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محمدرضا يوسف زاده چوسري
استاديار دانشگاه بوعلی سینا همدان ،همدان ،ايران

چکیده
تاريخ فلسفه تعلیم و تربیت با پنج واژه حیاتی و مهم روبهرو بوده و
هست و اين واژگان پنج موقعیت را در بحث مربوط به فرايند تدريس و
يادگیري در دنیاي مدرن تعیین نمودهاند .اين كلمات عبارتند از :ذهن،
دموكراسی،ستمديدگی ،جامعه پذيري ,حكايت و قصه .سه واژه اول به
ترتیب با نامهاي فردريك هربارت ـ ديويی و پائولوفريره آمیخته است
كه در آمريكا و آمريكاي التین و افريقا مطرح بودند و اجتماعی كردن
با استفاده از ابزار دانش مربوط به ماركسیسم است كه عمدتاً در برزيل،
فرانسه و ايتالیا مورد تفسیر قرار گرفته است .واژه قصه و حكايت نیز به
وسیله افراد مختلف در نقاط مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته است
و واژهاي است كه توسط طرفداران عملگرايی نوين ـ به ويژه گیرالدلی
در تبیین تئوري تربیتی ـ مورد توجه واقع شده است .بسیاري از
صاحب نظران معتقدند كه شايد بتوان معنادارترين رشد در فلسفه
آمريكايی در زمانهاي اخیر را رنسانس در عملگرايی يعنی عملگرايی
نوين تلقی نمود .با توجه به موارد مطرح شده هدف اصلی اين مقاله
بررسی نظريه تربیتی و رويكرد برنامه درسی از منظر عملگرايی نوين
است .روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است .نتايج بررسیها نشان داد
كه مبانی عملگرايی نوين را بايد در انديشههاي افرادي چون رورتی،
كواين ،پاتنام ،برنشتاين ،وست ،ديويد سون ،شوستر من و براندون
جستجو نمود .عملگرايی نوين بر اصولی چون طرد معرفت شناسی
بنیادين ،تأكید بر زبان ،يگانگی دانش ،همبستگی اجتماعی به جاي
عینیت محض ،پرورش شهروند دمكراتیك فكور تأكید دارد .از منظر
عملگرايی نوين يك تئوري تربیتی بايد داراي سه ويژگی توصیفی ـ
تشريحی ،خاص و عملی باشد .آنها براي تعلیم و تربیت پنج مرحله
شامل تعیین حكايت ،مرتبط ساختن حكايت با مسائل زندگی ،خلق
حكايت جديد ،نقد حكايت و مقايسه آن با قصههاي ملی و جمعی
مطرح كرده ،رويكرد مناسب برنامه درسی براي دوران پیش از دانشگاه
را رويكرد تلفیقی و براي دوران پس از دانشگاه رويكرد پروژه محور
معرفی میكنند.
واژگان كليدي :عملگرايی نوين ،نظريه تربیتی ،رويكرد برنامه درسی
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مقدمه
مسائل فلسفه همواره بر جامعه و مدرسه تأثیر داشته و
دارد ،به ويژه اين كه جامعه معاصر و مدارس ما بسیار
گستردهتر از گذشته در حال تغییرند و انجام اين تغییرات،
بازنگريها و ارزيابیهاي مداوم نیازمند منبعی جهت دهنده
است كه يكی از مهمترين اين منابع فلسفه است .كار
فلسفه ،ايجاد مفهومی براي زندگی و روشی براي تفكر است
و فلسفه به تنظیم و فرمولبندي روشن روشهاي ذهنی و
اخالقی برحسب مشكالت زندگی معاصر میپردازد .فلسفه
نه تنها نقطه آغازي براي كار مدارس است ،بلكه براي تمامی
فعالیتهاي مدرسه امري ضروري به شمار میرود (هاپكینز،
به نقل از خلیلی .)2171 ،براي انتخاب گروه معدودي از
هدفهاي همگن و مهم از میان مجموعه هدفهاي
ناهمگون و گوناگون مالك و معیاري الزم است به عبارت
ديگر ،براي تشخیص و كنارگذاشتن اهداف بدون اهمیت و
متناقض به وجود غربالی نیاز است تا بتوان به وسیله آن
هدفهاي مهم و همگن و سازگار را در میان اهداف موجود
انتخاب كرد .يكی از مهمترين مالكها يا به اصطالح
غربالها فلسفه آموزش و پرورش است كه براساس آن
اهداف متناسب و سازگار گلچین میشوند (تايلر به نقل از
میرزابیگی.)2119 ،
فلسقه و در پی آن فلسفه تربیتی ،به فعالیتهاي
تربیتی جهت میدهد .ايجاد تعادل و هماهنگی در آرمانها
و مقاصد تعلیم و تربیت ،سازماندهی دانشها و معرفت،
انتخاب فعالیتها ياددهی ـ يادگیري ،كشف اصول ،تعیین
نقش معلم و دانشآموز ،تعیین ساختارآموزش و جو حاكم
بر مراحل تربیت نمونههايی از نقش حیاتی فلسفه بر
برنامههاي آموزشی و درسی است (گوتك به نقل از پاك
سرشت.)2111 ،
تعلیم و تربیت هر جامعه مرهون و وامدار نوع نگاه و
رويكرد تربیتی حاكم بر آن جامعه است كه آن نیز به نوله
خود متأثر از فلسفه مسلط اجتماعی است .يعنی هر
رويكردي براي تعلیم و تربیت پیامدها و آموزههايی را به
ارمغان میآورد .براي مثال ،آرمانشهرگراها،
گراها،
كثرت
نئورئالیستها،
نئوپراگماتیستها،
ساختارگرايان ،سازنده گرايان هر كدام بر آموزههاي خاصی

تأكید میكنند .آشنايی با تأكیدات هر كدام از نظريهها و
مكاتب تربیتی با نگاه تطبیقی و نقادانه میتواند در ترسیم
چشم اندازها و تصمیم سازيهاي خرد و كالن نظامهاي
) .با توجه به موارد مطرح
آموزش راهگشا باشد (
شده ،از آنجايی كه فلسفه بر تصمیمات تربیتی تأثیر
میگذارد و براي مربیان ـ به ويژه عامالن برنامه درسی
چهارچوبی اساسی جهت هدايت كلیه اعمال آموزش و
پرورش فراهم میسازد ـ آگاهی و آشنايی دست اندركاران
تعلیم و تربیت با ديدگاهها و فلسفههاي گوناگون به ويژه
فلسفههاي تربیتی نوين امري بديهی و ضروري است .زيرا
براي طراحان برنامههاي تربیتی اين امكان را فراهم میسازد
تا با شناخت ديدگاهها ،و نقطه نظرات متنوع و گاه رقیب
بتوانند با بینش و تعمق و وسعت نظر و هوشیاري بیشتر به
انتخاب منطقی نظريه تربیتی ،رويكرد برنامه درسی،
آرمانها ،اهداف ،محتوي ،روش ،كمیت و كیفیت برنامه
اقدام نمايند .براين اساس ،اين مقاله در صدد پاسخگويی به
سئواالت زير است.
 2ـ خاستگاه و مهمترين مبانی عمل گرايی نوين
چیست؟
 1ـ مهمترين ويژگیهاي يك مدل تربیتی از منظر
عمل گرايی نوين كدامند؟
 1ـ تئوري تربیتی (فرايند آموزش ،نقش معلم و
دانشآموز و رويكر برنامه درسی) از منظر عمل گرايی نوين
چیست؟
 4ـ مهمترين انتقادات وارد بر عمل گرايی نوين
كدامند؟
تاريخچه و پیشگامان عمل گرايی نوين
شايد مهمترين و معنادارترين رشد در فلسه آمريكايی
در زمانهاي اخیر رنسانس فوقالعاده در پراگماتیسم است
كه به وسیله افراد مشهوري مانند ريچارد رورتی و هیالري
پاتنام عمل گرايی نوين نامیده شده است .حل بن بستهاي
معرفت شناختی میان فیلسوفان رئالیست و ضد رئالیست و
فیلسوفان تحلیلی و نیز حل بن بستهاي میان متفكران
ديسپلینها به وسیله اين جنبش و نهضت شدت يافته و
).
مورد چالش قرار گرفته است (
ديويدسون ،براندون و پاتنام و رورتی از نئوپراگماتیستهاي
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معاصرند كه اغلب تمايالت طبیعت گرايانه دارند و به روابط
بین ذهن و عمل تأكید دارند و در زمینه مفاهیم حقیقت،
معنی ،واقعیت ،تجديد نظرهاي راديكالی و ريشهاي را بیان
).
كردهاند (
ساتكامپ (

) به نقل از نیكل معتقد

است كه در دو دهه گذشته ،منتقدان آمريكايی مانند
ريچارد رورتی اين تئوري را مطرح كردند كه حقیقت
انتزاعی نیست كه داراي مبانی غیرقابل تغییر و قطعی باشد.
) بیان میكند كه برنشتاين و
گیل مور (
وست نیز از رهبران عمل گرايی نوين هستد كه به تجديد
نظر در پراگماتیسم پرداختند .برنشتاين در بحث افقهاي
سیاسی و اخالقی مدرنیته و پست مدرنیته بهترين رويكرد
نسبت به پراگماتیسم را رويكرد فرامذاكرهاي میداند و
مهمترين ويژگی طرفداران آن را «شكستن حالتها و
وضعیتهاي فلسفی از طريق به چالش كشیدن آنها بیان
میكند .وي پراگماتیسم را با روش سنتی تفكر ارسطويی
مرتبط میسازد و در بحث اخالقیات از ديدگاه ارسطويی
بهره میجويد .وست معتقد است كه در واقع يك نوع
بازگشت و برگشت در فلسفه صورت گرفته است ،بازگشت از
فلسفه نادرست به فلسفه پاك و درست .او در كتاب
«شجرهنامه پراگماتیسم» بیان میكند كه مهمترين مسأله
عبارت است از گريز از فلسفه معرفت شناسی محور و تأكید
و تكیه بر قدرت انسانی و تغییر روشهاي منسوخ و كهنه
سلسله مراتب اجتماعی با توجه به ايده آلهاي اخالقی و
مذهبی.
) معتقد است كه شوسترمن و
بورسما
كواين نیز از فالسفه معاصر و نئوپراگماتیست هستد .ريچارد
شوسترمن در تجديد نظر در پراگماتیسم بیان میكند كه
حس مشترك كه براي پراگماتیسم يك مسأله بسیار
محوري است ،براي عمل گرايی نوين يك امر فرافردي و
بین فردي است .عمل گرايی نوين نوعی برداشت و تفسیر
سوم از ديدگاه ديويی است و گاهی اوقات به عمل گرايی
زبان شناسانه و نسخه پست مدرن عمل گرايی نیز معروف
است و توسط فیلسوف امريكايی ريچارد رورتی با الهام از
انديشههاي ديويی ،سالرز ،دريداو ،هايدگر مطرح
) ازآنجايی كه اين مقاله درصدد
شد

بررسی ديدگاه تك تك رهبران و طرفداران عمل گرايی
نوين را به طور مفصل نیست ،لذا تنها ديدگاه دو تن از
رهبران اصلی اين نهضت يعنی ريچارد رورتی و كواين مورد
بحث قرار میگیرد.
ريچارد رورتی و عمل گرايی نوين
چنان كه پیشتر نیز اشاره شد ،هیلدر باند
) معتقد بود كه رنسانس در پراگماتیسم
(
به وسیله رورتی و پاتنام به عمل گرايی نوين لقب گرفت .از
ديدگاه رورتی افراد متفكر به دو روش میتوانند با قرار
گرفتن در يك وضعیت بهتر و بزرگتر زندگی خود را
معنادار سازند .رورتی اين دو روش را تمايل براي 2ـ عینیت
 1ـ اتحاد و وحدت مینامد .او بر اين باور است كه افرادي
كه به روش دوم تمايل دارند از كمك خود به جامعه
مشخص سخن میگويند .اين جامعه میتواند جامعه تاريخی
واقعی باشد كه آنها در آن زندگی میكنند يا يك جامعه
) و افرادي كه به روش اول و به
تصوري آينده (
دنبال آن هستند خود را به عنوان افرادي كه در ارتباط آنی
با واقعیت هستند توصیف میكنند .او معتقد است اين دو
روش دو مفهوم خودپنداري متفاوت ايجاد میكند .فردي
كه در پی عینیت است خود را عضو گروه واقعی ديگر
میداند و كارهايی انجام میدهد كه ممكن است كمتر در
ارتباط با موجود انسانی خاص توصیف شود .و افرادي كه
پیرو روش دوم هستند به دنبال جامعهاي آزاد ،باز و
دمكراتیكاندكه در آن زمینه پرورش افراد خالق كه رورتی
آنها را شاعران قوي مینامد ،وجود دارد .اين افراد درگیر
پروژههاي خودخالقی هستند و دائماً در پی توصیف و
تعريف مجدد زندگی خود هستند ،به ترور تقلید محض
میپردازند و دائماً به خود ارزيابی مشغولند كه رورتی خود،
تمايل زيادي بدان نشان داده است (باقري.)2171 ،
مبانی عمل گرايی نوين از منظر رورتی
رورتی مبانی و اصول عمل گرايی نوين را به شرح زير
بیان میكند:
 2ـ انكار واقعیت :يكی از مبانی عمل گرايی نوين ،انكار
حقیقت به مثابه مطابقت است .ديدگاه رورتی درباره
حقیقت ،نفی ديدگاه دكارتی و كانتی است .زيرا آنها بر اين
باور بودند كه حقیقت قابل كشف است و به عینیت حقیقت
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ايمان راسخ داشتند .بر اين اساس ،حقیقت از منظر رورتی،
وابسته به اجتماعات بشري و اجتماعی است كه در آن
زندگی میكنیم و چون اجتماعات متفاوتند ،حقیقت در
اجتماع نسبی و متكثر است.
1ـ نفی عقل و عقالنیت :از منظر رورتی بايد عقلی را
كه به دنبال حقیقت فراتاريخی و غیر بشريت است را رها
كرد .در دوره روشنگري ،عقل قوهاي تلقی میشد كه انسان
را به كشف قوانین و حقیقت اشیاء هدايت میكرد .رورتی
اين تلقی از عقل را باور ندارد .از منظر او ،عقالنیت موضوعی
است كه به همبستگی در اجتماع مربوط میشود .يعنی در
حمايت اجتماعی عقالنیت آشكار میگردد .به عقیده رورتی،
عقالنیت موضوعی سیاسی و اخالقی است و استفاده بشر از
زبان به عنوان ابزاري براي تعامل با همنوعان عقالنیت به
شمار میرود .عقالنیت با اين مبانی با تساهل مترادف است.
1ـ تأكید بر زبان :در فلسفه معاصر ،نوعی روي گردانی
از تصورات و روي آوردن به زبان مشاهده میشود كه
معموالً از آن به چرخش زبانی ياد میشود .چرخش زبانی
عبارت است از تبديل پارادايمهاي فلسفی آگاهی به نشانه.
رورتی معتقد است كه چیزي به نام طبیعت ذاتی اشیاء
وجود ندارد ،همه چیز به توصیفهاي ما وابسته است و
توصیفها همواره ساختهاي اجتماعیاند .او معتقد است كه
امروزه واژگانی چون ،نشانه ،نماد ،زبان و گفتمان به
شعارهاي فلسفی روز تبديل شدهاند؛ همان گونه كه در
گذشته عقل ،تجربه و ذهن شعارهاي فلسفی روز بودند
(اصغري.)2117 ،
عناصر اساسی ديدگاه فلسفی رورتی
مهمترين عناصر اساسی ديدگاه فلسفی رورتی را
میتوان به شرح زير بیان نمود.
 2ـ ويژگی ابزاري زبان :از ديدگاه رورتی ،زبان ابزار
است و آينهاي براي نشان دادن يا بازنمود واقعیت نیست،
زبان با نیازها و عاليق استفاده كنندگان گره خورده است.
 1ـ ويژگی امكانی زبان :يعنی زبان از پايداري و ثبات
به دور است ،چون نیازها و عاليق افراد جامعه در معرض
تغییر است و واژگان نهايی وجود ندارند.
 1ـ ويژگی امكانی خود :از ديدگاه رورتی هويت فرد
ثابت و از پیش موجود نیست ،بلكه در حال ساخته شدن

است و مفهوم خود آفرينی ،تصوير مناسبی از هويت فرد
است كه خود معرف ويژگی امكانی خود است.
 4ـ ويژگی امكانی اجتماع :يعنی اجتماع بشري داراي
قوانین معین و ثابت براي پیشرفت و حركت نیست .بلكه
تحوالت آينده اجتماع در گرو احتمال و امكان است و قابل
پیش بینی نیست .زيرا هر اجتماعی داراي موقعیت خاص
است.
 1ـ همبستگی اجتماعی به جاي عینیت :از منظر
رورتی ،همبستگی اجتماعی انسانها با يكديگر تنها راهی
است كه میتوان با تكیه بر آن ،ادعاهاي خود را توجیه و
پشتیبانی نمود .يك سخن ،نه آز آن نظر كه با واقعیت
منطبق است ،بلكه بر اين اساس كه افراد جامعه در آن به
اجماع رسیدهاند ،قابل دفاع است
 1ـ مبناي گفتگويی اخالق :يعنی نمیتوان مبنايی
عینی براي اخالق جستجو كرد .بلكه هنجارهاي اجتماعی
كه هر فرد متناسب با آن در جامعه زندگی میكند ،میتواند
معیار درست بودن اخالق باشد و قواعد اخالقی از يك
جامعه به جامعه ديگر قابل تعمیم نیست.
 7ـ تفاهم ناپذيري امر عمومی با امو خصوصی :از
ديدگاه رورتی مفهومی چون اسقالل كه خصوصی است با
مفهومی عمومی مانند عدالت ،نه قابل قیاس است و نه قابل
تركیب ،بلكه به مثابه دو ابزار متفاوتند .مثل سنگ ترازو و
خط كش.
 1ـ طعنگرايی :يعنی روا داشتن ترديد در اعتبار نهايی
واژگان معینی كه فرد با آن میانديشد و سخن میگويد
(باقري.)2114 ،
كواين و عمل گرايی نوين
كواين مانند ساير عمل گرايان نوين معتقد است كه
فلسفه تحلیلی در تحوالت اساسی معرفت شناسی و وجود
شناسی با شكست مواجه بوده است .مهمترين تأكیدات
عمل گرايانه كواين عبارتند از:
 2ـ طرد معرفت شناسی بنیادين :معرفت شناسی به
طور كلی معطوف به دو سؤال است .اول اين كه چگونه به
چیزي علم پیدا میكنیم كه اين سؤال مربوط به يادگیري و
كشف است .براي پاسخ به آن ،میتوان نظريههاي مربوط را
به دو دسته معرفت شناسی ،بنیادين شامل حس گرايی و
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عقل گرايی و معرفت شناسی غیر بنیادين تقسیم نمود .در
معرفت شناسی بنیادين ،ريشه داوري در باب همه دعاوي
دانشی را به پايه يا بنیادي باز میگردانند كه خود محتاج
داوري جداگانه نیستند .در حس گرايی ،بنیادها را شواهد
حواس چند گانه و در عقل گرايی ،پرتو عقل محض تشكیل
میدهد .در معرفت شناسی غیر بنیادين كه بنیاد گرايی را
مطرود میشمرد ،چنین فرض میشود كه خطاست فكر
كنیم داوري در باب دانش ،به نحو بنیادي در گرو داوري
نسبت به دعاوي مفرد است .واحدهاي اساسی دانش ما
دعاوي مفرد نیستند ،بلكه مجموعههاي كلی دعاوي يا
نظريهها هستند .زيرا علی االصول در نهايت همه ساختمان
نظريه ما درباره جهان به منزله يك كل پايدار میماند يا فرو
میريزد (دوئم ،2091 ،كواين ،2012 ،اورز 2014 ،به نقل از
باقري.)2171 ،
كواين از تمايز میان تحلیل و تركیب يعنی تمايز بین
معنی و امر واقع انتقاد میكند .او معرفت شناسی بنیادين
يعنی حس گرايی و عقل گرايی و اين كه اين بنیادها به
منزله اموري بی چون و چرا هستند را نمیپذيرد و معتقد
است كه پذيرش دانش يا طرد آن منوط به انسجام آن با
نظريه ما پیرامون جهان است و اعتقاد دارد كه نبايد شواهد
را به جاي نظريه بگیريم و مشاهده همواره بارور از نظريه
است.
 1ـ نظريه سنگ بنا :كواين در باب معرفت شناختی
ديدگاه كل گرايانه دارد و به نظريه «سنگ بنا» معتقد است
و منظور از سنگ بنا ،مطابقتهاي كلی میان نظريههاي
مختلف و به تعبیري ديگر اشتراكات بین نظريات است .از
ديدگاه او معرفت شناسی امري طبیعی و يادگیري و
دانستن فرايندي طبیعی است .بديهی است كه او با طبیعت
گرايی ديويی هم عقیده است .از نظر كواين ،هر نظريهاي كه
بتواند مشكل و مسأله را حل كند ،مورد توجه قرار میگیرد.
اين امر نیز با رويكرد حل مسأله ديويی سازگاري دارد.
 1ـ يگانگی دانش :در اين ديدگاه دانش شبكهاي بی
رخنه و نظامی يگانه و يكدست است و آنها قلمروهاي معنی
يا رشتهاي مستقل نیستند و ديدگاه ممتاز معرفتی ويژهاي
وجود ندارد كه براساس آن بتوان الگوهاي مختلف را مورد
ارزيابی قرار دارد.

نظريههاي مختلف متباين نیستند ،تنها معیارهاي
معرفتی رقیب هستند كه معیار ارزيابی را میسازند و
نظريهاي كه بر اساس معیارهاي خود قابل يادگیري نباشد
در رقابت با نظريههاي ديگر يا رقیب از پا در میآيد .كواين
معتقد است كه تقسیمات دانش ،مصلحتی و در واقع
تقسیمات كتابخانهاي هستند ،دانش مانند تور يك دست
است (باقري.)2171 ،
عمل گرايی نوين و ويژگیهاي يك مدل تربیتی
) معتقد است كه عمل
اسنو بروك (
گرايی نوين از دو تفكر مكمل اساسی مشتق میشود.
2ـ تصمیم عملی :يعنی التزام عملی به يك سري از
آرمانهاي مشترك در يك برهه زمانی خاص1 .ـ باور به
مجموعههاي كلی دعاوي يا نظريهها كه اغلب سازهاي و
كاربردي هستند و به وسیله استفاده كنندگان مدل بر
اساس قضیههاي معین مورد استفاده قرار گرفتهاند .بر اين
اساس ،چه مدلها سازهاي باشند و چه كاربردي يك سري
پیش شرطهايی را میطلبند.
عمل گرايی نوين ،انواع و ويژگیهاي مدلها را در
تحلیل پديدارشناختی به شرح زير بیان میكند:
 2ـ ويژگی توصیفی و تشريحی :اين ها جزو مدلهايی
هستند كه ريشههاي طبیعی را معرفی و توصیف میكنند.
 1ـ ويژگی خاص :يعنی مدلهايی كه همه ابعاد و
ويژگیها را مشخص نمیكنند ،بلكه ابعادي را كه از نظر
سازنده مدل و استفاده كننده مهمو معنادار است را تعیین
میكنند.
 1ـ ويژگی عملی :يعنی مدلهايی كه ضرورتاً با توجه
به كاركرد اولیه طبقه بندي نشدهاند بلكه بر اساس به
موقعیت مورد استفاده قرار گرفته ،تغییر میيابند .يعنی:
الف) با توجه به فرايند و در طول عمل مورد استفاده قرار
میگیرند.
ب) در دوره زمانی خاص مورد استفاده قرار میگیرند.
ج) براي عملیات يا انتزاعی خاص مورد استفاده قرار
میگیرند .بنابراين مدل جامع بايد عالوه بر سه ويژگی به
چهار سؤال عملی نیز پاسخ دهد2 :ـ كدام ويژگی؟ 1ـ براي
چه كسی يا چه چیزي؟  1ـ در چه محدوده زمانی؟
4ـ براي چه مقاصدي؟
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تئوري تربیتی عمل گرايی نوين
در مقالهاي تحت عنوان
گیرالدلی (
عمل گرايی نوين ،فلسفه تعلیم و تربیت و آينده ما ،ضمن
معرفی برخی از تئوريهاي تعلیم و تربیت و مقايسه مراحل
تعلیم و تربیت از ديدگاه آن تئوريها ديدگاه تربیتی و
مراحل آموزش و يادگیري عمل گرايی نوين خود را بیان
میكند .او معتقد است كه استفاده از واژه فلسفه به عنوان
چیزي مجزا از تعلیم و تربیت غیر ممكن است و بیان
میكند كه منظور وي از فلسفه تعلیم و تربیت در اين مقاله
) و در سطح
طرحوارههاي تدريس (
گسترده تئوريهايی تعلیم و تربیت است .او اعتقاد دارد كه
ديدگاه وي آيندهنگر است و معلم تنها از يك تئوري يا
فلسفه تعلیم و تربیت پیروي نمیكند .مراحل آموزش و
نقش معلم و دانشآموز در هر مرحله از منظر گیرالدلی به
شرح زير است:
 2ـ مرحله اول آموزش
از منظر گیرالدلی ،فرايند تدريس و يادگیري با ارائه
مسأله و موضوعات يا سؤاالت آغاز نمیشود و مسائل با يك
روش بیرونی و مطلق ايجاد نمیگردد ما و دانشآموزان
مسائل را از طريق كتابها ،سینماها ،داستانها ،داستانهاي
كوتاه ،مقاالت ،شبكه اينترنت ،راديو تلويزيون ،دستورات
پزشكی ،سرودها ،آوازها ،عكسها و شعرها و روزنامهها و
مذاكرات و گفتگوها و مانند آن دريافت میكنیم .وي اين
) مینامد كه هر
كانالهاي اطالعاتی را روايتها (
كدام از آنها معانی خاصی را منتقل میكنند و نوعی آگاهی
به ما میدهند .اين آگاهیها موقعیتهاي مسألهاي را ايجاد
میكنند كه فرد را در ابتداي امر به تفسیر حكايت و يا
داستان وامیدارد بنابراين زندگی ما پاك و مطلق نیست،
يك زندگی فرهنگی است و ما در درون اين زمینه فرهنگی،
به وسیله داستانها و موقعیتهاي مسألهاي محاصره
شدهايم .بنابراين نخستین مرحله بی مانند در تدريس يك
حكايت يا داستان و قصه است كه هر چه زودتر كنجكاوي،
را برمیانگیزد و دستور رفتن به جلو را صادر میكند .اين
كه درك و فهم ما از سینما خوب باشد يا بد مهم نیست.
مهمتر اين است كه سینما موقعیت مسأله و حركت رو به
جلو را فراهم میسازد .بنابراين حكايتها و بازيهاي زبانی

اولین مرحله فرايند تدريس و يادگیري را تشكیل میدهند
و ممكن است مسأله خاص براي فرد خاص بازديد كننده از
سینما با مسأله كسب شده به وسیله فرد ديگر تماشاگر
سینما يكسان نباشد.
 1ـ مرحله دوم آموزش
در اين مرحله معلم و دانشآموز مهمترين و
معنادارترين داستانها و قصهها و حكايتهاي وابسته به
موقعیت را كه گاه ضمنی و پنهان و گاه آشكارند ،انتخاب
میكنند .اين انتخاب با توجه به سنجش پارامترهاي مختلف
و با قضاوتهاي مستدل صورت میگیرد و اين پارامترها
میتوانند شامل اهداف تدريس ،اهداف و آرمانهاي مدرسه،
زندگی دانشآموزان ،حكايت خاص انتخاب شده ،يك كتاب
كوچك يا جدول مطالعاتی خاص و يا يك پیش بینی در
مورد آينده و يا تشريح فیلم سینمايی و يا يك تصوير
اينترنتی و يا يك قطعه موسیقی باشد .اين فعالیت سبب
میشود كه معلم و دانشآموز به هم نزديك شده ،تعامل
داشته باشند .مسؤولیت معلم اين است كه چگونه مسائل
موجود در حكايت و داستان را با زندگی خود و دانشآموزان
مرتبط سازد ،به گونهاي كه براي آنان معنادار باشد .بنابراين
معلم بايد حساس و باهوش باشد و بايد يك فیلسوف و
تاريخدان باشد و مهمتر از همه بايد فردي باشد كه به دنیا و
جهان و تجارب و زندگی واقعی آگاهی داشته باشد.
 1ـ مرحله سوم آموزش
در اين مرحله معلم درباره ارتباط بین حكايتها و
داستانها با دانشآموزان بحث میكند و عمل تشكیل و
ساخت داستانها و رمانهاي جديد ادامه میيابد .اين كار به
شكلهاي مختلف صورت میگیرد .اين حكايتها و
داستانها مانعی براي بهرهگیري از تئوريها نیستند و ما
میتوانیم از تئوريهاي روانشناسی و جامعه شناسی به
عنوان الگو و مدل استفاده كنیم .اما معلم بايد به
دانشآموزان گوشزد كند كه حكايتها نمودها و اشكال
ارتباطی و بازيهاي زبانی گوناگون میتوانند به خود بگیرند.
در اين مرحله معلم بايد كمك كند تا دانشآموز داستان و
حكايت شخصی خود را بسازد و نكته مهم اين است كه
معلم به تمام قصهها و داستانهاي كودكان توجه كند و
معیار ارزشیابی او بايد ارتباط داستان با زندگی واقعی باشد،
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يعنی معلم بايد به مرور زمان اين داستانها و قصهها را با
داستانها و قصههاي خانوادگی و ملی پیوند بزند و براي اين
كار نبايد وسوسه سلسله مراتب معرفت شناسی شود .يعنی
بايد از طبقه بندي قصهها پرهیز كند.
 4ـ مرحله چهارم آموزش
اين مرحله يك مرحله بسیار مهم و اساسی است و با
حكايتها ،داستانها و قصههاي جديد سر و كار دارد .معلم
همه دانشآموزان را در اين فعالیت درگیر میسازد و در اين
فرايند او به عنوان يك رفیق و همكار همراه دانشآموز
است .تصور دانشآموزان بايد در طول ساخت قصههاي
جديد پیوسته در حال تغییر باشد و معلم بايد فكر و ذهن
خود را براي خواندن و گوش دادن به رمانهاي دانشآموزان
باز نگه دارد و نسبت به پیرامون حساس باشد تا بتوانند در
صورت لزوم انتقاد خود را به خوبی انجام دهد.
 1ـ مرحله پنجم آموزش
در اين مرحله بايد داستانها و رمانها در اختیار ساير
افراد قرار گیرد و دانشآموزان بايد براي تفسیر بازيهاي
زبانی انجام شده به وسیله خود و ديگران تحريك و تشويق
شوند و به انتقاد از رمانها و داستانها بپردازند و داستانها
را از اين حیث كه چرا مرتبط با زندگی نیستند مورد بررسی
قرار دهند .يعنی در اين مرحله ،از ديدگاههاي يكديگر با
توجه به قصهها و داستانهاي مطرح شده براي زندگی بهتر
بهره میگیرند .گیرالدلی معتقد است كه ما در يك عصر
پست مدرنیسم زندگی میكنیم و در اين عصر نیاز داريم تا
داستانها ،حكايتها و قصهها را بدون فرا قصهها در نظر
بگیريم .يعنی بايد در فرايند تربیتی اين نكته را جدي
بگیريم كه ما حكايت و قصه داريم ،تنها حكايت و قصه.
بنابراين معلم كسی است كه داراي چنین توانايی باشد.
گیرالدلی در پايان يادآور میشود كه نمیتوانیم از يك
تئوري بدون توجه به ساير تئوريها استفاده كنیم و معتقد
است كه همه تئوريها به هم وابستهاند .وي خاطر نشان
میسازد كه در كار خود از فیلسوفانی مانند ريچاردرورتی و
دونالدديويدسن بهره جسته ،معتقد است كه در رفتار
اخالقی او رگ و ريشههايی از مكتب فرانكفورت وجود دارد
).
(

رويكرد برنامه درسی عمل گرايی نوين وامدار
ديدگاههاي تربیتی رورتی و كواين است .لذا داللتها و
رويكرد برنامه درسی بر اساس اين ديدگاهها مورد بحث قرار
میگیرد.
با توجه به مبانی و اصول فلسفی مورد بحث در ديدگاه
رورتی ،وي به تربیت بدون جزمیتها و تربیت به منزله
اجتماعی شدن و تفرد باور دارد و براي دوران پیش از
دانشگاه و دوران دانشگاه تأكیدات تربیتی ويژهاي دارد .در
دوران پیش از دانشگاه بر اجتماعی شدن تأكید میورزد كه
با رويكرد همبستگی اجتماعی ،اجماع و گفتگوي وي
همخوان است و بر اين اساس بركنار گذاشتن گفتمان
عینیت و توسل بر انسجام درونی واژگان و پرهیز از هر نوع
ارتباط واقع نمايی و عینیت در تدريس ،ترويج انديشه بینا
ذهنی و استدالل طرفینی میان معلم و دانشآموز و
دانشآموزان با يكديگر ،محور قرار دادن نیازهاي فردي و
اجتماعی فراگیران ،متقاعد سازي به جاي اعمال خشونت و
اجتناب از به كار گیري زبان تهديد آمیز و تحقیر گونه و
تساهل و تحمل ديدگاههاي مخالف زمانی كه در فرايند
تدريس اجماع حاصل نمیشود ،تأكید دارد و براي دوران
دانشگاه معتقد است كه اساس تعلیم و تربیت بايد مبتنی بر
نقد و ارزيابی باشدكه اين تأكید با رويكرد خود آفرينی و
طعنگرايی وي همخوان است .او براين باور است كه بايد از
طريق تعلیم و تربیت ،بستر توصیفها و تفسیرهاي نوين و
اسفاده خالقانه از زبان به ويژه زبان استعاره براي فراگیران
فراهم شود (باقري .)2114 ،به طور خالصه ،رورتی در برنامه
درسی به دو اصل بازنگري مستمر و تجديد نظر در میزان
استقالل و آزادي فرد و توسعه مداوم ديدگاه اجتماعی فرد و
ايجاد وحدت جمعی با ديگران تأكید دارد (باقري و
خوشخويی .)2112 ،كواين نیز با توجه به پاي بندي به
اصولی چون يگانگی دانش ،انسجام شواهد و نظريه سنگ
بنا ،هر نوع تقسیم بندي عرصه دانش ،نظريه ما پیرامون
جهان را به اشكال مطلقاً متباين يا قلمروهاي معنايی
مستقل ،مردود میشمرد.
برنشتاين رسالت اصلی برنامه درسی را تربیت شهروند
داراي ويژگی دمكراتیك تفاهمی يا فكورانه (

داللتهاي عمل گرايی نوين براي رويكرد برنامه درسی

) میداند كه كه قادر به ارائه ديدگاههاي
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متفاوت باشند (

) .شهروند دمكراتیك

فكورانه ،يك كنشگر فكورانه و برخوردار از دانش ،نگرش و
مهارت انجام كنش و واكنشهاي فكورانه است (مهر
محمدي)2102 ،
) و هرست (
از ديدگاه فنیكس (
اين ديدگاه يكپارچه در باب دانش ،داللتهايی را
براي برنامه درسی و حتی نظريه پردازي و پژوهشهاي
تربیتی دارد و در واقع اين موضوع به پل زدن و وحدت
بخشی سنگ بنا اشاره دارد كه بر اساس آن شعبه طلبی
برنامه آموزشی مدارس از منظر عملی و معرفت شناسی
ضرورت پیدا نمیكند .از اين رو ،در برنامه درسی بايد
نظريههايی مورد توجه قرار گیرند كه بتوانند مشكالت راحل
كنند (به نقل از باقري.)2114 ،
با توجه به اصول مورد تأكید رورتی در دوران پیش از
دانشگاه از جمله تأكید بر توافق بینا ذهنی ،همبستگی
اجتماعی ،بسط اجتماع و نظريه يگانگی دانش و سنگ بنا
كواين و با توجه به مدل جامع و سیستمی آموزش اسنو
بروك و با توجه به شعار عمل گرايان نوين يعنی «مخفی
شدن در پروژههاي رشتهاي يا حرفهاي و صرفاً به كار خود
مشغول بودن را بايد متوقف ساخت» میتوان گفت كه
رويكرد برنامه درسی متناسب با ديدگاه عمل گرايی نوين
براي دوران پیش از دانشگاه رويكرد تلفیقی است كه عبارت
است از روش سازماندهی مواد آموزشی يا مهارتهاي
زندگی كه براي همه شهروندان ضروري هستند و برنامهاي
است كه بر محور مسائل و مشكالت زندگی بنا شده و هدف
آن اين است كه به فراگیران كمك كند تا بتوانند در يك
زندگی دمكراتیك با يكديگر مشاركت داشته باشند
) و افرادي تك بعدي و جزم انديش نباشند و
(
احساس اجتماعی در كودكان تقويت شود (بیسلی
)
از سوي ديگر ،با توجه به اصول و اهداف مورد تأكید در
دوران پس از دانشگاه از جمله مفهوم خود آفرينی و استفاده
خالقانه از استعاره و زبان و تأكید بر نظريههايی كه بتوانند
مشكالت را حل كنند .رويكرد مناسب برنامه درسی در اين
دوره رويكرد حل مسأله و برنامه درسی پروژه محور است كه

بعد استقالل و احساس مسؤولیت را بهبود میبخشد.
)
(
انتقادات وارد بر عمل گرايی نوين
هیلدر باند (

) در بحث ماوراي

رئالیسم و ضدرئالیسم دو سؤال مهم را مطرح میكند:
 2ـ فرمول بندي مجدد پراگماتیسم كالسیك به ويژه
پراگماتیسم ديويی تا چه حد درست است.
 1ـ سؤال دوم كه مهمتر است اين است كه آيا آراء
عمل گرايان نوين قابل اجراست .او در ارزيابی عمل گرايی
نوين به چند نكته تاريخی و انتقادي اشاره میكند كه
عبارتند از:
 2ـ بحثهاي كنونی میان رئالیسم و ضد رئالیسم
(قطعیت گرايی؛ عینیت گرايی و نسبی گرايی) مشابه
بحثهايی است كه بین رئالیسم و ضد رئالیسم در اوايل
قرن بیستم مطرح شد و پراگماتیسم به طور گسترده آنها را
مورد بحث قرار داده و نئوپراگماتیسم چیز تازهتري مطرح
نكرده است.
1ـ عمل گرايان نوين دوباره بهاي بیشتري رئالیست
میدهند .بنابراين به چیزي حیات میبخشند كه قبالً به
وسیله پراگماتیستهاي كالسیك بی ثمر تلقی شده بود.
 1ـ آنچه كه از وضعیت و ديد عمل گرايان نوين پنهان
است ،دقیقاً همان چیزي است كه پراگماتیسم را با دوام و
اثربخش میسازد .از جمله مفهوم متافیزيكی تجربه و نقطه
شروع عملی براي تحقق فلسفی كه چنین تجربهاي را
ديكته میكند.
 4ـ از ديدگاه رورتی نیازي نیست كه پراگماتیسم با
متافیزيك متخاصم و دشمن باشد بلكه او بیان میكند كه
چگونه ابزارگرايی پراگماتیسم و متافیزيك میتوانند مكمل
هم باشند.
) در مقالهاي تحت عنوان
اوروزكو (
«استداللهاي عمل گرايی نوين» برخی انتقادات پايهاي را
بیان میكند .از جمله به بی تفاوتی آشكار عمل گرايی نوين
اشاره دارد .براي مثال ،طرحها و پیشنهادات آنها براي
شكستن و تحلیل قدرت ايالت به نفع بازار و بنگاهها،
وجود و دوام ساختارهاي قدرت چندگانه را كه در گمنامی و
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به شكل سازمانهاي فراملی با ماهیت متنوع مانند
سازمانهاي فرهنگی تقويت شدهاند ،نه زير سؤال میبرد و
نه انكار میكند و اين در حالی است كه متفكران عمل گراي
نوين از جمله رادلزو نوزيچ در آن مشاركت دارند.
به زعم نگارنده عمل گرايی نوين نوعی باز معرفی عمل
گرايی و نسخه مدرن آن است و بسیاري از آموزههاي اين
نظريه تربیتی در عمل گرايی نیز مورد توجه بوده است.
براي مثال ،رسالت بیان شده براي برنامه درسی يعنی تربیت
شهروند دمكراتیك فكور ،همان چیزي است كه ديويی در
كتاب دموكراسی و تعلیم و تربیت تحت عنوان شهروند
دمكراتیك متعامل از آن نام برده است .اما تفاوت اساسی در
بحث دموكراسی اين است كه در عمل گرايی نوين فراگیران
بايد سازندگان جامعه دمكراتیك باشند و تنها به زندگی در
دنیاي دمكراتیك بسنده نشده است .در بحث رويكرد
پیشنهادي براي برنامه درسی يعنی رويكرد تلفیقی نیز
میتوان رگههاي آن را در ديدگاه ديويی جستجو نمود.
هنگامی كه ديويی از توجه هم سنگ به سه منبع انتخاب
هدف اشاره دارد،خود معرف بخشی از رويكرد تلفیق است و
همین طور رويكرد پروژه محور مورد تأكید در عمل گرايی
نوين ملهم و منبعث از روش پروژه كیل پاتريك در نظريه
پیشرفت گرايی است .به عالوه مراحل مطرح شده براي
ياددهی ـ يادگیري نیز شباهتهاي زيادي با مراحل روش
حل مسأله جان ديويی دارد و تفاوت آنها در زمینه مراحل
اهمیت و تأكید ويژهاي است كه بر قصه و حكايت شده به
ويژه حكايتها و قصههايی كه جنبه بیرونی ندارند .به طور
كلی تأكید ويژهاي كه بر نقش زبان در عمل گرايی نوين
صورت میگیرد ،آن را از عمل گرايی متمايز میسازد.
بحث و نتيجهگيري
هر محیط جديد نیاز به تبیینهاي جديد دارد و هر
تبیین جديد به گونهاي از نظريهاي جديد سرچشمه گرفته
است .بدين سان ،علوم انسانی كه عمدتاً با متن متغیر و
متكثر جامعه و فرهنگ نوع انسان سر و كار دارد ،نیاز
مبرمی به تبیینهاي جديد و در نتیجه نظريات جديد براي
شناخت اين متن متكثر دارد (پورعزت .)2111 ،دستیابی به
انديشههاي نو و راهكارهاي مؤثر براي نوآوري آموزشی و
تربیتی از طريق پژوهشهاي اصیل حاصل میشود و چنین

پژوهشهايی زمانی ثمربخشاند كه بر نظريههاي محكم و
قوي استوار باشند (لطف آبادي.)2111 ،
اگر چه ادعاي رنسانس در پراگماتیسم از يك سو تا
حدي درست است ،اما تا اندازهاي نیز گمراه كننده است.
زيرا پراگماتیسم به طور مداوم و پیوسته از زمان پیرس
 2179همواره مطرح بوده است .به طوري كه راسل و ديويی
در زمینه معرفت شناختی و منطق و حقیقت در نیمه اول
قرن بیستم بحثهاي مفصلی ارائه نمودهاند و كواين نیز از
پراگماتیسم با گرايش طبیعت گرايی در طول پنجاه سال
گذشته دفاع نموده است .هابرماس و اپل نیز از اصول
پراگماتیسم به شكلهاي گوناگون حمايت كردهاند
) عمل گرايی نوين به روز شده عمل
(
گرايی قديم است .اگر چه عمل گرايی نوين ،نسبت به آن
رويكرد انتقادي دارد ،اما در برخی اصول با عمل گرايی
كالسیك همخوان است .براي مثال ،هردو به رويكرد
طبیعت گرايانه و اين كه اساس زندگی انسان ،عمل است
باور دارند .به زعم رورتی ،آن چه ما را را از عمل گرايان
قديم متمايز میسازد اين است كه ما به جاي تجربه و ذهن،
در باره زبان سخن میگويیم و همه ما آثار كوهن ،هنسن،
تولیمن و فايرابند را خوانده و از اين رو به واژه روش علمی
بدگمان شدهايم .بنابراين گرايش به زبان و رد روش علمی
وجه تمايز دو ديدگاه است (اصغري.)2117 ،
عمل گرايی نوين با الهام از انديشه هاي ديويی در
ترسیم غايات تربیتی غايت ،تربیت فراگیرانی كه بتوانند دنیا
و فضاي اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی نوين را باز
آفرينی و خلق كنند را جايگزين تربیت فراگیرانی كه بتوانند
هرچه بیشتر از شیوه تعامل و ارتباط فرد و جامعه آگاه
) .همچنین
باشند ،نموده است (
عمل گرايی نوين بر اساس ديدگاه و تأكیدات رورتی و
كواين دو جهت گیري عمده را دنبال میكند .با تأسی از
اين ديدگاه ،رورتی جهتگیري زبان شناسانه پیدا میكند و
بر اساس آن در پژوهشهاي تربیتی بر نقش تربیتی گفتمان
تأكید ويژهاي میشود و با تأثیر از ديدگاههاي كواين
جهتگیري كل گرايانه پیدا میكند و بر اين اساس ،وحدت
و انسجام میان نظر و شواهد و فاصله گرفتن از اهداف
پراكنده مهم تلقی میشود (باقري.)2114 ،
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از منظر عمل گرايی نوين ،تعلیم و تربیت يك فعالیت
چند بعدي و چند وجهی است و بايد بر ابعاد فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی توجه شود .به زعم آنها از اين منظر كه
مبناي همه حوزههاي فرهنگ تالش و كوششی يگانه براي
بهتر ساختن زندگی و تربیت شهروند دمكراتیك فكور است،
نمیتوان میان علوم طبیعی و اجتماعی ،علوم اجتماعی و
سیاست ،سیاست ،فلسفه و ادبیات مرز و ديوار محكم قائل
) اين نوع نگرش نسبت به تعلیم و تربیت
شد (
سبب میشود تا فراگیران بینش جامع نسبت به محیط
پیرامون كسب كنند و از نگاه جزيرهاي و گسست فكري
مصون بمانند و ازطريق تمسك به رويكرد سازماندهی
تلفیقی مورد تأكید در اين رويكرد میتوان به آن نايل شد.
اصرار نظريه عمل گرايی نوين در به كارگیري زبانی كه قادر
به برقراري ارتباط میان تجارب گوناگون و متنوع باشد نیز
مؤيد اين نكته است.
يكی از نكات محوري و واجد بازده تربیتی ديگر در
نظريه عمل گرايی نوين ،مراحل مطرح شده براي فرايند
ياددهی و يادگیري است .با تأمل در مراحل مطرح شده
براي آموزش در عمل گرايی نوين میتوان گفت كه اگر
پیش بايستههاي الزم براي تحقق آن فراهم شود ،كالس
)
درس به يك اجتماع پژوهشی (
تبديل میشود .در چنین كالسهايی فراگیران با انواع و
اقسام سؤاالت اعم از معمولی ،ترجیحی و پژوهشی و شیوه
پاسخگويی بدانها آشنا میشوند و فرصت پیدا میكنند تا
)
به تفكر و انديشه جمعی احترام بگذارند( .
اجتماع پژوهشی سبب میشود تا فراگیران تفكر فلسفی را
تمرين و تجربه كنند ،از اين طريق ظرفیت روانی خود را
جهت شنیدن ديدگاههاي مختلف بهبود و ارتقا بخشند ،به
فرصتهاي انتخاب بهتري براي حل مسائل مشترك و
شخصی دسترسی داشته باشند و اقدام به خود تصحیحی و
).
) نمايند( .
خود تنظیمی (
همچنین تأكید انجام شده در مراحل آموزش به خلق
قصهها و پیوند آنها با قصههاي بومی و فرهنگی سبب
)
میشود كه قدرت تصور ،چرخش ذهنی (
و تصويرگري ذهنی (

) فراگیران بهبود يابد

(كورتیس به نقل از خادمی و همكاران .)2114 ،به عالوه،

اهتمام انجام شده به قصه ـ به ويژه قصههاي گوناگون به
جاي يك قصه ـ و اجتناب از فرا روايت و شنیدن همه
صداها به جاي يك صدا از نكات ارزنده موجود در مراحل
آموزش به شمار میرود .بدون شك ،جايگزين ساختن
نگرش حرفهاي به جاي نگرش سنتی ،كاهش تعداد
فراگیران كالس ،تغییر چیدمان كالس ،تربیت مدرسان
) ،تمسك
حرفهاي و معلم پژوهشگر (
به روشهاي فعال ياددهی ـ يادگیري مانند آموزش
كاوشگري ،كاوشگري اجتماعی و آموزش مبتنی بر
فعالیتها و پروژههاي فردي و گروهی از مهمترين پیش
بايستههاي تحقق اين رويكرد در نظامهاي آموزشی به شمار
میروند.
با وجود نكات مثبت و ارزنده مترتب بر نظريه عمل
گرايی نوين ،اين نظريه با محدويتهايی نیز مواجه است.
رورتی براي تعلیم و تربیت دو مرحله اساسی پیش از
دانشگاه و پس از آن قائل شده است .وي هدف تربیت قبل
از دوران دانشگاه را اجتماعی شدن و هدف دوران دانشگاه را
به طور غالب فردي شدن بیان نموده است .باقري و سجاديه
( )2114گسست میان اصول اجتماعی كردن و تفرد و عدم
تعیین معیارهاي سنجش كار آمدي زبان را جزو
محدوديتهاي نظريه عمل گرايی نوين قلمداد میكنند.
) نیز بیان میكند كه يكی از
بوهمن (
معیارهاي اصلی تربیت شهروند دمكراتیك فكور تحقق
برابري در سايه آزادي اجتماعی است و اين خود وامدار
سیاست برابري است .بنابراين در جامعهاي كه برابري
سیاسی وجود نداشته باشد ،تحقق اين ويژگی تبديل به رويا
میشود .به زعم نگارنده ،تفكیك سخت مراحل آموزش به
آموزش عمومی و خصوصی سبب میشود تا بسیاري از
ويژگیهاي الزم براي تربیت دمكراتیك فكور و زندگی
دمكراتیك سازنده از جمله نقد و نقادي در يك مرحله
اساسی آموزش يعنی دوران پیش از دانشگاه مسكوت مانده،
به خوبی پرورش پیدا نكند .به عالوه عمل گرايی نوين به
ويژه رورتی آزادي و طعن ورزي را دو ويژگی يك شهروند
فكور قلمداد نمودهاند .با توجه به تعبیر خاص وي از طعن
گرايی ،پارادوكس موجود ،ويژگی آزادي و طعن گرايی از
ديگر محدوديتهاي عمل گرايی نوين است .يعنی چگونه
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ممكن است كسی طرفدار آزادي باشد و در عین حال آن را
به چالش بكشد .همچنین در بحث مربوط به فرايند آموزش،
فرايند مرتبط ساختن قصهها با قصههاي زندگی و مسائل
واقعی و معیارهاي تطبیق و مقايسه و نقد آنها و اين كه چرا
و چگونه برخی از قصهها بايد در متن برنامه درسی
قرارگیرند و از برخی چشم پوشی شود ،در نظريه عمل
گرايی نوين مبهم مانده و به خوبی تبیین نشده است.
با توجه به مباحث مطرح شده میتوان گفت كه تعلیم
و تربیت هر جامعه مرهون و وامدار نوع نگاه و رويكرد
تربیتی حاكم بر آن جامعه است كه آن نیز به نوبه خود،
متأثر از فلسفه مسلط اجتماعی است و هر نظريه و
رويكردي براي تعلیم و تربیت پیامدها و آموزههايی را به
ارمغان میآورد .لذا آگاهی از تأكیدات نظريههاي مختلف به
ويژه نظريه عمل گرايی نوين میتواند موجبات انديشه
ورزي ،تعمق و واكاوي منتقدانه و در سايه آن گزينش
آگاهانه نكات مثبت و پرهیز از جنبههاي منفی هر نظريه را
براي متولیان و طراحان برنامههاي آموزشی و درسی فراهم
سازد.
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