر و هلسینکی ینامهموافقت براساس و باشند داشته

 پژوهشگران و تربیت کارآمد تحقیقاتی مراکز یتوسعه چنینهم و آن، بر محاط ایحرفه اصول اخالق و پژوهش فرهنگ به پرداختن

 و وزارت پرورش و آموزش وزارت اقدامات و هابرنامه ،هاسیاست میان هماهنگی حداکثری و تعامل در تنها ،متعهد و متخصص ،خالق

 هایانجمن و هادانشگاه خود شدن کار به دست برای تعاملی بسترهای است. بنابراین باید تعریف قابل فناوری و تحقیقات ،علوم

 درکشور توسعه یابد. علمی اجتماع فرهنگ و دانشگاهی گردد تا فرهنگ فراهم ایحرفه هاینهاد و تخصصی و علمی

 :ارتقاء اصل کنترل و نظارتهایی جهت راهکار

 ؛مقاالت و آثار  کیفی هایداستاندار یمقوله و جهان اطالعاتی های پایگاه با دانشجویان آشنایی یزمینه ایجاد -

 ؛پژوهشگران  سیاه  هایلیست  یمقوله و جهانی شفافیت های سازمان با دانشجویان کردن آشنا  -

 ؛کشور در نویسی رساله و پژوهش دقیق کنترل های زمینه ایجاد -

 ؛تولید شده آثار بررسی برای نقدپذیری و نقد  فرهنگ ترویج -

 ؛پژوهشی-علمی آثار تولیدکنندگان علمی حریم رعایت -

 ؛پژوهشی و علمی بداخالقی ارتکاب  مورد  در دقیق قوانین وضع -

 دانشگاهکنترل و نظارت، اخالق پژوهشی، تحقیقات  اخالق عالی انسانی، کلیدی: واژگان

 

 

 

 

 آزادی آکادمیک  با رویکردی اسالمی



 محمد ابراهیم قادری مقدم                                                                                                                                         

محمد فتحعلیخانی                                                                                                                                

محمود نوذری                                                                                                                             

  :دهیچک

ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی  یجانبهاسالمی، مستلزم رشد متوازن و همهاحیای هویت تمدنی و پیشرفت جمهوری 

متخصصین متعهد،  اهــداف: تربیت رســمی با آموزش نظام یمرحله آخرین عنوانبه ،در حوزه و دانشگاه عالی آموزش .کشور است

 یزمینه نمودن فراهم جامعه اسالمی و نیاز موردتولید، انتقال و انتشار علم و فناوری ؛ ایبه اخالق اسالمی و حرفه متخلقو  خالق

 و گســترش جوان نسل به جامعه فرهنگ ارتقاء و حفظ کلی طوربه و هنجارها و هاارزش انتقال و کشور یتوسعه برای مساعد

ران و موتور نقش پیش، ملی ای و فراده و اثرگذار در سطوح ملی، منطقهاثربخش با تعامل سازنساختاری کارامد و با  دانش  مرزهای

های حاکم بر حیات بشری و از  ترین جریان تغییر و تحول مستمر و پرشتاب از عمدهدر حالی که . محرکه را برعهده خواهد داشت

عنوان بارزترین ویژگی جهان امروز، جایگاه خود را روز به روز به« پیچیدگی»عنصر  قرن حاضر است وترین مشخصات بارز مهم

نقش بسیار بنیادین و با آن،  سازنده و اثرگذاربرای رویارویی در نسل جدید خالق  یپرورش روحیه ،نماید تر می مستحکم

و ابتکار و خالقیت  .وق استاز آزادی علمی اهل علم، برای تحقق اهداف ف نیازمند بستری مناسب کند ومی ایفا ،ای کننده تعیین

های ابتکار جوانه، در محیط علمیافکار و عقاید  محدودیت بیان و کند، رشد میتضارب آراء و با محیط آزاد وری درتولید علم و فنا

تحقق ، راهبردی اساسی در از آن جا که آزادی علمیشود. کاری و نفاق می، پنهانزدگیو موجب رکود علمی، مصرف خشکاندرا می

 ،معظم رهبری درخصوص علم و فناوری، در مبحث دانشگاه و آزاداندیشیهای مقام و بر اساس رهنمود اهداف آموزش عالی است

فرهنگی دارد که باید آن را آموخت. ، یعنی آزادی آداب و آموختنی است»، « فتنی و هم آموختنی است.هم گر ،آزادی هم دادنی»

د اندیشی ظرف و مجرای مناسب الزم دارد که بایآزاد»، « کس فراهم نخواهد شدمت برای هیچبدون فرهنگ و ادب آزادی، این نع

، تبیین دقیق از مفهوم بنابر این رهنمود روشنعلم و فناوری( -انقالب اسالمی)منشور فرهنگی  «.توسط حوزه و دانشگاه ایجاد شود

ای در پیش روی محققان تربیتی ، آزادی علمی مسألهیادگیری ـون و برنامه درسی معین در یاددهیو تدوین قان «آزادی علمی»

 حوزه و دانشگاه است .

 آزادی ،اکادمیک ، در غرب آزادیظر شکلی، نوپدید و وارداتی غرب استکه اصطالح آزادی آکادمیک )علمی( از نفرض اینبا پیش

 هنر تمرین و یادگیری خود، اعم از تدریس، وظایف ثرمؤ اجرای یزمینه ها دردانشگاه و هاکالج در شدهجمع علمی یجامعه اعضای



 آزادی یفلسفه -4 استوار است: پایه سه بر عمدتاً امروز یمتحده ایاالت هایدانشگاه در علمی آزادی پژوهش است و مفهوم و

 یایده -2 ؛رسیده است بلوغ به و هآمد وجودبه رنسانس ثیرتأتحت ویژهبه اروپا، در مجدداً گرفته و سرچشمه یونان از که فکری

 فدرالی اساسی حقوق منشور توسط شده تضمین هایآزادی -9 ؛و آمریکا اروپا هایدانشگاه محققان جوامع برای خودمختاری

آمریکا  هایدانشگاه و هاکالج در نگرانی مهم علل از پژوهش به توجه در استقالل بر تازوتاخت حاضر حال توسط محاکم قضایی. در

 .بگذارد تأثیر تحقیق در جهت است ممکن شدهتعیین هایپروژه برای صنعت و دولت از مالی هایکه کمکاین دلیل به ،است

ترل سیاسی ت علمی و کن، در شکل انتصاب اعضای هیأت علمیتأثیر روی عنصر آزادی هیأهای دیگر در آزادی آکادمیک با چالش

عادل آزاداندیشی در . آزادی آکادمیک از نظر محتوایی مپذیرددگیری و دیسیپلین دانش انجام میای یشدهدر امتداد خطوط انتخاب

طور خاص وظیفه دارند تا آزادی ی تعلیم و تربیت اسالمی بهپژوهشگران فلسفه محیط علمی براساس تعلیم و تربیت اسالمی است.

ی در تعلیم و تربیت اسالمی با استفاده از منابع قرآن و سیرهآکادمیک در غرب را  بازشناسی کنند و با تبیین محتوایی آن 

 آزادی علمی با رویکرد تعلیم و تربیت اسالمی وپردازی  نظریه، زمینه را برای ی اسالمی و نقد آنهای فالسفهمعصومین و دیدگاه

 یعنوان مطالبهو حقوق بشری به گویی به شعارهای سیاسیای جامعه علمی فراتر از بعد پاسخگسترش فرهنگ آن در یکایک اعض

 ملی ای و فراده و اثرگذار در سطوح ملی، منطقهتعامل سازنالمللی و و قوق خود در دستیابی به منابع بیناسالمی برای احقاق ح

از اران و محققان کشورمان کمتر گذآموزش عالی، سیاست فراهم سازند. با وجود اهمیت آزادی علمی و نقش آن در تحقق اهداف

جمهوری  قانون اساسی و اصول  در مقدمه. اندوزش عالی و در تحقیقات انجام شده، به آن پرداختهاندازه در اسناد باال دستی آم

اص به آزادی طور خو به آیند شمار می از ضروریات زندگی جمعی به که ،سیاسی و اجتماعی ،ردیهای ف به آزادیایران  اسالمی

اما از آزادی علمی  تأکید شده، اند طالعات و انتقال میراث بشریتی ا ها، مبادله ای برای تضارب اندیشه وسیلهه عقیده، بیان و نشر ک

است که در اسناد باال دستی  «اندیشیآزاد»بیان و قلم به آزادی علمی،  ،دی اندیشهترین برداشت از آزانزدیک. یاد نشده است

 های بنیادین درعنوان مبانی و ارزشاز آزادی و آزاداندیشی به .ایران مورد توجه قرار گرفته است جمهوری اسالمیآموزش عالی 

، چهارمین هدف کالن و هفتمین راهبرد از اصول و مبانی و در اصل ششم جامع علمی کشور یدر فصل اول نقشه 7و  1بندهای 

قویت منطق خردورزی ت» مبنی بر  5راهبرد  باتوجه به .شده است یاد ،شورای عالی انقالب فرهنگیمصوب « سند دانشگاه اسالمی»

 سند دانشگاه اسالمی مصوبه« )ری در فضای عمومی و علمی دانشگاهگویی و نقدپذیگری و پاسخآزاداندیشی، پرسش یو روحیه

ریزی طراحی و اجرای برنامهاز جمله های الزم تأمین زیرساختبیان شده در ذیل آن،  اقدامات ( وشورای عالی انقالب فرهنگی

ن سند اساس اصل هشتم ای، و برو یاددهی و یادگیری آزادی علمی اهمیت دارد آزاداندیشی یجهت توسعه های آموزشیدوره

  انجام شود. با رویکرد اسالمی ضروری است این اقدامات



 

 ، آموزش عالی اسالمی: آزادی آکادمیک، آزادی علمیکلیدی واژگان

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سسات آموزش عالی و ی حکمرانی خوب در مؤفلسفه



 ها و مراکز آموزش عالی ایرانالگوی مطلوب حکمرانی برای دانشگاه یارائه

 

 258محمد قهرمانی                                                                                                                                            

 داریوش مهری                                                                                                                                             

 چکیده:

گرایی در ی مانند کمبود منابع، کمیتمختلف های ها و مراکز آموزش عالی برای رسیدن به اهداف خود با چالش دانشگاه امروز

، گسترش نابرابری آموزشی، افزایش ی فناوری و صنعترویه و نامتناسب تحصیالت تکمیلی، تحوالت در حوزه پژوهش، گسترش بی

هستند. از ران روبر بعدی مدیها و تفکرات تک ای رشتهی میانآموختگان بیکار، پایین آمدن کیفیت آموزش و تدریس، توسعه دانش

( و 4101)افق  کشور یساله 20انداز ی و فناوری در منطقه، طبق سند چشممنظور تبدیل شدن به قدرت اول علمطرفی دیگر به

وری علم، تحقق این اهداف مستلزم شدن حرکت علمی و ارتقاء بهره با توجه به پرشتاب ی جامع علمی کشور،چنین نقشههم

حکمرانی  ،چه بیشتر دانشگاه با محیط ناپایدارها و سازگاری هر ویی با این چالشبرای رویار باشد.میها ی حکمرانی دانشگاهتوسعه

گردد. در این پژوهش کوشش شده است مفهوم،  ریزی توسعه دانشگاه محسوب می خوب فرآیندی اساسی در مدیریت و برنامه

 ت علمی، حکمرانی اداری،حکمرانی اعضای هیأ ی مانند:چیستی، کاربرد و پیامدهای انواع الگوهای حکمرانی در آموزش عال

های آن تبیین و تحلیل و الگوی مطلوب در نهایت حکمرانی خوب و شاخص کاوی وامداران، حکمرانی مبتنی بر بهینهحکمرانی سه

ای و تحلیل اسنادی انهوهش استفاده از مطالعات کتابخروش پژ ها و مراکز آموزش عالی ایران ارائه گردد.حکمرانی برای دانشگاه

 است.

 حکمرانی، حکمرانی خوب، دانشگاه، آموزش عالی :واژگان کلیدی

 

 

 

 

                                                             

258 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی .  



 

 های نئولیبرال بر اهداف، فرآیندها و اجزاء دانشگاهواکاوی تأثیر اندیشه

 

 259محمد قهرمانی                                                                                                                                                         

 مهدی وفایی زاده

 

 چکیده:

های مدرن و هم قدمای آنها گاه و انشگاهاز آن است که هم دالملل حاکی ها در سطح بینچند گذرا به روند تکامل دانشگاهنگاهی هر

ی از جمله مواردی است که اند. تغییر و تحول در اهداف آموزش عالنیادین در اهداف آموزش عالی بودهگاه شاهد تغییرات ببی

سیاسی و توان در اصالحات می گذار در اهداف آموزش عالی را های اینی آن هستند. ریشههای امروزی نیز در حال تجربهدانشگاه

لی پارادایم نئولیبرال، میالدی جستجو کرد. پژوهش حاضر قصد دارد تا با بررسی اجما 4350و  4310های اقتصادی نئولیبرال دهه

کاهش  ستا، مواردی از قبیلثیرگذاری نئولیبرالیسم بر اهداف و فرایندهای دانشگاهی را مورد کنکاش قرار دهد. در این راچگونگی تأ

بنگاهی زدایی، کاپیتالیسم آکادمیک، سازی و مقرراتتسهیم مخارج با دانشجو، خصوصیگذاری دولتی در آموزش عالی، سرمایه

 ایم.این مقاله مورد بررسی قرار داده را درهای دانشگاه بندی آکادمیک رشتهطبقهشدن و 

 نئولیبرالیسم، دانشگاه، بنگاهی شدن :کلیدی واژگان

  

                                                             

259 دانشگاه شهید بهشتی دانشیار .  



 "دریدا"و  "فوکو"عالی از  دیدگاه نگاهی پسامدرنیستی به آموزش 

 دشتی هره غالمی سهیال رشیدپور، رکسانا

 چکیده:

بسیج کرده است. های اخیر، مشرب پسامدرنیسم بوده است که موافقان و مخالفان فراوانی را ترین مباحث فلسفی سالیکی از مهم

 یمنزلهتوان بهچنین میموجود تفسیر کرد. هم یک دیدگاه یا ابزاری برای تفهیم موقعیت یتوان به منزلهپسامدرنیسم را می

کند. اختارگرایی به فراوانی برداشت میپسامدرنیسم از تعاریف و مفاهیم پساس ی تاریخی نوین به آن نگاه کرد.عصری نوین یا دوره

اهمیت « خود» سازی مفهومزدایی و پارهتمرکز زبان، تفوق مقال،بهم بودن منطقی و من رو پسامدرنیسم توجه را روی غیراز ای

-ها و کاهش وابستگی به خردناپذیر قدرت/ دانش، تحلیل رفتن اعتقاد به فراروایتی تنگاتنگ و جداییشناخت رابطه« دیگری»

از منظر متفکرین این پسامدرنی  توان با نگاهیتحقیق حاضر این بوده که چگونه میال اصلی کند. سؤگرایی و عقالنیت معطوف می

کند. ها و واقعیت است حمله میدریدا به مفروضات مدرنیستی پایه که راجع به زبان مکتب به وضعیت مطلوب آموزش عالی رسید؟

 ها مقدم بر زبان هستند و زبان پیش از دانش و معرفت قرار دارد و معنای کلماتعمول این است که تفکرات و واقعیتفرض مپیش

گیرد ی متاع یا کاالیی در نظر نمیشود. فوکو قدرت را به منزلهم و دشوار میدر نتیجه کنترل زبان مبه پیوسته در حال تغییر است.

نظام یا شبکه است.  یمنزلهبلکه قدرت در دستگاه فکری او به کند؛برد یا بر دیگران اعمال میکار میکه یک شخص یا یک گروه به

منظر دو متفکر کس یا هر نهادی نیست. در این مقاله برآنیم که آموزش عالی را از یار هری است اما در اختقدرت نافذ و سار

استنتاجی می باشد. از اهداف  کیفی، تحلیل محتوا و روش مورد استفاده در این پژوهش فوکو( بررسی نماییم. و پسامدرنیسم )دریدا

ها ی و مطالعات فرهنگی، بررسی تفاوتانتقادی، گفتمان سازنده، توجه به فرهنگ عمومتربیت شهروندانی توان بهمدرنیسم میپست

توان نظر مسئولی را نمییستی این است که امروزه هیچ صاحبتفکر پسامدرن ییک نتیجه مهم از نحوه و عملی بودن دانش نام برد.

 ثیر نپذیرفته باشد.گرفته است، تأ ناری زده و جای آنها راک ها را بهگرایی یا فراروایتاغ گرفت که از استدالالتی که ذاتسر

کند. در هم با آن روبرو هستیم، آماده می تنها در جامعه بلکه در آموزش عالیثباتی و بالتکلیفی که نهپسامدرنیسم ما را در برابر بی

شنود خالصانه و دشوار وهایی برای گفتآمیزی بین خصومت نامتناسب مدرن ـ پسامدرن و موقعیتطور مخاطرهحال حاضر، ما به

کنیم که این تنش برطرف نخواهد شد و شاید که تصدیق میوزش عالی روشن است. ما حتی زمانیقرار داریم. مسیر ما در آم

 شنود نیازمندیم.وطرف شود، به افزایش و مداومت گفتنبایستی هم بر

 فوکوپست مدرنیسم، آموزش عالی، دریدا،  :کلیدی واژگان

 

 

 

 



 

 یاهداف برنامه درسی آموزش عال یهای آن در عرصهلتشناسی اسالمی و دالمعرفت

 260سوسن کشاورز                                                                                                                                         

 261شیرین رشیدی                                                                                                                                        

 262نجمه احمدآبادی آرانی                                                                                                                                           

 مقدمه:

درسی و  یتحول جوامع بشری امری روشن است. یکی از مبانی برنامه ی درسی در ایجاد، پیشرفت وامروزه، نقش آموزش و برنامه

-ئل مربوط به این بحث برای اسالمی، بررسی مساشناسی اسالمی است. از این روویژه معرفتموزشی، مبانی اعتقادی و ارزشی بهآ

شناسی در هر ناپذیر است. پاسخ به مسائل مربوط به معرفتسی نظام آموزش عالی کشور اجتنابدر یسازی علوم انسانی در برنامه

نامه درسی باشد. در نتیجه، بری حاکم بر آن جامعه میبینی و فلسفهی برگرفته از پاسخ به مسائل جهانجامعه و در هر نظام آموزش

ی آشکار دارد و بدون پاسخ شناسی، رابطهخصوص معرفتلیم و تربیت، بهبا سؤاالت اساسی بیان شده در بحث از مبانی فلسفی تع

درسی و آموزشی متناسب با نظام فلسفی اعتقادی در یک نظام دست یافت. این موضوع به  یتوان به برنامهبه این سؤاالت نمی

ی و )بهشت های درسی تأثیر اساسی داردهای برنامهی نظریهدرسی مؤثر است که در تنوع و توسعهی قدری در برنامه

اش  بر نظام فلسفی و اعتقادی حاکم بر م آموزشی کشور، باید برنامه درسیعنوان رکن اساسی نظا( آموزش عالی به4932همکاران،

درسی  یشناختی برنامهیین مبانی فلسفی، ارزشی، اجتماعی و رواندوین و تباین امر، ت یاسالمی مبتنی باشد. الزمه یجامعه

اندیشمندان  یاین مبانی در منابع دینی و اندیشه یجانبهستلزم واکاوی و تبیین دقیق و همهاسالمی است و تحقق این امر م

ی درسی از اهداف برنامه یصههای آن در عرشناسی و استخراج داللتی مبانی معرفتاسالمی است. بنابراین تبیین و ارائه

 رود.می شماردرسی در نظام آموزش عالی به سازی برنامهضروریات اسالمی

 االت پژوهش:سؤ

                                                             

ی ت علمی دانشگاه خوارزم. عضو هیأ4 ss.keshavars@yahoo.com  

 rashidi.shirin@yamail.com تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمیدانشجوی دکتری فلسفه . 2

مرکز تحصیالت -دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور تهران. 9

  najmeh.ahmadabadi@gmail.comتکمیلی



 شناسی اسالمی چیست؟. معرفت4

 اهداف برنامه درسی آموزش عالی چیست؟ یشناسی اسالمی در عرصههای معرفتترین داللتمهم. 2

 روش پژوهش:

های حاصل نیز در راستای برداری بوده و دادههای فیشتحلیلی است. ابزار پژوهش نیز شامل فرم-توصیفیروش پژوهش از نوع 

 بندی و تحلیل شده است.آوری، طبقههای تحلیل کیفی، جمعهدف پژوهش با استفاده از تکنیک

 های پژوهش:یافته

 شناسی اسالمی چیست؟مبانی معرفت ال اول:بررسی سؤ

شناخت آدمی و حدود و ثغور آن است که بنابر  یتبیینی درباره های توصیفی وترین گزارهشناختی مهممعرفتمنظور از مبانی 

 تربیت، مبانی مربوط یشناسی در تبیین فلسفهی معرفتتوجه به اهمیت بسیار عرصه سنت متعارف در مباحث فلسفی معاصر و با

شناسی شامل ( مبانی معرفت71ص ،4934)سند برنامه درسی ملی، گشته استشناختی متمایز به این عرصه از مبانی عام انسان

ست که از متون اسالمی استخراج ا )تابع برنامه درسی( های الزم برای تربیت دینیهای توصیفی ناظر به شناختمفاهیم یا گزاره

 گردد.شاره میشناسی اسالمی اترین مبانی معرفت( در این راستا به مهم90ص، 4933 شود )بهشتی،می

 . انسان در شناخت هستی و درک موقعیت خود و دیگران در آن توانایی دارد.4

 . علم دارای اقسام حقیقی و اقسام اعتباری است.2

 )جامعه، تاریخ و طبیعت( است. تجربه )قرآن و عترت(، عقل، قلب و . منابع شناخت آدمی متعدد است و شامل وحی9

 )عقل ورزی( دارد. هم عمل، توانایی تعقل. انسان هم در مقام نظر و 1

 . تعقل در شناخت حقیقت هستی و کسب سعادت جاوید نقش محوری دارد.7

 از منظر عالم( است.واقع )از منظر معلوم(، محصول ابداع). علم در عین کشف 1

 االمر( است.مطابقت با مراتب گوناگون واقعیت )نفس. معیار اعتبار علم، 5



 )از منظر عالم( است. )از منظر معلوم(، دارای ویژگی پویایی ثبات. علم در عین 3

ودباختگی در برابر بزرگان و های غلط نیاکان، خعادات و سنت . شناخت آدمی با موانعی از قبیل پیروی از هوای نفس، التزام به3

 همراه است. ،ک بخشی از حقایق هستیهایی چون میزان ظرفیت و توان فرد و ناتوانی عقل نسبت به درها و نیز محدودیتقدرت

 . علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد.40

)قلب(. شایان ذکر است که در این میان، تفکر و  اند از: حواس، خیال، فکر، عقل، شهود و مکاشفه. ابزار شناخت و معرفت عبارت44

 تعقل نقش اساسی در شناخت حقیقت هستی و سعادت جاوید دارد.

 دینی است.امری مثابه کشف فعل خدا، . علم به 42

 (71-75،ص4934)برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، . تحصیل معرفت محدودیت زمانی ندارد49

درسی آموزش عالی  یاهداف برنامه یشناسی اسالمی در عرصههای مبانی معرفتترین داللتمهم ال دوم:بررسی سؤ

 چیست؟

 جهان هستی)جهان بینی( دانشجویان. ایجاد شناخت کامل نسبت به 4

 . پرورش و توسعه نورانیت و معنویت در دانشجویان2

 . ایجاد توان تولید علم مطابق با واقع دانشجویان9

 های عقلی و منطقی از بدیهیات اولیه و افزایش قدرت استدالل قوی در دانشجویان. ایجاد توانمندی استنتاج1

 م مختلف همواره در حال رشد باشند.برنده که علو. ایجاد محیطی پیش7

 اندیشی دانشجویانی تعقل، تدبر، تعقل و ژرف. رشد قوه1

 . پرورش خالقیت و کشف استعدادهای فراگیران5

 شناسی اسالمی، آموزش عالی، اهداف، برنامه درسیمعرفت واژگان کلیدی:



 منابع

 نشر بین الملل( تأمالتی فلسفی در تعلیم و تربیت، تهران: 4933بهشتی، سعید)

 شناسی استاد مطهری وی حاکم بر اهداف آموزشی در معرفتهاسیاست(. 4932). غالمرضا ،ویسی ، حسن؛ملکی بهشتی، سعید؛

 ، سال اول، شماره سوم.«های سیاست اسالمیاسالمی ایران، مجله پژوهش کاربست آن در نظام جمهوری

برنامه درسی ملی (. 4934)فرهنگی انقالب عالی شورای. پرورش و آموزش وزارت. پرورش و آموزش عالی شورای یدبیرخانه

 جمهوری اسالمی ایران

 ، تهران: انتشارات یادواره کتاب.اصول برنامه ریزی درسی( 4934یار محمدیان، محمد حسین)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدیریت آموزش عالی یفلسفه

 

 263حمیدرضا کمالی اردکانی                                                                                                                                   

 264علیمحمد اخوت                                                                                                                                         

 چکیده:

از این امر مستثنی عالی نیز  ها و مراکز آموزشبدون مدیریت نبوده است و دانشگاهبر اساس گواهی تاریخ، تاکنون هیچ سازمانی 

ها در اروپا، همواره محل کشمکش میان کلیسا و دانشگاهیان گیری نخستین دانشگاهها از زمان شکلی دانشگاهباشند. ادارهنمی

صنفی خود متوسل های کمونی و ها داشتند و دانشگاهیان به ظرفیتمومیت خود بر دانشگاهبوده است. کلیسا و اسقف، اصرار به قی

های از استیالی کلیسای مرکزی به دولتکوشیدند یا حتی برای رهایی ها به کسب اختیارات و استقالل میو با اعتصاب شدندمی

 شدند.ر جوامع مختلف اروپایی، نزدیک میسیس ملی دتازه تأ

ها و مراکز در دانشگاه دیریت، کارایی چندانیهای مرسوم و متداول مهایی از قبیل، چرا نظریهداشت سعی شده به پرسشدر این یاد

اند؟ چرا ها کدامی آنی خاص و ویژه است؟ الگوهای ادارهها و مراکز آموزش عالی مدیریتند؟ چرا مدیریت دانشگاهآموزش عالی ندار

برای های الزم و کیفیت طلبد؟ پاسخ داده شود. بیان شرایطای را میهای ویژهها و مسئولیتها، نقشمدیریت این مراکز شایستگی

که در این متن مورد  استیریت آموزش عالی از دیگر مباحثیکیفی مد ترین راهبردهای ارتقاءها و بررسی و تعیین مهمی آناداره

 توجه قرارگرفته است. 

 کیفی مدیریت. ی مدیریت، ارتقاءآموزش عالی، فلسفهکلیدی:  واژگان

 

 

 

                                                             

دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه علوم و تحقیقات  یدانشجو. 4  

  دانشگاه آزاد اصفهان ریزی درسیی دکتری برنامهدانشجو. 2



 اسالمی از دانشگاه یبرآورده کردن انتظارات جامعه ثیرگذار درعنصری تأاستقالل سازمانی و آزادی علمی: 

 

 1نسرین کریمی زاده

 .2فرشته اشکان                                                                                                                                                         

 چکیده:

 «استقالل سازمانی»عنوان یک نهاد اجتماعی دو ویژگی و وجه تمایز اصلی با سایر نهادهای اجتماعی دارد که عبارتند از دانشگاه به

های  ری از رسالتشود. ایفای بسیا رسمیت شناختن و احترام به این دو اصل، از بدیهیات محسوب میامروزه به .«آزادی علمی»و 

علم و توسعه منابع انسانی، تنها با تأکید بر استقالل و آزادی علمی این نهاد، معنا و مفهوم پیدا عنوان مرکز تولید اصلی دانشگاه به

عنوان و فرهنگی، مزیت نسبی دانشگاه به های علمی کند. به این ترتیب استقالل و آزادی عمل از طریق ایجاد فضای باز بحث می

گاه در مقابل پذیری دانشی انعطافاین استقالل و آزادی عمل الزمه باشد. ناصح و امین جامعه، نسبت به سایر نهادهای اجتماعی می

ظ و اعتالی المللی شامل: حفالت دانشگاه فراتر از تعاریف بینی اسالمی رس که، در جامعهحال آن المللی است.تحوالت داخلی و بین

علوم و فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، توسعه و نشر  یالملل، توسعه و تعالی انسانی، مشارکت در توسعهعلمی کشور در سطح بین

صلی تحوالت باید از یک ا عنوان منشأرسد دانشگاه به این رو به نظر میاز  باشد. می ملّی و غیرهفرا معارف اسالمی در سطح ملی،

 شد.رسالت برخوردار و در جامعه اثرگذار با اختیارات عملیاتی الزم برای ایفاءفرهنگی مستقل و -هویت علمی

 

 213، آموزش عالی215، دانشگاه211، آزادی علمی217استقالل سازمانی کلیدی: واژگان

 

 

 

 

 

 اندیشند؟ها چگونه میمدیران دانشگاه

                                                             
265

 - Institutional autonomy 
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 - Academic Freedom 
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 - university 
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 - Higher education  



 ثر بر تفکر مدیرانتحلیلی کیفی بر هفت نیروی مؤ 

 

زهرا صباغیان، محمدحسین  ،269زهرا کریمیان، محمود ابوالقاسمی                                                                

 270پرداختچی

                                                                                                                                        

 چکیده: 

   :مقدمه

برای معنی بخشیدن به عالئم اطالعاتی دریافـت شـده   ها هایی هستندکه مدیران دانشگاهی از آنهای ذهنی بازنمایی از واقعیتقاب

هـا  دهی فعالیتتواند بر جهتچطور می که تعبیر اطالعات توان دریافت های ذهنی میها یا چارچوبکنند. با بررسی قاب استفاده می

ثر بـر  ه شناسـایی نیروهـای مـؤ   بکند. تحقیق حاضر با رویکردی کیفی های درنظرگرفته شده را هدایتحل راه یگذارد و مجموعه  اثر

 پردازد.  ی مدیران در عرصه آموزش عالی میتفکر و اندیشه

  روش ها:

نفـر   20با  های مرتبط و تحلیل محتوای دیدگاه خبرگان انجام گردید. مجموعاًی و مبتنی بر مطالعه و نقد نظریهرویکرد تحقیق کیف

عمیق سـاختارمند انجـام    یو فنی مهندسی مصاحبه لوم انسانی، پایهشکی، عای علوم پزی رشتهحوزه 1از خبرگان آموزش عالی در 

هـای  ا به چه الزاماتی نیاز است؟ پاسخهدانشگاه پژوهی دری تفکر دانشال اصلی به چالش گذاشته شد که برای توسعهشد و این سؤ

گرفـت. بـا    وم کلی مصاحبه مورد بررسـی قـرار  نهایت مفه و در هادست آمده درسطح کلمات کلیدی، عبارات و جمالت، پاراگرافهب

 دست آمده از بخش کیفی مدل مفهومی تفکر مدیران اسخراج گردید.هتلفیق مبانی نظری و مفاهیم ب

 ها:یافته

هـای تفکـر   پایگاه فلسفی، بر قـاب  5ثر از ت، فرهنگ، ابهام محیط و ذهنیت متأنیروی ساختار، علم، جامعه، سیاس 5مجموع  که در 

اساس یک نظم منطقـی هرچـه    نیرو وجود دارد و بر 5ارتباطات منظمی بین این  ،دست آمدههثر است. در مدل مفهومی بمدیران مؤ

یابـد و  قابل مشاهده بودن و ثبات کاهش مـی گیری، نیت، سختی، قطعیت، قابلیت اندازهکنیم، میزان عیاز مرکز به بیرون حرکت می

 شود.شکلی و واگرایی بیشتر میپذیری، بیبیت، ابهام، انعطافن پیچیدگی، نسدر عین حال میزا

 

 گیری:نتیجه
                                                             

269 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی .  

270 د دانشگاه شهید بهشتیاستا .  



از این رویکردها بـه  ثیر دارند اما هر یک های مدیران تأگیریی کارکردهای علمی و تصمیمنیروهای متفاوتی بر سازوکارها و توسعه 

متغیره به این میدان نیرو، تک باشند و نگاهتأثرات آموزش عالی نمیالت، انتظارات و تأثیر و ها، تعامی پیچیدگیکنندهتنهایی تبیین

 نگـر و های آمـوزش عـالی نگـاه کـل    ها و واکنش. برای ایجاد تصویر حقیقی از کنشکندوسعت و جامعیت دید مدیران را محدود می

 باشد.  جانبه ضروری میسیستمی و همه

  

  تحلیل، تفکر، مدیر، دانشگاه، آموزش عالی. کلیدی: واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ت علمیهای اعضای هیأپژوهی از فعالیتهای دانشبررسی سهم عرصه

 و علوم فنی و مهندسی م پزشکی، علوم انسانی، علوم پایهای علوی رشتهچهار حوزه در
 

272محمدحسین پرداختچی، زهرا صباغیان، 271زهرا کریمیان، محمود ابوالقاسمی
 

                                                                                                                                                 

 چکیده:

 

 های دانشی عرصهکیفی در همهگذاری کمّی و معیارهای مان به ارزشپژوهی مفهومی برآیندی، حاصل توجه توأدانش مقدمه:

زبانی با تولید، انتقال، تلفیق و کاربرد دانش و هم یعرصه 7ت علمی در هیأ اعضایپژوهی است. در تحقیق حاضر قلمروی دانش

 های مختلف، مورد بررسی قرار گیرد.ی رشتهت علمی درحوزههای اعضای هیأجامعه تعریف شده است و تالش گردید سهم فعالیت

 

ی آماری پژوهش را انجام گردید. جامعه 4932توصیفی پیمایشی در سال  یی و به شیوهتحقیق حاضر با رویکرد کمّ ها:روش

-نفر به 900بر اساس جدول مورگان، داد که راز و علوم پزشکی شیراز تشکیل میت علمی دو دانشگاه شیعضو هیأ 4200مجموعاً 

ای علوم ی رشتهت علمی در چهار حوزهای به نسبت تعداد اعضای هیأروش تصادفی طبقهبهها عنوان نمونه برآورد گردید. نمونه

انتخاب شدند.  نی، علوم پایه پزشکی و پیراپزشکی(پزشکی بالیاز دانشگاه شیراز و علوم پزشکی ) مهندسیـایه و فنیانسانی، پ

ی اول نامهمحقق ساخته استفاده شد. پرسش ینامهپرسش 2 طور کامل بازگردانده شد. ابزار تحقیقنامه بهپرسش 217 مجموعاً

یادگیری، تلفیق دانش، کاربرد دانش  پژوهی کشف دانش یا تحقیقات تخصصی، تدریس وی دانشحیطه 7ال در سؤ 93مشتمل بر 

سال  9ای آنان را در  هها، چه سهمی از  فعالیتپرداخت که هریک از حیطهی با جامعه بود و به بررسی این سؤال میزبانو هم

( قرار داشت. 4) ( تا بسیار کم1) ای از بسیار زیادگزیههر گویه در مقیاس لیکرت شش گذشته به خود اختصاص داده است. ارزش

-هب 34/0یید گردید و پایایی آن با استفاده ار آلفای کرونباخ به میزان ه با استفاده از نظرات متخصصین تأنامروایی محتوایی پرسش

گانه را در های پنجای خود سهم حیطهبود که با توجه به اختصاصات رشتهدوم از افراد خواسته شده  ینامهپرسش دست آمد. در

استفاده از  و با  spss 18استفاده از نرم افزار  شود. نتایج با 400نحوی امتیاز دهند که مجموع آنها به 400الت بهینه از صفر تا ح

 ن آنوا تحلیل گردید.توصیفی و آزمو آمار

  ها:یافته

                                                             

271 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی .  

272 استاد دانشگاه شهید بهشتی   



ترین سهم را زبانی با جامعه کمهم یهای جاری و حیطهعلم یا پژوهش بیشترین سهم فعالیتپژوهی تولید ها دانشی رشتههمه در

 مهندسی، علوم پایه و علوم پایه پزشکی بیشتر بود-های فنیسهم پژوهش در وضعیت جاری در رشتهبه خود اختصاص داد. 

(Pvalue<0.05)زبانی با جامعه در علوم انسانی و علوم پزشکی در حد معناداری بیشتر بود، و هم (Pvalue<0.05) نتایج .

مهندسی، علوم پایه محض و  یرخ وضعیت بهینه در سه رشتهال دوم نشان داد نیمسؤ حاصل از ترسیم نمودارهای عنکبوتی در

های علوم انسانی، پیراپزشکی و که نمودار رشتهحالی سمت پژوهش بود درشش آن بهنزدیکی بیشتری داشت و ک علوم پایه پزشکی

 پزشکی بالینی کشش بیشتری نسبت به تدریس و یادگیری داشت.

  گیری:نتیجه

کرد اما سهم هر یک پژوهی را تأیید میهای دانشی عرصههای مختلف، لزوم توجه به همهاگرچه نظرات اعضای هیأت علمی رشته

ت های اعضای هیأظیم و اصالح نظام ارزیابی فعالیتویژه از نظر تنمتفاوت است. این موضوع به رشتهها با توجه به ماهیت از عرصه

 های مختلف ضروری است.پژوهانه توجه به ماهیت رشتههای دانشگر آن است که در ارزیابی فعالیتعلمی حائز اهمیت بوده و بیان

  :کلیدی کلمات

  ت علمی.زبانی با جامعه، اعضای هیأ، پژوهش، کاربرد دانش، تلفیق دانش، همپژوهی، آموزشدانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ایران یجامعه گرایی درایجاد و رشد مدرک ثر برتحلیل عوامل مؤ

 همدان                                  و های تهران اساتید علوم تربیتی دانشگاهاز منظر 

 273علی اصغرکریمی                                                                                                                                   

 274مصطفی کریمی                                                                                                                                                  

 چکیده: 

 آموزشی، کارکردهای نهاد این کارکردهای ترینمهم از. است اجتماعی کارکردهای دارای دیگر، اجتماعی سازمان هر مانند دانشگاه

 و متخصص نیروهای تربیت ، دانش  آموزش و اشاعه تولید، دانشگاه، پژوهشی و آموزشی کارکرد.است فـرهنگی و خـدماتی پژوهشی،

 و مستقیم خدمات یارائه آن، خدماتی کارکرد و است توانایی و دانایی مرزهای توسعه و پژوهش علمی، متنوع های حوزه در کارآمد

 فرهنگ  بخشی غنا ، جامعه فرهنگی اعتالی و توسعه از  توان می ، دانشگاه  فرهنگی کارکرد یزمینه در. است جـامعه بـه غیرمستقیم

 جـامعه حـیات تجدید و گذشته فرهنگی میراث و هاسنت بازاندیشی و انتقال حفظ، علمی، فرهنگ یتوسعه و رشد جهت عمومی

 یرابطه طرف، یک از :است اهمیت  حائز  بعد دو جانبه ازهمه یتـوسعه و دانـشگاه مـیان یرابطه  تحلیل و  بررسی . برد نـام را

 جامعه های مختلفنیاز  مساعد و مناسب علم و تکنولوژی کهزمانی تاو  دارد وجود جامعه یتوسعه و تکنولوژی و علم میان متقابلی

 ساحت .بود نخواهد جامعه اساسی و بنیادی مشکالت گشایراه گاههیچ و یـافت  نـخواهد درخوری بازار دانش، و علم نشود، ایجاد

از طرف  .باشد داشته کارآمدی تواند نـمی دیـگری بـدون  یک هیچ  که اند،مرتبط کامالً نظام دو نیاز جامعه ساحت و علمی دانشگاه

نام هتلخی ب های میوه توسعه،  حال در جوامع ینیازهای اقتصادی، اجتماعی و غیره  با  هادانـشگاه تـطابق و خوانیهـم عدمدیگر 

 سوی از و باشند جامعه فرهنگی هایسنت و هاارزش حافظ بـاید سـو  یـک  از هادانشگاهبراین بنا .است آورده بار به گراییمدرک

 دو این دادن آشتی توانایی باید دانشگاه .باشند می جامعه نیاز مورد تـکنولوژی و عـلم و جدید  هایارزش  یاشاعه  به ملتزم دیگر،

ف اصلی در این راستا هد . شد  خواهد  برونی و درونی بحران و تعارض دچار صورت، ایـن غـیر در بـاشد، داشته را  مهم ی مؤلفه

 و های تهران اساتید علوم تربیتی دانشگاهایران از منظر  یجامعه گرایی درایجاد و رشد مدرک ثر برپژوهش حاضر بررسی عوامل مؤ

باشند که از تهران و همدان می آزاد شهر و پیام نورهای دولتی، ز اساتید دانشگاهتن ا401آماری شامل  یجامعه .باشدهمدان می

 این در هاداده آوریجمع ابزار ترینمهم نامهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند پرسشروش نمونه تن با استفاده از 31ها بین آن

                                                             

دانشگاه بوعلی سینای همدان  ،تعلیم وتربیت فارغ التحصیل رشته فلسفه. 4  

  دانشگاه شاهد ،. دانشجوی رشته فلسفه تعلیم وتربیت2



 هاینگاشتهپیش اساس بر استفاده مورد ینامهپرسش. است شده استفاده نیز مصاحبه روش از نامهپرسش کنار در اما است، پژوهش

 در نامهپرسش تحقیق، ابزار پایایی بررسی برای. ه استگرفت قرار ییدتأ مورد متخصصان یوسیلهبه آن روایی و شده تهیه پژوهش

 تجزیه منظورهب. است قبولی قابل رقم که آمد دستهب 0,35 کرونباخ آلفای و بررسی آن نتایج و گرفت قرار اساتید از تعدادی اختیار

-عوامل مؤثر بر ایجاد و رشد مدرک آمده دستهب نتایج اساس بر. است شده استفاده عاملی تحلیل از پژوهش هایداده تحلیل و

 و اقتصادی مشکالت دهندهتشکیل متغیرهای به توجه با که نخست شدند عامل بندیدسته عامل 7 ایران در یگرایی در جامعه

-با عوامل برنامه همراه نخست عامل. شد معرفی مشکل ترینمهم عنوانبه واریانس از درصد 47,11 تبیین با گرفت نام معیشتی

 .نمودند تبیین را واریانس از درصد 70,54 مجموع در فردی فرهنگی، اجتماعی، ریزی،

 ، شهر تهران و همداناساتید علوم تربیتی گرایی،تحلیل عاملی، عوامل مدرک: واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 گومندی در آموزش عالیوغیاب گفت

 

 میثم کوه گرد

امین ایزدپناه                                                                                                                                                                       

 :دهیچک
ای اسـت،  ی هرجامعـه های مهم در پیشبرد اهداف آموزش عالی است. از آنجا که نیروی انسانی، محور توسـعه مؤلفه وگو یکی ازگفت

و  ی دو سـویه اسـت. چندصـدایی   وگـو یـک رابطـه   تواند نقـش مهمـی داشـته باشـد. گفـت     وگو در رشد و آموزش این نیرو میگفت

سازد و تحمل یک گام به پس گذاردن و پذیرش سخن درست ولـو  اه میهمر «شنود»را با « گفت»گیرد. دگراندیشی را مفروض می

-وگو نوعی مجادله است، اما مفاهمه نیز هست. بسیاری از صاحبان قدرت، اهل منولـوگ )تـک  کند. گفتاز زبان دیگری را طلب می

پسـندند و مایلنـد   ان نمـی وشـنود را چنـد  شان محدود و محصور اسـت. گفـت  ی تحمل و پذیرشگفتاری( هستند نه دیالوگ. دامنه

بگویند و دیگران بشنوند و لذتی دوچندان ببرند. وقتی تمامی حق نزد ایشان است، دلیلی هـم نـدارد بـا کسـان دیگـر وارد مباحثـه       

شان قبل از هرگونه کنکاشی به اثبات رسیده اسـت، ضـرورتی نـدارد بـا شـنیدن سـخنان دیگـران خـود را         شوند و وقتی که فرضیه

ا بـه پـژوهش   این امر، خصوصاً در فضای آکادمیک و نظام آموزش عالی ظهور فراوانـی دارد و از همـین منظـر، محققـان ر    بیازمایند. 

-ی آنان است و آنچـه مـی  ها بر عهدهها و مکانی زمانای بر این تصورند که هدایت تمامی آدمیان در همهعدهنظر، طلبیده است. به

شناسد. گفتمان آنهـا فراگفتمـان اسـت و    مرزی نمی ها حد وطبانی جهانی دارد. پیام رهایی آننویسند، مخاگویند و میاندیشند، می

وگومدار را داشـت؟ بایـد   توان نهاد آموزش عالی را در این بحران دید و انتظار تربیت مخاطبانی گفتروایت آنان فراروایت. چگونه می

. پـس دیگـر    «وگـو گفت»و یا « برخورد»روی ما نیست: ه پیشاز دو را ای از مبحث نظری بگذریم و مدعی شویم که بیشبرای لحظه

حاصلی نیست و بایـد بـه    «برخورد»تماع و مناسبات انسانی برید. در ی سومی اندیشید؛ به خلوت پناه برد و از اجتوان به گزینهنمی

وری وگو، خـود نـوعی فنـا   رتی، گفتت. به عباوگویی پیچیده در روابط و مناسبات قدرت استردید، هر گفتاندیشید. بی «وگوگفت»

وگـو  باید دیالوگ و تعامل را در نظام آموزش عـالی نهادینـه کـرد و بـه گفـت     سویه، میقدرت است. برای مصون ماندن از روابط یک

-نسداد گفـت وگو در آموزش عالی است. تا آنجا که نظام آموزش عالی با یک نوع ای پژوهش حاضر، غیاب گفتپرداخت. بیان مسأله

فلسفی، تاریخ برقراری دیالوگ بین فیلسوفان و تجویز آن برای رسـیدن بـه    –ناپذیری( مواجه است. تاریخ فکری وگومندی )دیالوگ

ا و جامعیـت، ژرفـ   هـایی همچـون  به بـاور اسـمیت، ویژگـی   رشد است. فیلیپ اسمیت یکی از فیلسوفان معاصر تعلیم و تربیت است. 

(. جامعیت این است که ما همیـشه زندگی را 42: 4930اند )خسرونژاد، ی فلسـفیی اندیـشهدهندهشکیـلپذیری، عناصر تانعطاـف

نگـری و گرفتـار   اندیشی نیز یعنی دوری جستن از جـزء ( به شکل جریانی پیوسته در نظر آوریم. ژرف2صورت یک کل یگانه و ( به4

هـای کهـن و   های انسانی خالف جریان عادی زندگی است. گرفتـار عـادت  نشها و کپذیری، واکنشنشدن در امور زودگذر و انعطاف



ی دیگـری کـه در ایـن پـژوهش،     تواند خطرآفرین باشد. سازههای از پیش تعیین شده بودن و درک نکردن شرایط تازه گاه میطرح

ناس سوئیسـی بـه نـام تمرکزگرایـی     شـ ی پیاژه، شناختاست. مفهومی که در مقابل نظریه «تمرکززدایی»گرفته، مورد کنکاش قرار 

های مکمل ذهن انسان را تشکــیل  نشسته است. تمرکززدایی به زعم خسرونژاد، در برابر تمرکزگرایی قرار دارد و این هردو، توانایـی

فی، باید به ی فلسوگو از منظر اندیشهخواهیم به این نتیجه برسیم که برای رسیدن به گفت(. به این ترتیب، می43دهند )همان: می

رسـد کـه ذهـن آدمـی بـه هرحـال       پذیری برآمده از تمرکززدایی توجه داشت. چنین به نظر مـی سه ویژگی جامعیت، ژرفا و انعطاف

در پرورش توانایی تمرکززدایـی مخاطبـانش یـاری رسـاند، مقتضـیات       تواند نظام آموزش عالی راگرایش به تمرکز دارد. اما آنچه می

ی دیـد )نظرگـاه(   شرط زندگی اجتمـاعی اسـت، مستــلزم درک زاویـه     ترینیجاد ارتباط با دیگران که اصلیزندگی اجتماعی است. ا

دیگر، مـادر و پـدر و   شود؛ اختالف و درگیری همسران با یکی قلمـروهای زندگی دیده میهایی که در همهدیگـران است. اختـالف

خیزنـد  میهای جهانی همه از آنجا بردرگیریها و دان و در سطح کالن آشوبمردان و شهرونفرزندان باهم، مدیران و کارکنان، دولت

هـا و  هـا، باورهـا، گـرایش   قدر بر دیدگاه خود متمرکز شده اسـت کـه نظرگـاه   درگیر، آن کم یکی از طرفیندو طرف یا دست که هر

ن بیاندیشـند و  دیگران نیز بایـد چـون مـ   »تار این خطای شناختی شده است که سره نادیده گرفته و گرفنیازهای طرف دیگر را یک

آمیز ایـن  دگی مسالمتکم دو طرف وجود دارد و شرط زنی اجتماعی، دستبنابراین در هر رابطه (.29)همان: « چون من رفتار کنند

ت که اگر تفـاهم  نظر )دیدگاه( طرف دیگر، بلکه احترام و ارج نهادن بر آن است. تنها در چنین صورتی استنها درک نقطهدو باهم، نه

دیگـر زیسـت. از دیگرسـو، بنـا بـر تعریـف       کم به توافق امید بست و بـا آرامـش و احتـرام در کنـار یـک     توان دستحاصل نشود، می

دهد و با تقویـت  پذیری را شکل میو انعطاف ه زیرساخت سه ویژگی جامعیت، ژرفاخسرونژاد، تمرکززدایی آن توانایی ذهنی است ک

ی تواند نهـادی باشـد کـه بـه فلسـفه     بروز هرسه ویژگی یادشده را فراهم کرد. در این سیر، نظام آموزش عالی میتوان امکان آن می

وگـو در  وگو و نقد غیاب گفتی گفتی عمل بپوشاند. هدف از پژوهش حاضر، نسبت آموزش عالی و مؤلفهوگو و نتایج آن جامهگفت

نسبت به علـوم انسانی که ضرورت آن بیشتـر احسـاس   -وگـو در علوم پایه گفت رسدآموزش عالی است. از منظر فلسفی به نظر می

ت؛ چراکـه  ی ما ساخته اسـ گیر جامعهبه دلیل خاصیت عدم انتقادی بودن آن، نمود بهتری داشته و تبعات کمتری را دامن -شودمی

تواند منجر به رشد و تحمل مخاطبان با سـالیق  و میوگی نظری، گفتدهد. از جنبه، تشکیل میی علوم انسانی را  نقد و تفهمعرصه

شوند. پژوهش حاضر از  نـوع  ی جهانی نیز وارد دیالوگ میمختلف گردد؛ خصوصاً مخاطبانی که به طلب تعامل با یکدیگر، در عرصه

ازد. دستــاوردهای  پـرد مندی در آموزش عالی میوگواستنتاجی به بررسی غیاب گفت-سفی و کیفی است که به روش تحلیلینقد فل

ی بـروز  چنـین، بـاز نمـودن فضـای نقـد و اجـازه      وگو در آموزش عـالی اسـت و هـم   پژوهـش حاضر، ضـرورت تربیت مبتنی بر گفت

 فلسفی مختلف و بعضاً مخالف، در فضایی آزاد و غیر امنیتی متناسب با نظام آموزش عالی است. –رویکردهای فکری 



 ، فلسفه، نقد، تعلیم و تربیت.ووگگفتآموزش عالی،  کلیدی: کلمات

 منابع:  

 های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت. ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.(. رویکردها و روش4933باقری، خسرو )

 نشر )انتشارات آستان قدس رضوی(.(. چگونه توانایی اندیشیدن فلسفی کودکان را پرورش دهیم. به4930خسرونژاد، مرتضی )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : یک دیدگاه فلسفیی اخالق و آموزشبررسی رابطه

 275زادهامید کریم

 

 چکیده: 

از جمله هر نوع آموزش آکادمیک ـ باید به آن توجه کرد، انتقال هنجارهایی هایی که در فرایند آموزش ـ جنبهترین یکی از اساسی

 (norm)« هنجار»ی کنند. در زبان روزمره، کلمهو کاربردی ایفا میهای مهم ها نقشاست که در زندگی فردی و اجتماعی انسان

 (ought)  «باید»کار رود اما در این بحث منظور از یک حکم هنجاری هر حکمی است که مفهوم ممکن است به معانی متفاوتی به

آیند و واضح است که هنجاری به شمار میهای احکام ترین دستهصراحت در آن مندرج باشد. احکام هنجاریِ اخالقی یکی از مهمبه

ی آموزش و اخالق، یکی از ای دارند. هنگام اندیشیدن به رابطهی هر نظام آموزشی جایگاه ویژهشناسانهدر بخش عمومی یا انسان

ید جستجوکرد و آموزشِ را در کجا با (هاها )بایدکه منبع اصلی هنجارایم عبارت است از اینروبههایی که با آن روترین پرسشمهم

-ها نقش تعیینافراد چگونه ممکن است دسترسی آنها را به آن منابع میسر کند. بدیهی است که چگونگی پاسخ به این پرسش

ی اخالق خواهد داشت و بنابراین تا حد ی آموزش بر مقولهثیر گذاشتن مقولهأدرک و دریافت کلی ما از چگونگی تای در کننده

های اخالقی به افراد تحت ریزی آموزشی برای انتقال هر چه بهتر هنجاری چگونگی برنامهبارهی تفکر ما درنحوهزیادی نیز بر 

 ثیر خواهد گذاشت.أآموزش ت

ای از گاه عمده وجود دارد. دستههای اخالقی را در کجا باید جستجو کرد، دو نظردر پاسخ به این پرسش که منبع اصلی هنجار

اند. مثالً به نظر کریستین کورسگارد های اخالقی دانستهرا منبع اصلی باید(practical reason) ل عملی فیلسوفان، عق

(Korsgaard)کند. از نظر کورسگارد هر انسان دارای هویتی است به پذیر میها را امکانملی ذهن انسان وجود هنجارأ، ساختار ت

هایی است که هر انسان خودش را تحت آن طور کلی همان توصیفعملی به. هویت (practical identity)« هویت عملی»نام 

اش ارزش زیستن دارد یا نه، اعمالش ارزش انجام کند که زندگیها قضاوت میکند، تحت آن توصیفگذاری میها ارزشتوصیف

که قرار است بر مبنای آن یک هنجار هایی از این قبیل. قضاوت نهایی کورسگارد این است که هر قانونی دادن دارند یا نه و چیز

اش را این هنگامی که شخص یک هنجار سازگار با هویت عملیسازگار باشد. بنابر251)باید( ساخته شود باید با هویت عملی شخص 

اید را همواره ب(obligation) « وظیفه»اش را از دست داده است. به این ترتیب مفهوم کند در واقع بخشی از هویت عملینقض می

عقل »ی دیگری از فیلسوفان، در قالب واکنشی علیه از دست دادنِ هویتِ عملیِ شخص ارزیابی و تحلیل کرد. از سوی دیگر دسته
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گاه انسان دارای نوعی آورند. در این دیدشمار میها بهی هنجارکنندهرا منبع اصلی تولید (theoretical reason) «نظری

است و همواره برای ارزیابی یک هنجار، باید سازگاری یا ناسازگاری آن هنجار را با   (epistemic identity) «هویت معرفتی»

هویت معرفتی خود در نظر بگیرد. چیستی هویت معرفتی و چگونگی ساخته شدن آن، خود بحث مستقل مفصلی است که باید 

 پردازیم.ظری الزم باشد به آن میاه مبتنی بر عقل نجداگانه به آن پرداخت، هرچند در این مقاله در حدی که برای توصیف دیدگ

آموزشی که بخواهد هنجارهای اخالقی را به کسانی که در معرض آن برنامه هستند منتقل کند، باید از منظری فلسفی  یههر برنام

 هنجارهای اخالقی داشته باشد.  یهدهندتصویر روشنی از منابع تشکیل

فوق و بررسی چگونگی قرار گرفتنِ هر یک از  یهنسبت هنجارهای اخالقی با دو نظریاین مقاله کوششی است برای روشن کردنِ 

ها در قالب یک نظام آموزشی که درصدد انتقال هنجارهای اخالقی به مخاطبان خود است. در این مقاله ابتدا هر یک از این نظریه

با  گیرد. در ادامه،شوند و سپس نقاط قوت و ضعف هر یک مورد بررسی قرار میشرح داده میهای فوق با تفصیل بیشتر نظریه

این مسأله مورد بحث قرار خواهد گرفت که یک نظام آموزشی مفروض که  استفاده از روش تحلیلِ مفهومی و از دیدگاهی فلسفی

هایی ها دارای چه ویژگیپذیرش هر یک از این نظریه متکفل انتقال هنجارهای اخالقی به بخشی از افراد جامعه است، در صورت

ی منابع هنجارهای ی فوق دربارهدهیم که درست دانستن هر یک از دو نظریهعالوه این مسأله را مورد بررسی قرار میبه خواهد بود.

تربیت و از جمله دانشگاه  و نهادهای تعلیم (education)و پرورشیِ  (instruction)های آموزشی اخالقی، چه نسبتی با جنبه

با  –اخالق  یهدر حوز –های صوریِ یک نظام آموزشی را ویژگی یهویر به ما کمک خواهد کرد که رابطاین تصخواهد داشت. 

ظام ی دوری یا نزدیکیِ نها دربارهبنیادهایی که این نظام بر آنها مبتنی است بهتر دریابیم و نیز قادر باشیم با تحلیل این ویژگی

 تری داوری کنیم.آید، به شکل دقیقشمار میبنیادهای فکری این نظام به آموزشی موجود، نسبت به آنچه

 هنجاری بودن اخالقی، دانشگاه، هویت عملی، هویت معرفتی، آموزش، پرورش.هنجار،  واژگان کلیدی:

Key Words: Norm, Moral Normativity, University, Practical Identity, Epistemic Identity, 

Instruction, Education. 

 

 

 



 جغرافیایی -گذار از مرزهای  فرهنگی یآموزش معماری به مثابه تجربه

 

 1ناهید گیل امیررود

 2امیرحسین صیاد 

 

 چکیده:

است. محیط  ها با یکدیگر و با محیط پیرامونترین نیازهای نظام آموزشی نوین پویایی، حرکت و تعامالت مداوم انسان اساسی

-علمی میان یادگیری امروز باید مخاطبان خویش را در جهت کشف قلمروهای جدید جهان سوق دهد. از آن جایی که معماری

های علوم دیگر صت مناسبی برای یادگیری از یافتهتحقیق معماری فر، ها داردنیاز به آگاهی از دانش دیگر رشتهست و ایرشته

ادراک ثابت   های کهن تعلیم و تربیت، ان جایگزینی برای ریشهعنوجغرافیایی جدید به-با امکان ایجاد مسیرهای فرهنگی سفر،. است

 سفر و گذار از جغرافیاهای متعدد، دهد. ای، بازنمودی از آن ارائه میکرده و با تسطیح تفاوت های منطقهمخاطب از فضا را دگرگون 

در مرزهای مختلف در سفر مخاطب مانند مسافری  .بخشد می تازگی پیرامون دنیای از را ما دریافت ه وزدایی کردآشنایی را واقعیت

ها،  تقاطع احساسات، بدن یبه واسطهپردازد و  های نوین می به جستجوی هویت خود در افق کند و جغرافیایی حرکت می-فرهنگی

های خصوصی  ثیر عمیقی بر احساس فرد و هویتاشتراک گذاشته شده و تأی جمعی به خاطره و اعتقادات، فرهنگ و جامعه، تجربه

خود، با دنیاهای زیسته دیگر فراگیرندگان نیز  یتوانند بر اساس تجربیات زیسته گذارد. در چنین محیطی افراد می می  و عمومی

نماید که با تحریک افراد به  اد میها، فضایی محرک و پویا ایج آشنا گردند. کیفیت سیال فضایی تولید شده و تنوع دیدگاه

خالف بر. دهد های متفاوت مجال بروز می شان در پروسه آموزش، به آفرینشگری های زیسته اندیشیدن، و دخیل کردن تجربه

گونه از آموزش در جستجوی دستیابی به محیطی است که  کنند، این های سنتی که فراگیرندگان به گونه ای مجزا عمل می آموزه

دهی به تعامل میان فراگیرندگان در ارتباطشان نسبت به آثار، نوعی پویایی در احساسات افراد پدید آورد. با توجه به  بتواند با شکل

دیالوگ، به پرورش  یدر پروسه ها و فضاهای زیستهاین تعامل پویای ایده ناشدنی تجربه و کارگاه در معماریجدا یگستره

های  گیری آموزه ثیرگذاری در تولید فضا و جغرافیا نقش مهمی در شکلبه دلیل تأ وپردازد  مین های عمومی دانشجویا حافظه

 کند. معماری ایفا می

 

 

 



 سازی دانش در آموزش عالی  ایران :درآمدی بر فرایند، چرایی و راهبردهای تجاری

 گویی نظام آموزش عالی کشورابزاری اثربخش برای پاسخ 

  1 بیژن گرایلی                                                                                                                                         

 2کاظم فتح تبار فیروزجایی 

 9*مهدی قنبرنیا                                                                                                                                         

 چکیده:

گــذاران آمــوزش عــالی، منبــع تلقــی کــردن دانــش اســت. دانــش          دانان و سیاســت یــد پــیش روی اقتصــاد   چــالش جد 

هـــای اقتصـــادی و طـــور روز افـــزون، بـــرای فعالیـــتدارای بـــازده صـــعودی اســـت و  بـــه ســـایر عوامـــل تولیـــد،بـــرخالف 

ــم  ــه مه ــانی ب ــی  بازرگ ــدیل م ــتراتژیک تب ــع اس ــرین منب ــگاهت ــود. دانش ــهش ــا ب ــمه ــوان مه ــع توعن ــرین منب ــه  ت ــش، ب ــد دان لی

ــت مأ   ــش در جه ــای نق ــعه  ایف ــارکت در توس ــد مش ــت جدی ــی  موری ــز م ــه نی ــی جامع ــن    پردازی مل ــه ای ــتیابی ب ــه دس ــد ک ن

ــاری   ــتلزم تج ــت، مس ــازی دامأموری ــی     س ــه عل ــت ک ــالی اس ــن در ح ــت و ای ــش اس ــین   ن ــوانین و آئ ــویب ق ــم تص ــهرغ -نام

طـــور مطلـــوب دانـــش خـــود را نـــد بـــهاهـــای ایـــران نتوانســـته، دانشـــگاهبنیـــانهـــای دانـــشهـــای حمایـــت از شـــرکت

ــاد و جنبـــه تجـــاری ــازی نماینـــد. لـــذا واکـــاوی آن از ابعـ ــر بـــرای سیاســـت هـــای مخسـ گـــذاران و تلـــف از اولـــویتی برتـ

تحلیلـــی، بـــا هـــدف -راســـتا پـــژوهش حاضـــر بـــا روش توصـــیفیمتولیـــان آمـــوزش عـــالی برخـــوردار اســـت. در همـــین 

ســـازی علـــم و و قـــانونی چرایـــی آن، راهبردهـــای تجـــاری توصـــیف و تبیـــین فراینـــد تجـــارت دانـــش، الزامـــات جهـــانی 

ــ  ــالی ایـــران، و ارائـ ــای بـــومیی هدانـــش در آمـــوزش عـ ــا  راهکارهـ ــا اتکـ ــاربردی شـــدن آن  بـ ــایج  ءدر جهـــت کـ بـــه نتـ

و واکـــاوی تجـــارب موفـــق داخلـــی و خـــارجی اجـــرا گردیـــد. در ایـــن   هـــا و اســـناد و مـــدارک علمـــی موجـــودشپـــژوه

م بـــه  الزامـــات قـــانونی و چرایـــی دو ی، در مرحلـــهســـازی علـــم و دانـــشد تجـــاریپـــژوهش، ابتـــدا بـــه بررســـی فراینـــ

هـــا و موانـــع فـــراروی علـــم و دانـــش، و در نهایـــت بـــه چـــالش ســـازیم  بـــه راهبردهـــای تجـــاریی ســـو، در مرحلـــهآن

ــاری ــه   تجـ ــا ارائـ ــراه بـ ــش، همـ ــم و دانـ ــازی علـ ــوالت     یسـ ــرای محصـ ــزوده بـ ــاد ارزش افـ ــت ایجـ ــایی در جهـ راهکارهـ

ــالی  ــوزش ع ــرانآم ــت  ،ای ــده اس ــه ش ــژوهش   .پرداخت ــایج پ ــه نت ــه ب ــا توج ــگاه ب ــرای دانش ــش ب ــارت دان ــای ، تج ــه  ه ــران ن ای

ــذی     ــرورتی انکارناپ ــه ض ــه ب ــت، بلک ــک مزی ــط ی ــم   فق ــه مه ــه از جمل ــت، ک ــده اس ــدیل ش ــدن   ر تب ــاری ش ــای تج ــرین مزای ت

انــش و ثــروت،  افزایــی دهــم ایجــاد مشــاغل پایــدار،   هــا بــه محصــول،  در ایــران، شــامل جــذب و تبــدیل ایــده    دانــش 

ود اثــربخش و مولــد بــه فضــای کســب     آموختگــان بــرای ور هــای پژوهشــی، توانمندســازی دانــش   ســازی یافتــه تجــاری



هــای برتــر  بــوده و مخالفــت برخــی از دانشــگاهیان      هــا و تولیــد فنــاوری  ار، حمایــت و هــدایت در جهــت نــوآوری   و کــ

ــارکت در ف       ــتادان در مشـ ــل اسـ ــدم آزادی عمـ ــش، عـ ــارت دانـ ــده تجـ ــا پدیـ ــتبـ ــب و کـــ  عالیـ ــای کسـ ــود هـ ار، وجـ

ــاف  ــدم انعطـ ــی و عـ ــگا بوروکراسـ ــدیریتی دانشـ ــام مـ ــذیری نظـ ــگاهیان از  پـ ــنعت و دانشـ ــاالن صـ ــاوت فعـ ــگ متفـ ه، فرهنـ

باشــند. بنــابراین ایجــاد فرهنــگ مشــارکت و داشــتن الگــویی       ســازی دانــش در ایــران مــی   تــرین موانــع تجــاری  مهــم

ــتر      ــاد بس ــه، ایج ــنعت و جامع ــا ص ــگاه ب ــاط دانش ــرای ارتب ــومی ب ــی   ب ــت از دارای ــرای حمای ــانونی ب ــری، ق ــای فک ــای  ه اعط

هــای اقتصــادی   گســترش بنگــاه  ر در رشــد اقتصــادی، ی مــؤثواحــدهای تحقیــق و توســعه  هــای مالیــاتی بــه   معافیــت

هـــا از جملـــه هـــای مـــالی از آنســـازی دانـــش و حمایـــتانگیـــزه در دانشـــگاهیان بـــرای تجـــاریمحـــور، ایجـــاد دانـــش

 باشند.  دانش در ایران می سازیبرای تجاری ترین راهکارهامهم

 

گــویی نظــام آمــوزش   پاســخ بنیــان،هــای دانــش آمــوزش عــالی، شــرکت  ســازی  دانــش،  تجــاری :کلیــدی واژگــان

 عالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ضرورتی فلسفی در برنامه درسی آموزش عالیای: گیری بین رشتهتلفیق و جهت

 277ایوب گرشاسبی                                                                                                                                           

 278مرتضی بازدار قمچی قیه

 279علیرضا آوری                                                                                                                                               

 چکیده: 

ماهیت وحدتی و وجـودی   رسد که علوم ازهای علمی مختلف به نظر میوزافزون علم و دانش و گسترش حوزهبا توجه به گسترش ر

ی علـوم  رویـه های معرفتی است با تخصصی شـدن بـی  حوزهلم که از ترکیب علم در تمام شوند و سیما و صورت کلی عخود دور می

آمـوزش   سسـات داد مؤحاکم بر آموزش عالی و بـرون  یمیان فلسفه یشود. در واقع با روند تخصصی شدن علوم فاصلهمی دارخدشه

 در آموزش عالی چنـان شود و گاه متخصصان علوم مختلف روز به روز بیشتر می شود. چرا که شکاف میانعالی روز به روز بیشتر می

شود. لـذا تغییـر در   شی سپرده میشوند که اصل و ماهیت وجودی و فلسفی علوم به دست فراموغرق در جزئیات و فرعیات علوم می

نمایـد. از  آفرینش و آزادسازی عقل ضروری مـی  های درسی متناسب با غایتسمت برنامههای درسی آموزش عالی و حرکت بهبرنامه

بازگرداندن و بازتعریف رسالت دانشگاه که همانا توسعه به مثابه روش تربیت و  منظورای بهرشتههای بینگیریو جهت این رو تلفیق

یک ضرورت فلسـفی  مراتبی و نه یک سوژه، شمول و یک واقعیت سلسلهعنوان یک بصیرت جهانو بازتعریف عقل به نه غایت تربیت

 در برنامه درسی آموزش عالی ایران است.

 ایرشتهآموزش عالی، تلفیق، بین ،تربیت اسالمی، برنامه درسی کلیدی: واژگان

  

                                                             

ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی . دانشجوی دکتری برنامه4  

ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی. دانشجوی دکتری برنامه2  

بدنی و دبیر آموزش و پرورش تربیت. کارشناس 9  



 گذاری علمی و آموزشیهای رویکردهای علم شناختی پوپر و کوهن در سیاستتلدال

 آقابیگلو پور نجف عزیز پسند، گیتی فاطمه 

 

 چکیده:

. به اعتقاد پوپر، نخستین گام در فرایند علم حالت انباشتی نداردبرخالف نظر استقراگرایان،  ،گرایانابطال در رویکرد علم شناختیِ

اساس چنین دیدگاهی ه کمک مشاهده به آزمون گذاشت. برتوان آن را بکه می ای استبلکه ابداع فرضیه ،علمی نه مشاهده

به  ،هابرای ابطال آن ها و تالش جدینظریه یپیشرفت علمی به صورت آزمون و خطا یعنی روش حدس و ابطال و طرح جسورانه

گذرد، لذا برای آنها می یهای متهوّرانه و نقد و ابطال قدرتمندانهاز آنجا که راه پیشرفت علمی از بستر حدس کند.جلو حرکت می

توان نقد  ساز یعنی توانایی حدس و ابداع نظریات و متعاقباًباید نسبت به تقویت موارد بسترحجم و دقت نظریات علمی، می ارتقاء

های آموزشی و پژوهشی پیشنهاد گرایانه برای فعالیتهایی هستند که رویکرد ابطالاین موارد روح سیاست نظریات اقدام کرد. طبعاً

 دهد.می

ند گذارمی انپیش روی دانشمندرا ها حل آن ابزار ها مسائل و. پارادایمهاستثیر پارادایمأترشد و پیشرفت علم تحت ،در نگاه کوهن

 در بین دو "تطور نظریات"در داخل یک پارادایم معنایی متفاوت از  "پیشرفت علم"ها در رقابت با همدیگر بوده و در پارادایم و

در  شوند ولیقیقت متصور در پارادایم نزدیک میسمت حیک پارادایم در خالل پیشرفت، به نظریات داخل متفاوت است. پارادایم

، تطور نظریات به معنای پیشرفت جهت نزدیکی به یک حقیقت واحد نیست چرا که حقیقتی واحد در بین های متفاوتبین پارادایم

کید کرد. باید بر چند اصل سیاستی تأپذیر هستند. بر اساس نظر کوهن مینالذا نظریان مذکور قیاسدو پارادایم قابل تصور نیست ف

-برای طرح نظریات بدیع و غیرمرسوم در پاسخ به مسائل بحرانی داد. دوم اینهای مساوی باید آزادی علمی و فرصتکه میاول این

نند که در داخل علم ی مواجهه با مسأله سوق داد تا داشنمندان بداها و الگوهافرضکه نظریات جدید را به سمت شفاف کردن پیش

یاد پارادایم جدیدی که در بنیق رعایت کنند و یا اینباید قواعد آن را دقادایم در حال نشو و نمو هستند بنابراین هنجاری داخل پار

 پردازی هستند فلذا باید قواعد پارادایمی مختار خود را روشن نمایند.در حال نظریه

 گذاری علمی و آموزشیپیشرفت علمی، پوپر، کوهن، سیاست : واژگان کلیدی

  



 و اهدافی روشن فلسفهدر ایران از  ریزی آموزش عالی برنامهگذاری و لزوم تبعیت سیاست

 آقابیگلو پور نجف عزیز پسند، گیتی فاطمه

 چکیده:

اران و کارشناسان ذگها و سیاستحکومت یعنوان عامل توسعه و پیشرفت در هر مملکتی همواره مورد توجه ویژههآموزش عالی ب

از حدود  .باشدمیدر مسیر رشد و پیشرفت ور آنها بوده و اهداف آنها طراحی و کارا کردن نظام آموزش عالی متناسب با نیازهای کش

روشن  گیری شده است اما به دلیلای در آموزش عالی ایران پی سه دهه گذشته تاکنون بسیاری از اصالحات ساختاری و برنامه

 ان کیفیت،های زیادی از قبیل بحرهای توسعه آموزش عالی با چالش مهها و برنا فلسفه و اهداف بخش آموزش عالی، سیاستنبودن 

بیکاری ، جامعههای نیاز در قبالآموختگان ناکارآمدی دانش گرایی، تنش بین آموزش و پژوهش،رویه کمیت، مدرکبی یتوسعه

روبرو گردیده است. روشن و مواردی دیگر  هادولت دوشهای هنگفت آموزش عالی بر هزینه ،دانش آموختگان و مهاجرت نخبگان

و پاسخ درخور به تحوالتی که در آینده بر آن افزوده خواهد شد،  خودهای فعلی برای رویارویی با چالشاست که آموزش عالی ایران 

 .کشور باشد برگزیندو اقتضائات  هاای روشن که متناسب با ویژگیهای خود را بر اساس فلسفه باید از روزمرگی به در آید و سیاست

-ویژگی یمل دربارهتقلیدی و به دور از تأ و گاهاًنگاه سطحی رسد ناشی از ظر میبه ن فعلی در آموزش عالی که های  گذاریسیاست

های ساز و یا به جایگاههای تمدنهای ما را به دانشگاهتواند دانشگاهدر جامعه ماست، نمی کارکردهای آن آموزش و نهاد علم و های

جامع علمی کشور آمده است برساند چرا که به  یعالی و نقشهانداز آموزش و جهان و موارد دیگری که در چشم اول در منطقه

این کند. ی  تبعیت نمیهای آموزش عالی در ایران از منطق موجه و پایدارنظران این حوزه، هم اکنون سیاستاعتقاد برخی صاحب

ر مورد آموزش عالی ایران را در ای روشن دثیر نبود فلسفهأآموزش عالی در ایران، ت یهای توسعهمقاله عالوه بر توصیف ویژگی

-گیری از مباحث نظری و بررسیضمن نتیجه و کندهای آموزش عالی تجزیه و تحلیل میریزیو برنامه ها-مشکالت فعلی دانشگاه

ی را گیری نموده و راهکارهایلزوم وجود فلسفه آموزش عالی را نتیجههای موجود، ناموزونی برای رفع  ،ایهای میدانی و کتابخانه

 دهد. برای رسیدن به اهداف روشن در آموزش عالی پیشنهاد می

 گذاری، فلسفه آموزش عالی، اهداف آموزش عالیآموزش عالی در ایران، توسعه، سیاست :کلیدی واژگان

 

 

 

 

 

 



 المللی شدن آموزش عالی؛ رویکردها، الزامات و راهبردهابین

 280هدی السادات محسنی                                                                                                                           

 281شرمین موالیی                                                                                                                                            

 چکیده: 

 المللی بینو  شدن جهانی یعنی متمایز؛ اما سو،هم یپدیده دوعالی، با  جهانی، آموزش نظام و تحوالت ارتباطات دنیای گسترش با

ملی داشته باشد تا  یکه ریشهآنکنند که بیش از ها با مشکالتی دست و پنجه نرم میدر دنیای امروز، انسان است. شده روبرو شدن

برای برطرف کردن لذا  اند وبه عبارت دیگر، این مشکالت جهانیالمللی دارند. ها را از میان برداشت، منشأ بینبا عزم ملی بتوان آن

 همواره جهانی، تحوالت با گامهم نیز ایران عالی آموزش در این راستا نظام المللی ضروری است.بین یهای سازندهآنها، نگرش

مبادرت  جهانی و ملی سطح خود در جایگاه تقویت به ساله،انداز بیستی پنجم توسعه و چشمبرنامه قالب تا در است کوشیده

المللی شدن آموزش عالی و بین مفهومحاضر ابتدا به بررسی  یباشد. لذا مقاله نوین یجامعه گوناگون نیازهای گویورزیده، پاسخ

-جایگاه محوری همکاریها، المللی شدن در سطح دانشگاهاین مقوله پرداخته و ضمن بیان رویکردهای مختلف بین اهمیت و ضرورت

المللی شدن ره به موانع موجود بر سر راه بیناست. سپس ضمن اشارا مد نظر قرار داده اسناد باالدستی در  المللیبین-های علمی

المللی های بینکننده همکاریراهبردها و عوامل تقویتها پرداخته و در نهایت شدن دانشگاهالمللی ها، به بیان الزامات بیندانشگاه

 منظور تحقق این مهم در کشور ارائه کرده است. بهرا  آموزش عالی

 المللی، آموزش عالی بین-علمی هایهمکاری شدن، المللی بین :کلیدی واژگان
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 آورد دانشگاه متعالیانسان فرهیخته؛ ره

 ابراهیم مزاری                                                                                                                                         

 کاظم فتح تبار فیروزجائی                                                                                                                                            

 کبری خباره                                                                                                                                      

 چکیده : 

منظور، ابتدا انسـان   پژوهش حاضر با هدف تشریح مفهوم انسان فرهیخته و تحلیل نقش دانشگاه در تحقق آن انجام شده است. بدین

هیختـه در آمـوزش عـالی از طریـق     تشریح گردیده و سپس مسیر تحقـق انسـان فر   «تعالی»خته و دانشگاه متعالی با محوریت فرهی

ها و اسـناد علمـی، انسـان     به نتایج پژوهش ءتحلیلی بوده که با اتکا-شده است. روش پژوهش حاضر توصیفیدانشگاه متعالی تبیین 

ـ    فرهیخته و سازمان ر )دانشگاه( متعالی و پیوند بین این دو تبیین گردیده است. براساس پژوهش حاضر، انسان فرهیخته بـا تأکیـد ب

رو انسـان فرهیختـه    های مختلف تجربه کند، تعریف شده است. از ایـن  ها و زمان مفهوم تعالی و نقشی که فرد ممکن است در محیط

باشـد.  مـی  "متعـالی "هـانی و نهایتـاً مـؤمن    ج یملی، عضو جامعه چون فرد، عضو خانوادگی، شاغل، شهروند، عضو دارای ابعادی هم

ترین نوع  فرهیخته جز با آموزش و یادگیری ممکن نخواهد بود که در این میان آموزش عالی، عالیفرهیختگی و تحقق مفهوم انسان 

نماید. از طرفی، هر دانشگاهی توان تحقق مفهـوم انسـان فرهیختـه را نخواهـد داشـت مگـر        آموزش را در تحقق این مهم عرضه می

مفهوم تعالی، دانشگاهی خواهـد توانسـت بـه تحقـق مفهـوم انسـان       که خود، دانشگاهی متعالی باشد. بر این اساس، با تمرکز بر  این

انداز، فرهنگ و جو، ساختار سـازمانی، فراینـدهای سـازمانی،     عمل بپوشاند که از مدیریت و رهبری، رسالت و چشم یفرهیخته جامه

 برخوردار باشد. "متعالی"های انسانی  های پرسنلی و نهایتاً منابع و سرمایه نظام

 

 آموزش عالی، دانشگاه متعالی، فرهیختگی، انسان فرهیخته  یدی:کل واژگان

 

 

 

 



 

 موزش عالیشت به پاییدیا در عصر جهانی شدن آضرورت بازگ

 232محمد حسن میرزامحمدی

 پژوهش : یلهبیان مسأ

جای تأثیر زیادی بهویژه در آموزش عالی در تمام ابعاد زندگی ما، به، این پدیده .کنیمزندگی می239 "جهانی شدن"ما در عصر 

و غیره، « المللی کردن آموزش عالیبین»، « آموزش عالی جهانی»هایی مانند توان از واژهروز میای که امگونهگذاشته است. به

به دو بخش مثبت و منفی تقسیم کرد. تأثیرات مثبت آن، با توان تأثیرات جهانی شدن بر آموزش عالی را می .صحبت به میان آورد

 ن را هوشیارانه موردگیرد، اما الزم است تأثیرات منفی آستفاده قرار می، مورد استقبال و اهای زندگی امروزبه ضرورتتوجه 

"پاییدیا". بازگشت به شناسایی قرار داده و مرتفع نمود
دن به اهداف واقعی خود مدد رساند. با موزش عالی را در رسیتواند آمی 231

ت به پاییدیا چه ، بازگششدن آموزش عالی حاضر این است که در شرایط جهانی یاصلی مقاله یلهتوجه به مراتب فوق، مسأ

 ؟کندضرورتی  پیدا می

 االت پژوهش :سؤ

 باشند؟وزش عالی در عصر جهانی شدن چه میمهای آ. ویژگی4

 باشند؟شت به پاییدیا در عصر جهانی شدن آموزش عالی چه میهای بازگ. ضرورت2

 پژوهش : چهارچوب نظری

-امعه در شرایط جهانی شدن بپردازد، و از سوی دیگر، بایستی انسانسو باید به پرورش نیروهای مورد نیاز جآموزش عالی از یک

طور معمول بر نوعی از به. جهانی شدن خود و جهان پیرامون خود بپردازندهایی با قدرت تفکر پرورش دهد تا بتوانند به فهم 

، بر که پاییدیا(، در حالی4931دهد ) کارنوی ، ه را محور قرار میهای در حال تغییر و بازاری شدد که نیازآموزش عالی تأکید دار
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های آموزش عالی در در این مقاله، پس از بیان ویژگی ( .2003،  237شود )ساهااصالت فرد و فرهنگ بنا نهاده می محور پرورش

 .گیردتأکید قرار می پاییدیا در این عصر مورد توجه و هایهای بازگشت به آموزهعصر جهانی شدن، ضرورت

 شناسی پژوهش:روش

یل مفهومی: در این شیوه از تحلیل، مفاهیم ( تحلالف باشند:به این شرح می ،مورد استفاده در تدوین این مقالههای پژوهش روش

ده از پاییدیا های استفاضرورت، تحلیل مفاهیم فوق ؛ ب( استنتاج: براساسگیرندن و پاییدیا، مورد تحلیل قرار میجهانی شدکلیدی 

 .گیرداستنتاج قرار می موزش عالی  مورددر عصر جهانی شدن آ

 :های پژوهشی یافتهخالصه

 ؟باشندوزش عالی در عصر جهانی شدن چه میمهای آویژگی  -4

توان به این موارد ن میثبت آهای ماز ویژگی. باشدای دو دسته ویژگی مثبت و منفی میدار ،آموزش عالی در شرایط جهانی شدن

های نوین، تولید ثروت، و تخصصی گویی به نیازهای اجتماعی، استفاده از فناوری، پاسخاشاره کرد: انطباق با تغییرات سریع جهانی

شدن را به این شرح جهانی  موزش عالی در شرایطهای منفی آتوان برخی از ویژگیمی ،های مثبتدر کنار این ویژگی .شدن دانش

 ها .گرایی افراطی  و تأکید بر استاندارددانش ) لیوتار(، رقابت، تخصص : بازاری شدنبرشمرد

 باشند؟شت به پاییدیا در عصر جهانی شدن آموزش عالی چه میهای بازگضرورت  -2

از محورهایی . برخی ناپذیر استبازگشت به پاییدیا، ضرورتی اجتناب ،منظور عبور از مشکالت آموزش عالی در عصر جهانی شدنبه

تأکید بر همکاری به جای رقابت، توجه  ،جه به دانش واقعی به جای اطالعات: توباشندها تأکید دارد به این شرح میکه پاییدیا بر آن

توجه به تنوع فرهنگی در آموزش عالی  ،گرایی افراطیای تخصصج( به4934)میرزامحمدی و همکاران،  231«آموزش آزاد»به 

د میان ایجاد پیون ،های آموزشی و درسی در آموزش عالیمیراث فرهنگی و تمدنی در برنامه ، توجه به(2003،  235دیمیتریادیس)

 .دلی بشر، و توجه به آگاهی انساننوعی و همتأکید بر هم ،توجه به یگانگی انسان ،فرهنگ بومی و فرهنگ جهانی
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 گیری:نتیجه

های مثبت و منفی نامند. این جریان برخی ویژگید جریانی شده که آن را جهانی شدن می، واریکموآموزش عالی در قرن بیست

. بازگشت به پاییدیا های مثبت این پدیده در آموزش عالی استفاده و از معایب آن عبور کردتوان از ویژگیدارد. با نگاه درست، می

 . ن به اهداف واقعی خود یاری رساندقرار داده و این نظام را در رسید مسیر پیشرفت عالی را درموزش تواند آمی

 موزش عالی جهانی شدن، پاییدیا، آ واژگان کلیدی :

 منابع :برخی 

 انتشارات گام نو.: ، ترجمه حسین علی نوذری ، تهران شرایط پست مدرن : گزارشی درباره دانش  (4931)لیوتار ، فرانسوا

، ترجمه محمد حسن میرزامحمدی ریزان باید بدانندبرنامه چهآموزشی: آنجهانی شدن و اصالحات ( 4931کارنوی، مارتین )

 و محمد رضا فریدی .

، تهران : ی آزادی و آموزش و پرورش آزادنظریه(  4934، و علی صحبت لو )میرزامحمدی، محمد حسن. فاطمه زیبا کالم مفرد

 هد .انتشارات دانشگاه شا

Saha. D (2008) The need for universal education in the emerging age of global society, Paideia: 

education in global era, international center for Greek philosophy and culture, V. 1, P.P. 202-

206. 

Dimitriatis. S (2008) The modern import of classical education, Paideia : education in global 

era , international center for Greek philosophy and culture, V . 1, P.P. 59-66 

 

 

 

 



 آموزش عالی ییربرای تغ (های تربیتی)ره( )مبانی، اصول و روش بررسی تربیت دینی از منظر امام خمینی
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  چکیده:

مورد استفاده برای که )ره(  های تربیت دینی از منظر امام خمینیتحلیل اسنادی، مبانی، اصول و روشپژوهش حاضر با روش  در

 )آثار مربوط و منتسب به امام خمینی منابع دست اول یآماری کلیه یجامعه باشد، مورد بررسی قرار گرفته است.آموزش عالی می

 است که در نشریات و )ره(سات و اقوال منقول از امام خمینیها و جلسخنرانی و منابع دسته دوم از منابع غنی اسالمی و )ره(

شده و بر این  هدفمند انجام یگیری به شیوهباشد و نمونهت مربوط با موضوع تحقیق موجود میهای اینترنتی و تحقیقاسایت

رد تحلیل قرار های حاصل از پژوهش موو یافته برداری بودهگردیده است. ابزار پژوهش نیز فیشالذکر استفاده اساس از منابع فوق

تأثیر ظاهر بر باطن،  امام خمینی)ره( شامل شش مبنا: ( مبنای تربیت از منظر4از:  اندها عبارتفتهترین یاگرفته است که عمده

ثیر ظاهر بر مبنای تأ (2است.  ،ورزی، خداجویی و بندگی خدا، کرامت، جذبه حسن و احسانباطن بر ظاهر، عقالنیت و اندیشه ثیرتأ

ظاهر( و مبنای  )ارتباط باطن و ثیر باطن بر ظاهر شامل تحول باطنیمبنای تأ و پذیری انسان()تغییر باطن شامل اصل تغییر ظاهر

و مبنای کرامت شامل اصل فطرت و  ءورزی شامل اصل اعتدال و مبنای خداجویی و بندگی خدا شامل اصل ابتالعقالنیت و اندیشه

باشد یادشده دارای ده روش تربیتی میل مجموع شش مبنا و شش اصودر (9 مبنای جذبه حسن و احسان شامل اصل تواضع است.

-روش سازی این مبانی و اصول وگامدر نهایت برای تغییر و هم )ره( مستند شده است. که همگی از منابع منتسب به امام خمینی

 ه شده است.ائار یهای تربیتی برای تغییر در آموزش عالی راهکارهای

 آموزش عالی های تربیت،نی تربیت، اصول تربیت، روشی، مباامام خمینی)ره(، تربیت دین واژگان کلیدی:
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 ضرورت بازگشت به پایدیا در عصر جهانی شدن آموزش عالی 

 

 230محمد حسن میرزا محمدی

 چکیده :

برای  .وردهای پایدیا برای آموزش عالی در عصر جهانی شدن به انجام رسیده استاحاضر با هدف استخراج و معرفی دستپژوهش 

-ی یونان چه میهای پایدیا در فلسفهویژگی (الف: بندی شده استرسیدن به هدف فوق، سه سؤال پژوهشی به این شرح صورت

وردهایی برای آموزش عالی ابازگشت به پایدیا، چه دست (ج باشند؟شدن چه می های آموزش عالی در عصر جهانیب( چالش باشند؟

های یافته .باشدفهومی، و از نوع تفسیر مفهومی میروش مورد استفاده در تحقیق حاضر، روش تحلیل م شدن دارد؟ در عصر جهانی

تواند ان، پایدیای سقراطی/ افالطونی مییون یپایدیا در فلسفه یدهد که از میان رویکردهای گوناگون دربارهتحقیق نشان می

ایی های آموزش عالی در عصر امروز چالشجهانی شدن بر .داشته باشدوردهای مهمی برای آموزش عالی در عصر جهانی شدن دستا

مداری، و حرکت به گرایی و تخصصتوان به بازاری و غیرارزشی شدن دانش، افراط در حرفهها میی آنرا ایجاد کرده که از جمله

-تواند برای هر یک از چالشپایدیا، می بازگشت به .های گوناگون آموزش عالی اشاره کردیک نواختی و استاندارد شدن مؤلفهسوی 

ها، روی توان به محور قرار دادن ارزشها میی آنوزش عالی عرضه کند که از جملهکار مناسبی را در آمهای جهانی شدن، راه

توجه به اشکال مختلف دانش، تأکید بر  زش و پرورش آزاد، توجه به آموزش و پرورش عمومی،آوردن به دانش حقیقی، تأکید بر آمو

هر یک از این موارد، در متن  .های گوناگون اشاره کردوجه به تنوع فرهنگی و شناخت تمدنای، و ترشتهبرنامههای درسی میان

  .مقاله با تفصیل بیشتری بیان شده اند

 وردهاها، دستاا، جهانی شدن، آموزش عالی ، چالشپایدی :کلیدی واژگان
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 های جدید در آموزش عالیی فناوریو توسعه وریناف یفلسفه 

منصورنژاد محمد  

 چکیده:

رد بررسی قرار گرفته است. آموزش عالی مو های جدید دری فناوریتوسعه فناوری و یتبیین رسالت فلسفه ،ی حاضردر مقاله

زندگی کنونی  یناشی از جایگاهی است که فناوری در عرصهجایگاه مهمی در آموزش عالی امروز دارد و این امر  های جدیدفناوری

 یسازی در زمینه( چرا آموزش عالی نیاز به فرهنگ4توان دست یافت: ها میاین پرسش در این مقاله به پاسخ بشر یافته است

در  های جدید( جایگاه فناوری9 آموزش عالی چگونه است؟ یآفرینی فهم فلسفی از فناوری در عرصه( تأثیر2 فناوری دارد؟

 قرار بررسی آموزش عالی مورد بر اطالعات فناوری مفهومی و نظری ثیرتأ نوشتار، این چنین درهم های ما چگونه است؟دانشگاه

 کردییدر رو دیباآموزش عالی . شد خواهد تحلیل شده، آموزش عالی مطرح برای فناوری این دامن در که ایتازه مفاهیم. گیردمی

آموزش  فناوری اطالعات، ییگانه است؛ از سومالقات، دو نیا فناوری اطالعات مالقات کند. حاصل یدهیبازشناسانه و نقادانه با پد

 عین درخواهند کرد.  یآموزش هایطیتر، وارد محبو مهذ تردهیفناوری اطالعات را گز گریخواهد ساخت و از سوی د تریرا غنعالی 

 . گذشت خواهد نظر از نیز آمده میان به نوظهور مفاهیم این به نسبت که نقدهایی حال،

آوری و سپس های تحقیق، در رابطه با سؤاالت پژوهشی، جمعحلیلی است؛ به این صورت که یافتهتـروش پژوهش حاضر توصیفی

بندی کرده و جزئیات برای آمده را طبقهدست ه، اطالعات بی بعدتر تنظیم شده است و در مرحلهصورت خالصهانتخاب،متمرکز و به

ای از شواهد و ط میان موضوعات را بررسی کرده و در نهایت، براساس زنجیرهسپس رواب شود.بی به حالت کلی آورده مییادست

 گیرد.گیری صورت میایجاد روابط منطقی، میان مطالب نتیجه

بشر و  یزندگ شده و قرن گذشته کیدر  ژهیوهب ،فناوری یهتوسع و رشدباعث  های جدیدفناوری جایگاه و چگونگی استفاده از

 زیتوسعه بر همه چ نیای هثمر نیترعنوان مهمبه یکه فناور یابه گونه ؛را به شدّت دگرگون کرده است انسانی جوامع یچهره

 .شودیکشورها محسوب م یماندگعقب ای شرفتیپ زانیم سنجشی شاخص برا نیترافکنده است و اکنون به مثابه مهم هیسا

 ،م مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این زماناز اواخر قرن نوزده دیرینه است و تقریباً فناوری بسیار یبحث از فلسفه یسابقه 

آن نسبت  هایی بنیادی نسبت به فناوری و تهدیدنقد ،ثیر آن بر فرهنگ عامهی زندگی عمومی و تأفراگیرشدن فناوری در عرصه

 به حیات بشری را دامن زد و کسانی چون نیچه، اشپنگلر و یاسپرس در این زمینه به نقد و نظریه پرداختند.



 وریی آموزش فنام فلسفهمفهو 

 کاربرد معنای به آموزشی فناوری و آید می سیستماتیک برخورد معنی به Technologia یونانی یریشه از آموزشی فناوری یواژه

 .(4930)فرادانش، باشد  می عملی مقاصد برای دانش

 ،اروپایی کشورهای اقتصادی هایهمکاری سازمان به وابسته آموزشی هاینوآوری و تحقیقات مرکز مدیر گاس. آر. جی نظر از

 و جمعی ارتباط نوین هایروش مزایای از که فراگیر سیستم یک استقرار و یافتهسازمان طرح: از است عبارت آموزشی فناوری

 .(4930)فرادانش،  کند می گیریبهره کالس بندی سازمان و بصری وسایل و ابزار تدریس، جدید های شیوه

برخوردار است  ییهایژگیاز و یورافن ،کردیرو نیدر ا نگرد.یم ارزشیچندـفرهنگیـیعیطب یچون امر یورا، به فنیورافن یفلسفه

 یشناسیو فرهنگ دو منطق و هست یورافن دارد.ی فرهنگ اجتماع زیو ن یآدم یشهیو اند عتیدر طب شهیر یورافن :از جمله

 ای یبیتخر ریثأ. ترندیگیمآنها را دربر یهر دو ،، به درجات مختلفیمختلف بشر قیها و عالبلکه ارزش ندندار زیمنفک و متما

است.  شیخو یارزشچند صهیبودن از خص بارور ایشدن  یته یجهیبلکه نت ستیآن ن در یاز منطق ذات ی، ناشیورافن یسازنده

 چند یصهیخص نیمأدر گرو ت زیاز هر چ شیامر ب نیمورد نظر است و ا فو هم در مصر دیهم در تول یورادر ارتباط با فن تیولئمس

 .(31،ص 4934 ،ی)باقر آن است یارزش

 :باشیممی ، نیازمند شرایط زیرعالی های جدید در آموزشاستفاده از فناوری منظور به

 های مناسب فناوری اطالعات و ارتباطاتفراهم کردن ساختار

 گذاری در فناوری اطالعات و صنایع وابستهافزایش میزان سرمایه

 ن های آلف و قانونؤاخالقی مرتبط به قانون حق مرعایات اصول 

 های آموزشی به منظور ارزیابی از دانشجویان و اساتید استانداردوضع قوانین و 

 یدهای آموزشی ضمن خدمت برای مسئولین، کارمندان و اساتوضع قوانین برای حضور در دوره

 های آموزشی پشتیبانی از سیستماندازی و از نیروهای انسانی مناسب جهت راهاستفاده کردن 

 های خصوصی در این زمینه فناوریگذاری دولت و بخشسرمایه

 رز تفکر سنتی جامعه در رابطه با آنآموزش و تغییر ط یسازی در زمینهفرهنگ

 معتبر جهانی ینامهگواهی یالمللی به منظور ارائهگی و ارتباطات گسترده در سطح بینهماهن

 عالی: در آموزشوری فنا آموزشبخشی از مزایای استفاده از



جام کار را کاهش و در نتیجه زمان ان ؛ش سریع اطالعات و انتقال فوری آنمحاسبه و پرداز افزایش سرعت انتقال یادگیری و بازدهی

 کند.میفراهم  دانشجویاندهد. تکنولوژی اطالعات امکان جستجو و دستیابی سریع به اطالعات را برای وری را افزایش میبهره

های یتکند. در انواع فعالمین و تضمین میأت دانشجویانتکنولوژی اطالعات دقتی باال و ثابت را برای  ؛افزایش دقت یادگیری

 پردازشی و محاسباتی دقت کامپیوتر به مراتب بیشتر از انسان است.

حمل و نگهداری حجم زیادی دیگر لزومی به  ؛کارگیری آنبا توسعه تکنولوژی اطالعات و به کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطالعات

 العات چندین کتاب را ذخیره نمود.اطتوان در هر دیسک فشرده مک درسی وجود ندارد. به راحتی میهای درسی و کاز کتاب

اری اعمال دهد و بسیفیت در انجام کارها را افزایش میاستفاده از تکنولوژی اطالعات شفا در ایجلوگیری از اعمال نظرهای سلیقه

 گردد.می دانشجویانهای استانی از طرف این مزیت کلیدی منجر به رفع تقلبکند. نظرها را حذف می

-و اولیای آنان از طریق شبکه دانشجویانها و مراجعات ولوژی اطالعات بسیاری از استعالمبه کمک تکن ؛وقتر تمامایجاد امکان کا

 گیرد.صورت خودکار انجام میهای کامپیوتری و به

های سیستم چنینکنفرانس و همکنفرانس، ویدئومخابرات، تلفن، تله اساتید و دانشجویانایجاد امکان همکاری از راه دور برای 

 هایی از کاربردهای تکنولوژی اطالعات در این زمینه هستند.و غیره نمونه EDI همکاری مشترک،

شود و انجام کار ه باعث انجام تعداد کار بیشتر میخصوص افزایش سرعت کهبا توجه به موارد فوق ب عالیهای آموزش کاهش هزینه

 گردد.میجویان و دانش هادانشگاهها برای باعث کاهش مقدار زیادی از هزینه نتیجهریابد و دوری سیستم افزایش میوقت، بهرهتمام

. آموزش فناوری و فناوری ماهیت فناوری است یبارهرمل فلسفی و اندیشیدن دهای بشری نیازمند تأچون سایر پدیدهفناوری هم

فناوری نیازمند بحث و  یهای مختلف فلسفهگونه رد.ملی با دقت کافی صورت پذیاز جمله در گرو آن است که چنین تأ ،اطالعات

 یدر نظام آموزشدهند. فناوری آموزشی را در قالب خود شکل می بررسی است زیرا بعضی از آنها شهرت یافته اند و در عمل ذهن ما

 کیمنبع مطالب صرف به  کیرا از  یشود. نقش مربیم یو ارتباطات یاطالعات میبه منابع عظ انیمرب و انیمترب یابیباعث دست

 یم یمرب یانهیو سوگرا یو اجتناب از قضاوت ذهن یبه مترب یباعث بازخورد فور نیچنکند. و همیم لیپروسه تبد ریراهنما و مد

 دهد.یم شیافزا یریادگی یرا برا دانشجویان یزهیانگ شود و



 یکه سر کالس از ابزارها یانی. مربکندیم رییتغ زین یمرب سیتدر ینحوه یاطالعات و ارتباطات به نظام آموزش یورود فناور با

تواند اثرات  یم سیتدر یدر برنامه Ictاند که ادغام افتهیدر قاًیمطالب تواناترند بلکه عم انیدر ب تنهاکنند نهیاستفاده م یتکنولوژ

-فشرده به یهااستفاده از کتاب از لوح یجاتوان بهیم نیچنهم .ندبرسا ییتفکر را به سطح باال تیو قابل ادهد شیرا افزا یریادگی

نظام آموزش دارد  یمثبت برا ریثأت شتریاطالعات و ارتباطات ب یتوان گفت که فناوریم جهیاستفاده کرد. در نت یعنوان کتاب درس

و آشنا کردن آنان با  انیمرب یبراخدمت نِضم یهابا گذاشتن کالس دیبا ی. نظام آموزششودیم عالیو باعث تحوالت نو در آموزش 

 ،ی فناوری آموزشی و رویکردهای آندر این بحث فلسفه تحول در نظام آموزش گام بردارند. جادیدر جهت ا دیجد یهایفناور

 گرفت. خواهد مفهوم تکنولوژی آموزشی و فناوری اطالعات و ارتباطات و فلسفه و ماهیت آنها مورد بررسی قرار

 فناوری اطالعات و ارتباطات ،فناوری، آموزش عالی، فلسفه، توسعهواژگان کلیدی: 

 منابع

 93-2 دوره ران،یا یعلوم کشاورز مجله ،اطالعات یثر بر کاربرد فناورؤم یهاسازه یواکاو (.4931) .آصف ،یمیکر؛ ی،علیاسد

 2،شماره:

بر نقش  دیکأآموزش و دانش با ت یدر توسعهطات اطالعات و ارتبا ینقش فناور (.4931)  یعل ،یدیحم؛ ررضایام ،یاصناف 

 رانیا یاطالعات و مدارک علم مرکز ،یمجاز یهاکتابخانه

 4و دوم ،شماره  ی، سال سدانشگاه تهران یتیو علوم ترب یشناس، مجله روانیو آموزش فناور ی(. فلسفه فناور4934، خسرو )یباقر

 57-33، ص

کنفرانس  نیسوم ران،یفوالد ا یشده در شرکت مل برگزار یآموزش یهادوره یاثربخش یابیو ارز یبررس (.4931.)احمد ،یریبزاز جزا

 تیریمد یالملل نیب

ارتباطات و اطالعات،مرکز اطالعات  یفناور ن،یاوالدیتانیبر یآموزش ی(. موسسه ارتباطات و فناور4933.)درضای،،مجیپاسبان رضو

 رانیا یمدارک علمو

اطالعات و  یفناور یتیترب-یآموزش ینقش ها یمفهوم ی(.الگو4937.)ی،قربانعلیمیسل-ا،ناصرین یموحد-،جهانبخشیرحمان 

-11ازدهم،صیواحد خوراسگان،شماره دهم و  یدانشگاه آزاد اسالم یتیارتباطات در آموزش و پرورش،دانش و پژوهش در علوم ترب
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 یعات و ارتباطات در آموزش و پرورش و ارائه راهکارهااطال یمطالعه نقش معلمان در کاربرد فناور(. »4939، آمنه) یمانیسل

 ،دانشگاه تربت معلم یتیو علوم ترب ی، دانشکده روانشناس یآموزش یارشد تکنولوژ ینامه دوره کارشناس انیپا ؛«یشنهادیپ

 زانیو سنجش م ییسازنده گرا کردیبر اساس رو ییابتدا یاضی(. نرم افزار آموزش ر4939.)،محمودیمهر محمد-یزاده ،مصطف خیش

 3سوم،شماره : ،سالیآموزش یهاینوآور ،فصلنامهیعلوم اسالم یوتریکامپ قاتیآن،مرکز تحق یاثر بخش

 ،پژوهشکدهیوتوسعه فرهنگ یاطالعات و ارتباطات در نطام آموزش ی(.نقش فن آور4931زاده،الهه.) یدریح-،رضایریام یصالح

 47شماره: ک،پژوهشنامهیاستراتژ قاتیتحق

اطالعات در  یاز فناور یریبهره گ ییچرا یاطالعات : بازخوان یفناور یشناس ی(. هست4934) نی،پرو یبازقند د،ی،سع یضرغام

 -420( : 2) 2،  تیو ترب میتعل ی، پژوهش نامه مبان تیترب

 47 شماره: آموزه، هینشر اطالعات در آموزش و پرورش، ی(.فناور4934.)ندختی،شهیعال

 مدارس هوشمند یآموزش یسسه توسعه فناورؤاطالعات و آموزش و پرورش، تهران : م یفناور. (4931) می، رح یعباد

 یآموزش یمجتمع فرهنگ یمطالب و مقاالت علم در بهبود آموزش معلمان، اطالعات یفناور ریثأت یبررس (.4933زهره.) ،یغفار

 روزنامه رسالت ،ییعالمه طباطبا

 هیمنطقه بشرو ،یمیطالعات در آموزش شا یفناور گاهی(. جا4937.) بهیفرزاد، ط 

 4930سمت،  ،یآموزش یتکنولوژ ینظر یفردانش، هاشم، مبان 

 71فصلنامه کتاب  اطالعات در آموزش، ی(.نقش فناور4934.)،ربابهیفرهاد

 نامهپژوهش ک،یاستراتژ قاتیاطالعات در آموزش و پرورش، پژوهشکده تحق یتوسعه فناور ی(.راهکارها4931.)رای،حمیاسیک

 47شماره:

 

 

 

 های تربیتی (امام سجاد )ع( )مبانی، اصول، روشبررسی تربیت اخالقی از منظر 
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 چکیده:

مورد استفاده برای که  اخالقی از منظر امام سجاد )ع(های تربیت تحلیل اسنادی، مبانی، اصول و روشپژوهش حاضر با روش  در

( ()آثار مربوط و منتسب به امام سجاد)ع آماری کلیه منابع دست اول یجامعه باشد، مورد بررسی قرار گرفته است.آموزش عالی می

های است که در نشریات و سایت ها و جلسات و اقوال منقول از امام سجاد)ع(م از منابع غنی اسالمی و سخنرانیو منابع دسته دو

شده و بر این اساس از منابع  هدفمند انجام یگیری به شیوهباشد و نمونهت مربوط با موضوع تحقیق موجود میاینترنتی و تحقیقا

است که های حاصل از پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته برداری بوده و یافتهگردیده است. ابزار پژوهش نیز فیشالذکر استفاده فوق

ی و بندگی خدا، عقالنیت و خداجوی منظر امام سجاد)ع( شامل شش مبنایمبنای تربیت از ( 4رتند از: ها عباترین یافتهعمده

بندگی خدا شامل اصل تقوی  ( مبنای خداجویی و2پذیری انسان، جذبه حسن و احسان است. ورزی، کرامت، ضعف، هدایتاندیشه

کر و مبنای کرامت شامل اصل عزت و مبنای ضعف شامل اصول ورزی شامل اصول اعتدال و تذشهو زهد و مبنای عقالنیت و اندی

پذیری انسان شامل اصول تبلیغ و ارشاد و تعلیم و مبنای جذبه حسن و احسان شامل اصول ی صدر، مسامحت و مبنای هدایتصعه

باشد که همگی از می یک روش تربیتیورای بیستشده دا در مجموع شش مبنا و یازده اصول یاد (9 فضل، تواضع و آراستگی است.

های تربیتی روش سازی این مبانی و اصول وگام)ع( مستند شده است و در نهایت برای تغییر و هم منابع منتسب به امام سجاد

 ه شده است.یی ارائبرای تغییر در آموزش عالی راهکارها

 آموزش عالی های تربیتی،ل، روش)ع(، تربیت اخالقی، مبانی، اصو امام سجادواژگان کلیدی: 

 

 

 

 بررسی نقش آموزش عمومی و آموزش عالی در رشد فرهیختگی و تعالی اخالقی

                                                          

                                                             

کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت ؛ . 4 Email:ziamosavi17@yahoo.com 

؛ ریزی درسی ارشناسی ارشد برنامهک. 2 Email:moradypor@yahoo.com 
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 چکیده: 

-جوامع انسانی است. یقیناً انسان از طریق تمسک به اصول اخالقی و ارزشی است که می ءتوجه به اصول و تعالی اخالقی رمز بقا

ثری که موجبات رشد و تعالی اخالق را برای افراد یک جامعه های مؤهای درونی و برونی در امان باشد. یکی از محیطتواند از بحران

سزایی در رشد و تعالی اخالقی ایفا آموزش عمومی سهم به سازد، محیط آموزشی است. در حقیقت نظام آموزشی خصوصاًفراهم می

نظام آموزشی برخاسته از روح آزاداندیشی و کند. البته باید توجه داشت که نوع نظام آموزشی بسیار اهمیت دارد؛ به عبارتی می

آموزش عالی به نوعی باید از  ای در رشد و تعالی اخالقی دارد. رشد و تعالی اخالقی در نظامبخشی و لیبرال سهم عمدهرهایی

کارگیری آن است، باید ی تئوری و نظری عبور کرده باشد. با توجه به ماهیت نظام آموزش عالی که در پی تولید علم و بهمرحله

 ی ظهور و عمل رسیده باشد. شاهد آن باشیم که اصول اخالقی افراد در این مرحله به منصه

 گذارد، فرصتی را جهت پیشبردثیر میها تأهای فکری و مهارتی دانش دانشجویان، تواناییایهکه بر پآموزش عالی عالوه بر این

ی آینده کند. آموزش عالی نقش مهمی در شکل دادن جامعهاجتماع عرضه می یعنوان افراد و اعضادیگر ابعاد رشدی دانشجویان به

ترین بخش (. آموزش عالی مهم2044و والدین فردا هستند )کوینلن،  والن، شهروندان، فعاالنارد؛ چراکه دانشجویان دانشگاه مسئد

ها و از مجموعه اقدامات آموزش خصوصی و عمومی است. عالوه براین، دسترسی گسترده به آموزش عالی موجب گردیده که نگرش

ثیر قرار تأذارد و هم تحتهای مدارس خصوصی و عمومی هم تأثیر بگها از طریق نظامها در آموزش عالی بر نگرش و کنشکنش

میت دارد این است که چه اهتوان نادیده گرفت. آن(. نقش آموزش عالی را در تعالی اخالقی افراد جامعه نمی4334بگیرد )تامسون، 

 باشد.ثیر چیست و تا چه اندازه میاین نقش و تأ

رد متفاوت قابل تشخیص و تمـایز اسـت. رویکـرد اول رویک ثیر نظام آمـوزش عـالی کـشور بـر نظـام ارزشـی جامعـه دوأباب ت در

داند. اما ملی می یاقتدار و توسعه یالزمه کیـد داشـته و تقویـت آن راأو دینـی ت های بومی و فرهنگی محلـیارزش تبـر اهمیـ

استقالل و آزادی  مقوله بـر اهمیـتنگرد در این ثیر آن بر ارزش میأآموزش عالی و ت یقولهم رویکرد دوم از دیـدگاهی غربـی بـه

دیدگاه اول بر نقش و د. کید دارأیستم ارزشی خاص تبندی به یک سپای هـای ارزشـی مختلـف و رهـایی ازنظـام یفرد در مطالعه

منشاء  را آنکیـد دارد و أاعم از سیاست، فرهنگ و اقتصاد ت بر تمام شئون جامعه ثیر آنأنظام آموزش عالی و دانشگاه و تـ جایگاه
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هـا نقـش داند. در این دیدگاه نظام آموزش عالی و دانـشگاهمی های اجتمـاعی، علـم و فنـاوریارزش یدگرگونی و تحول در اشاعه

فرهنگ علمی، حفظ، انتقال و  یتوسعه و توسعه و اعتالی فرهنگی جامعه، غنابخشی فرهنگ عمومی جهت رشـد در زیـادی

آفرینی نظام آموزش عالی در ایفای نقش و تحول. گذشته و تجدید حیات جامعه بر عهده دارند میراث فرهنگیها و بازاندیشی سنت

ستیزی، طلبی، ظلمبیان حق تـرینپـذیرد و عـالیکه نخبگان و زبدگان جوان هر جامعه را در خود می جامعه از آن روسـت

 .کندو متبلور میشریف دانشج خـواهی را در نـسلطلبـی و آرمـانعـدالت

 سـساتؤتـوان بـین مدارد، در این سنت فکری و با بررسی تاریخ آن مـی زمـین رویکرد دوم ریـشه در تـاریخ و فرهنـگ مغـرب

توان به ارتباط باره میویژه تمایز ایجاد کرد. دراین آموزش عالی، براساس میزان وابستگی آنها به سـنت یـا اجتمـاع معنـوی

آثار آن را در استادان، دانشجویان و  از لحاظ فرهنگی و تاریخی با مذهب و یا معنویـت خاصـی نگریـست، و آموزش عالینهادهای 

توسط نهادهای  هـا پـیش،های قدیم اروپایی مـدتها و دانشگاهنمونه بسیاری از دانشکده عنـوانی درسی مالحظه کرد. بهبرنامه

وسیله ها بهبرای مثال در ایاالت متحده آمریکا دانشگاه. دوابسته بودن هـای مختلـف بـه آنهـاوجود آمدند و بـه درجـهدینی به

ند. اغلب خواسته شده که اعضای ابوده وجود آمدند که دارای ارتبـاط قدرتمنـد دینـیها بهکاتولیک مانند ژزوئیت نهادهـای دینـی

کلیساهای  یوسیلهبه سـساتی کـهؤی احساسات معنوی و دینی باشند. مها، دارااعضای دانشکده سـا وؤت امنـای دانـشگاه، و رأهی

رنگ کنند و تنها نهادهای تاریخی آن را حفـظ به تدریج کم دینی را اند که این ارتباطاتسیس شدند سعی کردهأپروتستان ت

 .(4930)مردانی،  انداین ارتباطات دینی در نهایت تا حد زیادی مهار شده کننـد،

کارگیری آن است و نقشی که در راستای رشد و تعالی پژوهش حاضر با این منطق که نظام آموزش عالی موظف به تولید علم و به

استنتاجی درصدد پاسخ به -، و با روش تحلیلیتواند داشته باشد، نقشی نیست که امروزه جامعه از آن انتظار دارداخالقی می

 های ذیل است:پرسش

 ی آموزش عالی صورت گیرد یا آموزش عمومی؟گی و تعالی اخالقی باید در دورهرشد فرهیخت. 4

 ی هرکدام )آموزش عمومی و آموزش عالی( در رشد فرهیختگی و تعالی اخالقی افراد جامعه چیست؟نقش و وظیفه. 2

 آموزش عالی، آموزش عمومی، رشد و تعالی اخالقی واژگان کلیدی:

 

 درسی آموزش عالی در تحقق حیات طیبه یبرنامهکیفیت  نقش
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 چکیده :

الهی از دل ایمان و عمل صالحش، مؤید به روح و حیات جدیدی ی معنوی خویش، به افاضهسلوک تعالی انسان متقی در سیر و 

ت ظاهری و دنیوی ی آن است. حیاتی حقیقی، برخواسته از مرتبه ی واالی روح انسانی که ورای حیاشود که حیات طیبه ثمرهمی

ی اسالمی است. اگر افرادی در اد اجتماعی آرمان جامعهبه در ابعی فردی و اجتماعی، که تحقق حیات طیاست. حیاتی توأم از جنبه

ای ببینند، های آن را از نگاه تازهجامعه بتوانند در پرتو تعالی روحی و روانی از حیات دنیا  به حیات طیبه گذر کنند و دنیا و نعمت

ل ش ببرند. این تحول در گرو عوامتوانند جامعه را به سوی تحولی بزرگ در راستای گذر از حیات دنیوی به حیات طیبه پیمی

های درسی  باشد. اما شواهد حاکی از آن است که در برنامههای درسی مراکز آموزش عالی میبسیاری از جمله مطلوبیت برنامه

-قرار میها مورد غفلت سازی ارزشسایر ابعاد نگرشی و روحی و درونیشود و عد عقالنی افراد بیشتر توجه مینظام های تربیتی به بُ

ها در فرایند تحقق حیات طیبه و گذر از ظاهر و درک باطن سازی ارزشدر حالی است که پرورش بُعد روحانی، و درونیگیرد. این 

ی درسی آموزش عالی باید بتواند به افراد کمک کند تا ضمن تسلط بر ضروری است. در این راستا، برنامهزندگی و هستی امری 

اصلی را در افراد ایجاد نماید. هدف  های اخالقی و معنویای زندگی و حیات و  تبلور ارزشرک باطن و معنمباحث علمی؛ توانایی د

در تعالی معنوی  برنامه درسی آموزش عالی و نقش آن ان پرداخته شده است، تبییناستنتاجی بد-این پژوهش که با روش تحلیلی

ی درسی بحث از ماهیت حیات طیبه و برنامهالش شده است ضمن باشد. لذا تانسان در جهت تحقق حیات طیبه می و روحی

ود. ای برای تحقق حیات طیبه شزمینه ای تبیین شود کهتعالی روحی و معنوی آدمی به گونهآموزش عالی، نقش آموزش عالی در 

برای تحقق  عنوان بستریبه رای تعالی روحی و معنوی افرادی تعلیم و تربیت بهترین شرایط را بدر نتیجه، از آنجایی که حیطه

این زمینه در های معنوی و ارتقاء افراد ای برای ایجاد حاالت و نگرشآورد، نقش تدارک طرح و برنامهحیاتی طیب،  فراهم می

 نماید. برجسته می

 آموزش عالیی درسی، حیات طیبه، برنامه واژگان کلیدی:

 اخالق تدریس در آموزش عالی
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 نگین ناصری

 چکیده

ابتدا به تعاریف اخالق از  باشد.ق تدریس در ساختار آموزش عالی میهای اخالمروری بر مفهوم، تعاریف و ویژگی ارائه شده یمقاله

های نظام آموزش عالی بیان شده است. در ادامه خصوصیات اخالق تدریس در های مختلف پرداخته و سپس وظایف و رسالتدیدگاه

های اساتید ی، تدریس یکی از وظایف و ویژگیسی قرار گرفته است. کیفیت و نحوهعالی مورد بحث و بررها و مراکز آموزش دانشگاه

در شرایط یکسان های مختلف ممکن است به لحاظ کیفی کامال ا توجه به نوع رشتهباشد. معنا و مفهوم رعایت اخالق تدریس، بمی

ول و شرایط مفهوم اخالق تدریس گردد. از جمله اصاخالق تدریس نمیل و شرایط مفهوم های جزئی ناقض اصونباشد. این تفاوت

ی ارتباط و تعامل با ی علمی تدریس، نحوههاشده، اولویتشیوه و سبک تدریس مختص مدرس و سرفصل دروس ارائهتوان به: می

ج از زمان کالس با دانشجویان، ها، صرف وقت و انرژی کافی برای ارتباط خارهای شخصیتی متفاوت آندانشجویان بر مبنای تیپ

ی از دانش استفاده از تجارب و متدهای نوین تدریس، استفاده از ابزارهای آموزشی نوین، آگاه اشتن دیدگاه انتقادی، خالق بودن،د

علمی  های گروهی، آموزش جستجو و مطالعه مقاالتل کردن دانشجویان در انجام پروژههای روز دنیا، فعاو نتایج حاصل از پژوهش

یابی دقیق و جامع از پیشرفت دانشجویان اشاره کرد. داشتن اصول و ی ارزشحقیقات علمی به دانشجویان و شیوهو روش انجام ت

های آموزشی گردد. برگزاری دورهسطح علمی و مهارتی دانشجویان می اخالق تدریس منجر به بهبود کیفیت آموزش، افزایش

موزش عالی مهم و قابل ها توسط مسئولین و مدیران مراکز آرای رصد و نظارت بر رعایت آناخالق تدریس و تعریف مکانیزمی ب

های اخالق تدریس در جذب اساتید و مدرسان مراکز آموزش عالی دارای اهمیت بوده و است. از این رو دارا بودن شاخصه توجه

 گردد.ها میاال رفتن اعتبار و کیفیت آنمنجر به ب

 اخالق، تدریس، آموزش عالی کلیدی: کلمات

 

 

 

 

 

 

 

 المللی ساختن آموزش عالی ایرانتحلیل فلسفی بین



 محمدرضا نعمتی 

 معصومه نهاوندی 

 :چکیده 

برای هر  فلسفه، فعالیت آزاد فکری انسان است، و انسان در زندگی فردی و اجتماعی به تفکر و عمل کردن نیازمند است و 

این فلسفه . بنابرتصمیم بگیرد عمل کند و چگونه باید و بداند که چرا پس انسان باید داشته باشد.تصمیمی باید توجیه و استدالل 

 و کامل تر. جدیدتر بهتر،های حلیی برای یافتن راهیک راهنماست، راهنما هاانسان یبرای همه

-شوند و بیندهی جهان آینده تلقی میشکلترین عوامل مهم آموزش کشور، از عنوان رکن رکین نهادهها باز سوی دیگر دانشگاه

 های عمده در علم وجهانی شدن آموزش عالی، جریانی است ناشی از پیشرفت عنوان یک محصول و یک عامل درالمللی شدن به

نی شدن، ی ریشه و بنیاد جهاآن گریزی نیست. درباره از ای را به خود اختصاص داده ویات امروز جایگاه ویژهتکنولوژی که در ادب

ر آموزش عالی، مشارکت و همکاری مؤسسات ت علمی، دانشجویان، نقش دولت دتأثیر آن بر مؤسسات آموزش عالی، اعضای هیأ

المللی شدن آموزش عالی و موضوعات رفته است ولی تحلیل فلسفی بینهای فراوانی صورت گآموزش عالی با مؤسسات دیگر بحث

های آوری اطالعات پژوهشای و گردی کتابخانهکه برای کسب اطالعات، از روش مطالعه باشدهدف اصلی این مقاله می مذکور

ها و منابع اطالعات علمی اینترنتی بهره گرفته است. و برای رسیدن به جستجو در پایگاه لیف در آمده وصورت گرفته و کتب به تأ

را مورد  المللی شدن آموزش عالیشدن آموزش عالی؛ بینالمللی وجوه تمایز بین جهانی شدن و بین هدف نهایی، پس از بیان

یک دید  المللی شدن آموزش عالی را باها و تهدیدهای فراروی بینچنین فرصتهای آموزش عالی و همبررسی و اهداف و رویکرد

 تحلیل قرار داده است. فلسفی مورد تجزیه و

  المللی شدن، آموزش عالی یل فلسفی، بینتحل: واژگان کلیدی

 

 

 

 فرهنگی جوامع ینقش آموزش عالی در توسعه

 فاطمه نظری رودبالی                                                                                                                                    



 قادر پیروتی اقدم                                                                                                                                    

 طاهر پیروتی اقدم                                                                                                                                    

 چکیده:

های  چیز در حال تغییر است. انسان به دلیل ویژگیکنیم، در جهانی که زمان متحرک است و همهما در جهانی از بحران زندگی می

ای است هنگ نیز مقولهگیرد. فرهای مختلفی صورت میاش در تالش برای سازگاری با تغییرات است. این سازگاری به شیوه ذاتی

 شود.اش دچار تغییرات میپذیریکه در طول تاریخ به دلیل ویژگی انعطاف

راست. فرهنگ ، سیاسی و اقتصادی جامعه داحیاتی در ثبات و پویایی اجتماعی ای بسیار پیچیده است که نقشفرهنگ مقوله 

ای از ت که هر کدام از این تعاریف جنبهعمل آمده اسهن باز آعاریف متعدد و گوناگونی نیز ، تی استمختلف دارای ابعاد و عناصر

ویژه فرهنگی جامعه مورد توجه باشد. مؤسسات آموزشی به های کالنریزیتواند در برنامهفرهنگ را مورد توجه قرار داده که می

نقل از عصاره و حسینی ، به4939اری، )شریعتمد ، نقد و توسعه را دارندی انتقالطور عمده سه وظیفههدانشگاه در قبال فرهنگ ب

سل جوان آن جامعه هویداست و نقش مؤسسات آموزشی ویژه نکشور در رفتار و تعامالت مردم به(. فرهنگ هر 4939بیدخت، 

 ست. )همان(. ا آن یهمراه نقد و توسعهانتقال فرهنگ به

توان ها را میثیر آنأاند و تهنگی جامعه مورد توجه قرار گرفتهفرترین مراکز ترین و مهمعنوان یکی از اساسیها همواره بهدانشگاه

و  آورندگان علم،همان نقشی است که پدید یگیرندهامروزه اصطالح آموزش عالی، دربر. نمودتمام ابعاد جامعه احساس  در

 (.4953 ، لوتان) اندهای مختلف جهان داشته دهی فرهنگغاز تا به امروز در آفرینش و شکلگران این صحنه از آ تحول

با توجه به شناختی که  .ی فرهنگی جامعه استثیر بر توسعهأتوانند از خود بر جای بگذارند تها میترین نقشی که دانشگاهشاید مهم

الگوهای رن توسعه با  چهار ق یتجربه ثیر را درک نمود.أتوان این تدست آمده است به خوبی میفرهنگی به یاز پارامترهای توسعه

صادرات و ، سطح ه رسانده است که توسعه در سرمایه، تکنولوژیفرهنگ را به این نتیج ی، اندیشمندان و پژوهشگران حوزهمختلف

مردم یک کشور، فرهنگ، سطح آموزش، نوع نگرش به نظام آموزش  ،ترین رکن توسعهشود بلکه مهمدرآمد و صنعت خالصه نمی

از جمله   در آموزش عالی ایفای نقش فرهنگ .(4953 ازکیا،) باشد به پیشرفت و خالقیت می قهآموزشی و عال هایعالی، برنامه

-فرهنگى به معناى ایجاد تحول و خلق ارزش یتوسعه. ف درخشانی است که تاریخ آن با تاریخ علم و تحوالت آن عجین استیوظا

کند. در  هاى الزم را در قالب اجتماع فراهم مى آدمى، زمینهها، روابط اخالقى و هنجارهاى مناسب است که براى ارضاى نیازهاى 



 ءاى از آرا نظران با اهمیت دادن به نقش فرهنگ در توسعه، فرهنگ را مجموعهمورد نقش فرهنگ در ارتباط با توسعه، برخى صاحب

  (.4934 سون،تاملین) یک منظر توسعه فرهنگى، به معناى پویایى و رشد فرهنگى است دانند که از و عقاید مى

ثیر بینی افراد جامعه در درازمدت دارد، توجه به تأبا توجه به نقشی که آموزش در شکل دادن به شخصیت، هویت، نگرش و جهان

رسد. مسلماً دهی فرهنگ متناسب با تغییرات روز جهان امری ضروری به نظر میی فرهنگی و نیز جهتآموزش در فرهنگ و توسعه

ی فرهنگی را در جریان تغییرات چه توسعه طور که یادگیری بدون تغییر محال است. آنغیرممکن است؛ همان تغییر بدون یادگیری

ی دیگر از تاریخ ممکن است گردد و در برههجا که فرهنگ در طول زمان درونی میکند، آموزش است و از آنتقویت و هدایت می

با سامان بخشد آموزش است.  و های ناشی از این امر را سرتواند بحرانچه میرو آن، از اینگوی نیازهای افراد نباشددیگر جواب

راهم ساخته است، لذا نقش ها و تهدیدها را برای حاکمان سیاسی فای از فرصتتوجه به نقش کلیدی فرهنگ، این مقوله گستره

استنتاجی به - ی تحلیلیپژوهش حاضر به شیوه ویژه آموزش عالی در قبال فرهنگ نقشی حیاتی است.توسعه مؤسسات آموزشی به

پایان برآمد  و در پرداختهی فرهنگی جامعه . نقش آموزش عالی در توسعه2ی میان فرهنگ و آموزش عالی و . رابطه4بررسی 

  گردد.پژوهش ارائه می

 ی فرهنگیآموزش عالی، فرهنگ، توسعه واژگان کلیدی:

  



  تطوراتِ

 معنا و الگوی پیشرفت علم

 ، کوهن و فایرابندگراییابطال، رویکرد پوزیتیوستی بررسی تطبیقی

 پسند گیتی فاطمه بیگلو، آقا پور نجف عزیر

 چکیده

های شروع علم است. بدین صورت که بعد از مشاهدات، تعمیم ینقطه «مشاهده»در رویکرد پوزیتیویستی، به تبع استقراگرایی، 

تر شده و پیشرفت علمی حاصل تدریج ازدیاد یافته و فربهیابد و بهخصلتی انباشتی میفلذا علم،  ،دهندها رخ میعلمی و پیشبینی

گرایان به باد نقد گرفته شد و پوپر بر این ادعا گردید که علم نه از مشاهده، بلکه از گردد. رویکرد پوزیتیویستی توسط ابطالمی

بیرون آمد تا طرح  آزمون یآید و اگر از بوتهمیه آزمون دروسط مشاهده باین فرضیه ت گردد و متعاقباًسازی شروع میفرضیه

-که علمی پنداشته شود میعلمی برای این یگردد. از این رو یک فرضیهشود وگرنه ابطال گشته و رد مییید مینقدهای بعدی تأ

ها قرار دارد. و تالش بر نقد و ابطال آن های جسورانه فرضیات علمیپذیر باشد و پیشرفت علمی در بستر طرح حدسباید ابطال

داند و نظریات ی یک پارادایم علمی، معنادار میکوهن در رویکردی منتقدانه نسبت به دو جریان قبلی، پیشرفت علمی را در دایره

ی است و در صورتی ناپذیر هستند. علمی که در ذیل یک پارادایم قرار دارد علم هنجارعلمی ذیل دو پارادایم علمی متفاوت، قیاس

نظر باشد، پیشرفت علمی باورهای متافیزیکی و نظری اتفاق ها وها، ابزارها، تکنیککه بین یک اجتماع علمی در باب ارزش

منکر قواعدی ثابت برای پیشرفت علمی است و روش علمی را واجد قواعد  یابد. فایرابند برخالف سه رویکرد قبلی، کالًموضوعیت می

« هرچیزی امکان پذیر است»داند. وی از اصلِ خورده میهای موجود علمی را شکستاسیشنروش یانگارد و همهنمیعام و ثابت 

ند فلذا عبارت نشیشناختی میبه نوعی در مسند آنارشیزم معرفت کند وعنوان تنها اصلی که ضامن پیشرفت است، دفاع میبه

 تابد.نمیپیشرفت علمی را بر 

 گرایان، کوهن، فایرابندها، ابطالپوزیتیویستیشرفت علمی، پ :کلیدی واژگان

 

 

 

 

 

 



 

 عالی آموزش نظام در انتقادی تفکر و فلسفه ثیر نقشتأ بررسی
 

 

 1مقدم نژاد ینجف میمر                                                                                                                                    

 2یآباد میرح یرحمت اله خوارزم   

 ،3هیمه آرینف                                                                                                                                     

 چکیده:

بع هر پیشرفتی در کشور از نظام کارآمد و بالط .کند یم فایعلم و دانش هر کشور ا دیدر تول ینقش مهم ینظام آموزش عال شک یب

الگوهای تدریس و استفاده از  ها وبه عوامل متعددی چون تغییر شیوهشود و این امر صحیح آموزشی و پرورشی آن ناشی میو 

ن عنواتفکر انتقادی به دهد می  های تحقیق نشان تحلیلی است. یافته-روش پژوهش حاضر توصیفی .های نو و فعال بستگی داردروش

شود. هدف از این ن عملکرد مناسب در حرفه محسوب میچنیدست آوردن نتایج تحصیلی مطلوب و همیک عامل مهم برای به

 باشد.عالی می آموزش نظام در انتقادی تفکر و فلسفه ثیر نقشتأ بررسی مقاله

  



 های درسی دانشگاهی  انتقادی تعلیم و تربیت بر برنامه یمتخصصان از تأثیرگذاری نظریه یتجارب زیسته
 

 295رهنما اکبر نجفی، حسن

  دهیچک
 به تربیتی علوم و فرهنگی مباحث یعرصه در را ای تازه باشد که تحوالت می اخیر های دهه های دیدگاه ترین مهم از انتقادی ینظریه

 پذیر امکان علم رسالت و وظیفه که ادعا این نیز و آن دخالت یلهمسأ طرح و علم طرفی بی قاطع رد با دیدگاه است. این داشته دنبال

 و تربیت تعلیم متفکران .است آورده وجودبه علم یزمینه در را جدیدی های مرزبندی است، مختلف جبرهای از انسان رهایی ساختن

-نظریه انتقادی، آگاهی آموزشی، یسلطه مانند هایی نظریه و اصطالحات آموزشی های موقعیت یدرباره هایی تحلیل یارائه با انتقادی

 در که اند کرده ابداع را بخشرهایی تربیت و تعلیم و پنهان درسی یبرنامه مرزی، تربیت و تعلیم مقاومت، ینظریه بازتولید، ی

 بینند می هایی فعالیت و عوامل مثابه به را و تربیت تعلیم و درسی یبرنامه دانشگاه، آنان .شود می یافت معاصر تربیتی های گفتمان

 دیگر از چنینهم. دارند تربیتی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، مهم استلزمات و معانی و اند رفته فراتر محض آکادمیک امور از که

در  .است درسی های برنامه در هاآن نیاز شمردن بنیادی و ای حاشیه و محروم های گروه به توجه انتقادی تربیت و تعلیم مثبت نقاط

 بر تربیت و تعلیم انتقادی ینظریه تأثیرگذاری از متخصصان یزیسته این راستا پژوهش حاضر کوششی در جهت بررسی تجارب

 قرار بشر ادراک و زیسته تجارب بر را خود توجه کانون که پدیدارشناسی روش از منظور، این باشد. به دانشگاهی می درسی های برنامه

 .گردید انجام درسی یتعلیم و تربیت و برنامه یفلسفه نفر از متخصصان 1 با ساختاریافته،نیمه یمصاحبه شد و استفاده دهد، می

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  296آوری شده با استفاده از روش اسمیتجمع اطالعات

 و یادگیری و ارزشیابی(–های یاددهیاصلی )اهداف، محتوا، روش عنصر 1در قالب  گان کنندهشرکت تجارب تحلیل، و تجزیه از پس

های درسی دانشگاهی مبتنی بر  گردید. نتایج ارزیابی دیدگاه متخصصان حاکی از آن بود که در برنامه استخراج فرعی مضمون 20

له و امکان الت اجتماعی، نقد، پژوهش، طرح مسأبرای تعامهایی  تعلیم و تربیت انتقادی کالس درس، مکانی است که در آن فرصت

های فرهنگی متفاوت و  شود. در این نوع برنامه درسی دانشجویان به فهم غنای سنت های مختلف یادگیری فراهم می تجربه با سبک

ی و اخالقی فعاالنه شرکت کنند. ها باید بیاموزند که چگونه عمل کنند و در مباحث گوناگون انتقاد صداهای گوناگون نیاز دارند. آن

آیند  شمار میآفرین به جو و تحول ن فرهنگی، روشنفکران ستیزهابخش، کارگزاری درسی اساتید اندیشمندانی رهاییدر این نوع برنامه

گیران شرایطی هستند که تحت آن، خودشان و فرا یآورندهاخالقی و نقادی است. آنان فراهم ترین ویژگی آنان شجاعت که مهم

دهند. متخصصان بر این باورند  ها ارائه می هایی برای رفع آن شناسند و راه کنند، روابط ظالمانه را می های خود را بازاندیشی می تجربه

ند و اهداف متعالی که برای کن کنند، چگونگی آنچه که تدریس می که اگر اساتید نقش فعال در ایجاد سؤاالت درباره آنچه تدریس می

تر در دفاع از ماهیت انسانی شغل خود و  تر و انتقادی شود که نقش سیاسیها ابزاری می کوشند، برعهده بگیرند، این برای آنآن می

های درسی متأثر شده باید در پی  کنند، داشته باشند. به نظر آنان برنامه که تحت آن کار می یدهی شرایط به همان اندازه در شکل

ها به آگاهی انتقادی برای روشنگری و نقد ایدئولوژی حاکم و رهایی دانشجویان از جبرها و  هز کردن آنتوانمند ساختن افراد و مج

خود  از»، «حاکمیت زائد»، «عدالتی اجتماعیبی»، «فرایند سرکوب»هایی همچون ههای احتمالی باشد. متخصصان کشف پدید سلطه

، «یآزاد»، «صلح»، «رهایی»، «روشنگری»ضرورت بررسی مفاهیمی چون ، و تحلیل علل اجتماعی و پیامدهای آن و نیز «بیگانگی

 اند. را از سایر نتایج تأثیرگذاری این نظریه تربیتی مطرح نموده و غیره« خودمختاری»، «همبستگی»

 .های درسی دانشگاهی، دیدگاه متخصصان تربیتی، برنامه  نظریه انتقادی، تأثیرگذاری کلیدی: واژگان
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 رونالد بارنت در رسالت و اهداف آموزش عالیبررسی آرای 

 

 1اصغر نقدی                                                                                                                                   

 2رضا صادق زاده قمصریعلی

 3سید مهدی سجادی                                                                                                                                                

                                                                                                                                                   

 چکیده:

کند و آنگاه به نقد و تحلیلی رسالت و اهداف آموزش عالی را براساس دیدگاه رونالد بارنت تبیین می-این مقاله با روش توصیفی

 یکند با حفظ ایدهها و آرای مرتبط سعی میز اندیشهخیلی ا یپردازد. بارنت با مطالعههای فکری او میبررسی مبانی و چهارچوب

-ثباتی و عدمشناسی بیرا توضیح دهد. او در قلمرو هستی استقالل دانشگاه، موضعی را اخذ کند و بر اساس آن اهداف آموزش عالی

شناسی، ی معرفتکند و در حوزهمعرفی می« بخشیرهایی»اند و رسالت دانشگاه را در این رابطه دتعین را صفت عصر حاضر می

گرایی موضع منطقی گرایی و عملکند میان آرمانپذیرد و سعی میو نسبیت را در این حوزه نمی کردهحصول معرفت عینی را نقد 

شناسی، ئولوژیک چیست؟ او در قلمرو جامعههای ایدفرضیشمعرفت و پ یاتخاذ کرده و نشان دهد که رسالت دانشگاه درباره

-شمارد و به نقش انتقادی و گفتمانشده در جامعه را مردود میکند و دانشگاه هضمدانشگاه خودمختار مستقل از جامعه را نقد می

 ورزد. کند و بر رسالت انتقادی و روشنگری دانشگاه در جامعه اصرار میمحور دانشگاه تأکید می

 بخشیسالت دانشگاه، فلسفه آموزش عالی، دانشگاه گفتمان محور، استقالل دانشگاه، رهاییر واژگان کلیدی:
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 تعلیم و تربیت اسالمی یاهداف آموزش عالی بر اساس فلسفه رسالت و 

 

 297اصغر نقدی                                                                                                                                         

 298زاده قمصری علیرضا صادق            

 299سید مهدی سجادی                                                                                                                                         

                                                                                                                                             

 

 چکیده:

هنوز در بیت اسالمی به انجام رسیده است، تعلیم و تر یهای اخیر در راستای تبیین و تأسیس فلسفه دهههایی که در با وجود تالش

تربیت اسالمی استوار باشد، اقدامی صورت نگرفته است. بدیهی است  یهای آموزش عالی که بر فلسفه خصوص اهداف و رسالت

 پیش یاشد، بدون پیامد نبوده و نخواهد بود. در همین راستا، مقالهطور مدون و منسجم به این مهم پرداخته ب فقدان سندی که به

تحلیلی، از منظرِ هدف، نظری و از منظرِ پارادایم زیربنایی، از نوع کیفی به شمار -شناسی تحقیق، توصیفی رو که از بُعد روش 

ده است. در ضمن این تالش، مفاهیم رود، به تبیین رسالت و اهداف آموزش عالی بر اساس فلسفه تربیت اسالمی اقدام کر می

کلیدی چون هدف، رسالت، آموزش عالی و فلسفه تعلیم و تربیت توضیح داده شده و درباره رویکردهای فلسفه تعلیم و تربیت 

های دیگر آن  که وجه تمایز اهداف و رسالت آموزش عالی در پرتو فلسفه تربیت اسالمی، با نمونهاسالمی بحث شده است. برای آن

گرایی نیز پرداخته است. از جمله نتایج این پژوهش این  گرایی و نخبه ، از جمله حرفهد، مقاله الجرم به دیگر رویکردهاآشکار شو

آموزش عالی بر اساس فلسفه تربیت اسالمی، هدایت دانشجویان برای رسیدن به توحید در اعتقاد و عمل  یاست که رسالت عمده

چنین از جمله اهداف واسطی آن گسترش و تعالی ظرفیت وجودی یات طیبه اثر تام آن باشد. همای که نیل به ح گونه است، به

-گیری از تجارب متراکم انسانی در حوزه شناخت و بهره یسالم و توسعه یگیری جامعه دانشجویان در ابعاد مختلف در جهت شکل

 علم و فناوری است. ی

 گراییحرفه گرایی ونخبه ،آموزش عالی، فلسفه تربیت اسالمی سفههدف و رسالت آموزش عالی، فل واژگان کلیدی:
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استادیار دانشگاه تربیت مدرس. 2  

مدرس دانشیار دانشگاه تربیت. 9  



 

 تحلیلی آزادی علمی در نظام آموزش عالی یمطالعه

 سید مهدی معافی مدنی

 چکیده:

های علمی و آور پیشرفتصورت غیر قابل کنترلی در حال پیشرفت و تغییر است. با این سرعت سرسامدر حال حاضر، دنیای علم به 

ی آن، علوم در هر لحظه آن تغییر شتابان علم و اطالعات علمی، فضایی متغیر و در حال رشد ایجاد شده است که در نتیجه در پی

ای مناسب شوند و دقیقاً در چنین فضایی است که علوم با نقد و نقادی رابطهو در پی نقد و بررسی و تحقیق مجدد، دگرگون می

فضای علمی و آزاد برای نقادی مباحث مختلف علمی ایجاد شود، بررسی، تصحیح، تکامل، انتقال  کنند. به عبارت دیگر، اگرپیدا می

گردد علمی و صرفاً در جهت کشف حقیقت دانش، حاصل و به صورت مداوم تکرار میهای غیرورزیو کاربست درست و بدون غرض

چنین اصالت و پویایی بررسی آن پرداخته شود. هم در این مقاله بهو  و این همان مفهوم آزادی علمی است که در نظر است

ها نیز سیاستی اصولی برای افزایش ی آزاد و دموکراتیک دارد و اعطای استقالل به دانشگاههای دانشگاه نیاز به جوّفعالیت

 گویی و پویایی آن است. پذیری، پاسخمسئولیت

ی، رچوب مفهومی تحقیق به موضوعات، ابعاد آزادی علمی )آموزشدر این مقاله که به صورت تحلیل محتوا است، با توجه به چا

اخالقی و فکری(، نظریات و رویکردهای آزادی علمی )کارکردگرا، هنجاری، فلسفه اخالق و حقوق، –پژوهشی، سازمانی، فرهنگی

شود و در پایان ه میهای آزادی علمی در جهان امروز پرداختفلسفه علم، خردسنجی و جهان حیاتی و عالیق شناختی( و چالش

 گردد.کارها و پیشنهاداتی برای نهادینه شدن آزادی علمی ارائه میگیری، راهنتیجه

 استادان. ،لمی، استقالل، مؤسسات آموزش عالیآزادی ع کلیدی: واژگان

 

 

 

 



 

  "محوری –هدف  "،  "محوری -ابزار "،  "محوری –بنیاد "وجهی جایگاه سه

 تعالی آموزش عالیاخالق در هویت یابی و 

 سکینه سلمان ماهینی

 چکیده:

های آموزش عالی در سراسر جهان بررسی سیر تحول نظامدر آموزش عالی به  تبیین جایگاه اخالق و نقش آن هدفدراین نوشتار با 

 شود.ها، پرداخته میای و تحلیل یافتهی کتابخانه، از طریق مطالعههاندر پرتو رسالت آ

های متنوع  که در  های مختلفی بر عهده داشته است. این رسالت نظام آموزش عالی در سراسر جهان در مسیر تکاملی خود رسالت

تلقی آموزش عالی به چندین نسل از نظام آموزشی را فراهم نموده است.  ی، امکان تجربهواقع نوعی پاسخ به محیط بوده است

های آموزش و تدریس یا  نحوی ایستا و ثابت در پرتو فعالیته بر مبنای رسالت انتقال دانش ب یدانش و آگاه یابزار توسعهی منزله

حل مشکالت جهانی است. توجه به رسالت اجتماعی علم فراتر از انباشت آگاهی محض،  محوری،به نحوی پویا و با تأکید بر پژوهش

هداشت ناکافی و تخریب محیط عدالتی اجتماعی، آموزش و ب بی از جمله مشکالت مربوط به نابرابری اجتماعی و اقتصادی، فقر،

که علم باید در خدمت پیشرفت، صلح و توسعه قرار گیرد. این تغییر در  شودکند و تأکید میمطالبه میآموزش عالی  از را، زیست 

نصرف کرده و به سوی تولید انگاره و تلقی از دانش و رسالت مراکز علمی، آموزش عالی را از جستجوی معرفت محض تئوریک م

نه کاالی راهبردی دانش در بافتی کاربردی سوق داده است. اما در روند این تحول و طلب توسعه علم سودمند از آموزش عالی، آگاها

ی، فقط ینآفرد اقتصادی آن، این سودمندی و نقشای صورت گرفته است. ظاهراً با انحصار توسعه در بُعیا ناآگاهانه انحراف و مغالطه

ست. رسالت آموزش عالی تلقی شده امحور -ددانش اقتصا یمالی دیده شده و در نتیجه توسعه یسودمندی اقتصادی و توسعه

نگری آموزش عالی به بنگاه اقتصادی و در نتیجه  است. این امر خود سبب تحویلی سازی دانشیعنی آموزش عالی متولی تجاری

آموزش عالی و فروکاستن آن به نقش اقتصادی ناشی از  شود. این خالء در کارکرد خالء کارکرد اجتماعی، اخالقی و فرهنگی می

نماید که مسائل  هایی فراهم می و تکنولوژی موقعیتذات علم و تکنولوژی نیست بلکه محصول نگاه تک بُعدی است. زیرا اتفاقاً علم 

-نظر از سؤاالت اساسی در باب امکان سعادت طلبد. صرف حل جدید میراهها مطرح شده و  جدید اخالقی و فرهنگی در این موقعیت

و فرهنگ، قدرت و دانش تالقی سه قلمر یرود که آموزش عالی که نقطهی اقتصادی صرف، انتظار میتوسعه آوریِ آوریِ ثروت و رفاه

  های علمی و فرهنگی و بهبود کیفیت زندگی را بر عهده داشته باشد. عمق بخشیدن به نگرش  ( رسالت3است )ذاکر صالحی، ص



ها و اخالقیات، نقش مؤثری ایفا کند. البته آموزش عالی به مثابه نهادی  ها و روش یعنی در تحول ساختار فرهنگی و اجتماعی، بینش

گویی به این مسائل اجتماعی، خود با مسائل یابی و پاسخبر مسأله  و اجتماعی به موازات تغییرات اجتماعی و محیطی عالوهفرهنگی 

که تغییرهای اجتماعی و نیازهای چرا تفاوت بود.  ها بیکه نباید نسبت به آن ،ی فرهنگی و اجتماعی خاصی روبروستها و چالش

دهد که های آموزش عالی در جهان نشان میگذارد. بررسی نظام شگاه تأثیر میآموزشی دان بر برنامه پژوهشی و ،جدید فرهنگی

 .هایی دارندکارهای مختلفی اندیشیده شده است که هر کدام کاستیبرای رفع این نقیصه راه

--مدل آموزش عالی حکمتی اخالقی با ارائهی یابی آموزش عالی بر اساس توسعه: تأکید بر تعالی و هویتدستاورد این پژوهش 

اقتصادی و  یعه، از فروکاهیدن توسعه، به توسعهطلب سودمندی از آموزش عالی و ایفای نقش توس کید بربنیان است. با تأ

چرا که توسعه اگر فرایند گسترش آزادی واقعی انسان باشد با دیدگاه شود، عد اخالقی هشدار داده میویژه بُهفراموشی ابعاد دیگر ب

 یآورانه تباین دارد. الزمه توسعه برابر با رشد تولید ناخالص ملی یا افزایش درآمد افراد یا صنعتی کردن و پیشرفت فن ،محدود

بنیان آموزش عالی حکمت گیری و تحقق است.بنیان قابل پیت. این رسالت در آموزش عالی حکمتآزادی واقعی، تعالی اخالقی اس

، امروزه در مغرب زمین نیز به دلیل مواجهه با معضالت فراوان گرددمی توسعه و پیشرفت تلقی میو اسالساخت الگوی ایرانی که زیر

 مورد توجه قرار گرفته است. و آسایش را از جوامع سلب کرده،اخالقی فردی و اجتماعی که رفاه 

ی سازد. مطالعهاخالق را نمایان میوجهی بنیان، جایگاه ویژه و سهو فرایند تحقق آموزش عالی حکمت بررسی مبانی، اهداف

های مختلف، سه های متنوع آموزش عالی در کشوردر باب پیامدهای مفید و مضر نسل هاای و فرا تحلیل نتایج پژوهشکتابخانه

مقوم  عنواناء آموزش عالی بر اصول اخالقی بهنماید. ضرورت ابتنطرح مینقش عمده را برای اخالق در آموزش عالی حکمت بنیان م

کند. توجه به نقش اخالق در دستیابی به اهدافی نظیر رفاه و اخالق را در آموزش عالی روشن می ذاتی، نقش بنیادی و مبنایی

دهد. در نهایت معنایابی و تحقق رفاه و نشان می ،توسعه علوم مختلف در آموزش عالی آبادانی در زندگی، جایگاه ابزاری اخالق را در

بنیان با آموزش عالی حکمتسازد. اخالق را در آموزش عالی متجلی می، نقش آرمانی رتو تحقق فضایل اخالقیواقعی در پسعادت 

اصول اخالقی را هدف  بند بهپای تربیت انسان خردورز متعهد و، تعقل و اخالقمندی، پذیریبنا قرار دادن خردمندی و مسئولیتم

اهداف  که از ی مختلف مورد نیاز زندگی روزمرههادنبال دستیابی به مهارتهاخالق ب نحوی اخالقی و با ابزاردهد که بهخود قرار می

ترین داند. از این رو مهماست و کسب هر دانش و مهارتی را در پرتو اخالقمندی، مفید و مؤثر می شود،میانی آموزش عالی تلقی می

 و توسعه و ترویج آن است. ی سطوح، اخالقمندیدر همهها و ی رشته، ابزار و آرمان و هدف در آموزش عالی در همهمبنا

 محوری آموزش عالی حکمت بنیان، اخالق، بنیادمحوری، ابزارمحوری، هدف واژگان کلیدی:



 ی پساانتقادیمدرنیسم انتقادی به فلسفهتعلیم و تربیت انتقادی و آموزش عالی؛ گذر از پست

 

  300حمداله محمدی

  301احسان اکرادی

 چکیده: 

 له:مسأ بیان

صورت اخص است. صورت اعم و سیستم آموزش عالی بههای مهم فکری در تفکر تربیتی بهیکی از گرایش 902تعلیم و تربیت انتقادی

 905و مایکل اپل 901، کارلوس تورس907الرن، پیتر مک901، هنری ژیرو909متفکران تعلیم و تربیت انتقادی همانند پائولو فریره

ای ریزی و آموزش عالی هستند. این متفکران در زمینهبرنامه یخصوص در حوزهنظریات تربیتی و به آشنایمتفکران نام

عنوان یکی از مروزه این نظام از آموزش عالی بهداری و نولیبرالیسم پرداخته و معتقدند که انومارکسیستی به نقد از نظام سرمایه

؛ 2049؛ تورس، 2001)ژیرو و ژیرو،  گیردتولید روابط نابرابر قدرت بهره میبخشی و بازترین عناصر فرهنگ، برای مشروعیتمهم

مشارکت مدنی که  یست از پرورش تفکر انتقادی و روحیه(. از دیدگاه این متفکران رسالت عظیم آموزش عالی عبارت ا2001اپل، 

ر به حاشیه کشیده محوی تفکر بازارت سیطرهها امروزه تحد. این رسالتدهنهای مهم یک دموکراسی مشارکتی را تشکیل میپایه

 بخشی از آن است. یتی نقد این روند و سعی در رهاییفیلسوفان و متفکران ترب یی عمدهاند و وظیفهشده

شود ها میهای پویای علوم تربیتی و آموزش عالی است ولی انتقادات فراوانی نیز از آنگرچه تعلیم و تربیت انتقادی یکی از گرایش

دانش انتقادی و  تربیت انتقادی به رهبری ژیرو وو )تعلیم  تعلیم و تربیت انتقادی یشایان توجه هستند. دو گرایش عمده که

درسی به رهبری مایکل اپل( همواره از سوی منتقدان به بدبینی، نگرش دوقطبی، عدم دقت فلسفی در تبیین  یهای برنامهسیاست
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(. آنچه در تعلیم و تربیت 4939؛ زیباکالم و محمدی، 4334، 903) باورز انداز عمل متهم شده مفاهیم، زبان روشنفکرانه و دوری

و در جهت رفع نواقص تفکر تعلیم و تربیت  903انتقادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، گرایشی است که به رهبری فیلیپ وکسلر

، به نقد از نظریات بازتولید و مقاوت در 944میشل پوالنی 940قادیانتقادی صورت گرفته است. وکسلر با تأثیرپذیری از عقاید پساانت

چنین ترمیم ازخودبیگانگی بشر های اجتماعی و همپردازد و معتقد است که این نظریات از تبیین واقعیتتعلیم و تربیت انتقادی می

 (. 4337و 4331) وکسلر،  نامدمی 942مدرنیسمداری ناتوان هستند. وکسلر خودش این گرایش را گذر از پستدر عصر سرمایه

شود تا پژوهش حاضر برآن است که به بررسی دیدگاه تعلیم و تربیت انتقادی در آموزش عالی بپردازد. برای این هدف سعی می

شوند( مدرنیسم انتقادی نامیده مینوان پستع )این دو اصطالح با دیدگاه تعلیم و تربیت انتقادی در دوگرایش متأثر از ژیرو و اپل

در باب آموزش عالی با نگرش تعلیم و تربیت پساانتقادی وکسلر مقایسه شود و نقاط برتری و قوت گرایش دوم مورد بررسی قرار 

 گیرد.

 االت پژوهش:سؤ

 مدرنیسم انتقادی( سیستم آموزش عالی چه اهداف و اصولی دارد؟)گرایش پست از دیدگاه تعلیم و تربیت انتقادی

 گاه تعلیم و تربیت انتقادی در باب آموزش عالی وارد است؟چه نقدهایی بر دید

-)گرایش پساانتقادی( چه اهداف و اصولی را برای آموزش عالی ترسیم می گرایش نوین در تعلیم و تربیت انتقادی به رهبری وکسلر

 کند؟

 روش پژوهش:

اول  یجی بهره گرفته شده است. در وهلهتااستن-ت و در آن از روش تحلیلیهای کیفی اسسنت پژوهش یاین پژوهش در زمره

گیرد. سپس به بررسی دیدگاه مدرنیسم انتقادی( در آموزش عالی مورد تحلیل و نقد قرار می)پست تعلیم و تربیت انتقادی دیدگاه

 گیرد.های آن برای آموزش عالی مورد بحث قرار میپساانتقادی وکسلر پرداخته شده و داللت
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 های پژوهش :یافته

949فهم عمومی"متفکران تعلیم و تربیت انتقادی به تبع گرامشی معتقدند که دانشگاه یکی از نهادهای مهم در تعریف عناصر 
" 

بخشی و بازتولید روابط نابرابر انشگاه، از دانشگاه برای مشروعیتسازی دتجاریسازی و روزه نولیبرالیسم از طریق بازاریاست. ام

ها بپردازند و آگاهی عمومی متفکران است که به نقد این سیاست یاه تعلیم و تربیت انتقادی، وظیفهگبرد. از دیدقدرت بهره می

پ وکسلر معتقد است فیلیطه به تحقق این هدف یاری رساند. ایجاد نمایند. دانشگاه باید از طریق پرورش روشنفکران ضد نظام سل

ها باید در کنار پرورش دموکراتیک و سیاسی، به بعد معنوی نیز زی، دانشگاهبیگانگی بشر امرو خودمان از بخشی و درکه برای آزادی

 های پویای دینی و عرفانی سعی در پرورش شخصیت یکپارچه داشته باشند. گیری از نظامتوجه داشته باشند و از طریق بهره

 منابع :

 و بررسی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران نظریات تربیتی هنری ژیرو: نقد .(4939) زیباکالم، فاطمه و محمدی، حمداله -4
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بازارعنوان نهاد شبهدر دانشگاه؛ تأملی بر تلقی دانشگاه به "یگویپاسخ"نولیبرالیسم و خیزش   

کالم زیبا فاطمه محمدی، حمداله  

 لهبیان مسأ

کنند تا از طریق  است و آنها سعی میهای اخیر تأثیر وسیعی بر تعلیم و تربیت در سطح جهانی داشته ایدئولوژی نولیبرالیسم در سال

نمایند. متفکران  "941فهم عامه"زندگی را که بر طبق عالیق نظام سلطه است، تبدیل به تربیت عمومی و آموزش عالی، نوعی از 

 (4331) 943بوکانن 945ی انتخاب عمومی( و نظریه4311) 941هایک 947یی قانون خودانگیختهتربیتی نولیبرالیسم به پیروی از نظریه

کنند و نهادهای تربیت عمومی و آزاد اقتصادی پیروی میمعتقدند که نهادهای اجتماعی و سیاسی نیز از قوانین مشابهی با بازارهای 

و فارغ از تنظیم دولت باشند. حاصل این  943بازارا دارند که به عنوان نهادهای شبهآموزش عالی، وقتی بهترین کارایی و کیفیت ر

، 920گوییدیگر است. پاسخها و نهادهای تربیتی تفکر، گسترش مدیریت نوین به سبک بازارهای آزاد اقتصادی در داخل دانشگاه

ها و های ملی، افزایش رقابت آزاد، افزایش نقش صنعت در مدیریت دانشگاه، استانداردسازی از طریق افزایش ارزشیابی924کارایی

 این تلقی از دانشگاه را به چالشهستند. متفکران تربیتی مختلف، 922کردن دانشگاه عناصر مهم این سبک مدیریت نوتیلوریبازاری

-گفتمان تربیتی نوینی را پایه اند و معقتدند که این سبک مدیریتی، دارای هدف سیاسی است و در پی آن است تا فرهنگ وکشیده

؛ 2001و ژیرو،  929)ژیرو ژمونی است گیری از آن برای تقویت هگذاری کند که حاصل آن ناتوانمندسازی آموزش عالی و بهره

(. هدف این 990،2049؛کانل2049، 923؛ آمبروزیو2049، 923؛ انگوس2000، 925و وایت 921؛ شور2007، 927و پیترز 921السن

مدیریت نوین در آموزش  بازار است و برای رسیدن به این هدفعنوان نهادی شبهپژوهش نیز تأملی انتقادی بر تلقی دانشگاه به

روش انتقادی مورد مطالعه قرار  گیری ازترین اصالحات تربیتی نولیبرالیسم با بهرهکه یکی از مهم "گوییپاسخ"ی پروژهعالی و  

 گیرد. می

 سؤاالت پژوهشی

 گیرد؟ت میر از چه نوع تفکر ایدئولوژیکی نشأبازاعنوان نهاد شبهتلقی دانشگاه به -

 هایی بر آنها وارد است؟ بازار چه نتایجی دارد و چه نقدعنوان نهاد شبهتلقی دانشگاه به -
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 روش پژوهش

ی تعلیم و تربیت را  ( مراحل روش انتقادی در فلسفه4933) در این پژوهش از روش انتقادی بهره برده شده است. باقری وهمکاران 

 داند: به صورت زیر می

 های موقعیت کشف تضادها و تناقض -4

 ها و عوامل پنهان مشخص کردن علت -2

 نقد ایدئولوژی -9

 رهایی بخشی -1

 مبانی نظری پژوهش

کاری سیاسی فکری است که برخاسته از پیوند لیبرالیسم سنتی، اقتصاد کالسیک، داروینیسم اجتماعی، محافظه نولیبرالیسم مکتب

عنوان یکی از پیشروان نولیبرالیسم، معتقد است که تکامل ( به4311گرای سیاسی است. هایک )های دیگر راستبرخی از گرایشو 

های بازارهای ریزی و دخالت دولتی در فعالیتاند و بنابراین هرگونه برنامهبیعیاجتماعی و اقتصادی تابع قوانین خودانگیخته و ط

های کوچک ، تجارت آزاد، رقابت و دولت994زداییسازی، تنظیماساس است. بر این اساس، نولیبرالیسم مدافع خصوصیاقتصادی بی

بازار و مبتنی بر هعنوان نهادهای شبرا دارند که به ی بیشترین کاراییاست. متفکران نولیبرال معتقدند که نهادهای اجتماعی وقت

ترین اهداف این بازاری شدن است و نولیبرالیسم سعی ت عدم مداخله، مدیریت شوند. نظام آموزش عالی، یکی از مهمرقابت و سیاس

طق بازارهای آزاد اقتصادی، گویی مبتنی بر منپاسخ ها و ترویج استانداردسازی و سیستمسازی دانشگاهدارد تا از طریق تجاری

 ها را افزایش دهد.هکارایی دانشگا

 های پژوهش یافته

؛ 992ایوان؛ مک2007)السن و پیترز،  مستقیم استنوعی چرخش از حکومت به کنترل غیرمتفکران مختلف معتقدند نولیبرالیسم 

اند که هدف آن فراهم های ایجابی روی آوردهسیاستهای لیبرال سنتی، به نوعی های نولیبرال، برخالف دولت(. دولت2004اپل، 

ی جهانی است. ترویج مدیریت نوتیلوری یکی از ابزارهای ی ایدئولوژیک بر جامعهی مناسب برای افزایش سلطهکردن زمینه

فزایش کیفیت، در نولیبرالیسم برای افزایش کنترل سیاسی و اقتصادی بر جامعه است. این مدیریت با ظاهری غیرسیاسی و با شعار ا

-ها یکی از اهداف عمدهبازار است تا از این طریق کارایی آنها را افزایش دهد و دانشگاهپی تبدیل نهادهای اجتماعی به نهادهای شبه

پی  های مهم این نوع مدیریت است که درگویی مبتنی بر منطق بازاری یکی از بخشی این نوع مدیریت است. ترویج سیستم پاسخ

ی آن مشروعیت بخشی و مستقیم جامعه است. این سیستم، حاوی روابط نابرابر قدرت است که نتیجهاجتماع به روش غیر کنترل

است که ناقض اصول دموکراتیک  999های اقتصادی و سیاسی موجود است. این نوع مدیریت مروج فرهنگ بازرسیبازتولید نابرابری

کند. این نوع های تحمیلی دولت میمستقل، آنها را تبدیل به کارگزاران سیاست است و با کاهش قدرت نهادهای اجتماعی و افراد
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شناختی است که مبتنی بر نابرابری و عدم اعتماد است. رواج این فرهنگ در نظام آموزش عالی مدیریت حاوی مبانی انسان

 رود.تهدیدی برای دموکراسی، تفکر انتقادی، مشارکت اجتماعی و اخالق مدنی به شمار می
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 آزادی علمی: رهیافتی فلسفی

 334کامران محمدخانی

 335سمانه محمدخانی                                                                                                                                                   

 چکیده: 

سـازان یـک   ی انسانی و پرورش آیندهسرمایه یتوسعه سسات آموزش عالی در ارتقاء پژوهش و نوآوری و نیز درها و مؤنقش دانشگاه

های اصلی توسـعه  عنوان یکی از مؤلفهر بخش آموزش عالی در هر کشوری بهگذاری دروزه بر کسی پوشیده نیست. سرمایهکشور، ام

ون به تولید و انتقال دانـش  ای روزافزگونهمحور، بهرکت به سوی دانایی و اقتصاد دانشها نیز در مسیر حو ترقی شناخته شده و ملت

ی و نیز فرماندهان فکری جامعـه عمـل   ی علم و دانایترین بازیگران عرصهعنوان اصلینیازمندند. در این میان اعضای هیأت علمی به

ارب تولید و انتقال دانش را نیز بر عهـده دارنـد. شـواهد تـاریخی و تجـ      یعمده یهای متعدد خود دو وظیفهکرده و در کنار رسالت

ناپذیری وزش عالی تهدید شود، صدمات جبرانهای برخی از کشورها نشان داده است که هرگاه آزادی علمی در یک نظام آمدانشگاه

تجوی ت علمی، فرهیختگان و دانشـگاهیان بـرای جسـ   دی علمی که همانا آزادی اعضای هیأآن نظام وارد خواهد آمد. آزا یبر پیکره

پیشرفت علم و دانش از طریـق آزادی محققـان در انتخـاب موضـوع      یکنندهای آنهاست، ضمانتحرفهحقیقت در چارچوب وظایف 

وان بررسـی  تـ ادی علمی را حداقل در دو مورد میهای تحقیق است. دالیل توجیه آزو نیز در انتشار و انتقال یافته پژوهش، انجام آن

او و به دنبال کشف حقیقت است. بنابراین محدود و مسـدود نمـودن مسـیر    نفسه جستجوگر، کنجککه انسان ذاتاً و فیاول این نمود؛

بسـیاری از اکتشـافات،    یکـه تبلـور آزادی علمـی، کـه الزمـه     علمی وی، اقدامی غیرانسانی و مغایر با فطرت بشری است و دوم این

سودمندی عمـومی قابـل مشـاهده اسـت.     های رفاه بشری و ژوهشگران است، در بسیاری از جنبهاختراعات و ابداعات دانشمندان و پ

 ایم.  ا نیز از رفاه عمومی محروم نمودهتوجهی به فطرت انسانی، جوامع بشری ربا نفی آزادی علمی، عالوه بر بی بنابراین
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ای هـ ضروری است. تنها با وجود استدالل اریخ و فلسفه علم کامالًآزادی علمی، مطالعه و بررسی دقیق ت برای شناخت هر چه بیشتر

اندیشه و تفکـر تکیـه   محکم و تبیین شواهد تاریخی است که مفاهیمی چون آزادی علمی قادر خواهد بود که بر بنیادهای مستحکم 

 گر عقالنیت بسیاری از اقدامات، رفتارها و عملکردهای نظام آموزش عالی باشد.  داده و تضمین

جم است. امید کـه ایـن   جدی به گردآوری و تدوین ادبیاتی معتبر و منس تردید ناشی از یک نیازاز جمله دالیل تدوین این مقاله، بی

آموزش عـالی را پُـر نمـوده و راهگشـای راه      یفلسفه یتوجهی خالء موجود در حوزهپژوهش و نتایج حاصل از آن بتواند تا حد قابل

 یرداخته خواهد شد. سپس فلسـفه و تاریخچـه  پژوهشگران این عرصه قرار گیرد. در این مقاله، ابتدا به تعریف مفهوم آزادی علمی پ

هـا و نیـز سـاز وکارهـای     هـای اجرایـی آن در دانشـگاه   ایان کارکرد آزادی علمی، مکانیسمآن مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در پ

 پشتیبانی این مفهوم بررسی خواهد شد.

 اجرایی و پشتیبانی: آزادی علمی، فلسفه و تاریخچه آموزش عالی، ساز و کارهای واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مصادیق کاربردی آن در مدیریت و (؛ جایگاه 336سمیالیستانسیاگزمکتب فلسفی اصالت وجود )آموزش عالی از منظر 

 عالی آموزش

 

 کامران محمدخانی                                                                                                                                                      

 انور شاهمحمدی                                                                                                                                                    

 محمد اسدی                                                                                                                                                      

 

  :دهیچک

 علیـه  اسـت  انقالبـی  مثابـه  بـه  ییوجـودگرا  یا وجود فلسفه یا تبیین جایگاه آموزش عالی از منظر اگزیستانسیالیسمهدف این مقاله 

جایگـاه و مصـادیق    تیـ نها در .دارد توجـه  دیگـر  چیـز  هـر  از بـیش  انسان هستی به و باشند که شکلی هر به کالسیک، یها فلسفه

اصــول فلســفه قــرار خواهــد گرفــت.  لیــتحل و  هیــتجزو  بحــث مــوردکــاربردی ایــن مکتــب فلســفی در مــدیریت آمــوزش عــالی 

 در را او و دارد توجـه  بیشـتر  انسـان  بـه  اگزیستانسیالیسم .مبنی بر اصالت وجود و تقدم آن بر ماهیت انسان است سمیالیستانسیاگز

 یسـازنده  و افعـال  خـالق  انسـان  دیـدگاه  نیـ در ا .کند یم پیدا مسئولیت که است انتخاب در یآزاد همین از و داند یم آزاد انتخاب

 انسـان  یعنـی . اسـت  مقدم ماهیت بر وجود است و خویش زندگی یسازنده و کننده نییتع انسان ،گرید عبارت به .است خویش مسیر

نظـر   ازآموزشـی   مهـم  یهـا  هـدف  .کنـد  یمـ  آغـاز  خـویش  تشـخص  برای را خود تالش سپس ،نهد یم پا جهان یعرصه به نخست

 ( تشـویق 9 ؛اخالقـی  و آزاد انتخـاب  برای فرصت آوردن ( فراهم2 فرد؛ آگاهی گسترش و ( رشد4 :از ت استارعب  اگزیستانسیالیسم

 در ایـن مکتـب شـامل    درسـی  یشـخص. برنامـه    آوردن بـار  مسـئول  یا شخصی مسئولیت احساس تکامل و ( رشد1ی و خودشناس

 مبـین  کـه  اسـت  انسـانی  علـوم  شامل همه ازتر  مهم و کنند یم تبیین را اجتماعی و طبیعی واقعیت که است موضوعاتی وها  مهارت

 انگاشـته  مسـلم  معرفـت  یها عنوان حوزه به غیره و علوم و ریاضی زبان، ادبیات، تاریخ، قبیل از موضوعاتی وجود .است انسان انتخاب

 اسـت  مهم آنچه درسی محتوای شود. در گنجانده درسی برنامه در او ازیموردن مطالب و بگیرد قرار اصلی محور باید . شاگردشوند یم

 هـدف، جـزء   لحـاظ  ازاخیـر   یمقالـه  .شخصـی  انتخـاب  بـرای  یسـاز  نهیزم سپس و است اخالقی یها ارزش به نسبت آگاهی ایجاد

مصادیق  دهد یم ی مذکور نشانها لیتحلدر آن از نوع توصیفی ـ تحلیلی است. نتایج   استفاده موردی نظری است و روش ها پژوهش

 ریتـأث ( 2عـالی؛   آمـوزش  مـدیریت  در فـردی  یهـا  مؤلفه( جایگاه 4است:  بحث قابلکاربردی فلسفی اصالت وجود در محورهای زیر 

 ( جایگـاه محوریـت  1 عـالی؛  آموزش مدیریت در انسان یآزاد و اختیار ( جایگاه9عالی؛  آموزش مدیریت در انسان توانایی و انگیزش

 مدیریت در انسانی روابط به ( جایگاه توجه1عالی؛  آموزش مدیریت در خودشکوفایی و خودشناسی ( جایگاه7عالی؛  آموزش در امور
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مباحث کـاربردی   یاخیر ارائه یعالی. از دستاوردهای نظری مقالهآموزش  مدیریت در انسان در ( جایگاه تغییرات5عالی؛ و  آموزش

در ادبیـات نظـری موجـود مکتـب      کـه  یدرحالآموزش عالی است.  یبر اساس محدوده و زمینه سمیالیستانسیاگزدر ارتباط با مکتب 

 است. شده  ارائهنگر به آموزش یا با رویکردی کلی وپرورش آموزشاصالت وجود در 

 

 عالی.، مصادیق کاربردی، مدیریت آموزش گرایی، اصالت وجود )اگزیستانسیالیسم( آموزش عالی، فلسفه هستی کلیدی: کلمات



آموزش عالی: ماهیت و قلمرو یفلسفه  

 

 337رضا محمدی چابکی 
 

 چکیده
بخشـی بـه    های تعلیم و تربیت محسـوب شـده و تمـام کشـورها بـا گسـترش و عمـق        آموزش عالی گرچه از مقاطع تکمیلی نظام

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه خود هستند، اما تاکنون از منظـر فیلسـوفان تعلـیم و     یدنبال توسعه عملکردهای این حوزه به

اجتمـاعی مربـوط بـه آن، بـا آثـار      -تاریخ دانشگاه و تحوالت سیاسی یتربیت مغفول مانده است. با مروری بر تاریخ اندیشه و مطالعه

آموزش عالی و مسایل مرتبط بـا آن بـوده و مطالعـات     یه دربارهشویم ک بسیاری از فیلسوفان و متفکران بزرگ مواجه می یپراکنده

تـأثیر  گرفته و برخی اندیشمندان نیـز تحـت  صورت « اخالق در آموزش عالی»و « دین و معنویت در آموزش عالی»بسیاری پیرامون 

انـد. بـا وجـود ایـن،      لی پرداختـه های نظـام آمـوزش عـا    های خود پیرامون مسایل و مؤلفه دیدگاه یهای مکاتب فلسفی به ارائه آموزه

شود و مطالعات مـرتبط بـا آمـوزش عـالی بـدون توجـه بـه         های بنیادین و خألهای پژوهشی زیادی در این قلمرو مشاهده می ضعف

تاریخی بـه دنبـال   -شود. بر همین اساس، پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی های کاربردی موجود دنبال می بنیادهای فلسفی نظریه

این حوزه بـوده اسـت.    یو تشریح مسائل ویژه« فلسفه آموزش عالی»اهیت و ترسیم قلمرو و چارچوب نظری حوزه دانشی توصیف م

هـای  برای این کار، پس از مروری تاریخی بر مطالعات فلسفی مرتبط با آموزش عـالی بـه تحلیـل ماهیـت آمـوزش عـالی و دیـدگاه       

تـرین مسـائل و   در ادامه، جهت ترسیم قلمروی برای فلسـفه آمـوزش عـالی، مهـم    گوناگون درباره اهداف آموزش عالی پرداخته شد. 

 ها نیازمند رویکردی فلسفی است، مورد بررسی قرار گرفت. های آموزش عالی که مواجهه با آنچالش

فیختـه،   دهـد کـه فیلسـوفان بزرگـی ماننـد کانـت، هومبولـت،        مروری بر تاریخ مطالعات بنیادین مرتبط با آموزش عالی نشان می

اند. با نظر بـه   منتشر کرده یهای شلینگ، شالیرماخر، هایدگر، یاسپرس، هابرماس، لیوتار و دریدا در این خصوص تأمل داشته و رساله

اهداف کالن آموزش عالی مطرح شده است، تبیین ماهیت فلسـفه آمـوزش عـالی     یهایی که درباره این پیشینه بسیار مهم و دیدگاه

. تاکنون اهداف گوناگونی همچون آموزش، پژوهش، پـرورش متخصـص، اصـالح اجتمـاعی و کـارآفرینی مـدنظر       تر خواهد شد آسان

و نسـبت آن بـا   « آمـوزش عـالی  »مفهوم  یچنین، تأمالت فیلسوفان تحلیلی تعلیم و تربیت دربارهاندیشمندان قرار گرفته است. هم

 کند. مقاطع و سطوح تحصیلی دیگر، به این امر کمک می

فلسـفه آمـوزش    یباشند، جهت طرح قلمرو اصلی حوزه ادامه، برخی مسائل اساسی آموزش عالی که مستلزم نگاهی فلسفی میدر 

ای مطالعات بنیادین آموزش عالی بایستی با نظر به مسائل گونـاگون آن و بـا    رشته عالی بررسی شدند. ابتدا تأکید شد که حوزه میان

هـای   اجتماعی، فلسفه حقوق، و غیره( و البته دانـش -فلسفه علم، فلسفه دین، فلسفه سیاسی های مضاف )همچون استفاده از فلسفه

شناسی معرفت، مدیریت دانش، و غیره( مورد مالحظه و بررسی قرار گیرد. سپس، به تشـریح و توضـیح    مضاف دیگر )همچون جامعه

نتظارات جامعه از مؤسسات آموزش عـالی، در کنـار تولیـد و    جایگاه دین و اخالق در آموزش عالی پرداخته شد. زیرا همواره یکی از ا

طرحـی   یتوسعه دانش، ایجاد فضایی برای رشد و توسعه اخالق و معنویت بـوده و تأسـیس دانشـگاه اسـالمی نیـز منـوط بـه ارائـه        

 محور است. مدار و اخالق دین

تظارات جامعـه از مؤسسـات آمـوزش عـالی، در کنـار      میالدی، یکی از ان49و  42 گیری نهاد دانشگاه در قرن از همان ابتدای شکل

تدریج متفکران عقاید خـود را در مخالفـت    تولید و توسعه دانش، ایجاد فضایی برای رشد و توسعه اخالق و معنویت بوده است. اما به

ها دچـار  رسازی، دانشگاهبا کلیسا بیان کردند و اومانیسم و سکوالریسم جایگزین تفکر دینی کلیسا شد. با گذشت چند دهه از سکوال
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تجارت و سودآوری بدون در نظر گرفتن مسـائل اخالقـی و    یاین امر، کشانده شدن علم به صحنه یگرایی محض شده و نتیجهعلم

دوری از فرهنگ عامه بود. اخیراً تغییر نگرش نسبت به حضور دین و معنویت در تمـام نهادهـای اجتمـاعی از جملـه آمـوزش عـالی       

نحوی که اندیشمندان بسیاری به از میان برداشتن مرزهای ایمـان و   های امیدی گشوده است؛ به نقالب پساسکوالر روزنهعنوان اتحت

کنند. آموزش عالی در جهان اسالم نیز  دانایی یاد می یاجتماعی و یک شیوه یعنوان یک پدیده دانش معتقد شده و از نقش دین به

طور جدّی مدنظر اندیشمندان مسـلمان قـرار گرفتـه     به« سازی دانشگاه اسالمی»و اخیراً بحث  سر گذاشتههای متفاوتی را پشت دوره

هـای مهـم و جـدّی     های فلسفی مباحث اخالقی همواره یکی از شـاخه  است. از سوی دیگر، از آنجا که تربیت اخالقی با نظر به جنبه

توان در قلمـرو مباحـث فلسـفه     الق در آموزش عالی را نیز میفلسفه تعلیم و تربیت بوده است، مجموعه مباحث مطرح مربوط به اخ

آموزش عالی گنجاند. بر این اساس، اخالق روابط آکادمیک، اخالق تدریس، اخالق پژوهش، پـرورش اخالقـی دانشـجویان و بررسـی     

هـای اخیـر، برخـی     دهـه  گیرنـد. در  مسائل و معضالت اخالقی نهاد آموزش عالی از جمله مباحثی هستند که در این قلمرو قرار مـی 

سـو بـا اوضـاع     نظران نسبت به فروپاشی اخالقی دانشگاه هشدارهایی داده بودند؛ اما گویا وضعیت اخالقی آمـوزش عـالی هـم    صاحب

 چنان در سراشیبی تند قرار دارد.اخالقی جهان معاصر هم

 

 آموزش عالی، اهداف آموزش عالی، ایده دانشگاه. فلسفه ها: کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سازی دانشگاه دین و معنویت در آموزش عالی: استلزاماتی برای اسالمی
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 339سیده زهره جوادی 

 

 چکیده
اخالق و  یدانش، ایجاد فضایی برای رشد و توسعه ییکی از انتظارات مردم از مؤسسات آموزش عالی، در کنار تولید و توسعه

ارتباط دانش و معنویت وجود داشته و برخی از  یهایی جدّی دربارههای غربی چالشمعنویت است. در حال حاضر، در دانشگاه

طور جدّی سکوالریسم را نقد کرده و این گزاره که تنها هدف دانشگاه تولید دانش و اشاعه آن است را مورد مناقشه و دانشگاهیان به

ای را تجربه کرده است و بخشی از دینداران دالیلی های قبل، آموزش عالی در غرب تغییرات عمده اند. در طول دههبررسی قرار داده

دارند  ت علمی اذعان می، برخی از دانشجویان و اعضای هیأ24جدّی برای مشروعیت حضور دین در دانشگاه اقامه و در ابتدای قرن 

ری و حذف دین از سطح جامعه بسیار افراطی عمل کرده است و این تصور که قادر به مدا های دینؤلفه که سکوالریسم در حذف م

های دین اسالم یا همان طرح حذف کامل دین است، توهمی بیش نبوده است. در جهان اسالم نیز پیوند نهاد آموزش عالی با آموزه

های بسیاری مطرح شده و اقدامات  ین زمینه، دیدگاههای اندیشمندان بوده است. در ا، یکی از دغدغه«هاسازی دانشگاهاسالمی»

ها و  آموزش عالی غرب با دین و تحلیل انتقادی افراط تاریخ تعامل نظام یرسد مطالعه نظر می ای هم انجام شده است. به عجوالنه

رش سکوالریسم در این ها و نحوه گستهای صورت گرفته در این زمینه، خصوصاً تأثیر تعصبات دینی، خرافات و بدفهمی تفریط

ها در ایران خواهد داشت. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش تحلیل  سازی دانشگاهها، استلزامات مفیدی برای طرح اسالمینظام

سازی دانشگاه بود. برای دستیابی بدین هدف،  انتقادی جایگاه دین و معنویت در آموزش عالی جهت ارائه استلزاماتی برای اسالمی

های دینی و روند سکوالریسم  ا تعامل دین با نظام آموزش عالی در غرب مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر تعصبات و بدفهمیابتد

سازی دانشگاه ارائه  های آموزش عالی در جهان اسالم، شرایط و لوازمی برای طرح اسالمی علمی تحلیل شد. سپس، با بررسی ویژگی

 شد.

های اروپا در آغاز تأسیس، استفاده از علم موجود برای تبلیغ و اصلی و نخستین دانشگاه نتایج پژوهش نشان داد که هدف

تدریج عقاید خود را در مخالفت با کلیسا  اروپا دچار تحوالت مهمی شد و متفکران به 47استحکام عقاید دینی بود. از اوایل قرن 

و با پیگیری دانشمندان اروپایی برای حذف دین از صحنه  43بیان کردند و اومانیسم جایگزین تفکر دینی شد. در اواخر قرن 

های دینی است.  ها رویکرد سکوالر را اتخاذ و اعالم کردند که دانشگاه محل ترویج علم انسانی و تجربی به دور از نگاهجامعه، دانشگاه

ساله، کشانده شدن علم به صحنه تجارت گرایی محض شده و نتیجه این مها دچار علمبا گذشت چند دهه از سکوالرسازی، دانشگاه

گیری مدرن با هشدار به این جهتو سودآوری بدون در نظر گرفتن مسائل اخالقی و دوری از فرهنگ عامه بود. فیلسوفان پست

د گرایی علمی خواهعلمی، معتقدند که اگر آموزش عالی در روند فعلی خود تغییری ندهد در سراشیبی سقوط افتاده و دچار مصرف

شد. آموزش عالی باید هویت خود را مورد بررسی دوباره قرار دهد و در کارکردهایش تغییر ایجاد کرده و مرزهای دانش و تولید آن 

را در ارتباط با جامعه و فرهنگ مورد مالحظه قرار دهد. این امر شامل تغییر نگرش نسبت به حضور دین و معنویت در دانشگاه نیز 

 شود.می
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های اندیشمندان بوده است. در این زمینه،  های دین اسالم، یکی از دغدغهم نیز پیوند نهاد آموزش عالی با آموزهدر جهان اسال

ای هم انجام شده است. قبل از تأسیس دانشگاه غربی، در کشورهای اسالمی مراکز  های بسیاری مطرح و اقدامات عجوالنه دیدگاه

شد. اما بعد از رکود فرهنگ و دانش در اسالم و آغاز های گوناگونی تدریس میانشها دعلمی و پژوهشی وجود داشتند که در آن

 نظم در ایگسترده تحوالت و زد مسلمان دامن نخبگان بین در ایگسترده مناقشات اسالم به جهان به« جدید علم» استعمار، ورود

برخورد داشتند، به این تجربه رسیدند که تأسیس دانشگاه آورد. اولین کسانی که با غرب و فرهنگ آن  پدید مسلمانان زندگی دینی

ماندگی است. اما با فروکش کردن شیفتگی اولیه های مسلمان از عقب حلی برای برون رفت ملت و نزدیک شدن به فرهنگ غربی راه

در میان مسلمانان،  ماندگی، استعمار، فقر فرهنگی و نبود تحولمشکالت آن و ضعف امت مسلمان، عقبنسبت به تجدد و ظهور 

-حل برای تغییر وضعیت جامعه اسالمی بیافتند. در نتیجه، طرح اولیه ایده اسالمی موجب آن شد که متفکران اسالمی به فکر راه

 سازی دانشگاه در بین مسلمانان کشورهای مصر، پاکستان، ایران و مالزی ارائه شد.

ترین موضوع در این رابطه تشریح اهمیت علم و شود. مهم ها بیان میسازی دانشگاه بر این اساس، استلزاماتی برای اسالمی

آموز در فرهنگ اسالمی است. در فرهنگ اسالمی، صرفاً علوم دینی مورد توجه نیستند و تمام علوم به شرط خدمت به بشر،  علم

سازی توان گفت در بحث اسالمی، میها، حرکتی مورد تأیید دین است. بنابراینعلم نافع خواهند بود که تحصیل و تدریس در آن

 مشکالت حل برای که دانشگاهی دانشگاه، نباید اصالح محتوای آموزشی صرفاً با نظر به علوم دینی مدنظر قرار گرفته و دروس

گیری الهی  اند نادیده گرفته شوند. تحصیل و تدریس علوم طبیعی با جهت طراحی شده خاص جامعه و افراد علمی گسترش و علمی

تواند به همان میزان علوم دینی صواب و عبادت محسوب گردد. استلزام دوم در این زمینه، درباره ضرورت بیان انتظارات جامعه  می

از دین و میزان و نحوه دخالت دین در اداره نهادهای اجتماعی بود. طرح توقعات اشتباه از دین و مخالفت با رویکردها و تفسیرهای 

جب ظهور سکوالریسم و کنار گذاشتن دین از عرصه آموزش عالی شد. با مشخص کردن مرز توقع ما از جدید دینی در غرب، مو

سازی آموزش عالی فراهم و معقوالنه برای معنوی ها، فضای باز، منعطفدین و توجه به رویکردهای جدید و برخورد منتقدانه با آن

چنین، در راستای نظر رسید، تعیین نحوه ارتباط علم و دین بود. هم هشود. مسأله مهم دیگری که طرح آن در این راستا ضروری ب

بررسی امکان، ماهیت و روش علم و دین،  رسد پس از اتخاذ موضع خود نسبت به رابطه میانها به نظر می سازی دانشگاه اسالمی

فل آن نیست که علوم مختلف را در خود گوی آن، به هیچ وجه متکدین در معنای گزیدهعلم دینی در این بحث اهمیت بسیار دارد. 

بودن ادیان الهی و قرار دادن هدایت آدمی به ساحت ربوبی در کانون خود، ما را از سودای برساختن « گوی گزیده». جای داده باشد

خی از موارد تواند مبنا و اساس قرار بگیرد، اما ادعای استخراج بر . دین میسازدیوس میأم« ملغمه دین و علم»یا « دین علمی»

های قوی علمی نیازمندند که در قرآن ذکر نشده و بر عهده خود بشر است که به معقول نیست. بسیاری از موارد هستند که به پایه

  اکتشاف در این موارد بپردازد.

 

 سازی دین؛ آموزش عالی؛ دانشگاه؛ اسالمی :ن کلیدیاواژگ
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 چکیده

خود امری است کـه   عنوان مولد تغییرات،سرعت در حال تغییر است. دانش به در دنیای پیچیده و مدرن امروزی، همه چیز به

باشد. اینجاست کـه مـدیریت   تثنی نیست، که البته این امر می تواند با انجام مدیریتی بهینه، کارایی بیشتری داشته از این قاعده مس

 یگسـترش، انتقـال و نگهـدار   و بـا هـدف    ،دانـش  یهئو ارا ینشگز ی،منظم ساختن، انتخاب کردن، سازمانده یندفراعنوان دانش به

اسـت   یرناپـذ یـان پا یدانش امر یریتتوجه داشت که مد یدبا یبترت ینبد وجود آمده است.ها، مراکز و مؤسسات بهسازمان دردانش 

توجه به مدیریت دانش امری است که ضرورت آن رو  ین. از ایدسازنده کمک نما ییراتتغ یجادرا در ا هاسازمان که می تواند همواره

ای به آن صورت پذیرد. چرا باید توجه ویژه یدر مراکز آموزش عالخصوص همراکز و مؤسسات باشد، بها، نهمواره باید مد نظر سازما

در شناخته شـده اسـت.    یرقابت یکسب برتر یبرا یاتیمنبع ح یکعنوان دانش بهبریم و به سر می مداردر عصر اقتصاد دانشکه ما 

متخصص و آمـوزش   یانسان یروین یتترب یمختلف و کانون اصل جوامع درسو، محور توسعه و تحول یکاز  یآموزش عالاین ارتباط، 

 یانـدازه  یز بـه چیچهاند که ها دریافته، و از سوی دیگر آندپردازیمساز و آیندهجوانان نسل به انتقال دانش به که  بوده جوامع یدهد

 رود.ی به شمار مـی حوزه از الزامات اساس یندانش، در ا تیریتحقق مد ینبنابراید. رقابت حفظ نما یایها را در دنتواند آنیدانش نم

آشنایی با مفهـوم  ی حاضر، مقاله صلی. هدف انیز باشدمحور دانش یجامعه یتوسعه ی جهتابزارتواند چنین میمدیریت دانش هم

باشـد کـه   ش عالی میآموز نظامخصوص در هها بکارکردهای مدیریت دانش در سازمانها و دیریت دانش و توجه به ضرورت، نقشم

رتبط بـا موضـوع بـا    توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی انجام شده است. در این زمینه مطالعات و منابع داخلی و خارجی مـ  یبه شیوه

نتـایج ایـن    .ه اسـت هـای پـژوهش، پرداختـه شـد    یافته یکیفی به ارائه یبرداری گردآورده شده و به شیوههای فیشاستفاده از فرم

-آید که میامری ضروری به حساب می کارگیری مدیریت دانش از سوی مؤسسات آموزش عالی نسبتاًدهند که بههش نشان میپژو

تر یـاری  ای بهتر و مطمئنها را برای حضور در آیندهر حال تغییر آماده نگه دارد و آنتواند این مؤسسات را جهت رقابت در دنیای د

 رساند.

 مدیریت دانش، آموزش عالی، ضرورت، کارکرد کلیدی: واژگان
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ای در حمایت از پُرنویسی در تولید علم:فلسفه  

تفسیر پل ریکور یبُعد تصاحبِ معنا در نظریه  

 343سیدجالل هاشمی

 له بیان مسأ
از خـبط و   نویسـند، آثارشـان سرشـار   سی ممکن نیست و آنان که بسیار مـی شود که جمع بیشتر نویسی و بهتر نویاغلب شنیده می

آفرینـی و  ی دانـش کاری نشان قوت علمی است و نه پُرکاری نشان ضعف؛ عالوه برآن، الزمـه شود نه کمل گفته میخطاست؛ در مقاب

(. تـاکنون  9: 4939، های علمی است )اسالمی اردکـانی ت ایجاد میزان مناسبی از فرآوردهکار عالمانه جدّی، پُرکاری و تالش در جه

اند با معرفی و عَلَم کردن مصادیقی که مؤید دیدگاهشان است، دیگران را متقاعد سـازند  ی مدافع هر نگرش، کوشیدههاافراد و گروه

های نویسندگان و پژوهشـگران پرکـاری در دسـت اسـت کـه فاقـد       ست. مثالً از یک سو آثار و نوشتهکه نظر آنان مقرون به صحت ا

مثابه صفحه سیاه کردن دانسـته   و در جامعه هدف نیز اثرگذاری الزم را نداشته و بهباشد های نوشتن عالمانه و قوت علمی میمعیار

ایـن آقا/خـانم   »، «اند!؟دانم این را چگونه چاپ کردهنمی»ها با تعابیری نظیر ت آکادمیک نیز با این گونه نوشتهشوند. در اجتماعامی

آید. البته شماری از نویسندگان پرکار، دارای الفت به عمل میمخ« کشد!؟شتن این چیزها]ی سطحی[ خجالت نمیدکتر چطور از نو

س اسـت کـه بـا    هایی از برخی از دانشـمندان و فیلسـوفان در دسـتر   آثار کلیدی و اثرگذار نیز هستند. از سوی دیگر مقاالت و کتاب

ته اند علمی بر جای گذاشته و هزاران بار مورد استناد و یا نقادی قرار گرف ینویسی، اثر چشمگیری در جامعهوجود تک بودن و کوته

در برابـر  «. کم بنویس ولی خوب بنویس»گویند ای برای مباحثه و تولید علم بوده اند. مدافعان چنین نویسندگانی میو اساساً زمینه

بنابراین سـه دیـدگاه   «. تر است درست و عالمانه بنویسیبه»این دو نگرش رقیب، اصل بدیهی و مورد تأیید شعور متعارف این است: 

ش یابند؛ و اصل بـر نگـار  تری تبلور میهای عالمانهنویسی دیدگاهنویسی سازگار نیست؛ در کمبا خوبقابل تشخیص است: پرنویسی 

نویسـی هسـتند و   سـی بـا خـوب   های ایران مبتال به تقابل بنیـادین پرنوی های آموزشی در دانشگاهدرست و عالمانه است. اغلب گروه

یا حتی کار ولی اثرگذار و یا پرنویس کم اثر و ش برای یافتن آثار نویسندگان کمآن موضع دارند. در این پژوهش فارغ از تال یدرباره

کدام یک نویسی در تولید علم، نویسی/خوبانی فلسفی در تقابل پرنویسی و کمود که مبشبعضاً مؤثر، بررسی این مسأله پیگیری می

( 4349-2007) 344بخشـند. در ایـن میـان پُـل ریکـور     یشـتری مـی  دهند و به کدام یک اعتبار برا برتافته و مورد حمایت قرار می

ویژه به کـنش انسـانی نیـز    و متن را به انواع متون و به ،ای در باب تفسیر متن و فهم معنای متن ارائه دادهی، نظریهفیلسوف فرانسو

شـود و در جـای   جا شـروع مـی  لی است که از یکپ345ُقوس هرمنوتیکیکه شامل سه مرحله است. فرایند تفسیر یا  –تعمیم داده 

نوبـت   آنشـود. تبیـین ساختارشناسـی مـتن اسـت، پـس از       آغاز می« 346تبیین»از  ویفرایند از نظر این  .رسددیگر به پایان می

متن است. کـه در  معنای  به خود اختصاص دادنمعنای متن یا  348تصاحبی سوم و پایانی یا همان تفسیر است. مرحله 347فهم

( به خـود اختصـاص دادن را بـه    4334ریکور ) .(453-432: 4933)حسنی،  کندهای خود را اصالح میفرضشاین مرحله انسان پی

شناسـا )مفسـر(   رسم: که تفسیر یک متن در خودتفسیری فاعـل : من با اختصاص دادن به این درک میه استروش زیر تعریف کرد

کنـد.  کند یا به سادگی درک خود را شروع میگیرد که از این پس خود را بهتر درک کرده، خود را به طور متفاوت درک میاوج می

 ضروری بین نویسنده و خواننده باشد پس به فراینـدی نیـاز دارد کـه او آنـرا     یسازی معنی یک واسطهگوید که اگر عینیریکور می

نامد. فرایند درک که شامل اختصاص دادن است؛ رویدادی در یک چارچوب زمانی خاص است. وقتی شناخت می« معنیاختصاص »

ای که درک انعکاس خـود در  کند که قبل از مواجه با متن وجود داشت به گونهخود شروع شود، یک خود جدید به تدریج ظهور می
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له بـه معنـی   أحتمالی دیگران ادغام شود. این مسدنیای خود در دنیاهای ا وسیع شده است تا-متن نیست بلکه آشکارسازی یک خود

مـتن و   تفسـیر  یاستنتاجی به نظریهبا رویکردی  (.1-40: 2003، ، ویلسون و اولور)تنباشد می کنمتفسیر من هستم تا من فکر می

 توان در باب پرنویسی به نتایجی رسید.فهم معنای متنِ ریکور، می

 

 اهداف پژوهش

 ی حامی پرنویسی عالمانهعنوان فلسفهی تفسیر متن ریکور به. تبیین نظریه4

 تفسیر متن ریکور ینگر فلسفی حامی پرنویسی عالمانه در نظریهی واقع. استنتاج گزاره2

 پژوهشروش 

 اسـت. در ایـن قیـاس،   ( صـورت گرفتـه   421: 4933رونده )باقری، سجادیه و توسلی، این پژوهش با رویکرد استنتاجی و روش پیش

فلسفی و علمی و تجویز پرنویسی عالمانـه   نگر مبنایی/عواق یعنوان گزارهعنوان هدف، پرنویسی بهعالمانه نوشتن جهت تولید علم به

 عنوان اصل استنتاج شده در نظر گرفته شده است.ورد مطالعه و مورد نقل و نقد( به)تصاحب معنای متون م

 دستاوردهای پژوهش

آید؛ از آنِ خـود  می پرنویس در یدهنسوم تفسیر از نظر ریکور، معنای متن به تصاحب و تملک خواننده و در اینجا نویس یحلهدر مر

مـتن جهـانی    ای خاص دارد و محکی و مدلولخویش است که یک متن برای خوانندهکردن معنای متن، تخصیص همان معنایی به 

گردد. به همین رو هر قدر یـک دانـش   جا نویسنده میع وجودیِ خواننده/ مفسر و در اینسگشاید و موجب تورا به روی خواننده می

ها وارد شود و بـه نقـل و نقـد آنهـا بپـردازد، احتمـاالً دسـتآورد نخسـت او تصـاحب معنـای متـون بیشـتر و             ندیشهپژوه، در جُنگ ا

یـافتگی  دانشـی و تشـخص   وجود دارد که با این خزانـه خودشناسی واالتر و وسعت وجودی بیشتر است، و دوم اینکه امکان بیشتری 

( 440-441: 4939نی )فکری، گوهر خالقیت و نوآوری را صـید کنـد و بـابی بـر تولیـد علـم بگشـاید. در پژوهشـی اسـالمی اردکـا          

حلـی و از   نویس جهان اسالم را شامل فارابی، زکریای رازی، غزالی، ابـن عربـی، خواجـه نصـیرالدین طوسـی، عالمـه      پرنویسان خوب

معاصران مجتبی مینوی، و عبدالحسین زرین کوب دانسته و از پرنویسان معتبر غربی به ارسطو، سنت آگوستین، تومـاس آکوینـاس،   

اینتایر، آلبرت الیس، نیکوالس رشر، امبرتو اکو، ویتگنشـتاین و چامسـکی اشـاره کـرده     هیوم، تولستوی، هوسرل، راسل، السدیر مک

ای بـه  اً بیشـترین تولیـد علـم در هـر عرصـه     کاری خود بوده و هستند. مضاف یپژوهندگان دارای ابتکاراتی در حوزهاست. اغلب این 

تولیـد   ینفر بوده است. پس پرنویسی الزمـه  100( و  بار تولید علم جدید بر دوش 415: 4930کمترین افراد است )دیانی،  یعهده

ای محدود اما متعهد و پا به کار را الزم دارد  که یکسره به تولید علم و نشر ای، عدهعلم است و گسترش ادبیات و مکتوبات هر حوزه

نگـرد کـه درسـت و    ی قبـول مـی  (. بنابراین پژوهش حاضر این فرضیه را بـه دیـده  429: 4939آنها همت گمارند )اسالمی اردکانی، 

قل و بازنویسی که مستلزم پرنویسی/پرخوانی است تحقق می عالمانه نویسی، طی فرایند تصاحب معنای متونِ مورد مطالعه و مورد ن

گیری تدریجی دیدگاهی منسـجم در  ای خود با دیگران و شکلندیشهیابد و پرنویسی، ابزاری برای تشخیص وجوه اشتراک و افتراق ا

 شود.  نویسی و تولید علم در نظر گرفته میسنده و همچون بستری برای عالمانهنوی

 رنویسی، تولید علم، نظریه تفسیر ریکور، تصاحبِ معنا. پُ واژگان کلیدی:

 فهرست منابع
، 27، شـماره  5(. تقابل پرنویسی و خوب نویسی در تولید علم. فصلنامه راهبـرد فرهنـگ، سـال    4939اسالمی اردکانی، سید حسن )

 407-423صص 

پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت. تهران: پژوهشـگاه  (. رویکردها و روش های 4933باقری، خسرو؛ سجادیه، نرگس و توسلی، طیبه )

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 تهران: هرمس. .(. عوامل فهم متن4933حسنی، سید حمیدرضا )

 (. مجموعه سازی. اهواز:  دانشگاه شهیدچمران اهواز.4930دیانی، محمد حسین )



 یک تبیین اقتصادی یرفتاری علمی در ایران: توسعهکج یمطالعه

 

 350کیوان الستی 349آرش موسوی

 

 چکیده

عنوانی است برای توصیف بخشی از رفتارهای محققان و پژوهشگران که با در نظر گرفتن معیارهای روشی و  974علمی  رفتاری کج

)به معنای ساختن اطالعاتی که وجود  972شوند. جعل ی علمی، انحرافی یا غیراخالقی محسوب می اخالقی پذیرفته شده در جامعه

)به معنای دست بردن و اعمال تغییر در نتایج و اطالعات  979های قابل قبول علمی نیست(، تحریف ی استفاده از شیوه ندارد یا نتیجه

فتاری علمی رترین مصادیق کج هایی که متعلق به دیگران است( از مهم )به معنای دستبرد به اطالعات و یافته 971علمی( و انتحال

المللی کشف و بین یها حتی در میان دانشمندان برجسته رفتاریگونه کجشوند. در تاریخ علم معاصر بسیاری از اینمحسوب می

توان تصدیق کرد که  اند. با این حال، با مروری بر منابع و ادبیات موجود در این زمینه می تعدادی از آنها به کرّات روایت شده

بسیار مساعدی برای نوآوری علمی و تحقیقاتی  ی وی علمی تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته و بنابراین زمینهرکج "اقتصاد"

 در این حوزه وجود دارد.

ما را به این نتیجه  زیسته  علمی ایران نیز دارای اهمیت زیادی است. مشاهدات اولیه و تجربه یبررسی این موضوع در جامعه

ها به تبیینی ی همین تفاوت های معناداری دارد  و به واسطه اش در جهان تفاوت پدیده در ایران با موارد مشابه رساند که این می

ی ایران نیازمند است.   اجتماعی جامعه-نسبتاً متفاوت و تدوین چارچوب نظری جدیدی متناسب با شرایط و ساختارهای اقتصادی

توان اذعان کرد که این پدیده  اً از نهادهای آموزشی و پژوهشی متفاوت ارائه شده، میهایی که بعضبا استناد به مشاهدات و گزارش

ی مواردی مثل  توان با مالحظه هایی را می های کمی و کیفی منحصربفردی است. وجود چنین تفاوت در ایران دارای ابعاد و جنبه

روش مقاالت علمی و موارد مشابه این، که بعضاً بصورت های تحصیالت تکمیلی، ف های دوره نامه جعل مدرک تحصیلی، فروش پایان

ها مواردی هستند  گیرند مورد تأیید قرار داد. این نمونه کاری و با همراهی تبلیغات در فضای عمومی صورت میواضح و بدون پنهان
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کنند. هدف از مطالعه پیش رو  که منحصراً و در سطحی کامالً متفاوت شرایط تقلب در ایران را از بسیاری از جوامع دیگر مجزا می

 های علمی نزد برخی از دانشجویان و دانشگاهیان ایرانی منجر می شود.  ویبررسیِ سازوکارهای اقتصادی است که به کجر

شناختی یا ای اجتماعی، روان عنوان پدیدهزمان بهتوان هم گونه رفتار را میتوان از ابعاد متفاوت بررسی کرد. این کجروی علمی را می

ای و موازی است. هرچند امکان نیازمند مطالعات چندرشته اقتصادی قلمداد کرد. از این رو پرداختن جامع به پدیدار کجروی علمی

های متفاوت اساساً  حل ها و راه رفتاری علمی از منظر و ابعاد متفاوت الزاماً به این معنی نیست که این نوع تبیینی کج بررسی پدیده

ای  ها به این پدیده برای رسیدن به نتیجهبا هم متضاد و در نتیجه غیرقابل جمع هستند، اما انتخاب یکی از این رویکردها و منظر

اعی مورد مطالعه قرار ای اجتم عنوان پدیدهرفتاری علمی به رسد. پیش از این موضوع کج منسجم در این تحقیق الزم به نظر می

ورد توجه قرار ای اقتصادی نیز م عنوان پدیدهزمینه نیاز است که این موضوع به گذاری جامع در این اما برای سیاست گرفته است.

رفتاری علمی با توسل  ی کج گیرد. رویکرد مورد نظر در تحقیق پیش رو رویکردی اقتصادی است و ادعا این است که بررسی پدیده

 تواند زوایای مهم و مغفول مانده این پدیده در ایران را در روشنایی قرار دهد. به نظریات اقتصادی می

)اقتصاد نئوکالسیک( وجود  که در بنیاد  اقتصاد خرد متعارف ی انتخاب عقالنی است نظریه ی اتکای اصلی ما در این مطالعه نقطه

های عقالنی افراد یک جامعه را توضیح داده یا  ی اقتصادی این قابلیت را دارد که بخش مهمی از رفتارها و انتخاب دارد. این نظریه

های متفاوت را برای یک فرد  ترسیم نمودارهایی که مطلوبیت انتخاببینی کند. به عبارت دیگر، ما تالش خواهیم کرد که با  پیش

دهد و با بررسی سود و زیان حاصل از هر انتخاب، نشان دهیم که چرا فرد خاصی در شرایط خاص عمل خاصی را انجام  نشان می

ی انتخاب  کنیم نظریهشده، تالش میی اقتصاد ایران برگرفته  های کمکی که از شرایط ویژه دهد. در نهایت، با استفاده از فرض می

عقالنی در اقتصاد رایج را توسعه دهیم تا به چارچوب نظری مورد نظر در این تحقیق دست یابیم. آن چارچوب به ما کمک خواهد 

از آن  هایی قابل آزمون را ی علمی ایران ارائه کرده و گزاره روانه و کم و کیف آن در جامعهکرد که تبیین مقنعی از رفتار کج

استخراج کنیم. سپس، با استفاده از روش تجربی مناسب چارچوب نظری مورد نظر را محک زده و آن را حک و اصالح خواهیم 

 نمود.

رفتاری علمی در ایران تدوین شود.  برنامه کار در این مطالعه این خواهد بود که ابتدا چارچوبی نظری در مورد علل اقتصادی کج

های نزدیک و مرتبط با این موضوع، از جمله ادبیات مرتبط با علل  دبیات این موضوع در ایران و جهان و پژوهشبرای این کار ابتدا ا

ای تدوین  آوری و مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت نظریه معنای عام( در جامعه جمعهاجتماعی وقوع کجروی )ب-اقتصادی

رفتاری در ایران و کشورهای  مورد نظر )یعنی تفاوت مشاهده شده در نوع و میزان کج ی شود که این توانایی را دارا باشد تا پدیده می

های موجود( تنها یکی از نظریاتی خواهد بود  دیگر( را توضیح دهد. فرض این است که این نظریه )در صورت موفقیت در تبیین داده



های دیگری نیاز است تا از  تطابق داشته باشند. از این رو، گام خواه ی تبیین های تجربی حال حاضر و با پدیده توانند با داده که می

 یید قرار گیرد.  رابر نظریه های فرضی رقیب مورد تأی پیشنهاد شده در ب آن طریق شایستگی نظریه

ده در هایی( که متناسب با این موضوع انتخاب شده است، چارچوب نظری )پیشنهاد ش بعد، با توجه به روشی )یا روش یدر مرحله

گیرد. بخشی از فرایند آزمون با موردپژوهی بر روی موارد خاص کجروی انجام گرفته و بخشی از  گام اوَل( مورد آزمون دقیق قرار می

یید یا به ابطال دیدگاه در نهایت، نتیجه این آزمون به تأ یابد.نظر ادامه میهای عمیق از افراد صاحب م مصاحبهآن نیز از طریق انجا

تواند مبنای تحقیقات بعدی در همین موضوع  یید، دیدگاه مورد نظر میام اول خواهد انجامید. در صورت تأرح شده در گکالن مط

 تر( قرار گیرد.  )اما در سطوحی جزئی

 روی، انتحال، نظریه انتخاب عقالنی. روی علمی، اقتصاد علم، اخالق علم، تقلب علمی، اقتصاد کجکج واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یتدریس در آموزش عالحرفه ای اخالق تبیین جایگاه ونقش 

 احمد میرگل

 چکیده:

عنوان به وشده محسوب  ی، سیاسی و اقتصادی جوامع انسانیبدون تردید، آموزش عالی یکی از عناصر اساسی فرآیندهای فرهنگ

موازین  و باشد و توجه به اصولمی علمی برخورداری جانبهی همهز جایگاه واالیی در کمک به توسعهکانون پرورش نیروی انسانی ا

ها در ترین مؤلفهی یکی از مهمبه منزلهآموزش عالی  درای تدریس اخالق حرفه امروزه رویکرد ای رمز بقای آن است.اخالق حرفه

موازین اخالقی به صورت  اصول ورعایت  بندی وزیرا تعالی آموزش عالی مستلزم پای رود،های درسی به شمار میریزیقلمرو برنامه

ی است. ای، مسئولیت اخالقی فرد از نظر شغلمنظور از اخالق حرفه .ی دانشگاهی استگران جامعهکنش ای از سوی یاران وحرفه

اعتماد متقابل و مناعت طبع نسبت به دانشجویان در مقام  ای در تدریس دارای اصول اساسی همچون رعایت احترام واخالق حرفه

ابزارها و  ها،گیری مناسب از شیوهیاددهی در کالس درس از طریق بهره یادگیری و منظور بهبود مستمرتالش به یک انسان و

گردد. یک نوع تدریس  او می ارزیابی درست از و تکاملی دانشجو ی کارآمدی محتوای درسی، آموزش وهای نوین که زمینهفناوری

ای در از همین جهت رعایت اخالق حرفه وجود بیاورد.دانشجویان را به ترد موجبات یادگیری مطلوبتوانای میاخالق حرفه همراه با

 شود.عالی محسوب می یادگیری درآموزش سالمت فرآیندهای یاددهی و یکنندهتدریس تضمین

ش آن نوع نظری و روباشد. پژوهش از می تدریس در آموزش عالیای حرفهاخالق نقش  تبیین جایگاه و هدف پژوهش حاضر

مرتبط و صحیح استفاده شده  ای و آثار و کتب مکتوب، مستندری اطالعات الزم از روش کتابخانهآوتوصیفی استنادی که برای جمع

تا حقوق دانشجویان در  کندای تدریس به این امر کمک میهای اخالق حرفهارزش ها حاکی است که رعایت ضوابط واست. یافته

 دوستی،نوع ،پذیریمسئولیت شناسی،باعث وظیفه و شده آموزی رعایتعلم جایگاه علم و ن وها و شأبرخورداری از بهترین آموزش

 احترام به کالس درس ،عدالت خواهی،مشورت رازداری، ،اریبردب ،داعتما رفاقت، طرفی،اعتقاد به بی اندیشی،فراخ صداقت، پشتکار،

 مضایقه نکردن وتدریس اثربخش گردد. فضای یادگیری، و

 ای، تدریس، آموزش عالی، تکاملاخالق حرفهکلمات کلیدی: 

 

 



 ی آموزش عالی در تربیت انسان فرهیخته از منظر پست مدرنیسمنقش فلسفه

 355سید حسین نجاتی موسوی

 356جعفر چراغیان                                                                                                                              

 چکیده: 

سیستمی توان آموزش عالی را رود. در واقع میشمار میمهمّ پرورش فرهیختگی در جامعه بهامروزه آموزش عالی از ابزارهای 

بخش تواند نویدسزایی ایفا کرده و میههایی دانست که در رشد و پرورش افراد فرهیخته سهم بها و فعالیتمتشکل از سازمان

چه مهم است داشتن تصویری روشن از فرهیختگی و انسان مطلوب و تربیت شده شن برای جامعه باشد. در این میان آنای روآینده

های آموزش عالی مدرن پرداخته و منتقد وضع مدرنیسم بیشتر به بحرانیت، پستی تعلیم و تربرصهدر آموزش عالی است. در ع

-ختگی اهمیت دارد، بنیانها در تربیت فرهیمدرنیستچه در نظر پستدر آموزش عالی مدرن می باشد. آن کلی فرهیختگی موجود

 ضد اقتدارگری و انتقاد می باشد.گرایی، گفتمان با تأکید بر تفاوت، مطالعات فرهنگی، های تکثر

توان تعریف یکسان و مشابهی از انسان فرهیخته را برای جوامع و کشورهای مختلف وجّه در این میان این است که نمینکته قابل ت

ا ی تربیتی آن جامعه ردهی فلسفهنیاز اصلی شکلگی، مذهبی و اجتماعی هر کشور پیشفرهن یتجویز نمود. توجّه به پیشینه

تواند به مدرنیسم که میهای پستکند. از جمله ویژگیمدرنیسم نمود بیشتری پیدا می-ن توجّه خاص در پستدهد. ایتشکیل می

های ها و جهان متعدد و مبتنی بر انگارهگرایی درباره فرارویتگرایی، زبان، شکعنوان عنصر اساسی در آموزش عالی نام برد، کثرت

و  متعالی از نظر اخالقی تربیت  هایی فرهیختهآموزش عالی وجود دارد که انسان یاقع این انتظار از فلسفهمتضاد اشاره کرد. در و

 کند که چراغ راه جامعه در تغییر و تحوالت سریع دنیای پرنوسان امروزی باشد.

عالی مورد بررسی قرار داده و  از آن جا مدرنیسم را در آموزش انسان فرهیخته از منظر پست دگاهو دی ءاین پژوهش تالش دارد آرا

آن  رود، پژوهشگران در این پژوهش سعی برشمار میوزش عالی جوامع از مباحث مهمی بهکه تربیت انسان فرهیخته همواره در آم

 دارند که به سؤاالت زیر پاسخ داده دهند:

 ؟ ی چیست و انسان فرهیخته کدام استمدرنیسم فرهیختگ( از منظر پست4

 آموزش عالی بر آن  بنا شود؟  مدرنیستی ارائه داد که تربیت انسان فرهیخته درهای پستای از مالکتوان مجموعهآیا می (2

 ویژه کشور ایران به دنبال خواهد داشت؟ه تحوالتی در نظام آموزش عالی بهها چمدرنیست( فرهیختگی مورد نظر پست9
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تحلیلی پاسخ            االت مطرح شده به روش سندی تحقیقات صورت گرفته به سؤای از در این پژوهش پس از بررسی پیشینه

 شود.داده  می

ناپذیر نظام تربیتی هر بسیار دور تاکنون از اجزاء جداییهای هایی است که از زمانتحول در نظام آموزش عالی یکی از دغدغه

کشاند. با توجه به ی راه صحیح و سالم تربیت انسان به سوی خود میجستجو توان به شمار آورد. که اغلب کشورها را درجامعه می

رسد تعاریف متفاوتی از انسان فرهیخته و فرهیختگی از زمان دور تا کنون ارائه شده، به هایی که صورت گرفته به نظر میبررسی

ط و افالطون  انسانی که تمام ابعاد کند؛ فیلسوفانی مانند سقراشده معرفی میکنفسیوس فرد افضل را انسان تربیتطوری که 

انسان متحول شده و فارابی، انسان  دانشمندان اسالمی، ابوعلی سینا، دانند؛ از میانقوایش به حدکمال رسیده را انسان فرهیخته می

انسان مطلوب و  توان گفت هر کدام از فیلسوفان تصویری ازکند. با توجه به آنچه بیان شد میمعتدل را انسان فرهیخته معرفی می

 اند. ی خود ترسیم کردهفرهیخته را برای جامعه

تواند خواهد تصویری روشن از انسان فرهیخته ارائه دهد و این مطلوبیت میعنوان یک نظام تربیتی میدر این میان آموزش عالی به

 پست ظرن از احساسات وی مشاهده گردد.ها و چنین در قضاوتها شرکت دارد و همهایی که در آندر اخالق، رفتار و فعالیت

 پست دیدگاه از واقع در شوند. تربیت آن اساس بر دیگران تا دهد ارائه آرمانی انسان از الگویی تواندنمی تربیتی نظام مدرنیسم،

  باشد.می منتقد و فکور انسانی تربیت ویس به فرهیخته، انسان تربیت در عالی آموزش نقش مدرنیسم

 بایست شامل موارد ذیل باشد: عالی در تربیت انسان فرهیخته می گیری و رویکرد آموزشنظر پست مدرنیسم، جهتر مجموع از د

 . تأکید بر بردباری و تحمل یکدیگر، خالقیت، اهمیت احساسات و نیز تأکید بر شهود؛4

 بنیادگرایی، آگاهی جدلی و آگاهی هرمنوتیک؛ناپذیری، غیراسیت به واقعیت غیر توافقی، تعین. تعهد اخالقی، انصاف، حس2

پذیر، ی درسی انعطاف. ایجاد این امکان برای مربیان که صداهای غالباً فراموش شده را در ایجاد برتری تربیتی حفظ کنند و برنامه9

 سازگار و غیرمتمرکز را در آموزش عالی سرلوحه کار خود قرار دهند.

 . احترام به آرای مخالف7

 ترین دانش خوده یقینی. شک ب1

 بندی اجتماعی در تعلیم و تربیت. عدم طبقه5

الگوی واحدی از تعلیم توان ت آمده مؤید آن است که نمیدسهایی که بیان گردید، نتایج بهس از بحث و بررسی و پاسخ به پرسشپ

عاقل و تربیت و به تبع آن انسان فرهیخته در آموزش عالی برای تمام جوامع ترسیم نمود. پست مدرنیسم انسان فرهیخته را انسانی 

ن توان بعضی از مضامیهای زبانی، قومی، فرهنگی و اجتماعی موجود در کشورمان میداند. بنابراین با توجه به ویژگیگر میو انتقاد



ی نقادی در تربیت انسان فرهیخته در آموزش گرایی و پرورش روحیهها، انسانپست مدرنیسم که شامل احترام به حقوق اقلیت

ی شهروندان به ای دارد که نسبت به حقوق همهشدههای تربیتایرانی نیاز به انسان یعالی را مورد توجه قرار داد. در واقع جامعه

ی دیگران احترام ها بدون تعصب مذهبی و ملی و قومی ارزش قائل شده و به ایدهو برای تمام انسانی احترام نگریسته دیده

 د.نبگذار
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 حکمت روح، علم جسم 

 های حکمی و علمی در تمدن اسالم تبیین نسبت میان گزاره

 

  سعید نریمان                              

 مسعود طوسی

 چکیده:

ناپذیر از سنت عقلی اسالم، سبب ترویج این باور گردیده است که علم، به مثابه محصول عقل، وحدت ییجدا یوحدت، این آموزه

بندی به این باور این است که در دستگاه علمی اسالم، هر شاخه از از جمله لوازم پای عقل انسانی نیز وحدت دارد. کهآندارد چه 

 ت علم، درختی با اجزای متناسب باشد. درخت علم، محل مشخص و مخصوصی داشته باشد و این درخ

ی علمی را ای را گزاره علمی نداند و نیز هر گزاره شود که سنت عقلی اسالم، هر گزاره طور طبیعی سبب میی به علم بهچنین نگاه

 لذا .ت استترین علوم اسالمی است، حکم های خویش نپذیرد. جوهر درخت علم اسالم، که عالی گزاره یراحتی به عضویت شبکهبه

نماید. در این مقاله، در بخش  یا نمیو نماید  ها را صادر می گزاره یحکمت اسالمی است که مجوز عضویت یک گزاره در شبکه

اصلی مورد توجه این مقاله  یمسألهترتیب نماییم. بدین ظری تمدنی اثبات میمقدمه، چنین جایگاهی برای حکمت را از من

 است. « ونگی رابطه میان حکمت و علومچگ»یابد و آن  میت موضوعی

علوم و »و نسبت میان « حکمت و تمدن»و نیز به تبیین نسبت میان « تمدن اسالم»تر مفهوم  در بخش اول، به توضیح بیش

خواهیم پرداخت. این بخش در واقع نخستین گامی است که برای درک نسبت میان حکمت و علوم در تمدن اسالم خواهیم « تمدن

بایست درک مناسبی از  از این طریق نشان خواهیم داد که برای درک نسبت میان حکمت و علوم در تمدن اسالم می و پیمود

 جایگاه عقل در این تمدن داشته باشیم. 

جا که میسر بوده است، از  طور کامل به تبیین جایگاه عقل در تمدن اسالم اختصاص یافته است. برای این منظور، تا آنبخش دوم به

 ایم تا نظرات و تصورات خود را دخیل نکرده باشیم.  مستقیم نموده یاریخ سنت عقلی اسالم استفادهت

های اول و دوم فراهم آمده است، نسبت میان  گیری از موادی که در بخش گردیم و با بهره میباز  مسألهدر بخش آخر، به اصل 

شود را با ذکر  چه در این بخش گفته می بدیع بودن این نگاه، آن یواسطهبهدهیم.  حکمت و علوم در تمدن اسالم را تشخیص می



درستی فهمیده . نسبت میان حکمت و علوم، اگر بهرسانیم یید نموده و با استنباط نتایجی فلسفی به پایان میشواهدی تاریخی تأ

 گشا خواهد بود.  سازی بسیار راه شود در مسیر تمدن

 االمرقل شهودی، نسبت حکمت و علوم، نفستمدن اسالم، حکمت اسالمی، عقل استداللی، ع واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انتقادی تفسیری و ،های فلسفی پوزیتویسمی بنیادین در گرایشمنازعه

 های ایرانبر آموزش علوم انسانی در دانشگاهو بازتاب آن 

 357مهدی نجف زاده                                                                                                                                                       

        358مریم سیدی                                                                                                                                                     

 

 چکیده: 

شناسی، های علوم انسانی از جمله جامعه ههای مسلط در رشت انتقادی گفتمان فلسفی پوزیتویسم، هرمنوتیک و یسه گرایش عمده

درازمدت تاریخی این سه گرایش از طریق تحلیل گفتمان  یحاضر با بررسی منازعه یتاریخ و علوم سیاسی هستند. مقاله

شهید بهشتی، عالمه  های تهران، تربیت مدرس، فوق لیسانس و دکتری سه رشته یاد شده در دانشگاه یهای دروس دوره سرفصل

-که اثباتد. درحالیهای ایران بازتاب ده انشگاهثیرات این منازعات را بر آموزش عالی در دکند تأ طباطبایی و فردوسی تالش می

ها ستکنند؛ پوزیتویتحقیق می« بایدها»ی  و نه درباره« هاهست»ی روند و فقط دربارهها طفره میی ارزشگرایان از بحث درباره

. اندهای فرهنگی آن پرداختهی رفتار و نیت آدمی فارغ از ویژگیهای زمانی و مکانی غلبه کرده و به مطالعهمعتقدند، بر محدودیت

اصلی  یها هستهخواهند با نقد این واقعیتبلکه می ،کنندهای عینی کفایت نمیی واقعیتوگو دربارههای انتقادی به گفتدر دیدگاه

های مختلف این فرضیه را ی هرکدام از این گرایشات در رشتهبررس قدرت را در متن واقعیت درهم بشکنند. نویسندگان مقاله با

های این نظریات، مباحث دانشگاهی  فلسفی درازمدت در بنیان یشناختی و منازعههای بنیادین معرفت فاوتاند که ت مطرح ساخته

اند.  ایرانی شده یاجتماعی در جامعهـردی در حل و فصل مشکالت سیاسیدر سطح فلسفی نگاه داشته و مانع از رویکردهای کارب را

 اجتماعی را به تعویق انداخته است. ـهای سیاسی حل حصول توافق بر راه امکان ها نگرش فلسفی بر سرفصل یغلبه

 آموزش عالی، پوزیتویسم، هرمنوتیک، انتقادی، سرفصل دروس، تحلیل گفتمانواژگان کلیدی: 

 

 

                                                             

  m.najafzadeh@um.ac.ir . عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد 4

دانشگاه فردوسی مشهد الملل،. دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین2  

mailto:m.najafzadeh@um.ac.ir
mailto:m.najafzadeh@um.ac.ir


 هااخالقی در دانشگاه یهای توسعهمنظور استنتاج سیاستناد باالدستی نظام آموزش عالی بهبررسی تحلیلی اس
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               فاطمه وجدانی                                                                                                                                                                                                                                                    

 چکیده : 

. علمی و پژوهشی از اهمیتی بسزا برخوردار است یانسانی در کنار توسعه یعنوان یک مهارت پایهپرورش اخالقی دانشجویان به

ی های پرورش اخالقی دانشجویان بر اساس اسناد باالدستی نظام آموزش عالهش استخراج نظام مستقلی از سیاستهدف این پژو

شامل مورد مطالعه،  یاست. جامعه تحلیلی است و از روش بررسی اسنادی بهره گرفته شده-روش انجام پژوهش، توصیفی. باشدمی

)ره( و مقام معظم رهبری در مورد اخالق  بیانات امام خمینی یکلیه چنینو هم ،آموزش عالی یدر حوزهمصوب اسناد باالدستی 

نیروی »های مربوط به انشجویان در قالب سه گروه: سیاستهای پرورش اخالقی دها، سیاستفته. بر اساس یاباشدها میدر دانشگاه

مصوب بر اساس های مندرج در اسناد مطرح گردید. سپس سیاست« فضا و محیط دانشگاه» و «درسی هایبرنامه و متون»، «انسانی

 ره( مورد نقد و بررسی قرار گرفت.دیدگاه امام خمینی )

 

 دانشگاه، اخالق، آموزش عالی، اسناد باالدستی نظام آموزش عالیکلیدواژگان: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ثیر جهانی شدن بر نظام آموزشی ایران و مالزیبررسی تطبیقی تأ 

 فائزه وحدانی

 چکیده: 

عنوان یک فرآیند طبیعی کـه در حـال تحقـق    ای آن را بهست که امروزه با آن مواجهیم؛ عدهای اپدیدهسازی جهانی شدن یا جهانی

عامل زمـان   با حذف تکنولوژی پیشرفتگیرند. انقالب اطالعاتی و برای جهان، در نظر می یک طرح عمدی یاست و برخی به منزله

مهم در تحقق جهـانی شـدن محسـوب     عنوان یک عاملاطات و زندگی بشر داشته است و بهثیر جدی بر ارتبو مکان در ارتباطات تأ

ماند، بلکـه انقـالب   نه باقی میآن محدود به همین زمی توان گفت آثارشدن، اقتصاد است اما نمی اصلی جهانی شود. هرچند مبدأمی

شدن بر ثیر جهانی هدف اصلی پژوهش پیش رو، بررسی تأ دهد.تأثیر قرار میی آموزش را تحتاطالعاتی و پیشرفت تکنولوژی حوزه

پـرورش   . از این رو ابتدا جهانی شدن و تأثیراتی که بر آموزش وی آسیا استعنوان دو کشور مسلمان قارهدو کشور ایران و مالزی به

 گیرد.ر داشته است، مورد بررسی قرار میثیری که این پدیده بر این دو کشوگذارد و سپس تأمی

ایـن کشـور در راسـتای     وب شرقی آسیا است که جهانی شدن تأثیر جدی بر این کشور داشته اسـت. مالزی کشوری مسلمان در جن

سـوادی،  کنـی بـی  نظیـر توجـه بـه آمـوزش همگـانی، ریشـه      های جهانی شدن است( اقداماتی )که خود از مؤلفه دستیابی به توسعه

هوشمندسازی مدارس، آموزش اجباری زبان انگلیسی، پرورش روحیه و اخالق متناسب با فرهنگ جهانی شدن، اسـتفاده از معلمـان   

سـازی مـدارس را   ی کشـور و خصوصـی  سـعه کارآمد برای موفقیت در اجرای طرح هوشمندسازی مدارس و تربیت نسل متعهد به تو

پـنجم توسـعه و سـند تحـول      ی، برنامـه 4101انـداز  دن بر ایران، سه سند مهم افـق چشـم  انجام داده است. در مورد آثار جهانی ش

جدی  م و فناوری و اقتصاد دانشی تأثیرهای علاست. این اسناد جز در مورد پارک بنیادین آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته

آموزان از طریق فضـای مجـازی   معه نیست؛ بلکه خواه ناخواه دانششرایط جا یدهندهاند. اما این مسأله نشاناز جهانی شدن نگرفته

 ثیر آثار جهانی شدن قرار دارند.تأطور جدی تحتبه

 جهانی شدن، نظام تعلیم و تربیت، مالزی، ایران کلمات کلیدی:

 



 

 پا از منظر دریداتکیه بر مفهوم ردّبررسی فازی نقش استاد با 

 

 سید احمد واردی                                                                                                                                                                

 مهدی خبازی

 

 چکیده :

لوم انسانی نیز آشکار ع یروش شناختی در حوزه ی، دغدغهی در قلمرو علوم طبیعی شناخته شدشناختاز زمانی که اهمیت روش  

پژوهشگران کوشیدند ه علوم طبیعی را در پیش گرفت و ، راانسانی با نوعی الگوبرداری ضمنی ، علومدلیل این تقدم زمانیگردید و به

االت پژوهشی در نگر در آزمون فرضیات تحقیق، مسیری برای نیل به پاسخ سؤکمّیکارگیری روش هبا تعاریف عملیاتی ِ مفاهیم و ب

گرفت: کسانی مانند ویلهم  نقادانه نیز پیرامون آن شکلهای اما به موازات حرکت در این جهت، نگاه. نمایندی خویش باز حیطه

وص ماهیت علوم های نوینی در خصبه تبع آن گرایشن گالینگود، سؤاالت و رابی دیلتای، ادموند هوسرل، رنه گنون، ماکس وبر و

که در پی . با اینشناختیِ علوم انسانی پدیدار گشت روش هایی برای تعیین خصوصیاتانسانی مطرح کردند و از ورای آن تالش

داخته نشده و قدر به آن پراما هنوز آن ،های کیفی باز شده استجای مناسبی برای سخن گفتن از روش، ظهور رویکردهای جدید

های کمی، اکنون ی نسبی روش. بنابراین باید پس از دوران غلبهگونه را ایجاد نمایدبسط نیافته است که شرایطی اشباع قدر کافیبه

باقری، شود ) های کمی و کیفی فراهمصورت ترکیبی میان جنبهاه نیز بههای انسانی جایی ویژه برای بررسی کیفی و گدر پژوهش

های علوم انسانی ناشی از ی بسیط در پاسخ به پرسشن و حاشیهی گرچه ممکن است قسمتی از سیالیت، عدم تعیّاز طرف. (4933

رنگ با پر  .ها نیز باشدمناسب و کافی روشی در برخی حوزه خاطر نبود ابزارحتمال وجود دارد که این موارد بهآن باشد اما این ا ذات

تر بدان اشاره شد که عدم ای منطقی نیز قابل درک خواهد بود. پیشههمیت منطق روشی و روش، اسیاق فلسفه در این بابشدن 

، بلکه این احتمال وجود تواند ناشی از ذات آن باشدهای علوم انسانی لزوماً نمیی بسیط در پاسخ به پرسش، سیالیت و حاشیهتعیّن

محک و بازخوانی  متناسب باشد. لذا با ظهور منطق جدید و با یِوهشهای پژوجود ابزار و روش دارد که این موارد به خاطر عدم

تعلیم و  یفلسفه آن تبعی فلسفه و به ی از مسائل حوزهاتواند ابعاد تازه، منطق جدید میگذشته یِهای پژوهشنظریات و روش

ند رسسائلی که چندان متعین به نظر نمیال مطرح در این مقاله این است که آیا مسؤ گوی آن باشد.تربیت را تبیین نموده و پاسخ

استاد با تکیه بر مفهوم ردپای دریدا در  ی؟ از این منظر واژهدتر مورد بحث و بررسی قرار دای فازی روشنتوان در حوزهرا می

 .ر نگرش دانشجویان بررسی خواهد شدثیرات آن بی فازی بسط داده شده و ابعاد تأحوزه



 های پژوهش : پرسش

 ؟ای دارندای دریدا چه اشتراکات ذاتیمنطق فازی و مفهوم ردپ -4

 ؟ ی استاد نمودتوان از واژهبا توجه به مفهوم ردپای دریدا، چه تبیینی می -2

 ر نگرش دانشجویان چگونه قابل طرح است ؟ مدل فازی عوامل مؤثر ب -9

 : روش پژوهش 

تحلیلی استفاده ـپاسخ به پرسش اول از روش توصیفی برداری انجام گرفته و درای و با استفاده از فیشروش کتابخانهاین پژوهش به

ال سوم هم از خ بهره گرفته شود و در پاسخ به سؤال دوم از روش استنتاجی برای پاسچنین سعی شده است در سؤ. همشده است

 روش تطبیق فازی بهره گرفته می شود . 

 های پژوهش :  یافته

، و مقدار . در این منطق یک گزاره یا درست است یا نادرستریزی شده استارزشی پایهدانیم منطق ارسطویی بر مبنای نظام دو می

ا با ها راواخر قرن بیستم صدق و کذب گزاره. این منطق به کمک دانش ریاضی تثبیت و گسترش یافته و تا باشدمیانی مطرح نمی

وجود که مفاهیمی چرا  .تشکیکی به این منطق نگریسته است. اما از دیرباز بشر با دیدگاهی دنددااین مالک مورد سنجش قرار می

ها و بیان ن سیستم دو ارزشی در تبیین گزاره. در واقع حاکم و قاطع دانستکنندگذاری پیروی نمیدارند که از این سیستم ارزش

گذاری آنها تقریبی است و منطق دو ارزشی ارسطو فاقد د دارند که ارزشتواند خالی از اشکال باشد؛ زیرا مفاهیمی وجومفاهیم نمی

ارسطو  که دارای مراتب میانی هستند و در نگرش دو ارزشی هاست. بررسی این مواردزم در بیان ارزش حقیقی این گزارهقدرت ال

با ایجاد ها ایجاد کرد  فالسفه و منطقیون در طول قرون گذشته ک و تردید به این تفکر را در ذهن، شمورد غفلت واقع شده بودند

-های فازی با سنجش هم(. در واقع مجموعه430، ص4939)انواری،  اندمتعدد در تزلزل این منطق کوشیده هایسؤال و پارادوکس

شان عملیاتی کردن مفاهیمکمی در زمان زمان کمی و کیفی و با واداشتن پژوهشگران به قائل شدن تمایز میان وجوه کیفی و 

ین محتوای آشکار توان تناظر بسیار نزدیکی بکار بستن آنها میدهند. از این رو با بهکمی را کاهش میهای تحلیل کیفی و آشفتگی

(. منطق فازی 40، 2000سو و تحلیل شواهد تجربی از سوی دیگر برقرار کرد )رگین، های نظری و قضایا از یکمفاهیم در گزاره

های فازی نظیری ایفاء نماید. تئوری مجموعهار دقیق و بیین انسان، نقش بسسازی ذههای عصبی برای مدلکمک شبکهتوانست به

یرهای زبانی در دنیای واقعی دارد. این ویژگی منطق سعی در ایجاد نزدیکی بیشتر بین دقت ریاضیات کالسیک و نیز ابهام کلی متغ

 4935گیری در شرایط عدم اطمینان را فراهم آورده است )طاهری ، ستدالل، استنتاج و کنترل تصمیمی مناسب برای ا، زمینهفازی



، گفتمان مسلط بوده است و پرداخت ی غربی آتالنتیک کمابیش در طول تاریخ فلسفهمنطق تقابلی فلسفهاز طرفی  (.35-403: 

و  هدیدا تلقی کرپساساختاگرایانه منتسب به در یفهم ساحت اندیشه عنوان نخستین قدم یا اولین دریچه برایتوان بهرا میبه آن 

معتقد است اگر تفاوت گفتار و نوشتار در حالت تضاد میان  ریزی نمود. دریدای شناخت مفاهیم مورد اهتمام وی را پیولیها یپایه

به نوشتار  اید گفت که این ویژگی اختصاصود ببرداری از گفتار در نظر گرفته شچون فناوری نسخهآنها این بود که نوشتار هم

کارگیری مفهوم هدریدا با ب .ی برای اشاره به مدلول خواهد بودهای گفتاری و نیز فناوری یا ابزارای شامل نشانهنشانه بلکه هر ،ندارد

ردپا اثری است بسیار مبهم که  مدلول را مورد توجه قرار دهد زیرا ی نشانه باتر از رابطهای حتی ضعیفبر آن است که رابطه 973ردپا

شود، مسأله از این قرار رد ردپاهایی که در جنگلی دیده میکه در مو. چنانو چیزی رابطه برقرار کردباید با دقت و تفسیر در آن 

اند و اگر هتند که در اثر تکرار نهادینه شدگیریم ردپاهایی هسناهایی که ما از کلمات در نظر می. در واقع به باور دریدا معاست

ای ذاتی و مسلم برقرار که رابطهنه اینو سبب همین ردپاهای نهادینه است م بهکنیقطعیت در دریافت معانی کلمات می وضوح و

ی یکسان از یک پای معنایل است بتوانیم برای دو فرد یک ردیابیم که مشکتر مسأله را بررسی نمائیم درمیباشد. اگر بخواهیم دقیق

ن تعیّیک واژه، با گذشت زمان تغییر نماید. بنابراین با نوعی عدم حتی برای یک فرد هم ردپای معنایی ازبسا قائل شویم. چهواژه را 

-که کارکرد آن کاهش آشفتگی تحلیل سازی فازی. حال باید دید که مدلاجه هستیمو ابهامِ متغیرهای زبانی در دنیای واقعی مو

مفاهیم  یو در بابِ مقایسه سازی آن نقش ایفاء نماید. برای پاسخ به سؤال دومتواند در روشنهای کمی و کیفی است چگونه می

 ؟ تواند دارا باشدی موردنظر چه ردپاهای معنایی را میدر اذهان باید دید که واژه «استاد»ی واژه

، طبیب، معلم، آموزگار، مدرس، حاذقهمچون صاحبِ مهارت، حاذق، صاحب کتاب معتبر،  ، معناهاییبا مراجعه به فرهنگ لغات

 خبره، کاردان، ماهر، متبحر، دانا ودهد، مربی، هیربد، کسی که علم یا هنری را تعلیم میدست، دار در کاری، چیرهماهر، سررشته

شود متناسب با ردی است که در ذهن فرد باقی ذهان از این واژه فهم می. اما آنچه که در ای استاد ذکر شده استمهتر برای کلمه

-توان نقاط عطفی را در این طیف بهی و محتوایی قائل شد اما میتوان محدودیت کمّعمل برای ردپای معانی در ذهن نمیاست. در 

خاب شده و مورد انتدر این پژوهش سه ردپا از مفهوم استاد ستم فازی مورد بررسی قرار داد. عنوان نمونه انتخاب نمود و در سی

ی گذرنامه یدر این حالت دانشجویان اساتید را به مثابه مانع و نمره را به منزله؛ «مانع»ی استاد به منزله -4گیرد. بررسی قرار می

که با حضور و غیاب، امتحان  آنان بوده و استاد کسی است ی. گذراندن واحدهای درسی دغدغهکنندیک درس خاص درک می

ز این موانع به گذارد و عبور اوعه موانعی را در سر راه آنان میکار کالسی مجم یتحقیق یا ارائه متحان پایانی و احیاناًترم، امیان

-چنین تلقی ؛«آموزگار»ی استاد به منزله -2. نمایدتر میان را به پایان تحصیل نزدیکآن ،نسبت واحد درسی به کل واحدها میزان
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باشد. های معرفی شده میهای تعیین شده در گروه یا منحصر به کتابآموزش محتوای درسی و سرفصلنی بر از استاد مبت ای

هادی و الهام »ی استاد به منزله -9باشد. ی آن میدهندهبندی، تعیین مطالب مهم درسی، تبیین و توضیحودجهب یاستاد وظیفه

گری ، حقایق دیهای علمیگیری سرفصلهایی باشد یا در حین پیزشث درسی استاد بخواهد نمودار اراگر عالوه بر مباح ؛«بخش

آزادی، نگری، گری، خردمندی، انتقادیجویی، تجربهن مواردی اشاره نمود: حقیقتتوان به چنینیز در شخصیت او متبلور باشد، می

ی و پرهیزگاری )آلپورت و همکاران، دوستصمیمیت در روابط انسانی، زیبایی مداری،پذیری، قانونمسئولیت شهروندی، مسئولیت

عنوان اولین ی استاد در اذهان دانشجویان به. هر یک از حاالت مذکور بیانگر ردی است که واژه(4933نقل از اکرامی،  4350

لذا در عنوان سومین ورودی وجود خواهد داشت. وان دومین ورودی و خود اساتید بهعندانشگاه به یورودی، سیستم مدیریت و اداره

عنوان موارد بهباشند. برای بررسی فازی کافی است این داشت که هر یک دارای سه حالت می سیستم فازی سه ورودی خواهیم

 . باشدری نگرشی دانشجویان از اساتید میثیرپذیفازی داده شوند و خروجی نهایی تأ ورودی به سیستم

 

 

 

 

به  4 یورودی شماره ،سازی نمائیماگر بخواهیم مفاهیم ذکر شده در سؤال مفروض را پیادهبا توجه به سیستم فازی  گیری :نتیجه

تواند یرد که ترتیب ذکر شده در خروجی مؤثر نبوده و میگبه دانشگاه تعلق می 9ی به دانشجو و شماره 2 یاستاد ، ورودی شماره

 .هر صورتی داشته باشد

 

 

 

 

 سیستم فازی

 

 

مبدل 

 ورودی

 

 

مبدل 

 خروجی

 

 

1ورودی عادی   

 

 

2ورودی عادی   

 

 
3ورودی عادی   

 

 

1 فازیورودی   

 

 

2 فازیورودی   

 

 
3 فازیورودی   

 

 

2 فازیی خروج  

 

 

عادی  خروجی

2 

 

 

 سیستم فازی

 

 

مبدل 

 ورودی

 

 

مبدل 

 خروجی

 

 

استاد -ردپا   

 

 

دانشجو -ردپا   

 

 
 دانشگاه -ردپا 

 

1 فازیورودی   

 

 

2 فازیورودی   

 

 
3 فازیورودی   

 

 

2 فازیی خروج  

 

 

 نگرش خروجی

 

 



توان با د دارد و میهای فازی وجوصورت مدلتوانایی تبدیل مفاهیم نامتعین بهبا توجه به آنچه در نمودار فوق نشان داده شده است 

( سهم موارد برداریصورت نمونههای کشور )بهده مانند دانشگاه خاص یا دانشگاهشدرون یک سیستم تعریفلعات میدانی انجام مطا

ان . البته بدون مطالعات میدانی هم امکبرداری نمودریزی بهبود فرایند نگرشی بهرهنموده و بر مبنای آن برای برنامهفوق را مشخص 

طور ی قابل بررسی است که در مقاله بههای منطقهای دیگر با استفاده از فرضیهمؤلفهبررسی تغییرات هر مؤلفه و اثرگذاری آن بر 

 . تفصیلی بدان اشاره خواهد شد

 ، ردپامنطق فازی، دریدا :واژگان کلیدی

 

 :منابع

  93، شماره  41های اساتید و دانشجویان در دانشگاه شاهد. دانشور رفتار، سال (. ارزیابی نظام ارزش4933حمود )اکرامی، م

 1و  9. تفکر فازی و کاربرد آن در فلسفه. فصلنامه عالمه ویژه شناخت، شماره (4939انواری، سعید )

 ات فرهنگی و اجتماعیهای پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت، انتشارات پژوهشکده مطالع(. رویکردها و روش4933باقری، خسرو )

 های واقعیت، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان : تهران( . سایه4937بیشاپ، باب )

. منطق فازی، ابهام و پارادوکس خرمن. منطق پژوهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال (4934حسینی، داوود )

  4سوم ، شماره 

ن کریم. فلصنامه علمی پژوهشی اندیشه نوین های فازی در قرآد منطق و سیستمکاربر . شناسایی و(4934خادمی زارع، حسن )

 94دینی، شماره 

 9های فقهی، سال ششم، شماره در نظام فقهی اسالم. مجله پژوهش ملی در رویکرد فازی(. تأ4933رنجبر، رضا )

   2، شماره . دریدا و دموکراسی. جستارهای سیاسی معاصر. سال اول(4933شاقول، یوسف )

 9و  2(. معنا و مفهوم تربیت. فصلنامه تعلیم و تربیت. سال اول، شماره 4911شکوهی، غالمحسین )

 7فکنی دریدا. مجله زیباشناخت، شماره (. نقدی بر بن4930ضیمران، محمد )

 

 

 

 



 

 های آنالین:ی سرقت علمی در آموزشکاوشی درباره

 ختی در اخالق پژوهشپدیدارشنا ایمطالعه

 

 360سید جالل هاشمی

 فرهاد درخشنده                                                                                                                                                          

 مریم حیدری                                                                                                                                                          

 

 چکیده: 

ای دیگر، تناظر یابی کرد: اقتباس نزدیک افکار و الفاظ نویسندهگونه تعریف و مصداق توان اینیا سرقت علمی را می 914سرقت ادبی

به خود  های دیگرانها یا کلمهها، فرایندها، نتیجهتاری در نوشتار یا انتساب ایدههای ساخها و شباهتیک در بیان اندیشهبهیک

عنوان یک پژوهش ربط و معرفی آن بهگران بدون کسب اجازه از مبادی ذیی کل یا بخشی از آثار دیبدون ارجاع مناسب، ترجمه

تمام این موارد با عنوان سرقت  درج نام نویسندگان. گاهی درستیِپردازی و نا بافی، دروغ به خود، داده اصیل علمی، دستبرد علمی

ی خاصی شوند. افزون بر رعایت اصول و معیارهای اخالقی در زیست فردی و اجتماعی، پژوهشگر دارای وظیفه علمی مطرح می

له مبتال به علمی مسأ (. سرقت44: 4930ق پژوهش،منشور و موازین اخال یدنبال کشف حقیقت است )کتابچهاست؛ پژوهشگر به

پژوهان حرمت بیشتری برای دانش قائل شوند و با حساسیت بیشتری به است. انتظار بر این است که دانش های علمیاغلب نظام

توان علمی و های درس سنتی، معموالً استادان برآوردی از رعایت اخالق پژوهش همت بگمارند. در مواجهات رو در رو و در کالس

ظف است در مجازی فعلی ایران، دانشجو تنها موهای ند. این در حالی است که در آموزشآورست میدشجویان بهپژوهشی دان

ای جهت وقوع وی در دانشگاه نیست. همین امر زمینه آزمون پایان ترم حضور فیزیکی داشته باشد و الزامی به حضور یجلسه

برخورد با باشد، شایع در هر محیط یادگیری می سرقت ادبی یک مشکلهرچند که مسائلی در باب کیفیت آموزش و پژوهش است. 

خاص  شوند یک دشواریمی 912سرقت ادبی-کنند و دانشجویانی که مرتکب خودآنالین شرکت نمی هایدانشجویانی که در کالس

آموزش در محیط مجازی، مشاهدات و گزارشات نشان داده که  .(2040، 919)دوگاگن و والترزآورد برای اساتید آنالین پدید می

                                                             

360 عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز   
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ورد و تعیین نمره با ، استادان در دادن تکالیف پژوهشی به دانشجویان، تحویل گرفتن آن، بازخ917و یادگیری آنالین 364الکترونیکی

های برخی از مالحظات اخالقی پژوهش را در آموزشاست پژوهش حاضر کوشیده  اند، به همین جهتای مواجهمسائل عدیده

های آنان را بازشناسی حلها مورد واکاوی قرار دهد و راهمنظر استادان این دورهپدیدارشناسی هرمنوتیک از  یمجازی با شیوه

 نماید.

 های پژوهش:پرسش

آنها با چه مسایل  وهستند؟ در یادگیری الکترونیک  چه اقداماتی مصادیق سرقت ادبی و علمیدهندگان آنالین از نظر آموزش .4

 اند؟ اخالقی مواجه

 کنند؟استفاده میکاهش سرقت ادبی و علمی دانشجویان آموزش مجازی از چه راهبردهایی برای  نآنا .2

 روش تحقیق: 

در این مطالعه از روش پدیدارشناسی . افراد پیشنهاد شده است یزیسته ییتی توسط ریکور برای بررسی تجربهرویکرد روا

سرقت علم و راهکارهای  یدربارهدهندگان آنالین آموزش یهای زیستهبرای روشن ساختن معنای تجربه 911یهرمنوتیک تفسیر

تلفنی و مصاحبه با  یکنندگان اجازه داده شد تا از میان مصاحبهدر این مطالعه به شرکت استفاده گردید.آنان برای کاهش آن 

 منظور درخواستهای پیگیری، بهمصاحبه ها،پس از دور اول مصاحبه تر است انتخاب کنند.یمیل هر کدام را که برایشان راحتا

 ی متنی به مفاهیم معنادارهاهمنظور تقلیل دادبهها تحلیل داده تر انجام گردید.صورت عمیقتوضیح بیشتر و بررسی موضوعات به

 جام شد.ان (2040، 915، نقل از دوگاگن و والترز2001) لیچمنای مرحلهمطابق الگوی شش

 دستاوردها:

ای برای آموزش، پژوهش و خدمات تخصصی در نامهر این موضوع هستند که مرامهای آموزش آنالین، عمدتاً متمرکز باستادان دوره

د تا آنان به کنیادگیری الکترونیک موجود نیست و دانشگاه در بدو ورود مراسم معارفه و توجیهی برای این دانشجویان برگزار نمی

شتغال به ها به دلیل اانشجویان این رشتهددارند که س شوند. برخی از استادان اظهار میو حساپژوهی آگاه برخی از مسائل دانش

را به نام خود تحویل استادان  هاند و کارهای پژوهشی دیگر همکالسیهای شخصیِ دیگر عملکرد مثبتی ندارکار، سن باال و گرفتاری

های دیگران ستفاده از نوشتهازنند و انتظار نمره دارند، و سوءخود جا میآثار دیگران را به نام راحتی مقاالت و به»دهند و آنان می
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. شودانشجویان به استاد تحویل داده میهای مختلف توسط شماری از دی خوب با فونتبرخی اوقات یک مقاله«. امری معمول است

نامه ندارند ولی یک درس سمینار دارند، با این حال محورند، پایانهای آموزش مجازی عموماً آموزشالبته باید اذعان داشت که دوره

های که مهارتسازند. بدون ایندرس را به یک کار پژوهشی مبدل میها دارند، آن استادان تفکری سنتی به این آموزشچون 

دانشجویان ضعیف های پژوهشی این که مهارتحالیگفت درشده باشند. یک استاد میپژوهشی برای انجام تحقیق، آموزش داده 

سوم  یای بگیرند، سپس از طبقهای بیاورند و نمرهخواهند که مقالهی پایین، میبرخی از آنان در اعتراض به کسب نمره»است، 

گیرند و بالفاصله ای پرینت مینت مستقر در آنجا مقالهروند و از سایت دانشکده یا کافیده و اتاق استاد به طبقه همکف میدانشک

پراکندگی جغرافیایی این دانشجویان در  یگفت به واسطهدیگری با رویکردی متفاوت می«. گذارند.رند روی میز استاد میآومی

م بین با راهکارهای ایجاد رقابت سال»سراسر ایران، بستر مناسبی برای انجام کار پژوهشی قوی فراهم است و او توانسته است 

صورت ش پژوهش بهدانشجویان، چند جلسه آموز یند دادن پژوهش با کار و زندگی روزمرهها و پیودانشجویان، یافتن عالقمندی

«. پژوهشی تولید کند-ه، مقاالت علمیدهی پیگیرانعنوان نمونه کار، و جهتهایی بهکاربردی، در اختیار گذاشتن مقاالت و پژوهش

های دانشجویان اغلب استادان بازخوردی به نوشته ست کهشود این ای که در تعامل استاد / دانشجو مطرح میمهم دیگر ینکته

زند. در ی و ادبی سایر دانشجویان دامن میبرد و هم به سرقت علمی دانشجویان فعال را از بین میدهند که این کار هم انگیزهنمی

ارهای تشخیص سرقت علمی، افز نرم یتوسعه اخالقی سرقت علمی گیری از عمل غیر های پیش رین روشت که برخی از مهمحالی

-کنندگان در این پژوهش از روش(. مشارکت4930نسته شده است )کرمی، های قانونی، و آموزش پرهیز از سرقت علمی دا مجازات

های پژوهشی و سواد های مطالعه و دانش روشمهارت مانند آموزش دانشجویان جهت ارتقاءگرفتند. هتری بهره میهای ساده

یادگیری از طریق  ه که پژوهش واین نکت برقراری صمیمیت و تفاهم، و القاء توصیه به فریب ندادن خود و استاد،» اطالعاتی آنان،

دادن تکلیف پژوهشی هفتگی و دادن نمره »، «کوشد فرصت آموزشی ایجاد کندکشد و میم دادن است و استاد دارد زحمت میانجا

 «.بیشتر به آن

 ختی، اخالق پژوهشپدیدارشنا های آنالین،وزش: سرقت علمی،  آمواژگان کلیدی

 منابع:

 (. اهواز: دانشگاه شهیدچمران. 4930منشور و موازین اخالق پژوهش ) یکتابچه

 (. اخالق در پژوهش و نگـارش. تهـران: مرشد.4930) کرمی، خدابخش

De Gagne, Jennie C. & Walters, Kelley J. (2010). The Lived Experience of Online Educators: 

Hermeneutic Phenomenology. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching Vol. 6, No. 

2, June 2010 



های از دیدگاه دانشجویان این آموزشپدیدارشناسی اخالق تدریس در آموزش عالی مجاز  
محمدقالوند    قالوند، فردوس369 ،368هاشمی سیدجالل  

 بیان مسئله 
اصـطالح بـه    ( اسـت و در 234: 4، ج4932های پسندیده و رفتار شایسـته و پسـندیده )انـوری،    )جمعِ خُلق( به معنای خویاخالق 

( گفته 422: 4933شخصی مبتنی بر رعایت حقوق طرف ارتباط )فرامرز قراملکی، شخصی و برونالگوی رفتار ارتباطی )پایدار( درون

شود کار به آسانی و بـدون فکـر و   ی نفسانی که باعث میت از ملکه و حالت ثابته و راسخهشود. در تعریفی دیگر، خُلق عبارت اسمی

هـای  مسـئولیت  یای هـم در بـر گیرنـده   شود؛ اخـالق حرفـه  ، قُبح، خوبی و بدی رفتار بحث میتأمل انجام شود. در اخالق از حُسن

هـای جدیـد اخـالق    عنوان یکی از شعبهای بهاخالق حرفه(. 4933باشد )آراسته و همکاران، ای فرد از حیث شغل میاخالقی و حرفه

موجـب   نـد کـه  داریف حرفه، آن را فعالیت معینی میپردازد و در تعرفه و مسائل اخالقی آن میبه بررسی تکالیف اخالقی در یک ح

 ( تـدریس را فعـالیتی  7: 4335)(. گوتـک  4932شود )فرامرز قراملکـی،  شده همراه با اخالق خاص میهدایت فرد به موقعیت تعیین

اند و محققان و فیلسـوفان مختلفـی بـه    تنیدهسو و درهمطور ذاتی همنویسد اخالق و تدریس به( می2003اخالقی دانسته و کمپل )

ه قی است کاند. مقصود از اخالق تدریس، آن دسته از قواعد و اصول اخالدر تدریس و تدریس اخالقی پرداختهبررسی ماهیت اخالق 

شود. اخالق مدرسی به کارکرد مدرس در روابط گونـاگون  تر، اخالق مدرسی گفته میصورت جامعشود و بهبه کار مدرس مربوط می

توانـد  ویژه رشد اخالقی استاد مـی جانبه و بهی همهشود. توجه به رشد و توسعهاگردان، والدین و غیره( مربوط می)ارتباط با خود، ش

شـود.  لی و بالندگی آمـوزش عـالی کشـور مـی    تعا ،د دانشجویان شود. وجود اخالق در آموزش عالی باعث رشدمنجر به بهبود عملکر

د دارد های آمـوزش عـالی کـاربر   ها و فعالیتی زمینهآموزش عالی شرایط مناسبی برای بروز مشکالت اخالقی دارد و اخالق در همه

رفتن موضوعات مربوط به تنبیه و مدیریت رفتار، فرایندهای مربوط به نظـم،  ای استادان شامل در نظر گ(. اخالق حرفه2007)هوپر، 

کـارگیری  (. بر این اسـاس هـدف از بـه   2001ر، باشد )بیکناستقالل فکری و قابلیت اعتماد میها، آزادی اخالقی حقوقی و مسئولیت

سـازد  ای اسـتادان دانشـگاه را مشـخص مـی    هـای حرفـه  ای است که مسـئولیت در تدریس ترسیم اصول اخالق پایه ایاخالق حرفه

حرمتـی بـه   مانند دزدی ادبی و سرقت علمی، بـی های پذیرش دانشجو و موضوعات اخالقی های اخیر رویه(. در سال2003)هوگان، 

دوین آموزش عالی، باعث شده قوانین تـ  یساحت علم و عالم، عدم توجه به حقوق و نیازهای دانشجویان و مادی شدن بیش از اندازه

گیـرد  هـا قـرار مـی   ین تنشگشای عمل در برابر ات راهنمای اخالقی در دانشگاه راهگوی مشکالت باشد در این حالشده نتواند پاسخ

ای هـای حرفـه  مسئولیت یکنندهاخالق در آموزش عالی است که مشخصای از س شاخهطور کلی اخالق در تدری(. به2007)هوپر، 

ای دانشـجویان و خـود   رویکردهـای اخالقـی در رفتـار حرفـه     باشد، و یکی از ابعاد نهادینه کردنش مییک استاد در تدریس و آموز

-های مجازی مورد غفلت قرار گرفتـه اسـت و پـژوهش   استادان است. موضوع اخالق در تدریس و آموزش عالی و خصوصاً در آموزش

های آموزش مجـازی ایجـاد شـده و در حـال     در کشور ما دوره کههای قابل توجهی در این حوزه صورت نگرفته است. نکته مهم این

تدریس و آموزش توسـط اسـتادان و جهـت     یکه منشوری برای نحوه(، بدون این4939گسترش است )راهنمای انتخاب رشته سال 

استاد و دانشجو در فضـای مجـازی تـدوین و     یای جهت تعامل بهینهنامهتکالیف توسط دانشجویان و یا مراماجرای پژوهش و انجام 

صـورت مجـازی در مقطـع کارشناسـی ارشـد      رشـته بـه   17در  4939هد که در سال دنشان می 4شده باشد. جدول شماره  اجرایی

سی ارشد علـوم تربیتـی را    کارشنا یدانشجوی مجازی پذیرفته شده در مجموعه 210تعداد  2 دانشجو پذیرش شده و جدول شماره

 دهد )همان(.می نشان

 4939های دارای دانشجوی عالی مجازی در سال ی رشته و تعداد رشته: مجموعه4 جدول
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فنــــــــــی و  علوم پایه علوم انسانی

 مهندسی

 جمع هنر

10 1 45 1 17 

 

 4939( در سال 4445رشته -علوم تربیتی )کد ی: تعداد دانشجویان پذیرش شده کارشناسی ارشد مجموعه2 جدول

فلســفه تــاریخ و 

 آموزش وپرورش

مدیریت 

 آموزشی

ــوزش و  آمـــــــ

ــازی منــابع   بهس

 انسانی

آمــــوزش 

 بزرگساالن

تحقیقات 

 آموزشی

 جمع

400 10 47 10 17 210 

 

« خالق تـدریس داشـتنِ اسـتادان   ا»کوشد با رویکرد و روش پدیدارشناختی و هرمنوتیک به بررسی بر این اساس پژوهش حاضر می 

 های عالی مجازی بپردازد.  از منظر دانشجویان دوره« سی آناناخالق مدر»یا به تعبیری  های آموزش عالی مجازی ودوره

 

 اهداف پژوهش
   ؛های آموزش عالی مجازیستادان از دیدگاه دانشجویان دورهشناخت معنای اخالق تدریس داشتن و یا اخالق مدرسی ا. 4

اخـالق تـدریس داشـتن اسـتادان خـود و اخـالق مدرسـی        های تجربههای آموزش عالی مجازی از روایت دانشجویان دورهتبیین . 2

 .داشتن آنان

 

 پژوهشروش 

 ها و محیط مطالعهرح مطالعه، نمونهط

انجـام  هـای  یان کارشناسی ارشد مجازی در رشـته استان خوزستان در میان دانشجوو در  4931 زمانی سال یاین مطالعه در فاصله

، و پژوهشـگران ها توسط داده یبود. همهجویان دانشهای مربوط به ای از روایتتجربی مطالعه، شامل مجموعه ی. مرحلهگرفته است

اطالعـات یـا مضـمون     ای که در آن هیچ، یا نقطه«اشباع»بر مبنای مفهوم  هانمونهدقیق  ی. اندازهشدگردآوری مالقات حضوری در 

تشخیص پژوهشـگر شناسـایی و مـورد مصـاحبه      ابصورت هدفمند هجویان بدانش. دگردمیها مشاهده نشود، تعیین جدیدی در داده

مـورد  به شرکت در مصـاحبه  جویان دانشتوانایی و تمایل ای مقدماتی هایی الزم است با مطالعهعمیق قرار گرفتند. در چنین پژوهش

ـ   پرسـش سپس پژوهشگر . گرفت و این کار انجام شدبررسی قرار می منظـور ترغیـب   بـه را ( open-endedانتهـا )  ازهـایی کلـی و ب

هـا  تحلیـل داده کلمه مکتوب شد و سپس بهصورت کلمها ضبط شد و بههشان پرسید. مصاحبهبه بازگو کردن روایت گانکنندشرکت

به کـه  روش پژوهشی پدیدارشناسی هرمنوتیک، برای تفسیر متون مصـاح  .انجام گرفتمرحله در سه تفسیر ریکور  یمبنای نظریهبر

م گرفته شده اسـت.  ( الها4351ه شده توسط پل ریکور )ئتفسیر ارا ی( تشریح شده است، از نظریه2001توسط لیندست و نوربرگ )

تحلیل سـاختاری،   یآید. سپس در مرحلهدست میهز آنها بولیه ااو های به نگارش درآمده یک فهم ساده مصاحبه یخوانش اولیه با

شـود، تـا موضـوعات    بـرداری مـی  سازی شده و از آنها چکیدهشود و این واحدها خالصهمعنایی تقسیم می احبه به واحدهایمتن مص

-اولیه از متن مقایسه مـی  یمنظور تعیین اعتبار با فهم سادهبه موضوع اصلی شکل بگیرند، که بعداً و احتماالًکلی ، موضوعات ئیجز

فهـم  اولیـه در ارتبـاط بـا پـیش     یخوانش انتقادی(، موضـوعات و فهـم سـاده   ) ودشنده میعنوان یک کل خواشوند. بار دیگر متن به

-جهـان -در»جدیـد   هـای مکـان گـردد کـه ا  گیرند، و یک فهم جامع تدوین میهای پژوهشی مورد تأمل قرار میپژوهشگر و پیشینه

 (.2003)فیجربرگ و نوربرگ،  سازدرا آشکار می« بودن

 



 های پژوهشیافته
-خالقی در قبال محیط کـار حکایـت مـی   های ابر رعایت حقوق دیگران و مسئولیت از الگوهای رفتار ارتباطی مبتنیای حرفهاخالق 

دگیری الکترونیک( را همانند تر یاوزش عالی مجازی )و به تعبیر دقیقتوان گفت که باید آممالحظات کلی می عنوانکند. در ابتدا به

هـای اطالعـاتی و ارتبـاطی در امـور     اوت کـه در آمـوزش مجـازی از فنـاوری    گرفت با این تفـ های آموزش عالی معمول در نظر دوره

ی برخی از ها نگرش استادان و دانشجویان به آن است. به گفتهشود. چالش مهم در این آموزشیادگیری بیشتر استفاده می-یاددهی

اید کمـی پـول بـه دانشـگاه بپردازیـد و      شما آمده»اند گفته یانصراحت به دانشجوکه برخی از استادان بهکنندگان، درحالیمشارکت

-م و رسم دار، مدرک خود را اخذ میکنند دیر یا زود از یک دانشگاه معتبر و اس؛ بسیاری از دانشجویان هم فکر می«مدرکی بگیرید

و  دوم لی یک فعالیت علمـی دسـت  عا کنند و دانشگاه به پول آنها نیاز دارد. یک داللت مهم این نگرش این است که آموزش مجازی

زنـد. اسـتلزامات   استاد و یادگیری دانشجو آسـیب مـی   شود. طبعاً چنین تفکری به کیفیت تدریسغیرجدّی و فاقد اهمیت تلقی می

باسابقه  نکه برخی از استادااعتمادی به دانشگاه است. از نتایج مهم دیگر اینرو ریختن جایگاه علم و عالم و بیناپذیر دیگر، فاجتناب

-تقریباً نیمی از زمان یک»کنند، نظور تبلیغ نام دانشگاه تدریس میمها و بهها که عموماً در بدو ایجاد رشتهو بعضاً مشهور این دوره

«. بینند که تفاهم و صمیمیتی را در تعامل با دانشـجویان ایجـاد کننـد.   کنند و نیازی به این نمیی کالس را تدریس میهنیم ساعتو

کنند، اغلب اسـتادان بـدون   ی خود استاد را نظاره میمانیتور رایانه یکه دانشجویان آموزش عالی مجازی از دریچهحالیچنین درهم

-ش و تدریس را به یک سخنرانی خسـته آموز»های تدریس باالتری مورد نیاز است، عمالً که در آموزش مجازی مهارتعنایت به این

ال اثـربخش محتـوا   ند و تعهدی بر تحقق یادگیری و انتقکشیری را به دست خود به چالش مییفیت یادگکنند و ککننده تبدیل می

 «.  دهند.از خود نشان نمی
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 ایران در عالی آموزش شدن ایتوده پیامدهای و آثار بر مروری              

 370آنیتا  همایون فرد

 چکیده:

 طوربه. است آن ابعاد تمام در دانشگاه شدن فراگیر و ایتوده ها،دانشگاه کمی یتوسعه سیاست هایویژگی ترینمهم از یکی

 دسترسی و عالی آموزش ملی نظام در شده نامثبت دانشجویان تعداد افزایش یمنزله به (Massification) شدن ایتوده متعارف،

 که دانشجو تعداد سریع رشد برای که است اصطالحی گرایی،توده به تمایل. شودمی تعریف عالی آموزش به جمعیت از بزرگی بخش

 و آموزش در مردم هایتوده حضور و مشارکت فرآیند، این در(.  4337 اسکات،)  شدمی استفاده بود مشهود بیستم قرن انتهای در

 .شودمی گرانخبه نظام جانشین گراتوده نظام نوعی تدریجهب و شودمی شکسته نخبگان «اقتدار» که یابدمی افزایش چنان فرهنگ

 نخبگان آموزش مراکز عنوانبه هادانشگاه سنتی شکل با فرایند، یک عنوانبه گراییتوده(. 2002چانی،  از نقل به: 4939 فاضلی،)

 یکمّ افزایش با حداقل که است آن از حاکی شواهد (. 2000 ترو،) است دسترس در خاصی منافع که جایی تنها است، تضاد در

 هایجریان با عالی آموزش نهاد .است شدن ایتوده فرآیند دستخوش نیز ایران عالی آموزش که ادعا کرد توانمی دانشجویان، تعداد

 آن یآینده و دانشگاه کنونی وضع به نسبت را ما احساس و ادراک متناقض، هایجریان این. روبروست امروز جهان در نقیضی و ضد

 جهان سطح در عالی آموزش تحوالت به نسبت امید و بیم یدوگانه احساس و کرده روبرو شدیدی دوگانگی و پیچیدگی ابهام، با

 ابعاد شناخت و تحلیل و تجزیه که شده باعث دیگر، بسیار هایپرسش و تردیدها و تناقضات این یمجموعه. است آورده وجودهب

 جمعیت تعداد و عالی آموزش مراکز تعداد کمی، یتوسعه با سیاست .گیرد قرار توجه کانون در عالی آموزش تحوالت وسیع

 از کیفیت، جمله از عالی آموزش نظام عوامل سایر آید که آیاحال این سؤال پیش می .است یافته افزایش سریع رشدی با دانشجویی

 تعریف نو از را خود اهداف کمی، یتوسعه با زمانهم اندتوانسته هادانشگاه آیا است؟ بوده مندبهره یکمّ رشد با هماهنگ رشدی

 شدن ایتوده تهدیدهای و هافرصت خرهباأل و شود؟ هماهنگ و ارزیابی و پایش مداوم، طوربه اهداف، این با عملکردشان و کنند

شدن  ایتوده گوناگون ابعاد تحلیلی،–توصیفی روش کند بامی تالش حاضر یچیست؟ مقاله ایران در ویژهبه عالی آموزش برای

 در رسدمی نظر به .دهد ارائه ایران در ویژهبه را موضوع با مرتبط هایتبیین و هاتوصیف ها،تحلیل و کرده بررسی را عالی آموزش

-درباره .اندنکرده رشد همدیگر با هماهنگ و متناسب عالی آموزش نظام یبدنه مختلف هایبخش ایران، هایدانشگاه شدن ایتوده

                                                             

 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه عالمه طباطبایی . 4

 



 این از بخشی بیانگر یک هر که کرد فهم توانمی را یضعف نقاط هم و قوت نقاط هم ایران، عالی آموزش نظام شدن ایتوده ی

 .نداواقعیت

 عالی ایران آموزش نظام برای شدن ایتوده هایفرصت

ها و حکومت تأکید مورد عالی تحصیالت در شدن ایتوده چرا که شودمی لهمسأ این فهم باعث مثبت، نقاط و فواید برخی وجود

 :شود می اشاره ذیل در موارد این از به برخی. گیردمی قرار جوامع

 همگان» به دانشگاه» (the mass )نخبگان» معدود یعده به نه دارد تعلق» (the elite.) 

 شدن دموکراتیزه ینتیجه شدن، ایتوده یپدیده (Democratization )از بسیاری در اجتماعی عدالت بحث و آموزش 

 که آموزشی، هایفرصت یتوسعه و بسط و جهان دانشجویان و هادانشگاه شمار افزایش(. 4332 آلتباخ،) باشدمی کشورها

 .شودمی فراهم جامعه در ثروت و قدرت ترعادالنه توزیع امکان نیز و یابدمی گسترش آموزشی عدالت آن، ینتیجه در

 شودمی ترچندگانه و ترمتنوع نیز دانشگاه کارکردهای آنها، امکانات و هادانشگاه وسعت دانشجویان، تنوع دلیل به. 

 شودمی فراهم دولت از هاو آزادی دانشگاه استقالل برای بیشتری امکان مردم بیشتر یعده مشارکت با. 

 به است، پژوهش بر اصلی تأکید که تکمیلی تحصیالت سطوح در ویژهبه دانشگاه، شدن ایتوده مثبت پیامدهای جمله از 

 بین علمی تعامالت و اساتید خود شخصی رشد باعث امر این. آنهاست تجربیات از بهینه یاستفاده و اساتید کشیدن تکاپو

 .شودمی افزاییهم درنتیجه و دانشجویان و اساتید

 به چنینهم هاآن. دارند جدید وریافن از استفاده در بهتری توانایی و بیشتر آگاهی احتماالً عالی آموزش التحصیالنفارغ 

 (.2007 همکاران، و بلوم)دهند می بسط را جدیدی هایمهارت و ابزار خودشان زیاد احتمال

 دور راه از آموزش به توجه موجب ایتوده عالی آموزش (Distance  Education )بخش دور، راه از آموزش. است شده 

 آلتباخ،) باشد دوردست نقاط در دانشجویان خدمت در تواندمی آموزش نوع این و است ایتوده عالی آموزش نظام اصلی

4333.) 

 عالی ایران آموزش نظام برای شدن ایتوده تهدیدهای

 :گرددمی اشاره هاآن از برخی به که است آورده وجودبه علمی نظام برای را ناگواری نتایج شاید و هاآسیب گرایی،توده یلهمسأ



 فضایی چنین در که است طبیعی. است بوده کمیت روی بر عالی آموزش اصلی انقالب، تمرکز از بعد زیادی دالیل به 

 و علمی یتوسعه ریزی برنامه در نما مسیر فقدان رسد می نظر به. شود مطرح عالی آموزش کیفیت یدرباره هایی نگرانی

 همکاری و کنش نه» و «کیفیت و کمیت تقابل» شاهد امروزه که است زده رقم ای گونه به را شرایط کشور عالی آموزش

 .«هستیم هاآن میان

 کارکردهای از بیشتر منفی کارکردهای دارای تواند می ما یجامعه مانند جوامع برخی در عالی آموزش شدن ای توده 

-نه و انجامد می توقعاتتر و افزایش سطح  نیافتنی دست و باالتر سطحی در اما انتظارات بروز تأخیر به گاه زیرا باشد مثبت

 .افزاید می آن بر بلکه کند نمی گشایی گره را مشکلی تنها

 کمال» و «کیفیت» و کنند افول نوآوری و خالقیت یادگیری، معیارهای است ممکن» (excellence )و پوچ مفاهیم به 

 (.ریدینگز: از نقل به ،4939 فاضلی،) نماند جایهب آباد ایویرانه جز دانشگاه از ریدینگز تعبیر به و شوند، تبدیل معنابی

 و سازدمی ناتوان هادانشگاه الزم امکانات و بودجه مینتأ از را هادولت دانشجویان، و هادانشگاه یفزاینده گسترش 

 بدیهی شرایطی، چنین در. باشند داشته مشارک هادانشگاه هایهزینه از بخشی مینتأ در باید عالی آموزش متقاضیان

 چنانهم محرومان که رودمی آن بیم و نیستند عالی آموزش هایهزینه مینتأ به قادر اجتماعی هایگروه یهمه است

 .کند بازتولید چنانهم را اجتماعی هاینابرابری «باطل دور» عالی آموزش و بمانند محروم

 جوان جمعیت در رضایت تولید و کاری،بی انداختن تعویق به نوعی اخیر، هایسال در تکمیلی تحصیالت یکمّ یتوسعه 

 .است بوده

 دانشجویان،کیفیت یهمه برای مناسب عالی آموزش به بستگی زیادی حدود تا دانشگاه در آموزش های برنامه موفقیت 

 تجهیزات و اعتبارات منابع، که موقعیتی در که است واضح پر. دارد تحصیل معیار فضای و تجهیزات محتوا، انسانی، منابع

 .شود می ناکارآمد و ضعیف یادگیری و تدریس فرآیند آموزشی، یبرنامه اند، شده تقسیم شدتبه

 ایحاشیه طوربه پژوهشی هایفعالیت و دارد قرار کار اولویت در دانش انتقال ایران، در هادانشگاه ویژهبه عالی آموزش در 

 . است توجه مورد

 جایگزین کوتاه، زمانی یدوره در تحقیقات انجام متعدد، تحقیقات پذیرش به تمایل ؛پژوهش یحوزه به گرایانه کمی نگاه 

 .است جمله آن از پژوهش کاربست و نظارت تصویب، استانداردهای تنزل و پژوهش جایبه مطالعه مفهوم ساختن

 و یافته کاهش ویژه اساتیددانشگاهیان و به استقالل و قدرت گویی،پاسخ برای فزاینده تقاضای و شدن ایتوده ینتیجه در 

 .است شده دگرگون دانشگاهی یحرفه ماهیت و آمده وارد آنها بر زیادی فشار



 گراییمدرک شغلی، فرصت یپشتوانه بدون شدن ایتوده واقعی پیامدهای از یکی (Credentialism )گشوده .است 

 پور، رفیع) است نموده گاهمدرک و سازیمدرک یکارخانه به مبدل را هادانشگاه ها،توده روی به هادانشگاه درِ شدن

4939.) 

 عالی، آموزش شدن ایتوده .است اقتصادی رشد با هادانشگاه به ورود افزایش بین ارتباط فقدان دیگر از تهدیدها، یکی 

 (.4939 راد، قانعی)است  شده انجام صنعتی مختلف هایبخش و کار بازار نیازهای به توجه بدون

 گیر توده» بین تفاوت تشخیص و تمیز عدم هم آن و پذیرفته صورت نافهمی یک و مبحث خلط یک که رسدمی نظر به» 

 نهفته ارزشی حکم یک اولی در که است این در «همه» و «توده» تفاوت. است عالی آموزش شدن «گیر همه» و شدن

 کسانی همه همه، از منظور دومی در اما. سوادآموزی نهضت مثل شوند برخوردار دانشگاهی سواد از باید همه که است 

 . شوند تر عالم که است ضروری اجتماعی نهادهای نیازهای به بنا و هستند شایسته و آماده که است

 باید همه پندارد می که شده حاکم جامعه در غلط باور یک که است این هادانشگاه شدن ایتوده پیامدهای از یکی 

 «کردن دانشگاهی» نباید هدف، ما، آموزشی نظام در که صورتی در. باشند  داشته مدرک است بهتر همه و بروند دانشگاه

 الزام یک جهان جایهمه در کودکان تمام «کردن ای مدرسه» که ابتدایی آموزش برخالف باشد، جامعه افراد تمام

 کیفیت بر کالس یک در دانشجویان تعداد کهاین بر مبنی دارد وجود قدیمی اعتقاد یک .شود می محسوب اجتماعی

 و شدن ایتوده به تمایل به است مرتبط بزرگ هایکالس تشکیل یلهمسأ(. 2005 کازئو،) دارد تأثیر آموزشی محیط

 (.4337 اسکات،) است مرتبط دانشجو ضعیف کارآیی به بزرگ هایکالس که است این بر اعتقاد

 فرادست طبقه شناختی کارکردهای و دانشجویان اشتغال برای دانش یساده اکتساب از فراتر اهداف عالی، تحصیالت در 

 در متأسفانه(. 2040 کاین،-مولریان) است عمیق یادگیری مشخصات از که انتقادی تفکر و لهمسأ حل مثل اهدافی  است،

 تمایل ها آن زیرا ست،ا نیازی چنین عکس جهت در معمول طوربه بزرگ هایکالس یادگیری محیط گرا،توده هایدانشگاه

 . دارند یادگیری آموزشی هایسبک تحکیم به

 تهدید فرصت، ،شدن ایتوده، عالی آموزش :کلیدی واژگان

 

 

 



 

 

 

 های کاربرد فناوری در دانشگاهشکنانهبررسی ساخت

 مهدی یوسفی

 چکیده: 

ها آن یخود با مسائلی دست به گریبان است که از جمله یهای جامعه در راستای ایفای نقش سازندهآموزش عالی مانند دیگر نهاد

ا اشاره کرد که در هروابط میان استاد و دانشجو و غیره، در دانشگاه های تدریس و یادگیری، شکلتوان به مسائل مرتبط با روشمی

های ایجاد شده دگرگونیآمده، یشاز دالیل اساسی این چالش پهای جدید در جریان است. های سنتی و روشنوسان بین روش

آموزش عالی هم راه یافته و ابعاد مختلف این  یباشد. در چنین شرایط دگرگونی، فناوری به حوزههای نوین میتأثیر فناوریتحت

ثیر خویش قرار تأای تدریس، محتوای تدریس شده و غیره را به شکلی اساسی تحتهجمله روابط استاد و دانشجو، روش حوزه از

ی اطالعات و ارتباطات های پیش آمده، فناورتأثیر دگرگونیوان گفت در این شرایط نوین و تحتتا جایی که شاید بت است؛ده دا

خته است. بر چنین مبنایی، در ثر ساهای آن را متأالی پیدا کرده است و بسیاری از مؤلفهکننده در فرایند آموزش عنقشی تعیین

دنبال ایجاد آمریکایی با ماشین آموزشی خود بهگرای شناس رفتارانی که اسکینر، روانزمو در  قرن پیش 10و  70های دهه

ثر از فناوری یادگیری را متحول خواهند کرد و های یادگیری متأهای تدریس بود، ادعا کرد که روشهایی اساسی در روشدگرگونی

دو برابر میزان پیشین به یادگیری  یی کمتر، به اندازهآموزان با صرف زمان و تالشآن می شوند که دانشجویان و دانش باعث

این گمان بودند که این  (. در این راستا بسیاری برDreyfus, 2009بپردازند و عالوه بر آن، از یادگیری خویش لذت ببرند )ِ

های آموزشی را ته و آرمانرا از اساس دگرگون ساخ تواند تدریس، یادگیری و غیرهی نوظهور دارای چنان قدرتی است که میپدیده

اند و آیا بر کیفیت آموزش داشته ثیریهای نوین چه تأ(. حال پرسش اینجاست که فناوریOblinger, 2008) برآورده سازد

 اند؟نه در فرایند آموزشی ناکام ماندهها در راستای ایجاد انقالبی فناوراکه این فناوریاند ادعای خود را عملی سازند و یا اینتوانسته



ر فرایند شکنی به بررسی مطرح شدن فناوری اطالعات و ارتباطات و اثرات آن بتوان با استفاده از رویکرد ساختدر این راستا، می

 2044های گوناگونی صورت گرفته است و از آن جمله، باقری و همکاران )بندیشکنی، تعاریف و تقسیمآموزشی پرداخت. از ساخت

دارند که ی درونی و بیرونی، اذعان میشکنی به دو گونهکنی اشاره دارند و با تقسیم ساختشمتفاوت ساخت ی( به دو گونه2042و 

باشد. اما در بیشتر ناظر بر رسیدن به حقیقت میدهد و رایندی است که به خودی خود رخ میشکنی درونی حاکی از فساخت

در کانون  «تفاوت و دیگری»مفاهیمی چون بیشتری قرار گرفته و  مورد توجه «عدالت»شکنی بیرونی مبحث مقابل، در ساخت

شکنی، می گذار رویکرد ساختعنوان بنیان( به4334دیگری مطرح است. دریدا )توجه هستند و گشودگی و عدالت در نسبت با 

ید بهتر آن باشد که کار گرفت و شاد و آن را همچون یک روش پژوهش بهاد« روش»شکنی عنوان توان به ساختگوید که نمی

شکنی همچون ن لحاظ کرد. به عبارت دیگر، ساختشکنی را چون بینشی انتقادی در مورد چگونگی روبرو شدن با انواع متوساخت

های موضوع مورد نظر را مورد تون گوناگون است که با نگاهی تیزبین و موشکافانه، تعارض و شکافبینش و خوانشی انتقادی از م

تجزیه و تحلیل موشکافانه سازد. در این رویکرد موضوع یا محتوای مورد نظر مورد داده و نقاط ضعف آن را آشکار می شناسایی قرار

ها، سعی در فرضشود و به جای پذیرش قطعی این ساختار و پیشها، اصول و ساختار آن مشخص میفرضگیرد و پیشقرار می

-رسد که با کاربست رویکرد ساختنظر میگونه بهشود. بنابراین، اینآن میهای فرضکستن ساختار و به پرسش گرفتن پیشش

اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات بر  یتوان به بررسی انتقادی و موشکافانهایگاه خوانش انتقادی هر متنی، میشکنی دریدا و در ج

 ها پرداخت.فرایند آموزشی دانشگاه

کل ها ایجاد کرده و در شای را در فرایند آموزشی دانشگاههای عمدهکه فناوری دگرگونیبیانگر آن است های این پژوهش یافته

-گونه که ادعا میها آنمراه داشته است، ولی این دگرگونیههای تدریس و غیره، تأثیرات فراوانی بهارتباط استاد و دانشجو، روش

هایی نوین اکنون رسانهو فرایند آموزش را از اساس دگرگون سازند. هم به ارمغان آورند اند نتایج آرمانی آموزشی راشود، نتوانسته

ظاهر امور را دگرگون  فناوری به دانشگاه راه یافته است، ولی صرفاً ای نوین نیستیم؛ی شاهد تدریس و یادگیریوجود دارند، ول

رگون شده است. لذا در مقام ظاهر آنها دگ شکلتنها اند و نخورده باقی ماندهچنان دستیادگیری هم-های تدریسساخته و روش

های تأثیر فناوری نسبت به روشهای آموزشی تحتاشاره داشت که روش توان بدین امرگیری از مباحث مطرح شده مینتیجه

ها وزشورد، این نکته است که این آمدست آتوان بهملموسی که از این مقایسه می یپیشین، برتری مشهودی ندارند و تنها نتیجه

طلبند. بر های سنتی متفاوت و متمایز هستند و اقتضائات خویش را میشان از آموزشگیریهای شکلبه دلیل ماهیت و زمینه

ها و دروس دارای کارآیی بیشتری هستند -های آنالین متأثر از فناوری در برخی از رشتهبنیانی، شاید بتوان گفت که آموزشچنین 



هایی که چندان نیازی به حضور فیزیکی در محیط توان به رشتهها یاری جست که از آن میان، میاین رشتهها در توان از آنو می

 سازی ارائه کرد، نام برد. توان آنها را با شبیهچنین دروسی که مییادگیری ندارند و هم
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 هادانشگاهی آن یوجودی اساتید با رتبه یدانشجویان از نسبت رتبه یزیسته پدیدارنگاری تجربه

علوم تربیتی یدانشجویان تحصیالت تکمیلی در حوزه یموردی: تجربه زیسته یمطالعه  

373آبادیشاه، فاطمه ابراهیمی 372، نعمیه شفیعی371مراد یاری دهنوی  

باشـند  ترین رکن تأثیرگذار در کیفیت تعلیم و تربیت در دو نهاد اصلی دانشگاه و مدرسه میاساتید و معلمان دانشگاه و مدرسه، مهم

ی تمام نمای کفایت و کـارآیی هـر نظـام آمـوزش و پـرورش      معلم، کارآیی و کفایت او، آیینه»معتقدند  نظرانکه برخی صاحبچنان

علـوم تربیتـی بنـا بـه اقتضـای ماهیـت و        ی(. این رسالت مهم، در حوزه4953، مقدمه، به نقل از روؤف 4953)مهرمحمدی، « است

عـه از  گذارد و انتظارهای دانشـجویان و اهـالی جام  معرفتی می یعملکرد آن، باری دوچندان بر قلم و قدم اساتید و معلمان این حوزه

دهد. از این رو، اخالق تدریس و پژوهش بـرای ایـن   بیش از سایر اساتید و معلمان شکل میمراتب اساتید و معلمان علم تربیت را به 

 شود.گروه از اساتید و معلمان جامعه، وظیفه و رسالتی عظیم محسوب می

ردکـانی  (، اسـالمی ا 4932موحـد ) (، صـفایی 4932(، کرامتی و همکارهـا ) 4933اجارگاه و همکارها ) و ی چون فتحیاما پژوهشگران

انـد کـه   افتـه ی تأملی دسـت های قابلهایی از اخالق تدریس و پژوهش اساتید در آموزش عالی ایران، به یافتهمؤلفه ( در مورد4932)

تالش نموده است تا بـا  حاضر پژوهش  یتی واقع شود. در همین راستا،های فلسفی و تربشناسیتحلیل و آسیب یمایهتواند دستمی

رونده جهـش و   یزایی در رودخانهتحصیل گروهی از دانشجویان قلمروی علوم تربیتی در ایران، سنگ تأمل یتجربهروایت بُرشی از 

 باشند:های اصلی پژوهش حاضر از این قرار میبه مدارک باالی دانشگاهی اساتید بیاندازد. در این زمینه، پرسش ارتقاء

 باشد؟وجودی انسان با تأکید بر حوزه علم تربیت چه می یآموزی در تعالی رتبهنقش و جایگاه علم -

علـم تربیـت حـاوی چـه      یشان در حوزهدانشگاهی ینسبت رتبه وجودی اساتید با رتبه یزیسته دانشجویان دربارهتجربه -

 هایی است؟روایت

 دانند؟ا میدانشگاهی آنه یوجودی اساتید با رتبه یرتبه یساز فاصلهدانشجویان چه عواملی را زمینه -

-های علوم انسانی، انتخاب شده است. در این رویکـرد تـالش مـی   رویکرد کیفی در پژوهشهای پژوهش، گویی به پرسشبرای پاسخ

هـایی از آن فراینـد یـا    آنهـا در مـورد جنبـه    951شود تا از منظر نگاه درونی کنشگرهای دخیل در یک فرایند یا پدیده، تجربه زیسته

هـای مختلفـی مـورد اسـتفاده قـرار      در دامن رویکرد کیفی، روش .(4934، ترجمه خانیکی، 957)فلیک تحلیل شودپدیده، بازنمایی و 

 یدانشجویان از نسبت رتبه وجودی اسـاتید بـا رتبـه    یبرای بازنمایی تجربه زیسته 951گیرند. در این پژوهش، روش پدیدارنگاریمی

                                                             
استادیار فلسفه تعلیم و تربیت بخش علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان. 4  

دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه کرمان. 2  

کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت تربیت دانشگاه کرمان و دبیر آموزش و پرورش کرمان یآموختهدانش. 9  
4- Lived experience  
5- Flick, U.  
6-  phenomenography  



 باشـد افراد از یک پدیـده مـی   یفهم و تجربه 955پژوهشی برای بازنمایی پراکندگیاست زیرا پدیدارنگاری کار رفتههدانشگاهی آنها، ب

 (.  4331، 953)مارتون

علـوم   ینفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلـی حـوزه  41 یچنان که بیان شد، هدف این پژوهش پدیدارنگاری و روایت تجربه زیسته

با نظر به مبانی نظـری   شان بوده است. در این راستا،دانشگاهی یا رتبهنسبت رتبه وجودی اساتید این قلمرو ب یتربیتی ایران درباره

آموزی و تعالی رتبه وجـود و کمـال   معیت علم ی( و دیدگاه مالصدرا درباره4937ورزی )باقری اساس مفهوم قرآنی عقل پژوهش، بر

هـای  جـودی اسـاتید در محـیط   شـانگر رتبـه و  عنـوان ن ( یازده مؤلفـه بـه  4932ی و گوزلی، ، به نقل از شجاع4911)مالصدرا،  آدمی

ز آثـار وجـودی در   برخـورداری ا  که عبارتند از: تواضع علمی استاد؛ نگاه قدسی به تـدریس؛ اند یادگیری در نظر گرفته شده-یاددهی

هـای دانشـگاهی؛ حفـظ کرامـت و     برخوداری از حُریت نسبت به موفقیـت  ر منش؛ وجدان کاری؛خداگونگی د شخصیت دانشجویان؛

مربـی، اسـتادیار،   دیـد ابـزاری بـه دانشـجویان. نشـانگرهای      منزلت خود، همکاران و دانشجویان؛ رعایت عدالت در کالس و نداشتن 

انـد. مصـاحبه، مشـاهده و گـزارش     رتبه دانشگاهی اساتید در نظـر گرفتـه شـده    یندهانهای نمایعنوان مقولهدانشیار و استادتمام به

شوندگان در حشر و نشـر  های پژوهش از تجربه زیسته مصاحبهاند. یافتهنگارانه، ابزارهای گردآوری اطالعات پژوهش بودهودزیستخ

نخست، بیانگر  یاصلی بازنمایی و روایت کرد. مقوله یتوان در سه مقولهاستادیار را می 91دانشیار و 27استادتمام،  41دانشگاهی با 

درصـد   10درصـد دانشـیارها و    10باشد. در این مقوله، حـدود  شان میدانشگاهی یجودی اساتید نسبت به رتبهپایین بودن رتبه و

-دوم، بیانگر تطابق رتبه وجودی اساتید با رتبه یتمامی در این مقوله قرار نگرفته است. مقولهگیرند و هیچ استادیارها قرار میاستاد

اند. درصد استادیارها قرار گرفته 44درصد دانشیارها و  23ها و درصد استادتمام 23، حدود باشد. در این مقولهشان میدانشگاهی ی

درصـد  54باشـد. در ایـن مقولـه، حـدود     شـان مـی  سوم، بیانگر باالتر بودن رتبه وجودی اساتید نسبت بـه رتبـه دانشـگاهی    یمقوله

های قابل تأملی در مـورد هریـک از   اند. در متن اصلی مقاله روایتدرصد استادیارها قرارگرفته25درصد دانشیارها و 92ها، استادتمام

 های رتبه وجودی اساتید از نگاه دانشجویان در سه مقوله بازیابی شده بیان شده است.مؤلفه

 

 پدیدارنگاریهش، اخالق پژو تجربه زیسته، رتبه وجودی، رتبه دانشگاهی، اخالق تدریس،واژگان کلیدی:

 منابع

پژوهشی در علوم انسانی، -تحلیل ساختاری مقاالت )نا(علمی ی یا آماس:(. فربه4932اردکانی، سیدحسن )می اسال

 34-443، صص: 51-57، شماره 43شناسی علوم انسانی، سال پژوهشی روش –فصلنامه علمی 

 ( نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، تهران: انتشارات مدرسه4937باقری، خسرو ) -

. جنبش جهانی برای بهسازی تربیت معلم. تهران: وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و (4953روؤف، علی ) -

 تربیت.
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های (. علم و نقش آن در کمال آدمی از دیدگاه ابن عربی و مالصدرا، نشریه پژوهش4932زهرا ) ،گوزلی ، مرتضی؛شجاری -

 11-43، صص: 49فلسفی، شماره 

نگاری دهنده برنامه درسی پنهان در آموزش عالی ایران: یک مردم(. عوامل شکل4932باوفا، داوود ) موحد، سعید؛ صفایی -

 79-90، صص 5، شماره 1خودنگاشت، دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی، سال 

های هنامهای درسی پنهان در پایان(. بررسی برنامه4933نیا، افروز )جلیلی فتحی واجارگاه، کوروش؛ عارفی، محبوبه؛ -

 31-443(، صص 4کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، )

 (، چاپ پنجم، تهران: نشر نی4934( درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی )2001فلیک، اووه ) -

ای برنامه (. بازی دانایی نظریه زمینه4932محمود ) ،مهرمحمدی ؛بختیارورکی، ، انسی؛ مهرام، بهروز؛ شعبانیکرامتی -

-37، صص: 5، شماره 1درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایران، دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال 

403 
- Marton, F. (1986a) “Phenomenography- a research approach to investigation different 

understanding of reality”, Journal of Thought, Vol. 21, no. 3, pp. 28-49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 های درسی گیری مبتنی بر فلسفه در طراحی و اجرای برنامه تصمیم

379غالمرضا یادگارزاده  

 :دهیچک

اهمیت فلسفه در تعلیم و تربیت بر کسی پوشیده نیست و شاید نتوان در این مورد شک کرد که تربیت بدون فلسفه معنایی ندارد. 

خود تعلیم و تربیت  یبرنامه درسی نقش فلسفه به اندازه یمصداق دارد. هر چند در منابع حوزهدر مورد برنامه درسی نیز این امر 

( معتقد است فلسفه راهنمای عمل 4330) 930ن گفت اهمیتی هم ندارد. در این خصوص اورنشتاینتوا برجسته نشده اما نمی

های درسی، تعیین دانش  تواند در سازماندهی و اجرای برنامه گوید فلسفه می های درسی است. او می ریزان و طراحان برنامه برنامه

و های آموزشی  ها و فعالیت زی درسی، انتخاب اهداف، ابزارها، روشری های درسی، انتخاب مدل برنامه قابل انتقال از طریق برنامه

های  ( با تأکید بر نقش انسان در برنامه4352) 934یلسادهنده عمل کند. معنوان راهنما و جهترویکردهای تدریس و ارزشیابی به

های درسی است. او با متصل کردن  برنامه یهدهند ه و معتقد است که فلسفه جهتدرسی وجود و اهمیت فلسفه را بدیهی دانست

با محور انسان های درسی  های تدوین و اجرای برنامهیگیر دهد که در آن جهت مدلی را پیشنهاد می ،انسان، فرهنگ، ارزش و هدف

اساسی در  گیرد. در واقع نظام تربیتی )عمومی و عالی( با انسان سروکار دارد و بر این اساس فلسفه نقشو انسانیت صورت می

اجرا می شوند خواهد داشت. اگر نگاهی به تعریف برنامه درسی در آموزش عالی  هایی که برای یادگیری و آموزش طراحی و برنامه

 939درسی آموزش عالی را یک طرح علمی ی( برنامه2002) 932ژور داشته باشیم شاید بهتر بتوان به موضوع بحث پرداخت. دی

ر فرایندی برای کند. او معتقد است برنامه درسی بست علمی تعریف می ییادگیری و اخذ درجهرسمی برای فراهم کردن تجارب 

( در تبیین طرح علمی 4335) 937و التوکا 931شود و از این رو محتاج حمایت چتر فلسفه است. استارکیادگیری محسوب می
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هدف آن تقویت پیشرفت علمی فراگیران است. این  کنیم زیراعنوان یک طرح علمی تعریف میی درسی را بهما برنامه»گویند:  می

شود. یکی از نتایج مهم این تمرکز آن است که  طور ذهنی با گروه خاصی از فراگیران و با اهداف خاص آنها طراحی می برنامه به

 «گیرندنشگاه درنظر میی درسی داعنوان دلیل مقدماتی وجود برنامهر، تعلیم و تربیت فراگیران را بهریزان در ابتدای امبرنامه

گیری سایر عناصر است. هدف  ترین عنصر و مبنایی برای شکل دهد که هدف اساسی (. نگاهی به عناصر طرح علمی نشان می40)ص

در کتاب معروف  931( تایلر4313ها پیش ) سالوجودی دانشگاه گره خورده است.  یآموزش عالی و فلسفه یمستقیماً به فلسفه

رای فیلتر کردن اهداف ناخواسته استفاده از دو چیز را باو های درسی برجسته کرد.  خود نقش فلسفه را در طراحی و اجرای برنامه

آنچه »آن است و دوم که مدرسه متعهد به « اجتماعی و آموزشی یفلسفه»کند؛ اول استفاده از  متضاد( توصیه میفاقد اهمیت و )

کامل بیان کنند تا  یاتخواهد که فلسفه خود را با جزئ می او از تمام مدارس«. یادگیری شناخته شده است یسفهدر مورد فل

ر و یا متغایر با درسی بتوانند هر گونه اهداف متغایر با آن را بررسی کنند و مشخص سازند که آیا اهداف سازگا یطراحان برنامه

 موجود سازگاری داشته باشند.  یآن دسته از اهداف مهم هستند که با فلسفه موجود هستند یا خیر. ینکات اصلی فلسفه

درسی نوعاً از  یه برنامه( با نگاهی به نقش پوششی فلسفه تربیتی حاکم بر نظام دانشگاهی معتقد است اگرچ2005التوکا )

ا مقررات( تشکیل شده ها ی های آموزشی از پیش تعیین شده و قصد شده برای انتقال محتوای خاص )مانند دانش، مهارت فعالیت

عنوان محل تعامل بین مربیان، یادگیرندگان و محتوایی که باید آموخته شود مفهومی شده است. چنین تعاملی بین است، اما به

گان و مدرسان با محتوا، یک آورد. بدون تعامل مربیان یا یادگیرند وجود میای به نام یادگیری به درسی نتیجهی ها افراد و برنامه

 یی هر تجربهزیرا عوامل محیطی متنوعی بر نتیجه ؛ای مفید نخواهد بود یادگیری نزدیک است اما تجربه یدرسی به تجربه برنامه

های درسی دانشگاهی بیشتر نیازمند مطابقت با فلسفه هستند. زیرا تنوع موضوعات و  گفت برنامه توان در واقع می تربیتی اثرگذارند.

های متنوع و متعدد ممکن است کار طراحی و اجرای  ها در آموزش عالی و حضور متخصصان موضوعی با دیدگاه دیسیپلین

متخصصان برنامه درسی را یاری  ،این معتقد است فلسفههای درسی را دچار نوعی واگرایی کند. بر این اساس است که اورنشت برنامه

ها و  ها در مورد اهداف، ارزش گوی پرسشهای درسی آمادگی داشته باشند. فلسفه همواره پاسخ دهد تا برای سازماندهی برنامه می

گانه از  عناصر ده( در بیان 2009) 935کند چه چیزی ارزش یاد گرفتن دارد. اکر های درسی است که تعیین می منطق برنامه

وقت  دهد و معتقد است اگر برنامه درسی منطق نداشته باشد شاید هیچنامه را در اولین جایگاه قرار میمنطق بر ،های درسی برنامه

های متعددی را اتخاذ کنند که  های درگیر باید تصمیم های درسی دانشگاهی تیم در طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامهاجرایی نشود. 
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ها در آموزش عالی کشورمان  بازنگری سرفصل یبسیار دشوار و نیازمند چارچوبی روشن برای جلوگیری از خطا است. تجربه گاهی

صورت خاص یتی حاکم بر نظام دانشگاهی را بهترب یصورت عام و فلسفهی تعلیم و تربیت بهگیری براساس فلسفه ضرورت تصمیم

 سازد.  آشکار می

 درسی دانشگاهی، آموزش عالی، فلسفه تربیتی، یادگیری، طراحی و اجرای برنامه درسی برنامه کلیدی: واژگان
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 معرفت علمی و ارزیابی آننقش دانشگاه در تولید 

 388ابوتراب یغمائی

 

 چکیده: 

های علم  یکی از کارکردهای دانشگاه تولید معرفت است. برای ارزیابی عملکرد دانشگاه در برآورده کردن این کارکرد، از شاخص

معرفت علمی هستند. از  گیری های علم ابزارهای اندازه عبارت دیگر، شاخص شود. به چون تعداد انتشار و استناد استفاده می هم

ای  ی اجتماعی آن هستند. با توجه به این موضوع، مسأله علم نیز درگیر تحلیل معرفت علمی خصوصاً جنبه یسویی دیگر، فالسفه

می در معنایی فلسفی های علم بازنمای معرفت عل کند این است که آیا شاخص گیری معرفت علمی بروز می که در رابطه با اندازه

گاه  ی اجتماعی درنظر گرفته شود، آن یافته معنای بسط در این مقاله استدالل خواهد شد که اگر معرفت علمی به یا خیر؟هستند 

 های علم بازنمای آن خواهند بود.    شاخص

 ،(Gibbons 1994) «تولید نوی معرفت: دینامیک علم و تحقیق در جوامع امروزین» گیبونز و همکارانش در کتاب تأثیرگذار خود،

شمارند،  ها میان این دو الگو برمی ای که آن کنند. یکی از وجوه اختالف اصلی دو الگو یا حالت تولید معرفت را از یکدیگر متمایز می

نشگاه ی قرن بیستم الگوی غالب بود، دا ، که از انقالب علمی تا نیمه4گردد. مطابق با حالت  به نقش دانشگاه در تولید معرفت بازمی

که امروزه غالب است، مؤسسات غیردانشگاهی سهم زیادی در تولید معرفت دارند. با  2منبع اصلی تولید معرفت است. اما در حالت 

 Godin and Gingras) ها بیشترین سهم را در تولید معرفت دارا هستند دهند که دانشگاه این حال، تحقیقات اخیر نشان می

2000).  

                                                             

388 ت علمی پژوهشگاه مطالعات بنیادینعضو هیأ .  
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های پژوهشی افزایش یافته است.  ها برای جذب بودجه ها، رقابت میان دانشگاه ی عمومی دولت  دلیل کمبود بودجه از طرفی به

ها نیاز دارند. یکی از معیارهای ارزیابی  دهند، به معیارهایی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه بنابراین، نهادهایی که بودجه تخصیص می

ای که مقاالت بیشتری در نشریات  های پژوهشی رو، گروه های علم است. از همین ها در تولید معرفت علمی، شاخص دانشگاه عملکرد

های علم معیاری برای  گویی شاخص ی برای جذب بودجه خواهند داشت. بنابراینکنند، بخت بیشتر با ضریب نفوذ عالی منتشر می

 های علم و معرفت علمی اختصاص دارد. ی شاخص معرفت هستند. بخش دوم مقاله به رابطهگیری عملکرد دانشگاه در تولید  اندازه

طور که گیبونز  ست که فیلسوفان علم درگیر آن هستند. همان ی اجتماعی آن، از جمله مسائلی تحلیل معرفت علمی، خصوصاً جنبه

این است که این نوع معرفت توسط  2، از جمله مشخصات معرفت در حالت (Gibbons 1994: Ch 7)کنند  و همکاران اشاره می

که، واجدان بخش وسیعی از معرفت علمی دیگر تک  شود. ضمن این ای از دانشمندان تولید و از منظر اجتماعی توزیع می مجموعه

های فلسفی تحلیل معرفت  م این مقاله، به انواع نظریهای از دانشمندان هستند. در قسمت سو تک دانشمندان نیستند، بلکه مجموعه

 شود.  علمی اجتماعی پرداخته می

های فلسفی ارائه  هایی که نظریه ی معرفت علمی اجتماعی، مطابق با تحلیل دهندههای علم نشان ین است که آیا شاخصاما پرسش ا

ی  یافته معنای بسط های علم بازنمای معرفت علمی به ه شاخصشود ک کنند، هستند یا خیر. در بخش پایانی مقاله نشان داده می می

 روند.  شمار می گیری معرفت علمی به های علم ابزارهای مناسبی برای اندازه اجتماعی هستند. بدین ترتیب، شاخص
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