
  پیشگفتار مترجم
  

در  1»کیفیت براي همه آموزش با«گذاري کرده و  ویکم میالدي را یونسکو قرن یادگیري نام قرن بیست
سو، یادگیري در چهار محور به شرح زیر بازنمایی  در این راستا، از یک. دستور کار کشورها قرار گرفته است

  ):1996دلور، (شده است 
  ، )یادگیري مداوم(یادگیري براي دانستن  -
  ، )کارآفرینی و تولید(یادگیري براي انجام دادن  -
  ، )پاسداري صلح، محیط زیست و توسعه پایدار(یادگیري براي با هم زیستن  -
  ). وندي مسئوالنه و پاسخگو شهروندي و هستی(یادگیري براي بودن  -

منـابع آموزشـی   «ارتباطات در محیطهاي یادگیري، امکان دسترسـی بـه   از سوي دیگر، با ورود فناوري اطالعات و 
امـا، بـه مـوازات فـراهم شـدن امکـان       . فراهم شـده اسـت   4»درسهاي انبوه باز و برخط«و  3»افزار باز درس«، 2»باز

گسترش برابري شانس در دسترسی به آموزش و مواد آموزشی باز، مطالبه براي عدالت در پیامـدهاي یـادگیري و   
چگونـه  : از این رو، ایـن پرسـش راهبـردي مطـرح شـده اسـت      . کیفیت عملکرد یادگیرنده نیز افزایش یافته است

نر،  (فزایش فرصت دسترسی به آموزش و مواد آموزشی باز کیفیت یادگیري را افزایش داد؟ زمان با ا توان هم می سـ
بنـابراین، درك  . وجـو کـرد   باید جست) فناوري(با تکنولوژي » پداگوژي«پاسخ به این پرسش را در پیوند ). 2012
آموزش در عصر دیجیتال  یادگیري یکی از نیازهاي بنیادین بخش-به عنوان علم و هنر یاددهی» پداگوژي«مفهوم 

مستلزم توجه و تغییر نگرش بازیگران در حـوزه آمـوزش نسـبت بـه     » جامعه یادگیري«تحقق . دهد را تشکیل می
از ایـن روسـت کـه علـم     ) پـداگوژي (یـادگیري  -اهمیت توجه به علم و هنر یـاددهی . یادگیري و کیفیت آن است

. ان مکمل یکدیگر در توانمندسازي حرفه تدریس مؤثر اسـت به عنو) خالقیت مبتنی بر علم(و هنر ) گرایی تجربی(
یادگیري و آگاهی از سیر تحول   -اي مدرسان با استفاده از علم و هنر یاددهی به عبارت دیگر، کیفیت توسعۀ حرفه

  . باشد آن ممکن می
هـر کشـور بـه     هاي آموزشی، موفقیت ریزي، اجرا و ارزیابی برنامه گذاریهاي راهبردي، برنامه در چرخه سیاست

. پداگوژي و امکانات مالی و کالبـدي آن کشـور بسـتگی دارد    5مند شدن از بارشناختی میزان تعهد در شناخت و بهره
ملـل   از سـوي برنامـه توسـعه سـازمان     6»توسـعه انسـانی  «هاي آموزشی کشورها ساالنه با نشـانگرهاي   عملکرد برنامه

)UNDP ( را  7»آمـوزان  المللی سـنجش دانـش   برنامه بین«انند طرحهاي دیگر م. گیرد سنجش قرار میموردOECD ،

                                                      
1. quality education for all  

2. Open Educational Resources (OER) 
3. Open Courseware  

4. Massive Open Online Courses (MOOC) 

5. cognitive load  

6. Human Development Index 

7. Program for International Student Assessment (PISA) 



هـاي   المللی عملکـرد اثربخشـی برنامـه    ، در مقیاس بین8»رصدخانه پیامدهاي یادگیري«یا اخیراً طرح یونسکو به نام 
با توجه به گسترش فناوریهاي نو در محیطهاي یادگیري، امکان دسترسی به متون درسـی و  . کنند آموزشی رصد می
در ایـن جنـبش   . آموزان و دانشـجویان فـراهم شـده اسـت     به طور رایگان براي معلمان، اساتید، دانش 9دروس برخط

در صـورتی کـه   . فرض شـده اسـت  » تدریس«وسیله استانداردشده در خدمت  به عنوان یک» درسی  کتابها و متون«
مل و با همیاري در محیط، با محور قـرار  در تعا 10)سازاگرایی اجتماعی(هاي یادگیري  طبق آخرین نظریه» یادگیري«

یادگیري محتـوایی  -بنابراین، در فرایند یاددهی. پذیرد که سازنده ذهن و زبان یادگیرنده است، انجام می 11دادن زمینه
تنها فراهم ساختن دسترسی بـه متـون درسـی    . مورد نیاز است که در پیوند با بستر فرهنگی و تجربه یادگیرنده باشد

  . براي یادگیري کافی نیست 12)دیداکتیک(ي گوناگون ها در رشته
از این رو، به کارگیري فناوري بـراي فـراهم سـاختن دسترسـی بـه متـون درسـی، اعـم از چـاپی یـا           

. ناکافی اسـت » یادگیري«کننده دیداکتیک است که بدون پیوند با پداگوژي براي تحقق  الکترونیکی، تسهیل
و هنر پردازش و تبدیل اطالعات به دانـش بـا همیـاري و تعامـل میـان      در این متن، پداگوژي به معناي علم 
در » بـد «یـا  » خـوب «روش ) 2012(به نقل از میریو . تعریف شده است 13یادگیرندگان، مربی، منابع و بستر

وجود دارد که مستلزم درگیر شدن یادگیرنـده بـا یـک     14»موقعیتهاي پداگوژیک«تدریس وجود ندارد، بلکه 
  .است 15»شناختی -یاجتماع«مسئله 

تعریف کرده » موقعیت مطلوب«شاد دکتر هوشیار معادل  را روان» موقعیت پداگوژیک«در زبان فارسی 
  : است

» نیـاز از مربـی گـردد    مطلوب آن است که پرورشکار عمل پرورشی را به جایی برساند که متربی بـی «
  ). 1327هوشیار، (

مقوله تـدریس، یـا بـه عبـارت دیگـر فراینـد       : نتیجه گرفتتوان چنین  با توجه به مراتب یاد شده می
  : یادگیري دربرگیرنده دو بخش مکمل یکدیگر است-یاددهی

مدیریت اطالعات و ساختار دادن به دانش در قالب متن درسی به وسـیله مـدرس کـه دیـداکتیک     . 1
  . ن خارجیشود؛ مانند دیداکتیک ریاضیات و دیداکتیک زبان فرانسه به عنوان زبا نامیده می

پردازش و تبدیل اطالعات براي ساختن دانش از طریق تعامالت میان یادگیرندگان، مدرس، منـابع  . 2
به وسیله مدرس کـه بـه بخـش پـداگوژي تعلـق دارد      » موقعیتهاي پداگوژیک«و بستر، همراه با سازماندهی 

  ). 1997آلته، (
                                                      

8. Observatory of Learning Outcomes (OLO) 

9. online  

10. social constructivism  

11. contexte 

12. didactic 

13. contexte 

14. situation pédagogique  

15. socio-cognitive  



و تأکیـد بـر ضـرورت پیونـد آن بـا فنـاوري        امروز، به رغم متداول شدن واژه پداگوژي در حوزه یـادگیري 
ایـن واژه و بـه کـارگیري آن    » بار شناختی«، نسبت به توافق و دقت دربارة )2011یونسکو، (اطالعات و ارتباطات 

ناپذیر از  از این رو، با شناخت این واقعیت که پداگوژي بخش جدایی. میان پژوهشگران و مدرسان اطمینانی نیست
ــا همیــاري را تشــکیل مــی فراینــد پــردازش اطال تنهــا در  دهــد، بــه کــارگیري آن نــه عــات و ســاختن دانــش ب

در . فرهنگی هم مورد نیاز اسـت  -سیاسی و اجتماعی -زنیهاي اقتصادي یادگیري، بلکه در مطالبات و چانه-یاددهی
علـم و هنـر   «بـه  » گـی   للــه «تاریخ آموزش غرب نیز، از دوران باستان تـا بـه امـروز، تحـول مفهـوم پـداگوژي از       

محور و اقتدارگرا به یـادگیري مـداوم    -نمایانگر مبارزات و مطالبات براي گذار از تدریس معلم» یادگیري -یاددهی
امروز، در حوزه یـادگیري الکترونیکـی بـا بـه کـارگیري واژه      . با همیاري و در تعامل با محیط و بستر زندگی است

از ایـن رو،  . مـواجهیم » آمـوزش و پـرورش  «انسـتن آن بـا   پداگوژي در زبان مرجع تخصصی فارسـی و متـرادف د  
و الزامات نظري و کاربردي آن در بستر زمان و مکان براي تفهیم و تفاهم، در حوزه آمـوزش،  » پداگوژي«شناخت 

زنیهاي راهبردي در مقیاس ملی و جهانی براي بهبـود یـادگیري    تواند در چانه این شناخت می. ضرورت یافته است
اي معلمان و اسـاتید، توسـعه انسـانی و بـه طـور کلـی یـادگیري مـداوم          ن و دانشجویان، توسعه حرفهآموزا دانش

  . شهروندان سودمند باشد
در ایـن گـذار بـه    . بایـد از یادگیرنـده آغـاز کـرد    » جامعه یـادگیري «به عبارت دیگر براي رسیدن به 

شناسـی پـداگوژي همچنـان     روش، کـه در قالـب   )قبل از میالد 390-470( 16کارگیري روش زایشی سقراط
براي ساختن دانش با همیاري میان یادگیرنده، مدرس » تأمل«و » تجربه«، »تعامل«اعتبار دارد، با تمرکز بر 

سـازي   در این پیشگفتار، نخست به ضـرورت رونـد معـادل    با توجه به نکات یاد شده، . شود و منابع توصیه می
یادگیري، به ویژه در  -جایگاه و نقش پداگوژي در فرایند یاددهی براي واژه پداگوژي در زبان فارسی و سپس،

  . شود فضاي سایبري، اشاره می
  سیر تحول بار معنایی پداگوژي. 1

به  agoو » کودك«به معناي  paidosدر زادگاه خود، یونان باستان، ترکیبی است از  )paidagogos(واژه پداگوژي 
اي اسـت کـه مسـئولیت همراهـی کـودك را بـه        للـه » پداگوگ« 17افالطون جمهوريدر کتاب . »هدایت«معناي 

، واژه پداگوژي معادل آموزش اخالقی کودکـان تعریـف   روبرهاي فرانسه، مانند  نامه در لغت. آموزشگاه بر عهده دارد
 :مـورد نقـد قـرار گرفتـه و پیشـنهاد شـده اسـت        پداگوژي بوئیسـون نامه تخصصی  این تعریف در لغت. شده است

  ).2002دوبوآ، (» گیرد پداگوژي، جسم، ذهن و اخالق را دربرمی«
  . میالدي از زبان فرانسه وارد زبان انگلیسی شده است 1580واژه پداگوژي از سال 

بـه کـار   » وجـدان و اراده پرورشـی  «به معناي ) 1327(در زبان فارسی واژه پداگوژي را دکتر هوشیار 
  . گرفته است
ــاطنی، ( فارســی-فرهنــگ معاصــر انگلیســیدر  ــداگوژیک،  واژه) 787، ص1383ب ــداگوژي، پ هــاي پ

پداگوژیکال و پداگوژیکالی به ترتیب تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش، تربیتی یا آموزشی، از لحاظ آموزشی 

                                                      
16. maëutique  

17. Platon, La République, livre VII, 491E. 



نیـز   فرهنـگ معاصـر هـزاره   این واژه در . گیر و مقرراتی ترجمه شده است و واژه پداگوگ معادل معلم سخت
  ). 1214، ص 1385شناس و دیگران،  حق(ا مقرراتی ترجمه شده است معلم خشک ی

نظرانی مانند دورکهایم واژه پداگوژي را به عنوان نظریه علمی مطالعه چگونگی فراینـدهاي   اما صاحب
انـد   یادگیري با هدف تمییز ارزشها و روشن ساختن و هدایت نمـودن عمـل تـدریس تعریـف کـرده     -یاددهی

  ). 1938دورکهایم، (
بـه وسـیله    18بنیان با گسترش یادگیري الکترونیکی و ممکن شـدن سـاختن دانـش    امروز، در جامعه دانش

یادگیرنده با همیاري مدرس، به کارگیري دانش پداگوژي، با توجه به تفاوتهاي فرهنگی و اجتمـاعی دانشـجویان و   
دریس یا به عبارت دیگر، علم و هنر چگونگی کاربرد این واژه در تبیین ت. اساتید، بیش از پیش ضرورت یافته است

گـرا بـراي جامعـه یادگیرنـده و بـه هـم پیوسـته         یادگیري در گذار از آموزش اقتدارگرا به آموزش تجربی-یاددهی
مـیالدي، بـه درسـتی پـداگوگ      1970براي نمونه، واژه پداگوژي را، در دهـه  . دیجیتالی بسیار اهمیت یافته است

در این اثر فریره ضـرورت پـرداختن   . به کار برده است) 1976( آموزش ستمدیدگان برزیلی، پائولو فریره، در کتاب
را براي تعامل، تجربه و تأمل میان یادگیرنده، مدرس و اجتماع، در فعالیتهـاي  ) موقعیت مسئله(به مسائل ملموس 

وجوي بار معنایی یا آورد پداگوژي در گـذر زمـان و مکـان،     دغدغه جست. یادگیري، تحلیل و بازنمایی کرده است
به عبـارت  . احترام به استقالل یادگیرنده و توجه به نیازهاي او در بستر فرهنگی و اجتماعی گوناگون داردریشه در 

در مقابل واژه آندراگوژي که بر بزرگسال به عنوان  -با تمرکز بر کودك به عنوان یادگیرنده » پداگوژي«دیگر، واژه 
رش و صالحیتهاي مورد نیـاز فـرد و جامعـه، در گـذر     متغیري است که از تحول دانش، نگ -یادگیرنده تأکید دارد 
شناسـی علمـی،    از این رو، در این گذار، به ویژه با پدیـد آمـدن رویکردهـاي تجربـی و روان    . کند زمان، تبعیت می

شود، بلکه باید بـه عنـوان یادگیرنـده هوشـمند      تلقی نمی» ظرف خالی که باید پر شود«یادگیرنده دیگر به عنوان 
لط بر مهارتهاي پایه سواد بـه مهارتهـاي تفکـر، تفکـر انتقـادي، خالقیـت بـراي ایفـاي نقـش فعـال،           عالوه بر تس

یـادگیري  -در این فرایند یاددهی. کننده و سازنده دانش در جهان پیچیده و به هم پیوسته امروز مجهز شود کشف
» فردیت یافتن«خویش یا  و تحقق بخشیدن به خویشتن» خود«هدف، تغییر یادگیرنده نیست؛ بلکه هدف، یافتن 

  . است» هستی الیتناهی«و با » محیط زیست«، با »دیگري«در رابطه با 
در قرن هجدهم میالدي تأکیـد بـر ضـرورت    ) فصل پنجم کتاب حاضر(این دیدگاه پداگوژي را روسو 

کـرده   زیستی با آن و نه تسلط و تخریب آن بیـان  مشاهده طبیعت و تعقل در قانونمندي آن براي فهم و هم
این مطالبه، امروز از جمله الزامات توسعه پایدار در مقیاس جهانی براي حفظ محیط زیسـت شـناخته   . است

ویکـم،   در جهان به هم پیوسـته و پیچیـده قـرن بیسـت    . انجامیده است 19»21دستور کار «شده و به تدوین 
کل گرفـت، دیگـر پاسـخگو    که در قرن نوزدهم مـیالدي شـ  » اي دانش رشته«مدرسه به عنوان فضاي انتقال 

یـادگیري بـراي   : ویکم، قرن یادگیري اعالم شده اسـت  طور که قبالً اشاره شد، قرن بیست بلکه، همان. نیست
  ). 1996دلور، (زیستن  دانستن، انجام دادن، بودن و یادگیري براي با هم

                                                      
18. knowledge construction  
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  یادگیري-ضرورت توجه به جایگاه و نقش پداگوژي در فرایند یاددهی. 2
بنیان در پیوند با فضاي یادگیري دیجیتال، دسترسی به اطالعـات و دانـش را بـا سـرعتی      امعه دانشمدرسه در ج

یادگیرنده، بـه معلـم و   » فردیت«در محیطهاي یادگیري هوشمند براي صیانت از . سابقه ممکن ساخته است بی
و سـازماندهی فراینـد   از ایـن رو تعامـل و پیونـد میـان فنـاوري، بسـتر جامعـه        . یادگیرنده هوشمند نیاز اسـت 

بـه عبـارت   ). 2012، 20کنفرانس جهانی جامعه اطالعاتی(شود  یادگیري ضرورت تام یافته و توصیه می-یاددهی
یادگیري در پیوند با فناوري اطالعات و ارتباطات مسـتلزم    -دیگر، کاربرد پداگوژي به عنوان علم و هنر یاددهی

هاي یـادگیري   این امر در چرخه طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه. است 21توجه و حصول اطمینان از کاربردپذیري
نظـري و  (مشروط بر اینکه فناوران بار معنـایی کلیـدواژه پـداگوژي    . انجامد الکترونیکی به کیفیت یادگیري می

، )368-367، ص 2001(بـه نقـل از برنشـتین    . را در ظرف زمان به درستی دریافت کنند و به کار برند) عملی
طبـق ایـن   . »نیاز است 22)یا جامعه یادگیري(در عصر رسانه الکترونیک جهانی شده به جامعه پداگوژیزه شده «

سـو هسـتند و    که با اقتصاد جهانی هم» کشورهاي ضعیف«: شوند نظر، کشورهاي جهان به دو دسته تقسیم می
انـد کـه بـالقوه     ان دانـش که در حال شکل دادن به هویت خود با کمک طراحان و کـارپرداز » کشورهاي قوي«

  . دهند نیروي جدید پداگوگها را تشکیل می
توان گفت، پیش بایست تحقق جامعه یادگیري، تفهـیم و تفـاهم میـان     با توجه به مراتب یاد شده می

گذاران در حـوزه یـادگیري و ضـرورتهاي آن     گذاران و سرمایه پردازان، کارگزاران، سیاست پژوهشگران، نظریه
  . است

ور که نظریه و کاربرد در پیوند با هم راهنماي پیشرفت انسان بوده در آموزش نیز به این پیوند نیـاز  ط همان
یادگیري به کارآمـدي و اثربخشـی   -هاي یادگیري و کاربرد آن در فرایند یاددهی آگاهی از سیر تحول نظریه. است

شایان ذکر است کـه شـناخت رونـد    . جامدان نظام آموزشی و در نتیجه توانمندسازي شهروندان و توسعه انسانی می
تکوینی مفهوم پداگوژي در غرب، از دوران باستان تا به امروز، به معناي تقلید از آن نیست؛ بلکه ایـن شـناخت در   

اثربخشـی بـراي سـاختن جامعـه یـادگیري، در       -یادگیري و پژوهشـهاي هزینـه   -سازي فرایندهاي یاددهی بهینه
  . ودش مقیاس ملی، سودمند واقع می

بـه  » تصـور «غرب در گذار از دوران باستان به قرون وسطا و سپس عصر روشنگري ضـرورت عبـور از   
  ). 1373دهخدا، (را، که الزمه علم تجربی است، دریافت کرده و به آن صراحت بخشیده است » تصدیق«

مبتنـی بـر فعـال سـاختن عقـل و      » تصـدیق «بـا  » تکلیـف «در این گذار، در بستر عصـر روشـنگري،   
پنداشت و اطاعـت از   کلیساي سنتی قدرت سیاسی را ناشی از قدرت الهی می. اندیشیدن جایگزین شده است

با نفی عقل انسـانی، بـه مثابـه قـدرت تشـخیص، مـانع از       . دانست حاکم را همانند اطاعت از خداوند یکتا می
  . شد آفرینش میفردیت یافتن انسانها به کمک عقل و اندیشیدن براي شناخت قانونمندي طبیعت و 
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در » تصـدیق «بـه  » تصـور «همچنان شاهد گامهاي بلند در عبـور از   23امروز در عصر فناوریهاي نو و همگرا
قانونمنـدي  » تصـدیق «قبـول  . باشـیم  نهایت کـالن، مـی   نهایت خُرد تا بی جهت شناخت قانونمندي طبیعت، از بی

زیستی با هم، حفاظت از محیط زیست و نه تخریب آن  طبیعت ما را به عنوان سرنشینان سفینه زمین ملزم به هم
  . ددار می

یادگیري عبور از پداگوژي سنتی و اقتـدارگرا بـه   -در فرایند یاددهی» تصدیق«با » تکلیف«جایگزینی 
  . طلبد گرا را با همیاري براي ساختن دانش می پداگوژي نوین و تجربی

کتاب حاضر که حاصل پژوهش و تجربه جمعـی از مدرسـان و اسـاتید در دانشـگاه مـونترال و کبِـک       
) پـداگوژي (یادگیري -ه کیفیت حرفه تدریس و ترویج گفتمان در حوزه علم و هنر یاددهیکاناداست با دغدغ
  . تهیه شده است

: با توجه به اقبالی که از کتابهاي ترجمه و تألیف اینجانب در چند دهه اخیر به عمل آمـده اسـت، از جملـه   
انتشارات مدرسه، چاپ ( ریزي آموزشی فرایند برنامه؛ )ودوم انتشارات مدرسه، چاپ سی(ریزي درسی مدارس  برنامه
ریـزي اسـتراتژیک    برنامهو ) انتشارات سمت، چاپ پانزدهم( ریزي آموزشی دیدگاههاي نو در برنامه؛ )وهشتم بیست

بـا  ) یـادگیري -علم و هنـر یـاددهی  (، کتاب حاضر درباره پداگوژي )انتشارات مدرسه، چاپ سوم( در نظام آموزشی
یادگیري، در پیوند با کتب یاد شده و به نوعی مکمـل آنهـا، انتخـاب و ترجمـه      دغدغه شناخت کیفیت پیامدهاي

  .شده است
یادگیري -هاي یادگیري، انتخاب و به کارگیري الزامات آنها در فرایندهاي یاددهی امروز شناخت نظریه

بـا   امیـد اسـت اسـت   . رود کننده کیفیت پیامدهاي یادگیري، اعم از حضوري و برخط، به شـمار مـی   تضمین
در ) پـداگوژي (یادگیري -مطالعه این کتاب انگیزه تدوین متن مشابهی درباره روند تکوین علم و هنر یاددهی

  .سرزمین کهن ایران از دوران باستان تا عصر حاضر فراهم شود
گـذاران در حـوزه آمـوزش،     مطالعه این اثر براي اعضاي هیئت علمی، مدرسان، پژوهشگران و سیاست

همچنین براي دانشجویان علـوم تربیتـی و   . تواند سودمند باشد نگ و رسانه و بهزیستی میتربیت معلم، فره
رود مطالعه ایـن اثـر بـه تـرویج      انتظار می. تربیت معلم و به طور کلی، شهروندان در کسوت یادگیرنده مداوم

البـه آن در  و مط) پـداگوژي (یـادگیري  -گفتمان، با زبان تخصصی مرجع، درباره کیفیت علم و هنـر یـاددهی  
اي در سطح مدارس، جامعه  ریزیهاي درسی و چندرسانه ریزیهاي آموزشی، راهبردي و برنامه چهارچوب برنامه

  . محلی و ملی بینجامد
  

  فریده مشایخ
  1391آبان  17تهران 

  
  

  

                                                      
23. convergentes technologies  



  منابع
  .فرهنگ معاصر: ، تهرانفرهنگ معاصر انگلیسی ـ فارسی، )1383(باطنی، محمدرضا 

  .فرهنگ معاصر: ، تهرانفرهنگ معاصر هزاره، )1385(شناس و دیگران  حق
  .انتشارات دانشگاه تهران: ، تهراننامه لغت، )1373(اکبر  دهخدا، علی
  .اله داد، انتشارات خوارزمی ، ترجمه احمد میرشک و سیفآموزش ستمدیدگان، )1358(فریره، پائولو 

  .انتشارات دانشگاه تهران: ، تهرانپرورشاصول آموزش و ، )1327(هوشیار، محمدباقر 
 
ALTET, MARGUERITTE (١٩٩٧). Les Pédagogies de l'aprentissage. Paris: PUF. 
BERNSTEIN, B. (٢٠٠١). “From pedagogies to knowledges”, in: A. Marais and 

Others (Eds.), Towards a Sociology of Pedagogy. The Contributions of Basil 
Bernstein Research. New York: Peter Lang. 

DELORS, JACQUES (١٩٩٦). Learning: Treasure Within. Paris: UNESCO. 
DURKHEIM, EMILE (١٩٣٨). L'évolution pédagogique en France. Paris: PUF. 
DUBOIS, PATRICK (٢٠٠٢). Le Dictionnaire de Ferdinand Buisson. Berne: Lang. 
FREIRE, PAOLO (١٩٧٦). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continum 

Press. 
MASHAYEKH, FARIDEH (١٩٧٤). “Freire: The man, his ideas and their 

implications”, in: Literacy Disussion, Tehran (INCADET), pp. ٦٢-١. 
MEIRIEU, PHILIPPE (٢٠١٢). Des methodes en pédagogie. Entretien (١٢/١/٢٠١٢). 

http://www.Meirieu.com/Dictionnaire/entritienmethods.pdf. 
Platon, La république. Livie VII, ٤٩/E. 

http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/rep.(١٢/١١/٢٠١٢) .٧. 
SENER, JOHN (٢٠١٢). Seven Futures of American Education: Improving 

Learning and Teaching in a Screen-Captured World, (ebook ISBN: ١-٩٧٨-
٨-٣٣٤-٦٢١١١). 

UNESCO (٢٠١١). UNESCO ICT Competency Framework for Teachers. Paris: 
UNESCO. 

WORLD SUMMIT OF INFORMATION SOCIETY (٢٠١٢). WSIS Forum ٢٠١٢ 
Outcome Document: Identifying Emerging Trends and Vision Beyond ٢٠١٥. 
Geneva: I.T.V. 

  
  

  معرفی ویراستاران
  

کند و آثار بسیاري دربـاره   تدریس می) کبِک کانادا(در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه الوال  24کلرمون گوتیه
وي هم اکنون متصدي کرسـی پـژوهش کانـادا در حـوزه کـارآموزي      . ها و بنیانهاي آن دارد پداگوژي و ریشه
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وزة کـارآموزي  دانشـگاهی در حـ   حرفه تدریس در دانشگاه الوال و عضو دائم پژوهشی در مرکز پژوهش میان
  . است CRIFPE(25(حرفه معلمی 

هاي آموزشی  استادتمام دانشکده علوم تربیتی دانشگاه مونترال است و تاریخ اندیشه 26موریس تاردیف
دانشگاهی در حوزه کارآموزي حرفه تـدریس را   وي همچنین، مدیریت مرکز پژوهش میان. کند را تدریس می
  . باشد ي در زمینه تدریس، حرفه معلمی و دانش مرتبط با آن میمؤلف داراي آثار بسیار. بر عهده دارد

  
  معرفی همکاران

وي نخسـتین  . طی سی سال به عنـوان معلـم و مـدیر مدرسـه خـدمت کـرده اسـت        27مارك اوده ●
از  1975میالدي با پداگوژي فرینه آغاز کـرده و سـپس در سـال     1970هاي آموزشی خود را در دهه  تجربه
همچنـین جـزء   . ، براي اشاعه پداگوژي فرینه بوده اسـت )CQEM(مدرسه نوین در کبک  گذاران جامعه پایه
  . کانادا است 28گذاران مدرسه فرینه در بوپورت پایه

به اتفـاق در   1995پداگوگ، از سال  روان 30شناس آموزشی، و ماریو ریچارد، روان 29استیو بیسونت، ●
و  31این پیونـد بـه ایجـاد گـروه پروکسـیما     . کوشند مییادگیري -عمق بخشیدن به پژوهش در حوزه یاددهی

در ایـن زمینـه    1996آنـان از سـال   . توسعه یک رویکرد تلفیقی تدریس از طریق تفکر عمیق انجامیده است
کارگاههاي بسیاري را در شهرهاي کانادا اجرا و همچنین اثري درباره دستیابی به صالحیتهاي الزم در قالـب  

دانشگاهی در حوزة کارآموزي حرفه  این دو تن در مرکز پژوهش میان. اند شر کردهاصالح آموزش در کبک منت
  . کنند در دانشگاه الوال و همچنین در وزارت آموزش اونتاریو به عنوان مشاور خدمت می )CRIFPE(معلمی 
، )2002(ی از دانشگاه پونتیفکال ریودوژانیرو داراي دکتراي علوم تربیت 32سسیلیا ماریا فریرا بورگز، ●

وي در حال حاضـر بـه پـژوهش و    . طی ده سال در دانشکده علوم تربیتی پولوتاس برزیل تدریس کرده است
وي مؤلف چندین اثر در حوزه آموزش، جامعه و ورزش در کانـادا و  . آموزش در دانشگاه مونترال اشتغال دارد

  .برزیل است
کـه در حـوزه   ) 2001(شناسی پداگوژي از دانشـگاه الوال   داراي دکتراي روان 33ژان فرانسوا دزبین ●

اي  آموزش و ورزش به پژوهش و آموزش در دانشگاه شربورگ اشتغال دارد و عضو فدراسیون آمـوزش حرفـه  
  .است
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شناسـی   شناسی از دانشـگاه مـونترال و اسـتادیار دانشـگاه روان     داراي دکتراي روان 34بونوآ دوبوك، ●
، و سپس دانشکده علوم تربیتی دانشگاه کبک طی سالهاي 1981-1977ژي دانشگاه الوال طی سالهاي پداگو

و مرکز تربیت معلم مونتسـوري در  ) 1987(گذار و مدیر مدرسه مونتسوري در کبک  وي پایه. 1983-1994
  . بوده است) 1995(مونترال 
کرسی پژوهش در حوزه فناوریهاي اطالعات و ارتباطات در آموزش را در کانادا بر  35تیري کارسنتی ●
دانشگاهی بـراي تربیـت معلـم بـا هـدف ادغـام        وي همچنین به پژوهش و آموزش در مرکز میان. عهده دارد

ي فناوریهاي نو در تربیت معلم مشغول است؛ به عالوه در بازآموزي اساتید دانشـگاه بـا روشـهاي نـو پـداگوژ     
  . کند خدمت می
اسـتادتمام در دانشـکده علـوم تربیتـی دانشـگاه مـونترال، بـه کـارآموزي          36ماري فرانسواز لوژاندر، ●

وي پیرو مکتب سازاگرایی و سازاگرایی اجتماعی است و مؤلف فصول . پردازد نخستین و بازآموزي معلمان می
ر سـالهاي اخیـر بـه رشـد صـالحیتها و      او د. مختلف کتابهاي دانشگاهی و مقاالت در نشریات تخصصی است

  . هاي درسی مبتنی بر صالحیتهاي کلیدي کمک کرده است تدوین برنامه
وي همچنین . استادتمام دانشگاه مونترال در حوزه پداگوژي دانشگاهی است 37لوئیوال. فرانسیسکو آ ●

آرا در برزیل تدریس کرده است 38در دانشگاه س .  
وي عضـو مرکـز   . کنـد  علـوم تربیتـی دانشـگاه کبـک تـدریس مـی       در دانشـکده  39استفان مارتینو ●

شناسـی،   دانشگاهی براي کـارآموزي حرفـه معلمـی اسـت و تحصـیالت او در رشـته جامعـه        پژوهشهاي میان
  . شناسی است شناسی و روان مردم

دکتراي خود را در رشته فلسفه آموزشی دریافـت کـرده اسـت و در دانشـکده علـوم       40دنی سیمار ●
ــژوهش اشــتغال دارد تربیتــی  ــدریس و پ ــه ت ــژوهش  . دانشــگاه الوال ب ــم مرکــز پ وي همچنــین عضــو دائ
شناسی رویکرد فرهنگـی   دانشگاهی براي حرفه معلمی است و پژوهشهاي او در حوزه پداگوژي و پدیدار میان

  . در تدریس است
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ما از سالها پیش مسئولیت حـوزه  . ه استکتاب حاضر حاصل طرحی است که براي طراحان بسیار گرامی بود
آموزش را بر عهده داریم که مخاطبانش دانشجویان دانشگاهها در رشته تربیت مدرس هسـتند و ایـن حـوزه    

مانند بسیاري از استادان دانشـگاه در طـول   . کند آموزش تطور اندیشه و عمل تربیتی را در غرب پردازش می
ولی، این متـون  . گفتیم، استفاده کردیم کالسی براي تأکید بر آنچه میسالها از مجموعه متون و یادداشتهاي 

از یـک سـو، ایـن متـون،     . رغم اهمیتشان، کاستیهایی داشتند که قصد اصالح آنها را داریـم  و یادداشتها، علی
الً شناسی و غیره با دیدگاهی کام شناسی، فلسفه، روان رغم اهمیت انکارناپذیرشان، از آثار تخصصی جامعه علی

به عالوه، در بسیاري از موارد، در این آثارِ غالبـاً حکیمانـه، بـه تربیـت     . اند متفاوت با تحلیل ما استخراج شده
کپیهاي تهیه شده بر مبناي این آثار به صورت خالصه، برداشتهاي الزم  از سوي دیگر، پلی. اند معلم نپرداخته

  . سازند براي درك دقیق و ظریف موضوع را فراهم نمی
ها  شد که دیدگاهی جامع با رویکردي دربرگیرنده روند تکامل اندیشه باید کتابی براي خواننده تهیه می

و عمل پداگوژیک را عرضه کند تا به عنوان یک کتـاب مرجـع فرهنگـی و پـداگوژیک درآمـدي بـر موضـوع        
  . محسوب شود

الوه بـر دانشـجویان علـوم    ولی عـ . این کتاب براي دانشجویان و مربیان تربیت معلم تدوین شده است
اندرکاران آموزش، پژوهشگران و والدینی که به فرهنـگ زمینـه علـم و هنـر      تربیتی براي کلیه مربیان، دست

و بردار آموزشی » پداگوژي زمان حاضر«براي درك درست . باشد مندند، سودمند می یادگیري عالقه -یاددهی
یـادگیري   -علم و هنر یـاددهی : پداگوژيکتاب حاضر با عنوان . معاصر باید از فرهنگ پداگوژي برخوردار بود

  . دهد به دست می ترکیبی نو از دانش تاریخی و فرهنگی الزم براي درك مسائل روز )نظریه و کاربرد(
هـاي   شـناخت نظریـه   یـادگیري،  -هـا و کاربردهـاي علـم و هنـر یـاددهی      براي درك روند تکاملی اندیشه

اي باید فرصت فکـر   اندرکاران کارآموزیهاي حرفه معلمان آینده و کلیه دست. یادگیري ضروري است-یاددهی
ضروري است که یادگیرنده و مدرس آینده  .کردن درباره ماهیت، نتایج، سرمنشأ و تحول حرفه خود را بیابند

ــه  ــاي نظــري در زمین ــد از مرجعه ــاریخی  بتوان ــاي فلســفی، ت ــاعی، روان -ه ــر   اجتم ــم و هن شــناختی و عل
  . یادگیري برخوردار باشد-یاددهی

ویکم دارد، روند تکاملی مکاتـب   اي در قرن بیستم و آغاز قرن بیست شناسی مقام ویژه از آنجا که روان
شایان ذکر است که کاربرد پداگوژي امروز از محـیط مدرسـه   . نیز مورد تحلیل قرار گرفته استشناسی  روان

جامعــه علــم و هنــر «. اي الکترونیکــی را دربــر گرفتــه اســت فراتــر رفتــه و وســایل ارتبــاطی و چندرســانه
  : کرد، امروز جامعه ماست میالدي از آن صحبت می 1980در دهه  41که بیرو» یادگیري-یاددهی
آموزي، آموزش و یادگیري از اشتغاالت اجتماعی بنیادي است که فضاهاي فعالیتهاي دیگر انسـان  کار

الزم است بنیادهاي ایدئولوژیک، نظري و فرهنگی مستتر در این روند تکاملی را شـناخت  . را دربرگرفته است
  .و شناساند

، الزم است خواننده قادر باشـد  خواهی بینی و تمامیت در زمینه پیوندگرایی معاصر، براي پرهیز از تنگ
توانـد انـواع    بـه ایـن ترتیـب، مـی    . انواع رویکردهاي پداگوژیک را مقایسه کند و ابعـاد بنیـادي آن را دریابـد   

                                                      
41. Beillerot, J. (1982), La Société pédagogique et controle social, Paris, P.U. France. 



اي  از آنجا که یک رویکرد پداگوژیک خود یک نظـام اندیشـه  . کاربردهاي پداگوژیک را مورد پرسش قرار دهد
توانند با هوشمندي  باشد، از این رو دانشجویان علوم تربیتی می است که حاوي اهداف و روشهاي تدریس می

  .به تحلیل و استدالل دقیق نسبت به رویکردهاي پداگوژي معاصر بپردازند
  : بخش ذیل است 3ساختار کتاب شامل 

» ها و کاربرد پداگوژیک از دوران باستان تا قرن بیستم میالدي تکوین اندیشه«بخش نخست با عنوان 
فصل اول دربرگیرنده نخستین متفکران در غرب مانند سقراط، افالطون و سوفسـطائیان  . فصل است 5شامل 

فصل دوم، دربرگیرنده دوران طوالنی از . اند است که نسبت به کاربردهاي پداگوژیک در زمان خود منتقد بوده
سـوم بـه رنسـانس    فصـل  . پـردازد  عصر ژرمنها تا قرون وسطا به رابطه نزدیک میان مسیحیت و مدرسه مـی 

گرایان بزرگ ماننـد رابلـه و اراسـم دربـاره آمـوزش در ایـن فصـل مـورد          هاي انسان اختصاص دارد و اندیشه
یادگیري -اي براي علم و هنر یاددهی کننده قرن هفدهم میالدي قرن تعیین. گیرد شناسایی و تحلیل قرار می

در میان پروتستانها راهبردهاي جدید انتقال دانـش  در این قرن هم در میان کاتولیکها و هم . رود به شمار می
فصل چهارم مربوط به قرن هفدهم میالدي، دوران انقالب فرانسه و امریکاسـت و  . شود به کودکان مطرح می

در فصـل پـنجم،   . در ایـن قـرن حاصـل شـده اسـت     » روشـنگري «اعتماد کامل به عقل در عصر موصوف به 
نه آموزش و تأثیر مفـاهیم آزادي و طبیعـت کـودك بـر علـم و هنـر       هاي ناب ژان ژاك روسو در زمی اندیشه
  . شود یادگیري نوین مطرح می-یاددهی

، بارزترین مکاتب و افراد »مکاتب پداگوژي و پداگوگها در قرن بیستم میالدي«در بخش دوم با عنوان 
ا هنـوز در اروپـا و   برخی از ایـن رویکردهـ  . شود که شامل فصول ششم تا دوازدهم است تأثیرگذار بررسی می

از . پـردازد  امریکاي شمالی مورد استفاده است و به موضوع درس، مدیریت، انگیزش، برنامه درسی و غیره می
ایـن رویکردهـا   . انـد  جمله پداگوژي فرینه و پداگوژي مونتسوري به عنوان پداگوژي آزادکننده نامیـده شـده  

در فصـل  . گیرند و فقط جنبـه انتزاعـی ندارنـد    می تمامی ابعاد حیات کالس درس را به طور ملموس در نظر
هـاي   در فصـل هفـتم بـه افکـار و اندیشـه     . شـود  ششم گذار از پداگوژي سنتی به پداگوژي نوین تشریح مـی 

کاوي در مدرسـه معـروف    نیل و روان. هاي الکساندر س پداگوگ نوین مونتسوري و در فصل هشتم به اندیشه
در فصل نهم افکار فرینه، که با برقراري پل میان پداگوژي و سیاست رویکرد . شود پرداخته می 42»سامرهیل«

گـرا بـر علـم و هنـر      شناسـی انسـان   در فصـل دهـم تأثیرگـذاري روان   . شـود  دهد، معرفی مـی  نویی ارائه می
در فصـل  . رددگـ  ، تشـریح مـی  »پداگوژي بـاز «هاي کارل راجرز و رویکرد  یادگیري، به ویژه اندیشه -یاددهی

ترین مربیان معاصر که بر عمل آموزشی در بسیاري از کشـورهاي در   یازدهم نظریه پائولو فریره، یکی از مهم
فریره همانند افالطـون، روسـو و فرینـه بـا     . گردد حال توسعه و امریکاي التین تأثیرگذار بوده است، بیان می

. کنـد  سازي مرتبط مـی  سازي و آگاه هدف غایی رهایییادگیري را با -تأکید بر تأمل سیاسی، فعالیت یاددهی
فصل دوازدهم به ورود فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و به ویژه در محیط یادگیري اختصـاص داده  

به کارگیري فناوریهاي نو مستلزم کاربردهـاي جدیـد آموزشـی، شـناختی و فرهنگـی در فراینـد       . شده است
  . یادگیري است-یاددهی

                                                      
42. Summer Hill 



شناسـی علمـی در قـرن بیسـتم و      به مکاتب روان» شناسی علمی و پداگوژي روان«با عنوان  بخش سوم
اي است بر مکاتب نـوین و در آن بـه پیـدایش     فصل سیزدهم مقدمه. کاربردهاي پداگوژیک آنها اختصاص دارد

ي شـمالی  فصل چهاردهم به جنبش رفتارگرایی غالـب بـر جامعـه امریکـا    . شود اشاره می» علم تعلیم و تربیت«
اي، ضرورت تقویت از طریق تشویق و نقـش انگیـزه در    گرا و آموزش برنامه پردازد و در آن رویکردهاي هدف می

گیـري و توسـعه علـوم     شناسی شناختی معاصر، متـأثر از شـکل   فصل پانزدهم به روان. شود یادگیري تشریح می
شناسـی شـناختی یعنـی نظریـه پـردازش       در این فصل به ویژه بـه جریـان حـاکم در روان   . پردازد شناختی می

هاي پژوهشی درباره شناخت به تجدید نظر در پنداره ما از فرایند  شود و اینکه چگونه داده اطالعات پرداخته می
همچنــین در ایــن فصــل راهبردهــاي نــو و مــرتبط بــا بهبــود کیفیــت  . یــادگیري انجامیــده اســت  -یــاددهی
سرانجام اینکه، در فصلهاي شانزدهم و هفدهم افکـار دو  . شود ییادگیري در محیطهاي درسی تشریح م-یاددهی
گذاران اصلی و بارورکننـده   رغم تفاوتهاي نظري، به عنوان پایه شناس بزرگ ژان پیاژه و لو ویگوتسکی، علی روان

  . شوند معرفی می یادگیري معاصر،-مکتب سازاگرایی در آموزش و اصالح علم و هنر یاددهی
یـابی در   نقشه راه و ابـزار مرجعـی بـراي جهـت     ...علم و هنر: پداگوژيپ دوم کتاب به این ترتیب، چا
امیدواریم کـه مطالعـه ایـن اثـر بـراي خواننـده، ذائقـه        . رود یادگیري به شمار می-اندیشه و در عمل یاددهی

  . یادگیري را فراهم سازد-انگیز به وادي علم و هنر یاددهی سفرهاي شگفت
 


