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مجذوب کودکان  ،ن استیاگر قصد ما ا .اق بشر استیها و شور و اشت، ترس، حاصل آرزوهادانش«

آنان نشان  به هاجانیهها و آرزوها، ترسآغشته به  بافت را در دانشد یبادانش شوند،  ریدرگو 

معنا و در آن بافت، ز ینامروز  ا کشف شده است ویخلق و بواسطه آن که دانش  یم؛ بافتیده

  » 1.کندمیدا یپ اتیح

 Kieran Egan (1942)

  

  نامهیزندگ

مورد عالقه  يهاحوزه. است گانه فهمد بر سطوح پنجیبا تأک مبتکرانه یتیه تربینظرک یو خالق  معاصر یتیلسوف تربیگن، فیرن ایک    

شهرت  .و فهم است يریادگی در یشناخت يو نقش ابزارهات، یم و تربی، مفهوم رشد در تعلیدرسبرنامهو  یتیترب يهاهینظر گن شاملیا

  .است يریادگیس و یبه تدر یلیکرد تخیارائه روشتر به خاطر یاو ب

اخذ مدرك و با  1966در سال  .ل پرداختیاو در انگلستان بزرگ شد و به تحص. ا آمدیرلند به دنیدر کالنمل ا 1942گن در سال یا

کسال به یو به مدت  نگستونیواقع در شهر ک یقیسسه مطالعات تطبؤاو در م. ل شدیالتحصخ از دانشگاه لندن فارغیتار یکارشناس

ل در مقطع یتحصکا مهاجرت کرد که در دانشگاه استنفورد، ین هدف به امریبا ا عنوان همکار پژوهش مشغول به کار بود و سپس

 .کردیکار م .I.B.Mدر شرکت  یسینوبرنامه ل، به عنوان مشاوریو همزمان با تحصا .را آغاز کند تیو ترب میفلسفه تعل رشته يدکتر

  2.شودیمخود از دانشگاه کورنل  يموفق به اخذ مدرك دکتر 1972گن در سال یا

- یم بازکانادا ا، یش کلمبیتیبرالت یا شهر ونکوور در واقع در 3زریمون فرِیدانشگاه سااو در  به استخدام گنیا ین شغل رسمینخست

مون یدانشگاه سا یتیدر دانشکده علوم ترب استاد تمامکانادا و  پژوهش یکرس يدارا او اکنون .ماندگار شده استو تاکنون در آنجا  گردد

 1993و در سال  استکسب کرده  ياری، افتخارت بسجیرا یتیترب يهاهیها و روهینظر يپردازمفهومبازبه خاطر گن یرن ایک .زر استیفرِ

 :گر او عبارتند ازیاز افتخارات د يتعداد. دیآیکانادا در م یت انجمن سلطنتیضوبه ع تیم و تربیاز حوزه تعل ندهینمان ینخستبه عنوان 

ت ر و تحوالییجاد تغیابه خاطر ) 1991( 5تیم و تربیر در تعلییگروم یالمللنیزه بیجاکسب ؛ )1985( 4سرچیزه مالسن ریجاکسب 

 يبرا ورثتیزه ویکسب جا؛ )2001(کانادا  هنر ياز شورا 6سرچیلَم ریافت پژوهانه کی؛ درسیتدر يهاو روش یدرسدر برنامه یاساس
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ت یم و تربیتعل یفرهنگستان مل یخارج ياز معدود اعضا یکین یگن همچنیا). 2002(ت کانادا یم و تربیاز انجمن تعل یتیپژوهش ترب

  3.کاستیامر یقات آموزشیعضو انجمن تحق، و 7تیم و تربین تعلیمفتخر المللیبین زنده جامعهزد نام 60از  یکیکا، یامر

ش قرار داد که در یت دوراندیشخص 25گن را در فهرست ی، نام ااست ییکایک مجله دوماهانه امریکه  8دری، آتن ر2010در سال 

و  یدنبال شناسائ که به مبتکرانه یکند؛ اقدامیافت میرا در 9ریکلنیزه آپتن سی، جا2011گن در سال یا. هستندا یدن دادنرییحال تغ

 يبرا یچه اقدام یاشخاص ه است که چهین قضیبردن به ای، پزهین جایا هدف .کاستیامر تیم و تربیتعل در حوزه قهرمانان افتنی

در حوزه که  یشخصدند؛ ینام »قهرمان گمنام«گن را یارن یک آنان .دهندیجهان انجام م ير کشورهایکا و سایکودکان و نوجوانان امر

  4.م کرده و آثار فراوان خلق کرده استیت تالش عظیم و تربیتعل

لیبر تخ یآموزش مبتن
10

  

ق یرنده از طریادگی و احساساتالت یتخ ختنیبر برانگ یاست که مبتن يریادگیا یس یوه تدریش یل، نوعیبر تخ یمبتنآموزش    

وجود داشته دارد  امکاناست که  يزیآن چهر به  راجع د و شرطیقیبآزادانه و  دنیشیاند ییل، توانایخت .است یدرسبرنامه يمحتوا

از  سازدیو انسان را قادر مدهد، یرا در دسترس قرار مدور از دسترس  يزهایچبرجسته ذهن است که  يهایژگیاز و یکیل یتخ .باشد

چ یهن، یهمچن، و رسدیکه امروز به نظر م بودیمن آنگونه یچ فرهنگیل، هیخبدون وجود ت .رودبموجود فراتر  ساحتو ها داشته

  .شدیدر آن نم ینیآفربه فهم فرهنگ و نقشقادر  يارندهیادگی

که یدرحال. استجهان فهم ماندگار از  به هاانسان دنیرس یک آن با چگونگیارتباط نزد ل،یبر تخ یآموزش مبتناز نقاط قوت  یکی

از ینآن اطالعات به هنگام  یابیباز ییتوانا و سپس امکاناطالعات درست تا حداکثر  یره ذهنی، ذخرندهیادگی يروشیپ یچالش اساس

م ین، تعلیهمچن .است) اطالعات 11کردنا تلنباری( یابیره و بازیم ذخیبه مفاه یمتک صرفاً یتیترب يهاشهیها و انددهیااز  ياریبس است،

ره و ی، صرفاً ذخرندهیادگی يآن برا یکه چالش اساس يندیشده است؛ فرا یتلق 12مونتاژند خط یرافمنزله مواقع به  یت گاهیو ترب

  5.ستا دانش و مهارت روح یب يهاتکه یجیانباشت تدر

با . عمل کنندموفق ، مونتاژ-ا خطینگ ینکب يهابر مدل یمبتن یدرس يهاآزمون درست انجام از کودکان در یامکان دارد بعض

از دانش  يادیشوند که مقدار زیه مین قضیدهندگان موفق متوجه اامتحان یشوند، و حتیموفق نم زین از کودکان ياریبس ،نیوجود ا

 ن نوع دانشیابکار بردن ده است که یبه اثبات رس، نیعالوه بر ا .شودیمحو م آنان شده به سرعت از حافظه يبندا سرهمی ره شدهیذخ

ر یپذانواع فهم که انعطاف یق معرفیاز طر دارد یسع لیبر تخ یآموزش مبتن .است ي، اغلب کار دشواردهیچیو پ دیجد يهاتیدر موقع

 ]هادانسته[ با آنچه که آشکار و معلوم استل تنها یبوده که تخ یهمواره مدعگن یا .کمک کندن دو مسأله یا حل بهو ماندگارند، 

 رو، برخالفنیااز  .ل و تصور کندیتواند درباره آن تخیشتر میشتر بداند، بیب وعرنده راجع به موضیادگیجه هرقدر یسروکار دارد، درنت

  6.اموزندیرا ب یفراوان که دانش سازدیب و قادر میرندگان را ترغیادگیگن یکرد ایرودارند،  یلیکرد تخیکه رو گرید افراد یبرخ يادعا

تجارب او را فهم  به واسطه آن، که کودك است یقیطرگذاشتن انیو بن دنیاعتبار بخشل بدنبال یتخ ین امر، مربیتحقق ا يبرا

به آنها را  که امکان دارد قبالً يریادگی بوده و نسبت به آن وجوه يل و تصور قویقوه تخ يدارا دیخود با ین کار، مربیجهت انجام ا .کند

  .دحساس باش ،باشد دهیاثربخش ند یتیبا اقدام تربمرتبط چ وجه یه

  از خود شیپ یتیترب يهاهینظر گن ازیتقاد انا

 و تصور از مدرسه انتظار نکهیاست و ا به مدرسه ماکه در ارتباط با نوع نگرشبلشود، یمدرسه نمخود ضرورتاً مربوط به  ن مسألهیا«   

7)32. افته، صیذهن پرورش( ».میرا دار يکارانجام چه 

                                                
7. International Honor Society of Education (Kappa Delta Pi)
8. Utne Reader
9. Upton Sinclair Award
10. Imaginative Education (IE)
11. Banking
12. Assembly-line Process
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ن یترغالب »دهندی، فهم ما را شکل میشناخت يچگونه ابزارها: افتهیپرورشذهن «ن اثر خود تحت عنوان یتربرجستهگن در یا

، اغلب حول و حوش تیم و تربیدر حوزه تعل يپردازهیکه نظرکند یدهد و استدالل میقرار مانتقاد  را مورد موجود یتیترب يهاهینظر

  :است گردشدر  سازگارشه نایسه اند

انباشت نکه یو ا .سر سازدیم ممتاز به فهم جهان را یتواند دسترسیمخرد ه کن یباور به ا: راجع به عقل شه افالطونیاند.1

ک اندام یذهن  ،ن باوریا جهیرنتد .ت استیم و تربیان تعلیبردن جرشیپت و یهداقادر به  ییاشکال ممتاز دانش به تنها

.شودیم یتلق یشناختمعرفت

باً همانند ی، تقرر استیمنظم در فراگ یرات روانشناختییتغجاد یا ندیفرا ،یتیرشد ترب ،به باور او: اژه راجع به رشدیشه پیاند.2

.شودیم یتلق یک اندام روانشناختین باور، ذهن اساساً یجه ایدر نت .بدن یکیزیرشد ف

که  دین امیبه ا .ش استیا کشور خویجامعه  يهاآنان با باورها و ارزش يآشناساز ،منظور: کردن کودکانیشه اجتماعیاند.3

کمک به  يساز یرو، هدف اجتماعنیازا .فا کنندیدر جامعه ا يانقش سازنده ،یاجتماع يهاو ارزش يمطابق با باورها انکودک

 .از داردیبه آن نات خود یح ادامه يبراجامعه معاصر  است که یاجتماعتصورات متعارف ها، باورها و مهارت رشدحفظ و 

 یاتیاز اهداف ح یکیکه جزو  یسته است؛ هدفیپرورش شهروندان شاآن  یاست که هدف اصل يندی، فرايساز یاجتماع

8.شودیز محسوب میآموزش و پرورش ن

ن یبر ا یتیترب يهاک، تالش برنامهیدئولوژیا يو فشارها یخیتار اوضاع و احوال به خاطردر غرب، اکنون ن باور است که یگن بر ایا

با  عناصر ناسازگار يدارا یتیشه تربین سه اندیکه ا اندنکتهن یکه غافل از ایدرحال. ق کنندیتلفگر یبا همدشه را ین سه اندیا است که

، ]هدف[ شهین سه اندیهر کدام از ا مؤثر ساختندر محقق یحت یتیترب يهابرنامهدر عمل،  .باشندیالجمع م هگر بوده و مانعیهمد

  9.شکست خوردندناموفق عمل کرده و 

 يابرازها«از  يامتشکل از مجموعهخود  ،که هر گونه آن است »اشکال فهم«از  ياموعهگر مجفیتوص گنیا یتیترب هینظر

 اشکال .رندیگیفرا م یبه طور ضمنرا  آن ابزارهااستفاده از ر جامعه، د افتنی و نمو ن رشدیدر حآموزان دانش است که »13یشناخت

 ،ولمرمعیشگفت و غ يگن و به طرزیه ایبنا به نظر .ياهی، کنایک، فلسفیتمانر، يا، اسطورهیبدن: گن عبارتند ازیه ایفهم در نظر گانهپنج

تر شیپ يهااز مهارت ير با از دست دادن مقداریت، به طور اجتناب پذیم و تربیند تعلیدر فرا رشد یاساس يهابه جنبه یابیدست

 زان ازیم و به حداقل رساندن دستاوردهاداکثر رساندن گن، به حیا یتیاز اهداف برنامه ترب یکیرو، نیازا .خواهد بودکسب شده همراه 

  10.ستا یقبل يهاآموخته رفتندست

پرورش اشکال گوناگون فهم در قادر به  یعیبه طور طب ست که آنانین يامراحل رشد فهم در کودکان به گونهگن، یبر طبق نظر ا

) به لحاظ مکان و زمان( یک با بافت فرهنگیوند نزدیپ ،فهم همه اشکال. ]اژهیپ یهمانند مراحل رشد شناخت[ باشندخاص  یسن مراحل

بر ؛ است »14یفرهنگ ییدایبازپ«ه یک نوع نظریگن، یه اینظر .شودینائل من بافت به پرورش و توسعه اشکال فهم یو کودك در ا دارد

 تحولبشر و  یفرهنگ يابزارها یخیرن تایتکو که قیبه همان طر ]کودکان در[ یو منطق یشناختمراحل رشد روانبه ه، ین نظریطبق ا

گن یا .شودیسته مینگر ،ردیگیمشکل  در انسان ]یم متضاد دوتائیسه مفاهیمقاه، استعاره، یمانند فنون تشب[ یاسیق يابزارها يکاربرد

-یه فرهنگیز نظریوجه تمارو، نی، ازاآگاه بوده یبه خوب )آن یصدمات اجتماع( نیشیپ ییدایبازپ يهاهینظر يهایص و کاستیاز نقا

  11.مشخص کرده استن یشیپ يهاهینظر از را شیخو یاجتماع

گانه فهماشکال پنج
15

  

  :گن عبارتند ازیاشکال گوناگون فهم از نگاه ا   

                                                
13. Cognitive Tools
14. Cultural Recapitulation
15. Kinds of Understanding: Somatic, Mythic, Romantic, Philosophic, and Ironic.
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-یکمک م جهان محسوس است که به درك و فهم بر بدن یمبتنص یحس تشخو  16یزبان - شیت پیقابلن نوع فهم، یا :یفهم بدن.1

تم و انگاره، یرجانات، یهاحساسات و حواس پنجگانه، : که عبارتند از است »يریادگی يابزارها«از  يامجموعهشامل  یفهم بدن .کند

.گریابزار د يو تعداد ییقایدرك موس، یخنده و شوخ

 ياست که از قدرت زبان برا 17يسواد - شیفهم پک نوع ی شود ویبا مرحله اکتساب زبان آغاز م يافهم اسطوره :يافهم اسطوره.2

 ،ي، بازکلمات موزون، قصه: عبارتند از يامربوط به فهم اسطوره یشناخت يابزارها .ردیگیبهره م یدن به جهان انسانیمعنابخش

.رهیغو  ، راز و رمزییم متضاد دوتایمفاهاستعاره،  ،ریتصاو ش،ینما

در کنار  »منسر«واژه قرار گرفتن . شودیآغاز م )خواندن، نوشتن و حساب کردن(سواد  يریادگیک با یمانتفهم ر :کیمانتفهم ر.3

ت یواقع ت است، ارتباطش بایکه خواهان فراتر رفتن از واقع یهنگام یحتانسان  که ت داردیواقعن یا یاشاره به بازشناس فهم،

با کمک آن  وند، دهیل میتشکرا  ياکه فهم اسطوره یشناخت ياندوختن آن دسته از ابزارهابا آغاز کودکان  .شودیحفظ مکماکان 

 ،)رهیو غ نیترعین، سرین، کوچکتریبزرگتر: مانند(شدن ت یواقع يهاتینهاحد  يفتهیش :شوندیم ییهاتین فعالیر چنیدرگابزارها، 

 آموز نوجواندانشک یکه  يهاتیاز محدود ممکن ن نحویبه بهترکه  یهائتیمانند شخص( یقهرمان يهاتیارتباط با شخص يبرقرار

.یذوق يو کارها هایسرگرم خلق کردنو  يون سازیکلکس ،)روندی، فراتر مبا آن مواجه است

-دهیاست که تجارب و پد ییهاهین و نظریقوان يبردن به معنایپ اء ویاشن یماب يوندهایراجع به کشف پ یفهم فلسف :یفهم فلسف.4

، اساس میتعم. ن انسان و جهان استیوند بیپوندها، ین پین ایراز مهمت یکی .دهندیموند یرا بهم پ وند داده نشدهیتر پشیپ يها

 .است ینوجوانفراوان تجارب  به دنیبه منظور معنا بخش دیجد دهندهسازمان افتن اصولی يجستجو برا ،میتعم: است یفهم فلسف

قت مواجه یحق انگاشتن یو قطعت یافتادن در دام جزمز با خطر ین یمواجه است، فهم فلسف يزانگاریک با خطر ناچیمانتاگر فهم ر

ش یافزا یمرتبط با فهم فلسف اتخطر، ابدیپرورش ن یک به اندازه کافیمانتو ر يا، اسطورهیبدن یعنیفهم  یاشکال قبلاگر . است

 يهاهینظر ساده به تیمشغولم، مسلّمطمئن و  يهاقتیحق يجستجو: عبارتند از یمرتبط با فهم فلسف یشناخت يابزارها .ابدییم

.گریابزار د يت، و شماریداشتن حس عامل، یو عموم یکل

 يک و نظریستماتیژه تفکر سیبو ،اندناتمامفهم،  ین شناخت است که اشکال قبلیادن به یرس حاصل ياهیفهم کنا :ياهیفهم کنا.5

 یان معانیبواره قاصر از نکه زبان همیو ا .ستین یکاف، خواستار حفظ آنهاست که ییادعاها يهرگز برا ل آنیدال که ]یفهم فلسف[

منظور شود و آنچه که یان میاست که ب يزین آن چیه، تفاوت بیناک. میق زبان هستیاز طرآن  ما بدنبال فهم است که يادهیچیپ

شود و آنچه مدنظر است، همواره یان میان آنچه بیماست که  قتیحقن یدن به ایرس، ياهیفهم کنامنظور از درنتیجه،  .شودیم

12.وجود دارد فاصله

کند؛ یآغاز به رشد م یبا تولد زبان شفاه يافهم اسطورهاست؛  یزبان- شیفهم پ ،یو به طور خالصه، فهم بدن يبنددر مقام جمع

، استفاده ياهیفهم کنااز زبان است؛ و ) یعلم( ي، استفاده نظریفهم فلسفاست؛  يزبان نوشتار يآورمحصول فن ،کیمانتفهم ر

  .از زبان است یرقطعیغو  ریپذانعطاف

  گنیرن ایک عمده آثار

ن اثر ینخستگن یان ذکر است، ایشا .آورده شده است یلیمقاله و در قالب ارجاعات و منابع تکم يدر انتهاگن یا یاصل آثارمشخصات     

آموزش و آثار او در ارتباط با  عمده .ر درآورده استیربه رشته تح 1979سال  به »یتیرشد ترب«ت با عنوان یم و تربیخود را در حوزه تعل

 »را متحول سازد ياآموزش مدرسه تواندیساده که م يابتکار: قیعم يریادگی«ن اثر او، یآخر. ل استیفهم و تخد بر یبا تأک و يریادگی

                                                
16. Pre-linguistic
17. Pre-literate:

  . است) سواد(سوادي، مرحله زبان شفاهی است که مقدم بر مرحله زبان نوشتاري -منظور از پیش
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، »2005ت، یم و تربینده تعلیآ«از آثار متأخرش  یکیبه خاطر  2011گن در سال یا .ده استیبه چاپ رس 2010نام دارد که در سال 

  .کندیافت میرا در 18ت معلمیترب هايکالج ییکایمرانجمن ا کتاب سال زهیجا

لیبر تخ یآموزش مبتن یگروه پژوهش
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در دانشکده ل را یبر تخ یق آموزش مبتنی، گروه تحقیتیحماپژوهانه  پژوهش کانادا و یافت کرسیجه درینت در 2001گن در سال یا    

ن یهدف ا .ش بگذاردیو به بوته آزما اجرا کردهع خود را یبده یله، نظریوسنیکرد، تا بد يانگذاریزر بنین فرِمویگاه سادانش یتیعلوم ترب

توان یر را میین تغیابه طور خالصه،  .است ياآموزش مدرسه يو اجرا یسازمانده، فهموه یشر در ییتغ جادیا کمک به ،یقاتیگروه تحق

مردم و افکارشان را در که تالش دارد  یانتقال از نظام: م کردیترس یمابعد صنعتبه نظام  ینعتعصر ص یآموزشنظام به صورت انتقال از 

که امکانش است شکوفا  رمعمول و مؤثر هر جایغ يهاشهیافکار و اند دهدیاجازه م که ی، به نظامفشرده سازد شده استاندارد يهاجعبه

  13.شود

زر واقع در یمون فرِیاه سارا در دانشگ »تیم و تربیل و تعلیتخ« یالمللنینفرانس بل، هر ساله کیبر تخ یآموزش مبتن پژوهشیگروه 

پروژه  يادیو شمار ز کشور جهان است 30عضو از  8000 يدارا در حال حاضر یقاتین گروه تحقیا .کندیکانادا برگزار مونکوور، 

ق یفهم از طر يبرا يریادگی، 14قیعم يریادگی: عبارتند از هاروژهاز آن پ يتعداد یاسام کند کهیت میاجرا و هدادر کانادا را  یقاتیتحق

  .17پروژه مدرسه کامل، 16لیبر تخ یمبتن يبرنامه سوادآموز، 15لیجانبه تخرشد همه
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