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مفهوم باسوادی نبايد صرفاً به خواندن كلمات محدود شود ،بلكه بايد بهه ووانهاير زمذاهيازی و
زمذاشاير محتوای انواع مختلف بازنماير مفاهيم داللت كند (آيذنر 1991،ص )11

)(2311-1024

مروري بر زندگي شخصي و علمي آيزنر
آيذنر دز سال  1911م .دز شيكااو و دز خانوادها ی عالقمند به هنر متولد شد .مادز آيذنر با آااهر از وواناير و عالقهه آيذنهر بهه
هنرها او زا دز كالسهای هنری «موسسه هنری شيكااو» 2ثبت نام كرد .اين وجربه وحصيل ومركهذ او از ف اليهت هنهری زا بهه
پژوهش و ف اليت وربيتر وغيير داد و به واسطه آن ووانست به دزجهای نائل آيد كه بر افكاز بسيازی از نظريهپردازان وربيتهر دز
سراسر دنيا وأثير ايازد .آيذنر وحصيالت دوزه كازشناسر خود زا سال 1911دز دانشگاه زوزولت 1شيكااو دز زشته علوم وربيتر
به پايان زسهاند .او بها وزود بهه دانشهگاه حرفهه وهدزير زا براذيهد و بهه وهدزير پسهران آفريقهاير آمريكهايروبهاز دز جام هه
مشترکالمنافع آمريكاير (دز زادااهش دز حوالر غرب شيكااو) پرداخت( .اوزماخر .)1191،عالقهه آيذنهر بهه هنرهها و جايگهاه
آنها دز وربيت كودكان او زا ورغيب نمود كه وحصيالت كازشناسر ازشد خهود زا دز زشهته وربيهت هنهری 1ادامهه دههد .او دز
مؤسسه فناوزی ايلنوی 1به وحصيل پرداخت و پاياننامه خود زا با عنوان «جايگاه هنهر دز نظهامههای وربيتهر» دز سهال 1911
دفاع نمود .آيذنر دز سال  1992موفق به اخي دزجه دكتری خود دز زشته علوم وربيتر از دانشگاه شيكااو شد .بالفاصله پر از
وحصيل دز دوزه كازشناسر ازشد به مدت سه سال ي نر از سال  1919وا  1911دز مدزسه عالر هنهر شهيكااو بهه وهدزير و
پژوهش مشغول شد .پر از آن به مدت دو سال ي نر از سال  1911وا  1991دز دانشگاه شيكااو به ودزير هنهر پرداخهت .از
سال  1991وا  1991عهدهداز ودزير هنر دز دانشگاه ايالتر اوهايو بود و از سال  1991وا  1991استادياز اهروه علهوم وربيتهر
دانشگاه شيكااو بود .او دز سال  1991به دانشگاه استنفوزد منتقل شد و پر از كسب دزجه استادی دز سال  1991وها پايهان
عمر خود با عنوان استاد هنر و وربيت دز همين دانشگاه به ودزير و پژوهش پرداخت.
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آيذنر زياست مؤسسات بينالمللر مختلفر ،از جمله انجمن پژوهشهای وربيتر آمريكا ،1انجمن ملر هنهر و و لهيم و وربيهت 2و
انجمن علمر جان ديوير 1زا بر عهده داشته است (مايه  .) 2111 ،1دزيافهت پهنم مهدزک افتخهازی از هنگهام اخهي دكتهرا دز
دانشگاه شيكااو دز سال 1992؛ انتخاب شدن وی به عضويت دو جام ه سلطنتر ازوپا و فرهنگسهتان ملهر وربيهت دز امريكها1؛
زياست چندين مؤسسه پژوهشر از طرف مؤسسه وربيت ملر وها مؤسسهه پهژوهشههای آمريكهاير و دزيافهت چنهدين جهايذه
بينالمللر بخشهاير از افتخازات آيذنر است (اوزماخر .)1191 ،او سرانجام دز دهم ژانويه  2111دزايشت.
شرح و تفسير انديشه و افکار آيزنر
از آيذنر حدود  211مقاله و  11كتاب منتشر شده است ،ي نر بهطوز متوسط از سال  1991هر سال هفت مقاله منتشهر كهرده

است .مهمورين آثاز آيذنر بدين قراز است :هنر اززشيابر وربيتر( 9مجموعه مقاالور كهه شهامل عقايهد اوليهه اوسهت) ،وصهوزات
او دز حهوزه نههن و بازنمهاير) چشهم زوشهنبهين( 9اثهر او دز

وربيتر ،9نگاهر دوبازه به شناخت و برنامه دزسر( 1اثر شهاخ

اززشيابر و پژوهش كيفر) وربيت بصيرت هنری( 11برای همه م لمان هنر) نوع مدازسر كه ما نياز دازيم( 11مجموعه مبهاحير
دزبازه اصالح مدزسه) .عالوه بر آثاز مكتوب مصاحبههای مختلف ولويذيونر و سخنرانر مختلف نيذ از ف اليتهای وی بوده است
و از طريق آنها انديشههای خود زا شرح داده است.
از انديشههای مهم آيذنر مرووان به بسط مفهومر برنامهه دزسهر ،برجسهته كهردن نقهش و جايگهاه هنرهها دز وربيهت،
نظريهپردازی دز حوزه برنامه دزسر و م رفر نظريه كيرتاراير شناختر ،انتقاد از حاكميت بالمنازع زويكرد كمر دز پهژوهش
و اززشيابر وربيتر و م رفر خبراهر و نقهادی وربيتهر بههعنهوان يه

زو

بهديل پهژوهش و اززشهيابر وربيتهر ،انتقهاد او از

استاندازدسازی عملكرد دانشآموزان و مدازس و بسط مفهوم سواد زا برشمرد كه دز اينجا بهاختصاز م رفر مرشوند.
آيذنر ( )1991م تقد است كه برنامه دزسر ي

مدزسه ،ي

زخدادهای طراحر شده بهقصد دستيابر به نتايم وربيتر برای ي

دوزه و يا ي

كالس زا مروهوان بههعنهوان مجموعههای از

يا چند دانشآموز وصوز كرد .وی م تقد اسهت كهه مهدازس

بهطوز همذمان سه نوع برنامه دزسر زا ودزير مركنند .برنامه دزسر صريح (آشكاز) كه دازای اهداف مشخ

و و ريهفشهده،

محتوای از پيش و يينشده ،زاهبردهای يادايری و نظام اززشيابر م ين است .به عبازت ديگر برنامه دزسر صهريح آن چيهذی
است كه برنامهزيذان نسبت به آن آااه هستند .برنامه دزسر ضمنر (پنهان) برنامهای است كه بدون طرح زيهذی و قصهد قلبهر
اوفاق مرافتد و فراايران جدای از محتوای زسمر آن زا مرآموزند  .به عبازور ديگهر ايهن برنامهه بهه نتهايم پهيش بينهر نشهده
يادايری اشازه دازد .برنامه دزسر پوچ شامل آن دسته از موضوعات ،دانشها ،مهازتها و نگر هاير است كه مدازس وهدزير
نمركنند-دز حالر كه ممكن است بهاندازه آنچه ودزير مرشود و يا حتر بيشتر از آن اهميت داشهته باشهد .همهاناونهه كهه
مهرمحمدی ( )1111خاطرنشان مركند ،حوزه وجربهها يا نتايم يادايری دانشآموزان وحت وأثير هر سه نوع برنامه دزسر قراز
مرايرد و وفاوت اين نوع برنامهها دز كيفيت وأثيرايازی آنها بر اين حوزه مرباشد.
1. American Educational Research Association
2. The National Art Education Association
3. John Dewey Society
4. Mike
5. National Academy Of Education
6. The Art Of Eeducational Evaluation
7. The Educational Imagination
8. Cognition And Curriculum Reconsidered
9. The Enlightened Eye
10. Educating Artistic Vision
11. The Kind Of Schools We Need
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آيذنر طرفداز برجسته هنرها دز وربيت است و ووجه به نقش هنر زا به خهاطر ازز

زيبهايرشهناختر آن و مطهرح كهردن

دامنه وسي ر از فوايد آن دز زندار شخصر و اجتماعر دانشآم وزان موزد وأكيد قراز داده است .او وربيت بدون ووجه به هنرها
زا ي

عمل «وحليل زفته »1ولقر مركند (آيذنر .)1991 ،از نظر آيذنر كاز و ف اليت مناسب دز هنرها دازای نتهايم و پيامهدهای

شناختر مرباشد كه اين امر دانش آموزان زا متناسب با نيازهای قرن بيست و يكم آماده مرسهازد (مههر محمهدی .)1111 ،از
نظر آيذنر كازبرد هنر دز و ليم و وربيت فقط مربوط به انجاندن دزسهای هنر دز برنامه مدازس نيست ،بلكه اشاعه نگاه هنری
به كل فرايند و ليم و وربيت است .او م تقد است كه ويژارهاير زا كه دز جريان خلق ي

اثر هنری ووسط هنرمندان بهه كهاز

ارفته مرشود دز مراحل برنامهزيذی و طراحر برنامه دزسر بايد به كاز ارفت.
آيذنر م تقد است كه ودزير نيذ از جنر هنر است و دز چهاز م نا مرووان آن زا هنر ولقر كرد .نخست ،از آن جهت كهه
مروواند با چنان مهازت و زيباير انجام شود كه هم برای م لمان و هم برای دانشآموزان ي
دوم ،از آن جهت كه ي

وجربه زيباير شناسانه ولقر شود.

ف اليت اكتشافر و دز حال ظهوز است و وابسته به دزک كيفيتها و مبتنر بر قضهاوت كيفهر اسهت.

سوم ،از آن جهت كه ف اليت م لم وحت وأثير كيفيتها و احتماالت پيش بينر نشده است و بايد دز زويازوير با اين احتمهاالت
هنرمندانه عمل كند؛ و چهازم ،از آن جهت كه نتايم آن همانند ف اليتهای هنری از قبل مشخ

نيست ،بلكه نتهايم دز طهول

فرايند و عمل آشكاز مرشود .آيذنر م تقد است كه اهميت هنرمندی دز ودزير از اين زوست كه نه ونها بهرای كودكهان منبهع
مهمر از وجربه هنری فراهم مرسازد ،بلكه همچنين فضاير زا فراهم مرسازد كه اكتشاف و حل مسهلله زا وشهويق مهركنهد و
باعث زشد ادزاک و وخيل مر شود .ودزير هنرمندانه مستلذم آن است كه م لم قادز باشد وها از فرصهتهها همچنهان كهه زوی
مردهد بهره ببرد و سياست دز مقاصد و اهداف زا زوا بداند كه از اين جهت مخالف زويكهرد عقالنهر بهه وهدزير اسهت .عهالوه
براين او مفهومر نمودن فرايند ودزير به عنوان ي

ف اليت هنری زا اشاينده دزی به زوی شيوهههاير از اززشهيابر از جملهه

خبرار وربيتر و نقادی وربيتر مر داندكه زيشه دز هنرها و علوم انسانر دازند (آيذنر.)1991 ،
اليوت آيذنر ( )1991م تقد است كه هنگامر كه ما دزبازه نظريه برنامه دزسر صحبت مركنيم ،بايهد بهين دو نهوع نظريهه
ومايذ قائل شويم :نظريه هنجازی و نظريه ووصيفر .نظريه هنجازی بهه بيهان بايهدها و نبايهدها دز وربيهت مهرپهردازد و دزبهازه
مطلوبيت يا عدم مطلوبيت اهداف و ف اليتهای وربيتر به داوزی اززشر زوی مرآوزد .نظريههای هنجازی سكان وربيت هستند
و بيانگر كيفيت يا ويژار زندار خوب و اززشمند هستند .نظريه ووصيفر دز برنامه دزسر كه عمدواً وامداز زوانشناسر است به
بيان آنچه كه اوفاق افتاده و چگونگر وقوع آن مرپردازد .نظريه ووصيفر ممكن است به و ميمهاير منجر شود كه مرووانهد دز
وصميم ايری – البته با احتياط – از آن استفاده شود .نظريههای ووصيفر و هنجازی بر يكديگر وأثير مرايازند و نوعر و امهل
بين آنها بر قراز است .نظريه های هنجازی به علت براذيدن زو

پهژوهش خهاص ،انتخهاب آزمهون بهرای صهدق دعهاوی كهه

من كر كننده باوزها دز موزد ماهيت دانش است ،نظريههای ووصيفر زا وحت وأثير قراز مردهند ،از طهرف ديگهر نظريههههای
هنجازی به وسيله نظريههای ووصيفر استحكام مريابند و دز جهت زسيدن به خاستگاه خود از آنها كم

مرايرنهد (ص 11

و  .)19آيذنر نظريههای هنجازی زا دز شش دسته قراز مردهد و آنها زا وحت عنوان «ايدئولوژی» ووصيف مركند كه عبازونهد
از« :جذميت ميهبر»« ،انساناراير خردارا»« ،پيشرفت ارايهر»« ،نظريهه انتقهادی»« ،نهو مفههوم ارايهر» و «كيهرتارايهر
شناختر» .او م تقد است كه اين ايدئولوژیها (نظريههای هنجازی) مبتنر بر ي

چازچوب اززشر هستند كه بر وصميمايهری

دز موزد مسائل مربوط به وربيت وأثير مرايازند و هركدام به شيوهای خاص به مسائل و پديدههای وربيتر مرنگرند .عهالوه بهر
اين ايدئولوژیها اغلب به جای بيان صريحشان نسبت به بيان مسائل وربيتر و آنچه بايد دز برنامههای مدازسر موزد ووجه قراز
1. Impoverished
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ايرد ،بيانات و پيشنهادات خود زا به نحوی ازائه مردهند كه حاوی آن چيذی است كه مرخواهند و آنها زا دز قالهب ماهيهت
واق يت ،دانش ،نهن و و ليم و وربيت بيان مركنند.
آيذنر يكر از سخنگويان شاخ

نظريه كيرتاراير شناختر است كه دز آثاز خود شديداً از آن دفاع مركنهد .او از جملهه

انديشمندانر است كه دز سالهای اخير برای وبيين و بسط اين زويكرد دز حوزه برنامه دزسر وال های بسياز نمهوده اسهت.
اين وال

بيشتر بر وبيين دوبازه مفهوم شناخت و بازنماير استواز است ،به اونهای كه دز آن ،نقش حواس آدمر و نيذ عناصر

فرهنگر زندار وی دز ساخت مفاهيم و دانش به صوزور پرزنگور مطرح مراردد .همين امر به ضروزت آموز

شهناخت دز

اب اد اونااون ،به منظوز وقويت حواس اونااون فرد و بهرهايری از عناصر فرهنگر جام ه دز وی مهرانجامهد (مهرمحمهدی و
همكازان.)1119،
كيرتاراير شناختر كه موزد وأكيد آيذنر است ،به ووليد برنامههاير منجر مرشود كه موجبات پروز
سواد زا فراهم مرسازند .پيامد بالقوه ديگر كيرتاراير شناختر ،استر

اشهكال چنداانهه

عدالت وربيتر دز كالس دزس است .برووجهر بهه

و دد و كيرت دانش و هو  ،نهونها منجر به محروم ساختن فرصت پيشرفت و دادی از كودكان مرشود ،بلكه به مغفول بهاقر
ماندن ازز

و جايگاه و دادی از مواد و موضوعات دزسر نيذ دامن مرزند .وأكيد بر برنامههای استاندازد و يكسان بهه م نهای

برخوزد مشابه با طيفر وسيع از است دادها و عالئق است؛ و اين به م نای امتياز دادن به اروهر از دانشآموزان است كه دازای
عالئقر دز زاستای برنامهها هستند و از طرفر نيذ؛ محروم كردن اروهر ديگر است كه دازای است داد و ووانمندیهاير ناهمسو
با برنامهها هستند (مهرمحمدی و همكازان.)1111 ،
دز انديشه های آيذنر ،نگاه خاص وی به استاندازدها بسياز حائذ اهميت است .آيذنر از نگاه كمهر بهه پديهدهههای وربيتهر و
اززشيابر انتقاد كرده م تقد است ،از طريق استاندازدها نمرووان به هدفهای مهم آموز

و پهروز

وحقهق بخشهيد .آيذنهر از

نوعر اززشيابر مبتنر بر آزمونهای استاندازد برای سنجش پيشرفت وحصيلر دانشآموزان بهشدت انتقاد كرده و م تقد اسهت
كه اين نوع اززشيابر نمروواند بهطوز دقيق نشاندهنده پيشرفت واق ر دانشآمهوزان باشهد (آيذنهر .)2112،آيذنهر ( )1991دز
مقابل زويكرد سنتر كه مبتنر بر آزمودن است برای چگونگر اززشيابر از آموختههای دانشآموزان «سنجش اصيل» زا مطرح
مركند .چون فرض بر اين است كه يادايریهای زندار مدزسهای بايد بهه دزد زنهدار واق هر يادايرنهداان بخهوزد ،وكهاليف
سنجش اصيل مبتنر بر موق يتهای واق ر زندار دانشآموزان است.
نكته ديگر دز انديشههای آيذنر نگاه خاص وی به اززشيابر و پژوهشهای وربيتر است .آيذنر با اوكها بهه هنهر ،شايسهتگر و
صالحيتهاير كه دز حوزه هنر وجود دازد و اين شايستگرها دز جريان خلق آثاز هنری يا دز جريان قضاوت دزبازه آثاز هنهری
به وجود مرآيد ،بكاز ايری اين شايستگر ها زا دز پژوهشر كيفر ضروزی مرداند (مهرمحمدی  .)1111چنين شايستگرهاير
مروواند دز پژوهشهای كيفر ووسط محقق بكاز ارفته شود .بدين ورويب آيذنر به پژوهش كيفر از نگاه هنری ووجه ويژه دازد
كه امروزه دز و ليم و وربيت بيش از ايشته موزد ووجه قراز ارفته است .آيذنر دز آثاز خهود بهه جنبههههای مختلهف پژوهشهر
كيفر مرپردازد و م تقد است مقصود از اونههای كيفر پژوهش ،وحقيقر مرباشد كه به دنبال خلق كيفياور است كه از نظهم
و طرح و نقشه و بيان ووأم بااحساس برخوزداز بوده و دز پر وشريح مجموعهها و كلها به عنوان هدف اصلر است و بر مطال هه
هيلتها يا آزايشها بيش از برزسر مقولههای مجذا وأكيد دازد (مهرمحمدی .)1111،آيذنر ( )1991خبرار و نقادی وربيتهر زا
به عنوان شكلر بديل برای پژوهش و اززشيابر وربيتر مطرح مركند و بهكازايری آنها زا دز جنبههای مختلهف ف اليهتههای
وربيتر ووسط مربيان و م لمان بيان مردازد .او م تقد است كه نقادی بيشتر ي
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خبره وربيتهر بهه

 مروواند وا حدی ي- مدير مدزسه و دز واقع هر فردی كه با مدزسه و نظام مدزسهای آشنا باشد، ناظر،م لم
.نقاد وربيتر ازوقا دهد

شماز آيد و از اينزو مروواند خود زا به مروبه ي

 طبق ديدااه وی سواد فقهط.نوع نگاه آيذنر به سواد از عرصههای مهم ديگری است كه دز انديشههای آيذنر ديده مرشود
 بايد از نو. سواد نبايد محدود به زمذاشاير متون و اعداد و ازقام اردد،( نيست3R)1 نوشتن و حساب كردن،محدود به خواندن
به مفهوم سواد بنگريم كه شامل فرايند زمذ اذازی يا زمذاشاير مفاهيم به هر شكل و طرق مختلف دز فرهنگ است و هر نهوع
 آن زا انسانها دز طول وازيخ به شكلهای مختلف برای بيان مفاهيم، اين مفهوم سواد كه موزد نظر است.م انر زا منتقل نمايد
 همچنين سواد مر وواند وسيله ايجاد م انر باشد و اين م انر مر وواند دز هنرهای زيبا و دز موسهيقر و شه ر نيهذ.بكاز بردهاند
.)2112 و زياضيات و وازيخ ايجاد مرشود (آيذنر

 به همين ورويب كه دز فيذي،ايجاد شود

 ووجه به هنهر بايهد، از ديدااه او.نقش ماندااز آيذنر وأثير انديشههايش دز اصالح وفكر ما دزبازه هنر و و ليم و وربيت است
 بنابراين آيذنر با پرداختن به مقوله هنر دز و ليم و وربيت باب جديدی.)1191 ،جذء مأموزيت اصلر مدازس قراز ايرد (اوزماخر
.زا باز كرده است كه اين نوع نگاه مروواند آثاز ميبتر بر و ليم و وربيت بر جای ايازد و بر نشاط وربيتر مرافذايد
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