
 
 

 

 

 

 

   
  آباديآباديدكتر حسين لطفدكتر حسين لطف

  

    تعليم و تربيت درتعليم و تربيت دراساسي اساسي نكتة نكتة   چندچنداشاره به اشاره به 

 ة نوآوريهاي آموزشية نوآوريهاي آموزشيفصلنامفصلنامسال انتشار سال انتشار   هفتمينهفتمين

 دوسـتان  كوشـش  .كـرده اسـت  خود را آغـاز  سال انتشار  هفتمينفصلنامة نوآوريهاي آموزشي، 

اعضـاي   همكـاري  خاصه در حفـظ و  هبود بر بهبود مستمر كيفيت مجله متمركز سالهادر اين فصلنامه 

اي بـا بـاالترين كيفيـت علمـي در     منظور ارائة نشريهدانشمند هيأت تحريريه و داوري علمي مقاالت به

-بهكه  پوشيده نيستفضل  دانش و بر اهل .اندكار بردهرين سعي خود را بهتعلوم انساني در ايران،  بيش

برانگيـز نيـز   آسـان نيسـت و مقاومـت   كنيم مي در وضعيتي كه ما زندگيچنين كوششهايي ثمر رسيدن 

ـ  نيازمنـد پژوهشي خود را حفظ كند -اي بخواهد هويت علميهر صورت، اگر مجلههست اما به ة انديش

 .براي پيمودن چنين راهي است ارادة نيرومند ، استواري علمي، ودرست

 دربرگيرنـدة ه، كـه  شـمار  25فصلنامة نوآوريهاي آموزشي در اين سالها توانسته است بـا انتشـار   

بـا  (نامه در موضوعهاي كامًال مورد نياز آموزش و پرورش ايران پنج شماره ويژه و هجده شمارة عادي

حلها، نوآوري در تربيت شهروندي، نـوآوري در سـنجش و   عنوانهاي نوآوري آموزشي و چالشها و راه

شناسي پـژوهش در تعلـيم و   شارزشيابي آموزشي، نوآوري در فلسفة تعليم و تربيت، و نوآوري در رو

 The Quarterly Journalبا عنوان (انتشار دو شماره فصلنامه به زبان انگليسي  با و نيز ،است )تربيت

of Educational Innovations يك انتشار اي را در سابقهكار بي ،)با ارائة مقاالت پركيفيت و كوتاه
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انتشـار   شـود كه در روي جلد آن نوشته مي روز شده و هر شماره از فصلنامه در همان فصل از سالبه 

، الزم است يادآوري شود كه، صورت گرفته ونيز بودن فصلنامه  ISIيابد و تمام اقدامات الزم براي مي

 .است كه به چنين درجه از پيشرفت رسيده است در كشور ما م انسانيپژوهشي علو-اولين مجلة علمي

شـانزده عضـو   دريـغ  بـي كوشش بدون ترديد، سربلندي و موفقيتهاي فصلنامه بيش از همه مرهون 

 هـاي نيرومنـد علمـي   نيـز انگيـزه   و ،و همكاران علمـي مجلـه   متخصص هيأت تحريريه و داوراندانشمند 

اصـالحات مـورد نظـر داوران     در اجرايدريغ مكرر آنان مل و كوشش بينويسندگان مقاالت و صبر و تح

است براي چاپ درست و قابل قبول مجله صورت گرفته در دبيرخانة فصلنامه كه است مقاالت و تالشهايي 

ايم در آينده شتههمين فرايند علمي و پژوهشي كه در اين سالها در انتشار مجله داو اين اميد را نيز داريم كه 

فصـلنامة   .اسـتوار باشـد  عينـي  دانـش  روح علمـي و  و  منديو مبناي كارها همچنان بر خرد يز ادامه يابدن

نوآوريهاي آموزشي، به تبع نام و رسالت و اهداف خود، بايد بتواند نيروي محركة نـوآوري و شـكوفايي و   

 .تعليم و تربيت ايران باشد و پژوهش در پيشرفت در انديشه و دانش

تـوان بـه   دانـش و خـرد مـي   جـويي و  اتكاء بـه كمـال  كنيم كه فقط با ندگي ميما در عصري ز

اگر از سر انصاف بـه وضـعيت زنـدگي مـردم در      .يافتجهان معاصر دست مورد قبول درپيشرفتهاي 

كشورهاي گوناگون نگاه كنيم خواهيم ديد كه تمام جوامعي كه مسـألة اساسـي آنهـا تعلـيم و تربيـت      

را نيـز   انديش و توانا براي زندگي است، بيشـترين پيشـرفتها  وانان دانا و روشكودكان و نوجوانان و ج

توان پيدا كرد كه جز با تكيه بر تفكر درست و دانش عيني توانسته باشـد بـه   كشوري را نمي .اندداشته

نظامهـاي آمـوزش و    .نمايـد پيشرفت زندگي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مردم خود كمكي واقعي 

توسعة پيشين به وضعيت اند خود را از وضعيت درحالن، خاصه در كشورهايي كه توانستهپرورش جها

هـاي  هاي درست و خردمندانه را در برنامـه انديشه مثًال در ژاپن و كرة جنوبي، پيشرفتة كنوني برسانند،

و مـردم و فرزنـدان خـود     اي را پـيش روي كشـور  مشخص علمي و ثمربخش جريان داده و راه تازه

 .انديافتهاند و به موفقيتهاي چشمگير نيز دستودهگش

 .شده را پيش روي خـود قـرار دهـيم   آزموده را آزمودن خطا است و ما نيز بايد همين راه شناخته

آموزش و پرورش ايران نيز با تكيه بر خرد و دانش است كه خواهد توانست بر چالشهاي عظـيم پـيش   

هم در ايران و هم در ساير  .يي آگاهي و انديشه، فائق آيد، خاصه در نوآوري علمي و شكوفاروي خود

 دارنـد  يا با آن همكـاري  كنندمي همة كساني كه در آموزش و پرورش كاركشورهاي درحال توسعه، 

نيـز  آموز و تمام كودكان و نوجوانان و جوانان دانشهستند نيازمند روح علمي و خرد و انديشة محكم 

مشـكل   .نيـاز دارنـد  و مهارت براي زندگي سالم بخش رهاييو دانش  تفكر درست بيش از هر چيز به
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 ، بـدون ترديـد،  و كاستيهايي است كه در اين موارد وجـود دارد اساسي در كشورهاي در حال توسعه 

توانـد  اسـت كـه مـي   و مهارتهاي زندگي و آگاهي  عيني انديشيدن و دستيابي به دانشگسترش درست

 .جود را پيش روي ما بگشايدكالت مورفت از مشراههاي برون

ريزي درسـي و نوآوريهـاي   سئوال اساسي اين است كه آموزش و پرورش ايران، در حوزه برنامه

انديشيدن و آموزشي در فرايندتدريس دروس و ياددهي و يادگيري، تا چه اندازه به موضوع مهم درست

آموزش اين تواناييهاي مهم شناختي  دستيابي به دانش فراگير عيني توجه دارد و معلمان تا چه حدي به 

آموزان نيـز تـا چـه انـدازه بـه ايـن       پردازند و دانشكه الزمه زندگي در دنياي پيچيده كنوني است مي

توان به طراحـي  ت كه چگونه مياين سئوال اساسي نيز پيش روي ما اس. يابندمي مهم دست هايتوانايي

هـاي  انديشيدن و ارائة دانش فراگير عيني در برنامهو تدوين اهداف و محتوا و روشهاي آموزش درست

توليـد   در چهـار مـورد زيـر   پژوهشي ارزشمندي  -آثار علميدر واقع، ما بايد بتوانيم  .درسي پرداخت

 :گردد فراهم آموزانانشد نوآوري در تعليم و تربيت ترين بنياداساسي تا كنيم

مفهـومي  هـاي  در نظام و نقشهآموزان رشديافتگي شناختي دانش و كيفيت مطالعة دقيق و علمي ميزان -1

هاي گوناگون مربوط به طبيعت و محيط زيست و تاريخ و زندگي انسـاني و اجتمـاعي و   در حيطهآنان و  ذهن

 ؛و تسلط بر دانش عيني انديشيدندرستنايي ااز نظر تودر سطوح محلي و ملي و جهاني فرهنگي 

، يا و دستيابي به دانش عيني فراگير بررسي دقيق و علمي چگونگي آموزش تفكر درست -2

 آموزان ايران؛هاي آموزشي و درسي و توسط معلمان به دانشفقدان آموزش آن، در برنامه

وزان مآدانشي چارچوب ساده آموزش فلسفه برا(آموزش تفكر درست  روشكشف محتوا و  -3

چون و چراكردن، تأكيد بر  استدالل منطقي، كاربرد درست قياس و استقراء، آموزش ،مقاطع گوناگون

نتايج پژوهشهاي علمي، تكيه بر شواهد عيني در استنباطها، ارتباطهاي علت و معلولي، چارچوبهاي 

ز دانش معتبر  و مطمئن در تكيه بر مفاهيم اوليه تئوري علم، استفاده ا ساده احتماالت و استنباط،

و ...) ها، قضاوتها، آموزش خطاهاي شناختي، آموزش تفكر تعمقي، و شناخت معيارهاي ارزيابي نظريه

 و تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان و جوانان؛در انواع دانشهاي عيني  تركيبي و پوياي آموزش

در فراگيـر  دانشـهاي عينـي    وطراحي و تدوين اهداف و محتوا و روش آموزش تفكر درست  -4

 .آموزاندرسي دانشآموزشي و هاي برنامه

، ضروري اسـت  آموزان به دانشهاي فراگير عينيو تجهيز دانش انديشيدنافزون بر آموزش درست

پژوهشي مجالت علوم تربيتي ايران در چند موضوع اساسـي ديگـر، كـه    -كه پژوهشها و مقاالت علمي
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آموزش حقوق انساني، : اهم اين چالشها عبارتند از. است، متمركز باشدچالشهاي اصلي تعليم و تربيت  

انساني، آموزش مهارتهـاي   فردي و جمعي و مردمساالري مبتني بر حقوقدستيابي به آزاديهاي اساسي، 

آموزش پركيفيت زبان و  ،و دانش اجتماعي خاصه آموزش شهروندي در عصر حاضر زندگيمورد نياز 

اطالعـات و   ديجيتـالي  هـاي گروهـي و فنـاوري   موزش استفادة درست از رسانهآ ادب و فرهنگ مّلي،

ايـن آموزشـها بـراي بهبـود     . طبيعي و انسـاني كسب دانش و آگاهي و معرفت به حقايق و ارتباطات، 

 .آموزان كودك و نوجوان و جوان ايراني ضرورت داردزندگي هر فرد و هر شهروند و براي تمام دانش

ناپذير از زندگي شخصـي و  صورت يك بخش جدايير، آموزش و پرورش بهدر يكي دو قرن اخي

در آمـوزش همگـاني، آمـوزش    (جمعي و فرهنگي و شغلي مردم درآمـده و بـه شـكلهاي گونـاگون     

در نيم قرن اخير نيز شاهد هستيم كـه  . نمود يافته است...) تخصصي، آموزش شغلي و ضمن خدمت، و

در خانه و مدرسه و كوچـه و خيابـان   و مخابراتي هاي جمعي رسانهتعليم و تربيت از طريق انواعي از 

شناختي كودكـان و  اي يافته و در سالهاي كنوني توانسته است چگونگي زندگي رواننيز رواج گسترده

، در و سـرگرميهاي ويـديويي   نوجوانان و جوانان را، بخصوص از طريق تلويزيون و اينترنت و موبايـل 

كند كه دانش و پژوهش در تعليم ايجاب مي پردامنه و عميقسابقه و تحوالت بياين . اختيار خود گيرد

 .راههاي نوآورانة متناسب با زمانة كنوني را پيش روي خود بگشايدنيز و تربيت 

، و بـه تبـع آن مقـاالت مجـالت     شناسي و تعليم و تربيت در ايرانپژوهشهاي رواناين ترتيب، به

-تربيتي و اجتمـاعي -هاي مورد نياز روانيزم است در مهمترين عرصهال پژوهشي علوم انساني،-علمي

طراحـي   ،آموزان كودك و نوجوان و جوان ايراندانش نيازها و مقتضيات زندگي فرهنگي مردم، خاصه

ويژه، دانـش كـاربردي الزم بـراي حـل     شود تا هم دانش بنيادي و راهبردي و هم، بهو تدوين و اجرا 

و  هـا انديشـه شـاهد هسـتيم    سالها است كـه . شواريهاي موجود را تأمين نمايددرفع مسائل و  ايريشه

انـرژي و امكانـات   و  شـود گرفتـه نمـي   جدبهيافته در اين امور اساسي تعليم و تربيت اي نظامهبرنامه

 يجا دارد نگـاه همة داليلي كه گفته شد به. شودهاي سنتي ميآموزشي و تربيتي ما عمدتًا صرف برنامه

انداز آيندة بيندازيم تا امكان نظري تحوالت مـورد نيـاز   بينانه به وضعيت موجود و چشمروشني و علم

آموزش و پرورش ايران به دانش و پژوهشهاي جديد و به نوآوريهاي خردمندانه و شجاعانه  .فراهم آيد

منـد اسـت تـا    عملكردهاي خود نيازمديريت و روشها و ها و برنامهدانش و  بخش در فلسفه وو رهايي

 .بتواند چالشهاي عظيم فراروي خود را حل و رفع نمايد


