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  آموزش بنیادیه تحول کمک با آن بهبود و دور راه از آموزش کارآمدی بررسی
 

 طالعی ژیال

 .ایزاى آستارا، ٍاحذ اسالهی، آساد داًطگاُ اًساًی، علَم داًطکذُ آهَسش، هذیزیت ارضذ کارضٌاسی داًطجَي

 

 چکیده

سضی ٍ ًیش با تَجِ بِ تحَالت اجتواعی، پاسخگَیی بِ ًیاسّاي آهَ هٌظَر بِگیزي ٍ گستزش یک ًظام آهَسضی ًَیي ضکل

، هَاد ٍ باضذ هیًَیي  ّاي ضیَُ. در ًظام آهَسش اس راُ دٍر کِ یکی اس باضذ هیاقتصادي، فزٌّگی، علوی ٍ فٌاٍري ضزٍري 

بز  تأکیذٍ آهَسگار  آهَس داًصٍ ضوي تَجِ بِ تعاهل بیي  ضَد هیعٌاصز آهَسضی اس طزیق رساًِ ٍ یک ساسهاى آهَسضی ّذایت 

پژٍُ یادگیزي ًظام آهَسش اس راُ دٍر بز آهَسش داًص -ارتباط غیز هجاٍرتی اجشاي آهَسضی خَد دارد. راّبزدّاي یاددّی 

دارد.  تأکیذهحاٍرُ، حضَر اجتواعی، راّبزدّاي ضٌاختی، یادگیزي هطارکتی ٍ تغییز ًقص آهَسگاراى ٍ استاداى  -هحَر، تعاهل

دٍم آهَسضی بزاي باسهاًذگاى اس تحصیل ٍ ضاغالى، حذف هحذٍدیت سهاى ٍ هکاى ٍ  بْبَد کیفیت آهَسش، ایجاد فزصت

آهَسضی خَد را بزاي رسیذى  ّاي فعالیتاستقالل فزاگیزاى ٍ اًعطاف آهَسضی اس اّذافی است کِ ایي ًظام بزاي خَد بزگشیذُ ٍ 

 دآهَسضی کطَر را بزطزف ساس ًیاسّاي اي ضایستِ طَر بِآیا ایي ضیَُ تَاًستِ  آًکِ حالبِ ایي اّذاف ساسهاًذّی کزدُ است. 

 تَاى هیایي ضیَُ ًاکارآهذ باضذ چگًَِ  کِ درصَرتیاست کِ ٌَّس پاسخ رٍضٌی بزاي آى ٍجَد ًذارد. ّوچٌیي  سؤالییا خیز، 

هختلفی اعن اس  ّاي فعالیتبْتز هحقق گزدد. در ایي رابطِ  باکیفیتاصالح ًوَد تا اّذاف آهَسضی  اي گًَِ بِآى را تغییز داد یا 

ّاي هزبَطِ را هزتفع تا حذ سیادي کوبَد تَاًذ هیدر ٌّگام تذریس  خَاًی رٍاىّاي تحَل بٌیادیي آهَسش با استفادُ اس بزگِ

ّا ٍ ًظزات هکاتب ساسد. ایي پژٍّص با ّذف ًقذ ٍ بزرسی فلسفی اّذاف آهَسش اس راُ دٍر اًجام گزفتِ ٍ سعی ضذُ دیذگاُ

پیطٌْاد السم جْت بْبَد ایي  درًْایتٍ آراء فیلسَفاى در رد یا قبَل ایي ًظام آهَسضی تحلیل ٍ بزرسی ضَد ٍ هختلف فلسفی 

 گزدد. ارائِ هی خَاًی رٍاىّاي ضیَُ با استفادُ اس رٍش تحَل بٌیادیي آهَسش هاًٌذ استفادُ اس بزگِ
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