
 

 

  فلسفی مبانی

Philosophical Foundations  

 هار  از پاش   کااببریی -علمای   هاای  آموزش فلسفی مبانی فهمبرای 
 یب کااببریی  - یعلم یها آموزش یخچهتابگشری و  ششوه شکل اقدامی،
 باا  بااوب  خوی و اشتغال خوی یانشجویانی پروبش که آن بسالت و جهان
 چشساتی و  ،چرایی ایامه یب .اهمشت یابی است، جامعه نشازهای به توجه
شتای  ترب شلساوفان ف شاان یب م یکااببری -یعلما  یهاا  آماوزش  یگاهجا
بربسی  همچنشن .وبوی به مبانی فلسفی این آموزش ها است ساز زمشنه

 آماوزش  :محوب پنج با کاببریی-علمی های آموزشکاببری و چگونگی 
  گایین  ششوه و فناوبی محتوا، ماهشت پذیری، انعطاف شغل، بر مبتنی
و یب پایااان فناااوبی   کاااببریی - علماای هااای آمااوزش یب یانشااجو
 . اهمشت یابیکاببریی  - های علمی آموزش

 

 جهان در کاربردی - علمی های آموزش تاریخچه

 هاای  تواناایی  را زندگی های مهارت جهانی بهداشت سازمان
 رویاارویی  باه  قادر را افراد که داند می مثبت و سازگار رفتار
 & Sukkamart) کناد  مای  روزمره زندگی های چالش با مؤثر

Sukkamart, 2016.) ایجااد  که داشتند بیان ویلیامز و ویلیامز 
 زنادگی  ضاروری  هایمهارت به افراد تجهیز مهارتی، محیط
 از دانشااجویان کااه اساات ایاا  زناادگی از رضااایت .اساات
 اهادا   میاان  ارتباا   زنادگی،  معناای  روزماره،  های فعالیت
 Williams) باشند مطمئ  مالی امنیت و یافته دست و مطلوب

& Williams, 2011 .)در ،(2000) یونیسف گزارش اساس بر 
 اساسای،  محاور  چنادی   باید باکیفیت محتوای کشورها همه
 را زنادگی  هاای  مهاارت  و حساابداری  سوادآموزی، جمله از

 باه  (1997) جانساون  و نلسون (.Reeve, 2016) باشد داشته
 و روساتایی  تعااد   بیکااری،  ملاه، ازج  توساعه  هاای  نگرانی
 از بارداری  بهاره  و سارمایه  گیری شکل شدن، صنعتی شهری،

 اساتدل   .کنناد  مای  اشااره  توساعه  درحا  کشورهای در کار
 حاد  تاا  تواناد  مای  کااربردی -علمی های آموزش که شود می

 (.Buli & Yesuf, 2015) دهد بهبود را فوق شرایط زیادی
 روش باه  ویاهه  باه  ردیکاارب  - علمای  هاای  آموزش تاریخ 

 آن دلیال  که رسد می جهانی دوم جنگ پایان زمان به پودمانی
 .آماد  پدیاد  هاا  دولات  و جامعاه  در کاه  باود  هایی ناهنجاری

 دسات  از را خاود  ماالی  و اقتصاادی  توان ها دولت سو  ازیک

 شامار  دیگار  ساوی از و نداشاتند  را کشاور  اداره قدرت داده، 
 باه  بودناد  جنگای  انمجروحا  اغلا   کاه  ساربازان  از زیادی
 خود خانواده و خود امرارمعاش برای بازگشته خود های خانه

 جناگ،  دوره طای  آنان (.Marope, 2015) بودند کار جویای
 .بودناد  ندیاده  جنگای  هاای  مهارت کس  جز آموزشی هیچ
 پودماانی  شکل به ویهه به کاربردی، - علمی های آموزش طرح
 حاداقل  از گیاری  هبهار  باا  و زماان  کمتاری   در داد می اجازه

 ماورد  ،خاا   مهارت فراگیری به را سابق سربازان امکانات،
 کاه  روش ایا   در .کند هدایت جامعه فوری و ضروری ،نیاز

 مجارسااتان، روساایه، در ساا   و آلمااان کشااور در نخساات
 از هریاک  شاد،  رایا   اروپایی کشورهای از برخی و لهستان
 هاا،  روش  ،هاد  جملاه  از ،آن های مؤلفه همه با را ها مهارت
 ایا   کاار  نامیدند.نتیجه پودمان یک  آن های برنامه و امکانات

 هماان  در درناگ  بی ،گرفت می فرا که مهارتی هر فرد که بود
 شد می گرفته کار به کشور اجرایی های دستگاه ازسوی مهارت

 ازآنجاکاه  اما .برد می کار به عمل در را آمده دست به مهارت و
 ارتقاا   ،بیشاتر  هاای  مهارت کس  هب کار جویای جوانان نیاز

 ارشدیت نظام چرخه در گرفت  قرار و مهارتی و علمی سطح
 تحصایل  اداماه  راه شاد،  نمای  مرتفع پودمان فقط گذراندن با

 هاای  دوره به کارجویان، و پودمانی های دوره التحصیالن فارغ
 کشاورهای  اغل  در پودمانی شیوه اکنون و شد باز نیز بالتر

 تاا  مجارساتان  و اسا انیا  انگلساتان،  آلماان،  لاه ازجم اروپایی
 دارد اداماه  ،شود می نامیده ای حرفه دکتری که سطح بالتری 
 .(1393 )خازن،

 امیرکبیر زمان به مهارتی عالی های آموزش سابقه ایران در 
 حاضار  قارن  ابتادای  از گاردد.  برمای  دارالفناون  ایده طرح با

 ایاران  در الیعا  آماوزش  ویهه به آموزشی جدید نظام شمسی
 ماادارس را مهااارتی عااالی ماادارس اولاای  و گرفاات شااکل

 تأسای   دوره اولای   در نامیدناد.  صنعت و تجارت فالحت،
 مانناد  امار  ای  ویهه عالی آموزش مراکز کشور در ها دانشگاه

 و نفیسای  تکنیکاوم  نارماک،  عاالی  سارای  هنار  تکنیاک،  پلی
 هاد   باا  که مراکز ای  بیشتر شدند. تأسی  دیگر مؤسساتی

 در کاار  باازار  نیازهاای  با متناس  انسانی نیروی تربیت اولیه
 از کامال  تبعیت به چندی از پ  بودند، شده اندازی راه کشور
 آنهاا  بار  محا   علمی جنبه که دیگر) های روش و ها برنامه
 )کریمای،  شادند  منحال  نیاز  برخی و پرداختند داشت( غلبه
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1393.) 
 انقاالب  از پا   ههویا  باه  اسالمی انقالب پیروزی از بعد 

 تحصایلی  هاای  رشاته  و هاا  دانشاگاه  کردن مهارتی فرهنگی،
 شاورای  تشاکیل  گرفت. قرار امور اولیای توجه مورد دوباره
 هاای  رشاته  کلیاه  دروس سرفصال  تهیاه  ریازی،  برناماه  عالی

 گونااگون  هاای  رشاته  کاردن  گرایشی و دانشگاهی تحصیلی
 هاای  هدور بار  تأکیاد  شاللی،  نیازهاای  تأمی  برای تحصیلی

 ایاا  ازجملااه ناپیوسااته، کارشناساای هااای دوره و تکنیسااینی
 اضاافه  همچنای   اسات.  شمسای  60 دهاه  اوایل در اقدامات

 ساایر  جماع  باه  کااربردی  - علمای  هاای  آماوزش  گروه شدن
 و هشات   گاروه  عناوان   با ریزی برنامه عالی شورای های گروه

 ساا   در کااربردی -علمای  های آموزش عالی شورای تشکیل
- علماای جااامع دانشااگاه تشااکیل آن دنبااا  بااه و ش1369

 کردن هماهنگ برای ش،1371 سا  در کاربردی)تکنولوژی( 
-علمای  عالی آموزش مراکز در کاربردی - علمی های آموزش
 سایر از دولتی های سازمان و ها وزارتخانه به وابسته کاربردی
- علمای  جاامع  دانشاگاه  اسات.  زمیناه  ای  در مه  اقدامات

 1376 ساا   در و آزماون  اولای   ش 1375 سا  رد کاربردی 
 را کااربردی  - علمای  هاای  دوره سراساری  آزماون  دومی  ش
 60 دهاه  .کرد برگزار کشور آموزش سنجش سازمان وسیله به
 نیروهاای  آماوزش  گذشاته،  نادرست های سیاست دلیل به ش

 و فراماوش  خدمات و صنعت های رشته کلیه در ماهر کاردان
 باه  خاود  پایادار  عمرانای  هاای  اماه برن اجارای  بارای  کشور

 کاه  باود  حالیدر  ای  و شد متکی خارجی تکنسی  نیروهای
 شللی، مهارت هرگونه فاقد بیکار های دی لمه از زیادی شمار

 1369 ساا   مسائل ای  به توجه با بودند. شده رها جامعه در
 نیااز  مورد ماهر انسانی نیروی تأمی  برای اساسی اقدامی ش

 باه  نسابت  کشاور  اقتصاادی  و فرهنگای  عهتوسا  هاای  برنامه
 اداماه  امکان و کاردانان برای درسی جدید های برنامه تدوی 
 یعنای  مخصاو   گاروه  آن پیارو  و شاد  انجام آنان تحصیل

 ریازی  برناماه  هاای  گروه سایر کنار در کاربردی – علمی گروه
 عاالی  آماوزش  و فرهناگ  وزارت ریازی  برنامه عالی شورای
 ایاا  روی گااذاری سیاساات و انیپشااتیب باارای شااد. تشاکیل 

 باا  نیاز  کااربردی  – علمای  هاای  آموزش عالی شورای ها دوره
 ایا   باه  و تشاکیل  فرهنگای  انقاالب  عالی شورای تصوی 

 و مساتقل  درسای  ریازی  برنامه یعنی اساسی مسأله دو ترتی 
 ای حرفه و فنی های آموزش از پشتیبانی و گذاری سیاست مرکز

 ساب   عمل ای  خود که شد؛ دهی سازمان کاربردی – عملی و
  شد. کاردانی ای آموزشکده و هنرستانی های دوره شکوفایی

 کشااورهای صاانعتی و اقتصااادی توسااعه تاااریخی روناد  
 و آموزشای  نظاام  پویاایی  کاه  دهد می نشان امروزی پیشرفته
 و ترقای  مها   عوامل از یکی فناوری و عل  میان عمیق پیوند

 ,Reeve) اسات  دهباو  آنهاا  فرهنگای  و اقتصاادی  شکوفایی

 در کاربردی - علمی های آموزش نظام تجارب بررسی .(2016
 کااربردی  -علمی های دوره که دهد می نشان جهان کشورهای

 و انااد بااوده قااری  هااایی موفقیاات بااا کشااورها برخاای در
 کاار  باازار  جذب بالیی نسبت با ها دوره ای  التحصیالن فارغ
 گواهیناماه  اعطای بر یدتأک ها، آموزش گونه ای  تنوع اند. شده
 اجتماااعی بااالی شااأن و رساامی ماادار  اعطااای جااای بااه

 در مشااهود هااای ویهگاای از هااا دوره ایاا  التحصاایالن فااارغ
  (.1382،رضوانی سعیدی و )بینقی است مذکور های کشور

 

 کاربردی – علمی های آموزش چرایی

 دانشاجویانی  پارورش  کاربردی،-علمی های آموزش رسالت
 از جامعه، نیازهای به توجه با تا است باور خود و اشتلا  خود
 شاوند.  کاار  میدان وارد بتوانند دولت، اند  های حمایت راه

 افازایش  را آماوزش  کیفیات  بایاد  هد  ای  به رسیدن برای
 و توسااعه کاارد. امیاادوار آینااده بااه را دانشااجویان و داده

 هاای  رساالت  دیگر از جامعه نیاز با آموزشی مراکز هماهنگی
 (.Yi et al, 2015) است کاربردی - علمی های آموزش

 هاای  دوره بارای  هاا  برناماه  تهیاه  در مها   مسائل از یکی 
 کاه  است هایی هد  کردن مشخص و تعیی  کاربردی، - علمی
 انتخااب  آنها به رسیدن برای پرورشی و آموزشی های فعالیت

 هاای  فعالیت پایان و آغاز نقطه ها هد  ،دیگر بیان به .شود می
 انتخااب  مباانی  و منباع  باه  توجاه  د.نا ده می نشان را یتیترب

 و نظاری  صاورت  باه  کاه  هاایی  بایاد  مجموعه یعنی ،اهدا 
 اماری  شاود،  مای  تعیای   مطلاوب  انساان  پرورش در فلسفی

 است. ضروری
 و مهاارت  ایجاد کاربردی - علمی های آموزش کلی هد  
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 توساعه  راساتای  در اشاتلا   باا  هماراه  تولید فرایند در دانش
 (.1393 کریمی،) است اجتماعی و تصادیاق

 و تحقیقاات  علاوم،  وزارت ریازی  برناماه  عاالی  شورای 
 ذیال  شرح به را کاربردی - علمی های آموزش اهدا  فناوری
 :است کرده عنوان

 )صانعتی،  جانباه  هماه  فعالیات  بارای  مناسا   بستر ایجاد .1
 و دانااش اعااتالی گسااترش در دانشااگاهی( و نظااامی
 ؛کشور دیکاربر علمی پهوهش

 در کاربردی های آموزش کیفی و کمی های شاخص  ارتقا .2
 ؛جامعه

 تاوان  کاارگیری  باه  بارای  مناسا   زیربناای  ساازی  فراه  .3
 ؛کاربردی مسائل حل در نظری های دوره آموختگان دانش

 فنااوری  انتقاا   ایجااد  بارای  مناس  زیربنای سازی زمینه .4
را  کااربردی  - های علمی اهدا  آموزش (،1شکل ) .نوی 

 دهد )همان(. نشان می
 

 کاربردی – علمی های آموزش چیستی

 محتاوا  اهدا ، بر زیرا دارد، اساسی نقشی تدری  در فلسفه
  چااارچوبی فلساافه اساات. تأثیرگااذار تاادری  هااای روش و

 هاای  فعالیات  هماه  و تدری  و یادگیری فرایند برای اساسی
 هار  پشات  در هاان پن یا آشکار طور به  کند. می ایجاد آموزشی

 فعالیات  هر است. نهفته ای فلسفه آموزشی فعالیت یا تصمی 
 فلسافه  زیارا  ،اسات  همراه فلسفه با انجام تا آغاز از آموزشی
 در کناد.  مای  روشا   را تادری   و آموزش اهدا  و مقاصد
 بررسای،  کاار  انجاام  چگاونگی  رشاته،  هار  آموزشای  فلسفه
 مفااهی   و اصاو   دربااره  تحلیال،  آموزش فرایند و ها روش
 فرایناد  از ارزشایابی  هاای  ماال   و وگاو  گفات  آن به مربو 
  (.De Vries, 2016) شود می تعیی  تدری 

 اسات  شناسای  معرفات  فلسفه، اساسی های بخش از یکی 
 و محتااوا انتخاااب و گیااری تصاامی  باارای اصاالی منبااع کااه

 کاربرد است معتقد (1981) گری  است. آموزش های روش
 باه  یادگیری - یاددهی های روش به رسیدن در شناسی معرفت
 بهتاری   :شاود  می مشخص ها سؤا  ای  به گفت  پاسخ هنگام

 چگوناه  و بادانی ؟  تاوانی   مای  ما آیا است؟ کدام دانست  راه
 دهناده  نشاان  ساؤالت،  ایا   به پاسخی هر بدانی ؟. توانی  می

 و او  ساؤالت  اسات.  افاراد  شناسی معرفت و فلسفی مبانی
 دیادگاه  از اگار  کناد.  مای  تعیای   را سوم ا سؤ به پاسخ دوم،

 یاا  حسی و تجربی را دانست  افراد شناختی، معرفت و فلسفی
 آن از متاأثر  تدری  و آموزش دانست ، روش بدانند، عقالنی
 ماهیات  از خاویش  فلسفی دیدگاه اساس بر افراد بود. خواهد
 را تادری   هاای  روش یادگیرناده،  ماهیت و یادگیری دانش،

  .(Noddings, 2018) کنند می تدوی  نیز

 جانبه های همه تبرای فعالیایجاد بستر 

های  ارتقاء شاخص

 کمّی و کیفی

 زیربنای انتقال فناوری نوین

 
 

سازی   فراهم

کارگیری  زیربنای به

 آموختگان دانش

 

  (1393)برگرفته از: کریمی،  کاربردی - های علمی اهداف آموزش. 1شکل 
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 میاان  در کااربردی -علمای  هاای  آموزش جایگاه
 تربیتی فیلسوفان

 و مایالدی  هفاده   قارن  بازر   مربیان فیلسو  از کمنیوس
  هماه  زمای ،  ملارب  ناوی   تربیات  تعلی  بنیانگذاران از یکی

 توصایه  را است سودمند علمی ازنظر آنها  مطالعه که مواردی
 بااه را روزانااه دروس ساااعت 4 از ساااعت یااک و کنااد ماای

 بنیااد  گرا طبیعت روسو ژا  ژان .دهد می اختصا  کاردستی
 باه  کتاابی  در او گذارد. می تربیت و شناسی روان بر را تربیت

 کاارگیری  باه  باا  کودکاان  ذهنای  پارورش  توانایی به امیل نام
 ایا   با .کند می اشاره جوانان به کاردستی آموزش و کاردستی

 و کاار  بای   ارتبااطی  هایچ  صانعتی  نقاالب ا از قبل تا وجود
 جایگااهی  هایچ  ای حرفاه  آماوزش  و نداشت وجود آموزش
 مالحظاات  اشاتاینر  نگااه  در .(Yeom et al, 2018) نداشات 

 و شالل  و ای حرفاه  یکی است، دوسویه تربیتی علمی نهایی
 فعالیات  بارای  تربیات  فقاط  شلل اجتماعی. استعداد دیگری
 کناد،  مای  کماک  جمعای  حیاات  حفظ به سرانجام که معینی
 خویشت  تجلی به قادر را فرد که است پرورشی بلکه نیست،

 عمال  راه از یاادگیری  بارای  نیاز  فروبال  کند. می اثر یک در
 از زنادگی  در چیازی  فراگرفت  وی بود. قائل ای ویهه ارزش

 داناد،  می پرورش و رشد موج  بیشتر مرات  به را عمل راه
 باغچاه  کتااب  در را هاا  تاه نک ایا   و الفاا   شانیدن  راه از تا

 را روح کاه  ل  جاان  است. آورده آدمی پرورش و کودکان
 برای عزیمت نقطه را احساس و داند می سفیدی لوح منزله به

 و فضاائل  کاه  اسات  معتقد شمارد؛ می ذهنی تصویر هرگونه
 پارورش  عادت تشکیل با و آید می آدمی بیرون از استعدادها

 وپارورش  آماوزش  باب در شهاندی چند کتاب در او یابد. می
 داناش  و فضیلت کس  ت ، نیرومندی را تربیت و تعلی  هد 
 نیرومنادی  و تندرساتی  که است بوده اعتقاد ای  بر و دانسته

 تربیات  باه  ایا   از پ  باید دلیل همی  به و است اساس ت 
 (.Noddings, 2018) پرداخت دیگر هد  دو

 قارن  ییآمریکاا  فیلساوفان  تاری   معارو   از دیویی جان 
 اسات  بااور  ایا   بر ،گرایی عمل پیشتازان از و میالدی بیست

 ای ویاهه  اهمیت شاگردان در تفکرورزی تربیت، فرایند در که

 رشاد  تفکارورزی  با تربیت در گوناگون های جنبه زیرا دارد؛
 اندیشیدن، چگونه روش دربارۀ گو و گفت هنگام کند. می پیدا

 در اساساای یروشاا ورزی اندیشااه کااه داشاات، توجااه بایااد
 تجربه ضم  در باید تفکر، دیگر بیان به است. تربیتی تجربیات
 اسااس  بای  کااری  تجربه از تفکر کردن جدا کند، پیدا جریان
 محادود  تمایالت و حسی امور به را تجربه که افرادی است.

 جریاان  در آنچاه  به کنند؛ می جدا تجربه جریان از را تفکر و
 از تفکر دنیای واقع در ارند.ند کافی توجه دهد، می رخ تجربه
 جریاان  در زمیناه،  ایا   روی بار  نیسات،  جادا  تجربه دنیای
 )شاریعتمداری،  کارد  تقویات  را تفکارورزی  توان، می تجربه
1397.)  
 چون درسی موضوعات که باورند ای  بر مربیان از برخی 

 بشاری  انباشاته  دانش حاصل آنها، مانند و جلرافیا ریاضیات،
 تجربیااات بااه توجااه باادون بایااد موضااوعات ایاا  و اساات

 جنبا   و فکار  باا  آنچاه  آنهاا  عقیده به شود. آموخته شاگردان
 روزماره  زندگی در کود  تجربیات با دارد، سروکار عقالنی
 معتقاد  دیادگاه  ایا   با مخالفت ضم  دیویی ندارد. ارتباطی

 را شااگرد  توجاه  کاه  زماانی  تاا  درسی موضوعات که است
 کار به عمل در و ندهد سترشگ را او تجربیات و نکند جل 
 باه  یوناانی  واژه پراگماا  )همان(. ندارد معنایی او برای نیاید،
 گرایاان  عمال  و اسات  ساودمند  عملای  و کاار  یاا  کاار  معنی

 از عااری  نیاید، کار به عمل در اگر ای اندیشه هر که معتقدند
 گرایاان  عمل ازنظر تربیتی های هد  رو ای  از است. حقیقت

 که شود می انجام بهتر وقتی یادگیری باشد؛ ربهتج پایه بر باید
 فاردی  هاای  رغبات  اساس بر و کرده عمل ها آموخته به بتوان

 و تکامال  رشاد،  عمال  تربیات،  جریان بنابرای  کرد. فعالیت
 باورهاا  و هاا  دانش از میزانی انتقا  نه است، تجربه بازسازی
 چگاونگی  و شایوه  دارد، نیااز  فارد  شااگرد.  به معل  ازسوی

 دسات  به را نو و تلییر حا  در شرایط با آمیز موفقیت جههموا
 در گیرد. می یاد تفکر با همراه تجربه راه از انسان یعنی آورد؛
 فقاط  تدری  اگر که باورند ای  بر مسلمان مربیان راستا ای 
 آماوزش  زیارا  نادارد،  را لزم اعتبار باشد، داشته نظری جنبه
 کاه  رود می آن بی  وارههم و نیست پایدار معمولً عمل بدون

 تضامی   نکتاه  ایا   باه  توجاه  شود. س رده فراموشی بوت  به
 )همان(. رود می شمار به کامل یادگیری برای خوبی
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 کاربردی-علمی های آموزش کاربرد

 اقتصاادی  رشاد  که کشورهایی برای کاربردی-علمی  آموزش
 باا  .دارد اهمیات  ،اناد  کرده تجربه را اجتماعی توسعه و قوی
 کشاورهای  ماهر، کار نیروی به نیاز و دانش اهمیت بر دتأکی

 اولویت منزله به را کاربردی-علمی های آموزش توسعه درحا 
 عصار  در هایی چالش ه  هنوز حا ، ای  با گیرند. می نظر در

 عملای  آماوزش  مااهر،  کاار  نیاروی  فقادان  ازجملاه  کنونی،
 مقاررات  و عاالی  تحصایالت  و متوسطه آموزش در محدود
  (. Reeve, 2016) دارد وجود کار بازار کننده محدود

 براسااس  کااربردی  - علمای  هاای  آماوزش  برنامه طراحی 
 صاورت  لزم رفتااری  اهادا   تعیای   و شلل وتحلیل تجزیه

 کااربردی،  -علمای  هاای  دوره دروس تادوی   بارای  گیرد. می
 باه  جاز   وظاایف  و کارها خرده اساس بر شلل تحلیل و تجزیه
 صاورت  او خدمت محل با متناس  انشجود آینده شلل جز 
 از گروهای  ازساوی  بایاد  درسای  برناماه  بناابرای   گیارد.  می

 به شود، تنظی  تولیدی مراکز و ها بخش با مربو  متخصصی 
 و اجرائای  هاای  دساتگاه  در تخصصای  های گروه دلیل همی 
 Yi et) اسات  شده تشکیل وظایف با متناس  تولیدی مراکز

al, 2015.) کاااربردی - علماای هااای آمااوزش کااه آنجااا از 
 هار  درسی های برنامه طراحی برای بنابرای  است، محور شلل
 را شاالل بایااد نخساات کاااربردی، - علماای تحصاایلی رشااته

 کارهاایی  خرده و کارها تعیی  شلل، تعریف از پ  شناخت،
 در سارانجام  و شده مشخص است، لزم شلل انجام برای که
 بارای  لزم مطال  و یی تع مناس  رفتاری اهدا  فرایند ای 

 (.Reeve, 2016) شوند  تدوی  دروس محتوای
 

 کاربردی-علمی های آموزش چگونگی

 شغل بر مبتنی آموزش

 قرن در کار و زندگی برای را خود آمادگی باید امروز متربیان
 مشارکت متحده، ایالت در .باشند داشته میالدی یک  و بیست
 متربیان موفقیت برای محبوب بسیار دیدگاهی یادگیری، برای
 و دانااش اساات؛ کاارده ایجاااد نااوی  جهااانی اقتصاااد در

 در بتوانناد  تاا  اناد،  کرده شناسایی را آموزان دانش های مهارت

 و تنظای   روناد  باشاند.  موفاق  م 21 قارن  در زنادگی  و کار
 نیازهای براساس کاربردی - علمی آموزش های برنامه طراحی
 حلقاه  هاا  آماوزش  وناه گ ای  واقع در گیرد. می صورت شللی

 جنباه  اسااس  ایا   بار  و اسات  شااغل  و شلل میان پیوندی
  - علماای هااای آمااوزش کناد.  ماای پیاادا کاااربردی و ای حرفاه 

 را موجاود  شااغلی   مهاارتی  و فنای  علمای،  تاوان  کاربردی
 بارای  جدیدی شللی های فرصت آن بر افزون و داده افزایش

 ،صاانعت هااای بخااش در اشااتلا  )مشااتاقان آینااده شاااغلی 
 ایا   راه از کاه  افارادی  کند. می فراه  خدمات( و کشاورزی
 پ  شوند، می آشنا شللی نیازهای و روز دانش با ها، آموزش

 شاللی،  هاای  بازمیناه  ارتباا   دلیال  باه  تحصایل  از فراغت از
 مشااکل لزم مهااارت و داشاات  و هااا صاانف تولیدکنناادگان،

 در خاود  جایگااه  تشاخیص  به قادر و داشت نخواهد اشتلا 
 هااای آماوزش  هساتند.  توساعه  و کاار  فراینادهای  و راحال م

 انساانی،  نیاروی  توساعه  فرایناد  از ای حلقاه  کاربردی - علمی
 کشاور  فرهنگای  و اجتماعی اقتصادی، توسعه در مه  عاملی

 توساعه،  هاای  برنامه پیشرفت و موقعیت و شود می محسوب
 و فعاا   مشاارکت  میازان  کارایی، اثربخشی، درجه به بستگی
  (.1393 )کریمی، دارد انسانی روینی مؤثر
 نظار  در را کشور نیاز کاربردی - علمی های آموزش اصولً 
 خواهاد  نمای  کااربردی  -علمای  هاای  آموزش فرایند گیرد، می
 توجاه  بدون و یاجرای های دستگاه از جدای و مستقل طور به
 در اگار  کناد.  تولیاد  التحصایل  فارغ کشور اساسی نیازهای به

 و منابع و امکانات ریزی، برنامه عامل سه ورکش توسعه فرایند
 دارناد،  دخالات  اساسای  وجاه  ساه  عناوان  باه  انسانی نیروی
 مااهر  و فعاا   نیاروی  تربیت با کاربردی - علمی های آموزش

 فزایناده  رشاد  باود.  خواهاد  وجاوه  ایا   هماه  تالقای  محل
 اقتصااادی مشااکالت و بیکاااری بااالی میاازان جمعیاات،
 در مااهر  انساانی  نیروی وزشآم برای را جدیدی تقاضاهای
 تقاضاای  ایا   است. کرده ایجاد کاربردی - علمی های آموزش

 مشاکالت  وجود با کشورها همه که است مشکلی روزافزون
 ایجااد  وضاعیتی  اکناون  هستند. رو هروب آن با اقتصادی جدی
 بارای  دقیق و منسج  های سیاست بدون دیگر که است شده
 آن، رساانی  روز باه  و کااربردی  - علمای  هاای  آماوزش  بهبود
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 ورود اندیشاید.  اجتمااعی  و اقتصاادی  پیشارفت  به توان نمی
 مختلاف،  هاای  مهاارت  بار  شادیدی  تاأثیر  نوی  های فناوری
 باه  تاأثیر  ایا   دارد. کشاورزی و تولیدی فرایندهای و صنایع

 کاارگری،  هاای  اتحادیاه  مذاکره قدرت تفکر، شیوه مدیریت،
 مناابع  تخصایص  و شپرور و آموزش کارکنان، مهارت سطوح
 )همان(. دارد بستگی

 نیاز  کشور یک در حتی و است متفاوت جوامع در نیازها 
 های آموزش راهبردهای و نیازها کند. می تلییر منطقه به بسته
 اجتماعی، اقتصادی، توسعه عوامل به وابسته کاربردی - علمی

 مطالعااه اساات. فناورانااه تحااولت و جمعیتاای فرهنگاای،
 و یکم ا  مشخصات شناخت و جمعیت ختارسا در جانبه همه
 و هادایت  جمعیتای  مشخصاات  سایر و فعا  جمعیت کیفی

 ریازی  برناماه  برای را اجتماعی و اقتصادی های برنامه اجرای
 توساعه  سیاسات  اصلی عناصر از یکی کند. می تر آسان کشور

 نیازهاای  باا  متناسا   و ناوی   فنااوری  به دسترسی سهولت
 هاای  فرصات  متضام   حاا   ی درع که است جامعه اقتصادی
 کااه گفاات بایااد ساارانجام باشااد. جامعااه در مولااد اشااتلا 
 اهادا   ایا   و هستند گرا هد  کاربردی - علمی های آموزش
  (.1393 )خازن، نیست کشور توسعه مقاصد جز چیزی

 
  پذیری انعطاف

 و دارد زیاادی  پاذیری  انعطاا   کاربردی - علمی های آموزش
 گونااگون  های سلیقه و توانایی با افراد جذب سب  خود ای 
 اجرای و طراحی شود. می ویهه امکانات و شرایط به توجه با

 دار(، )مقطع بلندمدت شیوه، سه به شده عرضه های دوره نوع
 هاا  دوره ایا   ساطوح  اسات.  پودمانی های دوره و مدت کوتاه

 ای حرفه فنی، ای، حرفه ای، حرفه پیش گوناگون های صورت به
 از مقطعای  هار  در صاورت  هر در و شود یم مطرح پیشرفته
 پیادا  ارتباا   حرفاه  و شالل  باه  بگیاری   نظر در که تحصیل

 و وقت پاره وقت، تمام صورت به عرضه، روش ازنظر کند. می
 هاا  کارگاه آنها، های شعبه در آموزشی، مراکز در و دور راه از
 شاد،  مطارح  کوتاهی به آنچه بنابر است. عرضه قابل مزارع و

 گوناااگون هااای جهاات از کاااربردی - علماای هااای آمااوزش
 و بهتار  همااهنگی  موجا   مساأله  ایا   و است پذیر انعطا 

 گونااگون  هاای  بخاش  نیااز  با ها آموزش ای  کردن تر مناس 
  (.1393 )کریمی، شود می خدمات و کشاورزی صنعت،

 
 کاربردی - علمی های آموزش محتوای ماهیت

 درصاد  پنجااه  ساسا بر کاربردی - علمی های آموزش محتوای
 دقیقااً  موضوع ای  شود. می تنظی  علمی درصد پنجاه و نظری

 باودن  علمای  بر بیشتر تأکید و کاربردی جنبه حفظ جهت در
 هاای  آموزش محتوای و مواد گیرد. می صورت ها آموزش ای 

 ساایر  عماومی  هاای  ویهگی داشت  بر افزون کاربردی - علمی
 از برخای  به که ددار دیگری های ویهگی خود آموزشی، مواد
 :(1393 )کریمی، شود می اشاره آنها
 قاوانی   و اصاو   کااربرد  جهات  در آماوزش  گیاری  سمت .1

 ؛علمی
  ؛دستی های مهارت و ذهنی های مهارت میان تعاد  حفظ .2
   ؛خالقیت و ابتکار تحلیل، تفکر، پرورش .3
   ؛محوری شایستگی .4
   ؛خودآموزی .5
 ؛نوآوری معرفی .6
  ؛شللی محیط و آموزشی محیط میان ارتبا  حفظ .7
  ؛آموزش بودن آزاد های ویهگی حفظ .8
  ؛لزم یادگیری های فرصت بینی پیش .9

   ؛فه  قابلیت و لزم جاذبه حفظ .10
  ؛لزم یادگیری سطح و حیطه به توجه .11
  ؛تکنیکی و علمی اصو  و پایه علوم به کافی توجه .12
  ؛مدرسی  برای آموزشی راهنمای .13
  .ملی فرهنگ و استانداردها حفظ .14
 ایجااد  ضام   کاربردی - علمی آموزشی های دوره واقع در 

 باا  آناان  آشانایی  ، آیناده  شاللی  هاای  زمینه با دانشجو ارتبا 
  ممکااا  را فناوراناااه و علمااای دساااتاوردهای آخاااری 

 محتاوای  و ماواد  آموزشای،  نظاام  ایا   کلای  طور به کند. می
 و امکاناات  از مناس  برداری بهره شرایط نیاز، مورد آموزشی

 سااایر و علماای متااون و منااابع باتجربااه، اساااتید تجهیاازات،
  دهاااد مااای قااارار دانشاااجویان اختیاااار در را هاااا سااارمایه
  (.1393 )خازن،
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  کاربردی - علمی های آموزش فناوری

 زیاادی  تعااریف  آموزشای،  فنااوری  برای آموزش جریان در
 کاه  کارهاایی  و سااز  و وساایل  به بیشتر که است شده عرضه
 شاده  اشااره  شود، می گرفته کار به آموزش امر به کمک برای

 مااواد آموزشاای، کمااک مااواد جملااه از وسااایل ایاا  اساات.
 فایل ،  شافا ،  هاای  طلاق  اساتری،،  فایل   اسالید گرافیکی،
   است. کام یوتر و تلویزیون

 و هاا  ماشای   به آموزشی فناوری که است ای  حقیقت اما 
 کاه  اسات  بااور  ای  بر هینیچ رابرت شود. مین منتهی وسایل
  دارد: متفاوت مفهوم سه فناوری

  ؛صنعتی های پیشرفت یا فناوری عل  .1
  ؛تکنیکی وسایل یا فنی تولیدات .2
 .مشکالت حل چگونگی در وسایل ای  مقام و اهمیت .3

 فنااوری  اسات،  معتقاد  آموزشای  فنااوری  پدر جیمزفی  
 الگوهاای  هاا،  انساان  ماواد،  هدربار تفکر طرز نوعی آموزشی

 ماشای   مقابال  در را انساان  کاه  است هایی نظام و تشکیالتی
 و هنار  علاوم،  متقابال  رابطه با آموزشی فناوری دهد، می قرار

 (.1397 فرجام، )نیک دارند سروکار انسانی های ارزش
 فناااوری معتقدنااد، آمااوزش حااوزه اندیشاامندان برخاای 

 اسات  فراگیاری  سیست  اراستقر و یافته سازمان طرح آموزشی
 وساایل  و جمعای  ارتباا   جدیاد  هاای  روش مزایاای  از که

 هاای  روش و درس کالس بندی سازمان شنیداری، و دیداری
 از دیگاری  تعریاف  در گیارد.  مای  کاار  باه  را تادری   جدید

 روش آموزشاای فناااوری اساات: آمااده آموزشاای فناااوری
  تادری  فرایند کل از ارزشیابی و اجرا طراحی، سیستماتیک

 براسااس  و ای ویاهه  هاد   باه  توجاه  با و است یادگیری و
 از ترکیبی کارگیری به و انسانی ارتبا  و یادگیری در پهوهش

 کاار  باه  ماؤثر  یاادگیری  ایجاد برای انسانی غیر و انسانی منابع
 )همان(. رود می
 آموزشاای فناااوری مفاااهی  و تعریااف همااه در گرچااه 
 هاا  رساانه  کااربرد  و شانیداری  - دیاداری  وساایل  کارگیری به

 و وساایل  باه  تعااریف  ایا   از کادام  هایچ  اماا  است، متداو 
 ای وسایله  را آن بلکاه  کنناد؛  نمی نگاه هد  منزله به ها رسانه
 هاد   باه  رسایدن  زودتار  و یاادگیری  کیفیات  افزایش برای

 مرساوم،  تصاور  بارخال   بناابرای   کنناد.  می تلقی آموزشی
 خالصااه تتجهیاازا و وسااایل بااه صاارفاً آموزشاای فناااوری
 فراینااد در جدیااد مفهااومی و نگاارش بلکااه شااود، نماای
 و شناسای  روان اصاو   کاارگیری  باه  با که است وتربیت تعلی 
 معای   اهدافی پایه بر دقیق طراحی و ریزی برنامه از گیری بهره
 و انساانی  امکاناات  و منابع همزمان گرفت  نظر در با و است
 کیفیات  و میازان  افازایش  در را آماوزش  روش انساانی،  غیار 

 عرضاه  دقیاق  و مستمر ارزشیابی با همراه فراگیران، یادگیری
 )همان(. کند می
 کال  بار  فراوانی تأثیرات آموزشی فناوری توصیف ای  با 

- علمای  هاای  آموزش فناوری داشت. خواهد آموزش جریان
 گیارد.  برمای  در شاد،  اشاره تر پیش که را آنچه همه کاربردی 

 افزارهاا،  ساخت  پایاه  بر دیکاربر-علمی های آموزش فناوری
 اسات.  مناسا   مقاررات  و کارآماد  انساانی  نیروی افزار، نرم

 را مراحال  ای  که است گذرانده را مراحلی آموزشی فناوری
 ماواد ، افازار(  )سخت وسایل و ابزار پیدایش قال  در توان می

 و آموزشای  هاای  نظاام  درسی، های نظام افزار(، )نرم آموزشی
 کاه  دهاد  می نشان روند ای  کرد. هخالص اجتماعی های نظام

 باه  نظار  یاا  گارا   نظاام  روشای  ساوی  به ه  آموزشی فناوری
  (.1393 )کریمی، است کرده پیدا گرایش آموزشی های نظام
 

  دانشجو گزینش

 رونااد دانشاجو  گازینش  کااربردی  - علمای  هاای  آماوزش  در
 رشاته  با نوعی به که است کسانی به بیشتر توجه دارد، خاصی

 هاای  بخاش  در اشتلا  دارند، عملی و کاری تبا ار تحصیلی
 اصالی  هاای  زمیناه  از تحصیلی رشته با مرتبط فنی و تولیدی
 را هاا  آماوزش  ایا   موفقیات  عوامل و است دانشجو گزینش
- علمای  های دوره در دانشجو گزینش اصولً کند. می تضمی 

 گیرد: می صورت زیر محورهای براساس کاربردی 
 اسات  ای رشته در تحصیل متقاضی یفرد اگر :فعلی شغل .1

 در اولااویتی دارد، اشااتلا  آن بااا متناساا  حرفااه در کااه
  شود. می محسوب گزینش

 تواناد  مای  خاود  ها   فارد  علمای  تجربیاات  :قبلی تجربه .2
 تجرباه  اسات  بادیهی  باشاد.  او تحصایل  ادامه ساز زمینه
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  گیرد. قرار مدنظر تواند، می موفقیت عامل عنوان به
 فارد  علمای  تواناایی  کتبی آزمون اساس بر :لیعم توانایی .3

- علمای  هاای  آماوزش  در درمجماوع  شاود.  می سنجیده
 کاه  اسات  معطاو   نکتاه  ای  به اساسی توجه کاربردی 

 مساتقی   طاور  به یا که ببینند را ها آموزش ای  باید افرادی
 واقعای  مشاتاقان  یاا  و دارناد  عملای  ارتباا   کار بازار با

 ایا   تحصایلی  هاای  رشاته  باا  مارتبط  های بخش اشتلا 
 آزماون  برگازاری  باا  افراد ای  انتخاب هستند. های دوره
 بارای  دانشاجو  گازینش  روش در گیرد. می صورت کتبی
 اسااس  بار  فقاط  گذاری ارزش کاربردی - علمی های دوره
 کاه  فاردی  بلکاه  باود.  نخواهاد  کارگشا آزمون نمره یک
 عای واق مناد  عالقاه  باید شود، ها دوره ای  وارد خواهد می

 از را کشااور توسااعه راسااتای در برداشاات  گااام و باشااد
  (.1391 زاده، مرغائی و )سلیمانی بداند خود اهدا 

 آخااری  دنااخواه ماای کاااربردی-علماای هااای آمااوزش 
 اختیااار در را تکنولوژیااک و فناای علماای، دسااتاوردهای

 قرار کشور خدمات و فرهنگ کشاورزی، صنعت، های بخش
 تحصایالن ال فارغ که است ای  ه م موضوع ای  لزمه و دنده
 گیرناد.  قرار ها بخش ای  خدمت در درنگبی ها آموزش ای 

 گازینش  کناد،  می تضمی  را امر ای  تحقق آنچه است بدیهی
 در اشااتلا  باارای افااراد مناادتری  عالقااه عاقالنااه و درساات
 کااربردی  - علمای  آماوزش  های نظام است. مرتبط های بخش
 و هاا  ورودی بارای  ریازی  ناماه بر که اند، شده طراحی طوری

 تولید صرفاً هد  ها آموزش ای  در اصولً و هاست خروجی
 لزمه و است؛ کشور توسعه هد  بلکه نیست، التحصیل فارغ
 هماواره  آن واقعی اشتلا  و دانشجو گزینش که است ای  آن
 است ذکر قابل گیرد. قرار مدنظر مطلوب و اصولی صورت به

 یکای  خود مرتبط های بخش اغلی ش میان از دانشجو گزینش
 در را خصوصای  بخش گذاری سرمایه که است هایی زمینه از

 فرجاام،  )نیاک  کناد  مای  فراه  کاربردی - علمی های آموزش
1397.) 

 
 شناسی کتاب

 ملاای و جهااانی تجااارب (.1382) .م رضااوانی، سااعیدی و .ت بینقاای،
 هماایش  اولی در ارائه .زایی اشتلا  زمینه در کاربردی ا علمی های دوره

 دانشگاه دانشگاهی جهاد تهران: .کشور عالی آموزش نظام و اشتلا  ملی
 مدرس. تربیت

 در کاااربردی-علماای هااای آمااوزش رابطااه ارزیااابی (.1393) ر. خااازن،
 خراساان  کشااورزی  جهااد  آموزش مرکز دانشجویان شللی موفقیت
 میاساال  آزاد دانشاگاه  تهاران:  ارشد(. کارشناسی نامه )پایان رضوی.
  .ارسنجان واحد
 های آموزش از حمایت ضرورت (.1391) .ح زاده، مرغائی و .م سلیمانی،

 .35-42 (،455) 10 ،تحلیلی - خبری نامه هفته .کاربردی -علمی
 انتشاارات  تهاران:  .تربیت و تعلی  فلسفه و اصو  (.1397) ع. شریعتمداری،
 امیرکبیر

 جاامع  دانشاگاه  ارتباطاات  رشته التحصیالن فارغ ارزشیابی (.1393) م. کریمی،

 تهاران:  ارشاد(.  کارشناسی نامه )پایان .مرتبط مشاغل در کاربردی علمی
 و شناسای  روان دانشاکده  مرکازی.  تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه

   اجتماعی. علوم
 آماوزش  سسهؤم برای درسی برنامه الگوی ارائه (.1397) ح. فرجام، نیک

 .کااارآفرینی رویکاارد بااا زیکشاااور جهااادکاااربردی-علماای عااالی
 .خوارزمی دانشگاه تهران: ارشد(. کارشناسی نامه )پایان

Bateman, A., & Coles, M. (2017). Towards Quality Assurance 

of Technical and Vocational Education and Training. 

UNESCO Bangkok. 

Buli, B. M., & Yesuf, W. M. (2015). Determinants of 

entrepreneurial intentions: Technical-vocational education 

and training students in Ethiopia. Education & Training, 

57(8/9), 891-907. 

De Vries, M. J. (2016). Teaching about technology: An 

introduction to the philosophy of technology for non-

philosophers. Springer. 

Hemstock, S. L., Des Combes, H. J., Martin, T., Vaike, F. L., 

Maitava, K., Buliruarua, L. A.,... & Marawa, T. (2017). A 

case for formal education in the Technical, Vocational 

Education and Training (TVET) sector for climate change 

adaptation and disaster risk reduction in the Pacific Islands 

region. In Climate Change Adaptation in Pacific Countries 

(pp. 309-324). Springer, Cham. 

Marope, P. T. M., Chakroun, B., & Holmes, K. P. (2015). 

Unleashing the potential: Transforming technical and 

vocational education and training. UNESCO Publishing. 

Noddings, N. (2018). Philosophy of education. Routledge. 

Reeve, E. M. (2016). 21st century skills needed by students in 

technical and vocational education and training (TVET). 

Asian International Journal of Social Sciences, 16(4), 65-

82. 

Sukkamart, A., & Sukkamart, T. (2016). Thai secondary school 

student’s disciplined minds, life skills, self-concepts, and 

teacher classroom management influence: A confirmatory 

factor analysis. Asian International Journal of Social 

Sciences, 16(4), 4 – 26. 

Yeom, Y., Miller, M. A., & Delp, R. (2018). Constructing a 

teaching philosophy: Aligning beliefs, theories, and 

practice. Teaching and Learning in Nursing, 13(3), 131-

134. 

Yi, H., Zhang, L., Yao, Y., Wang, A., Ma, Y., Shi, Y.,... & 



 یفلسف یمبان

 9 

Rozelle, S. (2015). Exploring the dropout rates and causes 

of dropout in upper-secondary technical and vocational 

education and training (TVET) schools in China. 

International Journal of Educational Development, 42, 

115-123. 

Williams, K. C., & Williams, C. C. (2011). Five key 

ingredients for improving student motivation. Research in 

Higher Education Journal, 12(1), 1-23. 

  پهوهشگاه علمی هیئت )عضو محمودی الدی  سیدنور
 فرهنگی( مطالعات و انسانی علوم

 

 

 

 
 

 ها معادل

 Emile امیل

 Kindergarten باغچه کودکان

 The Education of Man پرورش آدمی

 Modular پودمانی

 John Dewey جان دیویی

 James Finn فی  جیمز

  چند اندیشه در باب آموزش
 وپرورش

Some Thoughts Concerning 
Education 

  Robert Henich رابرت هینیچ

  Jean-Jacques Rousseau ژان ژا  روسو

  World Health Organization جهانی بهداشت سازمان

 Frobel فروبل

 Comenius کمنیوس

 Gries گری 

  UNICEF یونیسف

 


