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Article Type 
Research Article 

 Purpose: This study was conducted with the aim of 

conceptualizing open pedagogy in the thought and lifestyle of 

ancient philosophers and examining how it developed in the 

lives of societies of that time. 

Materials and Methods: In terms of type of research is 

theoretical and qualitative research method is descriptive-

analytical. The statistical population, by the nature of the 

subject, includes all sources and documents related to open 

pedagogy and the educational perspective of ancient 

philosophers, including all electronic and written books, 

articles, magazines, sites and valid databases, dissertations and 

doctoral dissertations. The statistical sample is all available 

sources and documents related to the subject. The method of 

data collection is a library in which researchers have 

sufficiently studied and analyzed and filed all electronic and 

written books, articles, journals, sites and databases, 

dissertations and doctoral dissertations. 

Findings: To answer the research question, the collected 

information was classified, analyzed and interpreted. From the 

collected information, 9 main categories: 1. Objective 2. 

Teacher 3. Student 4. Teaching method 5. Content and topic 

6. Planning 7. School 8. Evaluation 9. Resources were 

extracted. 

Conclusion: The results show that more of the sub-categories 

of purpose and teacher and a small number of sub-categories 

of student, teaching method, planning and school were in the 

educational perspectives and lifestyle of ancient philosophers 

and almost none of the sub-categories of subject and content 

were evaluation. And the sources were not in the educational 

views and lifestyles of the ancient philosophers. 
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 لسوفانیف  یوسبک زندگ  شهیبازدر اند یپداگوژ

جوامع آن دوران یآن در   زندگ نیتکو ریباستان و س  

   آقاپور رامیبا
و  نور تهران جنوب امیپ ت،یوترب میفلسفه تعل ،یدکتر یدانشجو

  سئول(م سندهی)نو رانینور، ا امیدانشگاه پ ،یتیگروه علوم ترب یمرب
 

  یملک دیحم
 . رانینور ،ا امی،دانشگاه پ یتیگروه علوم ترب اریدانش
 

  یزنجان بیخط الیناز
 .رانینور ،ا امی،دانشگاه پ یتیگروه علوم ترب اریدانش 
 

  فرد یمعصوم مرجان
 .رانینور ،ا امی،دانشگاه پ یتیگروه علوم ترب اریاستاد

 
 دهیچک

و  شهیباز در اند یپداگوژ یپژوهش باهدف مفهوم شناس نی: اهدف
آن در   نیتکو یچکونگ یباستان و بررس لسوفانیف  یسبک زندگ

 .شده استجوامع آن دوران  انجام یزندگ
 قیاست و روش تحق ینظر قیاز لحاظ نوع تحق و روش ها: مواد
 تیهبنا به ما ی. جامعه آمارباشدیم یلتحلی– یفیاز نوع توص یفیک

 گاهدیباز و د یمنابع و اسناد مربوط به پداگوژ هیموضوع شامل کل
و  یکیترونالک یهاکتاب هیدوران باستان  شامل کل لسوفانیف یتیترب

معتبر،  یاطالعات یهاگاهیو پا هاتیسا ت،مکتوب، مقاالت، مجال
همه منابع  زین ی. نمونه آمارباشدیم یدکتر یهاو رساله هانامهانیپا

 ی. روش گردآورباشدیو اسناد در دسترس مربوط به موضوع م
 یهاکتاب هیاست که پژوهشگران کل یااطالعات کتابخانه

 یهاگاهیپاو  هاتیو مکتوب، مقاالت، مجالت، سا یکیالکترون
 تیتا حد کفا یدکتر یهاو رساله هانامهانیمعتبر، پا یاطالعات

 .کردند یبردارشیقراردادند و ف لیموردمطالعه و تحل
را  شدهیآورپاسخ به سؤال پژوهش اطالعات جمع یبرا ها: افتهی

کردند. از اطالعات  ریو تفس لیوتحلهیتجز ،یبندطبقه
. روش 4آموز . دانش3. معلم 2هدف  .1:یمقوله اصل 9 شدهیآورجمع
 یابی. ارزش8. مدرسه 7 یزیر. برنامه6. محتوا و موضوع 5 سیتدر
 .دی. منابع استخراج گرد9
 ریز از یشتریکه تعداد ب دهدیپژوهش نشان م جینتا :یریگ جهینت

آموز، دانش یهامقوله ریاز ز یهدف و معلم و تعداد کم یهامقوله
 و سبک یتیترب یدگاههایو مدرسه در د یزیربرنامه س،یروش تدر

 یهاقولهم ریاز ز چکدامیه با  یباستان بودند و تقر لسوفانیف  یزندگ
ک و سب یتیترب یدگاههایو منابع در د یابیارزشموضوع و محتوا، 

 .باستان نبودند لسوفانیف  یزندگ
 

_________________________________ 
1 . Eliot 
2 .may 

 ن،افالطو سقراط، ،باستان لسوفانیف ،باز یپداگوژ واژه ها: دیکل
 .ارسطو

 
 21/21/2811تاریخ دریافت: 
 28/21/2811 تاریخ پذیرش:

  :نویسنده مسئولbairamamam@yahoo.com 

 مقدمه
 شیآموز نوشتارهای در گسترده طوربه که است اصطالحی پداگوژی

 عمل و تئوری و یادگیری عنوانبه(. 1) گیردمی قرار مورداستفاده
 تئوری وحدت که است علمی شاخه یک است، شدهتعریف آموزشی

 پداگوژی، از درک این در. دهدمی قرار موردمطالعه را عمل و
 صورتبه آموزشی، هایآوریفن عنوانبه یادگیری منابع و هاروش
 آموزشی وظایف انجام برای سیستماتیک طوربه و پیوسته

 تربیت علم و هنر درگذشته پداگوژی (.2) گیردمی قرار مورداستفاده
 آموزش و تعلیم یا تدریس واژه با مترادف اغلب و بود کودکان

 و ستا یافته تریگسترده مفهوم پداگوژی اکنون. شدمی کاربردهبه
 رود.می کار به مختلفی موارد در

 رد مطلوب تحوالت و تغییر ایجاد و آموزشی هاینظام تغییر برای
. تاس ضروری شرایط فعلی با متناسب پداگوژی از استفاده آموزش
 اینیازه به پاسخگویی به قادر سنتی آموزشی هاینظام که همانطور
 آنها جایگزین جدید آموزشی هاینظام باید. نیستند امروز جامعه
ژی پداگو است نیاز مدرن به سنتی آموزشی هاینظام تغییر با. شود
 پداگوژی از و شود؛ سنتی های پداگوژی جایگزین نیز جدید های
 .شود استفاده باز

 ایهشیوه و ابزار منابع، عنوانبه ایگسترده طوربه باز پداگوژی
 طحس در برابری و اثربخشی آموزشی، دسترسی بهبود برای مختلف
 تاریخ طول در دشوار موضوع حال،بااین. است شدهتعریف جهانی
 یناول در حتی. است مفهوم این دقیق تعریف بودن دشوار باز، آموزش
 ،1971 دهه در ادبیات بررسی در. بود دشوار تعریف آن، مراحل
 یی،دانشجو فعالیت انتخاب فضا، پذیریانعطاف عنوانبه باز آموزش

 هایگروه و درسی برنامه سطوح ادغام یادگیری، مواد سازیغنی
 معلم درک همچنین و بزرگ هایگروه به کوچکتر یا فردی

 رایب آموزدانش مسئولیت توسعه و یادگیری کنندهتسهیل عنوانبه
 ها،یوهش سیاست، توصیف فقط باز پداگوژی. شد تعریف یادگیری
 در ذاتی هایارزش بلکه نیست، آموزش و درسی هایبرنامه منابع،
 بنابراین است؛ آموزان دانش و معلمان بین روابط همچنین و داخل

 (.3) است حرکت یا و مدل استعاره، فلسفه، یا شعار باز پداگوژی
 از بسیاری در و است طوالنی سابقه دارای باز پداگوژی اصطالح
 پداگوژی بین تنش1الیوت مثال،عنوانبه. است شدهاستفاده هازمینه
 ررسمیغی و رسمی آموزش به بیشتر و کندمی توصیف را باز و بسته

 درباره 2مای. پردازدمی کالس سطح در آموزان دانش همکاری و
 انکودک آن در که غیررسمی کالس یک ایجاد درزمینه باز پداگوژی
 تهخس جایبه خود، عالیق کشف با را خود نفساعتمادبه است ممکن
 که است معتقد 3دوفو. دهند قرار موردبحث بیگانگی و تحقیر شدن،

3 . Defoe 
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  و همکاران                آقاپور   رامیبا  851

 

 1399زمستان ،4شماره  ،4دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتپژوهشی -علمیفصلنامه 

 و دوره محتوای آن در که است ایفلسفه پدیدآورنده باز آموزش
 عیینت کنندگانشرکت ترجیحات و نیازها با آن پیشرفت همچنین

 انشد برای برابر فرصت یک عنوانبه باز پداگوژی به 1دانیل. شودمی
 .(4) کندمی اشاره آموزان
 هایسال در محور دانشجویی رویکردهای با باز پداگوژی ارتباط
-هاجکینزون. است شدهتقویت جدید هایآوریفن توسعه با اخیر

 به تا کنندمی استفاده اصطالح این از( 2119) 2گری و ویلیامز
 وجود به 2.1 وب هایفناوری وسیلهبه باز آموزشی فرایندهای

 تحول نقش باز پداگوژی که کنند استدالل و کنند اشاره آمدند
 3اباسکاات دانشگاه از ایمقاله در. بازدارد محتوای به نسبت را بیشتری

 دگیرییا بر باتمرکز باز پداگوژی است، شدهنوشته 2111 سال در که
 آموزان دانش بین در همکاری ایجاد موجب تدریس، و دیجیتالی سواد
 اوریفن هایویژگی از ایگسترده طیف باز پداگوژی همچنین. شودمی

 (.5) است خالقیت و نوآوری برای مشارکتی
 اریگذاشتراک به و استفاده ایجاد، به باز پداگوژی این، بر عالوه
 معتقد( 6) 5ولر. است شده نزدیک( OER) 4باز آموزشی منابع
 عمناب مانند) باز فراوان، مطالب از استفاده باز پداگوژی که است

 و شبکه بر همچنین و است؛( هاپادکست ها،فیلم باز، آموزشی
 و باز آموزشی منابع بین رابطه نیز و آن در یادگیرنده ارتباطات
 آموزشی هایشیوه» واژه( 3) 6کرونین. کندمی تأکید باز پداگوژی

 ایجاد، شامل که هاییشیوه از ایگسترده توصیف عنوانبه را« باز
 همچنین و (OER) باز آموزشی منابع از مجدد استفاده و استفاده

 تعریف تدریس هایشیوه از باز گذاریاشتراک به و باز پداگوژی
 برای هافعالیت از ایمجموعه باز آموزشی هایشیوه همچنین. کندمی

 برای که فرایندهایی و رویدادها سازیپیاده و آموزشی طراحی
 همچنین هاآن. کندمی تعریف شود،می استفاده یادگیری از حمایت
 باز آموزشی منابع مجدد گذاریهدف و استفاده ایجاد، شامل

(OER) یک در هاآن. هستند متنی محیط با آنها سازگاری و 
 ضیبع پیچیدگی، براین عالوه هستند دسترس در و حملقابل فرمت
 باز پداگوژی با مترادف را« 7باز آموزشی هایشیوه» واژه افراد
 (.4. )کنندمی متمایز را آنها دیگران کهدرحالی دانند،می
 در خاص طوربه هاییپژوهش شده انجام جستجوهای به توجه با

 تربیت و تعلیم فیلسوفان اندیشه در پداگوژی باز شناسی مفهوم مورد
 بنابراین نشدهآموزشی انجام نظام در آن تحقق چگونگی و

برای اختصار  هستند مرتبط موضوع به نوعیبه که هاییپژوهش
 .شودمی عناوین آنها آورده

 تئاتر اثربخش باهدف را پژوهشی( 7) همکاران و خان مهدی طایفه
 کان.کود اجتماعی و هیجانی هوش بر( تربیتی و تعلیم) پداگوژیک

 جو و پرسش یادگیری پداگوژی پژوهشی در( 8) منصوریان و نادری
 عنوان با را پژوهشی( 9) همکاران و مرادی .کردند تحلیل را بنیاد
( 11) نجفی دور. از آموزش در تعامل هاینظریه پداگوژیکی مبانی

_________________________________ 
1. Daniel 
2.Hodjkinins,Williams and Gary 
3 . University of Atabaska 
4 . Open Educational Resources 
5 . Weller 

 هاینظریه و دور از آموزش پداگوژیکی مبانی عنوان با را پژوهشی
 دور. از آموزش هاینظریه و پداگوژیکی مبانی ارائه باهدف آن

 از ایمجموعه و ادبیات بررسی( 11) 8بورگوس و ناسکیمبین
 یآموزش منابع درزمینه برجسته متخصصان از تعدادی با هامصاحبه

 پداگوژی نقش بررسی( 12) 9همکاران و بهومیک باز. آموزش و باز
 اثربخش را انجام دادند. تدریس در

 این هاینیازمندی بتوانند که جدید عصر با متناسب افراد داشتن برای
 اساس بر را یادگیری و یاددهی مبانی باید باشند پاسخگو را عصر

 به پاسخگویی برای نظام آموزشی پس .کرد تنظیم باز پداگوژی
 متعهد، متفکر، متخصص، انسانی نیروی تربیت جامعه، نیازهای
 پداگوژی از باید خودش اهداف به رسیدن برای و فرهیخته و خالق
 یاددهی فرایندهای از و آموزشی هافناوری خود، شرایط با مناسب

 .نماید استفاده مطلوب یادگیری–
 آموزشی نظام یک به بتواند نظام آموزشی اینکه برای همچنین و 

 حل را آموزشی جدید نسل مسائل و مشکالت و شدهتبدیل جدید
 اربک که پداگوژی برای نظری و فلسفی مبانی دارای باید کند،
 هایزیرساخت به مربوط مالحظات به توجه نیازمند.باشد گیردمی

 فرهنگی، اجتماعی زیرساخت پداگوژیکی، زیرساخت فناورانه،
 (.13) باشدمی اقتصادی و پشتیبانی اداری مدیریتی،

 صریح و نزدیک بسیار ایرابطه وپرورشآموزش و فلسفه میان
 حتی یا فیلسوفان اغلب که است ایگونهبه آن اهمیت. دارد وجود
 و ننمایا تربیتی سیستمی قالب خودرا در نظریات بزرگ، مربیان
 و از تعلیم تعریف هرگونه ارائه دیگر طرف از. اندساخته منعکس

 ا فلسفهب نزدیک حال ودرعین یاغیرمستقم مستقیم تربیت وابستگی
 .دارد

 تعلیم زا صحیحی درک نیازمند تربیت و تعلیم کردن فلسفی فرایند
 فهفلس گفت رو باید این از. است آن مشکالت و مسائل تربیت، و

 یا دهیجهت برای فلسفی هایکاربرد ایده و استفاده تربیت، و تعلیم
 فقط هک نیست معنی بدان این البته. است تربیت و تعلیم مسائل حل

 است این ترمهم بلکه بگردیم فلسفی ناب هایایده دنبال ما باید به
 .نیمک عملی تربیت، و تعلیم برای وجه بهترین به را هاایده این که

وتربیت  تعلیم کهدرحالی است فلسفه تئوری گفت توانمی بنابراین
 هایتئوری توسط عملی که داشت نظر در باید اما. عملی

 مه تئوری البته است متناقض ناکارآمد، نشود حمایت شوندههدایت
 نیز ندهکنگیج بلکه فایدهبی آور،مالل تنهانه نشود منجر عمل به که

 و تعلیم و هاستآل ایده ترسیم فلسفه: کالم دریک. بود خواهد
 .هاآل ایده آن به رسیدن هایتکنیک و وسیله تربیت
 دهنده یاد مفاهیم ارزشیابی، و تدریس هایروش درسی، هایبرنامه

 قوانین و ساختار حتی و مکان و زمان مفهوم و محتوا یادگیرنده،
 فیلسوفان نظرات و فلسفه از عمیقی تأثیرات آموزشی، هاینظام

6 . Cronin 
7 . Open educational practices 
8 .Nascimbeni and Burgos 
9 .Bhowmik et al 
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 861... لسوفانیف  یوسبک زندگ  شهیبازدر اند یپداگوژ        

Islamic Life Style Centeredon Health Volume 4, Issue 4 Winter 2020 

 لسفهف به توجه با باز آموزش در عناصر از یک هر. پذیرندمی تربیتی
 (.14) است خود فردمنحصربه ویژگی دارای آن بر حاکم

در ادامه جهت روشن شدن پداگوژی از دیدگاه فیلسوفان تعلیم 
 دیدگاه سه فیلسوف این دوره سقراط،تربیت در دوران باستان 

 آوریم.افالطون و ارسطو به اختصار می
 و اخالقی تربیت و حقایق فهماندن و فهمیدن را خود هدف سقراط
 که است این تربیت هدف او نظر به(. 15) دانستمی جوانان سیاسی

 نیک کار به خود عقل انداختن کار به با که دهیم یاد شاگرد به
 مساله ترتیب بدین کند غلبه حریف بر قیمت هر به آنکه نه بپردازد
 شود مطرح تربیت هدف تواندمی هم انسان اخالقی و عقلی پرورش

 تعلیم بود معتقد سقراط( 1 جلد ،2114دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه)
 تفکر قدرت شدن شکوفا موجب که را هایدانش باید تربیت و

 است محترم دانشی سقراط نظر در. بگذارد اختیار در شودمی انسان
 قوا،ت بافضیلت توأم دانش. بیانجامد درست کردار و رفتار به که

 .(16) است انسان وزندگی هنر اساس
 روش یا گفتگو روش را آن امروز که است روشی پیشرو سقراط
 زیرا نامید، نیز فعال روش را آن توانمی که نامند؛می سقراطی
 او ذهن به یا و تحمیل شاگرد به را خود نظر آنکه جایبه سقراط

 است مخاطب موردعالقه که جایی از را تعلیم کردمی سعی کند القا
 مسئله حل یا مطلب درک برای کوشش به را او و کند آغاز

 شامل سقراطی روش ماهیت(. 2112کاردان،) دهد سوق موردبحث
 آزمون پیامدهای استخراج فرضیه، یک ایجاد مسئله، یک شناسایی
 یوقت. است رد یا پذیرش درنهایت و آزمون انجام شده،تنظیم فرضیه

 تنهانه ما(. 17) بازگشت فرضیه بندیفرمول به باید دارد، وجود رد
 بلکه ندکمی استفاده آموزش برای دیالکتیک از سقراط که بینیممی
 در تدریس هایاستراتژی و هاروش سایر. گویدمی نیز آن اهمیت از

 حقیقت طریق از درک و بینش پرورش یا ترویج برای گفتگوها طول
 سقراط جوییحقیقت رویه این(. 18) شودمی برده بکار متفکرانه
 منطقی روش آموزش در شد موجب داشت که هایینارسایی باوجود

 بانی هم اخالق مؤسس هم را سقراط توانمی درواقع آید وجود به
 .(19) نامید آموزشی روش

 بیدار را او وظیفه و دانستمی خویش عصر وجدان را معلم سقراط
 نظر در معلم(. 15. )شماردمی او ساختن آگاه و شاگرد روح کردن
 کهیوقت حتی باشد حقیقت پی در باید او است مدنیت راهبر سقراط

 از بیش درستی مدرسه معلم از. باشند و مخالف هم معاصرانش
 بود اخالق معلم یک اول درجه در سقراط. رودمی انتظار چیزهمه
 ینپیش متفکران برخالف و نداشت علم به ایعالقه رفتههمروی بر

 با(. 21) دانستمی انسان مسئله از کمتر را طبیعت اهمیت یونان

 اثر یک دارای سرانجام ما تربیت که دارد عقیده سقراط همه این
 ندارد اهمیت شخص خود درخشش سقراط نظر به. است اجتماعی

 دهد نشر را خود هایاندیشه چگونه که دارد اهمیت امر این بلکه
 که شودمی مشاهده بنابراین و آورد وجود به اجتماع در تغییری و

 .دارند وابستگی باهم اخالق و دانش
 فقط اینکه جایبه که بود شدهشناخته کسی سقراط، باستان، زمان از

 قراطس دلیل، همین به. است کرده زندگی را آن کند، تدریس فلسفه
 صورت عملی فیلسوف برای عالی معیار مانند ناپذیریاجتناب طوربه

 دهفایبی هایزنیگمانه همچنین و نیست راضی رضایت از که شودمی
 و کریف پیشرفت به توجه با که کندنمی قبول را قبولغیرقابل و

 .(22) ندارد سودی هیچ انسان، اخالقی
 نگاه چیزی شناختن بالقوه موجود عنوانبه یادگیرنده به سقراط

 ندفرآی و روش معرض در گرفتن قرار بود، الزم او برای آنچه. کردمی
 و هستند ذاتی سقراط برای هاایده بنابراین است؛ درونی خود کشف
 باید یادگیرنده. دارد خود کشف فرآیند در راهنما نقش فقط معلم

 امحتو یا معلم تا بود محور یادگیرنده روش این. کند کشف خودش
 .(23) محور

 و روش ترینآزادانه سقراط آموزش روش که است بدیهی درنتیجه،
 ودخ پیروان سقراط. بود دیگری نامهآیین یا امتحان نظم، هیچ بدون
 زیرا د؛بیندیشن انتقادی خود دانش گسترش برای تا کردمی تشویق را
 قطب کنیم درک بهتر را ما اطراف دنیای دهدمی امکان ما به امر این
 و هاباور بردن سال زیر انتقادی، تفکر با توانیممی ما سقراط، نظر
 ادعا سقراط دیگر، طرف از. دهیم آموزش را خود پاسخ، یافتن
 تالش این گرچه است، خرد عالمانه تالش فلسفه که کردمی

 داپی را هاپاسخ همه توانیمنمی سادگیبه ما زیرا است ناپذیرپایان
 .(24) کنیم
 و متعلی بحث، موضوع ترینبنیادی و ترینمهم افالطون، مکتب در

 آثار همه که است خطی تربیت حقیقت، در( 15) است تربیت
 سراسر در اصلی موضوعات از یکی(. 25) پیونددمی هم به را افالطون
 مرکزیت برخی کهدرحالی. است آموزش افالطونی، مجموعه
 و تعلیم فلسفه در وی سهم اهمیت و افالطون اندیشه در را آموزش
 .(26) اندداده تشخیص تربیت

 ویس از و فرد تربیت یکسو از: است دوگانه تربیت او دیدگاه از
 و تن یتترب یکی: است دوگانه نیز فرد تربیت. جامعه تربیت دیگر

 سمانیج هایتوانایی پروراندن یعنی تن تربیت. روان تربیت دیگری
 تربیت. جنگاوری و دشوار کارهای انجام برای آن کردن نیرومند و

 هایجنبه پروراندن و آن هایتوانایی شکوفاندن یعنی روان،
 .(25) گوناگونش

 خیر، ایده شناخت در مردم به کمک تربیت و تعلیم نهایی هدف
 کشف تربیت، عمده هدف افالطون نظر به(. 1) است فضیلت یعنی

 یک در زمامداری برای آنها ساختن آماده و برجسته استعدادهای
 این. است حکمت و عدالت بر مبتنی ایجامعه یعنی آرمانی جامعه
 تحقق متضمن کرد خالصه نخبگان پروش در توانمی که را هدف
 هایقابلیت و استعداد کشف آنها ترینمهم که است دیگری اهداف
 نانآ پرورش نیز و آنان طبقاتی وضع از نظرصرف افراد، در طبیعی
 (15) است اجتماعی و سیاسی اهداف تحقق برای
 دیدگاه از تربیت و تعلیم اهداف ترصریح بیان و طرح منظوربه

 افاهد و تربیت و تعلیم فردی اهداف دودسته با اهداف این افالطون،
 ربیتت و تعلیم فردی اهداف. اندشدهتقسیم تربیت و تعلیم اجتماعی

 هدف ،(هنری) ذوقی هدف ،(بدنیتربیت) جسمانی هدف به نیز
(. 27) اندشدهتقسیم عقالنی هدف و( اخالقی تربیت) اخالقی
 تماعاج در را فرد اما دارد فرد تربیت بر که تأکیدی همه با افالطون

 مالک به فرد رسیدن محل جامعه افالطون، سیاسی فلسفه در. بیندمی
 شدهمطرح اجتماع عنوان تحت افالطون برای تربیت بنابراین است؛
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  و همکاران                آقاپور   رامیبا  862

 

 1399زمستان ،4شماره  ،4دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتپژوهشی -علمیفصلنامه 

 پرورش افالطون تربیت و تعلیم هدف. است جمعی کامال   امری و
 رینبهت به را خود اجتماعی وظایف انجام توانایی که است شهروندانی

 .(15) آورد دست به نمونه
 روش آموزش، یا تدریس روش ترینمهم افالطون، عقیده به

 آموزدمی انسان آن یاری به که است روشی آن و است وشنودگفت
 جهان سویبه و کند آغاز آیددرمی حس به ازآنچه چگونه که

 و بسیار گذرنده، دیدنی، چیزهای از سانبدین و رود باال معنوی
 ندیشها به فقط که جهانی یعنی ـ معنی جهان به رفته فراتر پراکنده

 روش از بخشی نیز هااسوه و الگوها از تقلید(. 15) یابد راه آید،می
 بر را ارزشمندی هایدرس آموزان دانش. دهدمی تشکیل را تربیتی
 ین،د ادبیات، تاریخ، از برگرفته شایسته و الگوهای هانمونه مبنای

 را والگ که شوندمی ترغیب آنان. کنندمی اخذ فلسفه و زندگینامه
 از مظهری صورتبه موردبحث شخص تا دهند قرار موردمطالعه

 از عمیقا  روح که است معتقد افالطون( منبع همان) درآید ارزش
 حال در را بازیگری کودکی کهوقتی. پذیردمی تأثیر هانمایش
 رب تصویرنمایشی این از چیزی بیند،می شخصیت یک آفرینینقش
 .(26) گذاردمی اثر نیز کودک روح

 وحسط در ویژهبه کند،می استفاده پاسخ و پرسش روش از افالطون
 زیر دتوانمی معلم نافذ، سؤاالت از استفاده با. تحصیالت پیشرفته
 عقلی کامال  درک به و برود کند،می درک حس که چیزهایی سطح
 افالطون که دیگری روش( 1) برسد حس اشیا پشت در موجود ذات
 اغلب او تربیت و تعلیم فلسفه سنتز هنگام اما کند،می استفاده آن از

 ینهمچن. است خیالی هایموقعیت از او استفاده شود،می گرفته نادیده
 تاس یادگیری هایروش بهترین از نیز جدل که بود معتقد افالطون

 ار اشیا توانندمی افراد که است تفکر دقیق شیوه این وسیلهبه
 .(28) ببینند واقعی صورتبه
 والگ معلم است، برخوردار باالیی اهمیت از معلم افالطون دیدگاه در
 کاملی مظهر وی، که معنی بدین ،(15) است فرهنگ پخته نماینده و
 پایه بر باید را معلم اگرچه. است فرهنگی هایارزش ترینعالی از

 شایسته تا برگزید تربیت فن و درسی موضوع در او صالحیت
 شناسیزیبایی ذوق از باید و گردد آموزان دانش گیری سرمشق

 الگوی ارزشی نظام هضم و جذب راه از آموزان دانش. باشد مندبهره
 دیگران از تأسی. کنندمی پیروی وی از خویش زندگی در اخالقی
 .(29. )است انسان زندگانی در خیر شامل بلکه نیست، تقلید

 احتیربه پس است، آشنا ایده با قبال  چون افالطون، دیدگاه از شاگرد
 یدنرس برای درونی شیفتگی ازآنجاکه و آورد یاد به را ایده تواندمی
 نظم و یادآوری. دارد یادآوری برای الزم انگیزه دارد، ایده به
 ودشمی سبب اند،آموخته وبرهمدرهم صورتبه ترپیش که هاییعلم
 ویس از و برند پی هاعلم آن خویشاوندی و یگانگی به سویک از تا

 معتقد افالطون(. 25. )دریابند «بودن» با را آنها نسبت و پیوند دیگر،
 ینندبب آموزش هایشانظرفیت با متناسب باید آموزان دانش که بود
 نهات. باشند داشته یکسانی تحصیالت دقیقا  نباید آنها همه که -

 آن استعداد که شوند داده سوق حکمت و علم تحصیل سویبه کسانی
 بقهط از نظرصرف مستعد افراد مراقب باید زمامداران باشند داشته را

 باشند. شاناجتماعی

 هماهنگی مستلزم جامعه در عدالت اجرای چون افالطون نظر به
 تربیت در هاخانواده اینکه به نظر و است افراد میان در فکری

 نممک سلیقهاختالف این و دارند گوناگون هایسلیقه خود فرزندان
 هرچه باید شود جامعه در آراء تشتت و ناهماهنگی موجب است
 زمتمرک آموزشی نظام یک در و گرفت خانواده از را کودکان زودتر

 کرد. تربیت دولت نظارت با
 نسانیا کمال یافتن واقعیت الزم شرط تربیت که است آن بر ارسطو
 نه ستا یافتهتربیت انسان بختنیک و نیک انسان او نگاه از. است
 هک است کسی سعادتمند انسان. عادی انسان یا شریف و بدوی انسان

 تربیت ثمره و حاصل نیز آن که باشد مندبهره اخالقی هنرهای از
 این از تا. بیاموزد مردم به را زندگی هنر دارد قصد او درواقع. است
 لقخ کشورها دیگر از بهتر و برتر کشوری و سعادتمند ایجامعه راه
 برای یاوسیله مثابهبه باید تربیت و تعلیم ارسطو عقیده به. کند

 به خود که باشد سعادت برای شانجستجوی در هاانسان به کمک
 . است فضیلت به نیل معنی
 عملی هایمهارت آموختن ارسطو ازنظر تربیت و تعلیم از هدف

 یلتفض به دستیابی و خوشبختی با همراه خوب وزندگی( تجربی)
 حد که است ایملکه فضیلت ارسطو ازنظر(. 31) است اخالقی
 عقلی موازین با و درست ما برای که کندمی انتخاب را وسطی
 قرار وتفریط،افراط یعنی عیب، دو میان وسط، حد. است سازگار

 است وسط حد تعریف، و ماهیت ازلحاظ فضیلت جهت،بدین. دارد
 طوارس نظر به بنابراین. هاارزش واالترین کمال، و نیکی حیث از و

 اردد آموختن به بستگی عمده طوربه عقالنی فضایل رشد و پیدایش
 برخالف اخالقی فضایل و است زمان و تجربه نیازمند دلیل همین به

 ارسطو(. 31) آیدمی دست به تمرین و عادت راه از عقالنی فضایی
 شروع جسم از هدف این: گویدمی طبیعی یا فردی هدف درباره

 هدف اما شود؛می ختم ناطقه نفس یا عقل پرورش به و شودمی
 رد. است انسان در مدنی فضیلت ایجاد از عبارت سیاسی یا اجتماعی
 مدنی فضیلت باید که داندمی فنی را تربیت و تعلیم ارسطو حقیقت

 بقای شهروندان در فضیلت این وجود. کند یادآوری طفل به را
 روش سازگاری در هاحکومت بقای و کندمی تضمین را حکومت
 است. کشور هر اساسی قانون باروح تربیت

 یدبا هدف که است این ارسطو نظر نیز درسی موضوعات گزینش در
 و دانش باید شاگرد و درس سودمندی نه باشد، متعلم منش تربیت
 برای که سودی نه بیاموزد هنر یا دانش آن خود برای را معینی هنر
 پرورش همین به داشتن نظر با(. 2112 کاردان،) داشت خواهد او

 هب ازآنچه بیش درسی، هایموضوع گزینش در ارسطو که است منش
 دگویمی و دارد توجه شانتربیتی اثر به دهد، اهمیت آنها سودمندی

 پرورش در آن اهمیت باشد کمتر درس یک سودمندی نسبت هر به
 برای را موضوع چهار حداقل ارسطو تربیت بدین(. 25) است بیشتر

 وپرورشآموزش نوشتن، و خواندن: کندمی مشخص آموزش
 اجتماعی تربیت مورد در(. 31) ترسیم و نقاشی موسیقی، جسمانی،
 که است اجتماعی – زیستی موجودی انسان است معتقد ارسطو
 تأثیر این. است متأثر خود اجتماعی و طبیعی محیط از پیوسته

 نسانا بنابراین. کندمی معین را او شدن چگونگی که است ایگونهبه
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 انسان یجانبههمه پرورش پس. است طبیعت و جامعه تأثیر تحت
 است پذیرامکان جامعه در

 طمرتب دانش مختلف اشکال با را یادگیری مختلف اشکال ارسطو
 انشد مقوالت و یادگیری مختلف اشکال که کندمی تأکید و سازدمی
 در توانیممی ما آنچه برای دلیل همین به و هستند مرتبط باهم

 در توانمی را نظری دانش. دارد وجود محدودیت بگیریم یاد مدرسه
 نحو بهترین به خاص شرایط در عملی دانش اما آموخت مدرسه

 ربهتج بدون عملی، بادانش مرتبط کلی اصول. شود آموخته تواندمی
 اندتونمی عملی حکمت بر مبتنی توانایی. ندارند زیادی ارزش عملی
 عملی هایموقعیت طریق از بلکه. شود گرفته یاد آموزش طریق از

 است. یادگیری قابل زیاد
 موردقبول هایارزش به وپرورشآموزش هایبرنامه تنظیم در ارسطو
 را آنها از بسیاری و دارد توجه کامال   که خود زمان یونانیان

 انسانی فضیلت ایجاد آن اصلی هدف که برنامه این در و پذیرد؛می
 طبقه است، جمال و خیر درک و تعقل و تفکر قوه پرورش یعنی
 و نوشتن و خواندن بر عالوه دارد نظر در را جامعه ممتاز یا آزاد

 و موسیقی ویژهبه و زبان دستور آموزش و ورزش کردن، حساب
 رکن ترینمهم را فراغت اوقات ارسطو( 32) کندمی توصیه را نقاشی
 کرتف تواندمی فراغت اوقات در تنها فرد گویدمی و داندمی تربیت

 بود معتقد او شود. ارسطو خودآگاه ترعالی قوای از و کند تأمل و
 همخوانی آدمی کمال و رشد الگوهای با باید درسی هایبرنامه که

 راهمف جسمانی فعالیت بازی فرصت باید اطفال برای باشد داشته
 تأکید نوجوانی از قبل. شوند آماده ویژه هایآموزش برای تا گردد
 است. اخالقی هایگرایش و واال هایارزش پرورش و تربیت عمده

 از تدریس هایشیوه از برشماری باید معلم است معتقد ارسطو 
 باید علمم. باشد مسلط آزمایش و گفتگو و بحث تا گرفته سخنرانی
 هب دارد تناسب آموزشی موقعیت و آموزدانش باسابقه که را روشی
 ربسیا بامهارت است ضروری که آرمانی هایروش از یکی. بندد کار

 دشو داده سازمان گونه به یادگیری موقعیت که است آن شود، اعمال
 ارسطو. باشد دانشمند و محقق پژوهشی فعالیت تکرار موجب که

 طبیعت اخالقی و روانی شرایط مالحظه را مربی یک ایوظیفه
 راه نه خود راه شناختن یعنی ارسطو دیدگاه از دانستن داندمی شاگرد

 در را خودش تواندمی است آگاه که فردی زیرا دیگر؛ شخص هر
 دهد. پیشرفت یادگیری و رشد خالل

 ای مهارت کسب برای که است کسی ارسطو دیدگاه از یادگیرنده
 ییادگیر برای که رودمی انتظار آموزاندانش از. یابدمی حضور دانش
 است ممکن بااینکه. باشند مشتاق الزم تالش انجام برای و آماده
 که است آن انتظار ولی باشند داشته متعددی عالیق آموزان دانش
 هم یادگیرنده. کنند متمرکز تدریس موضوع به را خود توجه

 آنچه. باشد مناسبی سطح در باید روحی ازلحاظ هم و بدنی ازلحاظ
 معنای ترینوسیع در نامدمی سالم طبیعت و ماهیت ارسطو که را

 همیتا سبب به. است اکتسابی امور و ارثی امور از ترکیبی کلمه،
 جذب توانایی باید یادگیرنده. دارد ایبرجسته اهمیت نژاد توارث،
 و هاتمرین به همکاری طریق از و باشد داشته را مربی هایتوصیه
 شکل شخصیتش عقالنی و اخالقی رشد تا بپردازد الزم کوشش
 دارد ییادگیر به تمایل و است سالم طبیعت دارای یادگیرنده. بگیرد

 مردم با همکاری طریق از خواهدمی نیز و دارد تقلید به گرایش
 شوپرورآموزش و فلسفه نزدیکی به توجه کند. با زندگی دیگر

 نظر هب تربیتی فیلسوفان نظرات از آموزشی هاینظام تأثیرپذیری
 وفانفیلس اندیشه در باز پداگوژیک اصطالح مفهوم شناسایی رسدمی

 لح در بتواند نظام آموزشی در مفهوم این بردن کار به و تربیتی
این پژوهش  منظور همین به. باشد کنندهکمک مشکالت و مسائل

 فیلسوفان اندیشه در باز پداگوژی مفهوم باهدف پاسخ به سؤال:
است؟  بوده چگونه دوران آن در آن تکوین سیر و باستان دوران
 شده است.انجام
 فرایندهای همه آموزشی، هاینظام در تواندمی پژوهش این نتایج

 با نوعیبه که نهارهایی و هاسازمان کلیه و یادگیری – یاددهی
 هستند ارتباط در یادگیری و یاددهی و آموزشی هایفعالیت

 دهنده یاد دور از آموزش نظام بخصوص در .قرارگیرد مورداستفاده
 تواندمی باز پداگوژی هستند هم از جدا مکانی ازلحاظ یادگیرند و

 درسی برنامه و مناسب راهبردهای و هاروش این، جبران برای
 پداگوژی .کند پیشنهاد دور از آموزش نظام هایویژگی با متناسب

 فادهاست نحوه آموزشی، محتوای تدوین و تهیه تدریس، در تواندمی باز
 اب متناسب آموزشی محتوای از استفاده میزان باز، آموزشی منابع از

 وقش و شور ایجاد امکانات، و ابزار انتخاب یادگیرنده، نیاز و شرایط
 نظام برای عملی ارائه چارچوب فراگیران، در را الزم انگیزه و

 هب راجع نظری سازیمفهوم کارایی، و کیفیت ارتقاء جهت آموزشی
 و اساتید استخدام و انتخاب زمینهدر  و پژوهش و آموزش جریان

 شود. واقع معلمان مفید
 

 مواد و روش ها
 آن با متناسب روش. است نظری تحقیقات نوع از حاضر پژوهش
 به بنا آماری جامعه. باشدمی تحلیلی_توصیفی نوع از کیفی روش

 و باز پداگوژی به مربوط اسناد و منابع کلیه شامل موضوع ماهیت
 هایکتاب شامل کلیه باستان دوران فیلسوفان تربیتی دیدگاه

 هایپایگاه و هاسایت مجالت، مقاالت، مکتوب، و الکترونیکی
. باشددکتری می هایرساله و هانامهپایان معتبر، اطالعاتی

 ات را موضوع به مربوط اسناد و منابع همه کردند سعی پژوهشگران
 همه نیز آماری نمونه. دهند قرار بررسی و موردمطالعه امکان حد
 وردم در. باشدمی باز پداگوژی به مربوط دسترس در اسناد و منابع

 فیلسوفان ههم دیدگاه بررسی امکان باستان فیلسوفان تربیتی دیدگاه
 و افالطون سقراط، فیلسوف سه دیدگاه نداشت وجود دوره این

 گردآوری روش. گرفت قرار تحلیل تجزیه و موردبررسی ارسطو
 هایکتاب کلیه پژوهشگران که است ایکتابخانه اطالعات

 هایپایگاه و هاسایت مجالت، مقاالت، مکتوب، و الکترونیکی
 کفایت حد تا دکتری هایرساله ها ونامهپایان معتبر، اطالعاتی

 هب پاسخ برای. کردند برداریفیش و قراردادند تحلیل و موردمطالعه
 وتحلیلتجزیه بندی،طبقه را شدهآوریجمع اطالعات پژوهش سؤال

 کردند. تفسیر و
 

 هایافته
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  و همکاران                آقاپور   رامیبا  868

 

 1399زمستان ،4شماره  ،4دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتپژوهشی -علمیفصلنامه 

 لسوفانفی اندیشه در باز پداگوژی مفهوم برای پاسخ به سؤال تحقیق:
است؟ از  بوده چگونه دوران آن در آن تکوین سیر و باستان دوران

 .3معلم  .2. هدف 1مقوله اصلی: 9شده آوریاطالعات جمع
 .7ریزی برنامه .6محتوا و موضوع  .5روش تدریس  .4آموز دانش

استخراج گردید. برای اینکه بفهمیم  . منابع9ارزشیابی  .8مدرسه 
( وافالطون و ارسط مفهوم پداگوژی باز در اندیشه فیلسوفان )سقراط،

 شده دراستخراج هایی برای هر مقوله اصلیچگونه بوده، زیر مقوله
 گیرد.ادامه به ترتیب موردبررسی و تحلیل قرار می

دگاه فیلسوفان باستان برای بررسی میزان نزدیکی دی هدف: .1
هدف به مفاهیم پداگوژی باز  در مورد (ارسطو و افالطون سقراط،)

 شود.های مقوله هدف در جدول زیر آورده میزیر مقوله

 
 های مربوط به هدف. زیر مقوله1جدول 

مقوله 
 اصلی

 ها در دیدگاه فیلسوفان باستانزیر مقوله ها در پداگوژی باززیر مقوله

 هدف

 حل و رهبری برای آموزان دانش توانمندسازی
 گذاریاشتراک و مصنوعات تولید -مشکالت

 -منابع تولید و ایجاد فرآیند بر تأکید -هاآن
 توسعه اجتماعی فرایند یادگیرنده در مشارکت

 درجه افزایش -هافرصت نابرابری حذف- دانش
 خالقیت پرورش- تعامل و شدن اجتماعی

-ها و استعدادها توانایی شناخت -یادگیرندگان
 العمرمادام یادگیری مسیر در یادگیرنده دادن قرار
 بر آموزش -استعدادها همه شکوفایی و رشد-

توجه به همه  -آموزان دانش هایتوانایی اساس
 نیازهای دانش آموزان

 کمال به فرد رساندن -هامهارت و هاارزش انتقال -انسان شخصیت کامل رشد
 یهروح پرورش -فضیلت و سعادت به رسیدن -تفکر استعدادها شکوفایی و

 -امور کلی مفاهیم شناخت برای عقالنی رشد به کمک - جوییحقیقت
 تهنهف ذهن در که هاییایده آوردن بیرون -سیاسی و اخالقی تربیت -خودشناسی

 -وانر و تن تربیت -دادگر و دانا افراد تربیت -منطقی فرد یک پرورش-است
 عهجام ساختن- هاآن طبقه به توجه بدون طبیعی هایقابلیت استعدادها کشف
 نیازهای به توجه-آموزان دانش هایتوانایی اساس بر آموزش -عادالنه و منظم

 زیستن چگونه آموزش -العمرمادام یادگیری -عقالنی و اخالقی هنری، جسمانی،
 ساختن آماده -عقل قوه پرورش -زندگی عملی هایمهارت و زندگانی هنر و

 آینده پیشه برای آموزدانش

دهد که در ارتباط جدول فوق نشان می هایمقولهزیر  بررسی 
های صورت باز در اندیشهبه باهدف تعلیم و تربیت مفهوم پداگوژی

ها هم به رشد و شکوفایی آن وجود داشته است. فیلسوفان باستان
العمر، ها و استعدادها، یادگیری مادامهمه استعدادها، شناخت توانایی

ها، ای حذف نابرابری فرصتاجتماعی شدن و تعامل، تالش بر
آموزش بر اساس توانایی دانش آموزان  و توانمندسازی دانش آموزان

تأکید داشتند ولی در بعضی از موارد مانند تولید مصنوعات و 
گذاری آنها، تأکید بر فرایند ایجاد و تولید منابع و مشارکت اشتراک

دگاه توسعه دانش تأکیدی در دی یادگیرنده در فرایند اجتماعی

فیلسوفان باستان مشاهده نشده است با توجه به مطالعه اسناد و منابع 
توان با قطعیت در مورد باز بودن شده نمیو اطالعات گردآوری

توان داد ولی می های فیلسوفان باستان در مورد هدف نظردیدگاه
دن از بسته بودن تا باز بو صورت یک پیوستارمیزان باز بودن را به

ن مابی این پیوستار ها در نقاطی ازکه هرکدام از مقولهکرد  تصور
  قرار دارند. بسته بودن و باز بودن

 سقراط،) باستان فیلسوفان دیدگاه نزدیکی میزان بررسی برای معلم: .2
 زیر باز پداگوژی مفاهیم به مورد معلم در( ارسطو و افالطون
 .شودمی آورده زیر جدول در مقوله معلم هایمقوله

 
 های مربوط به مقوله معلم. زیر مقوله2جدول 

مقوله 
 اصلی

 ها در دیدگاه فیلسوفان باستانزیر مقوله ها در پداگوژی باززیر مقوله

 معلم

 رایب فناوری از استفاده -همساالن از یادگیری برای ترغیب و تشویق
 در عمل -یادگیری تقویت برای منابع گذاریاشتراک -خالقانه طراحی
 ینب از -باز رویکردهای از استفاده - باز صورتبه خود تدریس فرایند
 -اهایده گذاریاشتراک و باز یادگیری طراحی- یادگیری موانع بردن

 از استفاده -منابع گذاریاشتراک تسهیل -تدریس هایفعالیت طراحی
 -آموزان دانش همکاری طریق از دانش ایجاد -دیگران آموزشی منابع

ها آشنا با ویژگی -همساالن و مشارکتی ارزشیابی هایشیوه از استفاده
 آموزدانش کردن درگیر-روانی دانش آموزان  و خصوصیات و شرایط

 همکاری با طراحی -آموزدانش خصوصی حریم رعایت -ارزیابی در
 -منابع بودن استفادهقابل از اطمینان -همکاران و آموزان دانش

 برای آموزدانش به کنندهکمک گر وهدایت و راهنمایی
-درونی معرفت شدن مشهود و حقیقت کشف فکر و زایش

 -فردی توان به توجه -تفکر برای آموزدانش محرک
 -او ساختن آگاه و آموزدانش روح کردن بیدار وظیفه

 آموزدانش ترغیب - داشتچشم بدون آموزش به پرداختن
 -یادگیری برای مناسب محیط کردن فراهم -پرسیدن برای
 متخصص فرد-فرهنگی هایارزش ترینعالی از کاملی مظهر
 و ممعل بین صمیمانه رابطه -تربیت فن و درسی موضوع در

 -است فرهنگ پخته و الگو و نماینده معلم -آموزدانش
 مراحل با آشنایی -دارد آموزشی سیستم در تریمهم نقش
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 تسهیل دوستانه ارتباط داشتن -یادگیری هایمحیط دهندهاتصال
 -کنندههدایت و راهنما - آموزان دانش در انگیزه ایجاد -گرایانه

 اساس توانایی دانش آموزان تدریس بر

 توجه - تدریس هایروش از شماری به تسلط - یادگیری
 آموزدانش اخالقی روانی شرایط به

 با ارتباط در که دهدمی نشان فوق جدول هایمقوله زیر بررسی
 استانب فیلسوفان هایاندیشه در باز صورتبه پداگوژی مفهوم معلم،
ع موان هایی مانند: از بین بردنزیر مقوله است ازجمله به داشته وجود

های یادگیری، داشتن رابطه تسهیل گرایانه طراحی فعالیت یادگیری،
 ایجاد انگیزه در دانش آموزان، آموز،دانشبین معلم و  و صمیمانه

اساس توانایی دانش آموزان  کننده بودن، تدریس برراهنما و هدایت
روانی دانش آموزان  و شرایط ها و خصوصیاتو آشنا با ویژگی

 برای ترغیب و تشویق هایی مانند:تأکید داشتند. در زیر مقوله
 خالقانه، طراحی برای فناوری از استفاده همساالن، از یادگیری
 دریست فرایند در عمل یادگیری، تقویت برای منابع گذاریاشتراک

 ازب یادگیری طراحی باز، رویکردهای از استفاده باز، صورتبه خود
 زا استفاده منابع، گذاریاشتراک تسهیل ها،ایده گذاریاشتراک و

 آموزان، دانش همکاری طریق از دانش ایجاد دیگران، آموزشی منابع

 نکرد درگیر همساالن، و مشارکتی ارزشیابی هایشیوه از استفاده
 همکاران، و آموزان دانش همکاری با طراحی ارزیابی، در آموزدانش

 یرییادگ هایمحیط دهندهاتصال منابع و بودن استفادهقابل از اطمینان
ور طاست. همان نشده مشاهده باستان فیلسوفان دیدگاه در تأکیدی

 ایهدیدگاه بودن باز مورد در قطعیت با توانشود نمیمیکه مشاهده 
 ودنب باز میزان توانمی ولی داد نظر معلم مورد در باستان فیلسوفان

 که ردک تصور بودن باز تا بودن بسته از پیوستار یک صورتبه را
 باز و بودن بسته مابین پیوستار این از نقاطی در هامقوله از هرکدام
 . دارند قرار بودن

 ستانبا فیلسوفان دیدگاه نزدیکی میزان بررسی برای آموز:دانش .3
 پداگوژی مفاهیم به آموزمورد دانش در( ارسطو و افالطون سقراط،)

 .شودمی آورده زیر جدول در آموزمقوله دانش هایمقوله زیر باز

 
 آموزدانشهای مربوط به مقوله . زیر مقوله3جدول 

مقوله 
 ها در دیدگاه فیلسوفان باستانزیر مقوله ها در پداگوژی باززیر مقوله اصلی

 آموزدانش

 عدم -خود عالقه اساس بر کشف -یادگیری فرایند در اعتمادقابل
 انانس -خستگی و کسالت بدون یادگیری -موضوع با بیگانگی
 دایجا- گیردمی یاد العمرمادام صورتبه- رقابت حال در- روشنفکر

 انتخاب در آزاد -دوره انتخاب در آزاد - یادگیری منابع انتشار و
 توان و سرعت اساس بر- کالس در حضور برای آزاد -تحصیل مدت

 و نفساعتمادبه -گیردمی یاد همساالن از - گیردمی یاد شخصی
- کندمی استفاده خالقیت و نوآوری برای فناوری از -دارد استقالل

 انتقاد از ترس خاطر به باز یادگیری جامعه در مشارکت عدم
 با دانش ایجاد- مخاطبین همه برای تولیدات انتشار -همساالن
 و یادگیری تجارب انتخاب -آموزان دانش سایر و معلم همکاری
دارای  -دانشی محیط ایجادکننده -یادگیری مواد و منابع اصالح

 مند به یادگیری عالقه-ها فعالیت همه محور -انگیزه است 

 پرسش روش از استفاده با - ندارد ازحدبیش توقع عقل از
 ارزیابی) پردازدمی هاارزش عاقالنه انتخاب به پاسخ و

 هایمحدودیت به آگاهی - است مستقل فرد -(هاارزش
 یهامحدودیت رفع با -سقراطی روش کارگیریبه با خود
 -ددار آگاهی خویش توانایی به -شوندمی برانگیخته خود

 موجود یک- کندمی منتشر را خود هایایده و اندیشه
 دارای - کندمی کشف را خود استعدادهای- است بالقوه

 سطح در بدنی و روحی ازلحاظ- است فلسفی استعداد
 ییادگیر به تمایل - دارد یادگیری توانایی -است مناسب
 خودفرمانی، انسانی، حقوق از- دارد قوی انگیزه -دارد

 .است برخوردار خودسازمانی و خودشکوفایی

با  ارتباط در که دهدمی نشان فوق جدول هایمقوله زیر بررسی
 فیلسوفان هایاندیشه در باز صورتبه پداگوژی مفهوم آموز،دانش
 رب هایی مانند: کشفزیر مقوله است ازجمله به داشته وجود باستان
 هعالق انگیزه، دارای دارد، استقالل و نفساعتمادبه خود، عالقه اساس
 تماداعقابل هایی مانند:یادگیری تأکید داشتند. در زیر مقوله مند به

 سالتک بدون یادگیری موضوع، با بیگانگی عدم یادگیری، فرایند در
 العمرمادام صورتبه رقابت، حال در روشنفکر، انسان خستگی، و
 ،دوره انتخاب در آزاد یادگیری، منابع انتشار و ایجاد گیرد،می یاد
یادگیری  کالس، در حضور برای آزاد تحصیل، مدت انتخاب در آزاد
 فناوری از گیرد،می یاد همساالن از شخصی، توان و سرعت اساس بر

 جامعه در مشارکت عدم کند،می استفاده خالقیت و نوآوری برای
 رایب تولیدات انتشار همساالن، انتقاد از ترس خاطر به باز یادگیری

 آموزان، دانش سایر و معلم همکاری با دانش ایجاد مخاطبین، همه
 ندهایجادکن یادگیری، مواد و منابع اصالح و یادگیری تجارب انتخاب
 فیلسوفان دیدگاه در تأکیدی هافعالیت همه دانشی و محور محیط
کمی  شود تعدادمشاهده میطور که است. همان نشده مشاهده باستان
 صورت باز در اندیشه فیلسوفانبه آموزهای مقوله دانشمقوله از زیر

 صورت باز بوده در مورد آنها همبه که باستان بوده است چند مورد
 فیلسوفان هایدیدگاه بودنشان در باز مورد در قطعیت با تواننمی

 یوستارپ یک صورتبه را بودن باز میزان توانمی ولی داد نظر باستان
 نقاطی در هامقوله از هرکدام که کرد تصور بودن باز تا بودن بسته از
 . دارند قرار بودن باز و بودن بسته مابین پیوستار این از
 استانب فیلسوفان دیدگاه نزدیکی میزان بررسی برای روش تدریس: .4
 مفاهیم به مورد روش تدریس در( ارسطو و افالطون سقراط،)
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  و همکاران                آقاپور   رامیبا  865

 

 1399زمستان ،4شماره  ،4دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتپژوهشی -علمیفصلنامه 

 زیر جدول در مقوله روش تدریس هایمقوله زیر باز پداگوژی
 .شودمی آورده

 
 های مربوط به مقوله روش تدریس. زیر مقوله4جدول 

مقوله 
 اصلی

 ها در دیدگاه فیلسوفان باستانزیر مقوله ها در پداگوژی باززیر مقوله

 
 
 
روش 
 تدریس

 -ارائه یبرا فناوری از استفاده -گفتگو و بحث برای باز هایکالس
 پیشرفت و موجب آموزدانش همکاری -آموزان دانش زیاد تعامل
 -هیادگیرند مشارکت بر تأکید -شودمی سایرین بینش افزایش
 هایمحدودیت نداشتن -کالس در حضور پذیریانعطاف
 راهنمای -مشارکت طریق از خالقیت ایجاد -بسته هایکالس
 فادهاست -ترباتجربه آموزان دانش وسیلهبه تجربهکم آموزان دانش

 هایروش از استفاده -تدریس ساختن خالقانه جهت فناوری از
- مصنوعات تولید برای جمعی کار تقویت -همکاری برای آزاد
 از آموزدانش و معلم یادگیری -کاوش بر مبتنی تدریس روش

 فردی تدریس -همدیگر

 روش - وزایش پرسش - اطراف دنیای در کاوش به تشویق
 روش) آموزدانش بودن فعال - وشنودگفت روش -اکتشافی

 و کنجکاوی تحریک برای بستبن روش از استفاده -(فعال
 روش -معلم و آموزدانش متقابل یادگیری -انگیزش ایجاد

-عادت روش از استفاده -بازی طریق از یادگیری -یادآوری
 -جدل روش -آفرینینقش و نمایشی روش -الگوها از تقلید

 -ازیباسباب و بازی از استفاده - ترغیب و تشویق از استفاده
 روش -تجربه از استفاده -پیچیده به ساده از مطالب ارائه

 اساس بر تدریس روش انتخاب -آزمایش روش -سخنرانی
 .آموزشی موقعیت و آموزدانش سابقه

 با ارتباط در که دهدمی نشان فوق جدول هایمقوله زیر بررسی
 فیلسوفان هایاندیشه در باز صورتبه پداگوژی مفهوم تدریس،
 یهاهایی مانند: کالسزیر مقوله است ازجمله به داشته وجود باستان

 تدریس وشر یادگیرنده، مشارکت بر تأکید گفتگو، و بحث برای باز
تأکید  همدیگر از آموزدانش و معلم یادگیری کاوش، بر مبتنی

 عاملت ارائه، برای فناوری از استفاده هایی مانند:داشتند. در زیر مقوله
 افزایش و پیشرفت موجب آموزدانش همکاری آموزان، دانش زیاد
 نداشتن کالس، در حضور پذیریشود، انعطافمی سایرین بینش

 مشارکت، طریق از خالقیت ایجاد بسته، هایکالس هایمحدودیت
 ر،تباتجربه آموزان دانش وسیلهبه تجربهکم آموزان دانش راهنمای
 از استفاده تدریس، ساختن خالقانه جهت فناوری از استفاده
 تولید برای جمعی کار تقویت همکاری و برای آزاد هایروش

ست. ا نشده مشاهده باستان فیلسوفان دیدگاه در تأکیدیمصنوعات 
 های مقولهمقوله کمی از زیر شود تعدادطور که مشاهده میهمان

 باستان بوده است صورت باز در اندیشه فیلسوفانروش تدریس به
 قطعیت با تواننمی صورت باز بوده در مورد آنها همبه که چند مورد

 لیو داد نظر باستان فیلسوفان هایدیدگاه بودنشان در باز مورد در
 تا دنبو بسته از پیوستار یک صورتبه را بودن ازب میزان توانمی
 تارپیوس این از نقاطی در هامقوله از هرکدام که کرد تصور بودن باز

 . دارند قرار بودن باز و بودن بسته مابین
 نفیلسوفا دیدگاه نزدیکی میزان بررسی برای موضوع: محتوا و .5

 به موضوعمورد محتوا و  در( ارسطو و افالطون سقراط،) باستان
 جدول در و موضوع مقوله محتوا هایمقوله زیر باز پداگوژی مفاهیم

 .شودمی آورده زیر
 

 موضوع و های مربوط به مقوله محتوا. زیر مقوله5جدول 
مقوله 
 اصلی

 ها در دیدگاه فیلسوفان باستانزیر مقوله ها در پداگوژی باززیر مقوله

 
 
 و محتوا

 موضوع

 -آموزدانش پیشرفت میزان اساس بر -آموزدانش عالقه اساس بر
 یدسترس-باز محتوای -آموزدانش تجربیات و نیازها به توجه با

 -آزاد گذاری اشتراک-پذیری انعطاف -محتوا به آزاد
 ایرس همکاری با محتوا تولید -فناوری وسیلهبه گذاریاشتراک
 محتوا تولید- معلم همکاری با محتوا تولید-آموزان دانش
 خودآموز صورتبه

 تفکر قدرت شدن شکوفا موجب که هاییدانش -نظامی آموزش
 -نقاشی و زبان دستور شناسی،ستاره هندسه، حساب، -شودمی

 عادت -شعر و سراییداستان موسیقی، -هاورزش و هاتمرین
 -نوشتن خواندن آموزش -جسمانی قوای پرورش -بازی به دادن

 -گزینش در موضوعات سودمندی به توجه -فلسفه آموزش
 .هابازیاسباب و هابازی

 با ارتباط در که دهدمی نشان فوق جدول هایمقوله زیر بررسی
 هایاندیشه در باز صورتبه پداگوژی مفهوم موضوع، محتوا و
های مقوله محتوا و مقولهاست. زیر  نداشته وجود باستان فیلسوفان

 اساس بر آموز،دانش عالقه اساس بر شامل: موضوع در پداگوژی باز
 موز،آدانش تجربیات و نیازها به توجه با آموز،دانش پیشرفت میزان

 ذاریگاشتراک پذیری،انعطاف محتوا، به آزاد دسترسی باز، محتوای
 ایرس همکاری با محتوا تولید فناوری، وسیلهبه گذاریاشتراک آزاد،
 تصوربه محتوا تولید و معلم همکاری با محتوا تولید آموزان، دانش

 های مقوله محتوا و موضوع در اندیشهمقوله خودآموز عموما  با زیر
 هاییدانش نظامی، آموزش فیلسوفان باستان متفاوت است که شامل:
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 هندسه، حساب، شود،می تفکر قدرت شدن شکوفا موجب که
 موسیقی، ها،ورزش و هاتمرین نقاشی، و زبان دستور شناسی،ستاره
 جسمانی، قوای پرورش بازی، به دادن عادت شعر، و سراییداستان
 سودمندی به توجه فلسفه، آموزش نوشتن، خواندن آموزش

باید توجه  باشد.ها میبازیاسباب و هابازی گزینش و در موضوعات
مستخرج از اسنادو منابعی است ها کرد که این زیر مقوله

وتحلیل قرارگرفته با دقت بیشتر در زیر تجزیه و موردمطالعه

ین زیر ا شود فهمید که اکثرمی ها در دیدگاه فیلسوفان باستانمقوله
های پنهان در پداگوژی باز عنوان زیر مقولهتوانند بهها میمقوله

 اند.باشند که آشکارا در اسناد موردمطالعه ذکر نشده
 استانب فیلسوفان دیدگاه نزدیکی میزان بررسی برای ریزی:برنامه .6
 مفاهیم به ریزیمورد برنامه در( ارسطو و افالطون سقراط،)

 آورده زیر جدول در ریزیمقوله برنامه هایمقوله زیر باز پداگوژی
 .شودمی

 
 ریزیبه مقوله برنامههای مربوط . زیر مقوله6جدول 

 ها در دیدگاه فیلسوفان باستانزیر مقوله ها در پداگوژی باززیر مقوله مقوله اصلی

 
 
 ریزیبرنامه

 – همکاری روی بر تمرکز– دوره شروع از قبل ریزیبرنامه
 تعیین – ابزار و دروس تعیین– محتوا کردن مشخص
 عیینت – مربیان و معلمان وظایف تعیین – تدریس هایاستراتژی

 – دوره گذراندن نحوه مستندسازی و تأمل– دروس منابع
 معلمان و آموزان دانش همکاری با آموزشی هایدوره طراحی

 شرایط ایجاد - دوره سالبهسال پیشرفت و تکامل پذیرش–
 روی بر طراحی تمرکز – دوره طراحی تازه هایایده و جدید
 شدان توان اساس بر درسی هایبرنامه طراحی – نتایج نه فرایند
 آموزان

 و واقعی زیبا به توجه -آموزدانش عقل حد در ریزیبرنامه
 محیط در آموزان دانش هایتوانایی به توجه -اصیل هنر

 و رشد به توجه -جامع صورتبه ریزیبرنامه -یادگیری
 جامعه موردقبول هایارزش به باید برنامه -روانی تحوالت
 منابع تعیین -هابرنامه در وتفریطافراط عدم-کند توجه
 رکد و روح تلطیف برای نقاشی موسیقی به پرداختن- دروس
 وهایالگ با باید درسی برنامه -فراغت اوقات به توجه -زیبایی
 موضوعات به توجه- باشد داشته خوانیهم آدمی کمال رشد

 فکری

 با ارتباط در که دهدمی نشان فوق جدول هایمقوله زیر بررسی
 انفیلسوف هایاندیشه در باز صورتبه پداگوژی مفهوم ریزی،برنامه
 طراحی: مانند هاییمقوله زیر به ازجمله است داشته وجود باستان
 محتوا، کردن مشخص آموزان، دانش توان اساس بر درسی هایبرنامه
وس در منابع تعیین ها ودوره سالبهسال پیشرفت و تکامل پذیرش
 شروع از قبل ریزیبرنامه: مانند هاییمقوله زیر در. داشتند تأکید
 تعیین ابزار، و دروس تعیین همکاری، روی بر تمرکز دوره،

 و تأمل مربیان، و معلمان وظایف تعیین تدریس، هایاستراتژی
 با آموزشی هایدوره طراحی دوره، گذراندن نحوه مستندسازی
 تازه هایایده و جدید شرایط ایجاد معلمان، و آموزان دانش همکاری
 رد تأکیدی نتایج نه فرایند روی بر طراحی تمرکز دوره و طراحی

 مشاهده که طورهمان. است نشده مشاهده باستان فیلسوفان دیدگاه
 صورتریزی بهبرنامه مقوله هایمقوله زیر از کمی شود تعدادمی
 ورتصبه که مورد چند است بوده باستان فیلسوفان اندیشه در باز
 بودنشان باز مورد در قطعیت با تواننمی هم آنها مورد در بوده باز
 ودنب باز میزان توانمی ولی داد نظر باستان فیلسوفان هایدیدگاه در
 که ردک تصور بودن باز تا بودن بسته از پیوستار یک صورتبه را

 باز و بودن بسته مابین پیوستار این از نقاطی در هامقوله از هرکدام
 . دارند قرار بودن

 انباست فیلسوفان دیدگاه نزدیکی میزان بررسی برای مدرسه: .7
 پداگوژی مفاهیم به مورد مدرسه در( ارسطو و افالطون سقراط،)

 .شودمی آورده زیر جدول در مقوله مدرسه هایمقوله زیر باز
 

 های مربوط به مقوله مدرسه. زیر مقوله7جدول 
مقوله 
 اصلی

 ها در دیدگاه فیلسوفان باستانزیر مقوله ها در پداگوژی باززیر مقوله

 
 
 مدرسه

 -آموزدانش ترجیحات عالقه و نیازها، به توجه -غیررسمی بودن
- آموزش آسان دسترسی -رقابتی و دمکراتیک آموزشی سیستم

 با متناسب آموزشی خدمات ارائه -آموزش به عمومی دسترسی
 همه به توجه -زندگی در آموزش ادغام -محلی هایزمینه
 و مشارکتی فناوری از استفاده -مشارکتی فرهنگ -نیازها
 و رهبری برای آموزان دانش توانمندسازی -اجتماعی هایرسانه
 -آموزشی تجهیزات از استفاده -محور آموزدانش -مشکالت حل

 خاص محیط به نبودن محدود

 برخی به توجه -آموزشی تجهیزات فاقد -غیررسمی و رسمی
 آموزش شروع -عمومی هایمحل در آموزش -جدید نیازهای

 طبقه مختص آموزش -آموزاندانش موردعالقه که جایی از
 به توجه -جنسی محدودیت بدون آموزش- نیست خاصی
 -تربیتی محیط عنوانبه جامعه -عملی و نظری هایآموزش
 افراد توسط مدرسه اداره -دولت نظارت با و متمرکز

 وظیفه -انسان عقالنی توسعه مدرسه رسالت -باصالحیت
 پژوهشی هایمهارت و دانش هایحیطه انتقال

 با ارتباط در که دهدمی نشان فوق جدول هایمقوله زیر بررسی
 فیلسوفان هایاندیشه در باز صورتبه پداگوژی مفهوم مدرسه،

 غیررسمی: مانند هاییمقوله زیر به ازجمله است داشته وجود باستان
 دسترسی آموز،دانش ترجیحات و عالقه نیازها، به توجه بودن،
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  و همکاران                آقاپور   رامیبا  863

 

 1399زمستان ،4شماره  ،4دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتپژوهشی -علمیفصلنامه 

 در آموزش ادغام خاص، محیط به نبودن محدود آموزش، به عمومی
 آموزشی سیستم: مانند هاییمقوله زیر در. داشتند زندگی تأکید
 آموزشی خدمات ارائه آموزش، آسان دسترسی رقابتی، و دمکراتیک

 فرهنگ نیازها، همه به توجه محلی، هایزمینه با متناسب
 اجتماعی، هایرسانه و مشارکتی فناوری از استفاده مشارکتی،

 آموزدانش مشکالت، حل و رهبری برای آموزان دانش توانمندسازی
 انفیلسوف دیدگاه در آموزشی تأکیدی تجهیزات از استفاده محور و
 کمی شود تعدادمی مشاهده که طورهمان. است نشده مشاهده باستان

 ورتصمدرسه نسبت به دیدگاه فیلسوفان به مقوله هایمقوله زیر از
 ورتصبه که مورد چند است بوده باستان فیلسوفان اندیشه در باز
 بودنشان باز مورد در قطعیت با تواننمی هم آنها مورد در بوده باز

 ودنب باز میزان توانمی ولی داد نظر باستان فیلسوفان هایدیدگاه در
 که ردک تصور بودن باز تا بودن بسته از پیوستار یک صورتبه را

 باز و بودن بسته مابین پیوستار این از نقاطی در هامقوله از هرکدام
 همدرس مورد در باز پداگوژی تکوین سیر مورد در. دارند قرار بودن
 شیدنداندیمی باز صورتبه فیلسوفان که است درست گفت، توانمی
 و اندرکاراندست تفکرات و موجود امکانات و زمانی شرایط ولی

 مدرسه. دادنمی آموزشی سیستم در را بودن باز اجازه دیگر عوامل
 شد.اداره می سنتی صورتبه آموزشی نظام در
 استانب فیلسوفان دیدگاه نزدیکی میزان بررسی ارزشیابی: برای .8
 پداگوژی مفاهیم به مورد ارزشیابی در( ارسطو و افالطون سقراط،)

 .شودمی آورده زیر جدول در مقوله ارزشیابی هایمقوله زیر باز
 

 های مربوط به مقوله ارزشیابیمقوله. زیر 8جدول 
مقوله 
 اصلی

 ها در دیدگاه فیلسوفان باستانزیر مقوله ها در پداگوژی باززیر مقوله

 
 ارزشیابی

 ابیارزی -همساالن از بازخورد گرفتن نظیر باز ارزیابی هایشیوه
 با تناسبم ارزیابی -الکترونیکی کار پوشه از استفاده -مشارکتی
 فیتوصی صورتبه ارزیابی-آموز دانش هایپیشرفت و هاتوانایی

 تیمی ارزیابی -مداوم و مکرر ارزیابی -خودارزیابی -کیفی و

 هاکاستی و هامحدودیت شناسایی برای خود ارزیابی
 در گزینش – ایدوره امتحانات از استفاده -( خودآزمایی)

 آموزانشد توانایی میزان ارزیابی وسیلهبه تربیتی مختلف مراحل
 عملی آزمون_

 با ارتباط در که دهد می نشان فوق جدول های مقوله زیر بررسی
 های مقوله زیر از کدام هیچ ارزیابی خود از غیر به ارزشیابی
 یشترب ارزشیابی نبوده باستان فیلسوفان اندیشه در باز پداگوژی
 .گرفت می انجام سنتی بصورت

 انباست فیلسوفان دیدگاه نزدیکی میزان بررسی برای منابع: .9 
 ازب پداگوژی مفاهیم به مورد منابع در( ارسطو و افالطون سقراط،)

 .شودمی آورده زیر جدول مقوله منابع در هایمقوله زیر

 
 های مربوط به مقوله منابع. زیر مقوله9جدول 

مقوله 
 اصلی

ها در دیدگاه زیر مقوله ها در پداگوژی باززیر مقوله
 فیلسوفان باستان

 
 
 منابع

 -ابزارها و هازمینه ها،روش دانش، ها،ایده اسناد، تجربیات آزاد گذاریاشتراک -باز درسی کتاب
 از جددم استفاده -باز منابع از استفاده -دیگران هایایده به دسترسی -آموزدانش توسط منابع ایجاد
 منابع یبررس -فناوری طریق از منابع گذاریاشتراک به -یادگیری بهینه مواد و منابع انتخاب -منابع

 ایجاد رایندف بر تأکید -شودمی ترباارزش و بهتر باکیفیت منابع به منجر همساالن وسیلهبه مشترک
 -خودآموز منابع -همه برای و بوده استفادهقابل -معلم و آموزدانش همکاری با منابع تولید -منابع
 .دارد بستگی فردی هایقابلیت و منابع به دسترسی میزان -باز منابع کمتر هزینه

 آموزدانش ذهنی اطالعات
 – هانوشته و کتاب –

 – ملی بزرگ هایافسانه
 - هاسروده و شعرها

 معلم ذهنی اطالعات

 با ارتباط در که دهدمی نشان فوق جدول هایمقوله زیر بررسی
 اندیشه در باز پداگوژی هایمقوله زیر از کدامتقریبا  هیچ منابع

منابع بیشتر محدود به کتاب و نوشتجات،  نبوده، باستان فیلسوفان
ها و شعرها و سرودها آموز و افسانهاطالعات ذهنی معلم و دانش

صورت باز تر به زبوده است همین چند مورد هم در پدگوژی با
 موردتوجه بوده است. 

با توجه به نتایج بدست آمده در مقولهای اصلی می توان به سوال 
پژوهش به این صورت جواب دادکه پداگوزی  باز امروزه خیلی 
مورد توجه قرارگرفته ولی ریشه واساس آن در اندیشه فیلسوفان 
دوران باستان بوده و شدت و ضعفهایی در مقوله های مختلف داشته 

هد در بعضی از مقوله ها بیشتر و در است همانطور نتایج نشان می د
توجه شده ودر   باز گوژی پدا مفاهیم بعضی از مقوله ها کمتر به

 بعضی دیگر زیاد مورد توجه نبوده است .
 

 گیری نتیجه
 به رویکرد عنوانبه معموال  .است علم آموزش و هنر پداگوژی
 نحوه و آموزش تمرین و نظریه به بیشتر شود،می شناخته آموزش

 به تحصیلی، رشتهیک عنوانبه و آموزان دانش رشد بر تأثیرگذاری
 و آموزشی زمینه یک در مهارت و بادانش برخورد نحوه بررسی

 نظام .(33) پردازدمی افتدمی اتفاق یادگیری طول در که تعامالتی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 15

https://islamiclifej.com/article-1-1117-fa.html


 863... لسوفانیف  یوسبک زندگ  شهیبازدر اند یپداگوژ        
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 نیانسا نیروی تربیت جامعه، نیازهای به پاسخگویی برای آموزشی
 دافاه به رسیدن برای و فرهیخته و خالق متعهد، متفکر، متخصص،
 آموزشی هافناوری خود، شرایط با مناسب پداگوژی از باید خودش

 .نماید استفاده مطلوب یادگیری– یاددهی فرایندهای از و
 قابتی،ر و تردموکراتیک آموزشی سیستم یک ایجاد با باز پداگوژی

 دماتخ سازیبومی و توسعه آموزش، به دسترسی بهبود پتانسیل با
 در آموزش ادغام تقویت و محلی هایزمینه با متناسب باز آموزشی
 پتانسیل العمر،مادام یادگیری از بخشی عنوانبه روزمره زندگی
 نخاطرنشا ولر .دارد را آموزش جذابیت و دسترسی کیفیت، افزایش

. (34) است شدهتبدیل آموزش محوری بحث به بودن باز که کندمی
 بر که است آکادمیک شیوه یک عالی آموزش در باز پداگوژی

 ها،زمینه ها،روش دانش، ها،ایده آزادانه گذاشتن اشتراک به فلسفه
 تدریس و یادگیری در مورداستفاده مطالب و رویکردها ابزارها،
 ها،تکنیک و منابع در مشترک هایپیشرفت طریق از. دارد تأکید
 .(35) داد افزایش توجهیقابل حد تا را کیفیت توانمی

 جدید آموزشی نظام یک به بتواند آموزشی نظام اینکه برای
 ایدب کند، حل را آموزشی جدید نسل مسائل و مشکالت و شدهتبدیل
 اشد؛ب گیردمی بکار که پداگوژی برای نظری و فلسفی مبانی دارای

 فناورانه، هایزیرساخت به مربوط مالحظات به توجه نیازمند و
 مدیریتی، فرهنگی، اجتماعی زیرساخت پداگوژیکی، زیرساخت

 هایروش درسی، هایبرنامه. باشدمی اقتصادی و پشتیبانی اداری
 مفهوم و محتوا یادگیرنده، دهنده یاد مفاهیم ارزشیابی، و تدریس
 تأثیرات آموزشی، هاینظام قوانین و ساختار حتی و مکان و زمان
 از کی هر. پذیرندمی تربیتی فیلسوفان نظرات و فلسفه از عمیقی
 یویژگ دارای آن بر حاکم فلسفه به توجه با باز آموزش در عناصر

 اب منسجم و پویا ذهن داشتن با فیلسوفان .است خود فردمنحصربه
 ماهیت جهان، و جامعه انسان، ماهیت درباره هایینظریه ارائه

 ندهست تربیت عمل راهنمای شاگردان عقالنی و فکری رشد شناخت،
 تدرس هایروش و کنندمی کمک آموزشی و تربیتی مسائل حل به و

 و دوره هر های پداگوژی شناخت برای دهندمی نشان را پداگوژی
 ردک بررسی را دوره آن فیلسوفان هایدیدگاه باید عمل در آن کاربرد

 اب تا داشتند هاینگرش چه پداگوژی مورد در فیلسوفان که دید و
 .داد ارائه را مطلوب و مناسب تربیت و تعلیم آنها دیدگاه از الهام

 توجه با نظامهای آموزشی امروزه است مشخص همانطورکه
آموزش  ارائه برای است قرارگرفته موردتوجه زیاد ضرورتبه

 مورد تأکید نظامهای آموزشی پداگوژی و فلسفی مبانی مناسب باید
یق با توجه به تأثیر عم .گیرد قرار موردبررسی فیلسوفان دیدگاه از

نظرات فیلسوفان تربیتی بر نظامهای آموزشی این پژوهش باهدف 
 بررسی مفهوم پداگوژی باز در اندیشه فیلسوفان باستان انجام گرفت

 پژوهش، ادبیات بررسی به محقق پژوهش، طرح سؤال از پس
 پرداخت. آنها تحلیل و هاآوری دادهجمع

دهد فیلسوفان دوران هدف نشان مینتایج پژوهش در حوزه مقوله 
 ها دارای نگاه بازباستان در حیطه هدف در بعضی از زیر مقوله

 جبمو که را هاییدانش باید تربیت هستند. سقراط معتقد است که
 بگذارد. به وی اختیار در شودمی انسان تفکر قدرت شدن شکوفا
 مادهآ و برجسته استعدادهای کشف تربیت، عمده هدف افالطون نظر

 ایجامعه یعنی آرمانی جامعه یک در زمامداری برای آنها ساختن
هدف  ترینمهم یا معتقد است .است حکمت و عدالت بر مبتنی
 وضع از نظرصرف افراد، در طبیعی هایقابلیت و استعداد کشف
 اعیاجتم و سیاسی اهداف تحقق برای آنان پرورش نیز و آنان طبقاتی
 نیافت واقعیت الزم شرط تربیت که است آن بر ارسطو (15) است
 آموختن ارسطو ازنظر تربیت و تعلیم از هدف است انسانی کمال

 و خوشبختی با همراه خوب وزندگی( تجربی)عملی هایمهارت
 هدف است معتقد ارسطو است. اخالقی فضیلت به دستیابی
 حداکثر به جامعه و فرد رساندن جهت در باید وپرورشآموزش
عنوان نمونه ذکر این دیدگاهها به (.2116کالم، زیبا) باشد سعادت

مفهوم پداگوژی باز در  توان گفت کهدهد که میشد نشان می
 آن دوران در الی نظرات تربیتی فیلسوفان دوران باستان بوده آنهاالبه
ه در ک طوراندیشیدند همانصورت باز در مورد تعلیم و تربیت میبه

باز بودن این دیدگاهها باید بر  ذکر شد درجههای پژوهش بیان یافته
تواند روی پیوستاری از بسته بودن تا باز بودن در نظر گرفت که می

 در نقاطی از این پیوستار قرارگیرد.
 گفت، توانمی هدف مورد در باز پداگوژی تکوین سیر مورد در

 طشرای ولی اندیشیدندمی باز صورتبه فیلسوفان که است درست
 دیگر عوامل و اندرکاراندست تفکرات و موجود امکانات و زمانی
 نظام در اهداف. دادنمی آموزشی سیستم در را بودن باز اجازه

 .شدندمی دنبال سنتی و بسته صورتبه آموزشی
 دوران فیلسوفان دهدمی نشان معلم مقوله حوزه در پژوهش نتایج
 باز نگاه دارای هامقوله زیر از بعضی در معلم حیطه در باستان
 آموز دردانش راهنمای نقش فقط سقراط معتقد است معلم هستند.
 زیرا شدنمی تشویق او برای معلم تسلط. دارد کشف را فرآیند

 از معلم افالطون دیدگاه در . کند کشف خودش باید یادگیرنده
 فرهنگ پخته نماینده و الگو معلم است، برخوردار باالیی اهمیت
 باشد، هاارزش مظهر باید او. دارد را اهمیت کمال او گزینش و است
 علمم باشد پرشور و باانگیزه شخصی و بدارد دوست را آموزان دانش
 رحاض تواندنمی او افتد،می اتفاق یادگیری که زمان هر بداند باید
 حتی زد،برانگی ایگونهبه را پژوهاندانش تا کند تالش باید پس باشد
 پروژه روش باشد داشته ادامه یادگیری ندارد حضور معلم که زمانی
 ارسطو باشد بودن فعال خود عینی هایینمونه از یکی است ممکن
 طبیعت اخالقی و روانی شرایط مالحظه را مربی یک ایوظیفه
 راه نه خود راه شناختن یعنی ارسطو دیدگاه از دانستن داندمی شاگرد

 در را خودش تواندمی است آگاه که فردی زیرا دیگر؛ شخص هر
 پیشینه باید معلمهمچنین  (.36) دهد پیشرفت یادگیری و رشد خالل
 و بشناسد آنان در را انگیزه ایجاد چگونگی و خویش آموزان دانش
 دهدهنانتقال که است ضروری اما باشد؛ مطلع و جالب فردی تواندمی

ان نشعنوان نمونه باشد.دیدگاههای ذکرشده فیلسوفان به نیز دانش
دهد نگرش این فیلسوفان به معلم در دوران باستان در بعضی موارد می
 توان گفت که مفهوم پداگوژی باز درصورت باز بوده است میبه

حیطه معلم هم در اندیشه فیلسوفان وجود داشته است. بازهم میزان 
 رد باز بودن را باید بر روی یک پیوستاری از بسته بودن و باز بودن

 .نظر گرفت
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 گفت، توانمی معلم مورد در باز پداگوژی تکوین سیر مورد در
 طشرای ولی اندیشیدندمی باز صورتبه فیلسوفان که است درست
 دیگر عوامل و اندرکاراندست تفکرات و موجود امکانات و زمانی
 نظام در اکثرا  معلم. دادنمی آموزشی سیستم در را بودن باز اجازه

 جهتو با خاص موارد در مگر کردمی رفتار سنتی صورتبه آموزشی
 .کردمی رفتار باز صورتبه معلم شخصی ویژگی به

 فیلسوفان دهدمی آموز نشاندانش مقوله حوزه در پژوهش نتایج
 هامقوله زیر از کمی تعداد در دانش آمور حیطه در باستان دوران
 وهبالق موجود عنوانبه یادگیرنده به سقراط هستند باز نگاه دارای

 رارق است، الزم او برای آنچه معتقد بود. کردمی نگاه چیزی شناختن
 است درونی خود کشف فرآیند و روش معرض در گرفتن

 آشنا ایده با قبال  چون افالطون، دیدگاه از شاگرد (.2116سیمیو،)
 گیشیفت ازآنجاکه و آورد یاد به را ایده تواندمی راحتیبه پس است،
 دارد یادآوری برای الزم انگیزه دارد، ایده به رسیدن برای درونی

 ببینند آموزش هایشانظرفیت با متناسب باید آموزان دانش .(25)
 یادگیرنده( 32) .باشند داشته یکسانی تحصیالت دقیقا  نباید آنها همه
 روحی ازلحاظ هم و بدنی ازلحاظ هم است کسی ارسطو دیدگاه از

 را مربی هایتوصیه جذب توانایی باید. باشد مناسبی سطح در باید
 دبپرداز الزم کوشش و هاتمرین به همکاری طریق از و باشد داشته

 اراید یادگیرنده. بگیرد شکل شخصیتش عقالنی و اخالقی رشد تا
 . اردد تقلید به گرایش دارد یادگیری به تمایل و است سالم طبیعت

 نگرش دهدمی نشان نمونه عنوانبه فیلسوفان ذکرشده دیدگاههای
 ورتصبه موارد کمی در باستان دوران آموز دردانش به فیلسوفان این
 حیطه در باز پداگوژی مفهوم که گفت توانمی است بوده باز

 .است داشته به مقدار کم وجود فیلسوفان اندیشه در هم آموزدانش
 و ودنب بسته از پیوستاری یک روی بر باید را بودن باز میزان بازهم
 مورد در باز پداگوژی تکوین سیر مورد در .گرفت نظر در بودن باز

 حدودم طوربه باستان دوران فیلسوفان که گفت توانمی آموزدانش
 هب نسبت سنتی دید اندیشیدندمی باز صورتبه مقوله این مورد در

 .داشتند آموزان دانش
 فیلسوفان دهدمی نشان روش تدریس مقوله حوزه در پژوهش نتایج
 زیر از کمی تعداد در روش تدریس نیز حیطه در باستان دوران
برای جلوگیری از طوالنی شدن مقاله  هستند باز نگاه دارای هامقوله

شود. عنوان نمونه آورده نمیو اطاله کالم دیدگاههای فیلسوفان به
 یرنده،یادگ مشارکت بر تأکید گفتگو، و بحث برای باز هایکالس
 از آموزدانش و معلم یادگیری کاوش، بر مبتنی تدریس روش

 ز بودند.صورت باهای تربیتی فیلسوفان باستان بهدر اندیشه همدیگر
 هم روش تدریس حیطه در باز پداگوژی مفهوم که گفت توانمی
 ازب میزان بازهم. است داشته وجود کم مقدار به فیلسوفان اندیشه در

 نظر در بودن باز و بودن بسته از پیوستاری یک روی بر باید را بودن
 تدریس روش مورد در باز پداگوژی تکوین سیر مورد در .گرفت

 این ردمو در محدود طوربه باستان دوران فیلسوفان که گفت توانمی
 هایروش به نسبت سنتی دید اندیشیدندمی باز صورتبه مقوله
 .داشتند تدریس
 دهدمی نشان موضوع محتوا و مقوله حوزه در پژوهش نتایج

 زبا نگاه دارای موضوع و محتوا حیطه در باستان دوران فیلسوفان

 ابعیمن اسناد از مستخرج هامقوله زیر این که کرد توجه باید نبودند.
 زیر رد بیشتر دقت با قرارگرفته وتحلیلتجزیه و موردمطالعه است
 زیر ینا اکثر که فهمید شودمی باستان فیلسوفان دیدگاه در هامقوله
 باز پداگوژی در پنهان هایمقوله زیر عنوانبه توانندمی هامقوله
 .اندنشده ذکر موردمطالعه اسناد در آشکارا که باشند
 نشان ریزی و مدرسهبرنامه هایمقوله حوزه در پژوهش نتایج
 مدرسه و ریزیبرنامه هایحیطه در باستان دوران فیلسوفان دهدمی
در حیطه  هستند باز نگاه دارای هامقوله زیر از کمی تعداد در نیز

 اساس بر درسی هایبرنامه طراحی هایریزی در زیر مقولهبرنامه
 پیشرفت و تکامل پذیرش محتوا، کردن مشخص آموزان، دانش توان
در زیر  دروس و در حیطه مدرسه منابع تعیین و هادوره سالبهسال

 ترجیحات و عالقه نیازها، به توجه بودن، های غیررسمیمقوله
 محیط به نبودن محدود آموزش، به عمومی دسترسی آموز،دانش
 ازصورت بزندگی فیلسوفان دوران باستان به در آموزش ادغام خاص،

 ایهحیطه در باز پداگوژی مفهوم که گفت توانمی اندیشیدند.می
 وجود کم مقدار به فیلسوفان اندیشه در هم مدرسه و ریزیبرنامه
 از پیوستاری یک روی بر باید را بودن باز میزان بازهم. است داشته
 داگوژیپ تکوین سیر مورد در .گرفت نظر در بودن باز و بودن بسته
 تانباس دوران فیلسوفان که گفت توانمی ریزیبرنامه مورد در باز
 دید اندیشیدندمی باز صورتبه مقوله این مورد در محدود طوربه

 نتکوی سیر مورد و نیز در. داشتند ریزیبرنامه به نسبت سنتی
 که است درست گفت، توانمی مدرسه مورد در باز پداگوژی
 اتامکان و زمانی شرایط ولی اندیشیدندمی باز صورتبه فیلسوفان
 ار بودن باز اجازه دیگر عوامل و اندرکاراندست تفکرات و موجود

 یسنت صورتبه باستاندوران  در مدرسه. دادنمی آموزشی سیستم در
 .شدمی اداره
 در که دهدمی ارزشیابی نشان هایمقوله حوزه در پژوهش نتایج

 هایمقوله زیر از کدامهیچ خودارزیابی غیرازبه ارزشیابی با ارتباط
 یشترب ارزشیابی نبوده باستان فیلسوفان اندیشه در باز پداگوژی

 .گرفتمی انجام سنتی صورتبه
 در که دهدمی نشان ارزشیابی هایمقوله حوزه در پژوهش نتایج

 در ازب پداگوژی هایمقوله زیر از کدامهیچ تقریبا   منابع با ارتباط
 و ابکت به محدود بیشتر منابع نبوده، باستان فیلسوفان اندیشه

 و شعرها و هاافسانه و آموزدانش و معلم ذهنی اطالعات نوشتجات،
 صورتبه باز پداگوژی در هم مورد چند همین است بوده سرودها

 .است بوده موردتوجه تر باز
بر  باید یادگیری -هر فعالیت آموزشی و یاددهی  با توجه به اینکه 

اساس مبانی نظری و فلسفی پداگوژی انجام گیرد همه دست 
سیاستگزاران و تصمیم  برنامه ریزان، اندرکاران، پژوهشگران،
یج این پژوهش جهت آشنایی با از نتا توانندگیران نظام آموزشی می

 فلسفی یمبان با مبانی فلسفی پداگوژی باز استفاده کنند و آشنایی
 موجب ایجاد نگرش و بینش در حوزه تعلیم و تربیت باز پداگوژی

 تبع آن افزایش کیفیت و کارآیی در نظام آموزش خواهد شد.و به
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