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زماني که ایوان ایلیچ در اوایل دهه  ۱302با طرح نهضت «مدرسه زدایي»  ،بنیادهای تعلیم و تربیت
رسمي و آموزشهای تصنعي و طبقاتي را مورد نقد قرار داد ،موجي از ناآرامي و دلنگراني را در جامعه
تعلیم و تربیت جهاني برانگیخت .قصد اصلي ایوان ایلیچ از طرح اندیشههای انتقادی ،به هیچ عنـوان
مبارزه با پدیده آموزش نبود؛ بلکه جلب توجه اندیشمندان و برنامهریـزان تعلـیم و تربیـت رسـمي بـه
پیامدهای پنهان و نتایج وارونهای بود کـه ناخواسـته و نادانسـته ،بـه شـکل مسـتقیم و غیرمسـتقیم
دامنگیر نسلي بود که از چرخه کیمیاگری آموزش و پروش رسمي بیرون ميآمد و خـود را از داشـتن
هر نوع انگیزه و اشتیاق به یادگیری و پیشرفت واقعي ناتوان ميدید .به همین سبب اریک فروم ،کـه
خود از پیشرویان روانشناسان انسانگرا به شمار ميآید ،درصدد تبیین و تصریح اندیشههای انتقـادی
ایلیچ به آموزش و پرورش رسمي است و معتقد است آنچه در مدارس امروز در قالب آموزش ،تحصیل
و کسب مدرک ميگذرد ،نتیجهای جز محروم کردن دانشآموزان از آنچه باید به راستي و به درسـتي
بدانند ،ندارد .در واقع او مخالف دانستن نیست؛ بلکه از اینکه فرآیند «دانستن» همچون کاالیي بـرای
خرید و فروش ،ابزاری برای تجارت دانش و بهانهای برای فخرفروشـي تلقـي شـود ،آشـفته شـده و
خواهان فروپاشي کالبدها ،ساختارها و روشهایي ميشود که گـوهر انسـاني را در جریـان آمـوزش و
پرورش رسمي به انحطاط و کاهندگي ميکشاند .در این میان تلقینگرایي بـه عنـوان فرآینـدی کـه
ایدهها ،نگرشها ،باورها و راهبردهای شناختي افراد را تحت تأثیر قرار ميدهد ،نقش خود را به خوبي
ایفا کرده است (فونک و واگنالز.)۱302 ،3
تلقین ،فرو نشاندن هر نوع «آموزه» یا «بـاور» در ذهـن فـرد اسـت کـه منجـر بـه ایجـاد تصـوری
تزلزلناپذیر نسبت به حقایق آن در ذهن ميشود؛ به طوری که فرد درهای ذهن خود را به هر احتمـالي
دایر بر خطا بودن آن آموزه یا باور ميبندد .تلقین ،اصطالحي بسیار پیچیده و ضـمني اسـت و اگـر چـه
معنای اصلي آن آموزشي است ،اما با جابجایي ایدئولوژی سیاسي آن ،معاني منفي بـه دسـت مـيآورد و
معموالً با همان معني منفي مورد استفاده قرار ميگیرد .این اصطالح دارای دو بعـد اساسـي آموزشـي و
ایدئولوژیک است .اسـتبداد در روابـآ آموزشـي و اسـتفاده از اسـترات یهـای روششـناختي بـر اسـاس
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محدودیتها به طور مداوم با منع آزادی بیان ،احساس مسـوولیت و وجـدان بیـدار در ارتبـاط اسـت کـه
ماهیت تلقین توسآ آموزش را نشان ميدهد« .دیویي» با این اسـتدالل کـه قـدرت بـر خـالت توافـق
دموکراتیک است ،معتقد است آموزش و پرورش اقتدارگرا ،با تلقین برابر است (مومانو.)۹3 ،22۱2 ،۱
برای رویکرد فلسفي تلقین ،سه نوع استاندارد وجود دارد :الف ـ یک روش خاص آموزش (روش
آموزش تلقیني) ب ـ یک محتوای خاص از آموزش ج ـ یک هدت خاص در آموزش (آیبید ،2223 ،به
نقل از پارکر)222۲ ،

در روش تدریس تلقیني ،دانشآموز اجازه ندارد استداللهایي متضاد و فراتر از سطح کالس را مطرح
و در یک معنا ،ابراز وجود کند .ممکن است دیدگاه متناقض جزئي وجود داشته باشد که به ظاهر
نشاندهنده باز بودن کالس است و اغلب برای حفظ ظاهری صداقت و برتری علمي انجام ميشود ،اما
این روش تدریس برای دستکاری ذهن دانشآموز و استثمار فکری او است .به عقیده لورا ،در این
روش زماني سؤالي پیش ميآید که عقاید گزارهای توسآ یک نفر مطرح ميشود .در چنین روشي است
که تصدیق عقاید و باورهای آن فرد بدون درک از زمینههای الزم تصدیق آن باور انجام ميشود (لورا،
 ،۱3۹3به نقل از پارکر.)222۲ ،
3

تلقین 2در حوزه روانشناسي و تلقین در فلسفه تعلیم و تربیت ،معنای متفاوتي دارند .در این پ وهش،
معنای تلقین در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت مطرح است.
در ادبیات انگلیسي تعاریف تلقین ،در حالت کلي بیشتر در رابطه با روابآ بین فردی و به طور وی ه
به ارزشهای اخالقي برميگردد (وایت و اسنوک ،۱302 ،به نقل از مومانو )22۱2؛ اما در ادبیات فرانسه،
تلقین نه در جایگاه سطح فردی ،بلکه بیشتر در سطح سازماني مطرح است .این واقعیت وجود دارد که
تلقینهای یک معلم به دانشآموزان قابل انتساب است؛ اما نکته جالبتر دانستن این است که نظام
آموزشي به عنوان کل یک سازمان است که از تلقین استفاده ميکند ،به شرطي که بتوانیم مدرسه را
به عنوان یک ابزار ایدئولوژیک در نظر بگیریم که قادر به توسعه نظام سیاسي و اجتماعي باشد و
بتواند افراد را به خدمت نظام درآورد (مومانو.)22۱2 ،
تلقین ،زماني رخ ميدهد که فرض مجموعهای از حقایق ،تمام جنبههای یادگیری را تحتالشعاع
قرار دهد و دانشآموزان ،آن حقایق را معنادار تلقي کرده و مجبور باشند بر اساس آن صحبت یا عمل
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کنند (مک دونا ،22۱۱ ،به نقل از ریچارد .)22۱3 ،در چنین مواردی معلمان ،دانشآموزان را وادار به مطابقت با
خود ميکنند و اینکه آیا آنها آزادانه باورهای خاصي را پذیرفتهاند یا نه ،اهمیتي ندارد .برخي معلمان
برای رسیدن به این نتیجه از هر شیوه و روشي استفاده ميکنند .همچنین تلقین ،فقآ یک بيتوجهي به
شواهدی که در تضاد با باورهای ما هستند ،نیست؛ بلکه یک تحریف عمدی یا سوءاستفاده از شواهد
است .تلقین ،آموزش باورها یا اعتقادات به عنوان درست و حقیقت بدون ارائه دالیل ،شواهد و توجهات
حمایتکننده از چنین باورهایي است (دیزن ،۱3۹1 ،به نقل از ریچارد .)22۱3 ،چنانچه اصل الزام آموزش و
پرورش در بهرهگیری از روشهای صرفاً اخالقي مورد توافق همگان باشد ،بالفاصله به این نتیجه
ميرسیم که در امر آموزش ،نباید به تلقین پرداخت .تلقین به این جهت که قهراً حرمت عقالني بودن
فرد را نگه نميدارد ،از نظر اخالقي غیر قابل قبول است و نميتوان آن را همپای تعلیم قرار داد .به این
ترتیب نه تنها در رده تعلیم قرار نميگیرد؛ بلکه وقتي از نظر اخالقي قابل قبول نباشد ،اصوالً نباید به آن
ارتکاب ورزید (بارو ۱و ودز.)۱30۲ ،
برای اینکه امری را تلقیني بدانیم ،وجود چهار شرط در آن ضروری است۱ :ـ محتوا؛ القای یک مسوله
اعم از اینکه از نظر منطقي الزامي یا محتمل باشد .در مورد مسائل عقیدتي است که احتمال تلقین شدن
آن بیشتر ميشود؛ 2ـ تعهد تزلزلناپذیر؛ تلقینکننده کساني را وادار ميکند تا درباره قضایای اثباتناپذیر،
باورهای تزلزلناپذیری حاصل کنند؛ 3ـ روش؛ برای ایجاد تعهد تزلزلناپذیر طراحي نوعي ترغیبهای
غیرمنطقي ضرورت خواهد داشت؛ 1ـ قصد و عزم؛ قصد و عزم از نظر منطقي به مفهوم تلقین وابسته
است .این قصد ماهیتاً یک قصد واقعي است و ممکن است با قصد اظهاری تطابق داشته یا نداشته باشد.
اگر تطابق وجود داشته باشد ،مشکلي در کار نیست؛ اما اگر چنین تطابقي موجود نباشد ،بدیهي است که بر
اساس مدارک مرتبآ با موضوع ،قصد واقعي مقدم خواهد بود (بارو و ودز.)۱30۲ ،
باقری ( )۱3۹1معتقد است که برخي ،معیار تلقین را بر حسب موضوع یا مادهای که به دیگران انتقال
داده ميشود ،معین ميکنند؛ به عبارت دیگر ،هر جا آیین یا مجموعهای از اعتقادات مطرح باشد ،تلقین
زمینه ميیابد ،اما «موضوع» معیار دقیقي برای بازشناسي تلقین نیست؛ زیرا در قلمرو علم و دانش ،یعني
اعتقادهای مدلل ميتوان برای تلقین بابي گشود؛ زیرا چندان دشوار نیست که از علم« ،آیین» بسازند و
آنگاه به تلقین آن بپردازند .برخي دیگر ،معیار را نه در موضوع ،بلکه در «روش» جستوجو کردهاند .اگر
داعیهای چنان باشد که نتوان به روش عیني آن را آزمون کرد ،انتقال آن به دیگران ،تلقین خواهد بود؛
1- Barrow
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اما تحقیقپذیری ۱یا ابطالپذیری 2که روشهای آزمون عیني معرفي کردهاند ،نميتوانند معیار کامل
تمیز موارد تلقین باشند .در نتیجه معیار قابل قبول برای تلقین را تحت عنوان «شیوه عرضه مطالب» یا
نگرش 3در عرضه مطالب معرفي ميکند.
اگر چه نظام آموزش رسمي در گذشتهای نه چندان دور ،با چالشهایي اساسي مواجه بـوده ،امـا ایـن
چالشها با گذر زمان بیشتر شده و نیاز به تجدیـدنظر اساسـي در رویکـرد آمـوزش رسـمي ،بـه وضـوح
احساس ميشود .یکي از تبیینهای مسلطي که در این ارتباط مطرح شده ،اشتباه تـاریخي اسـت کـه در
تاریخ نظام آموزشي رخ داده است .در واقع از زماني که تأمین آموزش همگاني ،جـزو وظـایف دولـتهـا
درآمد ،به مشارکت سازمانهای مدني ،نهادها و مؤسسات و مانند آنها توجه جـدی نشـد و ایـن توجـه
نداشتن ،موجب ایجاد این نگرش غلآ شد که آموزش مطلوب ،همان آمـوزش رسـمي و اغلـب دولتـي
است .در حالي که در کنار آموزش رسمي ،مفهوم آموزش غیررسمي نیز وجود دارد که ضمن اشـتراک در
هدت آموزش و یادگیری افراد ،به لحاظ وی گيهای ساختاری ،سازماني و مانند آنها ،متفاوت از آموزش
رسمي است .از نظر ایلیچ« :امروزه مدرسه بر آموزش رسمي متکي است»؛ همان طور کـه روزی کلیسـا
معرت و نماد مذهب رسمي بود ،بيگمان به زودی ثابت خواهد شد که رابطه مدرسه بـا آمـوزش همـان
قدر است که رابطه پزشک ـ جادوگر با بهداشت همگاني .عنوان آموزش غیررسـمي ،1در دهـه  ۱3۲2در
غرب مطرح شد و در دهـه  ،۱302پـذیرش بیشـتری پیـدا کـرد و کـومبز ( )۱33۲بـه عنـوان یکـي از
نظریهپردازان آموزش غیررسمي ،این آموزش را به شرح زیر ،تعریف ميکند :آموزش غیررسـمي عبـارت
از هر گونه آموزش منظم و سازمان یافته ،خارج از نظام آموزش رسمي اسـت کـه فرصـت یـادگیری را
برای فرد فراهم ميآورد (منطقي.)۱3۹1 ،
نکته مهمي که در آموزش رسمي و غیررسمي در ادبیات جهاني مغفول مانده ،اثرات مخربي اسـت
که این آموزشها ميتوانند به همراه داشته باشند .آموزش غیرمستقیم و غیررسمي را باید بیشـتر بـه
صورت یک ابزار کارآمد فرض کرد که در عین استفاده مثبت ،ميتواند بـه صـورت منفـي نیـز مـورد
استفاده قرار گیرد .مدتها است که در نظام آموزشي ایران با تکیـه بـر روشهـای سـنتي ،بـه ویـ ه
ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Verifiability
2- Falsifiability
3- attitud
1ـ اصطالح آموزش غیررسمي " ،"Informal learningاصطالحي تقریباً نوپدید است و به همین سبب است که آموزش
غیررسمي با معادلهایي مانند Informal , Non Formal, lifelong Education :و نظایر آن ،به کار برده شده است.
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روشهای سخنراني ،شاگردان را به حفظ و تکرار مفاهیم علمي ترغیب مـيکننـد .علیـرغم اینکـه در
محافل علمي و تربیتي و حتي اجرایي ،از فعـال بـودن شـاگرد ،رشـد فکـری و آزاداندیشـي صـحبت
ميشود ،اما عمالً چنین نظرهایي جنبه شعارگونه به خود گرفتهاند .با وجود اینکه در قـرن  2۱زنـدگي
ميکنیم و شاهد تغییر در همه جنبههای زندگي هستیم ،اما آموزش ما همچنان بر اسـاس روشهـای
قرن  ۱3است .تعلیم و تربیت رسمي و غیررسمي در ایران ،درگیر نوعي جهتگیری شبهتربیتـي شـده
که بیشتر به سمت تلقینگرایي سوق دارد.
هدت از انجام این پ وهش ،بررسي علل تلقینگرایي در نظام آموزش رسمي و غیررسـمي و ارائـه
راهکارهای برونرفت از آن ،متناسب با فرهنگ اسالمي است تا با شناسایي عوامل و ارائه راهکارهای
بومي و متناسب با فرهنگ و آموزه های اسالمي ،بتوان گامي مؤثر در جهـت بهبـود نظـام آموزشـي
برداشت .سؤاالت مطرح شده در این پ وهش عبارتند از :عوامل مؤثر بر شکلگیری تلقـینگرایـي در
آموزش رسمي کدام است؟ راهکارهای پیشـنهادی بـرای کـاهش تلقـینگرایـي در آمـوزش رسـمي
چیست؟ چه عواملي بر شکلگیـری تلقـینگرایـي در آمـوزش غیررسـمي مـؤثر اسـت؟ راهکارهـای
پیشنهادی برای کاهش تلقینگرایي در آموزش غیررسمي کدام است؟

2ت روش
روش پ وهش  ،تحلیل و تفسیر مفهومي و تحلیل استعالیي است .در روش تحلیل و تفسیر مفهومي،
مفاهیم به صورت تحلیلي مورد بررسي قرار ميگیرند تا عناصر معنایي یک مفهوم ،روابآ میان مفهوم
با سایر مفاهیمي که به نحوی با آن ارتباط دارند ،مـورد کـاوش قـرار گیـرد .ایـن روش دارای فنـون
زیادی است که به دو مورد آن اشاره ميکنیم :الفـ بررسي بافت یا سیاق مفهوم :منطق این شیوه آن
است که یک کلمه ميتواند معاني مختلفي داشته باشد .بنابراین باید به بافت جملههایي کـه آن را در
برگرفتهاند ،توجه کرد تا معلوم شود چه معنایي از آن مراد شده است .بـ تحلیـل بـر حسـب مفهـوم
متضاد :از آنجا که مفاهیم متضاد با هم جمع نميشوند ،وجود برخي وی گيها در یکي از آنها ،حاکي
از فقدان آنها در مفهوم دیگر است .در روش تحلیل استعالیي نخست ،پدیدهای توصیف مـيشـود و
سپس ،وجود چیزی به منزله شرط الزم برای آن در نظر گرفته ميشود (باقری.)۱3۹3 ،
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3ت یافتهها
1ت3ت عوامل مؤثر بر شکلگیری تلقینگرایی در آموزش رسمی
آموزش رسمي عبارت از یک نظام آموزشي مدون ،سلسله مراتبي و رتبهبندی شده بـه ترتیـب تـوالي
زماني است که در بازه بین ابتدایي در سطح پایین و آموزش عالي در سطح بـاال ،سـاختاربندی شـده
است (دمیرل .)2223 ،آموزشهای رسمي ،آموزشهای دارای ساختار ،هدت ،برنامـهریـزی ،روشهـای
تدریس و ضوابآ پذیرش است و فرق آن با آموزش غیررسمي در این اسـت کـه آمـوزش رسـمي در
داخل نظام آموزش و پرورش رسمي کشور صورت ميپذیرد .در این بخش ،عوامـل آمـوزش رسـمي
مؤثر بر تلقینگرایي را شناسایي کرده و به ارایه راهکارهای برونرفت از آن ميپردازیم.
1ت1ت3ت محتوای تلقینی :هنگامي که محتوای آموزشي ما حاوی این پیام باشد کـه «بینـدیش
همانگونه که ما مياندیشیم و جرأت سؤال و تردید نداشته باش» ،تعهدی تزلزلناپذیر در ذهن متعلم
فرو مينشاند .بنابراین جنبه تلقیني به خود ميگیرد ،حرمت عقالني بودن فـرد محفـوظ نمانـده و بـا
مخاطبان تعلیم و تربیت به عنوان وسیله برخورد ميشود .در اینجا تنها ماهیت (آموزهمحـور) موضـوع
نیست که شرایآ تلقین را به وجود ميآورد ،بلکه پایمال کردن حق انتخاب و قضاوت شاگردان اسـت
که تعلیم را به تلقین ميکشاند (حیدری و نصر بختیـاری .)۱3۹۹ ،الزم به ذکر است بسیاری از متخصصان
تعلیم و تربیت ،تلقین را فقـآ در مرحلـه اجـرا شـده آن در نظـر گرفتـه و از مرحلـه قصـد شـده آن
بازماندهاند .در واقع آنچه باعث تلقین ميشود ،تنها ابهت گوینده یا انتقالدهنده یـک محتـوا نیسـت؛
بلکه برای برقراری «اندیشه کن همانگونه که ما مياندیشیم» الزم است که محتوا بـا اندیشـههـای
خود یا گروه مورد نظر مطابقت داده شود و این کار مستلزم «تحریف» است که مقدم بر مرحله اجـرا
شده ،یعني مرحله قصد شده است .بنابراین جنبهای دیگر از تلقین خود را به ما مينمایاند.
به عنوان مثال تأکید بر محتوا در آموزش فلسفه را ميتوان در نظر گرفـت .مشـکل از آنجـا آغـاز
ميشود که فلسفه را ،معرفت به امور کلي احوال موجودات مانند وحدت و کثرت ،وجـوب و امکـان و
حدوث و قدوم تعریف ميکنند و گمان ميکنند آموزش فلسـفه بـه کودکـان و نوجوانـان بـه معنـای
تدریس اندیشههای «افالطون»« ،ابنسینا»« ،کانت» و ...است و فلسـفه را محـدود بـه بحـثهـای
دانشگاهي و به عنوان یک واحد درس در نظر ميگیرند.
1ت1ت1ت3ت تحریف :تحریف لفظي هنگامي روی ميدهد که در ظاهر و لفـظ سـخن شـخ ،
تصرت شده و جمالت وی را کم و زیاد کنند .هنگامي که تصرت در لفظ نباشد ،بلکه لفظ به گونهای
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معني و تفسیر ميشود که خالت مقصد و مقصود گوینده است ،در این صورت تحریف معنوی صورت
گرفته است .در یک جمله یا متن ممکن است تحریف ظاهری اتفاق نیفتـاده باشـد؛ امـا بـه گونـهای
توجیه و تفسیر شود که برخالت اصل آن باشد .از آنجا که گفتهها و قضایای تاریخي ،از یـک طـرت
علل و انگیزه و از طرفي هدت و منظور دارند ،بنابراین اگر علل ،انگیزه ،هدت و منظور یک گفتـه یـا
واقعه متفاوت از اصل آن نشان داده شود ،در این صورت ميتوان از تحریـف معنـوی کـه منجـر بـه
تلقین خواهد شد ،سخن به میان آورد (مطهری.)۱3۹0 ،
به عنوان مثال اگر در عرصه تربیت دیني ،هدت شهیدان که هدفي عالي و مقدس ،یعنـي تحقـق
روحیه شهادت و ایثارگری در تمام وجوه شخصیتي انسان بوده ،فقآ به عنوان یک شـعار ،سـخنراني،
سمینار یا نصب تابلو در مکانهای متفاوت تحقق بخشیده شود ،هدت عالي شـهیدان دچـار تحریـف
معنوی شده و به تلقین در گیرنده پیام منجر خواهد شد.
2ت1ت3ت روش تدریس من عالنه :هـر موضـوعي ــ اعـم از آمـوزه یـا دانـش عینـي ـ در صـورت
بهرهگیری از روش ارائه غیراخالقي یا غیرعقالني ،مستعد آن است که به امری تلقیني تبـدیل شـود .یعنـي
اگر فرآیند تدریس به گونهای اجرا شود که دانشآموزان پس از اتمام درس هـیچ اسـتداللي را در باورهـای
خود ـ که ميتواند باورهای دیني ،اخالقي ،سیاسي ،و ...باشد ـ معتبر ندانند و هیچ دلیل آن را مجـاب نکنـد
تا درباره باورهای خود تجدیدنظر کنند ،ميتوان ادعا کرد که این معلم روش تلقـینآمیـز را بـه کـار گرفتـه
است .در این روش ارائه درس ،که اغلب اوقات از آموزش تمایز یافته ،از فرد تلقـین شـده انتظـار مـيرود از
چیزی که یاد گرفته ،سؤال نپرسد (ویلسون )۱3۲1 ،۱و حتي ممکن است معلم ،برای رد هرگونه تردید یا ایـراد
نسبت به این آموزهها ،پاسخهای از پیش تعیینشدهای را در ذهن شاگردان فرو نشاند .طبـق بررسـيهـای
صورت گرفته ،اغلب دانشآموزان نظام آموزش و پرورش ایران قدرت تجزیه و تحلیل مسـائل را ندارنـد ،از
یادگیری لذت نميبرند و با مهارتها و اندیشهها به طور انتقادی فکر نميکنند .برای بررسي اینکه وضـعیت
دانشآموزان کشور ما در رابطه با تفکر نقادانه که محصول نظام آموزشي و نحوه تدریس معلمان اسـت ،بـه
چه صورت است ،به یافتههای سومین مطالعه بینالمللي ریاضیات و علوم ( )Timss2اشـاره خواهـد شـد .از
بین  1۱کشور شرکتکننده ،جایگاه کشور ایران در درس علوم پایه سوم راهنمـایي  30و در درس ریاضـي
 3۹است .همچنین از  33کشور شرکتکننده در علوم پایـه دوم راهنمـایي نیـز ،ایـران جایگـاه  33و از 1۱

1- wilson
2- third international mathematics and science study
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کشور شرکتکننده در ریاضي ،جایگاه  3۹را به خود اختصاص داده است .این مطالعات نشان مـيدهـد کـه
دانشآموزان نظام آموزش و پرورش ایران در سطوح استداللي منطقـي حـل مسـوله و توجیـه منطقـي در
درس ریاضي ضعیف هستند (مطالعات تیمز ،به نقل از یزدان پور ،یوسفي و حقاني.)۱3۹۹ ،
3ت1ت3ت است اده ابزاری از آموزش و پرورش :برای ایجاد جامعهای فاقد اختالفات عقیـدتي،
باید افراد و گروههای قدرتمندی وجود داشته باشند تا بتوانند ارزشهای خود را بـه دیگـران تحمیـل
کنند .در چنین جامعهای ،آموزش و پرورش به عنوان ابزاری برای ایجاد برنامههای آموزشي که هدت
آنها حفظ قدرت گروهي مشخ است ،تبدیل خواهد شد ،نه برنامههایي که باعث افـزایش قابلیـت
فرد در مداخالت مؤثر اجتماعي ميشود .بنابراین آمـوزش و پـرورش مـيتوانـد بـرای از بـین بـردن
اختالفات عقیدتي ،فکری ،تلقین و تحمیل مجموعهای ارزشهای معین به کار رود که تلقینگرایي به
عنوان امری عادی ،جای خود را در آموزش باز ميکند (عالقبند.)۱33۱ ،
2ت3ت راهکارهای پیننهادی برای کاهش تلقینگرایی در آموزش رسمی
1ت2ت3ت محتوای دانشآموز محور :اگر چه موضوعات درسي به خودی خود مهم هسـتند ،امـا
در مقام مقایسه با موفقیت و جایگاه دانشآموز ،در مرتبه دوم قرار ميگیرند .بـه بیـان دیگـر ،مـواد و
محتوای درسي همیشه اهمیت و ارزش خود را در ارتباط با یادگیرنده پیدا ميکنند .بنـابراین موضـوع
درسي باید وسیلهای برای فراهم کردن شرایآ و امکانات رشد و تکامل طبیعـي و سـالم دانـشآمـوز
باشد .با این وصف موضوعات درسي به خودی خود هدت نیستند؛ بلکه وسـایل ،شـرایآ و بسـترهای
مناسبي برای رشد همهجانبه دانشآموزان به حساب ميآیند .به عنوان مثال ميتوان از آموزش فلسفه
چنین برداشت کرد که فلسفه ،روش درست اندیشیدن ،راه خردمندانه زیستن و کوشش برای شناختن
هستي است .تمام شاخههـای فلسـفه از یـک سـو منبـع روشـنبخـش همـه اهـدات و برنامـههـا و
کارکردهای آموزشي و تربیتي به حساب ميآید و از سـوی دیگـر ،عهـدهدار هـدایت زنـدگي و روش
درست اندیشیدن و راه خردمندانه زیستن به کودکان و نوجوانان است .تفکر آدمـي از دوران دبسـتان
میداندار رفتار ميشود و به همین دلیل باید از همین دوران ،آموزش اندیشه درست را به دانشآموزان
آموخت تا ساختار رواني ـ شناختي ـ رفتاری آنها ،به رشد مطلوب خود برسد (ندیمي.)۱300 ،
2ت2ت3ت روش تدریس فعال :تأکید بر فعال بودن دانشآموز را ميتوان در طول تاریخ آمـوزش و
پرورش مشاهده کرد .بر همین اساس ،روشهای تدریس جدید بنا شده است (سیف .)۱3۹۲ ،دانشآموزاني
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که از طریق «یادگیری فعال» ۱به یادگیری ميپردازند ،نه تنها بهتر یاد ميگیرند ،بلکه از یادگیری لـذت
بیشتری ميبرند؛ زیرا به جای اینکه شنونده صرت باشند ،فعاالنه در جریان یـادگیری مشـارکت کـرده و
خود را مسوول یادگیری خویش ميدانند .آموزش و پرورش از مهمترین نهادهـای اجتمـاعي اسـت و در
واقع کیفیت فعالیتهای نهادهای اجتماعي تا اندازه زیادی به چگـونگي عملکـرد آمـوزش و پـرورش در
رشد قوه قضاوت صحیح ،مسوولیتپذیری ،خودآگاهي ،ایجاد روحیه خالق ،نقاد و متفکـر در برخـورد بـا
مسائل فردی و اجتماعي در افراد بستگي دارد .آموزش و پرورش ميتواند به طـور مسـتقیم بـا آمـوزش
تفکر انتقادی و حل مسوله به کودکان و نوجوانان ،بخشي از وظیفه خود را به نحـو احسـن انجـام دهـد
(گاردنر و جولر  .2)2000از جمله این روشهای نوین ،حل مسوله و تفکر انتقادی است.
1ت2ت2ت3ت آموزش سل مفئله :زماني که یادگیرنده با موقعیتي روبهرو شود کـه نمـيتوانـد بـا
استفاده از اطالعاتش به این موقعیت پاسخ دهد ،یا زماني که هدفي دارد و نميتواند برای رسیدن بـه
آن ،راهي پیدا کند ،ميگوییم با مسوله روبهرو شده است (سیف .)۱3۹۲ ،یادگیری مبتني بر حل مسـوله،
از نظریات مکتب «پراگماتیسم» و باالخ شخ «دیویي» برگرفته شده است .به خصوص کـه او
معتقد بود معلمان باید با دانشآموزان ،همچـون کاوشـگران طبیعـي رفتـار کننـد (شـعارینـ اد.)۱3۹۲ ،
همچنین برخي تفکر انتقادی و حل مسوله را یکي ميدانند .تفکر انتقادی در حالي که جـزء الینفکـي
از حل مسوله است ،اما کل آن نیست (وود وارد .)۱33۹ ،حتي با توجه به موقعیتهـای متنـوع زنـدگي و
مسائل مختلف فراروی انسان ،ميتوان یک رشته اصول کلي را در نظر گرفت که تقریباً در همه نـوع
مسائل انساني کاربرد دارد .کلید شناسایي یا پیدا کردن مسوله ،کنجکاوی و نارضایتي اسـت .بنـابراین
آموزشگاهها نباید به دادن مسائل تعریف شده بـه دانـشآمـوزان اکتفـا کننـد؛ بلکـه بایـد آنهـا را از
خردسالي عادت دهند تا سؤال پرسیده و خودشان مسوله بیافرینند.
2ت2ت2ت3ت آموزش ت کر انتقادی :یکي از توانایيهای ذهني ارزندهای که دانشآموزان باید در
مدارس کسب کنند این است که شنیدهها ،خواندهها ،اندیشهها و اعتقادات مختلفي را کـه در زنـدگي
با آنها روبهرو ميشوند ،ارزشیابي کرده و درباره آنها تصمیمات منطقي بگیرند .این توانـایي ارزنـده،
«تفکر انتقادی» نام دارد .برک 3برای تفکر انتقادی ،شش جزء در نظر گرفته و آنها را اجـزای اصـلي

1- Active lerning
2- Gardner&jewler
3- Burke
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تفکر انتقادی عنوان کرده است .با آموزش این الگو به دانشآموزان و دانشجویان ،ميتوان آنها را در
نقادی درست ،یاری کرد.
ـ تشخی و مورد پرسش قرار دادن :فرضهایي که زیربنای نظرات هستند را مورد شناسایي قرار
داده ،درستي ،ارزش و اهمیت آنها بررسي شود و از شرایآ عمل آگاهي به دست آید.
ـ تصور و کشف گزینههای جدید تفکر و عمل کردن :تفکر انتقادی نیازمند این توانایي اسـت کـه
گزینههای دیگر اندیشیدن و عمل کردن به شیوههای موجود ،تصور و کشف شود تا شرایآ و مبنـای
آنها بررسي شود.
ـ گسترش شکگرایي اندیشمندانه :ذکر این نکته به این معني نیست که نبایـد هـیچچیـز را بـاور
کرد ،بلکه به این معناست که اعتقادات باید با تجزیه و تحلیل انتقادی و براهین قوی همـراه بـوده و
همآهنگ با واقعیت باشند.
ـ رعایت احتیاط در پیشبیني آینده :هیچوقت نميتوان آینده را به طور دقیق و صحیح پیشبینـي
کرد؛ بلکه ميتوان اندیشید ،حدسهای خوبي زد و اینگونه تصور کرد که اگـر رونـد کنـوني فعالیـت
ادامه یابد ،احتماالً چه چیزی اتفاق ميافتد.
ـ در نظر گرفتن تناقضات دروني بحث مورد نظر :زمـاني کـه از «نـوام چامسـکي» ،زبـانشـناس
معروت ،درباره دالیل جنگ عراق پرسیدند ،گفت دالیلي که به ما ارائه شده ،احتماال نميتواند دالیـل
واقعي حمله به عراق باشد .این دالیل از نظر دروني ،دارای تناقض است.
ـ شناسایي منابع :نخستین منبعي که در موتورهای جستوجوگر قرار دارد ،ممکن است اصليترین
منبع برای مطالب مورد نیاز ،نباشد .منابع بسیاری موجود است که گرایش ایدئولوژیکي خاصي دارنـد؛
بنابراین الزم است اظهاراتشان درباره فلسفه آنها خوانده شود (برک.)2223 ،
3ت2ت3ت تربیت شهروندی
اگر چه آموزشهای مدني یا شهروندی به شکلهای مختلف در بیشتر کشـورها متـداول بـوده ،امـا
استفاده ابزاری از آموزش و پرورش باعث شده که امروزه اغلب مردم فاقد آموزشهای الزم برای انجام
فعالیتهای اجتماعي خود باشند که این موضوع منجر به بروز مشـکالتي در جامعـه شـده اسـت .لـذا
ضرورت آموزش شهروندی خصوصاً در کشورهای در حال توسـعه ،کـامالً احسـاس مـيشـود و ایـن
ضرورت توسآ نهاد آموزش و پرورش که نقش اساسي در تربیت شهروندان جامعه دارد ،برآورده خواهد
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شد .ادبیات تعلیم و تربیت به طرز چشمگیری با مقوله شهروندی گـره خـورده اسـت (لـي ،222 ،۱پریـور،2

 ،222۱دنیسون ،۱332 ،3مک الرن .)۱33۹ ،تربیت شهروندی به زعم پریور ( )222۱عبارت از تجلیات کالمي،
نموداری یا تصویری ،اصول ،مفروضات و چارچوبهایي است که متخصصان برای تربیـت شـهروندی
ضروری ميدانند .تربیت شهروندی به آن بخش از فعالیتهای تربیتي اطالق ميشـود کـه در اشـکال
1
رسمي و غیررسمي ،افراد یک جامعه را برای عضویت در جامعه سیاسـي آمـاده مـيکنـد (تـورني پورتـا ،
 .)۱33۱در چشمانداز ملي ،فلسفه اصلي تربیت شهروندی ،دستیابي به مقاصدی چون وفاداری بـه ملـت،
افزایش دانش و آگاهي افراد از تاریخ و ساختار مؤسسات سیاسي ،ایجاد نگرش مثبت نسبت به قدرت و
اقتدار سیاسي ،تسلیم شدن در مقابل قانون و هنجارهای اجتماعي ،اعتقاد به ارزشهای بنیادین جامعـه
نظیر تساوی ،برابری ،عالقه ،مشارکت سیاسي و مهارت در تجزیـه و تحلیـل ارتباطـات سیاسـي اسـت
(هودسن .)222۱ ،با توجه به تغییرات ایجاد شده در جوامع امروزی تحت تأثیر صنعتي شدن ،شهرنشـیني،
ارتباطات و جهاني شدن ،باید به نقش بيبدیل آموزش شهروندی در جوامع اذعان داشت .شکي نیست
تربیت شهروندان خوب یکي از مهمترین فعالیتهای اکثـر نظـامهـای تعلـیم و تربیـت در بسـیاری از
کشورهای دنیا است؛ به طوری که در گزارش مطالعه تربیت شهروندی انجمن بینالمللـي ارزشـیابي و
پیشرفت تحصیلي آمده است که تمامي جوامع معاصر دارای این نگراني و دلمشغولي عمیق هستند که
چگونه نوجوانان و جوانان خود را برای زندگي شهری و شهروندی آماده کرده و راه و رسم مشارکت در
مسایل اجتماعي را به آنها بیاموزند (توبیاس.)۱330 ،1
اگر چه بنیادهای اساسي شهروندی در خالل سالها تغییر نکرده (چیودو ۲و لیزا ،)2221 ،0اما به دلیل
رویکردها ،حوادث و روندهای مختلفي که در دنیای معاصر حادث شده ،این موضوع به موضوع روز
اغلب کشورها تبدیل شده است .رویکردهای قرن جدید و مالحضات فوری آن است که چگونه ميتوان
مردم را برای چالشها و نبود قطعیتهای زندگي با تغییرات سریعتر آماده کرد (ایچیلو.)۱33۹ ،۹

1- Lee
2- Prior
3- Dennision
4- Torney – Purta
5- Tobias
6- Chiodo
7- Leisa
8- Ichilov
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در گزارش اخیر مطالعه تربیت شهروندی انجمن بینالمللي ارزشیابي و پیشرفت تحصـیلي آمـده
است که تمامي جوامع معاصر دارای این نگراني و دلمشغولي عمیق هستند که چگونـه نوجوانـان و
جوانان را برای زندگي شهری و شهروندی آماده کرده و راه و رسم مشارکت در مسائل اجتمـاعي را
به آنها بیاموزند (تورني پورتا .)۱33۱ ،در همین گزارش آمده است که تربیت شهرونداني فعال و مؤثر،
یکي از هدتهای مهم و کلیدی در برنامه درسي بسیاری از کشورها بوده است (کندی.)۱33۱ ،۱
در همین راستا تقریباً بیشتر کشورهای دنیا ،برنامه تربیتـي خـود را تنظـیم کـردهانـد .آمـوزش و
پرورش ایران نیز «برنامه آموزش و پرورش ایران»  ۱122را بـر همـین اسـاس و نیـز وی گـيهـای
خاص خود تنظیم کرده است .بررسيها نشان ميدهد که در بعضي کشوررها مانند کانادا ،وی گيهای
ذیل برای شهروند خوب معرفي شده است۱ :ـ توانایي برای مذاکره و مشارکت با دیگران ،احترام به
تفاوتها و تضادها ،گوش دادن سازنده به دیگران ،توانایي به دست آوردن اطالعات و بیان عقاید و
ایدهها؛ 2ـ اطمینان و جرأت برای فراکنشي عمل کردن ،داشتن عقاید مسـتقل ،عمـل مسـتقالنه و
مسوولیتپذیری؛ 3ـ دانش درباره اموری چون نحوه سازمانیـافتن جامعـه ،عملکـرد دولـت ملـي و
محلي ،آگاهي از عقاید و دیدگاههای اساسي احزاب سیاسي عمده کشور ،ایدئولوژی و فلسفه سیاسي
(بورن.)۱33۲ ،2

وارال ( )۱332معتقد است آموزش و پرورش آینده باید اهدات زیر را پيگیری کند۱ :ـ ایجاد یک
اعتقاد و ایمان قطعي به وجود خداوند قادر متعال؛ 2ـ ایجاد یک هنجار اخالقي؛ 3ـ ایجاد گرایش به
تشکیل جامعه بشریت؛ 1ـ ایجاد روحیه درک برابری برای همه موجودات بشری؛ 1ـ ایجـاد روحیـه
استفاده از حداکثر قابلیت خدمت؛ ۲ـ مجهز شدن هر فرد به مهارتهای قضاوت انتقـادی ،مبادلـه و
مراوده مؤثر ،آموزش مستمر و مادامالعمر و کار گروهي برای ارائه خدمات بهتر
دلورز ( )۱3۹2معتقد است کمیسیون آموزش و پرورش برای قرن بیست و یکم یونسکو ،چهار رکـن
اصلي را برای آموزش و پرورش قرن جدید بر ميشمارد۱ :ـ یادگیری برای دانستن؛ 2ـ یـادگیری بـرای
انجام دادن؛ 3ـ یادگیری برای با هم زیستن؛ 1ـ یادگیری برای بودن این چهار محور معرت رویکـردی
که هدت آنها شکوفایي کامل فرد و دستیابي به انسان کامل یا انسان یکپارچه است .اگرچه یادگیری
فينفسه لذت بزرگي به حساب ميآید ،اما یادگیری برای یادگیری ،انجام نميشود .هـدت عـالي انـواع

1- Kennedy
2- Born
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چهارگانه یادگیری رشد در سطوح فردی و اجتماعي است .حرکت به سوی دستیابي به جامعه یادگیرنده
و جامعه مسوول در قبال دیگران است که آحاد مردم و زنان آن موجودات حقیقتـاً اجتمـاعي هسـتند و
ميتوانند حیاتي آهنگین و متوازن نه تنها در میان خود ،بلکه در میان طبیعت یا هستي برقرار کنند.
تحقیقي با عنوان اسالم ،دموکراسي و تربیت شهروندی؛ بررسي برنامه درسي مطالعات اجتمـاعي در
کشور پاکستان انجام شده که هدت عمده آن ،استفاده از برنامه درسي برای ساختن شهرونداني صبور،
متعادل و روشنفکر است .نتایج این تحقیق حاکي از آن است که مدل تربیت شهروندی کشور پاکستان
به طور عمده بر تربیت مذهبي مبتني است .در این مدل ،هدت عمده ،چگـونگي پـرورش شـهرونداني
است که از طریق آموزههای قرآني به دولت و محل زندگي خود وفادار ميمانند و نتایج نشان مـيدهـد
که ميتوان مدلي مبتني بر آموزههای اسالمي برای تربیت شهروندی ارایه کرد (افتخار.)2221 ،
3ت 3ت عوامل مؤثر بر شکلگیری تلقینگرایی در آموزش غیررسمی
درکنار آموزش رسمي ،مفهوم آموزش غیررسـمي نیـز وجـود دارد کـه ضـمن اشـتراک در هـدت آمـوزش و
یادگیری افراد ،به لحاظ وی گيهای ساختاری ،سازماني گسترده و مانندآنها ،متفاوت ازآموزش رسمي است .امـا

نکته مهمي که در آموزش غیررسمي در ادبیات جهاني مغفول مانده ،اثرات تخریبي آمـوزشهـای اخیـر
است .به این معنا که آموزش غیرمستقیم و غیررسمي را ميتوان به صورت یـک ابـزار کارآمـد در نظـر
گرفت که در عین استفاده مثبت ،ممکن است با اثرات تخریبي نیز همراه باشد .در ایـن بخـش ،عوامـل
آموزش غیررسمي مؤثر بر تلقـینگرایـي را شناسـایي کـرده و بـه ارائـه راهکارهـای بـرونرفـت از آن
ميپردازیم.
1ت3ت3ت فرهنگ :این بخش تضاد بین شرق و غرب ،بـه بعـد کنتـرل شخصـي در مقابـل کنتـرل
محیآ مربوط است .مرکزیت و حاکمیت خود که از ملزومات احساس کنترل هستند ،در مقابل یک خـود
خلع شده از قدرت و خارج از مرکز ،تسلیم کنترل محیآ خواهد شد .مفهومپـردازیهـای شـرق تـا حـد
زیادی منکر حاکمیت و مرکزیتي است که دیدگاههای غربي به خود ميدهند .آنها معتقدنـد خـود فـرد،
معیار همه چیز نیست .ایدهآل در شرق ،سلطهگری نیست ،بلکـه فروتنـي اسـت؛ در حـالي کـه نظریـات
سالمت رواني در کشورهای فردگرای آمریکای شمالي و اروپایي بر روی خودمختاری و مفاهیمي چـون
خود تعیینگری ،۱استقالل و تنظیم رفتار از درون و ...به عنوان زمینهساز سـالمت روانـي تأکیـد زیـادی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
determinationـ1- Self
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دارند .در این فرهنگهای فردگرا ،دستیابي به سالمت رواني در گرو بـه فعلیـت رسـاندن خـود تصـور
ميشود و به منظور فعلیتبخشي به خود ،از فرد خواسته ميشود در مقابل فرهنگپذیری مقاومت نشـان
دهد ،مستقل عمل کند ،خود را از درون اداره کند و به دنبال تأیید و پذیرش دیگران نباشد .همچنـین از
فرد خواسته ميشود که خود را بر اسـاس اسـتانداردهای شخصـي ارزیـابي کـرده و را از بنـد سـنتهـا
(ترسها ،اعتقادها و قوانین جمعي) رها سازد .خودمختاری ،ارزشي است که به دالیل تـاریخي در غـرب،
جایگاه وی های یافته است؛ اما در شرق نه تنها تأکید زیادی بر آن نميشود ،بلکه گاهي به مفهوم متضاد
۱
آن یعني «همرنگي» تأکید ميشود (جوشنلو و رستمي.)۱3۹۹ ،
2ت3ت3ت خانواده :امروزه شاهد آن هستیم که بسیاری از اطالعـات والـدین بـر اسـاس القائـات
محیطي و تعصبات والدینشان به آنها رسیده است که این اطالعات ممکن اسـت نادرسـت و همـراه
خطا باشد .محیآ ،اولین معمای کودک است که تمام القائات فکری ،فرهنگي و آموزشـي خـود را بـه
کودک ارائه ميکند؛ زیرا پس از سه یا چهار سال ،وقتي با کودک سخن ميگوییم ،متوجه مـيشـویم
که کودک درست به زباني سخن ميگوید که والدین ،اطرافیان و به طور کلـي محـیآ تربیتـي بـه او
القاء کرده است .پس ميتوان گفت که محیآ پرورشي کودک ،اطالعات فرهنگي خود را بـر ذهـن و
قلب کودکان به طور اجباری القا ميکند که چنین القایي نه تنها در مورد زبان ،بلکـه در مـوارد دیگـر
نظیر فرهنگ ،اقتصاد ،دین و ...نیز وجود دارد (مهریان.)۱3۹1 ،
القائات و یادگیری مذهبي ،از شایعترین القائات محیآ پرورشـي کـودک اسـت .بـه لحـاظ اینکـه
کودکي که در یک خانواده مسلمان به دنیا آمده باشد ،محیآ خانواده بر روند پـذیرش دیـن بـرای او،
تأثیر بسزایي دارد .پذیرش دین به وسیله کودک از طریق القائات خانواده ،نميتواند یک دیـن واقعـي
باشد؛ زیرا ممکن است والدین ،آن را بر اساس تعصبي که دارند به فرزندان خـود القـاء کننـد .پیـامبر
اکرم (ص) به این موضوع اشاره کرده و ميفرمایند« :هر کودکي با فطرت توحید متولد ميشود و این
والدین او هستند که او را یهودی یا مسیحي تربیت ميکنند».2
اطاعت بيچون و چرا نسبت به برخي عقاید برای بعضي از افراد ،به معنای احساس امنیت و ارضـای
نیازهای آنها است .کساني که والدین تنبیهکننده و سختگیر داشتهاند ،اطاعت بیشتری نسبت بـه یـک
گروه یا عقیده از خود نشان ميدهند .والدین سلطهجو از کودکان خـود انتظـار اطاعـت بـيچـون و چـرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Conformity
تمایل به تشبیه کردن رفتارها و نگرشهای خود به رفتارها و نگرشهای اکثریت یا فردی دیگر
2ـ «کُلُ مُولودِ یولَدُ عَلي الفِطرۀِ حتّي یکونَ اَبَواهُ یُهَوِدانِهِ و یُنَصِرانِه».

77

  ۹1دوفصلنامه علمي ـ ترویجي علوم تربیتي از دیدگاه اسالم  /پاییز و زمستان  /۱331سال چهارم  /شماره 0

نسبت به مسائل را دارند و با عمل خود موجب پیدایش شخصیتي در کودکان ميشوند که یک عقیده یا
باور را بيچون و چرا و بدون منطق و پشتوانههای عقالني آن پذیرا باشند (سیف.)۱332 ،
3ت3ت3ت معیارپ یری :معیار و معیارپذیری در فرایند الگوسازی نیز نمایان ميشود .واژه الگو ،در
علوم انساني جدید در معنای دو واژه التین  modelو  patternبه کار ميرود .امروزه این دو واژه در
علوم تربیتي ،روانشناسي ،اقتصاد و جامعهشناسي رواج بسیار دارد .بدیهي است که این اصطالحات هر
کدام در جایگاهي وی ه معنای وی های میگیرند؛ گویا در علوم تربیتي و رفتاری ،واژه  patternبه
معنای مورد نظر ما از الگو نزدیکتر است (شعارین اد .)20۹ ،۱301 ،الگو به معنای مدل )،(pattern
تعریفهای گوناگوني دارد که از آن جمله ميتوان به معنای مدل ،گونه و هنجار اشاره کرد (آلن بیرو،

 .)2۲2 ،۱301الگو به افراد انساني کامل و رشدیافتهای اطالق ميشود که لیاقت سرمشق بودن دیگران را
دارند .الگو به طرح و نمونهای از شکل یا اشیاء و مواردی از رفتار اطالق ميشود .با کلمه الگو ميتوان
ساخت بدني و جسماني ،ساخت رفتار و ساخت دادهها را مشخ کرد .در فرهنگ اسالمي برای این
تعاریف به طور مشخ از واژه «اسوه» استفاده شده که به معنای «قدوه» و «مقتدا» است .اسوه،
حالتي است که انسان به هنگام پیروی از غیر خود پیدا ميکند و برحسب اینکه پیروی از چه کسي
باشد ،ممکن است اسوه نیک یا بد برای انسان فراهم آید (شعارین اد .)20۹ ،۱301 ،اگر فرد یک معیار را نه
بر اساس مؤلفههای عقالني تبیین و شناخت ،بلکه بر اساس مؤلفههای هیجاني و احساسي بپذیرد،
معیارپذیری رخ داده است .هنگامي که فرد ،مؤلفههای درستي برای انتخاب معیار ندارد ،عالوه بر
استفاده نکردن از معیار درست ،حتي معیارهای درست هم از لحاظ روشي و محتوایي منجر به تلقین
ميشوند .هنگامي که برداشتي نادرست از معیار افزایش ميیابد ،روش درک آن نیز تغییر ميکند؛ به این
معني که هر چقدر معیار در نزد فرد از ارج بیشتری برخوردار باشد ،درک نادرست و تلقین بیشتر و هر چه
معیار ،ارج کمتری در نزد وی داشته باشد ،فرد جرأت و جسارت بیشتری در شناخت موشکافانه آن دارد.
4ت3ت3ت عوامل روانشناختی
1ت4ت3ت3ت همنوایی :به احساس فشار واقعي یا خیالي از سوی گروه به وسیله فـرد کـه در نتیجـه
سبب تغییری در رفتار او ميشود ،همنوایي گفته ميشود .هنگامي که افراد بـا تصـور اینکـه نظـر جمـع
۱
درست است و به نظر خود آنها ترجیح دارد ،با یکـدیگر همنـوایي مـيکننـد« ،همنـوایي اطالعـاتي»
صورت گرفته است .اما اگر شخ به این دلیل با جمع همنوایي کند که از پیامدهای منفي مخـالف بـه
1- informational
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نظر آمدن وحشت دارد« ،همنوایي هنجاری» ۱روی داده است .در واقع در اینجا ،شخ به درستي نظـر
خود و نادرست بودن نظر جمع اطمینان دارد ،اما عمداً با جمع همرنگي نشان ميدهد تا تصـور منفـي از
خود را در افراد ایجاد نکند که به این ترتیب هر دو همنوایي با هم عمل ميکننـد .تمـایز میـان ایـن دو
همنوایي ،حائز اهمیت است؛ نه فقآ به خاطر اینکه ما را در فهم همنوایي کمک ميکند ،بلکـه بـه ایـن
خاطر که دو نوع همنوایي متفاوت ایجاد ميکند« :همنوایي خصوصـي» 2کـه مـيتـوان آن را پـذیرش
حقیقي دانست ،در توصیف مواردی به کار ميرود که در آن نه تنها رفتار شخ همنوا تغییـر مـيکنـد،
بلکه ذهن او نیز عوض ميشود .همنوایي در این سطح بدان معناست که فرد معتقد شده و نظر دیگـران
درست است« .همنوایي عمومي» 3که گاهي اوقات تسلیم خوانده ميشود ،به تغییرات ظاهری و سطحي
سطحي در رفتار اطالق ميشود .گاهي مردم در برابر فشار هنجاری ،با اعالم اینکـه بـا دیگـران موافـق
هستند ،خود را از خطر ميرهانند؛ در حاليکه باطناً با نظر جمع موافق نیستند و رفتار آنها در خلـوت بـا
آنچه در جمع نشان ميدهند متفاوت است (بدار ،دزیل و المارش.)۱3۹1 ،
2ت4ت3ت3ت پینرفت و مقاومت :هنگامي که فرد متوجه شود در مرحله باالیي از یک عمـل،
شیوه یا روش پیش رفته و راه برگشت برایش وجود ندارد ،چون از آغاز آن را پذیرفتـه اسـت و دیگـر
نقطه توقفي برایش تصور نیست ،دیگر پیش رفتن آسانتر به نظر ميآید و برای توقـف کـردن ،فـرد
باید با این فکر درگیر شود که قبول آن از همان ابتدا اشتباه بوده است و در این صورت آن عقیده یـا
ارزش فرد را گام به گام در این جریان قرار ميدهد.
4ت3ت راهکارهای پیننهادی برای کاهش تلقینگرایی در آموزش غیررسمی
1ت4ت3ت تعادل فرهنگی ،مدینه فاضله
تمام فرهنگها باید با مسوله مهم رابطه بین فرد و گروه مواجه شده و پاسخي برای آن پیدا کنند.
در حال حاضر سه پاسخ اساسي برای این مسوله وجود دارد که اولي اولویت دادن بـه فـرد در مقابـل
گروه ،دومي اولویت دادن به گروه در مقابل فرد و سومي تعادل فرهنگـي اسـت .ایـن اولویـتبنـدی
پایهای ،سازماندهي ارزشها را در مورد اینکه آیا وابستگي بین خود و دیگـران را بیشـینه یـا کمینـه
کرده یا در حالت تعادل است ،به شدت تحت تأثیر قرار ميدهد .چنانچه راهبرد انتخابي یک فرهنـگ،
1- normative
2- private
3- public
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بیشینهسازی این وابستگي باشد ،وی گيهای جمعگرایي در آن فرهنگ شکل ميگیرد و بستر مناسب
برای همنوایي و تلقینگرایي فراهم ميشود و چنانچه راهبرد انتخابي یک فرهنگ کمینهسـازی ایـن
وابستگي باشد ،وی گي فردگرایي در آن فرهنگ شکل ميگیرد و روح جمعي جامعه تقلیل ميیابـد .در
حالت سوم نیز ميتوان نقطه تعادلي بین دو وی گي فردگرایي و جمعگرایي در نظر گرفت .از آنجا کـه
فرهنگ و جامعه اسالمي مـورد نظـر اسـت ،فرهنـگ و جامعـه پیشـنهادی بایـد قابلیـت انطبـاق بـا
ارزشهای اسالمي را داشته باشد .بنابراین به بررسي جایگاه فردگرایي و جمعگرایـي و جامعـه مـورد
نظر در دین اسالم (مدینه فاضله) ميپردازیم (عوقي.)۱332 ،

1ت1ت4ت3ت اسالم و ارزشهای فردی انفان۱ :ـ ارتباط قلبي با خدا؛ همچنان که خداوند
ميفرماید« :ای مردم ،پروردگارتان را که شما و کسانى را که پیش از شما بودهاند ،آفریده است ،پرستش
کنید؛ باشد که به تقوا گرایید» (بقره.۱)2۱ ،
چنین رابطهای از طریق وضع عبادتهایي مانند نماز ،زکات ،روزه ،حج ،تالوت قرآن کـریم ،ذکـر،
دعا و استغفار نیز تحقق ميیابد.
2ـ بازداشتن از انحالل شخصیت؛ این مطلـب از نکـوهش تقلیـد کورکورانـه و نسـنجیده دانسـته
ميشود« :و چون به آنان گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است پیروى کنیـد ،مـىگوینـد نـه ،مـا از
چیزى که پدران خود را بر آن یافتهایم ،پیـروى مـىکنـیم .آیـا هـر چنـد پدرانشـان چیـزى را درک
نمىکرده و به راه صواب نمىرفتهاند [باز هم در خور پیروى هستند» (همان.2)۱02 ،
2ت1ت4ت3ت اسالم و ارزشهای جمعگرایی :اسالم ،همانگونه که راههـا و روشهـایي بـرای
رشد و پرورش بعد فردگرایي در انسان پیشنهاد ميکند ،روشها و راههای الزم را بـه منظـور رشـد و
شکوفایي بعد جمعگرایي نیز ارائه ميدهد که اینک به شماری از آنها اشاره ميکنیم:
ـ تأکید بر جمعگرایي در عبادات
مراسم عبادی ممکن است به تنهایي ادا شود ،اما اسالم بر بعد جمع گرایي و اجتماعي بودن آن
تأکید دارد و در مورد تخلف از آن هشدار ميدهد.
ـ جمعگرایي یک سنت در آفرینش

۱ـ «یا أَیها النَاس اعبدوا ربکُما لَذی خَلَقَکُموالَذینَ منْ قَبلکُم لَعلَکُم تَتَقُون».
2ـ «وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَیْنَا عَلَیْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ کَانَ آبَاؤُهُمْ لَا یَعْقِلُونَ شَیْوًا وَلَا یَهْتَدُونَ».

77

علل تلقینگرایي در نظام آموزش رسمي و غیررسمي و راهکارهای برونرفت متناسب با فرهنگ اسالمي 0۱ 

خداوند متعال در کتابش از هماهنگ بودن پدیدههای هستي مانند رابطه روز و شب و ماه و خورشـید
در گستره منظومۀ شمسي خبر داده و ميفرماید« :هیچ جنبندهاى در زمین و هیچ پرندهاى که با دو بـال
خود پرواز مىکند وجود ندارد؛ مگر آنکه آنها [نیز] گروههایى مانند شما هستند» (انعام.۱)3۹ ،
3ت1ت4ت -3طرح جامعه آرمانی اسالمی (مدینه فاضله ،تعتادل فرهنگتیو :جامـه آرمـاني
همیشه تعدادی از دانشمندان و اندیشهوران را مجذوب و مفتون خـود داشـته اسـت .تصـویری جـامع از
جامعه آرماني را ميتوان در این آیه مشاهده کرد« :همان کسان که اگر در زمین مکانتشان دهـیم ،نمـاز
ميگزارند و زکات ميدهند و امر به معروت و نهي از منکر ميکنند و سرانجام همه کارها بـا خداسـت»
(حـج .)21۱ ،یعني این افراد اوالً ـ اهتمام به عبادت و عبودیت خدای متعال و تقویت و تحکیم پیوندی که
با او دارند ،دوماًـ نیازمندیهای مادی و اقتصادی دیگران را پیش چشم دارند و در رفع آنها ميکوشـند؛
سوماًـ نظارت و مراقبت سخت و مؤکد دارند تا مبادا مردم بـه انحـرات و کـجروی در عقیـده ،اخـالق و
عمل دچار شوند.
از آنجا که هر انساني در مدت زمان زندگياش ،دارای  1نوع ارتباط شامل ارتباط باخـدای متعـال،
ارتباط با خود ،ارتباط با طبیعت و ارتباط با انسانهای دیگر است ،ميتوان وی گيهای جامعـه آرمـاني
را با ذکر خصوصیات ارتباطات چهارگانه هر فرد از افراد این جامعه در نظر گرفت .بنابراین بعد فـردی
(ارتباط فرد با خدای متعال و ارتباط فرد با خود) ،او را از مقهور شدن در جمـع مـانع مـيشـود و بعـد
اجتماعي و جمعي جامعه آرماني (ارتباط فرد با طبیعت و ارتباط با انسانهـای دیگـر) ،او را در جریـان
پیوند و داد و ستد با دیگران قرار ميدهد .با توجه به آیه مورد نظر ،ميتوان گفت که بعد فردی نسبت
به بعد اجتماعي دارای اولویت زماني است؛ زیرا افراد با توجه به استقالل نظـر ،تصـمیمات منطقـي و
عقالني خواهند گرفت که تحقق هدتهای جامعه آرماني را امکانپذیر ميسازد (عوقي.)۱332 ،
2ت4ت3ت آموزش خانواده
احترام و تکریم شخصیت انسان ،یکي از شیوههای تربیتي آیین حیاتبخش اسالم است و آموزههای
قرآني بر پایه و اصول احترام به انسان و کرامت انساني بنا نهاده شـده اسـت .خداونـد متعـال در قـرآن

۱ـ « وَ ما مِنْ دَاّبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ ال طائِرٍ يَطيرُ ّبِجَناحَيْهِ إِالَ أُمَمٌ أَمْثالُکُمْ ما فَرَطْنا فِي الْکِتابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَ إِلى رَّبِهِمْ يُحْشَرُونَ».
2ـ «الَذِينَ إِن مَکَنَاهُمْ فِ ي الْأَرْضِ أَقَامُوا الّصَلَاةَ وَآتَوُا الّزَكَاةَ وَأَمَرُوا ّبِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ وَلِلَهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ».
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کریم ،انسان را مورد تکریم و ستایش خود قرار داده و ميفرماید« :ما فرزندان آدمي را گرامـي داشـتیم،
آنها را در خشکي و دریا بر مرکبهای راهوار سوار کردیم ،از انواع غذاهای پاکیزه به آنان روزی دادیـم
و بر بسیاری از مخلوقات ،برتری بخشیدیم ».از نظـر اسـالم ،کودکـان و نوجوانـان ،شایسـته کرامـت و
احترام هستند و باید به احساسات آنها احترام گذاشت .والدین در این خصوص وظیفه مهـم و خطیـری
بر عهده دارند؛ چرا که آنها باید شخصیت کودک را مورد توجه قـرار داده ،بـر اسـاس اصـل کرامـت و
حرمت انسان با او رفتار کنند و در این زمینه ،آموزشهای الزم و مرتبآ را فرا گیرند (مهریان.)۱3۹1 ،
همچنین متخصصان رفتاردرماني توصیه ميکنند که والدین باید آموزش ببینند و اصـول رفتـار را در
مورد مشکالت رفتاری فرزندان خود به کار برند« .پیترسون» در مطالعهای ،از آمـوزش رفتـاری والـدین
برای والدین  21پسر پرخاشگر استفاده کرد که نتیجه این گزارش نشان ميدهد آموزش رفتاری والـدین
به طور متوسآ موجب  %۲2کاهش در رفتارهای انحرافي از  %01نمونه شـد .بنـابراین بایـد یـک روش
علمي برای آموزش خانواده فراهم شود تا والدین بتوانند با شیوه برخورد صحیح با فرزندان آشـنا شـده و
برای اصالح رفتار خود تالش کنند.
3ت4ت3ت معیارشناسی
از آنجا که معیارها ،فرمولهایي انتزاعي به حساب ميآیند که ما رفتار خود را بر اساس آنها ميسنجیم،
بنابراین شناسایي و شناخت دقیق معیارها بر پذیرش آنها تقدم دارد .در شناخت دقیق یـک معیـار ،تمـامي
جوانب آن اعم از مثبت یا منفي خود را نشان خواهند داد .بنابراین فرد با آگاهي از جنبههای مثبـت و منفـي
مانع از تلقین ميشود .در معیارشناسي و انتخاب معیار ،فرد باید به سه سـؤال اساسـي پاسـخ داده و مراقـب
اشتباهاتي باشد که ممکن است در جریان معیارشناسي رخ بدهد:
چه چیزی را کمال بداند؟ چه کسي را کامل ببیند؟ و در آن مسوله صاحبنظر بپندارد کدام یـک از
افکار و آراء را ترجیح داده و ميپذیرد؟ همینطور خداوند در قرآن از قول کافران نقل ميفرماید:
۱
«پروردگارا ،ما مهتران و بزرگان خویش را فرمان بردیم و آنها ما را گمراه ساختند» (احزاب. )۲0 ،
1ت3ت4ت3ت شناخت کمال :شناخت کمال در تعیین مصداق (کمال) ميتواند روی دهد .بـه عنـوان
مثال ممکن است کسي بپندارد که کمال انسان در مال و ثروت است .چنین کسي پولداران و ثروتمندان

۱ـ «وَقَالُوا رَّبَنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا الّسَبِيلَا».
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را به عنوان معیاری برای خود ميپندارد ،به آنها ميگراید و ميکوشد حتيالمقدور به آنها تشبه یابد .از
سوی دیگر ،فقرا و مساکین را به سبب فقرشان ،در خور التفات و توجه نميدانـد ،از آنهـا مـيگریـزد و
سعي ميکند تا آنجا که ميتواند ،شبیهشان نباشد .در تربیت دیني ،هنگامي که شخصي کمال دیـنداری
را در جنبه کاریزماتیک رهبر یا یک عالم دیني ميداند ،در این صورت فرد به شـدت تحـت تـأثیر جنبـه
کاریزماتیک آن قرار ميگیرد .اولین و بزرگترین مشکل این رابطه ایـن اسـت کـه بـه تلقـین کشـیده
ميشود؛ هنگامي که از فرد پرسیده ميشود این چه رفتاری است؟ پاسخ ميدهد فـالن عـالم یـا بـزرگ
دیني ،چنین رفتاری را دارد؛ در حالي که تمام جنبههای شخصیت آن فـرد را نمـيشناسـد .یـا در رابطـه
معلم ـ شاگردی ،هنگامي که کمال معلمي را در دانش فرد ميبینند ،دانش معلم را همانند بتي قرار داده،
به تأیید و تصدیق آن ميپردازند و رفتارهای خود را بر اساس آن ميسنجند.
2ت3ت4ت3ت آگاهی از مصداق کمال و کامل :آگاهي از مصداق کمال و کامل در تعیین مصداق
کامل روی دهد .به عنوان مثال فرض کنیم که علم و دانش مصداق کمال باشد .در این مورد ممکن
است اشتباهي پیش آمده و کساني که در واقع عالم و دانشمند نیستند ،عالم و دانشمند بپنداریم و تابع
آنها شویم؛ زیرا در زمینه هیچ یک از علوم و معـارت بشـری ،دانشـوران و کارشناسـان راسـتین بـه
سهولت شناخته نميشوند و همـواره ممکـن اسـت عـالمنمایـان جاهـل و گنـدمنمایـان جـوفروش،
عوامالناس را فریفته و در پي خود بکشانند .اگر در نظر آوریم که حتي دانشوران و کارشناسان حقیقـي
نیز ممکن است در حوزه مطالعات و تحقیقات خود به خطا افتاده و پیـروان خـویش را هـم بـه خطـا
بکشانند ،در ميیابیم خطاهایي که دامنگیر پیروان این معیارهای بدلي ميشود ،تا چـه انـدازه اسـت.
هنگامي که ما دانش یا نمونههای نادرست دیگر را مصداق کمـال قـرار دهـیم ،چـون نتوانسـتهایـم
مصداق کمال را درست تشخی دهیم ،بنابراین در تشخی یک معیار کامل هم باز ميمانیم.
3ت3ت4ت3ت تعمیمناپ یری مصداق کمال :هنگامي کـه کسـي در زمینـهای معـین بـه حـق،
صاحبنظر است و باید به عنوان معیار شناخته شود ،در سایر زمینهها نیز معیار بپنداریم یا کسي را که
در قلمرو (یا قلمروهایي) متخص و کارآگاه نیست و در واقع نباید معیار محسـوب شـود را در هـیچ
قلمرویي معیار خود ندانیم یا به عنوان معیاری کامل در نظر بگیریم .همچنین در عرصه تربیت دیني،
از آنجا که ممکن است فرد در عرصه مورد نظر ،تخص نداشته باشد ،مجبور ميشود از حربه تلقـین
که مبتني بر ابهت است ،نه عقالنیت ،استفاده کنـد .شـاهد بـوده و هسـتیم کـه کسـاني در مسـائل
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اجتماعي و سیاسي از برتراندراسل ،۱ریاضيدان و فیلسـوت انگلیسـي (۱3۲۹ــ ،)۱۹02یـا در مسـائل
فلسفي و کالمي از فیزیکداناني مانند اینشتین 2آلماني (۱311ـ  ،)۱۹03یا در مسائل کالمـي و دینـي
اخالقي از الکسیل کارل ،زیستشناس فرانسوی (۱۹03ـ ،)۱311حرتشنوی داشته و دارند؛ غافـل از
این که از برتری مسلم و انکارناپذیر هر یک از اینان در رشته مطالعاتي و تحقیقاتي خـود ،نمـيتـوان
اعتبار و حجیت قول او را در دیگر رشتهها استنتاج کرد (حیدری و نصر بختیاری.)۱3۹۹ ،
4ت4ت3ت توجه به خودآگاهی و خودشناسی روانشناختی
آگاهي از خود ،یکي از راهبرهای روانشناختي است که برای عوامل پیشرفت و همنوایي ميتوان بـه
کاربرد .روانشناسان اجتماعي به آگاهي از خود خصوصي یعني آگاهي از ابعاد دروني ،ماننـد احسـاسهـا،
باورها ،خلقها ،عواطف و رفتارها و آگاهي از خود عمومي یا مردمي یعنـي آگـاهي از تصـویری کـه بـه
دیگران ارائه ميدهیم ،تأکید دارند .به نظر متخصصان ،آگاهي از خود تمایل دارد در جهت ارزیـابي خـود
هدایت شود؛ یعني مقایسه بین رفتارهای خاص خود و هنجارهای دروني و بیروني ،تعیینکننده آنچه کـه
ميخواهیم یا باید انجام دهیم است .هنگامي که فرد به ارزیابي از خود ميپردازد ،مشکالت و نـواق را
شناسایي کرده ،به رفع آن مشکل پرداخته و مانع از پیشرفت بیش از حد در عمـل اشـتباه خواهـد شـد.
مطالعات علمي متعدد ،دستاوردهای آگاهي دقیق از خود را تأیید ميکنند (کریمي.)۱3۹۱ ،

4ت نتیجهگیری
تعلیم و تربیت رسمي و غیررسمي در ایران ،درگیر نوعي جهتگیری شـبهتربیتـي اسـت کـه بیشـتر بـه
سمت تلقینگرایي سوق دارد .هدت از انجام این پ وهش ،بررسي علـل تلقـینگرایـي در نظـام آمـوزش
رسمي و غیررسمي و ارائه راهکارهای برونرفت از آن با نظر به فرهنگ اسالمي است .بـه ایـن ترتیـب
با شناسایي عوامل و ارائه راهکارهای بومي و متناسب با فرهنگ و آمـوزه هـای اسـالمي ،مـيتـوان در
جهت بهبود نظام آموزشي گامي مؤثر برداشت .برای تحقق این هدت به این سؤاالت پاسـخ دادیـم کـه
عوامل آموزش رسمي مؤثر بر تلقینگرایي کدام است؟ راهکارهای پیشنهادی برای کاهش تلقینگرایـي
در آموزش رسمي چیست؟ چه عواملي در آموزش غیررسمي بر تلقینگرایي مـؤثر اسـت؟ و راهکارهـای

1- Bertrand Russel
2- Einstein
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پیشنهادی برای کاهش تلقینگرایي در آموزش غیررسمي کدام است؟ از عوامل مـؤثر بـر شـکلگیـری
تلقینگرایي در آموزش رسمي ميتوان به روش تدریس منفعالنه ،محتوای تلقینـي و اسـتفاده ابـزاری از
آموزش و پروش اشاره کرد .در آموزش غیررسـمي نیـز مـيتـوان از فرهنـگ ،خـانواده ،معیارپـذیری و
روانشناختي به عنوان عوامل مؤثر بر شکلگیری تلقینگرایي نام برد .بارو و ودز ( )۱30۲نیز محتوا ،تعهد
تزلزلناپذیر ،روش و قصد و عزم را به عنوان معیارهایي برای تلقین در نظر گرفتند .باقری ( )۱3۹1شیوه
عرضه مطالب را به عنوان معیاری برای تلقین معرفي کرده است .هر موضوعي در صـورتي کـه از روش
غیراخالقي و عقالني برای ارایه آن استفاده شـود ،مـيتوانـد تلقینـي محسـوب شـود .مهریـان ()۱3۹1
خانواده را به عنوان بستری مناسب برای القای آموزههای دینـي و فرهنگـي بـه ذهـن و قلـب کـودک
معرفي کرده است .حیدری و نصر بختیاری ( )۱3۹0ادعا ميکنند که اشتباهاتي در جریان انتخاب معیـار،
ميتواند فرد را در انتخاب الگو دچار مشکل کند .جوشـنلو و رسـتمي ( )۱3۹۹نیـز معتقدنـد فرهنـگ در
جوامع شرقي ،افراد جامعه را به سمت همرنگي و همنوایي سوق ميدهد .به این ترتیب مـيتـوان گفـت
راهکارهای مرتبآ با کاهش تلقـینگرایـي در آمـوزش رسـمي ،شـامل روش تـدریس فعـال ،محتـوای
دانشآموز محور و تربیت شهروندی است و در آموزش غیررسـمي ،تعـادل فرهنگـي ،آمـوزش خـانواده،
معیارشناسي و توجه به خودآگاهي و خودشناسي روانشناختي ،پیشنهاد شده است .تلقینگرایي در حـوزه
فلسفه از جمله موضوعاتي است که از لحاظ مباني نظری ،دارای محـدودیت اسـت .سـایر پ وهشـگران
ميتوانند با استفاده از روشهای آماری ،سهم هر یک از عوامل را مشخ کرده و لیست اولویـتبنـدی
شده برای بهبود نظام آموزشي و تحقق اهدات تربیت دیني ارایه کنند.
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