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 كتــاب «مفهوم موقعيت در ســند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش»، تبييني از مفهوم پركاربرد واژة موقعيت 
اســت كه همچون برخي مفاهيم كليدي ديگر، در سند تحول 
بنياديــن آموزش و پرورش و مباني نظري آن، بارها اســتفاده 
شده اســت. ضرورت تعريف عملياتي اين مفهوم كه در اسناد 
فوق الذكر به صورت نظري تعريف شــده است، با هدف ايجاد 
فهمي مشترك بين افراد درگير در اجراي سند تحول بنيادين، 
انگيزة تدوين اين كتاب بوده اســت. كتاب «مفهوم موقعيت 
در سند تحول بنيادين» كه شوراي عالي آموزش و پرورش 

آن را منتشر كرده است، مشتمل بر شش فصل است:
 فصل نخست به ضرورت تبيين مفاهيم اساسي اسناد تحولي 
آموزش و پرورش مي پردازد. پس از تصويب سند تحول بنيادين 
و ابالغ آن بــه وزارت آموزش و پــرورش، اجرايي كردن   آن در 
دستور كار قرار گرفت. مقدم بر هر گام اجرايي، الزم بود مفاهيم 
اساسي و واژگان كليدي در سطحي متناسب با سطوح مياني 
و اجرايي تبيين شــوند و داللت هايي كه به سطح عمل و اجرا 

مفهوم موقعيت
 در سند تحول بنيادين آموزش  و پرورش
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نزديك تر باشند، از مفهوم تبيين شده استخراج شوند. هر چند 
به صورت نظري مجموعه اي از مفاهيم كليدي در مباني نظري 
سند تحول بنيادين تعريف شده اند، اما به دليل ماهيت پيچيده 
و چندوجهي مفاهيم اساســي ســند تحول بنيادين، تعريف 
عملياتي اين مفاهيم و از جمله مفهوم موقعيت در سطوح مياني 
و خــرد براي ايجاد ادراك مشــترك در افراد درگير در اجراي 

سند تحول بنيادين، اجتناب ناپذير و ضروري بود.
فصل دوم كتاب حاوي موارد كاربرد واژة موقعيت در اســناد 
تحولي آموزش وپرورش اســت. در اين فصل، گزاره هاي حاوي 
واژة موقعيت در اســناد تحولي، يعني ســند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش، ســند برنامة درسي ملي، مباني نظري تحول 
بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوري اسالمي 
ايران، و گزارش پژوهش فلسفي پشتيبان مباني نظري تحول 
بنيادين ارائه شده اند. عرضة اين عبارت ها، همراه با ذكر صفحة 
منبع مربوط، مراجعة مستقيم و بالدرنگ به آن ها را تسهيل و 

امكان بررسي و تحليل بيشتر را فراهم مي  كند.
در فصل ســوم، گزاره هاي مفهوم موقعيت در اســناد مورد 
مطالعــه كه در فصل قبل عينــًا و به طور مفصل ارائه شــده 
بود، تلخيص و به لحاظ موضوعي دســته بندي شــده اند. اين 
باهم نگري، ارائة تحليلي پيرامون موضوعات دسته بندي شده را 

امكان پذير ساخته است.
در فصل چهارم، براســاس گزاره ها و عبارت هايي از اســناد 
تحولي پيرامــون واژة موقعيت، پرســش هايي براي تحليل و 
بررسي تك تك واژه ها، اصطالحات و مفاهيم آشكار و ضمني كه 
در تعريف موقعيت )مذكور در صفحة 13٥ مباني نظري تحول 
بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوري اسالمي 
ايران( وجود دارد، مطرح شده و براساس اطالعات گردآوري شده 
و نيز داده هاي مســتخرج از اسناد تحولي، به آن ها پاسخ داده 
شده اســت. پرســش هاي مطرح شــده در اين فصل، حاوي 
مضمون هايي به اين شرح هستند: معناي لغوي واژة موقعيت؛ 
مقصود از قابل درك  بودن موقعيت؛ منظور از قابل تغيير بودن 
موقعيت، پيش بيني يا ســاختني بودن موقعيت؛ ماهيت فردي 
يا جمعي موقعيت؛ ويژگي هاي تعامل شكل گرفته در موقعيت؛ 
نقش فرد در درك و اصالح موقعيت؛ رابطه و نســبت هاي فرد 
در موقعيت؛ ماهيت موقعيت به لحاظ معرفت شناختي و منظور 
از درك درســت موقعيت؛ منظور از اصالح، تغيير و بهســازي 
موقعيت؛ عناصر و مؤلفه هاي تشكيل دهندة موقعيت؛ چيستي 
مالك مدنظر در شــناخت و اصالح موقعيت؛ شايستگي هاي 
مورد نياز براي درك و تغيير موقعيت؛ مواجهه با يك موقعيت يا 
موقعيت هاي متعدد؛ فراموقعيت و نسبت آن با موقعيت؛ چرايي 
رفتارهــاي متفاوت افراد مختلف در موقعيتي واحد؛ نســبت 

موقعيت با هويت؛ نسبت موقعيت با تربيت.
 در فصل پنجم، پس از مرور و بازخواني واژة موقعيت در اسناد 
تحولي و تحليل يافته ها در قالب پرســش هاي مطرح شده در 
فصل چهارم، به صورت ويژه و تفصيلي به تبيين مفهوم موقعيت 
پرداخته شــده است. بر اين اســاس آشكار مي شود در تبيين 

مفهوم موقعيت، سه مؤلفة اصلي وجود دارد كه عبارت اند از:

 الــف( خود موقعيت به عنوان تركيبي از عناصر و اجزايي كه 
آن را تشكيل مي دهند؛ 

ب( فــرد )يادگيرنده( كه در محور اين مجموعه مركب و در 
كانون آن قرار دارد و شناسنده و تغييردهنده موقعيت است؛

 ج( خداونــد كه فراتر از همــة موقعيت ها و محيط بر همة 
آن هاست. 

در پايان اين فصل و براساس تبيين به عمل آمده از اين مفهوم، 
واژة موقعيت به اين ترتيب بازتعريف شــده اســت: موقعيت، 
وضعيت هاي متنوع و متعدد اخالقي، اقتصادي، معنوي، هنري، 
اجتماعي، سياسي، فرهنگي و … است كه فرد هموارهـ  در هر 
برشي از زمان و مكانـ  در يكي از آن ها قرار مي گيرد يا خود آن 
را خلق مي كند و مي آفريند. در هر يك از اين وضعيت ها، خود 
فرد، طبيعت مادي و غيرمادي، جامعه و آنچه توسط جامعه و 
براي جامعه وضع شــده است، در محضر خداوندي كه فراتر از 
همة وضعيت هاست، حضور و تعامل دارند. اين وضعيت ها قابل 
شناخت و نيز قابل تغييرند و فرد، با اتكا و بهره گيري از آگاهي 
و اختيار خود، مي تواند اين وضعيت ها را بشناسد، تحليل كند 

و در جهت مثبت يا منفي تغيير دهد.
در فصل ششم، داللت هاي مفهوم تبيين شدة موقعيت براي هر 
يك از مؤلفه هاي اساسي آموزش و پرورش توضيح داده شده اند. 
مؤلفه هايي كه داللت هاي مفهوم تبيين شــدة موقعيت به طور 
مبسوط براي آن ها بيان شــده، عبارت اند از: اهداف، مدرسه، 
برنامة درســي، روش تدريس، نقش معلم، نقش يادگيرنده، و 

رابطة معلم و شاگرد در فرايند ياددهي ـ يادگيري.   


