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 مقدمه 

 آموزش پرداخته شود.مقوله توسعه به  فراینداز زاویه  کهدر این مقاله قصد بر آن است 

 آن و ارزیابی دستاوردهایتوسعه  فراینددهه اخیر برای تعریف  پنجدر طول  گوناگونرویکردهای 

، برای کردهمعرفی  6آمارتیا سن نخستین باررا که  1لیترویکرد قاب این مقاله. ارائه شده است

ی خود انتخاب کرده است. در بخش اول مقاله به مقایسه رویکرد قابلیت با سایر تحلیلها

ویژه در به -و دالیل رجحان آن بر سایر رویکردهاتوسعه  فرایند در ارتباط بارویکردهای رایج 

نگاه خاص رویکرد قابلیت به مقوله مقاله و سوم م دو یبخشهاپرداخته شده است.  -آموزشزمینه 

ی مهم در زمینه آموزش قابلیتهااز  فهرستیدر بخش چهارم مقاله تهیه  کنند.آموزش را تشریح می

در بخش پنجم مقاله نتیجه مرور ادبیات رویکرد قابلیت در زمینه  .گرفته استمورد بررسی قرار 

ی بعدی، روش تحقیق بخشهادر  شده وارائه  ومیپیشنهادی برای نظام آموزش عمی قابلیتها

 -برای آموزش ابتدایی ایران–  قابلیتها فهرست زمینۀو همچنین نتایج پیمایش خبرگان در پژوهش 

 .پرداخته شده استبندی نتایج پژوهش مقاله نیز به تحلیل و جمع پایانیبخش در ارائه شده است. 

 رویکرد قابلیت و مفهوم توسعه

 مثابهمیالدی بر افزایش درآمد به  1691مسلط بر ادبیات توسعه اقتصادی تا دهه  اکثر نظریات

و آمارتیا سن در دهه  3ترین عامل دستیابی به توسعه متمرکز بودند. اما زمانی که محبوب الحقاصلی

نشان ، وسعه انسانی و قابلیت انسانی بودندمشغول تدوین آرای خود در قالب رویکردهای ت 1691

هند،  ماننددر برزیل و مکزیک از کشورهایی  4درآمد ناخالص ملی با وجودی که سرانهدادند 

دگی در سریالنکا نرخ مرگ و میر نوزادان و امید به زن مانندمواردی ، سریالنکا و چین باالتر است

را متفاوت  درآمد ناخالص ملیبندی کشورها بر حسب سرانه است. از این رو رتبه تراز همه پایین

 ،شوندبندی میآموزش، سالمت و تغذیه( رتبه مانندبر اساس برخی کارکردها ) زمانی که آنها با

 (.6112، 5)رابینز ندارزیابی کرد

گر بر زندگی انسان متمرکز است نه فقط بر برخی اهداف رفاهی مجزا از یکدی رویکرد قابلیت،

 اما ،مالک رفاه انسان استآمد دری اقتصادی تحلیلهار اغلب درآمد یا مالکیت کاالها. د مانند

به فرصتهای واقعی و بالفعل  دستیابیحرکت از ابزارهای زندگی برای  در پی قابلیت رویکرد

                                                           
1. Capability approach 
2. Amartya Sen  

3. Mahbub ul Haq 

4. Gross National Product (GNP) 
5. Robeyns 
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معموالً برای سنجش و  های پیشیندیدگاه .(1366، ، ترجمه محمودی6116، )سن زندگی است

)معموالً دادندنظر قرار می مقایسه میزان رفاه و توسعه یافتگی، دسترسی افراد جامعه به منابع را مد

. از این رو شود(میزان درآمد به عنوان شاخص اصلی در ارزیابی دسترسی به منابع سنجیده می

اما  ،کردندیافتگی مشابه قلمداد میکه سطوح درآمدی یکسان داشتند دارای میزان توسعه را جوامعی

 کارکردهای دلخواه فردبه انواع  در تبدیل درآمد گوناگونرویکرد قابلیت معتقد است که عوامل 

  :عبارت اند ازاثرگذار است. این عوامل 

کنند را برای انسانها ایجاد می متفاوتیناهمگنیهای فردی: سن، جنس، معلولیت و... شرایط  .1

شود. برای مثال یک فرد معلول برای انجام دادن که منجر به نیازهای متنوعی برای ایشان می

 یدهند، به درآمدای انجام میراحتی و بدون هیچ هزینهعادی آنها را به ای که مردمامور ساده

 .راه رفتن و تحرک( هزینه الزم برای خرید ویلچر به منظور مانند) بیشتر نیاز دارد

تنوع در شرایط محیطی: ارزش یک درآمد مشخص به شرایط محیطی از قبیل آب و هوا،  .6

ای که انواع رد. مثالً در برخی نواحی حارهتغییرات دما یا وقوع سیل و ... بستگی دا

نظور پیگیری یک زندگی عادی و بیماریهای انگلی شایع است، مبارزه با این عفونتها به م

 مستلزم درآمد بیشتری برای افراد ساکن در این مناطق است. سالم

ی مانند تغییر در شرایط اجتماعی: در تبدیل درآمد به کارکردهای دلخواه فرد، شرایط اجتماع .3

میزان رواج جرم و خشونت در جامعه محلی، شیوع بیماریها، ترتیبات اجتماعی و آموزشی و 

 بهداشتی و... مؤثر است.

رفتاری در یک جامعه محلی ممکن است تا  تفاوت در دیدگاههای ارتباطی: الگوهای جاافتاده .4

ه را تغییر دهد. مثالً کارکردهای اولیه مشاببخشیدن به حد زیادی نیاز به درآمد برای تحقق 

برای بدون خجالت ظاهر شدن در محافل عمومی شاید در یک جامعه به پوشیدن لباسهای 

بهتر و سایر شاخصهای مصرفی ظاهری نیاز بیشتری باشد. از این رو فرد برای شرکت در 

 اجتماعات محلی به درآمد بیشتری نیاز خواهد داشت.

یکی دیگر از چالشهای رویکرد درآمدی به مقوله  :توزیع فرصتها و تسهیالت درون خانواده .5

در آور خانواده، درآمد را است. اعضای نان توزیع فرصتها و تسهیالت درون خانواده ،توسعه

اما توزیع درون خانواده لزوماً یکسان نیست. مثالً در آسیا و شمال  گذارند،اختیار خانواده می

مهم در تقسیم درآمدهای خانواده است.  یآفریقا تبعیض جنسیتی علیه دختران، عامل

تر و بهتر با بررسی محرومیت قابلیتی ایشان در مواردی توان آسانمحرومیت دختران را می
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مرگ زودهنگام، کمبود تغذیه و امکانات پزشکی سنجید و نه بر مبنای مقایسه  مانند

  (.1395، ، ترجمه محمودی1666)سن،  درآمدهای خانواده

معطوف کرد.  «قابلیت»این رویکرد، آمارتیا سن توجهات را از درآمد به عنصر  در واقع با طرح

شود. در واقع دو مفهوم نیافتگی معادل نبود قابلیت تعریف میدیدگاه قابلیت، فقر و توسعه از

 قابلیتهایافته کارکردها صورت تحقق وبوده از مفاهیم محوری رویکرد سن  1قابلیت و کارکرد

اکنون قادر به انجام  تواند انجام دهد قابلیت وی و آنچه او همد به صورت بالقوه میهستند. آنچه فر

 (.1395)محمودی،  رودآن است، کارکرد او به شمار می

 در کارکردها. است قابلیت رویکرد در بنیادین مفاهیم دیگر از قابلیتها و کارکردها میان تفاوت

 و اجتماعی جلسات در شرکت کتاب، خواندن مانند یموارد ،افرادند شده محقق دستاوردهای واقع

 از مندیبهره، مانند هستند کارکردها این به دستیابی برای پتانسیلهایی اصل، در قابلیتها. بودن آرام

 و دارند را محلی اجتماعات در شرکت اجازه آن در افراد که ایجامعه در حضور خواندن، آموزش

 این ،قابلیتها بر سنآمارتیا  تمرکز اصلی دلیل. زندگی و کار محیط در استرس از دور شرایط وجود

 هایرویه از درست یتصویر افراد، دستاوردهای و عملکردها بر ارزیابی مبنای دادن قرار که است

 رو این از. دهدنمی دست به دستاوردها این به رسیدن برای آنها( ایشان خاص شرایط و قابلیتها)

برای . سنجید شده حاصل دستاوردهای مبنای بر( آموزش بحث در ویژه به) را عدالت تواننمی ابداً

 دختر. اندشده مردود ریاضی امتحان در دو هر که بگیرید نظر در را کنیایی ساله 13 دختر دو مثال

 و با وجود کندمی تحصیل نایروبی نشینمرفه منطقه در المللیبین کیفیت با مدرسه یک در اول

 مندهعالق ریاضی تکالیفدادن  انجام به ریاضی، درس در توانمند و انگیزه با نمعلما به دسترسی

 نشینفقیر بسیار قهطمن در دوم دختر. گذراندمی دوستان با تفریح به را خود وقت اکثر و نیست

 بسیار عالقه و با وجود خواندمی درس دارد، کمی بسیار امکانات که دولتی ایمدرسه در 6واجیر

 دبیر را ریاضی آموزش. ندارد دسترسی ریاضی معلم به ،مدرسه تکالیف و ریاضی سدر به زیاد

 مدرسه ساعات از خارج تدریس مالی تأمین توانایی دختر این خانواده. دار استعهده انگلیسی زبان

 در همچنین دختر این. است داده پسر فرزندان به را اولویت و ندارد خود فرزندان همه برای را

 عملکردهای به صرف نگاه با. کندمی کمک داریبچه و منزل امور در مدرسه از جخار ساعات

                                                           
1. Functioning 
2. Wajir 
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 ایشان یقابلیتها از درست یتصویر تواننمی( ریاضی درس در شدن مردود) دختر دو این مشابه

 (.6119، 1)اونترهالتر و واکر داشت

مت، آموزش کند که چرا اندیشمندان توسعه این همه بر سالسن مشخص می آمارتیا توضیحات

و کشورهای دارای درآمد کافی اما ضعیف  ندا و توانمندسازی تأکید کرده 6و اخیراً شمول اجتماعی

دانند. درآمد حقیقی مهم است اما در سالمت و آموزش را به مثابه مصادیق رشد بدون توسعه می

وه بر درآمد به تبدیل کردن ویژگی کاالها به کارکردها در اکثر موارد مهم زندگی، بدون شک عال

 (.1361 ، ترجمه محمودی،6116 ،اسمیت و)تودارو یاز دارد ننیز سالمتی و آموزش مناسب 

 کارکردها پذیری چگونگی تحقق نگاه خاص رویکرد قابلیت به 

 .دهدنشان مییک کارکرد را در رویکرد قابلیت بخشیدن به تحقق  فرایند شماره یکشکل 

 

 

 

 

کارکردی مانند داشتن یک  بخشیدن به ب فوق را برای تحققخواهیم چارچومی فرض کنید

منابع بازاری و غیربازاری  3موهبتهاکار ببندیم. در این حالت، شغل مناسب از طریق نظام آموزش به

ها، های آموزشی، کتابخانهها، منابع مالی و کمک هزینهآموزش خواهند بود. مواردی مانند بودجه

یی مانند قابلیتهاها. اما برای اینکه این منابع بتوانند به مجموعه رسانه و مدارس و فضاهای آموزشی

باید وارد عمل شوند دسته دیگری از عوامل  ،ی مورد نیاز برای احراز یک شغل تبدیل شوندمهارتها

گوییم. عوامل تبدیلی در ادبیات رویکرد قابلیت به دو دسته که در اینجا به آنها عوامل تبدیلی می

شوند. عوامل تبدیلی داخلی به تواناییها و بدیلی داخلی و عوامل تبدیلی خارجی تقسیم میعوامل ت

وضعیت سالمت جسمانی و معلولیت و استعدادهای  مانندشوند. مواردی شرایط فرد مربوط می

 مانندکند، ریشه دارند. مواردی فرد. عوامل تبدیلی بیرونی در محیطی که فرد در آن زندگی می

فرض کنید در محیطی که مثالً  آیند.اجتماعی و فرهنگی از این دسته عوامل به شمار می هنجارهای

منابع بازاری و غیربازاری مورد نیاز برای آموزش  همهکند، یک کودک معلول در آن زندگی می

آموز معلول نشده است. در هیچ توجهی به نیازهای خاص یک دانش اما ،کودکان سالم وجود دارد

                                                           
1. Unterhalter & Walker 

2. Social inclusion  
3. Endowments  

 (1162مارتینتی و ساباداش، -: فرایند تحقق بخشیدن به یک کارکرد در رویکرد قابلیت )منبع: چیاپرو6شکل 

 

 مجموعه کارکردها 

 )دستاوردها(

 عه قابلیتها مجمو

 (آزادی دستیابی)

 موهبتها

 (ابزاردستیابی)
 عوامل تبدیلی انتخابها
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گفته به این دلیل که کودک مذکور قادر به مشارکت در مدرسه نیست به ی پیشموهبتهات صور این

ی مورد نیاز موهبتها همۀای( بدل نخواهند شد. یا فرض کنید که ی حرفهمهارتها) قابلیتهامجموعه 

اما این دختر  ،وجود دارند ،کندآموز دختری در آن زندگی میای که دانشبرای آموزش در منطقه

 فرایندکنند، قادر به مشارکت در دلیل هنجارهای فرهنگی که از آموزش دختران ممانعت می به

 آموزش نیست.

رویکردهای  اساسیدر همین بخش از توجه ریزبینانه رویکرد قابلیت است که نقصان 

گرا به منظور ایجاد سرمایه انسانی دولتها را شود. رویکردهای مطلوبیتگرا برجسته میمطلوبیت

برای آموزش مهیا کنند و انتظار دارند که تنها با ایجاد  را کنند تا منابع فیزیکی الزملزم میم

ی مورد نظر تبدیل مهارتهابه  موهبتهای اولیه و بدون در نظر گرفتن عوامل تبدیلی این موهبتها

 شوند. 

بدیل مجموعه و در مرحله بعد، برای ت شودنمیالبته رویکرد قابلیت در این مرحله نیز متوقف 

کند. فرض کنید ی کسب شده به کارکردهای مورد نظر، بحث انتخابهای انسانی را مطرح میقابلیتها

ی الزم برای احراز یک شغل را در یک نظام آموزش اجباری کسب قابلیتها همهآموز دختری دانش

شغل و مشارکت به کارکردی مانند احراز  قابلیتهاولی در مرحله انتخاب برای تبدیل این  ،کرده

بسیار "کند که اقتصادی، از انتخاب این گزینه سرباز زده است. در این حالت آمارتیا سن عنوان می

اشتباه است اگر فکر کنیم که انتخاب زندگی دلخواه یک تصمیم فردی است. در واقع انتخابهای 

برای نوع زندگی مورد نظر های اجتماعی از بیرون بر انتخابهایی که افراد هنجارافراد دیگر در کنار 

آمارتیا سن و سایر اندیشمندان رویکرد  (.6119)اونترهالتر و واکر،  "گذارد.اثر می ،کنندخود می

کنند. آنها معتقدند که عامل قابلیت، بحث تأثیر هنجارهای فرهنگی بر انتخابهای افراد را مطرح می

جامعه و فرهنگ در ذهن ایشان نهادینه اصلی این نگاه دختران، انتظارات و هنجارهایی است که 

از این رو باید با طرح مباحثات عمومی و انتقادی، این هنجارها را به چالش کشید و  .استکرده 

 (.6113، یونسکو) اصالح کرد

 رویکرد قابلیت منظراهمیت آموزش از 

به  1ش. ارزش نهادی آموز1آموزش از سه بعد در رویکرد قابلیت، حائز اهمیت اساسی است: 

یکی از اهداف محوری  منزلۀبه شده آموزش  سبباین مسأله  .یکی از حقوق بنیادین فرد مثابه

                                                           
1. Intrinsic value of education 
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سایر اهداف بخشیدن به برای کمک به تحقق  1. ارزش ابزاری آموزش6توسعه در نظر گرفته شود. 

6. نقش آموزش در تعدیل انواع تبعیضها3توسعه 
 (. 6119، 3هاوس)اونترهالتر و بریگ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4: اهمیت آموزش در رویکرد قابلیت1ل شک

 اهمیت نهادی آموزش .6

ترین حقوق افراد جامعه است. بدون آموزش زندگی افراد در بنیادی ازدسترسی به آموزش 

در دیده اند، گیرد. کیفیت زندگی روانی و ذهنی افرادی که آموزش نی جدی قرار میآسیبهامعرض 

دهند کودکانی که اند، بسیار نازل است. مثالً مشاهدات نشان میش دیدهمقایسه با آنهایی که آموز

اند، دوران کودکی خود را در محیطهای بدوی و به دور از هر گونه آموزشی گذرانده اعظمبخش 

 ی جدی دیده استآسیبهااستفاده از زبان، تفکر منطقی و برقراری ارتباط در آنها  مانندتواناییهایی 

  .(6119، 5)ترزی

                                                           
1. Instrumental value of education 
2. Positional value of education 

3. Brighouse 

داند. آموزش از آن جهت که فرد را برای احراز شغلهایی با درآمد باالتر ساز تقویت دو دسته از آزادیها در افراد میرویکرد قابلیت آموزش را زمینه .4

رین عاملیت شود. همچنین آموزش پیش شرطهای الزم را برای تمکند، به تقویت آزادیهای رفاهی وی منجر میو موقعیتهای اجتماعی بهتر آماده می

کنندگان گیریها از جمله تقویتکند. مواردی مانند توانایی جستجو و تحلیل اطالعات، توانایی مشارکت در مباحثات و تصمیمدر افراد ایجاد می

 آزادیهای عاملیتی افراد در نتیجه نظام آموزش هستند.
5. Terzi 

 

اهمیت آموزش در تعدیل 

 تبعیضها

 

 شزاهمیت ابزاری آمو

 

 اهمیت نهادی آموزش

 

 آزادی عاملیتی

 آزادی رفاهی
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در واقع بدون در نظر گرفتن اینکه آیا تحصیالت منجر به دستیابی به دستاورد خاصی مثل شغل 

کرده از نظر ذهنی و روانی کیفیت متفاوتی را تجربه  شود یا خیر، فردی که تحصیلبرای فرد می

 دانکند. لذتهای مرتبط با درک آثار ادبی، درک موسیقی، نواختن موسیقی و ... از آن جملهمی

 . (6119هاوس، )اونترهالتر و بریگ

 توسعه فراینداهمیت ابزاری آموزش در  .1

دهد که حتی در فقیرترین : شواهد گردآوری شده نشان میرابطه آموزش و رشد اقتصادی. 1-6

بستگی ی شناختی مهارتهاکشورها، موفقیت در حصول رشد اقتصادی به شدت به میزان یادگیری 

آموزشی یک کشور یکی  نظامکیفیت  .(6111، 1)واگنر آموزندان دبستان میکه کودکان در دوردارد 

ترین عوامل تأثیرگذار در میزان تولید ثروت آن کشور در بلندمدت است. سازمان همکاری از قوی

مورد انتظار  درآمد ناخالص ملی در یکی از گزارشهای خود میزان بهبود در 6اقتصادی و توسعه

این بر اساس گیری و گزارش کرده است. اندازه آنهاود کیفیت نظام آموزشی کشورها را بر اثر بهب

 911حدود  6165کشور ایران، عواید اقتصادی حاصل از بهبود نظام آموزش در سال  برای گزارش

 .(6115، 4سمان)هنوشک و و 3کنونی آن خواهد بود درآمد ناخالص ملیدرصد 

اثر بهبود نظام   بری افراد جامعه مهارتهاکه هنگامی : 5فراگیر اثر آموزش بر الگوی توسعه .6-1

ی افزایش ااین به معنکنند. یابند، بخش بزرگتری از جامعه در اقتصاد مشارکت میمیآموزشی ارتقا 

  (.6115)هنوشک و وسمان،  وری و کاهش نیاز به اقدامات بازتوزیعی استبهره

ود نظام آموزشی یک کشور مهارت نیروی کار با بهب اثر آموزش بر تشکیل سرمایه انسانی: .1-3

وری بلکه که سرمایه انسانی نه تنها به افزایش بهره یابد. از آنجاییافزایش و سرمایه انسانی ارتقا می

    کند، در صورتی که بخواهیم از طریق به کارگیری به تکمیل سرمایه فیزیکی نیز کمک می

ر( کیفیت و کمیت تولید را بهبود دهیم، نیازمند نیروی آالت پیشرفته )سرمایه فیزیکی بیشتماشین

، ترجمه راغفر 1696)گریفین،  )سرمایه انسانی( هستیم که قادر به کار با این ابزارها باشند ماهرکار 

 (.1399، و هاشمی

                                                           
1. Wagner 

2. Organization for Economic Co-operation and Development  (OECD) 

( به اصالح کیفی نظام آموزشی 6131تا  6115ساله ) 15که کشورها بتوانند در دوره محاسبات فوق بر این مبنا انجام شده است که در صورتی. 3

معادل درصدی از درآمد شود( ختم می 6165شروع و به سال  6115ساله )که از سال  91اقدام کنند، عواید اقتصادی این اصالحات طی یک دوره 

 ناخالص ملی کنونی آنها خواهد بود. 

4. Hanushek & Woessmann 
5. Inclusive development 



 ...ارائه سبد قابلیتهای مورد نیاز برای پرورش دانش آموزان 

 
 

661 

ی بهبود یافته و نوینی که از طریق نظام آموزشی مهارتهادانش و آموزش و توسعه پایدار:  .1-2

تر را که به محیط شوند، امکان دستیابی به راهکارهای تولید خالقانهبعدی منتقل می به نسلهای

 (.6115)هنوشک و وسمان، آوردرسانند، فراهم میی کمتری میهاآسیبزیست 

 زیر در کاهش فقر مؤثر است: راههایآموزش از  . اثر آموزش بر کاهش فقر:1-1

 یابد. و آموزشهای مادران جوان کاهش میان سواد زنرخ باروری معموالً با افزایش می

و فرار از  یابدمیبا کاهش نرخ باروری وابستگان اقتصادی خانوارهای فقیر نیز کاهش 

 د.شوتر میتله فقر مزمن برای ایشان سهل

 با درآمد باالتر را خواهند  یبا آموزش بهتر افراد فقیر شایستگی دستیابی به شغلهای

 11که هر یک سال افزایش در سالهای تحصیل منجر به دهد یافت. شواهد نشان می

 (.6114شود )یونسکو، میدرصد افزایش در سطح دستمزد افراد 

سوء تغذیه مزمن علت یک سوم از کل مرگ و  تأثیر آموزش بر بهبود شاخصهای سالمتی:. 1-1

ماندن برند، در صورت زنده میر کودکان در جهان است. کودکانی که از سوء تغذیه رنج می

   دهند. برای رفع مشکل تواناییهای ذهنی و قدرت یادگیری خود را تا حد زیادی از دست می

تغذیه مزمن کودکان تنها افزایش تولید و عرضه غذا کافی نیست. آموزش نیز در رفع این سوء

با درآمد پایین همه  یکه در کشورهایدر صورتی دهدبسزا دارد. تحقیقات نشان می یمشکل سهم

کودکان مبتال به عارضه  شمارمیلیون نفر از  9/1مادران تحصیالت ابتدایی را به پایان برسانند، 

که همه مادران شود. این عدد در صورتیهای سوء تغذیه( کاسته میکوتاهی قد )یکی از نشانه

یکی  همچنین میلیون کودک افزایش خواهد یافت. 6/16تحصیالت دبیرستانی را به اتمام برسانند به 

ترین مسائلی که در زمینه تضمین سالمتی افراد جامعه باید مد نظر سیاستگذاران قرار گیرد از مهم

دارند و به همین دلیل  گوناگوندرباره بیماریهای  کافینسبتاً  یاین است که افراد تحصیلکرده دانش

 (.6114)یونسکو،  دهندمؤثرتر انجام می یبرای پیشگیری از ابتال به آنها اقدامات

 . نقش آموزش در تعدیل انواع تبعیضها3

در صورت پوشش حداکثری آموزش در جمعیت یک کشور، گروههای قومیتی، مذهبی و 

اند، قادر خواهند بود در اقتصاد مشارکت بیشتر و جنسیتی که به طور سنتی به حاشیه رانده شده

 بعیضها رهایی یابند.تمؤثرتری داشته و بدین وسیله از دام این 
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 قابلیتهااز  فهرستیتهیه  مبحثبررسی 

دو  -رفاه، عدالت، آموزش و ...- ی مهم و محوری در هر زمینهقابلیتهااز  فهرستیدر مورد ارائه 

 ،است 1موسبوایده متفاوت در رویکرد قابلیت وجود دارد. ایده اول که عموماً مورد حمایت مارتا ن

ی اساسی است که مورد نیاز یک زندگی هاقابلیتجهانشمول از  فهرستمعتقد به ارائه یک 

ای را ی پایهقابلیتهاجهانشمول از  فهرستیم وسبوشرافتمندانه برای هر یک از ابنای بشر است. ن

و به یک زندگی  ها مورد پذیرش استدر همه فرهنگ فهرستکه این  کرده استارائه و ادعا 

نظر  قابلیتهاجهانشمولی از  فهرستد ارائه اما آمارتیا سن در مورشود. عزتمندانه و شکوفا منتهی می

 و عدالت سنجش برای که را ییقابلیتها از تعدادی شخصاً نیز من"دارد: وی اظهار میدیگری دارد. 

 کافی، و مناسب تغذیه از برخورداری مانند مواردی. امکرده فهرست هستند، ضروری اجتماعی رفاه

 و تحرک حق مناسب، آموزش از برخورداری ناسب،م سرپناه از برخورداری بیماریها، از رهایی

 از متقن و ثابت فهرستی تهیه مخالفم، آن با شدیداً من آنچه. اجتماعی زندگی در مشارکت توانایی

 معرض در واست  شده تهیه عمومی ارزیابی و مباحثه فرایند گونه هر از دور به که ستیی اقابلیتها

 تهیه مورد در من که دیگری مسأله. نباشد اجتماع وزر ارزشهای اساس بر اصالح و جرح تغییر،

 شده تهیه فهرست یقابلیتها به هیدوزن و بندیاولویت بحث دانممی اهمیت حائز بسیار فهرست

 از برخورداری مانند) قابلیت یک در کوچکی بهبود گاهی که ندا مهم نظر این از اولویتها. است

 سرپناه از برخورداری مانند) دیگر قابلیت در بزرگ غییرت یک برابر چندین( کافی و مناسب تغذیه

 یا قحطی دلیل به که بگیرید نظر در را شرایطی موضوع این بهتر درک برای. است مهم( مناسب

  پایه یقابلیتها برخی اینکه آخر نکته. هستند گرسنگی از مردن حال در خود هایخانه در مردم سیل

 پیشنهادی یفهرستها در شده منعکس یقابلیتها. داشت ندخواه جای فهرستها همه در شک بدون

 (.6114)سن،  ".اندجمله آن از  6درز جین و  موسبون مارتا چون محققانی

دارند،  -به ویژه در زمینه آموزش–سازی رویکرد قابلیت را پژوهشگرانی که اخیراً دغدغه پیاده

   ر یک زمینه اجتماعی خاص پیشنهاد د قابلیتهااز  فهرستیرا برای تهیه  روشهاای از مجموعه

ضمن مرتفع ساختن نگرانیهایی که آمارتیا سن درباره عدم در نظر گرفتن  روشهااند. این کرده

 فهرستیشرایط خاص هر زمینه و عدم توجه به اولویتهای مطرح در مباحثات عمومی دارد، به تهیه 

                                                           
1. Martha Nussbaum 
2. Jean Derez 
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یک  شود. معموالًرد قابلیت بهره برد، منتهی میسازی رویککه بتوان از آن به عنوان مبنایی برای پیاده

 : (6114، 1)ابراهیم شودپیشنهاد می پژوهشهای زیر در این روشهاای از وعهمیا مج

  ی قابلیتها"برای شناسایی پیش از این که  یاز ادبیات موجود یا تالشهای فهرستاستخراج

 انجام شده است. "محوری

  ق ابزارهای پیمایشی متعدداز طری فهرسترسیدن به اجماع بر سر 

 از مباحثات عمومی گیریبهره 

  قابلیتهابررسی میزان در دسترس بودن اطالعات درباره 

 اند یی که از نظر دور ماندهقابلیتهای عمیق کیفی برای کشف روشها به کارگیری 

ی اساسی قابلیتهااز  فهرستیبه  دستیابیی اول و دوم برای روشهاترکیب از حاضر  پژوهشدر 

استفاده شده است. به این صورت  ،که نظام آموزش ابتدایی در کشور ایران باید به کودکان بیاموزد

ی که برای آموزش در نظام آموزش ی مهمقابلیتهارویکرد قابلیت به منظور احصای ادبیات که ابتدا 

یک دلفی با تکن فهرستی مذکور این قابلیتها. پس از احصای شده استتدایی پیشنهاد شده، مرور اب

. در نتیجه این پیمایش گرفته استمورد پیمایش قرار  در ایران در میان خبرگان آموزش و توسعه

و همچنین نیازهای  -اولیه با توجه به شرایط خاص کشور ایران فهرستی قابلیتهابندی اولویت

 .شده استمشخص  -ای آنخاص توسعه

 برای آموزش ابتدایی ه توصیه شدی قابلیتها فهرستادبیات رویکرد قابلیت و 

ی زیر از طریق نظام آموزش تأکید قابلیتهاسازی آمارتیا سن در آثار اخیر خود بر اهمیت نهادینه

 : (6116)اونترهالتر،  کرده است
 6تفکر انتقادی 

 3توانایی مباحثه
 

 4یخردورزی جمع
 

  5اندکه به طور سنتی به حاشیه رانده شده آرا و عقایدیشمول 

سازی رویکرد قابلیت در نظام کارگیری و عملیاتینحوه به زمینۀکه در  در پژوهش دیگری

ترین به عنوان یکی از مهم 2آموزش رسمی کشورها منتشر شده است، قابلیت عقالنیت عملی

                                                           
1. Ibrahim 

2. Critical thinking 
3. Ability to debate 

4. Public reasoning 

5. Inclusion of traditionally excluded voices 
6. Practical reasoning 
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یی که باید به کودکان آموخته شود، پیشنهاد شده است. در این پژوهش عنوان شده که قابلیتها

ی انسانی است که هم در امور روزمره زندگی و هم در قابلیتهان تریعقالنیت عملی یکی از مهم

از این رو باید مورد توجه  ؛مهم دارد یهای بلندمدت فرد نقشانتخابهای معطوف به آینده و برنامه

ذکر است که در ادبیات رویکرد قابلیت، از  . شایان(6114، 1)بسانت ی آموزشی باشدنظامهاخاص 

 عناوینی مانند عقالنیت عملی و خودمختاری نیز یاد شده است. قابلیت تفکر انتقادی، با

عدالت اجتماعی در نظام آموزشی  بخشیدن به در پژوهشی که با هدف تحقق( 6119)واکر 

از  فهرستیانجام داده است،  -مطالعه موردی در آفریقای جنوبی -کشورهای در حال توسعه

 قابلیتهاارائه داده است. این  تور کار خود قرار دهد،در دس را که نظام آموزشی باید اساسیی قابلیتها

 :عبارت اند از

 هایی برای انتخاب و در دسترس بودن اطالعات مورد نیاز برای : داشتن گزینه6خودمختاری

 .از پایان دوران مدرسه، استقالل پسریزی برای زندگی انتخاب، توانایی برنامه

 ه به طور ذاتی برای فرد واجد ارزش و دانش: دسترسی به دانش درباره موضوعاتی ک

ه موضوعاتی که اهمیت ابزاری )به هنر و ...( و یا دانش دربار مانندی اند )موارداهمیت

به ویژه  –منظور کسب درآمد و اشتغال( دارند. دانش درباره موضوعاتی که به تفکر انتقادی 

سترسی به راهکارهای شود و دمنجر می -موضوعات پیچیده اجتماعی و اخالقیزمینۀ  در

 .منصفانه ارزیابی میزان حصول این دانشها

 ی گروههای دوستی و گروههایابی و عضویت در : قابلیت دوست3ارتباطات اجتماعی

حل مشکالت یا انجام وظایف محوله و تعلق  براییادگیری، توانایی همکاری با دیگران 

 .خاطر

 به نفس و عزت نفس، دریافت احترام از : داشتن اعتماد 4ه شدنو به رسمیت شناخت احترام

، قرار گرفتن در ارتباطات بر مبنای حفظ دیگراناحترام گذاشتن به  همچنیندیگران و 

کرامت، عدم تحقیر به دلیل تعلق به گروه جنسیتی، قومیتی یا اجتماعی خاص، توانایی 

 .ا ایشانشرکت در مباحثات و گوش سپردن به نیازها و نقطه نظرات دیگران و همدلی ب

 داشتن انگیزه برای یادگیری و موفقیت، داشتن امید به ایجاد یک زندگی بهتر5امید و آرزو :. 

                                                           
1. Bessant 
2. Autonomy 

3. Social relations 

4. Respect and recognition 
5. Aspiration  
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 های یادگیری، آزادی بیان به دور از موانعی که در فرایند: مشارکت فعال در 1ابراز عقیده

      معلم و اولیای مدرسه و  میانبطن سازوکارهای تعلیم و تربیت یا روابط قدرت )

 کودک دارند. کردنآموزان( سعی در ساکت شدان

 اصلی سالمتی مانند غذا و سرپناه  عوامل: برخورداری از 6سالمت بدنی و تمامیت جسمانی

 مناسب، برخورداری از محیط امن و به دور از انواع تعرض و خشونت.

   ی رفتن توانای که منجر به از بین ترس و اضطراب : رهایی از3عاطفی یکپارچگیعواطف و

توسعه و رشد ظرفیت  ر گونه تنبیه بدنی یا حمله لفظی،نبود ه ؛شودیادگیری کودک می

 .فی کودک در دستیابی به خودآگاهی و همدلیعاط

کارگیری به بررسی نحوه بهدر آن ای که در مقاله( 6119)نترهالتر و واکر اوکه  یادآور می شود

اند. آنان دانسته ارز تفکر انتقادیمختاری را هماند، قابلیت خودرویکرد قابلیت در آموزش پرداخته

ترین یکی از مهم در حکمکنند که قابلیت خودمختاری که در ادبیات رویکرد قابلیت اذعان می

م وسبویی است که باید مدنظر نظام آموزش باشد، مشابه قابلیت تفکر انتقادی است که نقابلیتها

 .استکرده پیشنهاد 

که توسعه ظرفیت ذهنی مورد  اظهار کرده اند( در پژوهشی دیگر 6114) 4فراچیولی و ترالتسو

ی قابلیتهانیاز برای قابلیت خودمختاری در کودکان بسیار حیاتی است. آموزش چنین ظرفیتی شامل 

های موجود در زندگی خود را ارزیابی کند و که فرد بتواند گزینهعاطفی و انتقادی است به طوری

و عالیق و انتظارات خود دست به انتخاب بزند. یکی از مسائل مهمی که بر اساس دانش، آگاهی 

بررسی  برایاین پژوهش در مورد قابلیت خودمختاری به آن اشاره کرده، توانمندسازی کودک 

  هایی است که لزوماً مورد تأیید هنجارهای آزموده نشده اجتماع نیستندگزینه

ررسی ابعاد یادگیری در رویکرد قابلیت انجام داده، ای که با هدف بدر مطالعه (6116) 5لِبمِن

که باید به فرد آموخته شود.  کندتوصیه می ییقابلیتهاترین یکی از مهم منزلۀتوانایی انتخاب را به 

وی در این پژوهش رویکرد قابلیت را به دلیل فقدان سازوکاری مشخص برای آموزش این قابلیت 

 کشد. مهم به چالش می

                                                           
1. Voice  
2. Bodily health and integrity 

3. Emotions and emotional integrity 

4. Ferracioli & Terlazzo 
5. LeBmann 



 611 631فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 

آل خود برای ی پیشین اشاره شد، مدل ایدهبخشهاطور که در نیز، همان( 6112)م ووسبمارتا ن

 :ساالر را با در نظر گرفتن سه قابلیت محوری زیر پیشنهاد کرده استنظام آموزش شهروندان مردم

  تفکر انتقادی: به معنای ارزیابی مفروضات خود و دیگران است. هدف از این قابلیت این

 ،اندها و ارزشها را فقط به این دلیل که بر اثر عادات و سنن به وی رسیدهاست که فرد ایده

مفروضات و مباحثات پیشین را به بتواند همۀ های استدالل منطقی فرایندنپذیرد و از طریق 

 به وی دیکته  دیگرانکه جامعه و را )هم مفروضات خود و هم فرضهایی  بکشدچالش 

م وسبون ق و خردورزی هماهنگ هستند، بپذیرد.را که با منط از میان آنها مواردیکنند( و می

ها و پذیری بیشتر فرد در قبال ایدهچنین قابلیتی که در نهایت به مسؤلیتکند اذعان می

و تبادل نظر و اندیشه را به فضایی بر مبنای احترام متقابل  شودمیهای وی منجر استدالل

آمیز مناقشات و اختالف نظرها در دنیایی صلح ترین ملزومات حلکند، از حیاتیمنتقل می

 گوناگونچه در میان افراد یک ملت و چه در میان ملل  -است که اختالفات قومی و مذهبی

 رو به تزاید است. -جهان

  که  گوناگونی استی گروهها میان: درک تفاوتهای موجود 1جهانیملی و  نگرشتعادل میان

آموزان نهادینه د. برای اینکه این قابلیت در دانشکنندر قالب یک ملت با هم زندگی می

کشوری را گوناگون ی گروههاای مربوط به تاریخ و فرهنگ قومیتها و شود باید اصول پایه

به ایشان آموخت. آگاهی از  کنند،مییک قانون اساسی واحد زندگی لوای که در آن زیر 

ترین رکن مهم یک ملت  گونگونای گروههاتاریخ فرهنگی، اقتصادی، مذهبی و جنسیتی 

 ست.گروههااین  میانایجاد زمینه گفتگو بر مبنای احترام متقابل در 

 از  ی درستتوانند تصویرکه انسانها تنها بر مبنای آمار و ارقام نمی: از آنجایی6یتتصور روای

جاد کنند به دست آورند، این قابلیت بسیار مهم است. برای ایاحساس میواقعاً دیگران آنچه 

کمک بگیریم تا به فرد کمک کنیم  "هنر"و  "ادبیات"چنین درکی نیاز داریم که از 

درک کنند. اند،  که با ایشان متفاوترا ها و آرزوهای سایر افرادی احساسات، اندیشه

ه مراتب و دیوارهای بلند و محکم تبعیض و لای که بر مبنای هنر بنا شود از سلسجامعه

م، هنر دو وسبوبه زعم ن مصون خواهد بود. گوناگونی گروههاها و جداسازی دسته

کند و می هدیهخاصیت مهم دارد: اول اینکه شادی و هیجانات مثبت را به زندگی کودکان 

                                                           
1. The idea of global citizenship 
2. Narrative imagination 
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  دارد و دوم اینکه هنر آموزش مشتاق و پرانرژی نگه می فرایندآنان را برای  در نتیجه

منشأ  به همین سببی اجتماعی است و ای لطیف و نرم برای بیان دردها و نقدهاشیوه

  آگاهیهای عمیق انسانی و اجتماعی است.
گانه مهم در نظام ی سهقابلیتهام در زمینه وسبوپیشنهادات ن توجه بهبا  (6116) 1بیگری و سانتی

تواند قابلیت که میکنند پیشنهاد میابزاری  مثابهبه را  6کودکان برایآموزش کودکان، آموزش فلسفه 

در مقاله خود به  آنهادر ایشان توسعه دهد.  -م استوسبوکه بسیار مورد تأکید ن–انتقادی را  تفکر

اند. بیگری و که مبدع برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان است، اشاره کرده 3ی متیو لیپمنپژوهشها

کند، بدل می 4کودکان ایشان را به عاملینی قابل برایمعتقدند که آموزش فلسفه  (6116) سانتی

کودکان را  2دهد، مجموعه قابلیتیرا در ایشان افزایش می 5قابلیت تفکر انتقادی، خالقانه و همدالنه

 .سازداز این رو ایشان را برای پیگیری یک زندگی ارزشمند و شکوفا توانمند می ،دهدتوسعه می

ه تنها عملکرد ی مهم و محوری نقابلیتهانیز معتقد است که با آموزش برخی  (6114) 9ریلکاکِ

انسانهایی را  توانیممیشود، بلکه های آتی زندگی ایشان تقویت میاقتصادی کودکان برای دوره

 -نه فقط در بعد اقتصادی گوناگوندر ابعاد  –را ای معنادار و ارزشمند پرورش دهیم که جامعه

قابلیت مهمی که باید  دو منزلۀ. وی دو قابلیت عقالنیت عملی و تعلق خاطر را به گذاری کنندپایه

کند. عقالنیت عملی یعنی توانایی ادراک امر خوب و ارزشمند و به کودکان آموخت، پیشنهاد می

های زندگی. تعلق خاطر یعنی توانایی زندگی با دیگران، درک سایر برنامه زمینۀتأمل انتقادی در 

 انسانها، تعامل اجتماعی با دیگران و همدلی با ایشان. 

که رویکرد قابلیت خالف رویکرد سرمایه انسانی، معتقد است از آنجایی( 6116) واکر

فردی و انسانی است )رویکرد سرمایه انسانی آموزش را صرفاً فردی، -میانتوانمندساز، 

از طریق آموزش بسیار مهم  کسب احساسات، تفکر و تخیل ،داند(غیراجتماعی و غیر سیاسی می

   کند:تعریف می است. وی این قابلیت را اینگونه

ای این امور به شیوهدادن از عواطف برای تخیل، تفکر، استدالل و انجام  گیریبهرهتوانایی "

که منحصربه  –و از طریق آموزش مناسب و کافی  باشدای که کامالً آگاهانه شیوه ؛کامالً انسانی

                                                           
1. Biggeri & Santi 

2. Philosophy for Children (P4C) 

3. Matthew Lipman 
4. Capable agents 

5. Caring  

6. Capability set 
7. Cockerill 
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معنای غایی برای توانایی جستجوی  ؛حاصل شده باشد -ریاضی و علوم نباشد ،خواندن، نوشتن

 ."یبخش و رهایی از رنجهای غیر ضرورتوانایی داشتن تجربیات لذت ؛زندگی فرد

کند که مباحثه نقشی محوری در زندگی انسان دارد. مباحثه واکر در همین مقاله عنوان می

             شود. مباحثه، توانایی ابراز عقیده را نیز ترین راهی است که به انسانیت منتهی میاصلی

آموز در بیان نقطه نظرات خود، بحث درباره آنها و گیرد. ابراز عقیده یعنی توانایی دانشدر برمی

 .آنهادفاع از آنها پس از مطرح کردن 

ریزی شده بر کند که نظام آموزشی که بر مبنای رویکرد قابلیت طرحعنوان می( 6111) 1میموک

شود، متمرکز های زندگی شکوفا منتهی میارتقای شیوه یی که در عمل بهمهارتهاو  قابلیتهاآموزش 

ترین مواردی هستند که از مهم یی مانند خودمختاری و همکاریقابلیتهاکه است. وی معتقد است 

  .گیری رویکرد قابلیت باید به کودکان بیاموزدیک نظام آموزشی با جهت

در  که به ویژهکنند اشاره میزیر مهم  هاینیز به دو دسته قابلیت (6111) 6آدابو و دی توماسو

 د: نمورد توجه نظام آموزشی باش دیدوره پیش دبستان و دبستان با

  ،3تفکرتخیل  و احساسات
 

 4ی تفریحی و بازیفعالیتها 

ی تفریحی و بازیها در فعالیتهاآنان معتقدند که بر اساس نظریات روانشناسی تربیتی و کودک، 

 بسیار مؤثرند. -د توانایی برقراری ارتباطات اجتماعیمانن –ی مهم قابلیتهاتوسعه سایر 

ی کانونی متشکل از کودکان دبستانی به شناسایی گروههااز  گیریبهرهبا  (6111) 5مکالک و التِ

بینانه شفاف، واقع ینظراتاند. ایشان معتقدند که کودکان نقطهی مهم از نظر کودکان اقدام کردهقابلیتها

، موارد درسی و رفتارهای خود هامختلف محیط مدرسه، معلمان، همشاگردی و پیچیده درباره ابعاد

بارۀ در آنهاهای کشف ایده روکنند. از ایندارند. کودکان اهمیت آموزش را به خوبی درک می

باال برخوردار است. طی گفتگوهایی که با کودکان انجام شد،  یمدرسه و نظام آموزش از اهمیت

 : نستندداواجد ارزش می کودکانکه بودندیی قابلیتهاترین مهمدر زمره  زیر یقابلیتها

 توانایی سوادآموزی 

                                                           
1. Comim 
2. Addabbo & Di Tommaso 

3. Senses, imagination and thought 

4. Leisure activities and play 
5. Kellock & Lawtham 



 ...ارائه سبد قابلیتهای مورد نیاز برای پرورش دانش آموزان 

 
 

611 

  1ی فیزیکیفعالیتهاداشتن
 

 6یابیتوانایی دوست 

 توانایی خالق بودن 

 داشتن حق انتخاب 

، وظایف خاص نظام آموزشی از داده اندانجام ( 6111)و همکاران  3یدیگر که بالِ یدر پژوهش

ورد بررسی قرار گرفته است. از نظر این پژوهشگران وظیفه نظام آموزشی از منظر رویکرد قابلیت م

آموزش مکانیکی برخی موضوعات محدود )مانند ریاضی، علوم، خواندن و نوشتن( فراتر رفته و 

ی مهارتهاشامل ایجاد محیطهای یادگیری است که در آن کودکان به عنوان انسان، شکوفا شده و 

 دیگرانخودمختاری و همکاری با  مانندیی قابلیتها. به زعم ایشان آموزش آموزندمهم زندگی را می

 است.آل ترین وظایف یک نظام آموزشی ایدهاز جمله مهم

ی قابلیتهااز  فهرستیتوان معتقد است که به شرط توجه به سه معیار مهم، می (6119) ترزی

 د:بای قابلیتهادر نظام آموزش معرفی کرد. از نظر وی را اساسی 

 سازی نیازهای اساسی فرد به او کمک کنند.در مسیر برآورده 

  آسیب جدی به فرد تلقی شود. منزلۀنبودنشان به 

  ی مهم در آینده به فرد کمک کنند.قابلیتهابرای توسعه سایر 

که باید نظام آموزشی به کودکان را ی اساسی قابلیتهااز  فهرستیوی با توجه به سه معیار فوق، 

 : که عبارت اند از کندنهاد میبیاموزد پیش

 توانایی خواندن، نوشتن، به کار بردن زبان و استدالل منطقی4سواد : 

 گیری، حل مسائل و معادالت ریاضی و همچنین : توانایی شمردن، اندازه5توان محاسباتی

 توانایی به کار بردن توابع منطقی

 دیگران و همچنین توانایی : توانایی برقراری روابط مثبت با 2اجتماعی شدن و مشارکت

 ی اجتماعی به دور از شرمفعالیتهامشارکت در 

                                                           
 بازی و تفریح در فهرستهای قبلی است. این قابلیت معادل قابلیت. 1

 این قابلیت معادل توانایی برقراری ارتباطات اجتماعی در فهرستهای قبلی است.. 6

3. Ballet 

4. Literacy 

5. Numeracy  
6. Sociality and participation 
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 پژوهش و جستجوی  ی: توانایی متمرکز شدن، توانایی پیگیری عالیق، توانای1یادگیری

 ایف و تکالیف محولهظاطالعات درباره یک موضوع و توانایی به انجام رساندن و

 ی ورزشیفعالیتهادر : توانایی ورزش کردن و مشارکت 6ی بدنیفعالیتها 

 های طبیعی، آگاهی از فناوریهای نوین و توانایی استفاده : توانایی درک پدیده3علم و فناوری

 از ابزارهای نوین فناورانه

  به آنها و همچنین  دستیابیاهداف و ابزارهای  میانعقالنیت عملی: توانایی برقراری ارتباط

 .ل خود و دیگراناعما زمینۀ توانایی تأمل و تفکر انتقادی در

های حیات )گیاهان، حیوانات و سایر عناصر حیات در گونهدیگر قابلیت ادارک و صیانت از 

ی دهگانه برای دستیابی به قابلیتها فهرستم در وسبوکه مارتا ن نداییقابلیتهاطبیعت( یکی دیگر از 

ز به طور عام و کشور ما که دنیای امرویک زندگی شرافتمند و شکوفا پیشنهاد کرده است. از آنجایی

زیست روست و نظر به اهمیت پاسداشت محیطهمحیطی روببه طور خاص با مسائل جدی زیست

ی مهمی است که باید کودکان در قابلیتهاتوسعه پایدار این قابلیت نیز یکی از بخشیدن به در تحقق 

سازی طرز تفکر نهادینه دوران آموزش ابتدایی خود با آن آشنا شوند. هدف از آموزش این قابلیت،

حیات طبیعی حساس  گوناگونهای و سبکی از زندگی در کودکان است که ایشان را نسبت به گونه

 بیاموزد.  آناناز آنها را به  حظه و توجه مورد نیاز برای نگهداریو مال کند

در  مواردی که ،وجود دارد قابلیتهااست که بر اساس مشابهتهایی که در تعریف برخی  گفتنی

 اند:بندی منعکس شدهادامه این مطلب شرح داده شده، با هم ادغام شده و در جدول جمع

  تعادل مشابه قابلیت  ،اندکه به طور سنتی به حاشیه رانده شده آرا و عقایدیقابلیت شمول

 جهانی است.میان نگرش ملی و 

 دارند.مشابه  یی خودمختاری، عقالنیت عملی و تفکر انتقادی تعاریفقابلیتها 

 دارند:به شرح زیر ی ارتباطات اجتماعی و تعلق خاطر نیز تعاریف مشابه قابلیتها 

o  ارتباط مؤثر با دیگران، توجه به نیازهای خاص انسانهای دیگر، توانایی  برقراریتوانایی

برند و قدرت همدردی با آنها در آن درک موقعیتهایی که دیگر افراد در آنها به سر می

نایی برقراری ارتباط با دیگران به طوری که فرد در آن ارتباط به شرایط خاص، توا

 ای همپایه سایر افراد در نظر گرفته شود.عنوان انسانی دارای شأن و مرتبه

                                                           
1. Learning 

2. Physical activities 
3. Science and technology 
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 بندی مرور ادبیات رویکرد قابلیتجمع -ی اساسی در نظام آموزشقابلیتها فهرست: 6 جدول

 ردیف قابلیت منبع

 (6116اونترهالتر )

 (6112نوسبوم )

 (6116بیگری و سانتی )

 (6114نت )اسبِ

 (6114ریل )کاکِ

 (6119ترزی )

 (6119واکر )

 (6115) 1هارت

 (6114فراچیولی و ترالتسو )

 (6111کومیم )

 (6111بالی و همکاران )

 1 تفکر انتقادی، خودمختاری و عقالنیت عملی

 (6116اونترهالتر )

 (6119واکر )
 6 توانایی مباحثه

 3  یجمع خردورزی (6116اونترهالتر )

 (6115هارت )

 (6111کالک و التِم )

 (6119ترزی )

 (6119واکر )

 4 )سواد( دانش

 (6115هارت )

 (6111کالک و التِم )

 (6119ترزی )

 (6119واکر )

 (6114کاکریل )

 (6111کومیم )

 (6111بالی و همکاران )

 5  و تعلق خاطر، همکاری ارتباطات اجتماعی

 (6115هارت )

 (6119)واکر 
 2 احترام

 9 امید و آرزو (6119واکر )

 (6115هارت )

 (6119واکر )

 9 سالمت بدنی و تمامیت جسمانی

 (6115هارت )

 (6111آدابو و دی توماسو )

 (6119واکر )

 6 عاطفی یکپارچگی

 (6116بمن )لِ

 (6111کالک و التِم )
 11 توانایی انتخاب

 11 نیجهاملی و نگرش تعادل میان  (6112نوسبوم )

                                                           
1. Hart 
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 ردیف قابلیت منبع

 16 یتتصور روای (6112نوسبوم )

 (6111آدابو و دی توماسو )

 (6111کالک و التِم )

 (6119ترزی )

 ی تفریحی و بازیفعالیتها

13 

 14 خالق بودن (6111کالک و التِم )

 15 توان محاسباتی (6119ترزی )

 12 یادگیری (6119ترزی )

 19 علم و فناوری (6119ترزی )

های گونهدیگر لیت ادارک و صیانت از قاب (6112نوسبوم )

 حیات
19 

 روش تحقیق

ی مشخص در یک زمینه خاص است. یکی گروههاگردآوری داده از افراد و  ،از پیمایش هدف

هدف تکنیک دلفی دستیابی به  تکنیک دلفی است. ،ی پیمایشی که بسیار رایج استروشهااز انواع 

یک موضوع خاص است. این اجماع پیش از  زمینۀر گروهی از کارشناسان و خبرگان د میاناجماع 

گیری در این نمونه. (6111، 1کنا و هاسن)کینی، مک این در آن زمینه خاص موجود نبوده است

)احمدی، نصیریانی و  شودی کیفی، به صورت هدفمند انجام میروشهاروش نیز مانند سایر 

فمند و با روش گلوله برفی انجام گیری به صورت هددر پژوهش حاضر نمونه(. 1399اباذری، 

خبرگان و متخصصان آگاه و با تجربه در زمینه آموزش و  همۀ. در واقع جامعه تحقیق ه استگرفت

 هستند: زیر یویژگیهایکی از دارای حداقل توسعه در ایران هستند. این افراد 

 هستند. های توسعه یا آموزش در ایراندارای سوابق برجسته تدریس و تألیف در زمینه 

 ریزی توسعه یا آموزش در دارای سوابق برجسته مدیریتی در زمینه سیاستگذاری و برنامه

  ران هستند.ای

 های گوناگون مرتبط با توسعه کشور آشنایی کامل دارند.با اسناد باالدستی و برنامه 

 به روش دلفی متخصص آگاه را در پژوهش 19تا  11نظران حضور اکثر صاحب کهاز آنجایی

نفر از خبرگان  13پانل خبرگان در این پژوهش با مشارکت   (،6111، 2ووری)نِ دانندکافی می

 . ه استآغاز شد

روشی  ،پاسخ-های بازپرسشنامهاست. هر چند  پرسشنامهها در روش دلفی، ابزار گردآوری داده
د داشته باشد، از ای در زمینه موضوع وجواما اگر اطالعات پایه ،قوی در گردآوری اطالعات هستند

                                                           
1. Keeny, McKenna & Hasson  
2. Nworie 
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)احمدی  شوداستفاده می نیز ساختاری یا دارای ساختار بر اساس مطالعات قبلیهای نیمهپرسشنامه
ی پیشنهادی برای قابلیتها زمینۀدر این پژوهش ابتدا مرور ادبیات جامعی در  (.1399و همکاران، 

 -ی توسعه انسانی آمارتیا سنبه الگو دستیابیبه منظور کمک به کشورها در  –نظام آموزش ابتدایی 
. سپس با توجه به ه استشناسایی شد 3قابلیت منعکس شده در جدول  19انجام شد و در مجموع 

 دور پایلوت به سهدادن دلفی طراحی شده و برای انجام  پرسشنامهاولیه احصاء شده، یک  فهرست
اولیه،  پرسشنامهکالت . پس از شناسایی و رفع ابهامات و اشه استن ارائه شدانفر از متخصص

نفری از  61  پس از آن فهرستی.  ه استبرای دور اول پیمایش آماده شد پرسشنامهنسخه نهایی 
 سپس .الذکر را دارا بودندسه گانه فوق یویژگیهاکه حداقل یکی از تهیه شد خبرگان و کارشناسانی 

های پژوهش از آنها برای فرایندمراجعه شد و با تشریح کامل اهداف و  فهرستبه تک تک افراد 
نفر مشارکت در  13 نفر مذکور  61ل آمد. از میان عضویت در پانل خبرگان پیمایش دعوت به عم

 .ارائه شده است 6شماره عضای پانل در جدول ی اویژگیهاتحلیل آماری  پیمایش را پذیرفتند.
 ی اعضای پانل پیمایش خبرگانویژگیها: 1 جدول

 سال 61 ای پانل در تخصص خودمیانگین سالهای تجربه اعض

 درصد 91 نسبت متخصصان حوزه توسعه

 درصد 31 نسبت متخصصان حوزه آموزش

 درصد 61 نسبت متخصصان زن

 درصد 91 نسبت متخصصان مرد

برای این پژوهش در نظر  )روی گزینه اهمیت باال( درصدی 21با توجه به اینکه میزان اجماع 

ه دهی برای هر یک از دورها حاصل شدپاسخ دور تکرار شد و نرخ، این پیمایش در سه هگرفته شد

 (.3است )جدول شماره 
 دهی در هر یک از دورهای پیمایش دلفی: نرخ پاسخ3 جدول

 درصد 96 دهی در دور اولنرخ پاسخ

 درصد 99 دهی در دور دومنرخ پاسخ

 درصد 111 دهی در دور سومنرخ پاسخ

 4یمایش به شرح جدول ها ضریب کندال در هر دور از پرتبه یانمهمخوانی به منظور ارزیابی 

مؤید میزان اتفاق نظر  9/1. بر اساس معیارهای آماری مقدار ضریب کندال باالی ه استمحاسبه شد

 اعضای پانل است. از سویهای اعالم شده رتبه میانباال 
 شیمایپ از دور هر در کندال بیضر: 2 جدول

 53/1 ضریب کندال در دور اول

 91/1 ضریب کندال در دور دوم

 99/1 ضریب کندال در دور سوم
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 ها و تحلیل نتایجیافته

های پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامهحاصل جمع نظرات خبرگان را  5شماره نتایج جدول 

قابلیت توصیه شده در  هجدهعالوه بر  براساس این جدول،دهد. نشان میدورهای اول تا سوم، 

. ه استافزوده شداولیه  فهرستقابلیت جدید بر اساس نظر خبرگان به  پنج ،کرد قابلیتادبیات روی

مورد  ،اولیه پیمایش خبرگان شده بود فهرستقابلیتی که وارد  63قابلیت از  16اما در نهایت تنها 

توان "، "سالمت بدنی و انسجام فیزیکی"قابلیت  چهاراجماع اعضای پانل قرار گرفت. 

مواردی  "شناخت حسن و قبح ذاتی اعمال"و  "دوستانهوی و نوعنتجربیات مع"، "محاسباتی

یی قابلیتهاهستند که اعضای پانل بر سر اهمیت آنها در آموزش ابتدایی به اجماع نرسیدند. در مورد 

برخی از  انجام گرفت. یکه به اجماع خبرگان نرسیدند، با برخی اعضای پانل گفتگوهای بیشتر

و  "شناخت حسن و قبح ذاتی اعمال"د که دوران ابتدایی برای آموزش دو قابلیت اعضا معتقد بودن

زودهنگام است و کودکان در این سنین آمادگی دریافت چنین  "دوستانهتجربیات معنوی و نوع"

خبرگان آموزش و توسعه  "سالمت بدنی و انسجام فیزیکی"آموزشهایی را ندارند. در مورد قابلیت 

متفاوت داشتند. خبرگان آموزش این قابلیت را برای دوران ابتدایی حائز اهمیت  دو دیدگاه کامالً

لیتهای نظام آموزش ابتدایی فراتر ئواما خبرگان توسعه این قابلیت را از دایره مس ،دانستندمی بسیار

رسد که خبرگان توسعه دانستند. با توجه به گفتگوهای صورت گرفته با اعضای پانل به نظر میمی

وری را به کودکان آموزش دهند. در ی منجر به بهرهقابلیتهاای از مجموعه کهاین هستند  پی در

مانند سالمت بدنی، بازی و تفریح و امید و  1های نرمجنبهاز سازی برخی که بدون نهادینهحالی

به کودکان ی سطح باالتر دیگر )مانند تفکر انتقادی و ارتباطات اجتماعی( را قابلیتهاتوان آرزو نمی

این تناقض را آشکارتر  "ی تفریحی، ورزشی و بازیفعالیتها"آموخت. نگاهی گذرا به رتبه قابلیت 

سازد. اعضای پانل بر این اعتقادند که مواردی مانند تفکر انتقادی، صبر و مدارا و ارتباطات می

 قابلیتهاسازی این هکه ابزار اصلی آموزش و نهادیندر حالی ،اجتماعی حائز بیشترین اهمیت هستند

 کنند. در سنین کودکی )یعنی بازی( را از دایره اهمیت خارج می

در است. اعضای پانل  "توان محاسباتی"قابلیت مربوط به  ،نکته حائز اهمیت بعدی در نتایج

مورد میزان اهمیت باالی این قابلیت در دوره ابتدایی به اجماع نرسیدند و به این ترتیب این قابلیت 

این در حالی است که نظام آموزش ابتدایی ایران بیشترین توان و نهایی حذف شد.  فهرست از

 دهد.انرژی خود را )از منظر حجم مطالب و ساعات درسی( به آموزش این قابلیت اختصاص می

                                                           
1. Soft skills 
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 آنها یتهای ضروری برای نظام آموزش ابتدایی ایران، میزان اجماع خبرگان و میانگین اهمیتلقاب فهرست: 1جدول 

میانگین نظرات درباره  قابلیت ردیف

 میزان اهمیت قابلیت

میزان اجماع نظرات 

 )درصد(

 111 3 ارتباطات اجتماعی 1

 111 3 توانایی انتخاب 6

 111 3 صبر و بردباری 3

 111 3 مداریقانون 4

 111 3 یادگیری 5

 6/99 96/6 تفکر انتقادی 2

 6/99 96/6 توانایی مباحثه  9

 6/99 96/6 رزی جمعیخردو 9

 6/99 96/6 خالق بودن 6

 9/99 9/6 احترام 11

 9/99 9/6 یکپارچگی عاطفی  11

 4/91 9/6 علم و فناوری )سواد فناورانه( 16

 9/22 9/6 تصور روایتی 13

14 
نوشتن )درک متون و انتقال معانی از و سواد خواندن 

 طریق گفتن و نوشتن(
9/6 9/22 

 9/22 9/6 های حیاتگونهدیگر صیانت از  و قابلیت ادراک 15

12 
انجام دادن ی تفریحی، ورزشی و بازی )توانایی فعالیتها

 حرکات ورزشی و بازی(
2/6 91 

 9/22 52/6 امید و آرزو 19

 4/91 3/6 ملی-شناخت مواریث هویتی 19

 9/22 3/6 تعادل میان نگرش ملی و جهانی 16

 بندیگیری و جمعنتیجه

افزایش توان رقابتی به  مبرمنیاز مانند ای در کشور، نیازهای خاص توسعهر در حال حاض

که ابعاد اقتصادی،  گوناگوندگرگونیهای برق آسای فناوریهای های جهانی و اقتصاد ملی در عرصه

وزشهای نوین به آم اهمیت ،دندهفرهنگی و اجتماعی انسان امروزی را شدیداً تحت تأثیر قرار می

زش با توجه به پوشش باالی نظام آمو. کنندبرجسته میرا بیش از هر زمان دیگر نسلهای بعدی 

توان گفت که حتی کوچکترین اصالحات در این عرصه ابتدایی در میان اکثریت جمعیت، می

در بیشترین دستاوردها را در پی خواهد داشت. از این رو در این مقاله با تمرکز بر آموزش ابتدایی 

ی الزم برای آموزش در دوران قابلیتهااز  فهرستیای کشور، نیازمندیهای توسعهایران و نظر به 
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در واقع این پژوهش شامل ارائه شده است.  قابلیتهابه همراه ضریب اهمیت هر یک از این ابتدایی 

باید  -محورمطلوب از منظر تربیت توسعه -یی است که در وضعیت مطلوبقابلیتهااز  فهرستی

وضع موجود نظام آموزش ابتدایی ایران از  اساسی. حال آنکه یکی از پرسشهای آموزش داده شوند

توان با هگذر میآموزد. از این ریی است که در حال حاضر به کودکان ایرانی میقابلیتهامنظر انواع 

اصالح و ریزی و سیاستگذاری برای ایی به برنامهص شکاف قابلیتی در نظام آموزش ابتدتشخی

مسأله طراحی البته  ای کشور اقدام کرد.های توسعهفرایندآموزش عمومی پایه با همراستاسازی 

و  پژوهشهای فوق نیز خود نیازمند قابلیتهامحتواهای آموزشی بر محور های درسی و برنامه

 ممارستهای علمی و عملی سترگی است.

 و محدودیتها هاپیشنهاد

در پانلها و حفظ ایشان تا آخرین دور  مشارکت خبرگان ،در این پژوهش ترین محدودیتاصلی

ویژه خبرگان آموزش( در این پژوهش مشارکت بیشتری از خبرگان )به عدۀ چنانچه پیمایش بود.

 شد.نهایی افزوده می فهرستداشتند، بر غنای می

کنند برای با توجه به شرایط موجود در نظام آموزش ابتدایی ایران، نگارندگان پیشنهاد می

برخی بازنگریهای  یدبستانی و پیشیاختن این قابلیتها در دانش آموزان در دوره ابتدانهادینه س

 ،که غالب این قابلیتها از جنس پرورش هستند نه آموزش سیاستی و برنامه ای انجام شود. از آنجایی

تغییر  محوری -محوری به پرورش -از این رو باید نظام آموزش و پرورش ما از آموزش

گیری شخصیت ظرفیت و بودجه خود را بر پرورش، به منظور شکل ،هم توانو ا دهد نگرش

 .بر پایه چنین قابلیتهای بنیادینی متمرکز کند انآموزدانش
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