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 112 مريم مرادي
  ديدگاه فلسفي سهروردي و پيامدهاي تربيتي آن

 113 مريم مرندي- علي ايمان زاده- علي اصغر ايمان زاده
 بر پايه  وسطهت دوره مدومارزيابي برنامه درسي كتاب دين و زندگي سال 

رويكرد عقالني در تربيت ديني از ديدگاه صاحب نظران و كارشناسان 
 

 114  دكتر يحيي معروفي - دكتر محمدرضا يوسف زاده
   مفهوم فلسفي نابرابري فرصت هاي آموزشي

4B5 - معصومه السادات ابطحي دكتر نعمت اله موسي پورB115 
  فلسفي پايه گذار آموزش و پرورش فراگير ديدگاه

 116 دكتر نعمت اهللا موسي پور- بهارك اعظمي- مريم صفرنواده
  چگونه پژوهش تركيبي در عرصه مطالعات برنامه درسي معنا مي يابد؟

 117سونيا خدابخش كهراليي - دكتر محسن فرمهيني فراهاني- زينب مهدوي
  استنتاج آموزه هاي تربيتي آن واشراق   شيختبيين معرفت شناسي

 118 فرانك مهرگان
  تعليم و تربيت و فلسفه ورزي

 119 دكتر محمدحسن ميرزامحمدي- علي صحبت لو
 بررسي جايگاه فلسفه تعليم و تربيت  مطالعات ميان رشته اي و نياز به زبان مشترك:

 در روش شناسي مطالعات ميان رشته اي
 

 120 دكتر محمدحسن ميرزا محمدي- طاهره ظفري پور
  بررسي جهت گيري فلسفي معلمان بزرگسال
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 121 رضا ميرعرب رضي- نامدار ابراهيمي- رحمت اهللا خسروي- محبوبه فنا خسرو
  جايگاه هنر و زيبايي شناسي در تربيت ديني

 122 - الياس طادي بنيفرخ نادري بني
  بر اساس ديدگاه فلسفي حكيم مسلمان كندي صورت بندي فلسفه تعليم و تربيت

 123 دكتر شمسي نامي
  فلسفه تعليم و تربيت به مثابه تحليل زبان

6B7 سيد حسين نجاتي موسوي- نظر محمد اربابيB124 
  تحليل و بررسي مكتب عمل گرايي درباره تربيت اجتماعي و داللت هاي تربيتي آن

   در مقطع ابتدايي آموزش و پرورش ايران
 

 125 حمداهللا نظري
  اخالق عملي در تعليم و تربيت از نظر عالمه مال احمد نراقي

 126 سولماز نورآبادي
  و تحليل ماهيت مطالعات ميان رشتهاي در فلسفه تعليم و تربيت تبيين

 127 زهرا نيكنام
  هرمنوتيك فرهنگي رهيافتي براي تبيين ارتباط فلسفه تعليم و تربيت با برنامه درسي

 128 فاطمه وجداني
   بر اساس رويكرد اسالمي"تربيت"تحليل انتقادي تعاريف 

 129 دكتر مهرنوش هدايتي- دكتر عبداهللا شفيع آبادي
صورت اجتماع پژوهشي بر ه بررسي تاثير اجراي برنامه «فلسفه براي كودكان» ب

 افزايش عزت نفس در دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر تهران
 

 130 شيوا همتي
 تعليم و تربيت   و نقش فلسفهنتبيين جايگاه معلم با توجه به توسعه فناوري هاي نوي

 131 مراد ياري دهنوي
يادگيري – بازشناسي مؤلفه هاي فلسفه ورزي و تبيين نقش آنها در فرايند ياددهي

 براي معلمان
 

 132 مراد ياري دهنوي- عماد حاتمي
با تأكيد بر  تبيين و نقد پژوهش هاي پايان نامه اي آموزش فلسفه به كودكان در ايران

 روش پژوهش و نتايج آنها
 

 133 بهبود ياري قلي- معصومه تركاشوند
و جستجوي رويكردي براي چرايي و  بررسي چيستي طبيعت از منظر هابز و روسو

 چگونگي تربيت بر بنياد فطرت
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 134 محمد هادي حاجي رشيديدكتر علي يزد خواستي- 
  رويكرد انتقادي به رهيافت هاي تربيتي پست مدرنيسم در ايران

 135 ناصر يعقوب نژاد- مريم شيربيگي
  واكاوي تاثير رسانهها بر تربيت اخالقي در عصر جهاني شدن و خالء تفكر انتقادي

 136 دكتر محمد رضا يوسف زاده - دكتر يحيي معروفي
  مباني فلسفي جداسازي و يكپارچه سازي دانش آموزان در مدارس
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 مقدمه

برگزاري نخستين همايش فلسفه تعليم و تربيت، نشانه اي از آغاز فعاليت سامان مند در عرصه ي 
فلسفه تعليم و تربيت در كشور ماست كه پس از تشكيل «انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران» فرصت 

ظهور يافته است؛ بسيار دير، اما همچنان مغتنم. بي ترديد، چنان كه سقراط در همان آغاز نشان داد، 
 مالزم است و نمي توان با تك انديشي و تك نگاري، فلسفه "هم انديشي" و "هم آيش"فلسفه ورزي با 

تعليم و تربيت را برومند ساخت. مراد از هم انديشي البته همان انديشي و همسان انديشي نيست، بلكه 
انديشه ي خود را، با همه ي يگانگي اش، موضوع گفتگو ساختن و در معرض داوري نهادن است. از اين رو، 

همايش كنوني را چون فرصتي بايد نگريست كه در آن، دست اندركاران فلسفه تعليم و تربيت كشور، 
توش و توان خود را، هر چه كه هست، در ترازوي انديشه ي يكديگر قرار مي دهند تا وزن كار خود را 

 بازيابند.
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سخن گفتن از چالش ها در اين قلمرو، دو جلوه دارد: چالش هايي كه براي فلسفه تعليم و تربيت 
آفريده مي شود و چالش هايي كه فلسفه تعليم و تربيت، خود مي آفريند. در گونه ي نخست، با 

دشواري هايي روبه روييم كه تعليم و تربيت را در سراسر جهان و نيز در سرزمين ما به تنگنا افكنده 
است؛ دشواري هايي چون تهديد جايگاه معلم توسط فناوري اطالعات، تهديد جايگاه فرهنگ هاي بومي 
توسط امواج جهاني شدن، تهديد و تحديد تعليم و تربيت به توليد كارورزان كه با بحران هاي اقتصادي 
رخ نموده است. اين گونه چالش ها تالش هاي تعليم و تربيت را در سطوح مختلف، ناكام مي گذارند؛ در 

سطح هدف هايي كه در نظر گرفته شده، در سطح اصولي كه معيار تصميم گيري بوده، و در سطح 
روش هايي كه در عمل به كار مي رفته است. در پي چنين تهديد و تالطمي، ناگزير بايد دست به تغيير 
زد و در هر يك از سطوح مذكور، دگرگوني هايي را فراهم آورد. چنين دگرگوني هايي، از جمله محتاج 
تأمل فيلسوفان تعليم و تربيت است تا بنگرند كدام را مي توان و كدام را نمي توان برتافت. بايد ديد در 

كنارآمدن با دشواري ها از كدام آرمان هاي تربيتي مي توان گذشت و از كدام يك نمي توان گذشت جز با 
گذشتن و دست شستن از اصل معناي تعليم و تربيت. چنين بازشناسي هايي را از فيلسوفان تعليم و 

تربيت مي توان انتظار برد كه با در نظر آوردن گوهر تعليم و تربيت، مي توانند به هدايت چاره انديشي ها 
 بپردازند و چاره انديشان را از حالت انفعال در برابر دشواري ها خارج كنند.  

در گونه ي دوم، چالش هايي قرار دارند كه فلسفه تعليم و تربيت، خود مي آفريند يا بايد بيافريند. اين 
دسته از چالش ها از خصيصه ي فلسفي آن نشأت مي گيرد، چه فلسفه همواره از دو طريق ِ مسأله آفريني 

و انحالل مسأله، چالش آفرين بوده است. در طريق نخست، آنچه به نظر بي مسأله است، به مسأله بدل 
مي شود و در طريق دوم، آنچه مسأله به نظر مي رسيد، از اصل، محو و منحل مي گردد. دست اندركاران 

فلسفه تعليم و تربيت در كشور، به اقتضاي اين بعد فلسفي كار خود، بايد در پي برآوردن و نيز به 
زيركشيدن مسأله ها باشند. به طور مثال، تربيت كنندگان اين را طبيعي و خرسند كننده مي دانند كه 

 را "طبيعي"نسل مورد تربيت آنان، به آنان شبيه باشد اما فيلسوفان تعليم و تربيت مي توانند همين امر 
 به مسأله تبديل كنند و نشان دهند كه شباهت نسل ها تا چه پايه به تربيت، بي شباهت است.

مي توان گفت كه آنچه در كشور ما پيشتر و بيشتر از هر چالشي خودنمايي مي كند، ناشناخته ماندن 
فلسفه تعليم و تربيت و نقش آن در تعليم و تربيت است. اين امر مي تواند ناشي از عواملي چند باشد: 
نخست اين كه فيلسوفان تعليم و تربيت، شكاف ميان نظر و عمل را با هر چه انتزاعي تر سخن گفتن 

 كه بدين نام خوانده شده اند، بايد دستي بر فراز و "تعليم و تربيت"خود، ژرف تر كرده اند. فيلسوفان 
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دستي بر فرود داشته باشند و نظرورزي را در برابر عمل ورزي ننشانند. دوم اين كه عمل ورزان و 
سياست گزاران تعليم و تربيت، شتابنده به نتايج زودهنگام تصميم ها چشم دوخته و از اين طريق خود را 

به طور روزافزوني نزديك بين تر ساخته اند. برخي از فيلسوفان تعليم و تربيت نيز در نزديك بين كردن 
 به تبع و با مفهومي برگرفته از فلسفه عمل گرايي، با سخن "دونالد شون"آنان نقش داشته اند، چنان كه 

 تأمل را در بند عمل نزديك بين نهاده است. عمل ورزي را نبايد چنان دريافت "تأمل در عمل"گفتن از 
كه عمل را از نگاه ژرف و بلند فيلسوفانه تهي سازد. دشواري متناقض نمايانه فلسفه تعليم و تربيت در 
همين جا نهفته است كه بايد سر در آسمان فلسفه و پاي بر زمين تعليم و تربيت داشته باشد. در حل 

اين متناقض نما، برخي از آن سر بريده و برخي ديگر آن را پي كرده اند. تعليم و تربيت پاي ورز نابينا 
همان قدر بي پايه است كه تعليم و تربيت نظرورز از پاي افتاده. چشم اندازي كه اين چالشِ  گران براي 
انديشه گران ما فراهم مي آورد اين است كه به صرافت افتند تا سر را به ظرافت بر پاي نهند و همواره 
نظر ژرف و بلند را با عمل نقد و حاضر، در بند كنند و از ديگر سو، عمل نقد و حاضر را تا پايان عمر، 
وام دار نظرورزي گريزنده و كرانه جو گردانند. سياست گزاران تعليم و تربيت نيز بايد نگريستن از چند 

پهلو را بياموزند تا بتوانند در دايره ي مشاوران خود، جايگاهي براي منظر فيلسوف تعليم و تربيت، نه در 
 كنار ديدگاه هاي روان شناس و جامعه شناس تعليم و تربيت، بلكه در تنيدگي با آنها بيابند.

همه ي اين چالش ها پژواكي در مي افكنند كه چشم اندازهاي تالش فيلسوفان تعليم و تربيت را رقم 
مي زند. به اين ترتيب، عرصه هايي كه بايد در آنها پوييد، يكي پس از ديگري سر بر مي آورد و راه هاي 

 ناپيموده، خود را در پيش پاي ما مي گسترانند.
آنچه در اين مجموعه آمده، حاصل تأمل و انديشه ورزي صاحب نظران و دست اندركاران فلسفه تعليم 

و تربيت كشور، در باب مسائل جهاني و ملي تعليم و تربيت است و نويد آن را مي دهد كه در آينده، 
به گونه اي حتي بالنده تر از آنچه هست، به كالبد شكافي اين مسائل و جستجوي راه حل براي آنها 

بپردازند. فراهم آمدن اين مجموعه، جز با همكاري و ياري دوستان و عالقمندان انجمن فلسفه تعليم و 
تربيت، ممكن نمي گرديد. در اين جا، الزم است از اعضاي فعال كميته علمي همايش كه در سروسامان 
دادن به مباحث علمي و تصميم گيري در مورد چكيده ها و مقاالت ارسال شده، كمك فراوان رساندند 

 قدرداني كنم. اسامي اعضاي فعال كميته علمي، به ترتيب الفبايي، به شرح زير است:
  

تربيت مدرس)  دانشگاه دكتر محسن ايماني ( •
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تهران)  دانشگاه دكتر خسرو باقري ( •
هاجر تحريري نيك صفت (پژوهشگاه تعليم و تربيت)  دكتر  •
قم)  دانشگاه دكتر طيبه توسلي ( •
 دكتر مهين چناري (دانشگاه قم)  •

 مقدم (دانشگاه تهران) دكتر محمد جابري •

(موسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي)   دكتر محمد حسني •
الزهرا)  دانشگاه دكتر صغرا دژگاهي ( •
(پژوهشگاه تعليم و تربيت)   دكتر منيره رضايي •
شاهد)  دانشگاه دكتر اكبر رهنما ( •
تربيت مدرس)  دانشگاه دكتر سيد مهدي سجادي ( •
مازندران)  دانشگاه دكتر حكيمه سادات شريف زاده ( •
فردوسي مشهد)  دانشگاه دكتر بختيار شعباني وركي ( •
كاشان)  دانشگاه دكتر عباس شكاري ( •
 بابك شمشيري (دانشگاه شيراز)دكتر  •

تربيت مدرس)  دانشگاه زاده (عليرضا صادقدكتر  •
شهيد چمران اهواز)  دانشگاه دكتر مسعود صفايي مقدم ( •
تربيت معلم)  دانشگاه دكتر سعيد ضرغامي ( •
شاهد)  دانشگاه دكتر محسن فراهاني ( •
 تربيت معلم) دانشگاه دكتر سوسن كشاورز ( •

 دكتر قائدي (دانشگاه تربيت معلم تهران) •

تربيت معلم)  دانشگاه ( دكتر عليرضا محمودنيا •
 شاهد) دانشگاه دكتر محمد حسن ميرزامحمدي ( •

 )خانوادهدكتر كيهان محمدخاني (فرهنگسراي  •

 
همچنين، بايد از اعضاي ستاد اجرايي همايش و به ويژه جناب دكتر عليرضا صادق زاده، دبير اجرايي 
همايش و جناب آقاي مراد ياري دهنوي، دبير اجرايي انجمن، تشكر و قدرداني كنم، چه با همت آنان 
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بود كه طرح هاي انديشيده، به كسوت عمل در آمد. اسامي اعضاي ستاد اجرايي، به ترتيب حروف الفبا، 
 به شرح زير است:

 
 )شاهد دانشگاه تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش ارشد دانشجوي (بيجنوند فرامرز •

 )تهران دانشگاه آموزش و پرورش فلسفه ارشد تاريخ و دانشجوي (پارسانيا علي •

 )تهران دانشگاه آموزش و پرورش فلسفه ارشد تاريخ و دانشجوي(كريمي  پور مجتبي •

 )ريزي آموزشي دانشگاه تربيت معلمكارشناسي مديريت و برنامه دانشجوي (امير توكلي •

 )تهران دانشگاه تربيت و تعليم فلسفه دكتري دانشجوي (حيدري سميرا •

 )تهران نور پيام دانشگاه كارشناس مديريت (خسروي مريم •

 )تهران دانشگاه تربيت و تعليم فلسفه دكتري دانشجوي (خليلي سمانه •

  )تهران دانشگاه آموزش و پرورش فلسفه ارشد تاريخ و(ازغدي  رحيم پور حبيب اهللا •

 )تهران دانشگاه تربيت و تعليم فلسفه دكتري دانشجوي (سجاديه نرگس •

 محمدعلي كشفي (دانشجوي ارشد معماري دانشگاه علم و صنعت) •

 ) مشهد فردوسي دانشگاه تربيت و تعليم فلسفه دكتري دانشجوي (محمدي رضا •

 ش)آموزش و پرور فلسفه ارشد تاريخ و كارشناس (موسوي صاحب سيد •

 )تهران دانشگاه تربيت و تعليم فلسفه دكتري دانشجوي (محمودي نورالدين •

 )تهران دانشگاه تربيت و تعليم فلسفه دكتري دانشجوي (همتي شيوا •

 )تهران دانشگاه تربيت و تعليم فلسفه دكتري دانشجوي(دهنوي  ياري مراد •
 

در پايان، از همكاري نهادهايي كه در برگزاري همايش، مساعدت و حمايت نموده اند، صميمانه 
تشكر و قدرداني مي كنم. اميد است با همكاري بيشتر دوستان و دوستان بيشتر، هم انديشي هاي 

 گرانبارتري را در سال هاي آينده شاهد باشيم. 
 دبيرعلمي همايش             

 دكتر خسرو باقري
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 نهادهاي حامي برگزاري همايش
 

 دانشگاه تربيت مدرس •
 دانشگاه فردوسي مشهد •
 دانشگاه تهران •
 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش •
 سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش •
 شوراي عالي آموزش و پرورش •
 سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران •
 بنياد حكمت اسالمي صدرا •
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 تنگناهاي پيش پا و افق هاي پيش روي فلسفه تعليم و تربيت

 
0Fدكتر خسرو باقري

�  
 

فلسفه تعليم و تربيت در سطح جهاني، در سطح كشورهاي اسالمي و در سطح ويژه ايران، با تنگناهايي 
مواجه است. در اين مقاله، سعي بر آن است كه با نگاهي تاريخي و شيوه اي تحليلي، تنگناهاي پيش 

پاي فلسفه تعليم و تربيت، مورد كاوش قرار گيرد و افق هاي پيش رو، با پيش بيني تالش هاي 
محتملي كه مي توان براي گشودن تنگناهاي مذكور مبذول كرد، نشان داده شود. در سطح جهاني، 

) تعليم و تربيت، همچنان گشوده است. با زير سوال meta-philosophyپرونده مربوط به فرافلسفه (
رفتن رويكردهاي استنتاجي و تحليلي در دهه هاي اخير و با فعال شدن رقيب هايي چون فلسفه 

قاره اي و رويكردهاي پسانوگرا، عرصه براي كثرت گرايي روش شناختي، بيش از هميشه باز شده است. 
افق پيش رو، آشكار خواهد كرد كه رويكردهاي استنتاجي و تحليلي را نمي توان و نبايد طرد كرد، بلكه 

تنها بايد به ترسيم حدود توانايي آنها پرداخت. از سوي ديگر، بروز مسائل نو در عرصه تعليم و تربيت، 
رويكردهاي رقيب در فلسفه تعليم و تربيت را به هماوردي در حل يا انحالل آنها فراخوانده است. در 
سطح كشورهاي اسالمي، چنان كه مباحث كنفرانس هاي هفت گانه جهاني تعليم و تربيت اسالمي 
نشان مي دهد، غلبه بر رخنه ميان تعليم و تربيت دنيوي (سكوالر) و اسالمي، سخت ترين تنگناي 

انديشمندان تعليم و تربيت بوده است. افق پيش رو، در حالت بهينه، نشانگر گرايشي به سوي 
برانگيختن گفتگويي دور از عصبيت، ميان گونه دنيوي و گونه جاري تعليم و تربيت در كشورهاي 

اسالمي، براي آشكار شدن نقاط قوت و ضعف آنهاست. در سطح ايران، روشن نبودن چارچوب فلسفه 
تعليم و تربيت، زمينه را براي اختالط و التقاط تدابير تعليم و تربيت در مقاطع مختلف تحصيلي فراهم 
آورده است. از سوي ديگر، بحران ِ در حال ظهور تربيت ديني، تالش هايي را براي اشباع ديني محيط 

ها و كتاب هاي درسي فراهم آورده است. افق پيش رو، در حالت بهينه، ترسيم روشن چارچوب و اصول 
فلسفه تعليم و تربيت، با نظر به بستر فرهنگي ايران و ديدگاه اسالمي، و برقراري تعاملي ميان آن با 
فعاليت هاي تعليم و تربيت است. ناتواني رويكرد اشباعي، بر اين اساس، آشكار خواهد شد و تربيت 

 ديني در افق عامليت آدمي شكل خواهد گرفت.
 

  تنگنا، افق، رويكرد استنتاجي، رويكرد تحليلي، رويكرد اشباعي، تعليم و تربيت اسالمي.     كليد واژه ها:

                                                 
 - استاد دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران�
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 جايگاه برنامه درسي در نظريه انتقادي، چالش ها و تعامل ها
 

1Fمرزبان اديب منش 

� 

برنامه درسي به عنوان محور فعاليت هاي تربيتي، عرصه شديد ترين مشاجرات است. شايد نخستين 
تجلي گاه فلسفه در آموزش و پروش را در برنامه ي درسي بدانيم؛ چرا كه اهداف در برنامه هاي درسي 
گنجانده مي شوند. تصميم گيري درباره برنامه درسي در مكاتب گوناگون مستلزم بررسي، امعان نظر و 

تدوين غايت هاي آموزش و پرورش است. يكي از نظريه هايي كه اخيرا در تاريخ فلسفه و نظريه ي 
آموزش و پرورش به ظهور پيوسته نظريه انتقادي است. عليرغم تعبير از رونق افتادن فلسفه ي انتقادي 
در جامعه غرب، بي ترديد حوزه فلسفه ي انتقادي يكي از شاداب ترين قلمرو انديشه هاي برنامه درسي 

است. در خصوص ارتباط اين نظريه با آموزش و پرورش به ويژه برنامه ي درسي بايد گفت در اين نظريه 
به دو عنصر مرتبط نقادي و اصالح توجه مي شود. در فلسفه ي انتقادي دو وجه براي برنامه ي درسي 

لحاظ مي شود، يكي برنامه ي درسي عيان است كه متشكل از موضوعات و مهارت ها، شناخته شده 
است و ديگري برنامه ي درسي نهان كه در خفا، ارزش ها، نگرش ها و رفتار ها را شكل مي بخشد. البته 
در اين مكتب، بيشتر برنامه ي درسي پنهان مورد توجه قرار مي گيرد كه در ارتباط با اين برنامه انديشه 

هاي عمده نظريه پردازان انتقادي از جمله مك الرن، پاينار، ژيرو و گودمن تحليل و تبيين گرديده 
است. در واقع هدف اصلي اين نظريه پردازان اين است كه بر مبناي نقادي هاي خود مدرسه و سيستم 
برنامه درسي آن را اصالح كنند، به نحوي كه  مدارس به فضاهاي عمومي دموكراتيك تبديل شوند تا 

در واقع نسل جوان و نوجوان نسبت به مسايلي از قبيل مسئوليت راستين اخالقي، سياسي، اقتصادي و 
مدني آگاه شوند. در اين راستا نظريه پردازان انتقادي سعي مي كنند كه نقش معلم و ماهيت تدريس و 
اهداف آن را از نو تعريف كنند. بر اين اساس در اين مقاله سعي شده است تا جايگاه برنامه ي درسي در 

 فلسفه انتقادي، چالش ها و تعامالت فلسفه انتقادي با برنامه درسي مورد بررسي قرار گيرد. 

 فلسفه انتقادي، برنامه درسي، چالش، تعامل.كليد واژه ها: 

                                                 
 - دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي�



 19                                                      چكيده مقاالت اولين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 بررسي تأثير پديده جهاني شدن بر تربيت معلم ايران

 
2Fنظر محمد اربابي 

� 
3Fدكتر سيد منصور مرعشي

� 
 

اين تحقيق با هدف بررسي تاثير پديده ي جهاني شدن بر تربيت معلم ايران انجام شده و روش تحقيق 
مورد استفاده در آن توصيفي- تحليلي است. در اين روش ابتدا سير تحول تربيت معلم ايران مورد 

بررسي قرار گرفته و سپس تاثير پديده ي جهاني شدن بر جريان تربيت معلم در ايران مورد بازبيني 
واقع شده است. بر اساس مطالعه ي انجام شده، تغيير در محتوا و روش تربيت معلم در ايران متاثر از 
پديده ي جهاني شدن مستند شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه جهاني شدن بر نظام 

هاي آموزشي تربيت معلم در سطح جهاني تاثير گذاشته و اين تاثير را نيز مي توان در مولفه هاي تربيت 
 معلم مانند برنامه درسي، آموزش معلمان و شيوه هاي ارزشيابي مشاهده نمود.

 

  جهاني شدن، تربيت معلم، مولفه هاي تربيت معلم.كليد واژه ها:

                                                 
  - دانشجوي تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز�
  - عضو هيئت علمي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز�
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 : تفكر متعارف يا تأملي؟"زمينه ساز"عمل 
 

4Fفرشته آل حسيني

� 
5Fدكتر محمود مهرمحمدي

� 

 
با تدوين سند ملي آموزش و پرورش كشور، «زمينه سازي» براي تحقق «زندگي پاك»، به عنوان 

مأموريت خطير نظام تعليم و تربيت پيشنهاد شده است. «زمينه سازي»، تدارك مجموعه اي از تدابير، و 
 جهت دستيابي به ،برنامه ريز، معلم، و ديگران هماهنگ كردن اعمال عامالن تربيت از جمله فيلسوف،

آرمان «زندگي پاك» است. هدف ما وضوح بخشي به فهم خود از اين اعمال «زمينه ساز»، در پرتو 
 فلسفه ورزي، برنامه ريزي  يعني، «زمينه ساز»سه عملروشنگري هاي رويكرد عملي است. قصد داريم، 

 رويكردكه ت ما اين اسفرض دهيم.  درسي، و تدريس را از منظر «عملي» مورد بررسي و تأمل قرار
 ،در پي اين؛ و آشكار كندتربيتي مان از اعمال را هاي فهم ما  عملي مي تواند برخي محدوديت

» و آزادانه« حركتيها ارائه، و امكان  آگاهي بخشي مي تواند، طريقي براي فائق آمدن بر اين محدوديت
 فرض اساسي در رويكرد عملي، اين است كه اين محدوديت ها، همان فراهم كند.را «آگاهانه» 

محدوديت هاي تفكر متعارف هستند. تفكر متعارف، عادت هاي فكري ما هستند كه به گونه اي 
غيرتأملي اعمال تربيتي  ما را هدايت مي كنند. مفروضات تفكر متعارف، مسلم فرض شده، به 

ميراث رسيده، و ناآزموده اند. آنها به  ندرت به شيوه هاي صريح بيان و تفكر صورت بندي شده اند، و ما نيز 
رويكرد عملي، با نظر به تعليم و تربيت به ندرت به شيوه هاي صريح بيان و تفكر از آنها آگاهي مي يابيم. 

به عنوان عمل، و نقش بي بديل تفكر عملي در بهبود و ارتقاي اين عمل، و هم چنين توجه به عامل از 
جمله فيلسوف، برنامه ريز، و معلم، درصدد رفع محدوديت هاي تفكر متعارف، در جريان «عمل تأملي» 

 انتظار اين است كه طريق رهايي از اين محدوديت ها و امكان حركت «آزادانه» و برمي آيد. از اين رو،
 «آگاهانه» را در امكانات بي بديل «تفكر عملي» و «عمل تأملي» بتوان يافت.

 

  تدريس تأملي.، برنامه ريزي درسي عملي، فلسفه تعليم و تربيت تأملي، فلسفه عمليكليد واژه ها:

                                                 
   - دانشجوي دكتري فلسفة تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس�
  - استاد دانشگاه تربيت مدرس�
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 روش شناسي پژوهش در فلسفه تعليم و تربيت: روش تحليل تاريخي
 

6Fادريس اسالمي

� 
7Fامير پله

�  
 

در مقاله حاضر، با تكيه بر اين معنا كه فلسفه تعليم و تربيت، فلسفه مضاف به دانش تعليم و تربيت 
است، نخست، ماهيت پژوهش در فلسفه تعليم و تربيت مطرح گشته و آن، از سنخ دانش پژوهي دانسته 

شده است. سپس به بررسي روش شناسي اين نوع پژوهش كه هدف اصلي مقاله مي باشد، پرداخته 
شده است. در بحث روش شناسي پژوهش در اين حوزه، ابتدا، روش تحليل منطقي مورد بحث قرار مي 
گيرد؛ روشي كه فيلسوفان تحليلي آن را قوي ترين ابزار ايضاح مفاهيم و اعتبار سنجي استدالالت مي 
دانند. با توجه به آن كه ضعف اصلي اين روش، ناديده گرفتن تاريخ است، درگام بعدي، روش تحليل 
تاريخي به عنوان واكنشي در برابر آن، مورد بررسي قرار مي گيرد و در پايان، به دليل اين كه ماهيت 

پژوهش در فلسفه تعليم و تربيت، دانش پژوهي است و اين كه روش تحليل تاريخي هم از مزاياي 
تحليل برخوردار است و هم به سير تاريخي مفاهيم محوري و ارزشي دانش تعليم و تربيت، توجه دارد، 

 اين روش مناسب پژوهش در فلسفه تعليم و تربيت تلقّي گشته است. 

 

 : پژوهش در فلسفه تعليم و تربيت، روش شناسي، تحليل منطقي، تحليل تاريخي.كليد واژه ها

                                                 
 - دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران �
 دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس تهران- 2
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  فلسفه تعليم و تربيت در حوزه روش شناسي پژوهش  فراروي چالش هاي نظري
 

8Fدكتر زهره اسمعيلي 

� 
  
بيان " عبارتند از:  فلسفه تعليم و تربيت    بر هر پژوهش از جمله پژوهش هاي  مرحله كلي حاكم سه 

 مبني بر اين است ي پاسخ گويي به پرسش  اين مقاله به دنبال."مساله، طراحي نظريه، و آزمون و داوري
 و روش شكل گيري"تعليم و تربيت از حيث ي فلسفه ي مسائل پژوهشي در حوزه   چگونه محتواي كه

نظر مكاتب روش  مبتني بر به اين پرسش، پاسخ.  شود  تبيين  مي تواند به وضوح" پاسخ گويي
 انتقادي، مكتب جامعه شناختي علم، مكتب  پوزيتيويسم منطقي، راسيوناليسم شامل شناختي علم 

 در اين بررسي، رقابت ميان اين ديدگاه ها   صورت گرفته است.استنباطي يا تفهمي، و مكتب انتقادي
پژوهش، نوع پژوهش، نقش پژوهشگر در پژوهش، و  معيارهايي چون تعريف پژوهش، هدف لحاظ به

  مورد توجه بوده است. نتيجه پژوهش،
 

  پژوهش، فلسفه تعليم و تربيت، چالش نظري. مكاتب روش شناختي علم، روش شناسي ها:واژه كليد

                                                 
 عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور -�
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 معنويت و دين از ديدگاه عالمه طباطبايي هرابطبررسي 
  دينيتربيتآن در هاي  و داللت

 
9Fزهرا اشعري

� 
 

اين مقاله به كندوكاو درباره مفهوم معنويت و رابطه ي آن با دين از ديدگاه عالمه طباطبايي پرداخته و 
آن،  كاركردي ه يجنب فراتر از  معنويت هاي آن را در تربيت ديني بيان كرده است. از ديدگاه وي،داللت

 است. معنويت آفاقي و انفسي دو منبع ناگسستني معنويت  عنوان امري وجودي مورد توجه قرار گرفتهبه
 به طور عام و در ، اين جهانه يهستند كه ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند. معنويت در دل هر ذر

 در حال تحقق معنويت خويشتن است. ميل و آدميوجود انسان، به نحو خاص نهاده شده است. 
 تواند با جهت بخشي به اعمال ، نسبت به پروردگار به وديعه گذاشته شده است مياومعرفتي كه در نهاد 

معنويت، باطن دين و محور مشترك تمام اديان . او، در سير تجرد نفس، نقش ايفا كند دروني و بيروني
ت و رابطه معنويت و دين را در همين امر مي توان يافت. عالمه طباطبايي توجه به معنويت در الهي اس

در اين مقاله، كاركردهاي معنويت در تربيت ديني بررسي تربيت ديني امري ضروري تلقي كرده است. 
شده و بدين منظور روش استنتاج قياسي به كار گرفته شده است. براي اين كار از الگوي بازسازي شده 

اي به جهان  نگرش آيه. اصل 1 هاي آن ارائه شده است: ي فرانكنا استفاده و دو اصل تربيتي و روش
 و تعالي يافتن از حد وجودي خود. اصل 2. تحليل رخدادهاي جهان بر حسب صفات خداي و روش هست
  ه هاي نشاندر پي يافتن كه  به علم استيبيانگر رويكرد، . اصل اولگذر از اعتباريات شخصيروش 

 بايد درك خود را از اين است كه انسان اصل دوم، ناظر بر .ي هستي است هادر مواجهه با پديده خداوند
 رب، نفس خود را بسط تري از با يافتن درك افزون وجود خويش، تعالي داده و ه يحدود محصور كنند

اعتباريات شخصي از مهمترين حدود وجودي فرد به شمار از ديدگاه عالمه طباطبايي وجودي دهد. 
 هاي فوق،  اصول و روشباشد.  اعتباريات شخصي ميسر نميگذر از هويت حقيقي، بدون  رود و يافتنمي

 به ترتيب ناظر بر بعد آفاقي و انفسي معنويت مي باشند.
 

 ، معنويت آفاقي، معنويت انفسي. عالمه طباطبايي،دين،  معنويت،تربيت ها:كليد واژه

                                                 
  - كارشناس ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه تهران1
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 چگونه مي توان از تحليل فلسفي به عنوان يك روش پژوهشي

 در برنامه درسي استفاده كرد؟
 

10Fبهارك اعظمي

�  
11Fژيال حيدري نقدعلي

� 
 

يكي از انواع روش هاي پژوهش كيفي كه در حوزه برنامه ي درسي، به موازات احساس نياز جهت 
شفاف سازي مفاهيم كليدي اين قلمرو، موضوعيت و ضرورت پيدا مي كند، روش پژوهش «تحليل 
فلسفي در برنامه ي درسي» است. اين نوع از پژوهش، از لحاظ بنيادهاي مفهومي، ريشه در فلسفه 

تحليلي ويتگنشتاين متاخر و نظريه بازي هاي زباني او دارد. از سوي ديگر، طي چند دهه اخير، پديده 
فلسفي هرمنيوتيك مطرح شده است كه مي تواند در فهم اين زمينه و روش مدد رساند. متفكران اين 
نحله ي فلسفي مدعي اند كه قدرت فهم انسانِ فهيم در زبان او متجلي مي شود و در حركت رفت و 
برگشتي از فهم به زبان و بالعكس، تجربه ي هرمنيوتيك تحقق پيدا مي كند. همچنين، با مراجعه به 

آموزه هاي هرمنيوتيكي مي توان دريافت كه بررسي سير تحول و تطور زبان در بستر تاريخ و باالخص 
در مقطع زماني زيست شده ي مولف، از الزامات فهم محسوب مي شوند. از اين منظر، فلسفه ي تحليل 
زبان، هرمنيوتيك و تاريخ در يك پيوند ناگسستني در كنار هم قرار مي گيرند. اين مقاله در صدد هموار 

- آيا مي توان روش هاي پژوهش 1كردن مسير جهت يافتن پاسخ هايي براي اين پرسش ها است: 
فلسفي را، علي رغم انعطاف بي حد و حصرشان، در قالب مراحل و قواعد خاصي تبيين و تعريف نمود 
كه متخصصان برنامه درسي (با تمام عنايت ويژه به روش هاي كمي) بتوانند از آن در انجام پژوهش و 

- آيا مي توان نمونه هايي از پژوهش در حوزه ي برنامه ي درسي را 2آموزش پژوهش بهره گيرند؟ 
معرفي كرد كه متخصصان اين رشته با آگاهي يا بدون آگاهي از اصول و مراحل روش تحليل فلسفي از 

 اين روش براي بررسي مساله اي در ارتباط با حوزه ي برنامه ي درسي اقدام كرده اند؟

 

  تحليل فلسفي، پژوهش كيفي، پژوهش در برنامه درسي، هرمنيوتيك، تحليل زبان.كليد واژه ها:

                                                 
 - دانشجوي دكتري برنامه ريزي درسي دانشگاه تربيت معلم�
 - دانشجوي دكتري برنامه ريزي درسي دانشگاه تربيت معلم�
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 جهاني شدن، نوآوري ها و فرهنگ سازي از طريق فلسفه آموزش و پرورش

 
12Fمهدي اميري

� 
13Fامير نوري زاده

� 
 

 در شگرف اي پديده منزله به ميالدي بيستم قرن 70 دهه از كه است تاريخي رويدادي شدن جهاني
 داده قرار تاثير تحت را حاضر قرن انسان زندگي ابعاد پديده، همه ي اين گسترده  شعاع.شد زاده غرب
 محافل در را زيادي توجه كه است بحثي امروز به تا شدنش مطرح زمان از شدن  در واقع جهاني.است

 شرايط در كه است مسلم اين قدر. است كرده جلب خود و... به اجتماعي، علمي فرهنگي، گوناگون
 بر جهاني شرايط ناخواسته يا خواسته بود و تفاوت بي جهاني اوضاع به نسبت توان نمي ديگر فعلي،
 از طرف ديگر همان طور كه مي دانيم آموزش و پرورش .گذارد مي تأثير كشور يك هاي بخش تمامي

نقش حياتي در ساخت اجتماع انساني دارد و طفيلي وجود انسان و اجتماع در اين نهاد است كه به 
منصه ي ظهور مي رسد. لذا با توجه به سرعت روزافزون جهاني شدن و پيدايش نوآوري هاي نوين و 

تغيير اجتماعات انساني، مسئله اساسي در اين پژوهش اين است كه فلسفه آموزش و پرورش به عنوان 
يكي از صافي هاي آموزش و پرورش، چه نقشي در فرهنگ سازي نوآوري هاي جديد دارد و تا چه حد 

 و در بوده اسنادي تحليل پژوهش مي تواند در اين زمينه مثمر ثمر باشد. نوع پژوهش، بنيادي، و روش
 با مرتبط منابع و مدارك اسناد، كليه شامل پژوهش جامعه. است شده استفاده اي كتابخانه منابع از آن

 و شده استفاده ها داده آوري گرد جهت برداري فيش هاي فرم از و باشد مي بررسي مورد موضوع
. اند گرفته قرار تحليل مورد كيفي صورت به داده ها

 

  جهاني شدن، نوآوري، فرهنگ سازي، فلسفه آموزش و پرورش.كليد واژه ها:

                                                 
   - دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي دانشگاه تهران1
 - كارشناسي ارشد فلسفه تعليم وتربيت دانشگاه تهران2
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 سهم فيلسوفان آموزش و پرورش در اصالحات آموزشي
 

14Fدكتر شهين ايرواني

� 
 

دغدغه اصالح بنيادي نظام آموزشي كشورمان، از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي مورد توجه قرار گرفت 
و طرح هايي براي اصالحات آموزشي پيشنهاد شد. اما يك دهه است كه درك اهميت وجود يك فلسفه 
تعليم و تربيت براي نظام آموزشي باعث شده كه فعاليت گسترده اي در اين راستا انجام و طرح هايي با 

هدف جستجو يا ارائه ي يك فلسفه ي آموزش و پرورش مناسب به عنوان مبناي اصالحات در نظام 
آموزشي كشورمان ارائه گردد. اما انتخاب چنين رويكردي زمينه ساز ابهاماتي است. از جمله اين سوال 

ها قابل طرح است: آيا اين رويه ي تدارك فلسفه ي آموزش و پرورش مي تواند منجر به اصالحات 
آموزشي متناسب با آن در نظام آموزشي كشور شود؟ آيا فلسفه ها و حتي آراي انديشمندان غرب كه به 

نحو آشكار مي توان آنها را در اصالحات كشورهاي غربي ديد، با همين رويه تدارك شده و مبناي 
اصالحات بنيادي نظام آموزشي قرار گرفته اند؟ سهم مربيان در اين ميان چيست؟ مطالعه ي مكانيزم، 
روند و مراحل اصالحات آموزشي روشن مي كند كه سهم مربيان و فعاليت هاي خستگي ناپذير آنها در 
اصالحات آموزشي، بسيار تعيين كننده بوده است. در اين صورت، سهم فيلسوفان و فلسفه هاي تعليم و 

تربيت آنها تا چه ميزان است؟ اينان چگونه در اصالحات آموزشي مداخله مي كنند؟ آيا تالش هاي 
امروز متخصصان فلسفه ي تعليم و تربيت در كشور ما در جستجوي يك فلسفه ي تعليم و تربيت در 

درون نظام آموزشي، در همين راستا قرار مي گيرد؟ مقاله اين موضوع را با روش توصيفي- تحليلي مورد 
بررسي قرار داده و نتايج آن نمايانگر نكات قابل تاملي در روش شناسي فيلسوفان و مربيان آموزش و 

 پرورش در ايفاي نقش اصالح گري آموزشي است.
 

 اصالح آموزشي، مربي، فيلسوف تعليم و تربيت. :كليد واژه ها

                                                 
 استاديار دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران -�
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  اقدام پژوهيشناختي و روش فلسفي تأمالت
 

15Fبابايي بيژن

� 
 

توسعه،  و تغيير جهت پژوهش از اي شيوه عنوان به اقدام پژوهي شناختي و روش فلسفي  مبانيررسيب
 اهداف اخص، از طور به، مدرن و نوسازي ي عملي فلسفه مدرن پيش با سنت آن اعم، و ارتباط طور به

 معرفت مفروضات از نيز آن و شناسي روش از پژوهش هاي روش آنجايي كه از. است مقاله اين اصلي
و  انتقادي، كاربردي خود ماهيتي كه را اقدام پژوهي دارد سعي مطالعه اين ،پذيرد مي تاثير شناسي

ي  فلسفه از مانيفيستي عنوان به كارورزان خود توسط درگير مسايل كيفيت بهبود جهت مشاركتي دارد
 علوم روش پيوند راستاي در_متمايز  شناختي روش مفروضات با تربيتي هاي پژوهش از عملي مأخوذ

 رابطه منظر از، رايج هاي پژوهش تكنيكي خبرگي هاي روش با تقابل در _اجتماعي تغيير به اجتماعي
 براي آن هاي و استلزام آمده به دست دانش آن، اعتبار ي هدايت پژوهش، شيوه با پژوهشگري 

 با استفاده از است شده سعي بررسي اين مسير در آنكه  نهايت.دهد قرار و تحليل بررسي مورد كارورزان
 شناختي اقدام پژوهي، روند تحول و روش فلسفي مباني  بررسي ضمنروش پژوهش تحليلي - مفهومي 

 اين رسد عليرغم آنكه مي نظر  به.شود كشيده روايتو جايگاه آن در بين ساير انواع پژوهش ها به 
 يافته، ولي كمتر بر عام مقبوليت تربيتي و به خصوص معلمان  پژوهشگران بين درشيوه پژوهش 

  اين مطالعه سعي دارد تاكيد شده است؛ بنابراين، آن فلسفي و روش شناختي متمايز هاي ويژگي
 آن را معرفي نمايد. از نتايج  احتمالي اين شناختي و روش فلسفي و جايگاه اعتبار از جديد زوايايي

پژوهش مي توان به خودآگاهي بيشتر پژوهندگان از جايگاه اقدام پژوهي و بينش عميق تر جهت 
رهنمون شدن به انجام آن با توجه به مباني فلسفي و روش شناختي اشاره كرد. انتظار مي رود لحاظ 
كردن اين مباني بر توسعه و بهبود عمل معلمان به عنوان پژوهشگران انديشمند و يا كارورزان فكور 

 تاثير گذار باشد.
 

 گرا. اثبات گرا، پسا اثبات، شناسي روش، نوسازي مكتب، عملي ، فلسفه: اقدام پژوهيكليد واژه ها

                                                 
 دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه فردوسي مشهد- �
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 تدوين فلسفه تعليم و تربيت بر مبناي انديشه حكيم صدرالدين شيرازي (مالصدرا)
 

16Fاكبر باشكوه اجيرلو

� 
 

سرزمين حاصلخيز انديشه ي حكيم صدرالدين شيرازي، از وادي هاي بكري محسوب مي شود كه 
قابليت رويش و باروري انديشه هاي تربيتي در آن، دو چندان است. اگرچه اين فيلسوف عارف، به طور 

خاص درباره تعليم و تربيت و به معناي رسمي آن سخني نگفته، اما انديشه ي منسجم و ژرف او، 
متضمن بذرهاي تربيتي است كه نيازمند پرورش است. در اين مقاله تالش شده است با معرفي اجمالي 
مهمترين مؤلفه هاي حكمت متعاليه صدرايي؛ با كمك گرفتن از روش هاي تحليلي- استنتاجي مرسوم 

در پژوهش فلسفي، پيامدهاي آنها  در ساحت تعليم و تربيت بررسي شود. بر اين مبنا، پس از بيان 
كوتاه سيره عملي يا زندگي پربار حكيم صدرا كه خود متضمن اصول و روش هاي تربيتي است، نخست 
مؤلفه هاي هستي شناسي، انسان شناسي، معرفت شناسي و ارزش شناسي منظومه ي فكري او تببين 

شده است. سپس، پيامدها و داللت هاي آن در قالب عناصر مهم يك نظام تعليم و تربيت از جمله 
مفهوم تربيت، امكان تربيت، ضرورت تربيت، اهداف غايي تربيت، اصول و روشهاي تربيت تبيين گرديده 

 است.
 

 حكيم مالصدرا، نظام تربيتي، اهداف، اصول و روش هاي تربيت.كليد واژه ها: 

                                                 
 - عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي�
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 مروري بر رويكرد متفكران غربي (پس از رنسانس) به تربيت معنوي انسان
 

17Fحسين باغگلي

� 
 

در اين مقاله ضمن روشنسازي فضاي انديشهورزي در دنياي غرب (پس از رنسانس)، شاخههاي اصلي 
تالشهاي فكري متفكران غربي در اين دوره مشخص شده است. همچنين با بررسي ويژگيهاي تعاملي 
و تقابلي شاخههاي فكري انسان غربي (دين، فلسفه و علم)، رويكردهاي مطرح در هر شاخه  در زمينه 

تربيت معنوي نيز مورد واكاوي قرار گرفته است. در اين پژوهش از روش تاريخي استفاده شده و بر اين 
اساس با استفاده از برخي منابع موجود در زمينه تاريخ تفكر مغرب زمين، انديشه صاحب نظران در 

زمينه تربيت معنوي مورد بررسي قرار گرفته است. بررسي حاضر حاكي از آن است كه انسان غربي در 
-بازگشت دوباره ي خود به معنويت دو رويكرد عمده را اتخاذ نموده است. در رويكرد اول كه به ايمان

گرايي مشهور است و شامل ديدگاه افرادي چون ويتگنشتاين متاخر و پلنتينگا است، فهم دين از دايره 
عقالنيت خارج شده و گزارههاي ديني خود بنياد تلقي ميشوند. در رويكرد دوم كه به معنويتگرايي 

سكوالر مشهور است، معنويت به عنوان يكي از ابعاد وجودي انسان تلقي شده و براي ارضاي آن ضرورت 
اعتقاد به عالم ماوراء منتفي و پرداختن به امور معنوي بهعنوان يك نياز دروني انسان در نظر گرفته 

ميشود. بر اين اساس دين و اخالق به عنوان راهكارهايي براي ارضاي معنويت گرايي انسان تلقي شده و 
ميتوانند داراي جايگزين باشند. پيامد پذيرش هر دو رويكرد نوعي تكثرگرايي در پذيرش رويكردهاي 

معنوي مختلف ميباشد. اما در رويكرد دوم بهنظر ميرسد انسان معاصر غرب به دليل تجربه نامناسب از 
تسلط دين، تالش ميكند خود را بينياز از آن نشان دهد، ولي بسياري از ويژگيهاي مطرح شده در 

 بعد معنويتگرايي با مسائل مطرح در اديان، مشابه بهنظر مي رسد. 
 

  تربيت معنوي، تاريخ غرب، رنسانس، متفكران غربي.كليد واژه ها:

                                                 
 - دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه فردوسي مشهد�
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 بررسي موردي كتاب فيزيك اول دبيرستان به روش تحليل محتوا

 بر اساس اصول معرفت شناختي
 

18Fسعيده باقري

� 
 

 مورد بازبيني و 81 كه آخرين بار در سال 1388در اين تحقيق كتاب فيزيك اول دبيرستان چاپ 
ويرايش قرار گرفته است، به عنوان مهم ترين منبع آموزش درس فيزيك مورد بررسي قرار گرفته است. 

درصد بااليي از دانش آموزان يعني دانش آموزان رشته هاي هنرستاني و فني و حرفه اي و نيز رشته 
علوم انساني تنها از طريق اين كتاب با درس فيزيك آشنا مي شوند و در صورت عدم ادامه تحصيل در 
مقاطع باالتر، به هيچ نحو ديگري امكان آشنايي با اين علم را نخواهند داشت. به همين دليل طبق آن 
چه در مقدمه ي كتاب مطرح شده، سعي شده است در اين كتاب به مباحثي از فيزيك پرداخته شود 

كه هر فردي به عنوان شهروند به آن ها نياز خواهد داشت. بر اين اساس، اين كتاب براي بررسي موردي 
به روش تحليل محتوا انتخاب شده است. مقوله هاي اين تحليل را اصول ده گانه معرفت شناختي 

مطرح شده در كتاب «درآمدي بر فلسفه ي تعليم و تربيت جمهوري اسالمي ايران» توسط دكتر خسرو 
باقري تشكيل داده است. پس از بررسي مقوله هاي مورد نظر در بخش هاي انتخابي از اين كتاب، 

مشخص شد كه بيش از نيمي از موارد دال بر اين مقوله ها به اصل هاي دوم و چهارم يعني تكيه بر 
شواهد و تكيه بر حقايق اختصاص دارد و مقوله هايي كه كمتر از همه به آن ها پرداخته شده است، 

 اصول نهم و دهم يعني نقد مداوم آموخته ها و ابداع تقسيم هاي جديد در علوم مي باشند. 
 

 )، اصول معرفت شناختي.1 تحليل محتوا، كتاب فيزيك دبيرستان (كليد واژه ها:

                                                 
 - دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران  �
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  و پلوراليسم روش شناختي" تربيت رسمي"پارادوكس ايدئولوژي در

 " فلسفه تعليم و تربيت"در
 

19Fرمضان برخورداري

� 
 

از يك سو، نظام تعليم و تربيت رسمي براي آنكه در عرصه عمل دچار تشتت و چند دستگي نشود، 
ناگزير از تمسك به ايدئولوژي واحدي براي ادامه حيات خود است. از سوي ديگر، با توجه به نياز 

پيوسته به پژوهش، از ميان عرصه هاي مختلف پژوهش در تعليم و تربيت، فلسفه تعليم و تربيت از 
جمله قلمروهايي است كه يكي از عمده ترين فعاليت هاي آن بررسي فلسفي اهداف موجود و يا طرح 

 به عنوان رشته اي "فلسفه تعليم و تربيت"انداختن اهداف جديد در تعليم و تربيت مي باشد. اگر چه از 
دانشگاهي، عمر چنداني نمي گذرد، اما به خصوص در بيست سال اخير به لحاظ روش شناختي، شاهد 

مطرح شدن روش شناسي هاي متعددي در آن هستيم. البته آشكار است هر نوع روش شناسي به 
مباني فلسفي (هستي شناسي، معرفت شناسي) خاصي تكيه دارد و بدان واسطه خود را موجه مي كند. 

حال با توجه به اين كثرت روش شناختي، مساله اي كه مطرح مي شود اين است كه آيا مي توان 
را در تربيت رسمي به گونه اي موثر "فلسفه تعليم و تربيت"دستاوردهاي روش شناسي هاي مختلف در 

 در نظر آورد؟ پرداختن به اين پارادوكس هدف اصلي مقاله حاضر خواهد بود.
 

 ايدئولوژي، تربيت رسمي، روش شناسي، فلسفه تعليم و تربيت.كليد واژه ها: 

                                                 
  - دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران1
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 تبيين نقش فلسفه تعليم و تربيت اسالمي در مواجهه با بحران اخالقي

 
20Fمريم بناهان

� 
21Fدكتر سيد مهدي سجادي

� 
 

در ايران، به خصوص پس از پيروزي انقالب اسالمي، نياز به فلسفه اي مدون در باب تعليم و تربيت با 
رويكردي اسالمي به شدت احساس مي شد. طرح پژوهشي سند ملي آموزش و پرورش اولين اقدام در 

جهت تدوين نظام مند فلسفه تربيت در كشور است كه در اين مقاله به عنوان سند قابل استناد در 
حيطه ي فلسفه تعليم و تربيت اسالمي مورد توجه واقع شده است. يكي از اساسي ترين مباني فلسفه 

تعليم و تربيت اسالمي كه مستقيماً با هدف و غايت خلقت انسان در ارتباط است، مبناي ارزش شناسي 
و اخالق است. هرچند انسان برطبق فطرت الهي خويش، دوستدار تعالي روحي و معنوي است؛ اما در 
دوران كنوني با انسان مسخ شده ي معنويت گريز مواجه شده ايم. آنچه در اين مجال مورد نظر بوده، 
تحليل فلسفي بحران اخالقي و يافتن ريشه هاي فلسفي آن است، اما عدم امكان پرداختن به تمامي 

مباني فلسفي بحران اخالقي در اين مجال اندك باعث شد تا صرفاً به مباني ارزش شناختي بحران 
اخالقي بپردازيم و در حوزه ي  مباحث مربوط به اخالق و ارزش، نسبيت گرايي ارزشي را به دليل تأثير 

آن در ايجاد مصاديق گوناگون بحران اخالقي انتخاب كنيم. اما هدف اصلي در اينجا سنجش توانايي 
سند ملي آموزش و پرورش در جايگاه نمونه ي مدوني از فلسفه تعليم و تربيت اسالمي در مواجهه با 

 چالش هايي اين چنيني و در حقيقت ميزان واقع نگري آن بوده است. 
 

  فلسفه تعليم و تربيت اسالمي، سند ملي آموزش و پرورش، بحران اخالقي.كليد واژه ها:

                                                 
 - دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس�
 - دانشيار گروه فلسفه و تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس�
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 نسبت فناوري اطالعات، فرهنگ بومي و تربيت: كاوشي فلسفي

 
22F اسدياحمد بني

�  
23Fمعصومه تركاشوند

� 
 

هدف پژوهش حاضر بررسي فلسفي پيامدهاي فناوري اطالعات بر فرهنگ بومي و جريان تربيت و 
بازخواني نسبت ميان آن ها است. ورود فناوري اطالعات با سرعت فزاينده به محيط هاي آموزشي و 
پرورشي چه از بستر هاي رسمي و چه غير رسمي منجر به نگراني هايي براي متوليان امر آموزش و 

پرورش شده است؛ از جمله جدي ترين آنها، ايجاد اخالل در مسير تربيت صحيح مي باشد. در جامعه 
اي مانند ايران، اين ورود به داليلي مي تواند خطرات جبران ناپذيري همچون گسيختگي فرهنگي، بي 
هويتي ملي و رويگرداني از ارزش هاي بومي را در بر داشته باشد، عواملي نظير نامناسب بودن جريانِ 

آزاد اطالعات و بي حد و حصر بودن آن در سيستم هاي مجازي براي متربي، اغلب نامشخص بودن 
هويت حقيقي كاربران در اينگونه سيستم ها، گمراه كردن متربي بر اساس جاذبه هاي كاذب، نبود معلم 

كارآمد و آشنا با اين گونه خطرات، در تسريع اين تهديدات نقش داشته است.در اين مقاله تالش شده 
است تا با مد نظر قرار دادن عواملي نظير سند چشم انداز بيست ساله، برنامه ي توسعه ي پنجم و 
بررسي فلسفه ي فناوري اطالعات در حوزه ي تعليم و تربيت، راهكار هاي رويارويي با خطرات اين 
فناوري با استفاده از روش كتابخانه اي و رجوع به منابع اينترنتي معتبر متمايز از پنهان كاري هاي 
كاذب ارائه نمايد. پيشنهاد هاي پاياني اين مقاله افزايش معلمين متخصص در اين راستا، باال بردن 

دانش و مهارت هاي خانواده و خود متربي بر اساس افزايش خود كنترلي فرد نه الزاما اجبارهاي بيروني، 
عمق بخشيدن به معلومات فرد براي استفاده بهتر، و سرانجام افزايش توليدات متنوع داخلي متناسب با 

 فرهنگ بومي، در اين زمينه مي باشد.
 

 فلسفه فناوري اطالعات، گسيختگي فرهنگي،  بي هويتي ملي، معلم كارآمد.كليد واژه ها: 

                                                 
  دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه ي دانشگاه تربيت معلم تهران-�
  دانشجوي كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي دانشگاه تربيت معلم تهران-�
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 هاي معرفت شناختي فلسفه تعليم وتربيت اسالميبنيان جست وجويي در

 برمبناي حكمت  صدرايي

 
24Fدكتر سعيد بهشتي

� 
 

 "فلسفه تعليم و تربيت"نظام آموزش و پرورش درهر عصر و مصري بر يك نظام فكري و نظري به نام 
 ابتناء "انسان شناسي" و "جهان شناسي"استوار است. اين نظام فكري نيز در بطن و متن خود بر نوعي 

فلسفه تعليم و تربيت " قرار دارند. "معرفت شناسي"دارد، و سرانجام، اين دو نيز بر پايه گونه اي 
 يكي از علوم فلسفي اسالمي است كه با روش تعقلي و استداللي به بازشناسي و بازنگاري "اسالمي

بنيان هاي فلسفي و نظري تعليم و تربيت اسالمي، ازيك سو، و استنتاج و استنباط داللت هاي تربيتي 
متناسب با آنها از سوي ديگر مي پردازد. با عنايت به تقدم معرفت شناسي بر جهان شناسي و انسان 

شناسي، و نيز با توجه به ابداعي و ابتكاري بودن بخش مهمي از فلسفه حكيم صدرالمتألهين شيرازي و 
جامعيت و فراگيري به نسبت بيشتر حكمت متعاليه صدرايي در قياس با حكمت هاي مشايي و اشراقي، 

در اين مقاله، كوشش منظمي به عمل آمده است تا به عنوان گام اول، بخش هايي از ديدگاه هاي 
معرفت شناختي فلسفه صدرايي، استخراج و به صورت منظم طبقه بندي و تدوين گردد. استنتاج داللت 

هاي تربيتي اين ديدگاه ها، مرحله ديگري است كه پس از اتمام عرضه خواهد شد. اين ديدگاه ها 
رابطه "، "اتحاد وجودي علم و عالم"، "از سنخ وجود بودن علم"، "بديهي بودن علم"عبارت اند از : 

 ." ابداعي بودن علم"، مرتبه مندي علم و"مجرد بودن علم"، "واقع نمايي علم"، "ماهوي علم و معلوم

 

 فلسفه تعليم و تربيت اسالمي، معرفت شناسي، صدرالمتألهين، علم.كليد واژه ها: 

                                                 
 - دانشياردانشگاه عالمه طباطبايي�
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 هويت انساني در روابط بين فرهنگي

 
25Fراضيه بيروني كاشاني

� 
 

پرداختن به روابط بين فرهنگ ها و شنيدن صداهاي مختلف، نياز به روابط بين فرهنگي و زندگي در 
فضايي آكنده از تفاهم و احترام متقابل، امر مهمي است كه ديدگاه هاي گوناگون به آن پرداخته اند. 

كساني مثل فيلسوفان پست مدرن براي اينكه هيچ ساختاري مانع به گوش رسيدن صداي فرهنگ هاي 
مختلف نشود، سخن از شكستن ساختارها مي گويند. فيلسوفان ديگري همچون هابرماس به تصحيح 

روابط بين فردي، با بررسي زبان و كاركردهاي مختلف، آن پرداخته اند. در كشور ما، نيز به دليل وجود 
اقوام گوناگون با مليت ايراني اين مساله اهميت بسياري دارد و لذا كم و بيش در قالب مقاالتي چند به 

آن پرداخته شده است. شايد يكي از مهمترين راهكارهايي كه در اين زمينه ارايه شده تبيين هويت 
پوياي انساني در قالب كثرت گرايي روشي است كه مقاالتي در باره تبيين استلزام ها و راهبردهاي اين 

امر نيز وجود دارد. در واقع كثرت گرايي روشي، راهي براي فرآيند فهم روابط انساني باز مي كند و 
ارتباط موثر و مثبت را از طريق تربيت و آموزش، همگاني كند. در اين نوشتار سعي نگارنده بر آن است 

كه با ديدي انتقادي كثرت گرايي روشي را با فرآيند فهم در ديدگاه هابرماس، كه از طريق زبان و 
كاركردهاي آن شكل مي گيرد، مقايسه كند. سعي نگارنده بر آن است كه كثرت گرايي مطرح شده را به 
منزله ي فراهم آورنده شرايطي مطرح كند كه تأكيد بر روابط عقالني و هويت انساني در آن، جهان را به 

 سوي انساني شدن سوق مي دهد نه انسان ها را به سوي جهاني شدن. 
 

  هويت پويا، هابرماس، كثرت گرايي روشي، ارتباط بين فرهنگي.كليد واژه ها:

                                                 
  دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران-�
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 بررسي همزيستي مسالمتآميز به مثابهي هدفي تربيتي و بازتاب آن در

 كتابهاي درسي مقطع متوسطه آموزش و پرورش ايران

 
26Fدكتر محمد جعفر پاكسرشت

� 
27Fدكتر مسعود صفاييمقدم

� 
28Fسيد جالل هاشمي

� 
 

 دو ازبررسي همزيستي مسالمتآميز به مثابهي هدفي تربيتي در كتابهاي درسي مقطع متوسطه براي 
. دو ديدگاه درباره تالش براي تحقق استفاده كرده ايمانتقادي و تحليل محتوا  روش تحقيق تحليلي-

 ديدگاه نخست، با نگاهي مثبت، دستيابي به همزيستي را وظيفه :همزيستي در اجتماع وجود دارد
هاي قدانه، برنامهتنم با رويكردي ،كليه سازمانها و گروههاي متفاوت جامعه ميداند؛ ديدگاه دوم

با روش تحليلي-انتقادي، ابتدا .  مي داند استثمار وآموزش همزيستي را راهي براي دائميكردن تبعيض
ي ن مباآن، بررسي و تبيين شده و براي »همزيستي مسالمتآميز به مثابه هدفي تربيتي«ماهيت 

همزيستي مسالمتآميز «الگوي جديد، طبق  .تجربي، فلسفي-تربيتي و اسالمي تعيين گرديده است
اين هدف تربيتي عبارتند از: آموزش در راستاي   اصليضامين به مثابه هدفي تربيتي است. م»عادالنه

همزيستي حداقلي، آموزش براي سازش ميان گروهها، آموزش در راستاي همزيستي حداكثري و 
 نتايج تحليل محتوا نيز نشان داد كه كتابهاي درسي .آموزش در راستاي دستيابي به جامعه متعادل

آميز به عنوان يك مقطع متوسطه به ميزان مطلوبي در راستاي آموزش و تقويت همزيستي مسالمت
سامان نيافتهاند. در نهايت براساس نتايج پژوهش، ما نظام آموزشي كشور در هدف كالن تربيتي 

پيشنهادهايي براي آموزش، ايجاد و تقويت همزيستي مسالمتآميز ارائه شده است. 
 

همزيستي مسالمتآميز، هدف تربيتي، كاهش خشونت، مقطع متوسطه، تحليل محتواي كليد واژه ها: 

 كتابهاي درسي.

                                                 
 - استاد دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز  �
 - دانشيار دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز �
 - دانشجوي دكتري رشته فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد چمران اهواز�
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 انسان شناسي فلسفه اشراق و داللت هاي تربيتي آن

 
29Fحمداهللا پسكوهاني

� 
 

مكتب اشراق يكي از مكاتب مهم فلسفه ي اسالمي است. نوآوري هاي اين مكتب در بخش هاي مختلف 
محل بحث در فلسفه ي اسالمي است. در اين مقاله سعي مي شود تا به بررسي ريشه هاي انسان 

شناسي در فلسفه ي اشراق پرداخته شود و ابتدا نظر شيخ اشراق در مورد ماهيت انسان و نحوه ي 
تعامل روح و بدن در او مورد يررسي قرار گيرد و بر اساس نور شناسي و فرشته شناسي او تصويري از 

انسان ارايه و با بهره گيري از داستان هاي رمزي شيخ اشراق مانند غربت غرب و كتاب حكمه االشراق 
او، تعامل انسان با دنياي پيرامون بررسي شده و پس از شناخت انسان در نگاه اين فيلسوف گرانقدر، به 
تبيين داللت هاي اين ديدگاه در زمينه ي تربيت پرداخته  شود تا راهي كه شيخ مقتول براي رسيدن 
به انسان كامل رسم كرده  به وضوح و همراه با روشي كه براي رسيدن به آن  طرح كرده، مورد بررسي 

قرار گيرد. به نظر مي رسد كه كنار هم قرار دادن اين ديدگاه ها در كنار ديدگاه هاي نوين تربيتي 
 بتواند راهگشاي برخي از مشكالت اساسي تربيتي، با استفاده از نظام تربيتي اسالمي، باشد.

 

  نور، كمال، نفس ناطقه، علم حضوري،  نور الهي.كليد واژه ها:

                                                 
 - كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه تهران�
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 چالش مصالح فرد يا جامعه در رويكردهاي نظري به تعليم و تربيت:

 تالشي براي دسترسي به  رويكرد فلسفي مناسب
 

30Fدكتر عزيزاهللا تاجيك اسمعيلي

� 
 

دو رويكرد اجتماعي و رشدگرا در نظريه هاي برنامه ي درسي تقريبا متقابل و متضاد با يكديگرند. 
رويكردهاي فرعي در درون ديدگاه اجتماعي كه طيفي از ديدگاه هاي محافظه كارانه تا تحول گرا مي 
باشند، از ويژگي محوري برخوردارند كه تكيه بر اصالت وجود اجتماعي و فرهنگي در برابر ويژگي ها و 
نيازهاي فرد به عنوان مبناي تعيين آرمان ها، اهداف و برنامه هاي نظام تعليم و تربيت در يك جامعه 

است. در مقابل، ديدگاه رشدگرا، اساس نظام هدف گذاري در تعليم و تربيت را پرورش ويژگي هاي 
رواني و ذهني فرد، پس از شناخت صحيح، عميق و همه جانبه ي آنها، تعريف مي كند. ديدگاه هاي 

رشد فرآيند هاي شناختي، اگزيستانسياليسم و استعالئي ( ترانسندنتاليسم) نيز هر چند به طور متعارف 
در مقوله بندي مستقل از يكديگر مورد بحث قرار مي گيرند، در واقع قابل دسته بندي در رويكرد فرد 

گرايانه اند. با عنايت به رابطه تنگاتنگ و جدايي ناپذير نظام تعليم و تربيت با نظام اجتماعي-سياسي در 
يك جامعه، اتنخاب رويكرد فلسفي مناسب از منظر علمي و تعقلي، در معرض تقابل با مصالح و منويات 

اجتماعي و سياسي است. نقد و تحليل رويكردهاي مورد اشاره و پيشنهاد رويكردي مناسب به عنوان 
 فلسفه تعليم و تربيت (رسمي) موضوعي است كه اين مقاله به آن خواهد پرداخت.

 

 فرد گرايي، جامعه گرايي، تعليم و تربيت رسمي، تربيت اجتماعي و سياسي. ا: هواژه كليد

                                                 
 - عضو هيئت علمي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم�
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 كاوش فلسفي در علوم اعصاب تربيتي
 

31Fمحمود تلخابي

� 
 

در سالهاي اخير تمايل به فهم ذهن و مغز توسط دانشمندان و فيلسوفان افزايش يافته است. در قلمرو 
علم، مطالعهي مغز در كانون توجه پژوهشگران قرار گرفته و با افزايش آگاهي از عملكرد مغز، بسياري از 

حوزههاي عملي مانند تعليم و تربيت به بررسي امكان كاربست آن يافتهها پرداختهاند. حاصل اين 
-گرايش در تعليم و تربيت، پديدآيي رشتهاي تحت عنوان «علوم اعصاب تربيتي» است كه درصدد بهره
برداري از پژوهشهاي مغز در تعليم و تربيت ميباشد. مقالهي حاضر ابتدا با نگاهي گذرا به درون مغز و 

آنچه به نام افسانههاي مغز ناميده شده است، پيامدهاي آن را براي تعليم و تربيت مورد بررسي قرار 
-ميدهد. سپس مفهوم يادگيري را از ديدگاه علوم اعصاب و تعليم و تربيت مقايسه نموده و ناسازواري

هاي اين دو قلمرو را شناسايي ميكند. در اين بخش رابطه ذهن و بدن، اراده آزاد، جنبه توصيفي علم و 
امكان بينرشتهاي تعليم و تربيت از منظر فلسفهي تعليم و تربيت بررسي ميشود. در پايان، زمينههاي 

سازواري و مصالحه بين حوزه علوم اعصاب و تعليم و تربيت در قالب رشتهاي با عنوان علوم اعصاب 
تربيتي مورد مداقه قرار ميگيرد. عليرغم اين كه تعليم و تربيت را نميتوان صرفاً با توجه به عملكرد 

مغز تبيين نمود، با اين حال تعليم و تربيت قلمرويي است كه ناگزير از اتخاذي رويكرد چندگانه است. 
در اين رويكرد متخصصان تعليم و تربيت آگاهيها و مهارتها را از رشتههاي علمي متنوعي بدست 
آورده، آنها را تركيب كرده و نظريههاي قابل دفاعي تدوين مينمايند. بدين ترتيب علوم اعصاب به 

عنوان يكي از رويكردهاي چندگانه، دادههايي به دست ميدهد كه با استفاده از آنها مربيان ميتوانند 
 جنبههاي علمي ديدگاهشان را تقويت و انديشههايشان را توجيه نمايد.

 

 علوم اعصاب، تعليم و تربيت، مسئله ذهن و بدن، اراده آزاد، پژوهش بينرشتهاي.كليد واژهها: 

                                                 
 - دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران. عضو گروه آموزش و پرورش پژوهشكده علوم شناختي�
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 تأثير فلسفه هاي قارهاي و تحليلي بر فلسفه تعليم و تربيت
 

32Fدكتر طيبه توسلي

� 
 

فلسفه هاي تحليلي و قارهاي دو نحله اساسي در محافل فلسفي مغرب زمين در دنياي معاصر است.  
فلسفهي تحليلي را ادامه فلسفه مدرن دانستهاند، در حاليكه فلسفهي قارهاي نوعي اعتراض به فلسفه 

مدرن و در تقابل با فلسفهي تحليلي به حساب ميآيد. فلسفهي تحليلي داراي گرايشي علمي و شكاكانه 
است كه با استفاده از مباني منطق و رياضيات و تحليلهاي زبان شناختي به بررسي هاي فلسفي مي 
-پردازد. فلسفهي قارهاي در اصل به مباحث وجودي، اخالقي، اجتماعي و بسياري از موضوعات انسان

شناختي اختصاص دارد. اين شاخه از فلسفهي مغرب زمين، به طور عمده، مربوط به اروپا يا كشورهاي 
غيرانگليسي زبان مانند فرانسه و آلمان است، در حاليكه فلسفه تحليلي در كشورهاي انگليسي زبان 

مانند آمريكا، انگلستان، استراليا ، كانادا و نيوزيلند رشد يافته است. فلسفه تعليم و تربيت مانند بسياري 
از فلسفههاي مضاف از فلسفه قارهاي و فلسفه تحليلي تأثير پذيرفته است. مسلم است كه تأثير فلسفه 

قارهاي بر فلسفه تعليم و تربيت، در موضوعات اخالقي، اجتماعي، سياسي مورد مالحظه قرار گرفته 
است، در حاليكه فلسفه تحليلي بر ايضاح مفاهيم و انديشههاي تربيتي مؤثر بوده است. بررسي و مقايسه 

اين تأثيرات، مهمترين هدفي است كه مقاله حاضر بدان ميپردازد. روش مطالعه در اين تحقيق از نوع 
مطالعات نظري تطبيقي است كه بررسي، تحليل و استنتاج مباحث پايه هاي اصلي اين روش به حساب 

 ميآيند. 
 

 فلسفه قارهاي، فلسفه تحليلي، فلسفه تعليم و تربيت.كليد واژه ها: 

                                                 
 - استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه قم�
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 فلسفه تعليم و تربيت، گادامر و روش پژوهش

 
33Fدكتر مهين چناري

� 

 
پيشرفت هاي ناشي از به كارگيري روش در علوم تجربي موجب گرايش به روش هاي كمي و به 

كارگيري اين روش ها در علوم انساني گرديد. اما توجه به ماهيت متفاوت علوم تجربي و علوم انساني  
نقدهايي را بر اين روند وارد و ضرورت واكاوي روش هاي متناسب با اين حوزه را آشكار نمود. براي 
انجام پژوهش در فلسفه ي تعليم و تربيت به منزله ي حوزه اي از علوم انساني نيز به همين سياق، 

نيازمند يافتن روش هايي هستيم كه صبغه ي كيفي و فلسفي داشته باشند. به همين دليل، مقاله ي 
حاضر پژوهش در فلسفه ي تعليم و تربيت را بر اساس الگوي فهم در هرمنوتيك فلسفي گادامر مورد 

بررسي قرار داده و براي اين امر مراحلي را پيشنهاد مي نمايد كه با گرايش به سوي موضوعي كه ما را 
به سوي خود جلب مي نمايد، آغاز مي گردد و با به كارگيري پيش داوري ها، مواجهه با متن و اجازه 

دادن به متن تا سخن بگويد، گسترش افق محقق از طريق مواجهه با متن، به پيش برده و در نهايت، به 
 امتزاج افق ها و فهم منتهي مي گردد.

 

 : فلسفه ي تعليم و تربيت، روش پژوهش، هرمنوتيك فلسفي، گادامر، امتزاج افق ها.كليد واژه ها

                                                 
 -  استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه قم �
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 گادامر، ديويي و تعليم و تربيت
 

34Fدكتر مهين چناري

�  
 

هرمنوتيك فلسفي گادامر، تالشي در جهت توصيف چگونگي وقوع فرآيند فهم است. آشكار است نظريه 
اي كه به توصيف و تبيين چگونگي فرآيند فهم مي پردازد، عنصري ضروري در تعليم و تربيت محسوب 
مي گردد. به همين منظور، مقاله ي حاضر، ابتدا مباني فلسفي ديدگاه گادامر را مطرح نموده و سپس بر 

اساس اين مباني به معرفي تعليم و تربيتي هرمنوتيكي مي پردازد. اين مقاله در بخش بعدي، وجوه 
اشتراك (رد دست يابي به حقيقت مطلق، تجربه و كاربرد) و افتراق (نقش روش علمي) ديدگاه ديويي و 
گادامر را بررسي نموده و در نهايت، تعليم و تربيت هرمنوتيكي را با تعليم و تربيت پراگماتيستي مقايسه 

 مي نمايد.
 

  هرمنوتيك فلسفي، گادامر، ديويي، پراگماتيسم، تعليم و تربيت.كليد واژه ها:

                                                 
   دانشگاه قميتي علوم تربارگروهياستاد- �
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 تعيين جايگاه آموزش كودكان استثنايي در فلسفه تعليم و تربيت ايران:
 مطالعه تطبيقي با كشور استراليا

 
35Fژيال حسنلو

� 
 

پاسخگويي مدارس به نيازها، انتظارات و اهداف دانش آموزان و حمايت از آنها به خصوص دانش آموزان 
داراي نيازهاي ويژه، از اهداف مهم فلسفه نظام آموزشي همه كشورها و از جمله ايران به شمار مي رود. 

برنامهريزي براي تعليم و تربيت اين گروه خاص از افراد، معيارهاي مشخصي را  مي طلبد، كه اين 
معيارها در هر جامعه اي متناسب با مباني ارزشي و فرهنگي حاكم بر فلسفه تعليم و تربيت آن جامعه 

طرح ريزي شده است. هدف از اين پژوهش، شناخت جايگاه آموزش كودكان استثنايي در نظام تعليم و 
هاي تعليم و تربيت، ديگر  درباره ي نظام مطالعه، بررسي و پژوهشتربيت ايران است؛ بدين منظور، 
 مي  ديگر كشورهااستثناييهاي آموزش و پرورش  نظام  با مطالعهت.كشورهاي دنيا نيز سودمند اس

آنها از  را بومي سازي كرد و آن نظام هاهاي مثبت   ويژگي، از نكات مثبت و منفي آنها بهره گرفتتوان
سود جست، كه در اين راستا كشور استراليا به دليل   كشور تهيه و تدوين اهداف آموزش و پرورشدر

نظام پيشرفته آموزش و پرورش كودكان استثنايي جهت مطالعه انتخاب شده است. در پژوهش حاضر از 
. پرورش ارتباطات و 1روش تطبيقي با هدف بررسي و مقايسه اهداف آموزشي ذيل استفاده مي شود: 

. دست يابي به موفقيت هاي شخصي 3. شكوفا كردن استعدادهاي دانش آموزان 2مهارت هاي اجتماعي 
 . پذيرش و احترام به تفاوت هاي فردي. 6. قبول مسئوليت هاي فردي و اجتماعي 5. رشد خالقيت 4
 

  كودكان استثنايي، تعليم و تربيت، مطالعه تطبيقي، ايران، استراليا.كليد واژه ها:

                                                 
 دانشجوي دكتري روانشناسي تربيتي دانشگاه سيدني استراليا- �
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 تبيين جايگاه روش هرمنوتيكي در پژوهش هاي تعليم و تربيت

 
36Fدكتر افضل السادات حسيني

� 
37Fنورالدين محمودي

� 
 

با چيره شدن هرمنوتيك بر   رخ داد و  علم در قرن بيستمه يدر تاريخ فلسف مهمي كه تحوالتبا 
 علوم انساني و به مثابه ي آن تعليم و  روش شناسيه ي علم، تحول اساسي در زمينه ي فلسفه يعرص
 شاليرماخر، ويلهلم ديلتاي و مارتين هايدگر به عنوان نمايندگان جريان هاي  صورت گرفت.تربيت

 را بنيانگذار علم   كه اوشالير ماخرمختلف در حوزه هرمنوتيك از اهميت بيشتري برخوردار هستند. 
ويلهلم ديلتاي . مطرح مي كند دو طرفه نسبتي  به عنوان  راموقعيت  فهم، هرمنوتيك  نوين  دانسته اند

براي نخستين بار روياي تدوين يك روش بنيادي براي علوم انساني را در سر مي پروراند تا بر اساس آن 
نتايج علوم انساني به اندازه علوم طبيعي عيني و معتبر باشد؛ به همين خاطر هرمنوتيك را دانش روش 

 يعني  هر تفسيري  حتي   مي داند،پيش  فرضشناسي علوم انساني مي داند. هايدگر تفسير را مستلزم 
 هدف از اين پژوهش تبيين جايگاه روش هرمنوتيك در .مي داند نيازمند پيش  فرض   راعلوم  طبيعي

ماهيت فلسفي پژوهش هاي تعليم و تربيت از منظر سه جريان مختلف هرمنوتيكي مي باشد. با توجه به 
با توجه به پژوهش هاي تربيتي كه ايجاب مي كند از روش هاي كيفي در اين حوزه استفاده شود و 

خالها در حوزه ي روش شناسي، اين مقاله مي تواند گامي آغازين در جهت دستيابي به روش هاي 
تحقيق كيفي باشد. در مقاله ي حاضر براي دست يابي به اهداف از روش «تحليلي- استنباطي» استفاده 

 مي شود.
 

  روش هرمنوتيكي، شالير ماخر، ويلهلم ديلتاي، مارتين هايدگر، فلسفه تعليم و تربيت.كليد واژه ها:

                                                 
 - هيئت علمي رشته فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران �
 - دانشجوي دكتري رشته فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران�



 45                                                      چكيده مقاالت اولين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 تربيت زيبايي شناختي از ديدگاه اسالم

 
38Fاحمد حقي

� 
 

تربيت زيبايي شناختي، به معناي بروز و توسعه استعدادها و گرايشهاي فطري جمال خواهانه و زيبايي 
گرايانه فرد، به عنوان رويكردي تربيتي كه موجب پرورش ذائقه ي زيبايي خواهي و انديشه ي زيبايي 

شناسانه ي فرد ميگردد، چه در حوزه ي عمومي و چه در حوزه ي تخصصي؛ يعني در تربيت 
-هنرمندان تا كنون مورد غفلت مسئولين و دستاندركاران نظام تربيتي واقع شده است. اين غفلت و بي
توجهي ميتواند داليل بسياري داشته باشد. به نظر مي رسد نداشتن مالك ها و معيارهاي متناسب با 

شرايط فرهنگي بومي، يعني فرهنگ اسالمي ايراني، در تربيت زيبايي شناختي از داليلي است كه 
موجب ميشود مسئولين امر نتوانند يا نخواهند در اين عرصه وارد شوند. بدين ترتيب تحقيق در مباني، 

اصول و اهداف تربيت زيبايي شناختي از ديدگاه اسالم و ايجاد زمينه ي مناسب براي توسعه اين 
براي بررسي تربيت زيبايي شناختي در اسالم، الزم است كه رويكرد تربيتي ضروري به نظرمي رسد. 

ابتدا مباني نظري اسالم را در خصوص تربيت زيبايي شناختي بررسي نمود. همچنين بررسي و استخراج 
اهداف تربيت زيبايي شناختي از منابع اسالمي، بايد در گام دوم قرار گيرد. در نهايت مي توان اصول 

تربيت زيبايي شناختي را بر اساس مباني شناسايي شده و در جهت اهداف مورد نظر، از آن مباني 
استخراج  كرده و اين سه عنصر اساسي - مباني، اصول و اهداف-  را به ترتيب در كنار يكديگر قرار داده 

و تعريف نمود تا در نتيجه، بخشي از نظام تربيتي اسالم در حوزه ي تربيت زيبايي شناختي را نمايان 
مقاله حاضر، با همين هدف به بررسي مباني، اهداف و اصول تربيت زيبايي شناختي در اسالم سازد. 

 پرداخته است.
 

  تربيت، زيبايي شناختي، اسالم، اهداف، اصول.كليد واژه ها:

                                                 
 - كارشناس ارشد تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت�
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 راهكارهاي حل چالش هاي اخالقي بر مبناي جامعه جهاني كانت

 
39Fعلي خالق خواه

� 
 

انسان موجودي اجتماعي است و داراي تعامالت مختلف، چه در زمينه بومي و چه در زمينه هاي ديگر 
جهاني، در اين تعامالت آنچه مي تواند او را موفق دارد توجه به اخالق و تكاليف خود در قبال خود و 

ديگران مي باشد. اهميت اخالق در زندگي بشر موضوعي است كه هيچ گاه انسان هاي انديشمند و 
صاحب فكر در طول تاريخ نتوانسته اند بدون دغدغه و تعلق  خاطر از كنار آن بگذرند. در اين مقاله به 

دنبال حل چالش هاي اخالقي بر مبناي جامعه ي جهاني از ديدگاه كانت خواهيم بود. سوال اصلي  اين 
است كه  آيا برنامه ي درسي مبتني بر تربيت اخالقي از ديدگاه كانت، ارتباطي با حكومت و جامعه 

جهاني دارد؟ از اين رو به منظور پاسخ گويي به سوال مذكور، ضمن توضيح اخالق، سياست و حكومت، 
چگونگي جامعه ي جهاني در سايه ي اين تربيت اخالقي مطرح مي شود و در نهايت با توجه به ايده ي 
جامعه جهاني و مراحلي كه در رسيدن به جامعه جهاني و چگونگي تعامل جوامع در آن، كه مبتني بر 

بومي ماندن و زندگي در كنار ساير ملل با عنوان صلح پايدار، مورد نظر است، راه حل چالش هاي 
 اخالقي مورد بحث قرار مي گيرد.

   تربيت اخالقي، برنامه درسي،  جامعه ي جهاني، حكومت و سياست، صلح پايدار.كليد واژه ها:

                                                 
 - دانشجوي دكتري فلسفه تعليم وتربيت دانشگاه فردوسي مشهد.          1
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 نگاهي به پيش نويس فلسفه جمهوري اسالمي ايران
 از دريچه تحوالت جهاني آموزش و پرورش

 
40Fاحمد خدايي نصر

�  
41Fامير نوري زاده

� 
 

موضوع جهاني شدن سر فصلي است كه به يك باره در سپهر ادبيات معاصر جهان پيدا شده است و 
انديشه هاي بسياري را معطوف به خود داشته است. بحث درباره ي جهاني شدن به سيلي مي ماند كه 
همه حوزه هاي مربوط به انسان از جمله تعليم و تربيت را در بر گرفته است. نظام آموزشي كشورهاي 

صنعتي براي ورود به پديده اي كه بنا دارد جهان را به صورت يكپارچه و ذيل قوانين واحد تحت تسلط 
خود در آورد، اصالحاتي را انجام داده اند كه از آن مي توان اصول حاكم بر تحوالت جهاني آموزش و 
پرورش نام برد. از طرفي دين اسالم نيز آرمان جهاني شدن را ارائه و پيروان خود را براي تحقق اين 

 حال با توجه به اين كه سند چشم انداز بيست ساله ي آموزش و پروش .مدينه فاضله مكلف مي سازد
ايران در حال تنظيم است و با علم به اين جريان كه ما نيز بايد بستر الزم براي استقبال يا مواجهه با 
جهاني شدن و آثار مترتب از آن فراهم كنيم، بر آن شديم تا ببينيم رد پايي از اين موضوع در پيش 

نويس فلسفه ي آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران ديده مي شود يا خير؟ براي اين كار، اصولي 
را كه از رصد اصالحات نظام آموزشي كشورهاي پيشرفته به دست آمد، در رابطه با چارچوب هاي مد 

نظر اسالم مورد توجه قرار داده و چون اصالت و محوريت با اسالم است، در مواردي كه اين دو منافاتي 
با هم نداشتند ذيل تفكر اسالمي گنجانده و در باقي موارد از آن چشم پوشيديم و پيش نويس را با اين 

 سنجه ها محك زديم.
 

 فلسفه آموزش و پرورش، جمهوري اسالمي ايران، جهاني شدن (تحوالت جهاني). كليد واژه ها:

                                                 
 - دانشجوي كارشناسي ارشد رشته تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران�
  - كارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران�
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 توسعه فناوري هاي نوين و نقش معلم از ديدگاه هايدگر
 

 دكتر سعيد خرم رويي
 مريم باقرنژاد

 
توسعه فناوري ها مي تواند بسياري از مسايل تعليم و تربيت را كه با شيوه هاي سنتي قابل رفع نيستند، 
حل نموده و به عنوان ابزار برابرسازي فرصت ها و توانمند سازي انسان ها مورد استفاده قرار گيرد. با اين 

حال، جايگاه معلم، يعني اساسي ترين منبع انساني در ساماندهي نظام آموزشي مبتني بر توسعه 
فناوري هاي نوين هنوز روشن نيست.  و از آنجا كه در اين زمينه، مكاتب فلسفي معاصر ديدگاه هاي 

مختلفي ارائه نموده اند و هر كدام نسبت به نقش معلم، نظرات خاص خود را دارند، در اين مقاله، يكي از 
ديدگاه هاي مطرح يعني ديدگاه هرمنوتيكي هايدگر را مورد بررسي قرار خواهيم داد تا پاسخي براي اين 

سؤال ها فراهم آوريم: جايگاه معلم با توجه به توسعه فناوريهاي نوين چه تغييري كرده است؟ نظر 
هايدگر در مورد نقش معلم و توسعه ي فن آوري چيست؟ از اين رو، در قسمت اول به ضرورت تبيين 

جايگاه معلم با توجه به توسعه فناوري هاي نوين خواهيم پرداخت و سپس ديدگاه هرمنوتيكي هايدگر را 
در مورد نقش معلم در تعليم و تربيت و نقش فن آوري در تحوالت دنياي كنوني مورد بررسي قرار 

 خواهيم داد. در خاتمه، به توسعه فناوري هاي نوين و نقش معلم از ديدگاه هايدگر خواهيم پرداخت.
 

  معلم، فناوري هاي نوين، فلسفه تعليم و تربيت، هايدگر.كليد واژه ها:
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 بررسي وظايف فلسفه تعليم و تربيت
 در ارتباط با تربيت سياسي در عصر فناوري اطالعات و ارتباطات

 
42Fمحمد خضري اقدم

�   
43Fدكتر يحيي قائدي

�    
 

ارائه الگويي صحيح، موفق و مناسب از تربيت سياسي در هر جامعه اي مستلزم شناخت ويژگي ها و 
شرايط حاكم بر هر دوره است. در عصر حاضر كه عصر اطالعات و ارتباطات ناميده مي شود تربيت 

لش هاي جدي ناشي از ساختار شكني در مفاهيم و مرزبندي هاي زمان و مكان مواجه  سياسي با چا
مي باشد، بطوريكه عدم اتخاد موضع صحيح و مناسب در ارتباط با تربيت سياسي در اين عصر، تربيت 

سياسي را از رسيدن به اهدافش باز خواهد داشت. الزمه اتخاذ چنين تصميم و مواضعي در ارتباط با 
تربيت سياسي، شناخت مفاهيم تربيت سياسي و عصر فناوري اطالعات و ارتباطات و ويژگي هاي اين 
برهه از زمان خواهد بود. در مقاله حاضر، تالش بر اين است با روش توصيفي-تحليلي وظايف فلسفه 

تعليم و تربيت را در ارتباط باتربيت سياسي در عصر فناوري اطالعات و ارتباطات از دو تعريف موجود 
در باره فلسفه يعني فلسفه چون فعاليت و فلسفه بعنوان محتوا و رشته استنتاج نماييم. در اين بررسي 

با تلفيق اين دو رويكرد از تعريف فلسفه، بصورت فعاليت فلسفي براي شناخت مفاهيم و رويكردهاي 
تربيت سياسي، عصر فناوري اطالعات و چالش هاي تربيت سياسي در اين عصر، ارائه و نظام بندي 
الگويي مناسب با اين عصر از تربيت سياسي بصورت بيان اهداف تربيت سياسي و در نتيجه، ارائه  

فلسفه اي از تربيت سياسي كه جوابگوي نيازهاي اين عصر باشد، سعي در بررسي و بيان وظايف فلسفه 
 تعليم و تربيت در عصر فناوري اطالعات و ارتباطات در ارتباط با تربيت سياسي شده است.        

       

  تربيت سياسي، فناوري اطالعات و ارتباطات، چالش، وظايف فلسفه تعليم و تربيت.كليد واژه ها:

                                                 
 - كارشناس ارشد تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت معلم تهران�
 - عضو هيئت علمي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم تهران�
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 تبيين جايگاه رشته فلسفه تعليم و تربيت در ايران
 

44Fسمانه خليلي

� 
 

 رشته فلسفه تعليم و تربيت كه داراي دو بعد فلسفي و آموزشي است، با اين هدف كه به حل مشكالت 
آموزشي و ترسيم نظام مطلوب تربيتي بپردازد، ابداع شده است و انتظار مي رود محققان و دانشجوياني 
كه در اين رشته به تحصيل مي پردازند، ارتباطي نزديك با آموزش و پرورش و مسائل آن داشته باشند.  

با اين وجود رشته ي فلسفه ي تعليم و تربيت قادر به كسب جايگاه واقعي خود در ايران  نبوده است. 
در اين پژوهش سعي شده است با مرور اهداف مورد نظر برخي دانشگاه هاي موفق از جمله استنفورد و 
از سوي ديگر اهدافي كه يونسكو براي اين رشته تعريف كرده است، اهداف مصوب رشته فلسفه تعليم و 
تربيت در ايران مورد ارزيابي قرار گيرد. نتايج حاصل در اين بخش نشان مي دهد كه اهداف تعريف شده 

در جامعه ي ما تأكيد بر كسب مهارت هاي فردي دارد و به جنبه هاي علمي و كاربردي توجه كافي 
مبذول نداشته است. اين در حالي است كه در موارد مورد مقايسه جنبه عملي و كاربردي فلسفه تعليم 

و تربيت و ارتباط آن با نهادهاي مختلف ملموس است. همچنين بررسي پاره اي از تحقيقاتي كه به 
بررسي برنامه درسي رشته فلسفه تعليم و تربيت در ايران پرداخته اند، حاكي از نياز مبرم به بازنگري در 

مواردي همچون بومي كردن دانش فلسفه تعليم و تربيت، پژوهش محور كردن دوره ها و  برقراري 
ارتباط دانشجويان با نهادهاي مختلف در طول تحصيل مي باشد. بر اين اساس نتايج حاصل از اين 

پژوهش نشان مي دهد كه شناشاندن اين رشته به جامعه، پژوهش محور كردن سبك هاي تدريس و 
يادگيري دانشجويان، بازنگري در سرفصل هاي درسي متناسب با نيازهاي جامعه و آموزش و پرورش، 

وضوح بخشي به ارتباط بين فلسفه و تعليم و تربيت و نقش فيلسوفان تعليم و تربيت در جامعه، راه 
يافتن فارغ التحصيالن به مراكز مربوط به آموزش و پرورش، تبادل نظر بين مسئولين آموزش و پرورش 

و دانشجويان اين رشته و در نهايت روند  توسعه كيفي در وضوح بخشي به جايگاه آن در ايران و 
 آموزش و پرورش راهگشا باشد. 

 

  فلسفه تعليم و تربيت، اهداف فلسفه تعليم و تربيت، نظام آموزش و پرورش.كليد واژه ها:

                                                 
 - دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران  �



 51                                                      چكيده مقاالت اولين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 تبيين و تغيير مفهومي فلسفه فناوري هاي آموزشي در فضاي جهاني شدن

 
45Fدكتر صغري دژگاهي

�  
46Fسونيا خدا بخش كهراليي

� 
 

در اين مقاله تنها بخشي از مفهوم جهاني شدن مد نظر است كه متضمن تبيين فلسفه ي آموزشي بر 
اساس تغييرات متناوب فناوري هاي آموزشي است. فلسفه آموزش بايد به فضاي عملي و تغييرات ايجاد 

شده نيز توجه داشته باشد. سوال اساسي اين است كه در شرايط جهاني شدن با خصيصه ي اصلي 
تغيير پذيري هاي فناورانه در همه ابعاد، تبيين فلسفه ي آموزشي نظام هاي آموزشي چگونه بايد 

صورت پذيرد كه ضمن هماهنگي با موقعيت هاي قومي و ملي، امكان تطابق با نظام هاي فراملي را نيز 
فراهم سازد. درباره ي جهاني شدن دو رويكرد اساسي مطرح است كه اولي جهاني شدن را مقوله اي 
اقتصادي و دومي آن را امري اقتصادي- سياسي مي داند و در هر دو رويكرد، جهاني شدن به منزله 

گسترش مولفه هاي مدرنيته در سطح جهان تلقي مي شود. با بررسي جهاني شدن در حوزه هاي 
اقتصاد و آموزش عمومي به اين نتيجه مي رسيم كه درهم تنيده شدن اين دو حوزه نيازمند تغيير 

 است. در بعد كالن، شيوه هاي جذب و تطابق با اين "انعطاف پذيري"نگرشي مبتني بر رشد خصيصه 
فناوري ها مستلزم تغييراتي در مباني كلي فلسفي است و در بعد خرد نيز انعطاف پذيري، زمينه ساز 

بهبود مناسبات بين فردي، تعديل قدرت و پرورش مناسبات سيالي است كه زمينه ساز رشد تفكر 
انتقادي است. نتيجه ي نهايي اين است كه رشد ويژگي انعطاف پذيري در حالتي كه خود تنظيمي 

 مبناي رشد فردي، است يكي از اساسي ترين ويژگي هاي تربيت در عصر جهاني شدن است.
 

  فلسفه فناوري آموزشي، انعطاف پذيري، خود تنظيمي، جهاني شدن.كليد واژه ها:

                                                 
                          - عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا�
             مدرس دانشگاه آزاد-�
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 شناخت و تبيين اهداف تربيتي منبعث از حيات طيبه

 از منظر قرآن كريم و آرمانشهر ليبراليسم
 

47Fفرخنده ديسناد

� 

48Fدكتر محسن ايماني نائيني

� 
   

 ايدئولوژيها آرمانهايي را به عنوان هدف تربيت زندگي انسانها و جوامع خود به  هر يك از مكاتب و
 پديدهاي متعلق به  تصوير كشيدهاند. از جملهي اين مكاتب اسالم و ليبراليسم است. ليبراليسم كه

جهان نو بوده است و در خالل قرنهاي پانزدهم و شانزدهم در اروپاي غربي پديد آمد، يك مكتب 
فكري و ايدئولوژي سياسي است كه نگرش خاصي به زندگي انسان دارد و بر ارزشهايي همچون آزادي، 

برابري، قانونگرايي، عقلگرايي، رفاه مادي، تساهل و تسامح تأكيد ميكند. از طرف ديگر، در مكتب 
اسالم، حيات طيبه هدف غايي انسان و زندگي آرماني آن است و از نظر قرآن، كيفيت زندگي خوب 

و تبيين اهداف   به حيات طيبه برساند. هدف اين مقاله، بررسي  يعني تأمين گزينههايي كه جامعه را
تربيتي مبتني بر حيات طيبه و آرمانشهر ليبراليسم بوده است. در راستاي اين هدف، ابتدا از اهداف 

به هدفهاي برخاسته از آرمانشهر  تربيتي برگرفته از حيات طيبه، سخن به ميان آمده و سپس
  ليبراليسم و بررسي مقايسهاي آن دو اشاره شده است.

 

 حيات طيبه،  ليبراليسم، آرمانشهر،  هدف، تربيت. :كليد واژه ها

                                                 
   ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش كارشناس- �
 - عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس تهران�
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 تدوين فلسفه تعليم و تربيت مبتني بر آرا و تاليفات خواجه نصيرالدين طوسي

 
49Fاله رحيم پور ازغدي حبيب

� 
 

اين وجود   پرسش از پيشينه ي،فلسفه تعليم و تربيت در ايراني از چالش هاي نظري فراروي رشته  
. فرضيه مدنظر تحقيق اين است كه اين قابليت  ايرانيان است و مليتمدن ديني معرفتي در ذخايررشته 

به  "رويكرد كشف داللت"متفكران ايراني و كاربرد مراجعه به ذخاير فلسفي و حكمي وجود دارد كه با 
 تحقيق مذكور با ،لذا. د نايل شرشته ي علمياين  تقريري از فلسفه تعليم و تربيت به معناي متاخر

 شكل "تدوين فلسفه تعليم و تربيت مبتني بر اين روش" و "تعريف رويكرد كشف داللت"اهداف 
گرفته است. گروه محقق با عنايت به جايگاه غيرقابل انكار خواجه نصيرالدين طوسي در انتقال، پااليش و 
پيرايش ذخاير حكمي و فلسفي در ايران قرن هفتم و نيز عدم كفايت و جامعيت تحقيقات صورت گرفته 

 خواجه آثار ،مقالهدر اين در اين رابطه، تحقيق را منحصرا بر آرا و تاليفات اين متفكر بنا گزارده  است. 
فارغ از سنجش اعتبار محققان  و لحاظ گرديده و اصول موضوعه تحقيق معتبرنصير به منزله مفروضات 

  تا پاسخ پرسش هاي عمده و موضوعات اصلي تعليم و تربيت را با تاكيد برد بوده انداين نظريات در صد
 و تبطماخذ مراستناد به  و آثار قابل وصول   بهمراجعهبا . لذا دنداللت التزامي كشف نمايرويكرد 
مالك  تعريف، چون  معرفت شناختي (مقوالتو تفسير  بيينتبه  " و تحليليروش هاي توصيفي"كاربرد 
 ماهيت،چون شناختي (  انسان؛اثبات ذات، جبر و اختيار)چون وجودشناختي ( ؛ انواع معرفت) واعتبار

فضيلت و كمي و كيفي تعريف مالك چون ( انسان) و ارزش شناختي  كماالت و نقايص نفس وانواع، قوا
 (نيل غايت ،در آثار خواجه نصير پرداخته و با اتكا به ديدگاه هاي فلسفي و معرفتي خواجه نصيررذيلت) 

مباني (چون ،  (چون پرورش عقل و رشد معرفت عقالني)اهداف به مرتبه  انسان خليفه  اهللا)،
 (چون تعليم و تربيتي  روش ها (چون عنايت به تفاوت هاي فردي) واصول ،تربيت پذيري نفس انسان)

 نموده اند.استنباط را  روش نظارت بر انس و الفت نفس، روش تكوين ملكات نفساني)
 

 هدف، اصول، روش ها. ، فلسفه تعليم و تربيت،نصيرالدين طوسيخواجه : هاكليد واژه

                                                 
   ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه تهراندانشجوي- �
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 تبيين مباني فلسفي و اجتماعي پساتجددگرايي با تأكيد بر برنامه درسي بين رشته اي
 

50Fعلي رحيميدكتر 

� 
51Fعبدالعباس محمدي

� 
 

از آنجا كه برنامه درسي را مي توان به عنوان قلب نظام تعليم وتربيت و ابزاري جهت تحقق اهداف 
 به وسيله فرانكلين بوبيت با انتشار كتاب «برنامه درسي» به 1918تعليم تربيت دانست كه در سال 

عنوان يكي از حوزه هاي نظام آموزشي هويت يافت. با توجه به نظرها و ديدگاهها مختلفي كه در زمينه 
برنامه درسي مطرح شده است؛ در چند دهه اخير، ديدگاه فلسفي و اجتماعي نويني در آثار متفكران 

پساتجددگرايانه تربيتي همچون ليوتار، فوكو، ژيرو، و رورتي مطرح شده است كه مي توان از آن به 
پساتجددگرايي آموزشي ياد كرد، اين ديدگاه ضمن به وجود آوردن نگرشهاي جديدي در عرصه تعليم و 

تربيت، جهاني شدن يا سياره اي شدن تربيتي همچون ساير مكاتب تربيتي به نظرهاي متفاوتي در 
مورد غايات برنامه آموزشي و درسي پرداخته است كه به عنوان برنامه درسي پنهان و بين رشته اي 

مطرح مي باشد. مقاله حاضر در صدد است با روش تحقيق توصيفي، ضمن بيان هويت پساتجددگرايانه، 
به جايگاه اين فلسفه در برنامه درسي، نقش معلم، دانش آموز و تكنولوژي آموزشي در تحقق غايات 

 تربيت خواهد پرداخت. 
 

  پساتجددگرايي، برنامه درسي، بين رشته اي، غايات تربيت، برنامه درسي پنهان.كليد واژه ها:

                                                 
   دانشگاه كاشاناستاديار گروه علوم تربيتي- �
  عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور مركز دهلران- �
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 صورت بندي كاركردهاي فلسفه تعليم و تربيت

 در بعد نظري، هنجاري و نقادي آموزشي

 
52Fدكتر علي رحيمي

� 
53Fحيدر قادري

� 

هدف از اين مقاله تبيين صورت بندي كاركردهاي فلسفه تعليم و تربيت در بعد نظري، هنجاري و 
نقادي آموزشي است كه با روش تحقيق كيفي انجام شده است. يافته ها نشان مي دهد كه روش 

بعد  براي برخورد با طيف وسيعي از ابعاد، عوامل و شرايط مؤثر بر يك مسئله تربيتي، بر سه  فلسفي
مي كوشد تا كل  كاركردي متمركز مي باشد. در كاركرد نخست، فلسفه تعليم و تربيت به صورت نظري

و حوزه هاي ديگر سعي دارد  و با آرايش دادن به واقعيت هاي برگرفته از علم، تاريخ، جغرافيا  نگر باشد
 است  مدار حوزه هاي علوم انساني و اجتماعي دست يابد. همچنين درصدد تا به يك ديد كلي درباره ي

تا مباني تئوريك آموزه هاي تربيتي علوم انساني - تاريخي را تبيين و تفسير نمايد. در كاركرد دوم، 
جهاني آموزشي درباره ي  فلسفه تعليم و تربيت به صورت هنجاري، عالوه بر فراهم سازي نظريه ي

هدايت پويندگان عرصه تعليم و تربيت، تنظيم هدف ها،  نحوه اجراي برنامه هاي تربيتي جهت 
 و معيارها را كه وسيله اي براي اجراي فرآيند تربيتي هستند نيز متقبل مي شود. سرانجام، در  هنجارها

كاركرد سوم، فلسفه تعليم و تربيت به صورت نقادي، واژه ها و گزاره هايي را كه در تفكر و عمل تربيتي 
آنها مورد بررسي دقيق قرار مي دهد. مربي مي  به كار مي روند، از حيث موضوع، محمول و رابطه

خواهد نه فقط از محتواي برنامه ي مدارس، بلكه از اعتبار صوري نظرات، هنجارها، معيارهاي نقادي و 
 انعطاف پذيري غايات برنامه ها نيز هم مطمئن شود . 

 فلسفه تربيتي، كاركرد، نظري، هنجاري، نقادي، علوم انساني و تاريخي. كليد واژه ها:

                                                 
 استاديار گروه علو م تربيتي دانشگاه كاشان -�
 كارشناس ارشد برنامه ريزي درسي -�
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 صورت بندي فلسفه تعليم و تربيت بر اساس ديدگاه فلسفي ابن سينا
 

54Fمحمد جواد رشيدپور

� 
 

 فيلسوفان بنام مسلمان است كه در باب تعليم و تربيت به بحث و اظهار نظر جدي از جملهابن سينا 
 مي توان با تدبر در ، است در  دسترساز آنجا كه تعداد قابل توجهي از نظرات ايشان اقدام نموده است.

دست يافت و در شكل دادن فلسفه اي دست اندركاران تعليم و تربيت آن به داللت هايي جهت استفاده 
هاي فلسفي  ديدگاهتبيين  به ، نخست،در اين مقالهلذا، .  ياري جستبومي براي آموزش و پرورش از آن

اشاره مي شود؛ در (هستي شناسي، خداشناسي، انسان شناسي، ارزش شناسي، معرفت شناسي)  ابن    سينا
اهداف، مباني، اصول و مي  گيرد، كه در اين راستا، در  مورد بحث قرار يشان نظريات تربيتي اادامه نيز،

 مراحل تربيت  وش نموده ايم. مفهوم تربيت، تربيت كودكوروش هاي تربيتي و تعليمي ابن سينا كا
دقت شده است. اصول  (ديني- فلسفي، اجتماعي و روان شناختي) مباني مورد توجه بوده است. در

تأثير محيط، رعايت تفاوت هاي فردي، خودشناسي،...) نيز برآمده از مباني  (آمادگي براي تحصيل،
 تقويت جانشيني، تشويق و تنبيه، تقليد و مشاهده، ارائه الگو، (آموزش گروهي، مذكور هستند. روش ها

) نيز روش هايي اند كه از اصول مد نظر بوعلي استنباط مي گردد. اميد است برآيند اين .مباحثه و..
 قابل ذكر است كه روش پژوهش،  ما را در رسيدن به تعليم و تربيتي صحيح ياري نمايد.،توجهات

 تحليل اسنادي بوده و در آن به تحليل منابع مربوط پرداخته شده است. 
 

 .ابن سينا، تعليم و تربيت، فلسفه تعليم و تربيت، فلسفه مشاء كليد واژه ها:

                                                 
 - دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه تهران�
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 مطالعات فرهنگي و آموزش و پرورش
 

55Fنجمه رضا نژاد جواليي

� 
 

 مطالعات فرهنگي با پنداري ميان رشته اي از نظريه اجتماعي، اقتصاد، سياست، تاريخ، ارتباطات، نظريه 
تحليل انتقادي اشكال و به  فرهنگي و ادبي، فلسفه و ديگر گفتمان هاي نظري كمك مي گيرد و

 هدف اين مقاله بررسي اهميت مطالعات فرهنگي به مي پردازد. جوامع معاصر دريندهاي فرهنگي آفر
عنوان يك پروژه بررسي فرهنگ با رهيافت انتقادي در حوزه ي آموزش و پرورش، با تاكيد بر ديدگاه 

هاي يورگن هابرماس و هنري ژيرو است. در همين راستا بر لزوم توجه به مطالعات فرهنگي، در 
بازسازي تعليم و تربيت معاصر و همچنين نياز به درك جديدي از فرهنگ و سياست هاي فرهنگي و 
آموزشي كه فراتر از شيوه هاي متعارف باشد، مي پردازد. بدين معنا كه در فضاي عمومي و متكثري 

چون مدرسه، دانش آموزان نياز دارند تا بر اساس تفاوت هايشان به آنها احترام گذاشته و با شخصيت 
مجزايي از ديگران شناخته شوند و به طور كلي انعكاس مثبتي در برنامه هاي آموزشي و تربيتي داشته 

به دليل وابسته بودن به فرهنگ جامعه و نقش آن در  تعليم و تربيت،باشند. از اين رو، نقش نهاد 
فرهنگ سازي و رفتار سازي براي جامعه، بيش از ساير نهادهاي اجتماعي در زمينه ارج نهادن به تفاوت 

ها و لحاظ نمودن فرهنگ به عنوان بخشي از فرآيند خود سازمان دهي و همچنين حفظ و گسترش 
 از آنجايي  كه سنت مطالعات فرهنگي، اتخاذ روش ويژگي هاي بومي و ارزشي خود، برجسته مي گردد.

شناسي صوري يكسان را بر نمي تابد و  از روش هاي مرسوم در طيف وسيعي از ديگر سنت هاي 
پژوهشي همچون جامعه شناسي، نشانه شناسي، نقد ادبي، تاريخ، فلسفه، روانكاوي و انسان شناسي بهره 

مي گيرد، كاربرد روش نقد را كه بين پژوهش و نظريه پردازي سنت تحقيقات فرهنگي مشترك است، 
 براي برانگيختن تامل انتقادي در راه روند غالب عمل و پژوهش تربيتي بر مي گزيند.

 

 : نظريه انتقادي، مطالعات فرهنگي، ايدئولوژي، سلطه، كنش ارتباطي، تعليم و تربيت.كليد واژه ها

                                                 
 - دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران �



 58                                                      چكيده مقاالت اولين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 جايگاه معلم در هزاره سوم و نقش فلسفه تعليم و تربيت در تبيين آن

 
56Fدكتر منيره رضايي

� 
 

فناوري اطالعات و ارتباطات، پديده اي چنان عظيم و تأثيرگذار بوده كه عصر و دوران كنوني را به نام 
خود رقم زده است. در واقع، اين پديده به شكلي سيل آسا حوزه هاي مختلف حيات بشري و اجزا و 

عناصر تالش هاي انساني را متأثر ساخته است. نفود اين پديده به گونه اي است كه هيچ حوزه نظري و 
هيچ قلمروي  عملي از آن به دور نمانده و اين اثرگذاري مضاعف، بي وقفه و روز افزون مي باشد. بايد 
توجه داشت كه پيش از رخداد اين پديده، برغم همه تحوالت و تغييراتي كه طي دهه هاي اخير در 

نظام هاي آموزشي به وجود آمده است، نقش و جايگاه معلم به عنوان يكي از اركان اصلي نظام آموزشي 
دچار تغيير اساسي نگرديده بود. مقصود اين است كه برخالف تغيير نوع كاركرد معلمان به تبع تغيير 
نوع ديدگاه ها در خصوص آموزش و پرورش، معلم همچنان محور اصلي تعليم و تربيت به شمار آمده 

است. ليكن امروز با ورود پديده فناوري اطالعات و ارتباطات و به طور ويژه آموزش مجازي، در خصوص 
نقش و جايگاه معلم چالش ها و دغدغه هايي به وجود آمده است كه قابل تأمل و بررسي مي باشد. بيم 
آن مي رود كه در اين عصر نقش معلم، كم رنگ و حاشيه اي تلقي شده و در نگاهي افراطي قابل حذف 
به نظر برسد. اينك نقش فلسفه تعليم و تربيت به عنوان زمينه اي براي برانگيختن انديشيدن، گشودن 
افق هاي نو و وارهانيدن آدمي از پيشداوري ها و تنگناها، و زمينه اي كه فرآيندهاي تعليم و تربيت را 
هدايت مي كند؛ آن است كه اين وضعيت بغرنج را روشن سازد. در اين برهه ي زماني، اتكا به فلسفه 

تعليم و تربيت به منظور بررسي و تببين نقش و جايگاه معلم در هزاره سوم و در دوران سلطه و 
حاكميت بالمنازع فناوري هاي نوين، با هدف پيش بيني اقتضائات، لوازم و اقداماتي كه بايد پيش بيني 

 و تدارك شود؛ ضرورتي اجتناب ناپذير است.
     

 : جايگاه معلم، فناوري اطالعات و ارتباطات، نقش فلسفه تعليم و تربيت.كليد واژه ها

                                                 
 عضو هيئت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش -�



 59                                                      چكيده مقاالت اولين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 پساساختارگرايي، تعليم و تربيت و اهداف آن

 
57Fدكتر عبدالحميد رضوي

� 
 

بيش از يك دهه است كه تفكر پساساختارگرايي آموزه هاي تربيتي را تحت تأثير قرار داده است. 
پساساختارگرايي يكي از نظريه هاي اصلي پست مدرنيسم است. تكثرگرايي، چندگانگي، ساختار شكني 

و توجه به زبان را شايد بتوان از مفاهيم اساسي معرفت شناسي پساساختارگرايي دانست. هدف اصلي 
اين مقاله آن است كه روشن كند پساساختارگرايي چيست؟ تعليم و تربيت مبتني بر آن چگونه تعريف 
مي شود و اهداف آن چيست؟ پساساختارگرايي بيشتر يك روش بررسي است تا فلسفه اي خاص. اين 
شيوه انديشيدن در حوزه علوم انساني، عقل و علم را يگانه روش كسب معرفت و حقيقت نمي داند. به 
نظر اينان، ساختارهاي معرفتي هر زمان از نو پديدار مي شوند و حقيقت، ايجاد شدني است تا كشف 

شدني و مفاهيمي چون قطعيت، يقين، بنيان هاي اساسي و سير خطي و ساختارهاي درختي قابل 
نقدهاي فراوان است. اهميت تعليم و تربيت در اين ديدگاه، از آن جهت است كه با تغييرات اجتماعي 
رابطه دارد. اينان هدف تعليم و تربيت را در روابط افقي مي جويند و آن را جايگزين روابط ساختمند، 

عمودي و سلسله مراتبي مي كنند. بر اين اساس، تعليم و تربيت يعني ديالكتيك با يادگيرنده و 
پرسشگري از مفروضات پذيرفته شده و ساختار شكني قدرت. اهداف تربيتي ساختارگرايي را مي توان 

در تربيت اخالقي تعامل گرا، ارتقاي سواد فرهنگي، توسعه تفكر انتقادي، شكستن فاصله ي بين 
 دوگانگي ها، تقويت تمايل به تكثرگرايي و دستيابي به دموكراسي راديكال بيان نمود.

 

  پساساختارگرايي، معرفت شناسي، تعليم و تربيت، اهداف تربيتي.كليد واژه ها:

 
 
 
 
 

 

                                                 
 - عضو هيات علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش�



 60                                                      چكيده مقاالت اولين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 بررسي و مقايسه روش تدريس در برنامه ي درسي فلسفه ايران 

  روش تدريس در برنامه درسي فلسفه براي كودكانبا

 
58Fمعصومه رمضاني

� 
 
هدف از آموزش فلسفه، آموزش تفكر و انديشيدن به منظور درست زيستن و برخورداري از قدرت  

انديشه و قضاوت صحيح و از سويي آموزش مهارت هاي مورد نياز هر فرد براي زندگي در جامعه اي در 
حال رشد و پيشرفت مي باشد. در اين راستا، نوشتار حاضر با هدف بررسي و مقايسه روش تدريس در 
برنامه ي درسي فلسفه ايران و برنامه ي درسي فلسفه براي كودكان شكل گرفت. روش مورد استفاده 

در اين نوشتار، روش توصيفي- تحليلي است كه به مقايسه روش تدريس در دو برنامه ي درسي فلسفه 
ايران و برنامه ي درسي فلسفه براي كودكان با استناد به مراحل روش تحقيق مقايسه اي بردي 

مي پردازد. منابع مورد استفاده در اين پژوهش، اسناد و مدارك در ارتباط با روش تدريس در دو برنامه 
درسي مذكور مي باشد. به منظور مقايسه اين روش ها از مراحل روش تحقيق تطبيقي بردي كه شامل 
چهار مرحله ي توصيف، تفسير، همجواري و مقايسه مي باشد، استفاده شده است. نتايج پژوهش حاكي 

از آن است كه امكان استفاده از روش اجتماع پژوهشي در برنامه ي درسي فلسفه ايران وجود دارد و 
استفاده از اين روش مي تواند در بهبود كيفيت يادگيري درس فلسفه در دانش آموزان دوره دبيرستان 

 موثر باشد. در اين راستا الزم است تغييراتي در برنامه آموزش معلمان صورت گيرد.
 

 آموزش فلسفه، روش تدريس، روش اجتماع پژوهشي.كليد واژه ها: 

                                                 
 - كارشناس ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش�



 61                                                      چكيده مقاالت اولين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 تبيين مباني فلسفي، رويكردها، نظريه ها و شيوه هاي تربيت هنري

 در نظام هاي آموزشي

 
59Fدكتر اكبر رهنما

�  
60Fسيد صاحب موسوي

�  

 به تبيين مباني فلسفي، رويكردها، نظريه ها و شيوه هاي تربيت هنري در نظام هاي پژوهش حاضر در
. روش انجام پژوهش توصيفي و از نوع تحليل اسنادي بوده به عالوه جهت  استآموزشي پرداخته شده

هاي پژوهش كليه منابع و مراجع مرتبط با استفاده  گردآوري داده هاي الزم جهت پاسخ دهي به سوال
 صاحب نظران با توجه به .شده استتحليل از فرم گردآوري داده ها تحليل و يافته ها به شيوه كيفي 

ديدگاه فكري خود نسبت به غايات تربيت هنري، چهار رويكرد عمده را مطرح نموده اند: توليد هنري، 
فهم عميق معاني يا دريافت احساس و معنا، تيزبيني و مشاهده آثار هنري، و مساله محوري يا موضوع 

مداري. با بررسي شيوه هاي تربيت هنري در برخي نظام هاي آموزشي از جمله؛ آمريكا، انگلستان، 
ايتاليا، ژاپن، آلمان و استراليا، وجوه افتراق و اشتراك بين آنها نشان داد در نظام آموزشي آمريكا براي 

 دقيقه برنامه ي درسي توصيه شده است. هم چنين در انگلستان بر اهميت هنر بر 100تربيت هنري، 
شخصيت، تاكيد شده است. به عالوه در نظام آموزشي ايتاليا، آموزش هنرهاي تجسمي و هنرهاي 

نمايشي در سه دوره ي پيش دبستاني، دبستان و متوسطه، اجباري است. ژاپن در زمينه تربيت هنري، 
 برنامه درسي مدون و نظام يافته اي را در تمامي مدارس كشور نموده است.

 

  مطالعه تطبيقي، مباني فلسفي، رويكردها، نظريه ها، شيوه ها، تربيت هنري، نظام آموزشي.كليد واژه ها:

                                                 
 - استاديار علوم تربيتي دانشگاه شاهد تهران�
 - كارشناس ارشد تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد تهران 2



 62                                                      چكيده مقاالت اولين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 نقادي رويكرد استنتاج در فلسفه تعليم و تربيت
 

61Fدكتر اكبر رهنما

� 
 

يكي از رويكردهاي سنتي و متداول در فلسفه تعليم و تربيت كه تا امروز نيز مطرح مي باشد رويكرد 
استنتاج مي باشد كه درآن فرض بر آن است كه فلسفه هاي تربيتي و با هويت كامل، مانند ايده آليسم، 

رئاليسم و پراگماتيسم از پيش موجود است و مي توان آموزه هاي تربيتي آنها را استخراج و استنباط 
كرد. اين رويكرد عليرغم نفوذ و گستردگي زياد آن مورد انتقاد هاي زيادي نيز بوده است. از جمله اين 

انتقادات آن است كه برداشت واحدي از فلسفه هاي مختلف مانند ايدآليسم و رئاليسم وجود ندارد و 
همچنين، ارايه سيستم بسته اي از انديشه كه در آن با توجه به ديدگاه هاي متفاوت صاحبنظران هر 

يك از مكاتب، نظرگاه واحدي در خصوص مسايل مختلف تعليم تربيت ارايه كرد تا حدي دور از واقعيت 
مي باشد. از طرف ديگر، امروزه با نفوذ ديدگاه هاي تحليلي در فلسفه تعليم و تربيت، ميدان براي سنت 
استنتاجي به ميزان قابل مالحظه اي تنگ گرديده است. ازين رو، در اين مقاله ضمن اشاره به سابقه ي 
سنت استنتاجي در فلسفه تعليم و تربيت و نقاط قوت آن به محدوديتها و نقاط ضعف نيز اشاره شده و 

سعي گرديده است اين رويكرد از منظر رويكردهاي نوين در فلسفه تعليم و تربيت مورد بررسي و نقادي 
 قرار گيرد.

 

  استنتاج، ديدگاه تحليلي، ايدآليسم، رئاليسم، فلسفه تعليم و تربيت. كليد واژه ها:

                                                 
 -  عضو هيئت علمي دانشگاه شاهد1



 63                                                      چكيده مقاالت اولين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 بررسي و نقد تطبيقي چيستي عشق از ديدگاه سارتر و مارسل و پيامدهاي تربيتي آن

 
62Fافسانه زارعي

� 
63Fپروين بازقندي

� 
 

هدف پژوهش حاضر، بررسي و نقد تطبيقي چيستي عشق از ديدگاه سارتر و مارسل و روشنگري 
پيامدهاي هر ديدگاه در تربيت است. روش پژوهش تحليل تطبيقي از رويكردهاي پژوهش كيفي است. 

به باور هر دو، هستي آدمي پيش از ذات او قرار دارد و آدمي در زندگاني ذات خود را مي سازد. چيستي 
و چگونگي مفهوم هايي چون كينه، عشق و كمال نيز همه ساخته ي آدمي است. سارتر، ارتباط آدمي با 

ديگران را از چشم انداز ستيزه مي نگرد (ستيزه اي براي از آن خود كردن و گرفتن آزادي ديگري). او 
تجربه ي آدمي از عشق را در سه الگوي  بي تفاوتي، ديگرآزاري و خودآزاري تفسير كرده و تجربه 
عاشقانه را رهايي بخش نمي داند. در مقابل مارسل با رويارو نهادن ميل و عشق، بنياد ميل را در 

خودخواهي و بنياد عشق را بر گذشتن از خود و حتي ديگري مي داند. او عشق را از گونه ي راز دانسته 
و پرستش را  نمودي از آن بر مي شمرد و نتيجه مي گيرد رابطه عاشقانه راه رهايي از خودمداري و 

خودخواهي و تجربه آزادي و معناي هستي است. بر بنياد يافته هاي پژوهش، پيامدهاي تربيتي ديدگاه 
سارتر درباره عشق، چون آگاهي بخشي به فراگيران درباره ماهيت ستيزه جويانه ارتباط عاشقانه و 

چگونگي هاي چنين ارتباطي و نيز بيهودگي و چه بسا فريبندگي نارواي محبت و رابطه عاشقانه حتي 
در رابطه معلم و فراگير با پيامدهاي تربيتي ديدگاه مارسل چون آگاهي فراگيران درباره تفاوت ميل با 
عشق و وابستگي عشق به وفاداري، اميد، ايمان، آزادي و معنويت و لزوم بنيادگذاري فرآيند تربيت بر 

عشق مقايسه شده است. در با هم نگري نيز با برشمردن استدالل هاي الزم ديدگاه مارسل برگزيده 
شده است و برخي تلويح هاي كاربردي آن نيز به سياست گزاران و متخصصين تربيت پيشنهاد شده 

 است.
 

 : مارسل، سارتر، عشق، تربيت، فلسفه هستي.كليد واژه ها

                                                 
    - دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت معلم�
 - دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت معلم  �
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  تربيت هنري و چگونگيتبيين چرايي

 كالسيك، مدرن و پست مدرنهنر بر اساس سه ديدگاه 

 
64Fدكتر فاطمه زيبا كالم

� 
65Fمجتبي پوركريمي

� 
 

 ،در اين مقاله سعي بر آن است تا نشان داده شود تربيت هنري براي آنكه بتواند در امر تعليم و تربيت
بر اساس بتواند ير بايد داراي مباني، اصول و روش هايي باشد تا زد ، ناگرا به خود اختصاص دهجايگاهي 

و در نتيجه هويت خود را تعليم و تربيت، جايگاه مستحكمي بيابد درسي در ي  به عنوان يك ماده هاآن
  اصليگرايشعينيت بخشد. با توجه به حاكم بودن سه جريان كالسيك، مدرن و پست مدرن كه سه 

، در مقاله حاضر كوشش شده اند و در واقع تبيين كننده جهان بيني هنرمند مي باشند  عرصه هنردر
 اين ي تربيت هنري كه اقتضادر نهايت و گيرد اين سه جريان مورد بررسي قرار پرتو هنر در است كه

 شده است. تناج است،سه گرايش است
 

  تربيت هنري، كالسيك، مدرن، پست مدرن، تعليم و تربيت.كليد واژه ها:

                                                 
 عضو هيئت علمي فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران.- �
 دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت.- �
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  و تبيين داللتهاي آن پارادايم جديدبه عنوانمتن مباني فلسفي فرا

  تعليم و تربيتفرايند در 
 

66Fدكتر سيد مهدي سجادي

� 
67Fمحمد ترمس

� 
 

 از بسياري كه در عرصه اينترنت به وجود آمده، يپيشرفت هاي  وايهاي رايانهبا ظهور تكنولوژي
 با )hyper-text( (ابر متن) فرامتن  تعليم وتربيت به چالش كشيده است.از جملههاي زندگي ما عرصه

  رانترنت بر زندگي ماياو  (ICT) در واقع تاثير فناوري اطالعات و ارتباطاتكاركردهاي چندگانه خود 
 پيامدها و يك، نسبت به فرامتن وجود دارد كه هر ي مختلف هاي. ديدگاهنمايان ساخته استدو چندان 

 به نظر مي رسد كه بين فرامتن و نظريه پست مدرنيسم،  خاص خود را نيز در پي دارد.عملكردهاي
 پست مدرنيسم خصوص و به  رابطه تعاملي وجود دارد. نظريه انتقادي،پساساختارگرايي و نظريه انتقادي

. به  به عمل مي آورند براي فرامتن و كاربردي مناسبي را نظري هايبارت، پشتيباني  دريدا/مورد نظر
ساختار شكني تفكرات و انديشه هاي پذيرفته شده در عرصه الزم براي  قابليت ،طور كلي، فرامتن

 فرامتن به عنوان  به طور مختصر مي خواهيم رابطه، ما در اين مقالهاست. داررا آموزشي و يادگيري 
يك پارادايم جديد را با پيشرفت هاي فناورانه و همچنين با نظريه هاي فلسفي همچون پست مدرنيسم 

 را تبيين و تربيت داللتهاي آن در عرصه تعليم وو نظريه انتقادي مورد بررسي قرار دهيم و سپس 
  تحليل نماييم.

 
ساختار شكني.  پساساختارگرايي، نظريه انتقادي، ،پارادايمفرامتن، تعليم و تربيت، : ها واژهكليد

                                                 
 دانشگاه تربيت مدرس  دانشيار گروه تعليم و تربيت-�
 - دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس2
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 طراحي برنامه درسي آموزش فلسفه به كودكان در پايه اول ابتدايي

 
68Fنرگس سجاديان جاغرق

�   
69Fمعصومه اميري

� 
  

پژوهش حاضر با هدف طراحي برنامه ي درسي آموزش فلسفه به كودكان در پايه اول ابتدايي در ايران 
صورت گرفته است. اهداف كلي برنامه ي درسي در اين پژوهش بر اساس مطالعه ي مباني نظري تدوين 

گرديد. سپس با توجه به اهداف، رئوس محتواي برنامه درسي، راهبردهاي يادهي- يادگيري و 
مشخص گرديد. روش پژوهش داراي (P4C) رويكردهاي آموزشي برنامه درسي فلسفه براي كودكان 

ابعاد نظري و توصيفي-پيمايشي است. براي اين منظور، در بعد نظري با استفاده از منابع و متون 
تخصصي در حوزه ي برنامه درسي فلسفه براي كودكان،  اهدافي براي آن استخراج گرديد. برنامه ي به 

دست آمده با استفاده از نظر متخصصان برنامه ي درسي و آموزش فلسفه به كودكان اعتبار سنجي 
 نفر از متخصصان برنامه درسي و آموزش 20گرديد. براي اين كار، پرسشنامهاي فراهم و در اختيار 

فلسفه به كودكان قرار گرفت. يافته هاي تحقيق نشان داد كه اكثر متخصصان، اهداف پيشنهادي، رئوس 
 محتوا، راهبردهاي يادهي- يادگيري و رويكردهاي اين پژوهش را به نسبت، مطلوب ارزيابي كردهاند.

 
 آموزش فلسفه به كودكان، برنامه ي درسي، رويكرد، پايه اول ابتدايي.كليد واژه ها: 

                                                 
 - كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت معلم�
 - كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت معلم�



 67                                                      چكيده مقاالت اولين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 تبارشناسي به مثابه روش پژوهش در تعليم و تربيت
 

70Fنرگس سجاديه

�         
    

رويكرد تبارشناختي، نگاهي فلسفي- تاريخي است كه در سال هاي اخير ابتدا توسط نيچه و سپس 
فوكو در بررسي مسائل فرهنگي- اجتماعي به كار گرفته شده و به دليل منظر ويژه اي كه در بررسي 
اين مسائل اتخاذ مي كند، مي تواند منجر به نتايج بديع و كشف اليه هاي پنهاني اين مسائل گردد. 

نوشتار حاضر در پي آن است تا ضمن معرفي اجمالي اين رويكرد و مولفه هاي آن، چگونگي ورود آن به 
دنياي تعليم و تربيت را بررسي نمايد. تبارشناسي با بازتعريف مفهوم قدرت و محوري ساختن آن در 

بحث هاي اجتماعي- معرفتي، افق جديدي را فراروي محقق مي گشايد. همچنين، نگاه تاريخي، باعث 
ظهور ابعاد تازه اي از مسائل پژوهشي خواهد شد. از جمله مولفه هاي زيرساز اين رويكرد، نگرش 

تاريخي آن به مسائل، اهتمام به آرشيو، تالش در جهت مساله آفريني در موضوعات و نيز محور قرار 
دادن بحث قدرت و رابطه دو سويه آن با دانش است. تعامل دانش و قدرت باعث مي شود تا تبارشناسي 
با نگاهي بدبينانه به ادعاهاي دانشي، آنها را به محاكمه حقيقت كشاند و برخي چنبه هاي پنهان داشته 

شده آنها را فاش سازد. اصول روش شناختي اين رويكرد در پژوهش هاي انساني عبارتند از: واژگوني، 
توجه به ويژگي هاي يكتاي مسائل، بيرون بودگي، درون بودگي، شرطي سازي مضاعف و توجه به چند 

سطحي بودن تاكتيك هاي گفتمان. اين نوشتار، سه نوع پژوهش تربيتي را متناسب با اين الگوي 
پژوهشي به شمار آورده و تالش مي نمايد تا الگوي پژوهش تبارشناختي را در اين سه بستر به نمايش 

گذارد. اين سه عرصه بررسي عبارتند از: سياست هاي تربيتي، مفاهيم نهادينه شده در تعليم و تربيت و 
 فلسفه هاي ضمني تعليم و تربيت. 

 

  تبارشناسي، روش شناسي، روش پژوهش، فلسفه تعليم و تربيت، فوكو.كليد واژه ها:

                                                 
 - دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران�
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 راهبردهاي پژوهش تبارشناختي در فلسفه تعليم و تربيت

 
71Fنرگس سجاديه

� 
72Fدكتر خسرو باقري

� 
                                                                   

اعتبار نتايج پژوهش هاي صورت گرفته در عرصه فلسفه ي تعليم و تربيت، مستلزم بهره گيري از روش 
هاي متقن پژوهشي و وفادار بودن به آنهاست. يكي از رويكردهايي كه در سال هاي اخير در عرصه ي 

فلسفه مطرح شده و با محور قرار دادن بحث قدرت، از منظري بديع به مسائل نگريسته، رويكرد 
تبارشناختي فوكو است. پژوهش حاضر، ابتدا رويكرد كلي و پرسش هاي پژوهشي اين ديدگاه را تبيين 

مي نمايد و سپس به صورت بندي راهبردهاي پژوهشي آن در عرصه ي فلسفه تعليم و تربيت مي 
پردازد. دو پرسش پژوهشي اين ديدگاه، يكي ناظر به ماهيت رخدادهاي در حال وقوع در زمان حاضر و 
ديگري، معطوف به جستجوي علل اين وقايع در طول تاريخ است. براي اين رويكرد پژوهشي كه شكلي 

تاريخي دارد، هشت راهبرد پژوهشي برشمرده شده كه عبارتند از: برقراري ارتباط موضوع با قدرت و 
سوژه، ارائه ي فرض مخالف با امور مسلّم، مساله آفريني در موضوع، تعيين مولفه هاي مقوم رابطه 
قدرت-سوژه در موضوع، تعيين مولفه هاي شبكه ارتباط قدرت-سوژه در موضوع در زمان حاضر، 

جستجوي تاريخ به دنبال تبارهاي موضوع، جستجوي تاريخ به دنبال نمودهاي مجدد آن و در نهايت، 
ترسيم شبكه روابط قدرت-سوژه-دانش با توجه به داده هاي تاريخي. سه راهبرد نخست، داراي توالي 

اند و به ترتيب پي گيري مي شوند، اما راهبردهاي بعدي، به صالحديد محقق مورد استفاده قرار 
 مي گيرند.

 

 . تبارشناسي، فوكو، تاريخ، پژوهش تربيتي، راهبرد، قدرت، سوژهها:واژه كليد

                                                 
 - دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران�
 - استاد دانشگاه تهران�
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 فناوري هاي نوين و فلسفه تعليم و تربيت

 
73Fكبري سطوتي جميل

�  
74Fبرزو مواليي

�  
 

عصر حاضر، عصر تحول و تغييرات پيوسته و برق آسا در حوزه هاي مختلف حيات بشري است. اين 
تحوالت، پيامدهايي در آموزش و پرورش و فلسفه تعليم و تربيت دارد و نظام آموزشي براي هماهنگي با 

اين دگرگوني ها و مواجه با چالش هاي برآمده از آن ها نيازمند فلسفه اي متناسب با اين نوآوري ها و 
تغييرات است. با توجه به حضور گسترده ي اين نوآوري ها در تعليم و تربيت، نياز به پرسش خردمندانه 

يا فلسفي در اين حوزه احساس مي شود. انسان ها همواره در پي يافتن حقيقت بوده اند و روش هايي را 
براي يادگرفتن و ياددادن در زمان هاي مختلف ابداع كرده اند و در اين راستا افرادي مانند معلمان، 

استادان و فيلسوفان در جهت ياددهي اين آموزش نقش به سزايي داشته اند. زير بناي گسترش فناوري 
 مي تواند اين اصل فلسفي باشد كه آدمي  از راه تجربه و (ICT) و فناوري ارتباطات (IT)اطالعات 

انديشه به دانش درباره ي واقعيت دست يافته و اين دانش را گسترش مي دهد بدين ترتيب فناوري 
داراي مباني فلسفي است. به طور كلي درباره تأثير ورود فناوري اطالعات و ارتباطات در حوزه ي تعليم 

و تربيت به دو ديدگاه مي توان اشاره كرد: رويكرد اصالح گرا و رويكرد تحول گرا. هدف اين پژوهش 
بررسي و تحليل ديدگاه هاي گوناگون فلسفي درباره فناوري اطالعات و ارتباطات در حوزه ي تعليم و 
تربيت و شناخت چالش ها و دغدغه هاي حاصل از آن است و از روش توصيفي براي شناخت اين امر 

 استفاده شده است. 
 

  فناوري اطالعات و ارتباطات، فلسفه، تعليم و تربيت، يادگيري.كليد واژه ها:

                                                 
 - دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه شهيد چمران�
 - دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه شهيد چمران�
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 بررسي جايگاه و نقش معلم در تعليم و تربيت از منظر مكاتب و آراي تربيتي
 

75Fهادي سنجري

� 
76Fسيد منصور مرعشي

� 
77Fمحمد سنجري

�    
 

فلسفه هاي مختلف با توجه به اصول فكري خود و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني، به طور 
 جايگاه معلم بين مكاتب داراي فراز و نشيبهايي بوده .معمول، به معلم توجه ويژه مبذول داشتهاند

است. نقطه اشتراك اكثر آنها قايل شدن به سه جايگاه علمي، اخالقي و اجتماعي البته با اندكي تفاوت 
براي وي مي باشد. معلمان نزديكترين افراد به موقعيت هاي يادگيري هستند و بهتر از همه افراد فعال 
در اين حوزه، دانش آموزان را مي شناسند. به همين علت آنها بهترين عامل براي مطرح كردن مباحث 

تغيير نگرش مربوط به آموزش و پرورش هستند. در اين مقاله برآنيم به صورت توصيفي، ابتدا نگرش هر 
يك از پنج مكتب اصلي (ايداليسم، رئاليسم، پراگماتيسم و اگزيستانسياليزم و طبيعت گرايي) را درباره 

معلم بررسي و در ادامه، ديدگاهي را كه به نوعي معرف تطبيق بيشتر نقش معلم با پيشرفت هاي 
كنوني است، معرفي و در نهايت با ارايه راهكارهايي در خصوص ايفاي بهتر نقش معلمي در شرايط 
كنوني بحث را خاتمه دهيم. از نتايج بحث مي توان به اين مورد اشاره كرد كه بين مدرس و معلم 

تفاوتهايي وجود دارد كه از جمله آن، اين است كه معلم به زينتي فراتر از بعد علمي آراسته است به 
نام اخالق، كه همين ويژگي وي را از مدرس ممتاز مي نمايد. ضمن اينكه انگيزه هاي يك معلم، به 

 معناي واقعي كلمه نسبت به مدرس بيشتر دروني است تا بيروني.
 

 : معلم، تعليم و تربيت،  مكتب فلسفي، اخالق.كليد واژه ها

                                                 
 - دانشجوي ارشد تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد چمران اهواز�
 - عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز�
 - كارشناس علوم قرآني�
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 رابطه فلسفه و تعليم و تربيت با تاكيد بر مكتب پراگماتيسم

 و بررسي نقش و جايگاه اين مكتب در تعليم و تربيت

 
78Fمحبوبه سيدي

�  
79Fمليحه عرب هاشمي

�   
 

در اين مقاله ارتباط سه گانه ي فلسفه با تعليم و تربيت مورد بررسي قرار مي گيرد. در ارتباط نخست، 
فلسفه به عنوان روشي مخصوص در برخورد با مسائل تربيتي است، يعني فلسفه ي تعليم و تربيت، 

عبارت از اجراي روش فلسفي در برخورد با مسائل تربيتي است. در ارتباط دوم، فلسفه به عنوان تئوري 
و تعليم و تربيت به عنوان عمل تلقي مي شود و در ارتباط سوم، فلسفه به عنوان رشته اي كه درباره 

متافيزيك، چگونگي معرفت و ارزش شناسي بحث مي كند با تعليم و تربيت كه رشته اي مستقل است 
و با شاگرد، معلم، مواد درسي، فعاليت هاي تربيتي، روش تدريس و هدف هاي اساسي تعليم و تربيت 

سروكار دارد ارتباط پيدا مي كند. هدف اين مقاله، ضمن بررسي اوليه ارتباط هاي مذكور در قالب 
مكتب هاي فلسفي و نظريات تربيتي، تاكيد بر گونه دوم و بررسي نقش و تاثير مكتب پراگماتيسم 

ديويي، پيرس و جيمز در تعليم و تربيت است. روش به كار رفته در اين تحقيق، توصيفي و تحليلي 
است. در پايان، به تاثيرات مفيد و ارزنده اي كه اين مكتب بر نظام تعليم و تربيت و عناصر آن داشته 

 است، پرداخته مي شود.  
 

  فلسفه، تعليم و تربيت، مكتب پراگماتيسم، نظريه، عمل.كليد واژه ها:

                                                 
  واحد قوچان دانشگاه آزاد اسالمي -�
  قوچان                                               واحدعضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي -�
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 متافيزيك عشق پاسخي به دغدغه هاي انسان معاصر با تأكيد بر فلسفه صدرايي
 

80Fدكتر محمدرضا شرفي

� 
                                 

از وجوه فلسفه تعليم و تربيت، بعد تجويزي آن است كه به تبيين راهكارهايي در جهت خروج انسان از 
تنگناها مي پردازد. فلسفه تعليم و تربيت در منظر اسالم نيز متضمن چنين كاركردي است با اين 

مالحظه كه اين منظر از حيث تعريف ماهيت انسان، غايت و اهداف تربيت و ساير مؤلفه ها از مكاتب 
رقيب فاصله مي گيرد، زيرا غايت تربيت در اسالم، رباني شدن آدمي است و از ويژگيهاي رباني شدن، 

احساس پيوستگي به ذات اقدس ربوبي است كه نقطه اوج آن را در عشق به خدا مي توان يافت. عشق و 
محبت به خدا نزد انديشمندان غرب و شرق، زمينه هاي ديرپايي دارد. افالطون، اسپينوزا، پاسكال، 
ويليام جيمز و برگسون، نمايندگاني از فلسفه غرب و ابن سينا، سهروردي و مالصدرا، نمايندگاني از 
فلسفه اسالمي هستند كه در تبيين عشق الهي اشارات مختلفي داشته اند. مالصدرا براساس اصالت 

واجب الوجود عاشق خود و "وجود و تدرج وجود به بيان متافيزيك عشق مي پردازد و بر آن است كه 
 بنابر اين  نظريه متافيزيكي، سراسر "مخلوقاتش است و مخلوقات نيز به خالق خود عشق مي ورزند.

جهان را عشق فراگرفته و هر جا وجود و حيات و زيبايي باشد، عشق نيز موج مي زند. اين واقعيت به 
زندگي انسان معنا و مفهوم مي بخشد و حاصل آن معنويت در برابر بي معنايي و روزمرگي است. 

(از رسول الهي)، معيت (با خدا)، اجابت و قرب، منزلت، اعانت، كفايت،  صيرورت،  امنيِت، تبعيت
خودجوشي و خود انگيزي و باالخره هويت پايدار، از تبعات باور به متافيزيك عشق است كه به نفي از 

هم پاشيدگي،  منيت،  تنهايي و بي كسي، طرد و درماندگي، بعد و گسست، مذّلت، وابستگي، ركود و بي 
حاصلي و در نهايت به نفي هويت سيال اقدام مي كند. روش دستيابي به پيامدهاي متافيزيك عشق، 

روش استنتاجي و تحليلي است. الزمه رهايي آدمي از دغدغه هاي زندگي معاصر، تفهيم عشق متعالي و 
تبيين آثار آن براي دلبستگي بدان است. مقاله حاضر مترصد ارائه راهكارهايي براي معنا بخشيدن به 

 زندگي درون تهيِ انسانِ بريده از ارتباط با خداست.

 
 .: عشق، متافيزيك عشق، انسان معاصر، معناي زندگي، فلسفه صدراييكليد واژه ها

                                                 
 - دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران�
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 هاي تربيتي آنها بررسي تطبيقي مباني فلسفي شيخ اشراق و برگسون و داللت
 

81Fدكتر محمدرضا شرفي

� 
82Fسمانه خليلي

� 
 

 اهميت وافري داده اند. در اين ،سهروردي و برگسون در زمره فيلسوفاني هستند كه به عرفان و شهود
موجود در هاي تربيتي  پژوهش سعي شده است با نظر بر مباني فلسفي اين دو فيلسوف بزرگ، داللت

آنها استخراج گردد. بررسي مباني هستي شناختي، انسان شناختي، ارزش شناختي و معرفت شناسي 
، تكامل، شهود و تغيير زمان ،برگسون و سهروردي نشان مي دهد كه مفاهيم اساسي در فلسفه برگسون

 از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد. هر دو بر اراده فردي و  نورمي باشند. اما در فلسفه سهروردي
شهود تأكيد مي ورزند. همچنين نگاه برگسون و سهروردي نسبت به انسان و خداوند متفاوت است. به 
اين صورت كه سهروردي بحث قواي گوناگون را مطرح مي سازد و برگسون به رابطه مغز و ذهن اشاره 

 دائماً در حال تغيير و تكامل است و خداي سهروردي متعالي و عاري از هر ،مي كند. خداي برگسون
گونه تغيير است. در بحث معرفت شناختي هر دو علي رغم تأكيد فراواني كه بر شهود دارند، تفكر و 

هاي تربيتي چنين استنباط شده است كه هدف  تعقل را براي شناخت الزم مي دانند. در بحث داللت
  و از نظر برگسون پرورش انساني عقالني- بودهغايي تربيت از نظر سهروردي قرب به كمال مطلق

 اصل  وشهودي است. اصول تربيتي حاصل از آراي برگسون شامل اصل تغيير، اصل تكامل، اصل آزادي
ج مي باشند. اصول تربيتي حاصل از انديشه هاي شيخ اشراق غفلت گريزي، كرامت نفس، صبر و يتدر

هاي تربيتي برگرفته از آراي سهروردي و برگسون مي توان به اهميت  خودشناسي است. از ميان روش
 عرفان، شهود و تفكر و تعقل كه هر دو بر آن تأكيد داشته اند، اشاره كرد.  

 

 ، تفكر، برگسون، سهروردي. تعليم و تربيت، اشراق، شهودها:كليد واژه

                                                 
 - دانشيار دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران1
 - دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران    �
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 رويكرد هرمنوتيكي در پژوهشهاي فلسفه تعليم و تربيت

 
83Fدكتر حكيمهالسادات شريفزاده

� 

 
در جهان امروز با توجه  به تحوالت عمدهاي كه در ديدگاههاي فلسفي صورت پذيرفته، بايد از رويكرد 

مهمي كه در فلسفه تعليم و تربيت تأثيرگذار است سخن گفت. اين رويكرد، استفاده از روشهاي 
هرمنوتيكي و تفسيري است كه در انواع پژوهشهاي كيفي سهم عمدهاي را به خود اختصاص داده 

است. هرمنوتيك به صورت مبنايي عام و معتبر در روششناسي علوم انساني درآمده كه حتي بر روش 
شناسي علوم تجربي نيز تأثير گذاشته است. در واقع «هرمنوتيك» چشمانداز جديدي است كه در 

عرصه مطالعات و پژوهشهاي دانشگاهي، زمينههايي عميق براي تحقيق را فراهم آورده است. اساساً، 
-بناي دانش هرمنوتيك در مقابل پوزيتيويسم نهاده شده كه تكيه بر فهم و پيشفرضها مينمايد. رشته

هايي مانند فلسفه و فلسفه تعليم و تربيت كه بيشتر روي متن و نظريهها تمركز دارند نيازمند 
معيارهايي هستند كه با استفاده از آنها بتوان متون را تفسير و معنا نمود. اما، متأسفانه در دانشگاههاي 

ايران هنوز از اين روش به طور مؤثر و گسترده به كار گرفته نشده است. به عنوان نمونه در رشته فلسفه 
تعليم و تربيت، براي مشخص ساختن داللتهاي تربيتي يك نظريه فلسفي بايد دنياي ذهني واضع 

-نظريه و مؤلف اثر را شناخت و متن را بازسازي كرد. الزمة استفاده صحيح از اين روش، شناختن شيوه
هاي تأويل و تفسير ميباشد كه گرايشهاي متعددي دارد و رويكردهاي متفاوتي را از گذشته تا كنون 

آفريده است. اين موضوع ميتواند بر نحوه پژوهش در رشته فلسفه تعليم و تربيت مؤثر باشد.روش 
 تحليلي ميباشد. در اين مقاله پس از اشاره به جايگاه ديدگاه –تحقيق در اين پژوهش، توصيفي 

هرمنوتيكي و تفسيري در تحقيقات كيفي، به معنا و مفهوم هرمنوتيك و چگونگي به كارگيري اين 
 روش و نهايتاً، به ارتباط آن با فلسفه تعليم و تربيت پرداخته شده است.

  هرمنوتيك، روش هرمنوتيكي، روشهاي كيفي تحقيق، فلسفه تعليم و تربيت.كليد واژهها:

                                                 
 - استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه مازندران�
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 تبيين زيبايي شناسي در فلسفه تعليم و تربيت
 

84Fدكتر حكيمهالسادات شريفزاده

� 
85Fناصر تسليميان

� 
 

هدف اصلي اين مطالعه، نشان دادن و تعيين مالكهاي ادراك زيبايي شناسانه در انسان و بررسي 
ماهيت آن از نظر فلسفي و تأثيرات آن بر مباحث فلسفه تعليم و تربيت ميباشد. از آنجا كه زيبايي 

شناسي يكي از مباحث مهم فلسفه و مرتبط به مبحث ارزششناسي است، توجه به جايگاه اين امر از 
ضروريات مباحث فلسفه تعليم و تربيت به شمار ميآيد. در جهان امروز، اين موضوع به عنوان عامل 
مؤثري در تربيت، مجدداً مورد توجه قرار گرفته است. روش تحقيق در اين مقاله با توجه به ماهيت 
موضوع، توصيفي- تحليلي است كه در آن مباني فلسفي زيبايي شناسي از حيث داللتهاي تربيتي 

مورد توجه قرار گرفته است. اساساً بين زيبايي شناسي و فرآيند تعليم و تربيت ارتباط خاصي وجود 
دارد، چنان كه امر زيبا ميتواند عمل تربيتي خودانگيخته را موجب شود. در جريان تربيت، بايد 

شرايطي را فراهم آورد تا متربي خود به تجربياتي دست يابد و از درون متحول شود. عنصر زيبايي 
شناسي در اين زمينه ميتواند نقش مهمي را ايفا نمايد. بنا بر اهميت موضوع، در اين پژوهش، پس از 
عنوان ساختن معنا و مفهوم زيبايي، ماهيت ادراك زيبايي شناسانه انسان مطرح شد. سپس مالكهاي 
بررسي اين ادراك از نظر فلسفي عنوان گرديد و تأثير ادراك زيبايي شناسانه بر فرآيند تربيت بررسي 
گرديد و در نهايت، جايگاه زيبايي شناسي به عنوان موضوع قابل بحث در فلسفه تعليم و تربيت مورد 

 تأكيد قرار گرفت. 

  زيبايي شناسي، ادراك زيبايي شناسانه، مالكهاي فلسفي، داللت هاي تربيتي.كليد واژهها:

                                                 
 - استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه مازندران�
 - دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه مازندران�
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 بحران هويت فلسفه تعليم و تربيت
 

86Fدكتر بختيار شعباني وركي

� 
87Fرزيتا ابوترابي، محمد حسن ابراهيمي، افسانه عبدلي

� 
 

رشته فلسفه تعليم و تربيت حوزه معرفتي نوپايي است.  اين كه فلسفه تعليم و تربيت چه بايد باشد و 
چه بايد بكند، موضوعي است كامال مورد اختالف، طوري كه موجب طرح پاسخ هاي متفاوت از سوي 

ديدگاه هاي مختلف شده است. هدف از نگارش اين مقاله، بررسي ديدگاه هاي فيلسوفان تعليم و تربيت 
در دو سه دهه اخير است. در اين مقاله ديدگاه هاي مختلف آنها به تصوير كشيده مي شود و مجددا 

مفهوم سازي مي شود و پس از تكميل و ارزيابي آنها تصوير روشني از مفهوم فلسفه تعليم و تربيت ارائه 
 نفر كه مقاله اي در باب ماهيت فلسفه تعليم و تربيت 28مي شود. براي اين مقصود، ديدگاه هاي 

نگاشته اند، مورد بررسي قرار گرفته است. برخي از اين فيلسوفان مانند تامپسون ديدگاه كاربردي 
فلسفه در تعليم و تربيت را رد كرده و مانند ديويي فلسفه را نظريه اي براي عمل در نظر گرفته اند. 

برخي مانند برودي فلسفه تعليم و تربيت را استنتاج مدلوالت تربيتي از انديشه هاي فلسفي دانسته اند، 
برخي مانند اسميت و هوك آن را نظريه اي براي تربيت و بعضي مانند ريباول به عنوان روشي براي 

ايضاح و نقد و ارزيابي نظريات و كمك به تدوين آنها و برخي مانند نيوسام آن را فلسفه ورزي در نظر 
گرفته اند و گاهي افرادي مثل بروباخر و فرانكنا و بروتسكي آن را داراي سه كاركرد نظري، هنجاري و 

تحليلي يا نقادي دانسته اند. پس از تصريح، طبقه بندي و ارزيابي اين نظرات، درنهايت براي فهم 
 ماهيت فلسفه تعليم و تربيت مدلي ارائه خواهد شد.

 

  فلسفه تعليم و تربيت، بحران هويت، كاربرد، استنتاج، تحليل.كليد واژه ها:

                                                 
  استاد دانشگاه فردوسي مشهد-�
 - دانشجويان دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه فردوسي مشهد�
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 تحليلي از وضعيت محتواي رشته ي فلسفه تعليم و تربيت در ايران
 

88Fدكتر بختيار شعباني وركي

�  
89Fافسانه عبدلي، روزيتا ابوترابي

� 
90Fمحمد شريف طاهرپور، محمد حسن ابراهيمي، بيژن بابايي

� 
  

در اين هدف اصلي اين مقاله، بررسي وضعيت محتواي رشته ي فلسفه تعليم و تربيت در ايران است. 
سه منبع اصلي در شناسايي وضعيت محتوايي رشته فلسفه تعليم و تربيت پژوهش با بهره گيري از 

) مصاحبه با اساتيد رشته فلسفه تعليم و 1 اطالعات مورد نظر گردآوري و تحليل شد:معاصر در ايران، 
) محتواي سرفصل هاي مصوب دانشگاه ها و شوراي عالي براي مقاطع 2تربيت دانشگاه هاي كشور، 

) تحليل محتواي آثار در رشته فلسفه تعليم و تربيت. يافته ها 3دكتري و كارشناسي ارشد اين رشته، 
نشان مي دهند اكثر اساتيد رشته فلسفه تعليم و تربيت، بر ضعف جنبه فلسفي اين رشته اشاره و تقويت 
آن را ضروري دانستند. تعدادي نيز برقراري توازن ميان جنبه فلسفي و جنبه تربيتي در اين رشته را به 

عنوان راه حل پيشنهاد كردند. برخي نيز با نظر به جريانات حاكم بر محتواي آثار منتشره بر ضرورت 
اقليمي سازي اين رشته تأكيد كردند. محتواي سرفصل هاي مورد استفاده در دانشگاه ها نشان مي دهد كه 

اغلب آنها هنوز از خاصيت دايره المعارفي برخوردارند و كمتر ناظر به رشته تخصصي فلسفه تعليم و 
تربيت هستند. تحليل محتوايي آثار موجود در اين رشته نشان مي دهد كه تعداد معدودي از آثار 

در اين مقاله پس از بررسي وضعيت محتواي رشته منتشره با رسالت اصلي اين رشته سازگاري دارند. 
 فلسفه تعليم و تربيت، پيشنهادهايي براي بهبود وضعيت موجود ارائه خواهد شد.  

 

  فلسفه، تربيت، فلسفه تعليم و تربيت، محتوا، ايران.كليد واژه  ها:

                                                 
 - استاد دانشگاه فردوسي مشهد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي�
 - دانشجويان دوره دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه فردوسي مشهد�
 - دانشجويان دوره دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه فردوسي مشهد3
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 فراتحليل آموزش فلسفه به كودكان:
 رويكرد محتوا پژوهانه به رشد مهارت هاي فلسفي-اجتماعي

 
91Fدكتر عباس شكاري

� 
92Fمحمد هادي حاجي رشيدي

� 
 

در ايران حدود يك دهه است كه مباحثات علمي و فلسفي براي آموزش فلسفه به كودكان ايراني مطرح 
شده است. هدف از تدوين مقاله بررسي اين مسئله است كه آيا آموزش فلسفه به كودكان با چالش 

هايي نظري روبرو است و آيا مي توان به امكان آموزش فلسفه به كودكان با توجه به مفهوم و ميزان 
 اين تحقيق به صورت  فراتحليلي از نوع كاربردي و ،كارايي آن براي كودكان اشاره كرد؟ در همين راستا

 چند راهكار وجود دارد: نخست، واكاوي ،با روش توصيفي انجام شده است. براي حل اين چالش ها
مفهوم آموزش فلسفه است، دوم آموزش فلسفه به كودكان ايراني از طريق آموزش رسمي، يعني با 
برنامه هاي آموزشي و درسي و نيز آموزش هاي غير رسمي، سوم توجه به نقش آموزش فلسفه به 

كودكان بر رشد مهارت هاي  فردي و اجتماعي از يك سو و رشد مهارت هاي فلسفي يعني مهارت 
 تالش گرديده است ،پژوهشي، استداللي و ترجمه اي در كودكان، از سوي ديگر است. در اين مقاله

مشخص شود كه آيا آموزش فلسفه  به كودكان در كشور ايران كاربردي و قابل اجرا است و همچنين آيا 
اين آموزش باعث رشد مهارت هاي فلسفي در  كودكان مي گردد يا نه؟ يافته ها نشان مي دهد كه بر 

 مقاله در مورد آموزش فلسفه به كودكان كه مورد بازبيني و تجزيه 16اساس داده هاي به دست آمده از 
و تحليل قرار گرفته، آموزش فلسفه با روش هاي عينيت محور، طبيعت گرايانه، از طريق آموزش 

رسمي، يعني با برنامه هاي آموزشي و درسي و نيز آموزش هاي غير رسمي مانند برنامه هاي فرهنگي و 
هنري قابل اجرا است و باعث رشد مهارت هاي فلسفي يعني مهارت پژوهشي، استداللي و ترجمه اي در 

 كودكان مي گردد.
 

  فراتحليل، آموزش فلسفه به كودكان، مهارت هاي فلسفي و اجتماعي، عينيت محوري.كليد واژه ها:

                                                 
  كاشان دانشگاه  دانشكده علوم انسانياستاديار گروه علوم تربيتي- �
  - كارشناس ارشد برنامه ريزي درسي�
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 واكاوي بنيادهاي نظري برنامه درسي تفكر انتقادي از ديدگاه فيلسوفان تربيتي متأخر
 

93Fدكتر عباس شكاري

� 
94Fخداداد مزدائي

� 
 

هدف اين مقاله بررسي مباني معرفتي  تربيت انتقادي، واكاوي همانندي ها و ناهمانندي هاي فيلسوفان 
نقاد نظر گرا و عمل گرا با روش تحقيق توصيفي مي باشد.  در اين مقاله نوعا با استفاده از روش 

تحقيقي فرانك هيكلر انديشه هاي فلسفي پيشگاماني نظير هابرماس، ليوتار، پل، ژيرو و مك الرن 
توصيف گرديده و سپس  همانندي ها و ناهمانندي هاي نظرات آنها تفسير و به دنبال آن نقط قوت و 
ضعف آموزشي و درسي نظرات فيلسوفان نقاد تبيين شده است. نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه  

هدف از تفكر انتقادي، عيب جويي و بطالن دعاوي و به كرسي نشاندن سخنان و عقايد ناقد نمي باشد؛ 
بلكه در نقادي، هدف تسهيل و شفاف نمودن عقايد ديگران و مشخص نمودن جنبه هاي مثبت، منفي و 

موثر انديشه ي ديگران است.  يافته ها نشان مي دهد كه  معنا و كاركرد پرورش تفكر انتقادي از 
ديدگاه انديشمندان، همانندي و ناهمانندي هايي دارد كه همانندي هاي اين ديدگاه ها را مي توان 

چنين برشمرد: نپذيرفتن بي طرفي دانش، تمركز زدايي قدرت در كالس درس، تكيه بر وظيفه ي آن 
به رهاسازي انسان از انواع جبرها، آموزش بر پايه ي زمينه و بافت به جاي تقليد و تبعيت از ديگران به 
گفتمان و انتقال تجربه هاي خود در كالس درس تاكيد مي كنند. نتيجه ي ديگر اينكه نوع تشابه ها و 

تفاوت ها ميان فيلسوفان تربيتي نظر مدار همانند ليوتار، ماس و ژيرو و نيز عمل مدار مانند مك الرن را 
مي توان در تطبيق با وضع موجود آموزش و پرورش ايران به ويژه طراحي و اجراي برنامه درسي مدنظر 

 قرار داد و در تهيه و تدوين واكاو مآب درسنامه تفكر انتقادي  به كار بست.

 

 تفكر انتقادي، فيلسوفان نقاد نظرگرا و عمل گرا، بنيادهاي نظري، گونه شناسي معرفتي كليد واژه ها:

 برنامه درسي.

                                                 
 استاديار گروه علوم تربيتي دانشكده علوم انساني دانشگاه كاشان -1
 - مدرس دانشگاه پيام نور سيرجان�
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 اسالم با راجرز محوري- مراجع مكتب شناسي انسان مباني مقايسه

 
95Fشمشيري بابك دكتر

� 
96Fملكي خاتون حليمه

� 
 
. دارند انسان از خاصي تلقي طرز شناسي، روان ويژه به انساني علوم در رويكردها و ها نظريه از هريك 

 وجودي ابعاد تمام همزمان و هماهنگ رشد در را او كمال و بوده نگر كل انسان به نسبت اسالم ديدگاه
 رويكردهاي به نسبت كه است رويكردي شناسي، روان درحوزه گرايي انسان ،ديگر سوي از. داند مي او

 زيربناي به پژوهش اين در. است قائل محوري، نقش وي براي و داده انسان به بيشتري اهميت ديگر
 و بحث مورد باشد، مي گرايي انسان  هايمجموعه زير از كه راجرز محوري- مراجع مكتب فلسفي
 انسان راجرز، محوري مراجع رويكرد در) 1(: از عبارتند حاضر پژوهش االتؤس .است گرفته قرار بررسي
 و هاتفاوت) 3( است؟ موجودي چگونه انسان اسالمي، شناسي انسان ربناب) 2( شود؟مي توصيف چگونه

 فرهنگ در استفاده قابليت راجرز محوري مراجع مكتب آيا) 4( چيست؟ مكتب دو اين هاي شباهت
 آوري جمع براي اسنادي روش از فوق هاي سئوال پاسخ به رسيدن براي دارد؟ را اسالمي- ايراني

 ي مولفه هشت در پايان در. است شده استفاده اطالعات تحليل و تجزيه براي سندكاوي از و اطالعات
 و وجودي نيروهاي در هماهنگي خالقيت، كرامت، هدف، كامل، انسان طبيعت، و محيط اختيار، آزادي،
 صورت به تشابه اين اما. شد ديده شباهت اسالم محوري- مرجع مكتب و اسالم بين دروني هدايت
 تفاوت ،»محوريت« مولفه در البته. دارد وجود درجاتي هاي تفاوت ها، مولفه از برخي در و نبوده كامل
 در با راجرز، محوري- مراجع رويكرد كه آيد مي نظر به ،نهايت در ،ليكن. شود مي ديده اي ريشه هاي

. باشد داشته را اسالمي- ايراني فرهنگ در پذيري بومي قابليت ها، شباهت نظرگرفتن
 

 : مراجع محوري، انسان شناسي، راجرز، اسالم، علوم انساني.كليد واژه ها

                                                 
 شيراز دانشگاه علمي هيئت عضو- �
 شيراز دانشگاه تربيت و تعليم فلسفه و تاريخ ارشد كارشناس- �
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 با آموزش و پرورش تطبيقي تبيين و بررسي رابطه فلسفه تعليم و تربيت

 
97Fشهناز شهبازي

� 
 

بررسي تاريخ تحول نظام هاي آموزشي موفق جهان نشان مي دهد كه به منظور تحقق موفقيت، اغلب از 
مطالعات و پژوهش هاي تطبيقي در زمينه ي آموزش و پرورش بهره گرفته اند. آموزش و پرورش 

تطبيقي و فلسفه تعليم وتربيت دو گرايش علمي مجزا در مجموعه دانش آموزش و پرورش هستند كه 
هر كدام داراي تعريف، ساختار و روش هاي مشخص و مستقلي مي باشد. پژوهش حاضر با كنار هم قرار 
دادن اين دو، زمينه هاي ارتباط آموزش و پرورش تطبيقي و فلسفه تعليم و تربيت را بررسي مي كند و 
با گشودن زمينه بحث، از ارتباط ميان آنها سعي در ايجاد زمينه فكري جديدي دارد. آموزش و پرورش 
تطبيقي متاثر از ساير علوم مي باشد و محققان فقط از يك رشته علمي در تحليل وقايع استفاده نمي 

نمايند و نوعي گرايش به تحليل بين رشته اي يا چند رشته اي در آن وجود دارد. اگر چه فلسفه در كار 
آموزش و پرورش تطبيقي مفاهيم ضمني فراواني به وحود مي آورد و نيز متخصصين آموزش و پرورش 

تطبيقي به بررسي هاي فلسفي بي توجه نيستند، لكن نقش فلسفه در آموزش و پرورش تطبيقي به 
روشني در كانون توجه قرار نگرفته است. يكي از جنبه هاي اين عدم وضوح توسعه نايافتگي ارتباط 

ميان رشته فلسفه تعليم و تربيت و آموزش و پرورش تطبيقي است. تحقيق حاضر از نوع اسنادي بوده 
است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه فلسفه تعليم و تربيت، نيازمند بعد تطبيقي، و آموزش و پرورش 

تطبيقي، نيازمند بعد فلسفي است. رويكرد فلسفي تطبيقي به مطالعات آموزش و پرورش بايد به صورت 
گفتگويي شكل يافته، حساس وانتقادي باشد. بر اين اساس ارتباط ميان اين دو حوزه در سه حالت 

 نيازها ،مشكالت و فرصت ها قابل طرح مي باشد .
 

  فلسفه تعليم و تربيت، آموزش و پرورش تطبيقي، نيازها، مشكالت، فرصت ها، ارتباط.كليد واژه ها:

                                                 
 - دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه شاهد�
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 تبيين داللت هاي تربيتي آراي مكاتب كالمي اسالمي در باب عقل و اراده
 

98Fمحمد شهرياري

� 
 

انسان، طبيعت و افعال او، عقل، ايمان، اراده و اختيار، و تكليف، در زمره مباحث مهم علم كالمند. اين 
مباحث از جمله مسائل  اساسي «فلسفه تربيت» و نظريه تربيتي نيز محسوب مي شوند. از اين رو، كالم 
و بحث هاي كالمي از جمله آبشخورهاي مهم نظريه «تربيت اسالمي» خواهد بود. از سوي ديگر، تمايز 

آراي تربيتي متكلمان شاخص مانند خواجه نصيرالدين طوسي، امام محمد غزالي و نظاير آنان، به 
هاي كالمي آنان در عالم عقايد  روشني گواه اين مطلب است كه آراي تربيتي بسيار وام دار گرايش

اسالمي است. بنابراين، كالم مي تواند پشتوانه مناسبي براي الگوهاي تربيتي فراهم نمايد. نگاهي گذرا 
بر شكل گيري فرق كالمي در اسالم و اصول مكاتب كالمي، خصوصا ديدگاه هر مكتب كالمي درباره 

 بخش هاي آغازين اين مقاله را تشكيل مي دهد؛ در ادامه تاثير هر ديدگاه كالمي- در "اراده" و "عقل"
باب عقل و اراده- در آراي تربيتي متكلمان بنام هر مكتب را تبيين و مقايسه كرده ايم؛ در اين ميان به 

سه مكتب كالمي شاخص در اسالم يعني معتزله، اشاعره و شيعه اماميه پرداخته ايم و به ترتيب آراء 
تربيتي قاضي عبدالجبار معتزلي، امام محمد غزالي و خواجه نصرالدين طوسي - به عنوان متكلمان 

 صاحب سبك اين سه گرايش كالمي- مورد توجه قرار گرفته است.  
 

  كالم، عقل، اراده، تربيت اسالمي، فلسفه تربيت.كليد واژه ها:

                                                 
  - دانشجوي ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران�
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 ؛"اجتماعي تيترب فلسفه" نيتدو

  معاصر هجامعدر  "چالش ناكارآمدي فلسفه تربيت"مواجهه با ي براراهبردي بديع 
 

  �99Fيقمصر زادهصادق رضايعل دكتر
 

 مثابهبه را ديگر مصداقي "فلسفه تربيت"  بايد براي"تربيت فلسفه چالش ناكارآمدي"براي مواجهه با 
 ناظر مدلل و معتبر گزارههاي از مدون مجموعهاي« قالب   درتا ميريبگ نظر در "اجتماع تربيتي فلسفه"
 ساماندهي و هدايت راهنماي نظريِ چهارچوب منزله به، تربيت چگونگي و چرايي چيستي، تبيين به

 و تربيتي گوناگون برنامههاي و فعاليتها انواع بين انسجام و هماهنگي ايجاد جهت در »،تربيت انواع
 اي جامعه مقتضيات  ديگرو ارزشي و فكري نظام و فرهنگ با آنها ميان شايسته رابطهي برقراري

 شخصيِ و حرفه اي، مستلزم چرخشي آشكار از بعد  اين مجموعه. هرچند تدوينباشد آفرين نقش معين،
چالش "، ولي مي توان آن را راهبردي مناسب براي مواجهه با  آن استعموميِ به بعد "فلسفه تربيت"

توجه  بايد به اين موارد  "اجتماع تربيتي فلسفه"در تدوين به شمار آورد.  اما "ناكارآمدي فلسفه تربيت
شرايط و مقتضيات  فرهنگي و اجتماعي جامعه  و ديگر مقبول ارزشي  نظامو فكري مباني )1: (شود

انعطاف پذيري  )3. ("تيترب فلسفه" و بعد حرفه ايي نظر تيظرف از  الزميمندبهره )2مورد نظر. (
نسبت به فلسفه تربيتي شخصي آحاد مربيان و فلسفه  تربيتي خاص انواع تربيت و مؤسسات تربيتي. 

ي عمل  والتزاميعموم وافقت )5(  وتيترب انيجري روشيپ در فعلي و يهاچالش و مسائل )4(
فلسفه " اشاره به ابعاد و گستره از پس مقاله نيا  نسبت به مفاد آن.تربيت اندركاران جرياندست
 و ازد پرديم آن  ويژگي هايو هالفهؤح ميتشر و "اجتماعي تيترب فلسفه "نيتدوداليل  نييتب ، به"تربيت
ي اسالمي جمهور در تيترب فلسفه"ي ختشنا روشدر پرتو اين بحث نظري، برخي از خصوصيات  سپس

   را تبيين  مي نمايد."رانيا

 

«فلسفه  : مولفه ها و ويژگي ها؛اجتماعي تيترب فلسفه فلسفه تربيت: چالش ناكارآمدي؛ :كليد واژه ها

 تربيت در جمهوري اسالمي ايران»: خصوصيات روش شناختي.

                                                 
  عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس-1
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 تدوين الگوهاي نظري؛ راهكاري مناسب براي ايجاد ارتباط بين نظريه و عمل تربيتي

 
100Fدكتر عليرضا صادق زاده قمصري

�  
101Fدكتر محمد حسني

� 
 

مساله پيچيده شكاف بين نظريه و عمل مواجهيم. در  مواجهه با  امروزه در تمامي دانش هاي كاربردي
با مسئله لزوم پردازش نظريه هاي جهان شمول، به طور كلي تا كنون دو رويكرد پذيرش مطلق (نظريه 
گرايي جهان شمول) و عدم پذيرش مطلق (بومي گرايي مسئله محور) مد نظر قرار گرفته است. در اين 

مقاله پس از نقد اين دو رويكرد متعارض، رويكرد نوي معرفي و تبيين مي گردد كه در مجموعه 
مطالعات نظري طرح تدوين سند ملي آموزش وپرورش ابداع، طراحي و به كار گرفته شده است. در اين 
رويكرد از طريق مطالعه انتقادي نظريه هاي مختلف در يك حوزه مشخص و پردازش تركيبي سازوار از 

 متناسب با شرايط و مقتضيات بومي و محلي مورد توجه قرار مي گيرد. "تدوين الگوهاي نظري"آنها، 
 متشكل از عناصر مربوط به جريان تربيت و روابط استطرحواره مفهومي نظام مندي "الگوي نظري 
هاي  پاسخمباحث نظري رايج،   با تكيه بر  مباني و مفروضات فلسفي مستدل و نقدميان آنها كه

 در  شرايط و موقعيت هاي خاص را براي شناخت و هدايت عمل تربيتيو رضايت بخشي مستدل 
 كه  مي توانند به مثابه ي پشتوانه ي نظري استواري براي حل مسائل و فراهم مي آورد(بومي- محلي) 

 در نتيجه مي توان اين رويكرد را به لحاظ روش شناختي به منزله ي ."چالش هاي عملي به كار آيند
حد واسطي  بين تحقيقات نظري آكادميك و پژوهش كاربستي محض و سازوكاري مكمل براي آنها 

دانست. در اين  مقاله مفروضات روش شناختي اين رويكرد و چگونگي طراحي و تدوين الگوهاي نظري 
تربيتي  در دو سطح كالن و خرد متناسب با شرايط و اقتضائات  فرهنگي واجتماعي جمهوري اسالمي 

ايران،  با اشاره به تجربه ي مطالعات نظري سند ملي آموزش وپرورش، به روش تحليلي و توصيفي 
 تشريح شده است.

 

  روش شناسي تحقيق تربيتي، شكاف نظريه و عمل، الگو هاي كالن، الگوهاي خرد.كليد واژه ها: 

                                                 
 عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس                                     - دكتراي فلسفه تعليم وتربيت و�
 - دكتراي فلسفه تعليم و تربيت و عضو هيئت علمي موسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي                                                �
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 گيري از رئاليسم گرايي با بهره بررسي مباني معرفت شناختي سازنده

 
102Fدكتر مسعود صفائي مقدم

� 
103Fدكتر محمد جعفر پاك سرشت

� 
104Fدكتر پروانه ولوي

� 
 

تحليل مباني معرفت شناسي سازندهگرايي با عنايت به رئاليسم است و روش به كار هدف اين مقاله 
سازنده گرايي از دو رويكرد عمده ي روانشناختي و اجتماعي گرفته شده در آن تحليلي-انتقادي است. 

داند و  ميساخت معرفت را ذهني، شخصي و فردي گرايي روانشناختي،  تشكيل شده است. سازنده
داند. در  سازنده گرايي اجتماعي، دانش و معرفت را نتيجه تعامل اجتماعي و روش هاي فرهنگي مي
بررسي ويژگي هاي معرفت شناختي نظير ماهيت، متعلق، حدود، منابع و مالك معرفت در 

گرايي، مشخص گرديد كه سازنده گرايي در هيچ يك از اين ويژگي ها با رئاليسم و مكاتب  سازنده
سنتي شباهت ندارد و نتايج زير نيز استخراج گرديد: نخست، بر خالف مكاتب سنتي كه معرفت را 

گرايان اين محصول را دست نايافتني دانسته و  محصول ثابت فرآيند يادگيري مي دانند، سازنده
دهند و بر اين اعتقادند كه يادگيري درست عبارت است از حضور فعال  يادگيري را محور كار قرار مي

. دوم، درسازنده گرايي، معرفت شناسي در روانشناسي ادغام شده يادگيرنده در جريان ساخت معرفت
مي دانند.  معرفت گرايان با پيروي از كواين، فاعل شناسا را سازنده است. اين بدان معناست كه سازنده

جامعه شناسي نيز ادغام شده است، يعني در اين نظريه معرفت معرفت شناسي  در سوم، در اين ديدگاه، 

 . باشد ها و افكار اجتماع مي داراي هويت اجتماعي است و محصول ايده

 

  معرفت شناسي، سازنده گرايي، رئاليسم، روش تحليلي- انتقادي.كليد واژه ها:

                                                 
 - عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز�
 - عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز �
 - عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز�
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 "فضيلت محور السدر مكنتاير"نظريه اخالق 

  به مثابه واكنشي در برابر بحران اخالقي  مدرنيته
 

105Fدكتر معصومه صمدي

�  
  

عقالنيت "از ويژگي هاي مدرنيته حاكميت عقالنيت ابزاري در حوزه اخالق  است. افزايش حاكميت 
 درحوزه ي اخالق به حاكميت معيارهاي غير انساني در مناسبات انساني در مدرنيته  و سطحي "ابزاري

شدن و بحراني شدن زندگي  منجر شده است. سوالي كه در اين پژوهش مطرح است اين است كه 
 چگونه است ؟ "حوزه ي نظر"مقابله با اين بحران (بحران اخالقي كه ليبراليسم با آن مواجه است.) در 

براي رسيدن به اهداف پژوهش از روش تحليلي و اسنادي استفاده شده  روش اين پژوهش كيفي است.
اجتماع ". يافته هاي پژوهش حاكي از اين است كه از  منتقدان جدي مدرنيته در حوزه اخالق است

 است. وي در "السدر مكنتاير" هستند. از متفكران شناخته شده در حوزه اجتماع گرايان "گرايان
رويكردي نوتوميستي با توسل به نوعي ارسطوگرايي كه آكويناس نماينده ي آن است به  تعريفي نو از 

 پرداخت. مهم ترين ايده مكنتاير در مقابله با "غايت گرايانه و كاركردگرايانه انسان" و نگرش "سنت"
 در زندگي غايتمندانه براي انسان است. وي فردگرايي "بازگشت به ارسطو"بحران اخالقي ليبراليسم 

عاطفه گرايانه ي ليبرال را زير سوال برده و يادآور شده است كه ليبراليسم مفهومي غيرمنسجم از خود 
را مفروض گرفته است كه به بحران هاي اخالقي در جامعه دامن زده است. از اين جهت توجه به 

انديشه ي مكنتاير براي اصحاب تفكر و انديشه در ايران مغتنم است چرا كه انديشه ي فضيلت 
ارسطويي ارتباط نزديكي با فلسفه اسالمي و در سطحي ديگر با انديشه ديني دارد تا آن جا كه برخي از 
فالسفه ي ارسطوگرا نظير ابن سينا و يا ابن رشد و ديگران، خود مي توانند يكي از منابع فكري مكنتاير 

 و متفكراني نظير او در نظريه اخالق فضيلت محور باشند. 
 

 نظريه اخالقي، فضيلت، مكنتاير، بحران اخالقي، مدرنيته.كليد واژه ها: 

                                                 
 عضو هيئت علمي پژوهشكده تعليم و تربيت -1
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 بررسي رويكردهاي فلسفي فناوري اطالعات:

 بازنگري نقش و جايگاه فناوري اطالعات در تعليم و تربيت
 

106Fدكتر سعيد ضرغامي

� 
 

هدف پژوهش حاضر بررسي ديدگاه هاي فلسفي گوناگون درباره فناوري اطالعات به منظور بازانديشي 
نقش آن در تعليم و تربيت است. روش پژوهش نيز تحليل تطبيقي از رويكردهاي پژوهش كيفي است. 

ازهمين رو نخست ديدگاه هاي فلسفي گوناگون درباره فناوري اطالعات در دو رويكرد ابزارگرايي و 
تقديرگرايي جاي داده شده اند و پيامدهاي هر ديدگاه درباره نقش و جايگاه فناوري اطالعات در تربيت، 

مقايسه و بررسي شده است. رويكرد ابزارگرا، فناوري اطالعات را دارنده ي ارزش هاي فرهنگي يا 
اخالقي مخصوصي نمي داند و از همين رو پرسش اخالقي درباره ي به كارگيري فناوري اطالعات در 

تربيت را در نسبت با هدف هايي مي نگرد كه قرار است با بهره گيري از فناوري اطالعات برآورده شوند. 
از اين رو براي نمونه نمي توان گفت گسترش فناوري اطالعات، سبب گسترش برابري آموزشي و آزادي 

بيشتر مي شود. در برابر در رويكرد تقديرگرا، فناوري اطالعات بر بنياد نگرش فلسفي و ارزشي 
مخصوصي شكل گرفته و گسترش يافته است و از همين رو با ورود به نظام هاي آموزشي، قدرت 

مستقل خود را نيز وارد مي كند. نگرش كساني كه با خوش بيني از ويراني ساختارهاي نابرابر در تعليم 
و تربيت با ورود فناوري اطالعات سخن مي گويند يا كساني كه با بدبيني فناوري اطالعات را ويران 

كننده انديشه ژرف و گاه اخالق مي دانند، در اين رويكرد جاي مي گيرد. در ادامه با نقد رويكردهاي 
پيشين، رويكرد سازه زباني پيشنهاد شده است. در اين رويكرد فناوري اطالعات، از سويي همچون سازه 
اي اجتماعي نگريسته مي شود كه شكل گيري و گسترش آن محصول زبان و ارتباط آدمي بوده است و 

از سوي ديگر نقش و جايگاه آن در آينده تعليم و تربيت، وابسته به تفسير بازيگران اين قلمرو خواهد 
بود. در پايان برخي تلويح هاي كاربردي اين رويكرد به متخصصان و سياستگزاران آموزشي پيشنهاد 

 شده است.
 

  فناوري اطالعات، تعليم و تربيت، ابزارگرايي، تقديرگرايي، سازه زباني.كليد واژه ها:

                                                 
 - استاديار دانشگاه تربيت معلم تهران                                            �
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 نمودشناسي تجربه تحصيل در كارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت

 در دانشگاه تربيت معلم

 
107Fدكتر سعيد ضرغامي

� 
108Fپروين بازقندي

� 
 

هدف پژوهش حاضر بررسي تجربه ي تحصيل دانشجويان كارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت در 
دانشگاه تربيت معلم تهران مي باشد. براي درك تجربه زيسته دانشجويان از روش نمودشناسي تفسيري 

از رويكردهاي پژوهش كيفي بهره گرفته شده است. نمونه ها با بهره گيري از نمونه گيري هدفمند از 
ميان دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد كه دست كم سه نيم سال تحصيلي را پشت سر گذارده اند، 
انتخاب شدند كه پس از اشباع اطالعاتي، تعداد آن ها به هفت نفر رسيد. داده ها از راه مصاحبه ژرف 

نيمه ساختار يافته و مشاهده هدفمند جمع آوري شد و سپس نگاشته و به روش ون منن تحليل گشت. 
بر بنياد يافته هاي پژوهش مي توان تجربه اين دانشجويان را در سه بخش نگرش درباره رشته، 

واحدهاي درسي، و اساتيد دسته بندي و توصيف كرد. نگرش درباره رشته، دربردارنده عالقه مندي 
نخستين، رضايتمندي واپسين، بازار كار و آگاهي درباره ي چيستي، اهميت و جايگاه رشته شد. نگرش 

درباره واحدهاي درسي، ارتباط واحدهاي درسي با رشته و انسجام واحدها، روزآمدي واحدها و كتاب ها، 
واحدها يا موضوع هاي مورد نياز و پايان نامه را در برگرفت. نگرش درباره اساتيد شامل منش، ميزان 

دانش، روش تدريس و روش ارزشيابي قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان دهنده رضايت نسبي دانشجويان 
از برخي مؤلفه ها  به ويژه منش و دانش اساتيد و نارضايتي نسبي از برخي ديگر از مؤلفه ها چون 

ناآگاهي درباره چيستي رشته، كم اهميتي آن، بازاركار نامناسب، نبود پيوند و انسجام ميان واحدها و 
موضوع هاي درسي، ناكارآمدي برخي واحد ها و خالء برخي ديگر از واحدها و موضوع هاي درسي، ابهام 
در انتخاب موضوع پايان نامه و روش هاي ارزشيابي برخي اساتيد است. در پايان بر لزوم بازنگري درباره 
 ي اهميت، جايگاه و واحدهاي درسي رشته فلسفه تعليم و تربيت تأكيد و كاربردهاي مطرح شده است. 

 
  فلسفه تعليم و تربيت، نمودشناسي تفسيري، كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم. كليد واژه ها:

                                                 
                                - عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم 1
  - دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت معلم �
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 نسبت آزادي و تربيت ديني
 

109Fمحمد ضيايي مويد

� 
110Fدكتر عليرضا رحيميان

� 
 

هايي است كه در يكي از علل اصلي انحراف جوانان، آماده نبودن آنان براي مواجهه صحيح با موقعيت
شرايط آزاد و خارج از كنترل والدين و مدرسه برايشان واقع ميشود. راه حلي كه عدهاي پيشنهاد مي 

كنند، خروج از تربيت گلخانهاي و استفاده از طرح واكسيناسيون است. عدهاي ديگر نيز اصالً تربيتي را 
كه مبتني بر تلقين و عدم تجربه ي آزاد كودك باشد، تربيت ندانسته و كودكمحوري را نه تنها راهحل 

مشكل ميدانند، بلكه غير آن را اصالً تربيت نميدانند. در اين مقاله با قبول وجود مشكالت كلي و 
همين مشكلِ خاص ِ ”عدم توانمندي“ِ جوانان در ”اخذ تصميمهاي درست و عمل به آن“، نشان خواهيم 
داد كه راهكارهاي پيشنهاد شده، اوال،ً به صورت مطلق تحقق ناپذير است، ثانياً، اگر دقيق طراحي نشوند، 

به علل مختلف از جمله مواجه شدن با تحريكات شديد دروني و بيروني و وارد آمدن فشارهايي كه 
تحمل آن از اراده و توان كودك خارج است، دچار تناقض خواهيم شد و آزادي داده شده عمالً باعث 

محدودتر شدن كودك در تربيت شدن ميشود. در انتها نيز بايد توجه داشت كه در تربيت ديني، هرگز 
 اجازه نداريم به روشها بيتوجه باشيم و ارتكاب گناه توسط متربي در فرآيند تربيت را مجاز بشماريم.  

 

  آسيب شناسي تربيت ديني، آزادي، كودك محوري، تربيت آزادي محور، پيشرفت گرايي.كليد واژه ها:

                                                 
 - دانشجوي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه تهران�
 - مدرس دانشگاه اصول دين�
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 تبيين مباني ارزش شناسي فلسفه تعليم و تربيت از ديدگاه اسالم
 

111Fمحمد شريف طاهرپور

� 

 
ارزش  ها ركن اساسي زندگي آدمي را تشكيل مي دهند و با تجلي در فرهنگ سازماني و جهت دهي به 

آن، نقش مهمي در نهادهاي اجتماعي از جمله نهاد آموزشي و تعامل عناصر مختلف آن دارند. از سوي 
به عنوان درون دادهاي نظام آموزشي نقش اساسي دارند.  متربيانديگر، ارزش ها در تكوين شخصيت 

بي توجهي به ارزش ها باعث ضعف شخصيتي متربيان خواهد شد. بر اين اساس، تبيين مباني 
ارزش شناسي فلسفه تعليم و تربيت از ديدگاه اسالم مسأله اي است كه در اين مقاله با روش توصيفي- 

 و داللت تحليلي به آن پرداخته شده است. نتايج به دست آمده از اين تحقيق در مباني ارزش شناسي
ارزش هاي الهي مبدأ و مقصد تربيت علي االطالق بودن خداوند ( عبارت است از: خير هاي تربيتي

اعتباري بودن ارزش ها (اعتبارسازي، اعتباريابي، تحليل )؛ اسالمي، مستمر بودن تربيت، ارزيابي مستمر
نقادانه ارزش ها، فعال بودن مربي و متربي، اتخاذ معيار ارزش گذاري مناسب)؛ ثبات و تغيير در ارزش ها 

(فهم نظامند نظام ارزشي جامعه، تالش براي انتخاب صحيح ارزش ها)؛ عدالت (انسجام فعاليت هاي 
 تربيتي، تعليم و تربيت فراگير و توجه به تفاوت هاي فردي).

    

  مباني، ارزش شناسي، فلسفه تعليم و تربيت، اسالم، عدالت، اعتباري بودن.كليد واژه ها:

                                                 
  فردوسي مشهد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه دانشجوي دكتري- 1
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 فوكو دگاهيد ازي تيترب پژوهشي شناس روش
 

112Fمرضيه عالي

� 
 

 به مدرسه در ،فوكو مورد نظر وهيش به مدرن قدرتي ياب ردي چگونگي بررس مقاله، نياي اصل هدف
 رويكرد  يعنيفوكو،هاي  روش ،رو  از اين.است قدرت نظام به دهنده شكلي اصلي مكانها ازي يك عنوان

 ، در اين روش.، در خصوص آموزش و پرورش مورد تبيين قرار گرفته استديرينه شناسي و تبارشناسي
بنديهاي گفتماني حاكم بر كتابها، مواد  پژوهشگر جهت تحليل گفتمان تربيتي به شناسايي صورت

 گسستها و واژگونيهايي كه آنها در طول تاريخ طي مبتني برآموزشي و نوع دانش تربيتي پرداخته و 
 به رديابي عوامل غير گفتماني حاكم بر گفتمان تربيتي كه اساس تحليل گفتمان آموزش و ،نموده اند

مي پردازد. است پرورش از ديدگاه فوكو 
 

 آموزش و پرورش.  ديرينه شناسي، تبارشناسي،مدرن، قدرت تحليل گفتمان، : واژه هاكليد

                                                 
  - دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه فردوسي مشهد�
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 لزوم آشنايي معلمان با فلسفه تعليم و تربيت
 

113Fمليحه عرب هاشمي

� 
114Fمحبوبه سيدي

�  
115Fطلعت صباغ حسن زاده

�  
 

 مفروضاتي كه معلم درباره ي ماهيت انسان دارد در نوع برنامه، روش تدريس و فضاي مدرسه موثر 
در اين مقاله سعي شده به تببين اهميت و ضرورت داشتن تفكر و بينش فلسفي براي معلمان  است.

پرداخته شود.رويكرد اصلي روش اين پژوهش، رويكردي كيفي است و در انجام دادن آن از روش 
تعليم و تربيت ذاتا يك مساله فلسفي است و فالسفه بزرگ توصيفي- تحليلي بيشتر استفاده شده است. 

از زمان افالطون با مسائل مربوط به آن سروكار داشته اند. توجه به ديدگاه هاي فالسفه درباره ي 
واقعيت هستي، معرفت و ارزش، فهم ارتباط فلسفه با تعليم و تربيت را آسان تر مي نمايد. مثال تفكر 
درباره ي اين كه چه چيزي را مي توان شناخت و روش شناخت چيست، تنها يك قدم با هدف هاي 

مناسب براي تعليم و تربيت فاصله دارد. از اين رو، براي معلمان ارزشمند است كه با فلسفه هاي 
مختلف آموزش و پرورش آشنا شوند و برنامه هاي درسي و روش هاي تدريس را در ارتباط با ديدگاه 
هاي فلسفي خاص آنها شناسايي كنند. اين قابليت به مربيان كمك مي كند تا خط مشي ها و برنامه 
هاي آموزش و پرورش را مورد نقد و بررسي قرار دهند. وقتي كه مربيان از تشخيص چشم اندازهاي 

ايدئولوژيك و فلسفي كه منشاء اصالحات پيشنهادي به شمار مي آيند، ناتوان باشند، از نظر حرفه اي نه 
 قادر خواهند بود پيشنهادها را نقادي كنند و نه در عمل آنها را به كار بندند.

 

  فلسفه تعليم و تربيت ، معلمان، ديدگاه فلسفي، مفروضاتكليد واژه ها:

                                                 
 عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان- �
 عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان- �
 دستيار علمي دانشگاه پيام نور خراسان رضوي واحد قدمگاه- �
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 بررسي رابطه بين ميزان به كارگيري فناوريهاي آموزشي با

 باورهاي معرفت شناختي دبيران متوسطه شهر تهران
 

116Fدكتر محسن عظيمي

� 
117Fنجيبه شاه حسيني

�  
118Fدكتر اسماعيل نصيري

�  
119F ليال بهنام جام 

�  
 

 
به نظر مي رسد با وجود مجهز بودن برخي مدارس به انواع كامپيوترها و امكانات الكترونيكي آموزشي و 

كمك آموزشي هنوز در پاره اي از مدارس استفاده چنداني از اين وسائل و امكانات صورت نمي گيرد. 
پژوهش حاضر براي بررسي اين موضوع انجام گرفت. با استفاده از روش تحقيق ميداني و به كارگيري 

ابزار پرسش نامه، باورهاي معرفت شناختي دبيران سه منطقه آموزش و پرورش در شمال، مركز و 
جنوب شهر تهران مورد بررسي قرار گرفت. ميزان به كارگيري فناوريهاي نوين آموزشي توسط اين 
دبيران نيز بررسي و تعيين گرديد. يافته ها حاكي از آن است كه ديدگاههاي فردي دبيران به طور 

معناداري با ميزان به كارگيري اين فناوريها توسط آنان در كالسهاي آموزشي شان مرتبط است. در 
صورت عالقه مسئوالن ذيربط براي به كارگيري فناوريهاي نوين آموزشي توسط دبيران، ايجاد ديدگاه 

 مثبت در دبيران مربوطه در اين زمينه، ضروري به نظر مي رسد.                                                    
 

  تكنولوژي آموزشي، تدريس، آموزش و پرورش تهران، باورهاي معرفت شناختي.كليد واژه ها:

                                                 
 عضو هيات علمي دانشگاه شاهد- �
 دانشجوي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش- �
 عضو هيات علمي دانشگاه شاهد- �
 دانشجوي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش- �
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 فلسفه تربيت اخالقي از منظر حقوق بشر

 
120Fدكتر جميله علم الهدي

� 

 
هدف از تحقيق حاضر دستيابي به تبييني از حقوق بشر است كه با تربيت ديني و اخالقي سازگار باشد. 

برداشت رايج از حقوق و آزادي هاي اساسي با تربيت اخالقي كه بر ارزش هاي ويژه اي متمركز است، 
سازگاري ندارد؛ اصل آزادي عقيده مقتضي پرهيز از تحميل گرايشهاي ارزشي و الگوهاي رفتاري مربيان 

به شاگردان مي باشد. حق حيات، حق مالكيت، آزادي بيان، آزادي عقيده و غيره، مقتضي تأمين لوازم 
زندگي عادي روزمره شهروندان، به دور از هر نوع تحميل الگوها و قواعد رفتاري از سوي اشخاص و 
نهادهاست. بنابراين، مداخله هاي تربيتي خانواده و مدرسه بايد به سالمت و بقاي فرد محدود باشد و 

آموزش علم و مهارتهاي الزم براي زندگي در محيط اجتماعي محتمل آينده را تأمين كند. محدودسازي 
آزادي هاي فردي و تحميل ارزش ها و الگوهاي رفتاري در طبيعت آموزش نهفته است. با توجه به اين كه 

مرز آزادي فردي، حقوق ديگران است، تحميل هاي صورت گرفته از سوي آموزش اخالق شهروندي، 
موجه تلقي مي شود. با اين همه، آموزش شهروندي كه معطوف به  ارزشها، هنجارها و الگوهاي رفتاري 

مورد قبول هيئت حاكمه است، به واقع، اسباب گسترش استبداد تربيتي دولت ها را فراهم نموده است. 
آموزش اجباري رسمي دولتي شامل تلقين گسترده ارزشهايي است كه بازتاب آن در برنامه هاي توسعه 

و ساختار شهرهاي بزرگ صنعتي مشاهده مي شود و مشتمل بر نوعي تربيت اخالقي نا آشكار است. 
طبيعت هنجارين تعليم و تربيت و رخنه ارزشهاي  اخالقي در انواع تعليم و تربيت، مقتضي برخورد واقع 

بينانه و ارزيابي دقيق تري از صحت برداشت هاي رايج در باره حقوق بشر است. تفسيري متفاوت از 
انسان و هويت اجتماعي او، امكاني براي عرضه تبييني از حقوق بشر مي گشايد كه نه تنها با ماهيت 

ارزشي تعليم و تربيت و ذات هنجارين آموزش، در تعارض نيست، بلكه تربيت اخالقي و ديني به مثابه 
 يكي از حقوق اساسي شهروندان تلقي مي شود. 

 

 حقوق بشر، آزادي، تربيت اخالقي، حيات، كمال.كليد واژه ها: 

                                                 
 - عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي �
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 چيستي و چرايي رويكردهاي تلفيقي با تاكيد بر رويكرد ميان رشتهاي در آموزش
 

121Fميكاييل علي پور

�  
122Fعليرضا مطلبي فرد

� 
 �123Fىناصر يعقوب نژاد

 
 طي ساليان متمادي آموزش در قالبي خاص با موضوعات مشخص صورت ميپذيرفته است كه از آن به

 موضوع محوري يا ديسيپلين نام برده ميشود. اما امروزه پيشرفت علوم مختلف، پيچيدهتر شدن عنوان
شمول  ابعاد زندگي انسان و لزوم برقراري عدالت و دموكراسي توجه را از ديدگاه موضوع محور با دايره

تر سوق داده است كه از آن تعبير به رويكردهاي  تر و وسيع  به رويكردهايي با فراگيري جامع،محدود
عبارت اند از فرآيند همكاري علوم مختلف براي حل مسائل كه تلفيقي رويكرد هاي تلفيقي ميشود. 

چرايي  به تشريع فلسفه وابتدا شامل انواع گوناگوني ميشود. مجال حاضر در پي آنست تا اين خود 
 پرداخته و سپس به دليل اهميت رويكرد ميان ظهور رويكردهاي تلفيقي و بررسي مختصر انواع آن

اي مينهها و داليل ظهور، بايستهها و محاسن گزينش رويكرد ميان رشتهز به واكاوري رويكرد، رشته اي
 ا مورد نظر قرار دهد. ردر آموزش پرداخته و موانع محققان در گزينش اين رويكرد 

 

 .اي: ديسيپلين، رويكردهاي تلفيقي، رويكرد بين رشتهاي، آموزش بين رشتهكليد واژه ها

                                                 
 - دانشجوي كارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي درسي دانشگاه تربيت معلم تهران1
 - دانشجوي كارشناشي ارشد رشته مديريت آموزشي دانشگاه تربيت معلم تهران 2
 - دانشجوي كارشناشي ارشد رشته مديريت آموزشي دانشگاه تربيت معلم تهران 3
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 نقش و مسئوليتهاي معلم در تعليم و تربيت مبتني بر فناوري
 

124Fدكترابوالفضل غفاري

� 
125Fفاطمه ارفع بلوچي

� 
126Fمنيره صالحي

� 
 

اين مقاله درصدد بررسي و تبيين تهديدهاي متقابلي است كه از جانب معلم و فناوريهاي نوين نسبت 
به يكديگر احساس ميشود. به اين منظور الزم است قلمرو و قابليتهاي هر يك از اين دو عنصر، 

مشخص شوند؛ آنگاه امكان جايگزيني هر يك به جاي ديگري مورد كاوش واقع شود. نتيجهگيري 
نهايي موكول به بررسي اين امكان و شرايط آن است. طراحي راهبردي براي بسترسازي فناوري 

-اطالعات در سيستم هاي آموزشي اخير، مستلزم پذيرش روش آموزشي فراگيرمحور ميباشد. در اين 
صورت معلم بايد فراگيران را دريافتكنندگان صرف اطالعات نداند، بلكه آنان را سازنده اطالعات در نزد 

خود و به كمك ديگران، انديشهورز، فعال، توضيحدهنده، تفسيركننده، پرسنده و شركتكننده در 
مسايل جمعي بداند. همچنين نقش معلم نيز، از انتقالدهنده ي دانش، تنها به يكي از منابع كسب 
-دانش، تسهيلكننده، راهنما، شريك و گوشدهنده به دانش ساخته شده به وسيله ديگران، تغيير مي
يابد. معلم با ايجاد فضاي عاطفي و معنوي مناسب در كالس، انگيزههاي دروني الزم را در فراگيران 

تقويت مي نمايد و اين بايد در موقعيتهاي واقعي و در مواجهه با انسانها رشد مييابد نه در فضاي 
آموزش مجازي. رشد جنبه اجتماعي انسان و تربيت شهروندي اجتماعي و نيز برخورداري از ارزشهاي 

اجتماعي و اخالقي، بهعنوان هدفهاي آموزش و پرورش نيز در حضور معلم و همساالن به صورت 
بارزتري توسعه مييابد. بر اين اساس، بهنظر ميرسد نقش معلم بهدليل تأثير بهسزايي كه در تربيت 
انسان فرهيخته، حتي در آموزشهاي مبتني بر فناوري و در يادگيريهاي الكترونيكي دارد، غير قابل 

 حذف شدن است.
 

 : فناوري،  يادگيري الكترونيكي،  نقش معلم، آموزش مجازي.كليد واژه ها

                                                 
 - عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد�
 - دانشجوي كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي  �
 - دانشجوي كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي  �
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  تعليم و تربيته يفلسفزه وح نخبه گرايان فرهنگي در يبررسي آرا
 

127Fدكتر فاطمه زيبا كالم

� 
128Fمحمد مهدي صفري

� 
 

هاي آگاهانه و   فعاليته ي«آموزش و پرورش» كه در نگاهي مقدماتي شايد بتوان گفت مجموع
پيشينيان خود و ارتقاي كيفيت زندگي ياري  غيرآگاهانه است كه ابناي بشر را در آموختن تجارب

 تر مي  بشري دارد و مسائل آن روزانه افزونه ي انديشه ي طوالني در حوزه ي رسانده است، سابق
 «فرهنگ» و «آموزش و پرورش» در ارتباط با يكديگر در ديدگاه ه يگردد. بررسي مسائل دو حوز
هاي تاثير پذيري  هاي متفاوتي يافته است. با توجه به اين كه بهترين سال انديشمندان مختلف بازتاب

ه ست نظرات مربوط به موضوع فرهنگ ب اشود، ضروري غالب افراد جامعه در نظام آموزشي سپري مي
 ه يدقت بررسي شده و از دستاوردهاي آن براي ارائه راهكارهاي مناسب آموزشي استفاده شود. مقال

 آنان از آرنولد آغاز شده و با ه يپردازد كه سلسل مي حاضر به بررسي ديدگاه «نخبه گرايان فرهنگي»
«آموزش و  و  اينان تعاريف خاصي از «فرهنگ».يابد يس، بنتاك، بلوم و اسكروتن ادامه ميااليوت، ليو

گذاري فرآورده هاي فكري و هنري بشر،  پرورش» داشته و معتقدند به هنگام انتقال فرهنگ با ارزش
  ه يدانيم كه صحن شود. مي بايد به انتقال موثر آنهايي پرداخت كه موجب فرهيختگي افراد مي

 هاي استكباري با هدف سلطه و صاحبان سرمايه با اهداف مادي مي ها مورد توجه دولت فرهنگي ملت
پردازند. نتايج زيانبار  ها مي   فرهنگي ملته يباشد. اينان براي رسيدن به اهداف خود به تغيير ذائق

طلبد. آميختن ذهن و روح   سالحي همجنس مي،گروه نيز آشكار است و مبارزه با آن همكاري دو
جوانان با آثار فرهنگي و دروني سازي آنها مي تواند ذائقه ي فرهنگي آنان را تعالي بخشيده و سپر 

مناسبي در برابر هجوم فرهنگ مبتذل باشد. 
 

 . نخبه گرايان فرهنگي، آموزش و پرورش،: فرهنگهاكليد واژه

                                                 
 - عضو هيئت علمي دانشكده علوم تربيتي داشگاه تهران �
  - كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش، مربي امور تربيتي�
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 جايگاه و اهميت  فلسفه تعليم و تربيت بين فلسفه هاي مضاف
 

129Fدكترمحسن فرمهيني فراهاني

� 
130Fسلمان رضوانخواه

� 
 

 هدف مقاله ي حاضر تالشي در جهت پي بردن به تفاوت هاي  موجود بين فلسفه هاي مضاف با تاكيد 
بر مشخص كردن جايگاه فلسفه ي تعليم و تربيت بين اين فلسفه ها است. يكي از راه هاي پي بردن به 
اختالفات ،مقايسه يا مقابله ي آنان با يكديگر است. روش اين مقاله  به عنوان يك مطالعه ي تطبيقي، 

روش معروف جرج بردي است كه روشي توصيفي بوده و در چهار مرحله ي توصيف، تفسير، همجواري 
و مقايسه صورت مي گيرد. در اين مقاله، تاريخچه، اهداف، روش ها و اهميت فلسفه هاي مضاف كه 

عبارتند از: فلسفه ي علم، فلسفه ي سياست، فلسفه ي اخالق و  فلسفه ي تعليم و تربيت، هركدام  در 
جداول جداگانه توصيف شده، سپس در مقام  مقايسه، جايگاه فلسفه ي تعليم و تربيت در ميان آن ها 
از نظر مولفه هاي فوق مشخص شده است. از عمده نتايج پژوهش حاضر مي توان به اين موارد اشاره 

- اهداف 2توجه به فلسفه ي تعليم و تربيت هرگز مورد غفلت فيلسوفان و مربيان نبوده است.  -1كرد: 
فلسفه ي تعليم و تربيت نسبت به اهداف ساير فلسفه هاي مضاف مطرح  شده، از جايگاه باالتري 

- روش «مطالعه نظريات و علوم مرتبط و استنطاق نظريه ي تربيتي» كه در فلسفه ي 3برخوردار است. 
تعليم و تربيت مورد استفاده قرار مي گيرد، نسبت به ساير روش هاي مورد استفاده در فلسفه هاي 

- ضرورت فلسفه ي تعليم تربيت به مراتب بيشتر از ساير فلسفه هاي 4مضاف كارايي بيشتر دارد. 
 مضاف است. 

 

  فلسفه مضاف، فلسفه تعليم و تربيت، فلسفه علم، فلسفه سياست، فلسفه اخالق.كليد واژه ها:

                                                 
 - استاديار دانشگاه شاهد�
  - دانشجوي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه شاهد�
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 روش و ماهيت آن در فلسفه تعليم و تربيت

 
131Fدكتر يحيي قائدي

� 
 

مفهوم روش با ماهيت بسياري از رشته هاي دانش همبسته شده است. در ساده ترين تعريف روش 
مجموعه اقدامات منظمي است كه به پژوهندگان آن رشته  كمك مي كند تا از طريق آن به سواالت 
خود پاسخ دهند. سواالتي كه در پي كشف و فهم وقايع هستند. اما جستجوي واقعيت متاثر از تعريف 

آن و آن تعريف نيز متاثر از نوع نگرش به جهان است. از اين رو اين مقاله در پي آن است تا به پرسش 
اساسي زير پاسخ دهد: فلسفه ي تعليم و تربيت در چه صورتي و چگونه به روش احتياج دارد؟ براي 
پاسخ به اين سوال ابتدا بايد ماهيت روش را مورد كاوش قرار داد و به اين سوال پاسخ داد كه آيا به 

روش ويژه اي در فلسفه و فلسفه تعليم و تربيت احتياج است يا خير؟ چه، از نظر برخي فالسفه، فلسفه 
امري شخصي تلقي شده و روش آن نيز الجرم شخصي خواهد بود بر خالف آنچه كه در ساير رشته  ها  

مرسوم است و روش عموميت دارد و قابل  تكرار براي متخصصان آن رشته است. درعين حال برخي 
ديگر  روش ها يي را استفاده مي كنند و به دنبال آنند كه آن ها را عمومي سازند. اين سواالت و تقابل 

ها و نيز موارد ديگري در باره  علت متعدد شدن روش ها و نيز  مباحثي در باره آنچه روش هاي فلسفي 
 ناميده مي شود در اين مقاله مورد برسي قرار خواهند گرفت.

 

  روش هاي فلسفي، فلسفه روش، روش هاي فلسفي در تعليم و تربيت.كليد واژه ها:

                                                 
 عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم -1
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 تبيين چالش هاي معرفت شناختي روش تدريس پروژه

 از منظر معرفت شناختي فلسفه تربيت اسالمي
 

132Fعلي كريمي گيلده 

� 
 

بررسي تكاليف ارائه شده به دانش آموزان بيانگر گسترش كاربرد روش پروژه در مدارس ما و در پايه 
هاي مختلف تحصيلي است كه البته چندان موفق نبوده است. از سوي ديگر نظر متخصصان تعليم و 

تربيت درباره لزوم به كارگيري اين روش در دوره هاي اوليه ي تحصيلي متناقض بوده و وجود معياري 
را براي تصميم گيري نهايي مي طلبد. مهم ترين اين معيارها مباني معرفت شناختي تربيت اسالمي 

است. تبيين چالش هاي معرفت شناختي اين روش از منظر مباني معرفت شناختي فلسفه تربيت 
اسالمي، دو كمك شايسته در رفع مشكالت مذكور مي نمايد: نخست آنكه ضمن آگاهي دادن به 

معلمان پيرامون مباني اساسي روش پروژه، برداشت هاي سطحي و اشتباه از اين روش را كاهش مي 
دهد. دوم آنكه حدود و ثغور و كم و كيف استفاده از اين روش را  در تعليم و تربيت اسالمي روشن مي 

كند. تبيين اين دو مورد هدف اصلي اين پژوهش است. روش به كار رفته در اين تحقيق، تحليل 
اسنادي است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه برخي از مباني معرفت شناختي اسالمي همچون 
برداشت وحدت گرايانه از علوم به عنوان نشانه و آيه، اولويت انگيزه هاي دروني يادگيرنده، توجه به  

سودمندي دانش هاي اعتباري از جمله مواردي است كه استفاده از روش تدريس پروژه را مورد حمايت 
مشروط قرار مي دهند. اما لزوم مطابقت شناخت با امر واقع، توجه به نقش اساسي عقل، تسلسل و 

ترتب ساختارهاي دانش و اولويت برخي علوم، توجه به حفظ و انتقال سنت، تاييد منابع و روش هاي 
متعدد شناخت و توجه به ثبات علم، از جمله مباني معرفت شناختي اسالمي است كه در تضاد با كاربرد 
اين روش تدريس مي باشند. در نتيجه، كاربرد روش تدريس پروژه صرفا با مالحظاتي اعتقادي، نگرشي 

 و روشي براي دستيابي به علم حقيقي در مقاطع تحصيلي باالتر توجيه شدني است. 
 

 مباني معرفت شناختي، فلسفه تربيت اسالمي، روش تدريس پروژه.كليد واژه ها: 

                                                 
  - كارشناس ارشد فلسفه آموزش و پرورش�
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 تبيين فلسفي جهاني شدن و تاثير آن بر چيستي تربيت

 با نظر به مباني فلسفي آموزه هاي ديني اسالم

 
133Fدكتر سوسن كشاورز 

� 
 

تغييرات رخ داده در عرصه جهاني، تأثيرات فلسفي مهمي را به دنبال داشته است. از نظر معرفت 
شناسي، مشكالت جهاني مثل تخريب محيط زيست و بحران هاي مالي موجب توجه به و بررسي بيشتر 

محدوديت ها و خطرهاي بالقوه عقل گرايي شده است. از نظر هستي شناسي، جهاني شدن معاصر 
موجب ترويج برداشت متفاوتي از دنيا شده،  همچنين درك متفاوتي از سرعت و تغيير شكل گرفته 
است. در زمينه زيبايي شناسي،  جهاني شدن باعث تسهيل ظهور شكل ها و برداشت هاي جديد از 
زيبايي شده است. به نظر مي رسد تحوالت حاصل از پديده ي جهاني شدن در تمامي ابعاد فلسفي 

هستي شناسي ، معرفت شناسي و ارزش شناسي پيامدهايي را براي نظام تعليم و تربيت به همراه داشته 
است. اين مقاله تالش دارد با طرح مباحث نظري،  تغييرات رخ نموده در جهان معاصررا از نظر فلسفي 
تبيين نمايد؛ سپس با نظر به مباني هستي شناسي، معرفت شناسي و ارزش شناسي مورد نظر در آموزه 
هاي دين اسالم، چگونگي تاثير مباني فلسفي مطرح در وضعيت فعلي جهاني را بر چيستي تربيت مورد 

 تحليل قرار دهد. 
 

  جهاني شدن، مباني فلسفي، آموزه هاي دين اسالم، چيستي تربيت.كليد واژه ها:

                                                 
 - عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم1
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 فلسفه تعليم و تربيت كودكان استثنايي با تأكيد بر آموزه هاي ديني اسالم

 
134Fدكتر سوسن كشاورز

� 
135Fمهدي اكبري جعفرآبادي

� 
 

تعليم و تربيت يك حق الهي براي انسان است كه مي بايد در هر جامعه اي بستر تحقق آن فراهم گردد و 
هر يك از آحاد جامعه متناظر با تفاوت ها و توانمندي هاي خويش،  از آموزش و پرورش مناسب 
برخوردار گردد. از آنجايي كه اصل عدالت يكي از مهم ترين ارزش هاي اجتماعي مورد تأكيد در 

آموزه هاي ديني اسالم مي باشد قطعًا  اهتمام خاص به تعليم و تربيت تمامي افراد جامعه مي بايد جز 
 درصد از 15 الي 10اولويت هاي نظام جمهوري اسالمي ايران قرار گيرد. مطابق با آمارهاي بين المللي، 

افراد جامعه را كساني تشكيل مي دهند كه به لحاظ تفاوت هاي محسوس فردي نيازمند دريافت 
برنامه هاي آموزشي ويژه مي باشند. كودكان استثنايي نيز گروهي از اين افراد هستند كه به دليل 

نارسايي هاي جسمي، ذهني و رفتاري نيازمند دريافت خدمات خاص آموزشي، پرورشي و توانبخشي 
مي باشند. سياست گذاري در امر تعليم و تربيت اين گروه از افراد مستلزم دارا بودن نقشه ي راه و 

معيارهاي مشخص براي اعمال سازوكار مناسب مي باشد كه در هر جامعه اي متناظر با مباني ارزشي و 
فرهنگي كه به نوعي از فلسفه حاكم بر تعليم و تربيت آن جامعه نشأت مي گيرد اين نقشه راه ترسيم 
مي گردد. در همين راستا در اين نوشتار تالش شده است تا با توجه به مجموعه قضاياي مدلل فلسفي 

در سه عرصه انسان شناسي، معرفت شناسي و ارزش شناسي مطرح در آموزه هاي دين اسالم، 
چيستي(ماهيت)، چرايي(اهداف)، شامل هشت هدف و چگونگي (اصول)، شامل هشت اصل مرتبط با 

 تعليم و تربيت كودكان استثنايي تبيين گردد.

 

  كودكان استثنايي، آموزه هاي دين اسالم، فلسفه تعليم و تربيت.كليد واژه ها:

                                                 
  - عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم، معاون وزير و رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي1
 - كارشناس ارشد تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت، معلم دانش آموزان استثنايي2
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 چالش هاي فراروي فلسفه تعليم و تربيت نظام آموزشي جمهوري اسالمي ايران

 در مواجهه با يادگيري مبتني بر وب جهاني
 

136Fمرضيه كهندل

� 
137Fجواد خزايي

� 
 

 آنچه مسلم است چالش هاي بسياري فراروي نقطه برخورد فلسفه تعليم و تربيت نظام آموزشي 
كه مبتني بر سه محور فرهنگ و انديشه اسالمي، فرهنگ ملي و آرايش فرهنگي _جمهوري اسالمي 

 با فلسفه تعليم و تربيت حاكم بر فضاي _جامعه از حيث وجود خرده فرهنگ هاي مختلف قومي است
يادگيري مجازي و مبتني بر وب كه عموما متاثر از فرهنگ صنعتي غرب و فلسفه پست مدرنيسم است، 
وجود خواهد داشت. در اين مقاله سعي شده با روش تحليلي- توصيفي نقاط اشتراك و افتراق فلسفه ي 

تربيتي اين دو حوزه از نظر مباني اساسي تربيت (مباني هستي شناختي ، انسان شناسي، معرفت 
 از .بررسي و مقايسه شده و چالش هاي موجود تبيين گردد شناسي، ارزش شناسي و دين شناسي)

جمله اين چالش ها مي توان به بروز مشكالتي در زمينه ي الگو سازي، رشد تك بعدي، بحران هويتي، 
انتقاد به اصول، التزام به تكاليف ديني، عاليق ملي و ديني و همچنين اعتياد به اينترنت و پيامدهاي آن 
اشاره كرد. ليكن در نهايت چون گريزي از تعامل علمي و فرهنگي با دنياي بيرون از مرزهاي جغرافيايي 

و فرهنگي نظام آموزشي حاضر وجود ندارد، مي بايست دست به اصالح چارچوب انديشه ي تربيتي با 
رويكرد تلفيقي و متاثر از انديشه هاي ديني، بومي و ملي زد و معيارهايي تدوين نمود كه به كمك آنها 
بتوان پديده هاي نوظهور را در قالب انديشه ها و فلسفه تعليم و تربيت نظام آموزشي جمهوري اسالمي 

 هضم، جذب و بومي كرد.
 

  فلسفه تعليم و تربيت اسالمي، پست مدرن، آموزش مبتني بر وب، رويكرد ارتباط گرايي.:كليد واژه ها

                                                 
 - دانشجوي كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي دانشگاه تربيت معلم 1
 - دانشجوي كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي دانشگاه تربيت معلم2
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 چيستي فلسفه تعليم و تربيت و ويژگي هاي آن؛

 مروري انتقادي بر ديدگاههاي رايج
 

138Fمعصومه كياني

� 
 

در طول عمر كوتاه فلسفه تعليم و تربيت، به عنوان يك رشته مستقل، رويكردهاي مختلفي بر آن حاكم 
) رويكرد 4) رويكرد انتقادي 3) رويكرد تحليلي 2) رويكرد استنتاجي 1بوده است كه عبارتند از : 

) رويكرد پست مدرن. از سوي ديگر، هنوز ميان انديشمندان اين حوزه نظر واحدي در باره 5هنجاري 
چيستي آن وجود ندارد. يكي از تحليل هاي ارزشمند در زمينه كاركردهايي كه فلسفه تعليم و تربيت 

) 1بايد داشته باشد از ويليام فرانكنا مي باشد. به نظر وي با توجه به كاركردهاي كلي فلسفه شامل 
) كاركرد تحليلي، فلسفه تعليم و تربيت، بخش هاي نظري، 3) كاركرد هنجاري و 2كاركرد نظري 

هنجاري و تحليلي خواهد داشت. در اين ميان، فلسفه  هاي تربيتي نظري و هنجاري، به «فرآيند» تعليم 
و تربيت و فلسفه تربيت تحليلي به «رشته» تعليم و تربيت ناظر خواهد بود. اين مقاله با مروري انتقادي 

به طيف رويكردها و ديدگاه ها در باره ماهيت فلسفه تعليم وتربيت، اهداف و وظايف آن را چنين 
) 2) پردازش نظريه هاي كالن درباره تربيت  به شيوه  اي مستدل و عقالني 1فهرست نموده است: 

) نقش آفريني در تركيب نظريه هاي خرد تربيتي 3مشاركت در فرآيند پردازش نظريه هاي خرد تربيتي 
) ارائه 5) ارائه فرانظريه تربيت 4براي ارائه تصويري كلي و هماهنگ از جريان تربيت و نحوه هدايت آن 

مباني نظري (فلسفي و تربيتي) مستدل و استوار براي طراحي تحقيقات كاربستي و نقد و تفسير 
) كمك به كارگزاران جريان تربيت در همه سطوح براي ايفاي نقش خود به 6تحقيقات انجام يافته 

 عنوان كارگزار فكور.      
 

  فلسفه تعليم وتربيت، تعريف، وظايف، كاركردها، رويكردها.كليد واژه ها:

                                                 
 - دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه تربيت مدرس�
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 فلسفه  تعليم و تربيت؛ ابهام در مفهوم، آشفتگي در موضوعات

 
139Fعلي لطيفي

� 
 

فلسفه تعليم و تربيت يكي از مهم ترين رشته ها و مواد درسيِ نظري در رشته ي علوم تربيتي است كه 
علي رغم نظري بودن، تأثيرات فراواني در تحوالت تربيتي داشته  و دارد. افزون بر آن، در طول تاريخ 

حيات بشري، فلسفه يكي از زمينه هاي اساسي طرح ديدگاه هاي تربيتي انديشمندان بوده و اين نكته، 
وابستگي فلسفه و تربيت را بيشتر مي نمايد. از همين رو، تحول در هر يك از اين دو حوزه، عالوه بر 

آن كه در حوزه ي ديگر نيز اثرگذار بوده است، باعث تغيير در معناي مورد نظر «فلسفه ي تعليم و 
تربيت» نيز گشته است. ديگر عاملِ تأثيرگذار در تغيير و تنوع معناي عنوان «فلسفه ي تعليم و تربيت»، 
زمينه هاي زباني و فرهنگيِ ويژه اي است كه اين اصطالح، در آنها به كار برده مي شود. اين مقاله با بررسي 

تحليليِ تلقي هاي مختلف از دو عنوان «فلسفه» و «تربيت» با توجه به تحوالت تاريخيِ اين دو حوزه و 
برداشت هاي متفاوت فرهنگي از اين دو عنوان، نشان مي دهد كه چگونه اين تحوالت معنايي و 

برداشت هاي فرهنگي باعث پديد آمدن ابهام در مفهوم واژه ي «فلسفه ي تعليم و تربيت» و در نتيجه، 
آشفتگي در موضوعات و مسائل مورد بحث اين رشته ي نظري شده است و از همين رو، به پژوهشگران 
اين رشته پيشنهاد مينمايد با تأمل دربارهي مسائل و پرسش هاي پژوهشيِ خود و جايگاه آنها در اين 

 رشته، بر روشني و ثمربخشي هرچه بيشتر تحقيقات خود بيفزايند.
 

  پداگوژي.، فلسفه ي آموزش و پرورش، فلسفه ي تعليم و تربيت، تعليم و تربيت،: فلسفهكليد واژه ها

                                                 
 - دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه �



 106                                                      چكيده مقاالت اولين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 فلسفه اخالق فمينيستي و داللت هاي تربيتي آن
 

140Fدكتر شهناز محمدي

� 
  

فمينيسم نام جنبشي است كه در دهه ي چهل قرن نوزده براي بازسازي ساختار و روابط اجتماعي به 
وجود آمده و بعد به جنبش حق رأي تبديل شد و تا تحقق نظريه اي تحت عنوان طرفداري از زن و 
مبارزه با هرگونه ستم و تبعيض عليه زنان پيش رفت و به مصوبه ي قانوني براي احقاق حقوق زنان 

دست يافت. هدف اين پژوهش، شناخت فلسفه اخالق فمينيستي و بررسي معيار اخالقي بودن اعمال و 
رفتار انساني در اين رويكرد و پيامدهاي تربيتي آن است. اين تحقيق به طرح و توضيح بنيادهاي فلسفي 

فمينيسم و راهبردهاي اخالقي آن در حوزه ي تعليم و تربيت مي پردازد. در اين رابطه، سه مرحله 
تحوالت فمينيستي در سده ي اخير با تحوالت دوره اي و ويژگي هاي خاص آن مورد بررسي قرارگرفته 

است. شيوه ي پژوهش از نوع بنيادي است كه به تبيين و تحليل نظريه هاي مربوط مي پردازد. سؤال 
داللت هاي " و "مباني فلسفي انديشه هاي فمينيستي چيست؟"هاي پژوهش شامل اين هاست: 

 مباني و داللت هاي تربيتي فلسفه اخالق در اين "تربيتي فلسفه اخالق فمينيستي چه مي باشد؟
ديدگاه، با توجه به گرايش هاي مختلف ماركسيستي، ليبراليستي، راديكاليستي، اگزيستانسياليستي و 

پست مدرنيستي در آن، يكدست نيست بلكه نيازمند تبيين و تحليل، بر حسب هر يك از اين 
 گرايشهاست. 

 

  فمينيسم، فلسفه اخالق، داللت هاي تربيتي، مباني.كليد واژه ها:

                                                 
  عضوهيأت علمي دانشگاه تربيت معلم - �



 107                                                      چكيده مقاالت اولين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 پارادايم پيچيدگي و فلسفه تعليم و تربيت

 
141Fرضا محمدي چابكي

�  
 

هدف اصلي اين مقاله بررسي «پيچيدگي» به  مثابه پارادايمي جايگزين براي پارادايم نيوتني علم و 
تأثيرات آن در حوزه ي فلسفه تعليم و تربيت است. پارادايم پيچيدگي عبارت است از الگوي عمومي 

جديدي براي علم كه تحت تأثير تحوالت قرن بيستم در علوم پايه اي همچون رياضيات، فيزيك و 
زيست شناسي پديدآمده و دگرگوني هاي بسياري را در نحوه  نگرش انسان به جهان و محيط پيرامونش و 
روش انديشيدن و تفكر او ايجاد كرده است. از وجوه تمايز اين پارادايم با پارادايم غالب علم در سده هاي 

گذشته كه همان ديدگاه مكانيستي و قطعيت گرا بوده است، مي توان به كل گرايي، عدم قطعيت، 
غيرخطي بودن، خود سازمان دهي و نوپديدي يا نوظهوري اشاره كرد. اين نحوه  نگرش با ايجاد تحوالتي 

در فلسفه و روش شناسي علم و انسان شناسي، موجب گسترش رويكردهاي بديلي در تمام حوزه هاي 
علوم انساني از جمله علوم تربيتي شده است. مقاله حاضر بر آن است تا به مطالعه  تغييرات حاصل از 

اين پارادايم در يكي از بنيادي ترين بخش هاي علوم تربيتي يعني فلسفه تعليم و تربيت پرداخته و 
 چالش هاي برآمده از اين تغييرات را مورد بررسي قرار دهد.

 
  فلسفه تعليم و تربيت.، نوپديدي، عدم قطعيت، كل گرايي، پيچيدگيكليد واژه ها:

                                                 
 - دانشجوي دوره دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه فردوسي مشهد �



 108                                                      چكيده مقاالت اولين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 يانتقاد تيترب و ميتعل در ياصل يان هايجر
 

142Fرضا محمدي چابكي

� 

 
هدف اصلي اين مقاله بررسي جريان هاي اصلي در تعليم و تربيت انتقادي است. تعليم و تربيت انتقادي 

يك از مهم ترين رويكردهاي معاصر در تعليم و تربيت است كه مبتني بر انديشه ها و نظريات انتقادي 
مكتب فرانكفورت در حوزه ي علوم اجتماعي و انساني بوده و بر ارتباط وثيق ميان نهاد آموزش و پرورش 
با ديگر نهادهاي اجتماعي و سياسي تأكيد دارد. اگرچه بيش از چند دهه از عمر اين رويكرد نمي گذرد، 

اما رشد وسيع اين گونه تفكرات در تعليم و تربيت معاصر نشان از اهميت و تأثيرگذاري آن در برخي 
نقاط جهان داشته است. به طوركلي در اين مقاله سعي شده است تا با بررسي آثار اصلي انديشمندان 
مهم اين رويكرد و معرفي آن ها در سه جريان اصلي به مرور اجمالي ديدگاه هاي اساسي اين رويكرد 

 بپردازيم. اين سه جريان اصلي عبارتند از نظريه هاي انقالبي، نظريه هاي بازتوليد، و نظريه هاي مقاومت.
 

 مكتب فرانكفورت، تعليم و تربيت انتقادي، نظريه هاي انقالبي، نظريه هاي بازتوليد، كليد واژه ها:
 نظريه هاي مقاومت.

                                                 
 - دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه فردوسي مشهد�
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 بررسي محدوديت  هاي  استنتاج داللت هاي تربيتي از آراي فلسفي مكاتب
  تعليم و تربيتدر فلسفه

 
143Fدكتر عليرضا محمودنيا

� 
 

اي كوتاه تاريخچه  وبلند ي تعليم و تربيت يكي از حوزه هاي دانش بشري است كه پيشينه  ايفلسفه  
ي اتاريخچه وباز مي گردد مالت تربيتي افالطون در پنج قرن پيش از ميالد أبه ت كه ايشينه: پيدارد

ي علمي مربوط مي شود. تالش براي تبيين، اكه در ظهور فلسفه تعليم و تربيت چون رشتهكوتاه 
 هاي مختلف انجاميده و رويكردهايي گوناگون ي فلسفه ي تعليم و تربيت به ديدگاهتعريف و تعيين قلمرو

 فلسفه در اين .را در پي داشته است. رويكرد استنتاجي، فلسفه را مبنايي براي عمل تربيتي مي داند
 ي تعليم و و فلسفهشناسي را فراهم مي آورد شناسي و ارزشهاي متافيزيكي، شناخترويكرد، گزاره

هاي تربيتي از گزاره هاي  مذكور  است. در اين مقاله سعي شده است تربيت نيز استنتاج داللت
 بدين منظور، مفروضات رويكرد .هاي استنتاج داللت تربيتي از آراي فلسفي بررسي شودمحدوديت

مذكور مورد بررسي قرار گرفته و محدويت هاي استنتاج داللت هاي تربيتي از سه لحاظ تحليل و بررسي 
شده است: استنتاج اهداف آموزش و پرورش، استنتاج مواد و موضوعات درسي، و استنتاج روش هاي 

يادگيري و تدريس.  بررسي ها و يافته هاي پژوهش نشان مي دهد: رويكرد استنتاجي داراي 
محدوديت هايي است زيرا  بين مسائل فلسفي و مباحث تربيتي تفاوت وجود دارد؛ لذا مباحث آموزش و 
پرورش را نمي توان تنها بر مبناي گزاره هاي فلسفي (متافيزيك، شناخت شناسي و ارزش شناسي) تبيين 

 و تجويز كرد. 
 

  مكاتب فلسفي، رويكرد استنتاجي، محدوديت ها، فلسفه ي تعليم و تربيت.كليد واژه ها:

                                                 
 - عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم تهران�
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 نقش زمان درتعليم وتربيت و استنتاج داللت هاي تربيتي آن از ديدگاه اسالم
 

144Fدكتر عليرضا محمودنيا

�  
145Fدكتر شهناز محمدي 

�  
146Fاكرم فالحي

�  
   

دراين تحقيق به بررسي نقش زمان در تعليم و تربيت و استنتاج داللت هاي تربيتي آن با تأكيد بر 
ديدگاه اسالم پرداخته شده است. روش مورد استفاده در اين پايان نامه توصيفي- تحليلي مي باشد. در 
اين روش با استفاده از محتواي اسناد، كتب، مقاالت علمي، ديني و پايان نامه ها ابعاد و جوانب مختلف 
موضوع، مورد توصيف و تحليل و سپس با توجه به محورهاي مورد بحث، داللت هاي تربيتي آن مورد 

- توصيـف ابعـاد و زواياي 1استدالل و استنتاج قرارگرفته اسـت. اهـداف اين پژوهش عبارتنـد از: 
- شناسايي مفاهيم زمان (مراحل و مقاطع) از ديدگاه آموزه هاي دين اسالم 2مختـلف مفهـوم زمان 
- استنتاج برخي از داللت هاي تربيتي با استناد بر مفاهيم شناسايي شده مربوط 3(قرآن و نهج البالغه) 

به زمان درآموزه هاي اسالم. براي بررسي مفهوم زمان، ديدگاه تعدادي از فالسفه ي غرب و مسلمان و 
همچنين روان شناسان و فالسفه تعليم و تربيت در مورد زمان و اهميت آن در تربيت بيان شده و 

سپس مفاهيمي از آموزره هاي دين اسالم كه به طور آشكار و ضمني به مفهوم زمان (مراحل و مقاطع) 
داللت داشته استخراج شده است. اين مفاهيم عبارتند از: عبرت، دنيا، فرصت، معاد، مرگ، انتظار وتدبير 

در امور. داللت هاي تربيتي استخراج شده از آموزه هاي مطرح شده در متن تحقيق عبارتند از: الف) 
  .اهداف: دستيابي به قرب الهي ب) اصول: اغتنام فرصت ج) روش: عبرت آموزي

 

 زمان، مراحل، مقاطع، تعليم و تربيت، اسالم، اغتنام فرصت.كليد واژه ها: 

                                                 
 عضوهيأت علمي دانشگاه تربيت معلم - �
 - عضوهيأت علمي دانشگاه تربيت معلم�
 - كارشناس ارشد دانشگاه تربيت معلم�
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 پژوهشي درباره مفهوم و اهداف تربيت از ديدگاه مالصدرا

 با تاكيد بر حوزه معرفتشناسي
 

147Fنورالدين محمودي

� 
 

نضج يافته، ديدگاهي  مالصدرا بنيانگذار حكمت متعاليه به عنوان فيلسوفي كه در فرهنگ ايران رشد و
ويژه  به انسان دارد و داراي نظريات نو و خالقانه اي است كه مي تواند پاسخگوي بسياري از مسائل 

تربيتي كنوني باشد. هدف از اين تحقيق، بررسي مباني معرفت شناسي از ديدگاه مالصدرا و استنباط 
 براي تعليم و تربيت مي باشد. در اين پژوهش با داللت هاي تربيتي در حوزه اهداف، اصول و روش

رويكردي تربيتي به فلسفه مالصدرا در حوزه ي معرفت شناسي پرداخته شده است. در اين راستا براي 
رسيدن به هدف از روش تحليلي- استنباطي بهره گرفته شد كه در بخش استنباطي براي استخراج 

داللت هاي تربيتي الگوي فرانكنا مورد استفاده قرار گرفت. در بخش يافته ها با توجه به مباني معرفت 
پويايي شناخت . 3. اتحاد عالم با معلوم 2علم و وجود  مساوقت. 1شناسي مالصدرا در هفت مبناي 

خيال فرارونده و خيال انحطاطي، اهداف غايي . 7 عالم خيال. 6 عوالم انسان. 5 وجود ذهني. 4انسان 
كمال، خير يا سعادت، كسب نور معرفت به عنوان اهداف غايي حيات طيبه، تشبه به باري تعالي، 

، كمك به خودشكوفايي و تحقق خويشتن متربياناستنباط شدند. متناظر با اين اهداف، اهداف واسطي 
مهار تمايالت دروني دانش ، توجه به شتاب تحول انسان، توجه به تفاوت هاي فردي در تعليم و تربيت

 استنباط شدند. آموزان و متربيان و ارتقاي درك متربيان 
 

 : مالصدرا، معرفت شناسي، تعليم و تربيت، اهداف، اصول و روش.كليد واژه ها

                                                 
 - دانشجوي دكتري رشته فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران1
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 ديدگاه فلسفي سهروردي و پيامدهاي تربيتي آن

 
148Fمريم مرادي

� 
 

اين مقاله در مورد سهروردي، يكي از فيلسوفان و بانيان حكمت اشراق كه فلسفه ي او مبتني بر پايه ي 
 نور است، مي باشد. در واقع او با استفاده از نبوغ سرشار خود و نيز با تلفيق حكمت هاي ايران باستان،

تر قرآن كريم و روايات ديني، نظام منسجم فلسفي اي  يونان قديم، حكمت مشّاء، عرفان و از همه مهم
را به وجود آورد كه متضمن قابليت هايي براي پردازش يك نظام فلسفي تعليم و تربيت مي باشد. بر 

اين اساس، سعي شده است كه در مورد زندگي، آثار، سير تحوالت فكري و ديدگاه هاي فلسفي 
سهروردي كه شامل نظام فلسفي (هستي شناسي، خداشناسي، انسان شناسي، معرفت شناسي و اخالق) 
است، بررسي، و داللت هاي آن در مورد عناصر يك نظام تربيتي از جمله اهداف غايي و واسطي، مباني، 

اصول، روش ها، مراحل تربيت و نيز محتوا، برنامه ي درسي، ارزشيابي، ويژگي هاي مربي، وظايف 
متربي، اهميت و قداست تعليم و تربيت در نظام فلسفي او اخذ گردد. سپس، نفوذ و تأثير انديشه ي وي 

 در جهان اسالم و غرب مورد مالحظه قرار گيرد.
 

 سهروردي، فلسفه اشراق، معرفت شناسي، علم حصولي، علم حضوري. كليد واژه ها:

                                                 
  دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش وپرورش دانشگاه تهران-�
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 وسطهت دوره مدومارزيابي برنامه درسي كتاب دين و زندگي سال 

 بر پايه رويكرد عقالني در تربيت ديني از ديدگاه صاحب نظران و كارشناسان
 

149Fمريم مرندي

�          
150Fعلي ايمان زاده

�     
151Fعلي اصغر ايمان زاده

�                  
 

در اين پژوهش، شاخص هاي رويكرد عقالني در تربيت ديني (تفكر، كاربرد روش نقادانه، روش تجربه 
اندوزي و پرهيز از شخصيت زدگي) و در عناصر برنامه درسي (اهداف، محتوا، راهبردهاي ياددهي و 

 باكه  صاحبنظران ، ديدگاهادامه درشده است.  بررسي جداگانه طوريادگيري و روش ارزشيابي) به 
 محقق اينامه پرسش تحقيق، ابزارگرفته است.  قرار تحليل و تجزيه مورد ،شده آوري جمع نامه پرسش
در اين پژوهش آگاهي از ديدگاه  سوال چهار پاسخي است. نظر به اينكه 28شامل  كه  استساخته

 با شاخص هاي ")2دين و زندگي ("صاحب نظران درباره ي ميزان انطباق عناصر كتاب درسي 
استنتاجي رويكرد عقالني در تربيت ديني  مد نظر است و همچنين به دليل برابري جامعه ي آماري با 
نمونه ي آماري، از آمار توصيفي، از قبيل اندازه گيري موقعيت نسبي همچون فراواني، درصد فراواني و 

در  را در بر دارد استفاده شده است. 5 تا 1ميانگين و مقياس ليكرت نيز كه طيف بندي پاسخ ها ميان 
، براي راهبرد هاي ياددهي و يادگيري 35/3براي محتوا  ،92/2اين كتاب درسي براي هدف، امتياز 

 محاسبه شد. مي توان گفت كه ميزان كار برد اين شاخص ها 63/2 و براي شيوه هاي ارزشيابي 21/3
در همه ي عناصر برنامه ي درسي نسبتا مطلوب بوده، اما عناصر ارزشيابي و اهداف بايد مورد تجديد 

 نظر قرار گيرد. 
 

  رويكرد عقالني، تربيت، تربيت ديني، كتاب دين و زندگي.برنامه درسي، :كليد واژه ها

                                                 
 كارشناس ارشد برنامه ريزي درسي و مدرس دانشگاه مالير- �
   استاديار دانشگاه مالير و دكتري فلسفه تعليم و تربيت- 2
 كارشناس ارشد علوم تربيتي- �
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 مفهوم فلسفي نابرابري فرصت هاي آموزشي

 
152Fدكتر يحيي معروفي

�  
153Fدكتر محمدرضا يوسف زاده

� 
 

نابرابري فرصت هاي آموزشي از ابعاد مختلف جامعه شناختي، روانشناختي، سياسي، اقتصادي، فلسفي و 
او و عدالت دالت در فلسفه به معناي اعطاي حق هر صاحب حقي به . عايدئولوژيكي قابل بررسي است

آموزشي به معني پرورش حس عدالت خواهي و عدالت جويي است. بر اين اساس مي توان گفت، 
نابرابري فرصت هاي آموزشي  به معني ناتواني در برقراري عدالت آموزشي است. شايد بتوان ريشه ي 

بسياري از نابرابري هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي را در نابرابري فلسفي جستجو كرد. در 
طول تاريخ، افراد و نهضت هاي رهايي بخش زيادي از زبان عدالت براي تبيين نابرابري ها استفاده كرده 

- نابرابري 1اند. اغلب اين افراد و نهضت ها، بر چهار اصل اساسي نابرابري به شرح زير تاكيد كرده اند:  
رسمي يا آشكار، يعني عدم برخورد يكسان با افرادي كه حداقل در يك زمينه  خاص جايگاه يكساني 

- 3- نابرابري نسبي، يعني فراهم نشدن امكانات و فرصت ها متناسب با استعداد و توانايي افراد. 2دارند. 
نابرابري اخالقي، يعني بي توجهي به يكسان بودن طبيعت و فطرت انسان ها در آفرينش و تبعيض قائل 

- نابرابري در تحقق آرمان ها، يعني فراهم نشدن حداقل هاي رفاهي الزم براي 4شدن بين آنها. 
شهروندان جامعه. در اين مقاله تالش خواهد شد، ضمن تبيين مفهوم فلسفي نابرابري فرصت هاي 

آموزشي، اصول چهارگانه فوق به تفصيل مورد بحث و واكاوي قرار گيرند و سپس پيشنهاد هاي 
 كاربردي بر مبناي اين اصول در نظام تعليم و تربيت كشور ارائه شود.

 

 مفهوم فلسفي نابرابري، فرصت هاي آموزشي، اصول نابرابري.كليد واژه ها: 

                                                 
 - استاديار دانشگاه بوعلي سينا�
 - استاديار دانشگاه بوعلي سينا�
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 فلسفي پايه گذار آموزش و پرورش فراگير ديدگاه
 

154Fدكتر نعمت اله موسي پور

�  
  معصومه السادات ابطحي

 
تجربيات مربوط به ساختارهاي مختلف آموزش و پرورش استثنايي، متخصصان را به اين نتيجه رساند 

 كه در آن افراد بر اساس ويژگي هاي مختلف همانند معلوليت ها، طبقه بندي مي  كه آموزش مجزا
شوند و تحت آموزش هاي ويژه و جدا از همساالن خود قرار مي گيرند نتوانسته است پاسخگوي 

بسياري از نيازهاي واقعي اين افراد به عنوان عضوي از اعضاي يك جامعه ي انساني باشد. فراگير سازي 
برغم تفاوت هاي ظاهري از  در آموزش و پرورش معلولين بر اين نكته تأكيد مي كند كه دانش آموزان

نظر اموري چون هوش، نژاد و رنگ، بايد در كنار يكديگر در فعاليت هاي مدرسه شركت كنند و با ايجاد 
توانمند نمودن معلمان و متناسب سازي محيط مدارس، فرصت تعامل و همدلي و  بهسازي در محيط و 

مشاركت بين افراد معلول با جامعه سالم بيش از پيش فراهم شود. زيربناي فلسفي طرد هر گونه تفاوت 
گذاري در جامعه را مي توان در رويكرد پست مدرن مالحظه نمود كه معتقدند مدرسه نيز بايد نمايي از 
جامعه باشد. مقاله ي حاضر به بررسي ديدگاه هاي فلسفي مربوط به آموزش فراگير مي پردازد و  تأثير 

  اين نظام فلسفي آموزشي در جامعه را مورد توجه قرار مي دهد.

  پست مدرنيسم، مباني فلسفي، رويكرد فراگيرسازي، ديدگاه انسان گرايانه، جهاني شدن.كليد واژه ها:

                                                 
 - عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان (مأمور در پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)�
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 چگونه پژوهش تركيبي در عرصه مطالعات برنامه درسي معنا مي يابد؟
 

155Fدكتر نعمت اهللا موسي پور

� 
156F بهارك اعظمي

� 
157Fمريم صفرنواده

� 
 

باوري در   تاكيد بر چشم انداز،طي دهه هاي اخير رواج ديدگاه هاي ضد بنيادگرايانه در معرفت شناسي
برتري محض عقالنيت آدمي را در خصوص جستجوي ي  داعيه ،تفسير و پايان يافتن دوران فراروايت ها

 مباني روش شناسي علوم را ،گرايانه  به شدت زير سوال برد و تولد ديدگاه هاي ضداثبات،حقيقت
 بودكه منجر هاي علوم انساني وهشژ آن رويكردهاي كيفي در عرصه پدستاوردهاي كه از ؛متحول كرد

. تقابل گرديد )وهش كيفيژدر پ( »فهم« به )وهش كميژپ در( »تبيين«وهش از ژ تغيير هدف پبه
 منجر ،بر ديگري وهشژمعرفت شناسي اثبات گرا با مابعداثباتگرا و مباحث برتري يكي از رويكردهاي پ

 . طي چند سال اخيره است شد»هش تركيبيژوپ«هش تحت عنوان ژوبه شكل گيري نوع جديدي از پ
 بحث برانگيز در عرصه روش شناسي موضوعيهاي تركيبي به  وهشژپعنايت گسترده پژوهشگران به 

  و پرسش هايي از اين دست را دامن زده است:مطالعات تعليم و تربيت تبديل شده 
 قابليت تركيب دارند؟  ،هاي فلسفي كامال متفاوت وهش كمي و كيفي با بنيانژآيا دو رويكرد پ -
 هاي تركيبي متضمن نوعي پارادوكس معنايي و ماهوي هستند؟  وهشژآيا نتايج پ -

 پژوهش تركيبي با چه معنايي در مطالعات برنامه درسي قابل طرح است؟ -

وهش كمي و كيفي از بعد معرفت شناسي و هستي ژدر اين مقاله پس از بررسي مباني فلسفي پ
تحقق «روش پژوهش تركيبي» و  ايضاح و تبيين امكان و يا عدم امكان تا به شد د تالش خواه،شناسي

 .برنامه درسي پرداخته شودمطالعات ي در عرصه   روشاينكاربست 
 

 برنامه درسي.وهش ژپ تركيبي، وهشژ پ،وهش كيفيژ پ،وهش كميژ پ، رويكرد:كليد واژه ها

                                                 
 - عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان (مامور در پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)�
 - دانشجوي دكتري برنامه ريزي درسي دانشگاه تربيت معلم�
 - دانشجوي دكتري برنامه ريزي درسي دانشگاه عالمه طباطبايي�
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 استنتاج آموزه هاي تربيتي آن واشراق   شيختبيين معرفت شناسي
 

158Fزينب مهدوي

� 
159Fدكتر محسن فرمهيني فراهاني

� 
160Fسونيا خدابخش كهراليي

� 
 

تعريفي كه براي حكمت اشراق كرده اند در اين حدود است كه حكمت ذوقي را در برابر حكمت بحثي 
 ي بر مبناي ديدگاه،ويژه شهاب الدين سهرورديه  اشراق، ب يقرار داده اند. بنياد معرفت شناسي فلسفه

 شهود و دل است ،شناخت و كسب دانش حقيقيي ترين و بهترين وسيله   است. در عرفان مهميعرفان
ابد. دانشي كه نورش خيره كننده و با شكوه يكه باالترين دانشي است كه فرد مي تواند به آن دسترسي 

است. اما پيش از آن، سرآمد شدن در حكمت و معرفت بحثي كه همان عقل و استدالل است، مهم مي 
 ابتدا از ،باشد. از نظر سهروردي حكيم واقعي در هر دو كامل است. در حوزه تعليم و تربيت، فراگير

طريق حواس به شناخت مي رسد و سپس در مراحل باالتر بر اساس قدرت تفكر و استدالل معرفت 
كسب مي كند. بر همين اساس شيخ اشراق معتقد است، هر كسي مي تواند بنا بر كوشش خويش نور 

معرفت را در دل خود بتاباند. در اين پژوهش، معرفت شناسي و نقش فلسفه تعليم و تربيت مورد 
بررسي قرار گرفت. براي فهم و درك حقيقت جهان، خود و در نهايت خدا كسب دانش ضروري است. 

اين ضرورت گواه ارتباط دو سويه و تنگاتنگ شناخت شناسي با تعليم و تربيت است. آموزه هاي مكتب 
ند از:  اترين اهداف ار نظر شيخ اشراق عبارت اشراقي در قالب اهداف، اصول و روش برده شد. مهم

، ربوبي شدن، پااليش دروني و پاكي. هر كدام از اين اهداف مشتمل بر اصول و كسب معرفت شهودي
 تحليل  استفاده از آن با كهكيفي، از نوع تحليلي- استنتاجي است روش هايي است. روش تحقيق حاضر

. استخراج گرديداش حكمت اشراقي او آموزه هاي تربيتي از و انجام شده انديشه هاي سهروردي 
 

 .معرفت شناسي، فلسفه اشراق، تعليم و تربيت، استنتاج :هاكليد واژه

                                                 
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه شاهد- �
  استاديار دانشگاه شاهد- �
  كارشناس ارشد تعليم و تربيت و مدرس دانشگاه آزاد اسالمي- �
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 تعليم و تربيت و فلسفه ورزي

 
161Fفرانك مهرگان

� 
 

اين مقاله  به نقش تعليم و تربيت در پرورش تفكر و تفكر فلسفي مي پردازد  و چگونگي برنامه درسي 
 تحليلي و ñفلسفه براي كودكان و اهداف آن را بررسي مي كند. براي اين منظور روش پژوهش سندي 

تجزيه و تحليل داده ها بر اساس روش جرج زداف بردي و تحليل محتوا انتخاب شده است . تعليم و 
تربيت، تالش هميشگي بشر براي پرورش استعدادهاي فطري و تحقق انسان واال در سير به سوي كمال 

است؛ فرايندي خردورزانه و اخالقي كه مي تواند فرد را به ياري انديشه اي مستدل، تفكري متعهد و 
توشه اي از تجربيات ارزنده  در عرصه ي هستي  به رشد و تعالي برساند تا معناي وجودي خويش را 

بيافريند. آموزش و پرورشي كه با فلسفه ورزي همراه باشد، به فراگيران، خود انديشي، تفكر خالق، تفكر 
انتقادي و مسئوليت پذيري را مي آموزد  و استقالل و مداراي فكري، كشف معاني، درك مفاهيم، تعامل 

و تبادل فكري و رفتاري، خود تصحيحي را در كندوكاو گروهي  هدف قرار داده و تجربه هاي فردي و 
 جمعي را پيوند مي زند؛ همان اهدافي كه  برنامه درسي  فلسفه براي كودكان و نوجوانان دنبال مي كند. 

 
 فلسفه براي كودكان، فلسفه ورزي، تفكر انتقادي، تفكر خالق، تفكر مسئوالنه، كندوكاو كليد واژه ها:

 گروهي.

                                                 
   كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت  - �
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 مطالعات ميان رشته اي و نياز به زبان مشترك:

 بررسي جايگاه فلسفه تعليم و تربيت در روش شناسي مطالعات ميان رشته اي
 

162Fدكتر محمدحسن ميرزامحمدي

� 
163Fعلي صحبت لو

� 
 

با توجه به اينكه علوم مختلف هر كدام داراي روش شناسي متفاوتي هستند، تركيب دروس و رشته هاي 
دانش هاي مختلف بشري، وحدت روش شناسي در علوم ميان رشته اي را ضروري ساخته است. ايجاد 

همكاري ميان متخصصان در اجراي فعاليتهاي مشترك علمي و تركيب دانش هاي آنان نياز به يك 
روش شناسي مشترك دارد. در اين ميان، رسالت فلسفه تعليم و تربيت اين است كه ميان علوم مختلف 
در روش شناسي وحدت ايجاد كند. مقاله حاضر با هدف بررسي جايگاه فلسفه تعليم و تربيت در روش 

و اين كار با استفاده از روش تحليل اسنادي انجام گرفته شناسي مطالعات ميان رشته اي نگاشته شده 
است. سعي بر آن بوده است كه با بررسي منابع و مراجع مرتبط، نقش فلسفه تعليم و تربيت در فراهم 

 آوردن زبان مشترك براي برقراري هماهنگي بين رشته هاي مختلف روشن سازد.
 

 فلسفه تعليم و تربيت، روش شناسي، مطالعات ميان رشته اي، زبان مشترك. ها:واژه كليد

                                                 
 - استاديار دانشگاه شاهد تهران �
 - كارشناس ارشد تاريخ و آموزش و پرورش�
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 بررسي جهت گيري فلسفي معلمان بزرگسال

 
164Fدكتر محمد حسن ميرزا محمدي

� 
165Fطاهره ظفري پور

� 
 

پرداختن به زمينه هاي فلسفي در نظام آموزش بزرگساالن به عنوان يكي از بخش هاي غير رسمي در 
نظام آموزش ملي در هر كشوري يكي از ماموريت هاي مهم رشته ي فلسفه تعليم و تربيت است. بر اين 

اساس، در مقاله حاضر پس از بيان اهميت و جايگاه آموزش بزرگساالن، نقش مربيان در اين نوع 
آموزش معرفي شده است. سپس اين موضوع مطرح شده كه آيا مربيان آموزش بزرگساالن به فلسفه 

آموزش بزرگساالن نياز دارند؟ در بخش بعد جهت گيري هاي عمده ي فلسفي مربيان آموزش 
بزرگساالن معرفي و نمونه اي در اين زمينه ارائه شده است. در اين قسمت، اين موضوع مهم مطرح شده 

كه مربي الزم است كه خود به بناي يك فلسفه براي عمل تربيتي اش اقدام نمايد. در بخش پاياني 
مقاله، الگوي مناسب فلسفه ي تربيتي مربيان آموزش بزرگساالن شامل مولفه هاي مباني، اصول، اهداف 

و رويكردهاي آموزشي بزرگساالن پيشنهاد شده است. اين الگو مي تواند چارچوب مناسبي فراهم آورد 
تا مربي بتواند تفسير مناسبي از مولفه هاي آموزش بزرگساالن شامل هدف فراگيري، برنامه ي درسي و 

 فرآيند يادگيري ارائه نموده و نقش خويش را در اين فرآيند بازشناسي كند. 
 

 : آموزش بزرگساالن، مربيان، جهت گيري هاي فلسفي، الگو.كليد واژه ها

                                                 
 - استاديار و مدير گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد1
 - دانش آموخته كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد2



 121                                                      چكيده مقاالت اولين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 جايگاه هنر و زيبايي شناسي در تربيت ديني
 

166Fرضا ميرعرب رضي

� 
167Fنامدار ابراهيمي

�  
168Fرحمت اهللا خسروي

�  
169Fمحبوبه فنا خسرو

�  
  

هدف مقاله بررسي جايگاه تربيت ديني مبتني بر احساس، هنر و تجربه زيبايي شناختي در تعليم و 
تربيت است. همچنين اين مقاله بر آن است كفايت و صالحيت زيبايي شناسي را در فضاي تربيت ديني 

زيبايي و بررسي كند و مزايا و چالشهايي را كه اينگونه از تربيت ايجاد مي كند، مد نظر قرار داده است. 
با اين حال، تحول عمده در اين مفهوم در دوران جديد رخ داد؛ به  كهن اند؛ امر زيبا در شمار مفاهيم

اين معنا كه اگر در گذشته زيبايي در مفهوم نظم و هماهنگي طبيعي و تعادل اخالقي بود، در دوران 
مدرن به ويژه پس از تامالت زيبايي شناختي كانت، اين مفهوم يكسره دگرگون شد و ذوق، حس و 

 پژوهش حاضر در پي پرداختن به زيبايي تجربه زيبايي شناختي محور تفكرات فيلسوفانه قرار گرفت.
شناسي و خالقيت هنري در قالب تربيت ديني است؛ حوزه اي كه به رغم اهميت واالي آن، غيبتي 
محسوس و ملموس در آثار تربيتي و پژوهشهاي آموزشي ما دارد. در پايان، عالوه بر ذكر مصاديق و 

جلوه هاي زيبايي شناختي تربيت ديني، به ارائه چارجوبي براي اعمال تجربه زيبايي شناختي در تربيت 
 . ديني پرداخته شده است

 
  تربيت ديني، هنر، زيبايي شناسي، برنامه درسي.كليد واژه ها:

                                                 
 دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس- �
 دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس- �
 دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس- �
 دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس- �



 122                                                      چكيده مقاالت اولين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 صورت بندي فلسفه تعليم و تربيت

 بر اساس ديدگاه فلسفي حكيم مسلمان كندي
 

170Fفرخ نادري بني

� 
171Fالياس طادي بني

� 
 

در اين مقاله از فيلسوف مسلماني سخن خواهيم گفت كه به فيلسوف عرب مشهور است. كندي در 
نهضت ترجمه، آثار فلسفهي يونان را به زبان عربي ترجمه كرد و از اين طريق با فلسفهي يونان آشنا 
شد. از اين جهت وي را باني ترجمههاي اسالمي ميدانند. آثار فلسفي او در ميان مردم زمان خودش 

خيلي مؤثر نبود، حتي تاريخ والدت و وفات او دقيقاً مشخص نيست و نويسندگان تاريخ فلسفه در حق 
او قصور ورزيدهاند. در اين مقاله شرح كوتاهي از زندگي و سير تحوالت فكري كندي ارائه خواهيم داد، 

سپس با مروري بر آثار مهم و برجستهي وي نظام فلسفي اين فيلسوف را بررسي خواهيم نمود و 
مؤلفه هاي تربيتي او را پژوهش نموده و نفوذ و تأثير انديشههاي كندي را در جهان اسالم و غرب تبيين 

 خواهيم كرد و در نهايت پيامدهاي مباني فلسفي كندي در تعليم و تربيت را بيان خواهيم نمود.
 

 كندي، سازگاري ميان دين و فلسفه، نظام فلسفي، معتزله، فلسفه اولي، پيامدهاي تربيت.كليد واژهها: 

                                                 
 - دانشجوي كارشناسي ارشد رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش، دانشگاه تهران1
 - كارشناس امور تعاون سازمان آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري2
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 فلسفه تعليم و تربيت به مثابه تحليل زبان
 

172Fدكتر شمسي نامي

� 
 

در تكوين و تحول فلسفة تحليلي از حيث تاريخي، چهار نوع نگرش مطرح شده است: فلسفة تحليلي، 
فلسفة زباني، فلسفه به منزلة تحقيق درجة دو و باالخره فلسفه اي مركب از فلسفه تحليلي و جست و 
جوي كليت. در فلسفة تحليلي اعتقاد بر اين است كه اغلب مسائل فلسفي در نتيجة ابهام در مفاهيم و 
جمالت و در نتيجة برداشت هاي گوناگون از عقايد و انديشه ها به وجود آمده و اين مسائل الينحل در 
فلسفي هنگامي به وجود مي آيند كه كاربرد زبان مورد بي توجهي واقع شود، زيرا فهم غلط زبان پاية 

مسائل است، با وجود آن كه سنت تحليلي از اوايل قرن بيستم شروع به تعيين قلمرو خود در حوزة 
فلسفه كرده و در اواسط قرن، حكومت مطلق در دنياي فلسفه را به دست گرفته و انگارة فلسفه را 

دگرگون كرده، اما پس از گذشت چندي، ذهن نقاد فيلسوفان، قلمرو اين رويكرد را نيز مورد تاخت و تاز 
 سنت تحليلي از مناظر گوناگون مورد نقد قرار گرفته و حكومت اين 1980قرار داده  و از اواسط دهة 

سنت بر فلسفه رو به تحليل گذارده و چشم  اندازهايي تازه  به عرصة فلسفه و به تبع آن به فلسفة تعليم 
و تربيت گشوده شده  و گفت و گوهايي جديد در اين حوزه پا گرفته است كه مي توان آن را نوعي 

التقاط گرايي پنداشت كه شايد نتوان در دوره هاي قبل نظير آن را يافت. البته مي توان اين شرايط را 
براي فلسفه مناسب تلقي كرد و عرصة فلسفه را نيازمند به اين تنوع دانست. با اين حال، مي توان گفت 

هنوز رقيبي نيرومند براي فلسفة تحليلي در عرصة فلسفة تعليم و تربيت عرضه نشده است و فلسفة 
 تحليلي نقشي تعيين كننده را در اين گفت و گوهاي جديد، ايفا مي كند. 

 

  فلسفه تحليلي، فلسفه تعليم و تربيت، زبان، التقاط گرايي.كليد واژه ها:

                                                 
 - عضو هيئت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش �
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 تحليل و بررسي مكتب عمل گرايي درباره تربيت اجتماعي و داللت هاي تربيتي آن

 در مقطع ابتدايي آموزش و پرورش ايران  
 

173Fسيد حسين نجاتي موسوي

� 
174Fنظر محمد اربابي

�  
 

مدت هاست كه در نظام آموزشي ايران، معلمان با تكيه بر روش ها ي سنتي به ويژه سخنراني، 
شاگردان را به حفظ و تكرار مفاهيم علمي ترغيب مي كنند و برغم اينكه در محافل علمي و تربيتي و 

حتي اجرايي، صحبت از فعال بودن شاگردان، رشد فكري و آزاد انديشي مي شود، عمالً چنين نظر گاه 
هايي جنبه ي شعار گونه به خود گرفته اند. از سوي ديگر، صحبت از تقويت روحيه ي همكاري و 

رفاقت در بين شاگردان و رشد اجتماعي آنان مي شود، اما در عمل، گام موثري در اين راستا برداشته 
نمي شود. در حال حاضر، آموزش و پرورش كشورمان ايران، داراي مسائل و مشكالت زيادي است. 

كاربردي نبودن محتواي كتب درسي و متكي بودن شاگردان بر محفوظات و عدم يادگيري مهارت هاي 
اجتماعي مناسب توسط شاگردان در پايان دوره ي آموزش كامالً مشاهده مي گردد. مي توان ديدگاه 

هاي مكتب عملگرايي را جهت بهبود وضع آموزش و پرورش كشورمان مورد تحليل و بررسي قرار داد. 
 تحليلي است. در اين پژوهش، با توجه به ماهيت موضوع، به بررسي –روش انجام اين تحقيق سندي 

منابع و مآخذ پيرامون موضوع مورد مطالعه پرداخته و با گردآوري و استخراج اطالعات مكتب عملگرايي 
و استفاده از وجوه برجسته ي آن، مي توان به كشف مشكالت آموزش و پرورش ابتدايي و رفع آن 

 كمك كرد.

 مكتب عمل گرايي، تربيت اجتماعي، آموزش و پرورش، مقطع ابتدايي. كليد واژه ها: 

                                                 
 - دانشجوي تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز�
  - دانشجوي تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز�
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 اخالق عملي در تعليم و تربيت از نظر عالمه مال احمد نراقي
 

175Fحمداهللا نظري

�  
 

در اين مقاله سعي شده است تا با تدقيق و تدبر در كتاب معراج السعاده به معرفي نگرش هاي اخالقي و 
تربيتي عالمه مال احمد نراقي و نقش اخالق در تعليم و تربيت و ضرورت شناخت حقيقت نفس انسان و 

توصيف دو نيرو يا صفت خير و شر در انسان و چگونگي اعتدال اين دو نيرو جهت سعادتمندي انسان 
پرداخته شود. و با توجه به جايگاه اخالقي و تربيتي اين عالم بزرگ در فرهنگ عامه، ارايه ي يك 

ديدگاه تربيتي عملي از سوي وي، بر اساس نظريات علمي و نگاه او به انسان به عنوان يك موجود 
هدفمند همواره مورد توجه بوده است. وي براي تعالي انسان و تربيت او يك مسير مشخص از 

خودشناسي به انسانشناسي و خداشناسي ترسيم مي كند كه اين يكي از بزرگترين دغدغه هاي تعليم و 
تربيت در عصر حاضر مي باشد. عالمه با نگاهي نوين به تعليم و تربيت و استفاده از سير و سلوك و 

آيات قرآني براي تبيين تعالي روح انسان و توجه به دوران كودكي و خردسالي به عنوان نقطه شروع 
تعليم و تربيت و مستعد بودن فرد در اين دوره و ارتباط آن با روانشناسي كودك در عصر حاضر و 

شناخت نفس و كيفيات آن و توجه به اصل لذت معنوي مي تواند در انجام امور تربيتي و در مباحث 
 اخالق تربيتي چون راهگشايي مورد استفاده  قرار گيرد.

 
  اصل لذت معنوي، خودشناسي، حقيقت نفس، تعالي روح، مستعد بودن كودك.كليد واژه ها:

                                                 
 - دانشجوي ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران �
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 و تحليل ماهيت مطالعات ميان رشتهاي در فلسفه تعليم و تربيت تبيين
 

176Fسولماز نورآبادي

� 
 

از مباحث مطرح در نظامهاي آموزشي، استفاده از «رويكرد ميان رشتهاي» است. مطالعات ميان 
رشته اي خواهان تلفيق، تركيب و تعامل ميان دانش و مهارتها در رشتههاي مختلف مرتبط است كه به 

منظور افزايش درك و فهم ابعاد مختلف موضوعات مورد مطالعه، رشد توانايي تحليل صحيح امور، 
توسعه تفكر انتقادي و قدرت خالقيت و...، استفاده از آن متداول شده است. از طرفي، فلسفه تعليم و 
تربيت به منزلهي يكي از حوزههاي معرفت بشري نيز با اين مفاهيم سروكار دارد. موفقيت در اجراي 

-رويكرد ميان رشتهاي زماني است كه نتايج و يافتههاي آن معتبر باشد و بتواند شناخت، فهم و راه حل
هاي معتبر و واقعي براي مساله و يا موضوع مورد بررسي ارائه دهد. به عبارتي رويكرد ميانرشتهاي را 

زماني ميتوان موفق و كارآمد دانست كه در فرآيند كار بتواند از انباشتهها، تجارب و ظرفيتهاي 
معرفتي، مهارتي و روشي رشتههاي مرتبط در جاي مناسب و مقتضي، استفاده بهينه و موثر نمايد. 

بنابراين در اين جستار، امكان مطالعه فلسفه تعليم و تربيت از منظر رويكرد ميانرشتهاي مورد تحليل و 
در صورت امكان استفاده از رويكرد "بررسي قرار مي گيرد و در راستاي پاسخ به اين سوال است كه 

(نظري و يا عملي)  ميانرشتهاي، فلسفه تعليم و تربيت با چه رشتههاي ديگر و در چه زمينههايي
 "مي تواند تلفيق شود؟

 

 : رويكرد ميانرشتهاي، فلسفه تعليم و تربيت، تلفيق، تعامل.كليد واژه ها

                                                 
 - كارشناس ارشد برنامه ريزي درسي �
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 هرمنوتيك فرهنگي؛ رهيافتي براي تبيين ارتباط 
 فلسفه تعليم و تربيت با برنامه درسي

 
177Fزهرا نيكنام

� 
 

درك مسائل و موضوعات تعليم و تربيت نيازمند بهره مندي از بنيان ها و مباني نظري الزم و نيز ارتباط 
نزديك با واقعيات هاي عيني و ملموس آموزش و پرورش و بهره مندي از تجربه در اين عرصه مي باشد. 

ارتباط ميان فلسفه تعليم و تربيت به عنوان گرايش نظري علوم تربيتي با حوزه مطالعات برنامه ي 
درسي به عنوان قلمرويي كه با واقعيت هاي تعليم و تربيتي ارتباط نزديك و وثيق دارد، از عرصه هاي 
نظري مهم قابل كندوكاو است. در اين مقاله ما بر آنيم تا به تبيين نظري و مفهومي ميان نوعي كالن 

نگري فلسفي و انتزاعي از يك سو و نوعي خرد نگري و مطالعه امور محسوس واقعيات آموزش و پرورش 
از ديگر سو بپردازيم. معموال نوسان ميان اين دو عرصه به عنوان پيشنهاد مناسب براي درك مساله 

مطرح مي گردد. اما اين مساله ابدا كار ساده اي نيست. در اين نوشتار از ديدگاه هاي كليفورد گيرتز، به 
عنوان يك انسان شناس، بهره گرفته مي شود. روش شناسي او در اين خصوص هرمنوتيك فرهنگي 

است كه به تبيين آن خواهيم پرداخت. نتايج نشان مي دهد كه براي نظرورزي در خصوص برنامه 
درسي، بايد به روابط معنايي شكل گرفته در طول تاريخ و مستتر در نمادها و الگوهاي ارتباطي و صور 

 ي خود را استمرار مي دهند توجه كرد.زندگمختلفي كه مردم در موقعيت هاي آموزشي 
 

  فلسفه برنامه درسي، هرمنوتيك فرهنگي، گيرتز، روابط معنايي.كليد واژه ها:

                                                 
  دانشجوي دكتري برنامه ريزي درسي، دانشگاه تربيت مدرس -�
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  بر اساس رويكرد اسالمي"تربيت"تحليل انتقادي تعاريف 
 

178Fفاطمه وجداني

� 
 

 اولين گام براي اصالح وضع موجود و كارآمد نمودن نظام تربيتي كشور در مواجهه با چالشهاي تربيتي 
قرن بيست و يك، ارائه تعريفي روشن، منسجم، معتبر و همچنين، مطابق با نظام معيار جامعه اسالمي 

 دست نيافته ايم، نمي توانيم در عرصه "تربيت"است. تا زماني كه به معنايي واحد، درست و واقعي از 
تصميم گيري و عمل، انتظار موفقيت داشته باشيم. البته تا كنون صاحبنظران متعددي در كشورمان 

، "تربيت"تالشهاي ارزنده اي جهت ارائه تعريفي مطلوب، مقبول و هماهنگ با نگاه اسالمي از مقوله 
انجام داده و تعاريف اصطالحي متعدد و متفاوتي ارائه نموده اند؛ برخي بر جريان زمينه سازي براي رشد 

تاكيد داشته اند، برخي بر انتخاب گري انسان، برخي ديگر بر رفع موانع موجود، و برخي نيز بر 
سرپرستي متربي و نظارت جامعه تاكيد ورزيده اند. در اين مقاله قصد داريم با بررسي و تحليل برخي از 

 كه با رويكردي اسالمي در كشورمان ارائه شده اند، نقاط قوت و ضعف آنها "تربيت"معروفترين تعاريف 
را روشن نموده، زمينه را براي ارائه تعاريف مطلوب تر و مقبول تر هموار نماييم. در اين راستا، رعايت 

، سازگاري با مباني توصيفي و تجويزي تربيت (اعم از مباني فلسفي، ديني، "تعريف"مالك هاي اعتبار 
ارزشي، علمي، سياسي)، عناصر و مفاهيم محوري و كليدي در تعريف، مباني هستي شناختي، انسان 

شناختي، معرفت شناختي و ارزش شناختي ملحوظ شده، دارا بودن شاخص ها و معيارهايي جهت 
ارزشيابي نتايج تعليم و تربيت، امكان پياده سازي در عمل، تاكيد بر اهداف، فرايند ها، محتوا يا روش،  

قابليت بكار گيري در مراحل مختلف زندگي، توجه به بعد تهذيب و رفع موانع، ميزان گستردگي تعريف 
و ابعاد انساني تحت پوشش، شمول نسبت به آحاد جامعه، ارتباط آينده با زمان حاضر، توجه به شروط 

 و تفكيك آن از واژه هاي نزديك و مشابه، ميزان نقش و سهم مربي و متربي (و جامعه) "تربيت"معيار
 در تربيت، توجه به تربيت به عنوان، علم ، فن يا هنر و از اين قبيل مد نظر قرار خواهد گرفت . 

 

 : تعريف تربيت، تحليل تعاريف تربيت، رويكرد اسالمي.كليد واژه ها

                                                 
 - دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس�
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 صورت اجتماع پژوهشيه بررسي تاثير اجراي برنامه «فلسفه براي كودكان» ب

  بر افزايش عزت نفس در دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر تهران
 

179Fدكتر مهرنوش هدايتي

� 
180Fدكتر عبداهللا شفيع آبادي

� 
 

اين مقاله به بررسي تأثير اجراي برنامه آموزش تفكر، با عنوان «فلسفه براي كودكان» به صورت اجتماع 
پژوهشي، بر بهبود عزت نفس و ماندگاري اثر آن در دانش آموزان مقاطع تحصيلي سوم تا پنجم دبستان 

 دانش 190 آموزش و پرورش شهر تهران مي پردازد. براي اين منظور 5هاي دخترانه و پسرانه منطقه 
 دختر)  به طور تصادفي انتخاب و در دو گروه شاهد و آزمايش 93 پسر، 97آموز در سه مقطع تحصيلي(

 نفر در گروه گواه) قرار گرفتند. سپس با استفاده از پرسشنامه عزت 102 نفر در گروه آزمايش و 88(
نفس كوپر اسميت، متغير عزت نفس سنجيده شد. قبل از اجراي برنامه، عدم تفاوت معنادار عزت نفس 

 ساعت در 5/1 جلسه هفتگي به مدت 12در دو گروه تأييد شد. سپس كودكان گروه آزمايش طي 
جلسات «فلسفه براي كودكان» گرد مربي آموزش ديده، نشسته، مجموعه داستان هاي فكري را قرائت 

كرده و پيرامون آن به طرح سؤال مي پرداختند. مشخص گرديد كه اجراي اين برنامه مي تواند بر ارتقاي 
). همچنين، بررسي هاي انجام شده p < ./001عزت نفس دانش آموزان تأثير معناداري بگذارد (

 ماه بعد از پايان برنامه تأييد نمود. عالوه بر اين به كمك آزمون تحليل 4ماندگاري اثر اين برنامه را تا 
واريانس يك طرفه، مشخص گرديد كه در ميان دختران و پسران و هم چنين مقاطع تحصيلي مختلف 

 شركت كننده در اين برنامه، از نظر ارتقاي عزت نفس تفاوت معناداري وجود ندارد.
 

  فلسفه براي كودكان، اجتماع پژوهشي، عزت نفس، ماندگاري اثر، دوره ابتدايي.كليد واژه ها:

                                                 
 - دكتراي مشاوره دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات 1
 - دكتراي مشاوره، معاون آموزشي دانشگاه عالمه طباطبايي�
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 تعليم و تربيت  و نقش فلسفهنتبيين جايگاه معلم با توجه به توسعه فناوري هاي نوي

 
181Fشيوا همتي

� 
 

از ديرباز، معلم در نظام تعليم و تربيت جايگاهي خاص و ممتاز داشته است كه برغم پيشرفت هاي 
فناوري در اعصار مختلف و نويدهايي كه ظهور هر رسانه آموزشي نو در باب جايگزيني معلم داشته، 

هرگز نتوانسته است موفق به جانشيني معلم گردد. آموزش مجازي و محيط هاي آموزشي مبتني بر وب 
كه امكان ارتباط همزمان را در اقصي نقاط عالم در كسري از ثانيه فراهم مي نمايد، موقعيت بهتري 

نسبت به رقباي قبلي خويش به دست آورده اند. منظر فلسفي معلمان و ساير دست اندركاران تعليم و 
تربيت در سطوح مختلف بر تعيين اهداف، برنامه ريزي، نحوه ي تحقق انتظارات از دانش آموزان، اتخاذ 

شيوه هاي تدريس و نظير آنها تاثير به سزايي دارد. ديدگاه هاي جديد تربيتي با تاكيد بر يادگيري به 
جاي آموزش، توجه خويش را از معلم به سوي دانش آموز برگردانده اند. در اين مقاله، ضمن توجه به 
ابعاد فلسفي هستي شناختي، معرفت شناختي و زيبايي شناختي، به بحث از يادگيري، معلم و دانش 

آموز پرداخته و در صدد تبيين جايگاه معلم در انديشه هاي فلسفي عمده مي باشيم و سپس نقش 
 فناوري اطالعات و ارتباطات را در تغيير اين منظر لحاظ خواهيم نمود.

 
  معلم، مكاتب فلسفي، فناوري اطالعات، دانش آموز، يادگيري.ها:واژه كليد

                                                 
 دانشگاه تهران - دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت�
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 بازشناسي مؤلفه هاي فلسفه ورزي و تبيين نقش آنها
 يادگيري براي معلمان–در فرايند ياددهي

 
182Fمراد ياري دهنوي

� 
 

فلسفه ورزي يا انديشيدن فلسفي، مواجهه فيلسوفانه انسان با پديده ها و جلوه هاي گوناگون هستي 
است؛ عملي كه مستلزم ژرفكاوي در وجوه و اليه هاي پنهان امور اعم از ذهني و عيني بوده و منجر به 

شناخت عميق آنها در حد توانايي انسان مي شود. چنين انديشيدني اغلب پيشه و دلمشغولي گروه 
خاصي از انسان ها يعني فيلسوفان قلمداد مي شود؛ با وجود اين، پرداختن به تفكر فلسفي در جوامع 

دانايي محور امروز براي همه انسان ها بطور عام و براي معلمان بطور خاص، همراه با فوايد و روشنگري 
هايي است. با عنايت به اين كه فلسفه ورزي نوع خاصي از تفكر است كه با برخورداري از مؤلفه ها و 

ويژگي هايي خاص، از ساير انواع تفكر متمايز مي شود؛ در اين مقاله به كمك روش توصيفي- تحليلي، 
گام هاي ذيل به ترتيب برداشته شده است: در گام نخست با تبيين ويژگي هاي حرفه معلمي، 

نيازمندي او به ژرف انديشي و فلسفه ورزي روشن شده است؛ در گام دوم تالش شده است تا از رهگذر 
فراهم آوردن زمينه اي براي نزديكي به فهم چيستي فلسفه؛ مؤلفه هاي فلسفه ورزي، مورد بازشناسي 

قرارگيرند؛ تحير يا شگفت زدگي، ترديد منطقي يا شك روشمند، پرسشگري، خيال ورزي، وابستگي 
تاريخي، استدالل ورزي، نقادي، تحليل فلسفي، فراخ انديشي يا گشودگي و نظريه پردازي مجموعه 

مؤلفه هايي اند كه مورد بازشناسي قرار گرفته اند. در گام سوم؛ نقش و پيامد اين مؤلفه ها در فرايند 
 ياددهي- يادگيري معلمان آشكار شده است.

 
 .فلسفه، فلسفه ورزي، ذهنيت فلسفي، معلمان، فرايند ياددهي، يادگيري كليد واژه ها:

                                                 
 - دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران�



 132                                                      چكيده مقاالت اولين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران

 تبيين و نقد پژوهش هاي پايان نامه اي آموزش فلسفه به كودكان در ايران

 با تأكيد بر روش پژوهش و نتايج آنها
 

183Fمراد ياري دهنوي

� 
184Fعماد حاتمي

� 
  

پژوهش هاي مروري و فرا تحليلي، به توصيف، تلخيص و ارزيابي نقادانه پژوهش هاي انجام شده درباره 
يك موضوع، از  منظري خاص مي پردازند. نتايج اين نوع پژوهش ها از يك سو موجب معرفي يكجاي 

همه پژوهش هاي انجام شده درباره يك موضوع شده و باعث پرهيز از دوباره كاري مي شود و از سويي 
ديگر با ترسيم توانايي ها و كاستي هاي اين نوع پژوهش ها، افق ها و چشم اندازهاي پژوهشي جديدي 
را به روي پژوهشگران مي گشايد و موجب افشاندن بذرهاي تأمل و پرسش در دامن انديشه ورزي آنان 
مي شود. اين مقاله از نوع پژوهش هاي فراتحليل و مروري است كه به دنبال تبيين و نقد پژوهش هاي 

پايان نامه اي موضوع آموزش فلسفه به كودكان در ايران از منظر روش پژوهش و نتايج آنهاست. لذا 
سعي شده است با مراجعه به منابع اطالعاتي دانشگاههاي مختلف كشور، در حد امكان همه پژوهش 

هاي پايان نامه ايي كه به نحوي به موضوع آموزش فلسفه به كودكان پرداخته اند؛ شناسايي شود 
پژوهش)؛ آن گاه نخست مؤلفان، رشته تحصيلي، عنوان پژوهش، اهداف آن، چهارچوب پژوهش در 14(

فصل هاي آن و تلخيصي از نتايج پژوهش بيان گردد و سپس از دو منظر روش و نتايج پژوهش آنها در 
حد توان علمي مؤلفان اين مقاله مورد نقد و ارزيابي قرار گيرد. عدم بكارگيري يك روش پژوهش 

ساختارمند، ضعف جدي قسمت پيشينه پژوهش و عدم اطالع از پژوهش هاي انجام شده، عدم رعايت 
پاراگراف بندي منسجم و علمي در نگارش، عدم ارتباط ارگانيك ميان پژوهش ها و انجام پژوهش هاي 

 مشابه و تكراري، ضعف در نقدها، از مهمترين يافته هاي اين مقاله مي باشد.
 

 : پايان نامه، رساله، روش پژوهش، آموزش فلسفه به كودكان، ليپمن.كليد واژه ها

                                                 
  - دانشجوي دكتري  فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران�
 - دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران�
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 بررسي چيستي طبيعت از منظر هابز و روسو
 و جستجوي رويكردي براي چرايي و چگونگي تربيت بر بنياد فطرت

 
185Fبهبود ياري قلي

� 
186Fمعصومه تركاشوند

� 
 

هدف پژوهش حاضر بررسي تطبيقي رويكرد هابز و روسو درباره چيستي طبيعت آدمي و پيامدهاي هر 
يك درباره چرايي و چگونگي تربيت و پيشنهاد رويكردي جايگزين در اين باره بر بنياد مفهوم فطرت 

است. اين دو انديشمند از آن رو برگزيده شده اند كه ديدگاه آن ها به گونه اي در دو انتهاي طيف 
ديدگاه ها درباره چيستي طبيعت انسان جاي مي گيرد. روش پژوهش نيز تحليل تطبيقي از 

رويكردهاي پژوهش كيفي است. بر بنياد يافته هاي پژوهش، از پيامدهاي تربيتي انديشه هاي هابز، 
نظام تربيتي است كه بنا دارد با آموزش هاي مستقيم، شهرونداني را تربيت كند كه منضبط و 

فرمانبردار باشند. در چنين نظامي، وظيفه معلم مقتدر، آموزش مفهوم هاي اخالقي چون فروتني، 
خويشتنداري و سپاسگزاري است. در برابر به باور روسو، كار تربيت نه اصالح و دگرگوني بلكه پرورش 
رفتارهاي طبيعي چون آزادي و پرسشگري، از راه تربيت منفي (نامستقيم) است. اين دو انديشمند در 

نشانه ها و دليل هاي تجربي و پسيني به اصل هاي پيشيني و توجيه نظريه خود، بيش از پيش از 
متافيزيكي، روي مي آورند كه در اين مقاله پس از نقد آن ها و با بهره گيري از مفهوم اسالمي فطرت 

چون گرايش به كانون نيكي ها، از نيكي طبيعي آدمي همچون امكاني دفاع شده است كه فقط تربيت و 
ارتباط اجتماعي مي تواند آن را به كار آورد. در نتيجه گير ي نيز، برخي پيامدهاي تربيتي و تلويح هاي 

 كاربردي اين رويكرد پيشنهاد شده اند. 
 

 : طبيعت، تربيت، هابز، روسو، فطرت.كليد واژه ها

                                                 
   دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت معلم- �
  - دانشجوي كارشناسي ارشد تحقيقات دانشگاه تربيت معلم�
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 رويكرد انتقادي به رهيافت هاي تربيتي پست مدرنيسم در ايران
 

187Fدكتر علي يزد خواستي

� 
188Fمحمد هادي حاجي رشيدي

� 

 در حال  به ويژه در تعليم و تربيت اصول، مباني و آموزه هاي پست مدرنيستي،در جهان معاصر 
 همانند ، ادبيات و چنانكه در عرصه هاي مختلف علمي چون سياست، هنر؛ است كمي و كيفيگسترش

 درصدديم با روش پژوهش كيفي از نوع  را باعث شده است. ي ملي - جهاني مسائل تازه ،تعليم و تربيت
 ، پي بردن به نقاط ضعف و قوت آن با و بپردازيم شناسايي آموزه هاي تربيتي پست مدرنيسمتوصيفي به

 مشكل ساز در فرآيند ياددهي - يادگيري فراهم آوريم. آمادگي الزم را براي مواجهه با اين پديده
 كه به پيامدهاي آموزش و پرورش مدرن به ديد انتقادي به وجود مي آورداين امكان را پژوهش حاضر 

آنها را بنگريم و به تغييراتي كه آموزش و پرورش امروز و مدارس ما بدان نيازمدند، ژرف تر بنگريم و 
تا ضمن تبيين مباني فلسفي پست مدرنيسم و  بنابراين سعي شده است مورد بررسي قرار دهيم.

مباني فلسفي پست مدرنيسم در ، نظران هاي صاحب  از ديدگاهآناستخراج رهيافت هاي تربيتي 
 تبيين شده و اقتضائات آنها در ابعاد تربيتي، معرفت شناسي  تربيتي و به ويژهارزش شناسي زمينه هاي

 تعليم و تربيت، اصول تعليم و تربيت، برنامه ريزي درسي، روش آموزشي  و غاياتمختلف از جمله اهداف
 مورد بحث و  به عنوان مباني جديد دنياي كنوني در عرصه آموزشيمعلم و دانش آموز، مديريت كالسي

  .گيردقرارتبيين 

  ملي- جهاني. مسائل  ، معرفت شناسيرهيافت هاي آموزشي، پست مدرنيسم تربيتي،  :كليد واژه ها

                                                 
 كاشان دانشگاه وم انسانيل دانشكده ع استاديار گروه علوم تربيتي-�
  كارشناس ارشد برنامه ريزي درسي دانشگاه كاشان-�
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 واكاوي تاثير رسانهها بر تربيت اخالقي در عصر جهاني شدن و خالء تفكر انتقادي

 
189Fناصر يعقوب نژاد

� 
190Fمريم شيربيگي

� 
 

جهاني شدن از طريق فناوريهاي ارتباطي و رسانههايي همچون ماهوارهها و نيز فضاي سايبر و مجازي 
به عاملي تعيينكننده در زمينه آموزش و تربيت فراگيران بدل شده و ابعاد و جوانب گوناگون نظام 

تعليم و تربيت و خصوصاً كاركرد تربيت اخالقي آن را متأثر ساخته است. تعارض و تفاوت فرهنگ غربي 
و شرقي كه مروج مصرفگرايي و ماديگري است، با فرهنگ اسالمي- ايراني ما باعث مشكالت و 

بحرانهاي عديدهاي، خصوصاً در زمينه تربيت اخالقي براي جامعه و نظام آموزشي، شده است. عالوه بر 
اين، ضرورت غيرقابل انكار رسانه در جوانب گوناگون زندگي كنوني و نيز كم بودن امكان كنترل باعث 

شده است تا متخصصان سخن از اصطالحاتي چون جامعهپذيري، هويت و سواد رسانهاي به ميان آورند. 
با توجه به نكات فوق، تفكر انتقادي به عنوان يكي از مهم ترين اهداف آموزش و پرورش در عصر متغير 

جهانيشدن مي تواند در رشد سواد رسانهاي و بالطبع پرورش اخالقي فراگيران نقش مهمي داشته 
باشد، چرا كه فرد را براي رقابتها و چالشهاي دنياي به سرعت متغير كنوني آماده ميسازد و از طرفي 
در تحليل، ارزشيابي، گزينش و كاربرد بهترين راه حل و نحوه كاربرد اطالعات حائز اهميت است. لذا، 

مقاله حاضر با استفاده از روش پژوهش توصيفي- تحليلي، با توجه به آخرين پژوهشها به بررسي 
فرآيند جهانيشدن، رسانه و سواد رسانهاي پرداخته و سپس اثرات رسانهها بر تعليم و تربيت به ويژه 
تربيت اخالقي فراگيران را مورد واكاوي قرار داده است. نتايج بررسيها نشان ميدهد كه رسانهها برغم 

تاثير و كاربرد فراوان در نظام آموزشي، باعث تاثيرات سوء متعددي بر دانشآموزان شده است. بنابراين 
 رويكردهاي پرورش تفكر انتقادي در مواجهه با اين سوء تاثيرات مورد بررسي قرار داده است. 

 

  جهانيشدن، تفكر انتقادي، سواد رسانهاي، تربيت اخالقي.كليد واژه ها:

                                                 
 - دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي دانشگاه تربيت معلم تهران                     �
 - دانشجوي كارشناسي ارشد رشته فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه الزهراء            �
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 مباني فلسفي جداسازي و يكپارچه سازي دانش آموزان در مدارس

 
191Fدكتر محمد رضا يوسف زاده

�  
192Fدكتر يحيي معروفي

� 
 

مساله جداسازي و يكپارچه سازي دانش آموزان در مدارس از منظرهاي مختلف روان شناختي، جامعه 
شناختي و فلسفي قابل بررسي است. جداسازي به معناي جداكردن كودكان داراي نيازهاي ويژه از 

كودكان عادي است. مخالفان جداسازي در دفاع از موضع خود معتقدند كه جداسازي باعث تضعيف 
احساس تعلق اجتماعي، خروج از مسير اصلي آموزش، نابرابري فرصت هاي آموزشي، انزوا و برچسب 

خوردن گروهي از دانش آموزان مي شود. آنان بر اين باورند كه دست اندركاران تعليم و تربيت بايد بر 
توانايي ها تاكيد كنند نه بر ناتواني ها و اگر فراهم ساختن  امكان تحصيل در سطوح باالتر براي دانش 

آموزان با توانايي هاي متفاوت ميسر نيست ، ولي مي توان زمينه اي فراهم ساخت كه همه با هر سطح 
از توانايي و استعداد  بتوانند از زندگي لذت ببرند. الزمه ي تحقق اين مهم، پذيرش بدون قيد و شرط 

همه آحاد در جامعه است كه از طريق طراحي و تدارك كالس هاي يكپارچه در مدارس  مي توان بدان 
دست يافت. موافقان جداسازي در مقابل معتقدند كه يكپارچه سازي به ناديده گرفتن تفاوت هاي فردي 
منجر شده، اتالف درآموزش، سرخوردگي فراگيران با توانايي هاي محدود، غروركاذب فراگيران با توانايي 
باالتر، كند شدن آهنگ پيشرفت تحصيلي،اختالل در فرآيند يادگيري و نظير آن را به دنبال دارد. از آن 

جا كه پايه و مبناي هر عمل تربيتي فلسفه، ايدئولوژي و نظريه ي خاصي است، بر اين اساس هدف 
اصلي مقاله بررسي مفاهيم آموزش به شيوه جدا سازي و يكپارچه سازي ويژگي ها و تبيين داليل 

موافقان و مخالفان اين رويكردها و بررسي مباني فلسفي جداسازي و يكپارچه سازي بر اساس روش 
 پرورش و آموزش در جداسازي رويكردتحليلي توصيفي است. يافته هاي پژوهش معرف آن است كه 

 .قرار دارد مدرنيسم پست تأثير ديدگاه سازي تحت فراگير رويكرد و مدرنيسم گاه يد د متاثر از
 

 مباني فلسفي، جداسازي، يكپارچه سازي، فراگيرسازي.كليد واژه ها: 

   
 

 

                                                 
 - استاديار دانشگاه بوعلي سينا�
 - استاديار دانشگاه بوعلي سينا�
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	راضيه بيروني كاشاني25F
	هرمنوتیک فلسفی گادامر، تلاشی در جهت توصیف چگونگی وقوع فرآیند فهم است. آشکار است نظریه ای که به توصیف و تبیین چگونگی فرآیند فهم می پردازد، عنصری ضروری در تعلیم و تربیت محسوب می گردد. به همین منظور، مقاله ی حاضر، ابتدا مبانی فلسفی دیدگاه گادامر را مطرح ...
	کلید واژهها: هرمنوتیک فلسفی، گادامر، دیویی، پراگماتیسم، تعلیم و تربیت.
	علی خالق خواه39F
	انسان موجودی اجتماعی است و دارای تعاملات مختلف، چه در زمینه بومی و چه در زمینه های دیگر جهانی، در این تعاملات آنچه می تواند او را موفق دارد توجه به اخلاق و تکالیف خود در قبال خود و دیگران می باشد. اهمیت اخلاق در زندگی بشر موضوعی است که هیچ گاه انسان ه...
	کلید واژهها: تربیت اخلاقی، برنامه درسی،  جامعه ی جهانی، حکومت و سیاست، صلح پایدار.
	کلید واژهها: فلسفه آموزش و پرورش، جمهوری اسلامی ایران، جهانی شدن (تحولات جهانی).
	توسعه فناوريها ميتواند بسياري از مسايل تعليم و تربيت را كه با شيوههاي سنتي قابل رفع نيستند، حل نموده و به عنوان ابزار برابرسازي فرصتها و توانمندسازي انسانها مورد استفاده قرار گيرد. با اين حال، جايگاه معلم، یعنی اساسيترين منبع انساني در ساماندهي...
	كليد واژهها: معلم، فناوريهاي نوين، فلسفه تعليم و تربيت، هايدگر.
	کلید واژهها: تربیت سیاسی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، چالش، وظایف فلسفه تعلیم و تربیت.
	دکتر عبدالحمید رضوی57F
	بیش از یک دهه است که تفکر پساساختارگرایی آموزه های تربیتی را تحت تأثیر قرار داده است. پساساختارگرایی یکی از نظریه های اصلی پست مدرنیسم است. تکثرگرایی، چندگانگی، ساختار شکنی و توجه به زبان را شاید بتوان از مفاهیم اساسی معرفت شناسی پساساختارگرایی دانست....
	دکتر اکبر رهنما59F
	سيد صاحب موسوی60F
	در پژوهش حاضر به تبيين مباني فلسفي، رويکردها، نظريه ها و شيوه هاي تربيت هنري در نظام هاي آموزشي پرداخته شده است. روش انجام پژوهش توصيفي و از نوع تحليل اسنادي بوده به علاوه جهت گردآوري داده هاي لازم جهت پاسخ دهي به سوال هاي پژوهش کليه منابع و مراجع مرت...
	کلید واژهها: هرمنوتیک، روش هرمنوتیکی، روشهای کیفی تحقیق، فلسفه تعلیم و تربيت.
	کلید واژهها: زیبایی شناسی، ادراک زیبایی شناسانه، ملاکهای فلسفی، دلالت های تربیتی.
	کلید واژهها: فلسفه تعلیم و تربیت، بحران هویت، کاربرد، استنتاج، تحلیل.
	کلید واژهها: فلسفه، تربیت، فلسفه تعلیم و تربیت، محتوا، ایران.
	کلید واژهها: فراتحلیل، آموزش فلسفه به کودکان، مهارت های فلسفی و اجتماعی، عینیت محوری.
	کلید واژهها: تفکر انتقادی، فیلسوفان نقاد نظرگرا و عمل گرا، بنیادهای نظری، گونه شناسی معرفتی برنامه درسی.
	ارزشها رکن اساسي زندگي آدمي را تشکيل ميدهند و با تجلی در فرهنگ سازمانی و جهت دهی به آن، نقش مهمي در نهادهای اجتماعی از جمله نهاد آموزشی و تعامل عناصر مختلف آن دارند. از سوی دیگر، ارزش ها در تکوين شخصيت متربیان به عنوان درون دادهای نظام آموزشی نقش ا...
	هدف اصلی این مقاله، بررسی چگونگی رد یابی قدرت مدرن به شیوه مورد نظر فوکو، در مدرسه به عنوان یکی از مکانهای اصلی شکل دهنده به نظام قدرت است. از این رو، روش های فوکو، یعنی رویکرد دیرینه شناسی و تبارشناسی، در خصوص آموزش و پرورش مورد تبیین قرار گرفته است....
	کلید واژهها: تحلیل گفتمان، قدرت مدرن، دیرینه شناسی، تبارشناسی، آموزش و پرورش.
	میکاییل علی پور121F
	علیرضا مطلبی فرد122F
	ناصر یعقوب نژادى123F
	طی سالیان متمادی آموزش در قالبی خاص با موضوعات مشخص صورت میپذیرفته است که از آن به عنوان موضوع محوری یا دیسیپلین نام برده میشود. اما امروزه پیشرفت علوم مختلف، پیچیدهتر شدن ابعاد زندگی انسان و لزوم برقراری عدالت و دموکراسی توجه را از دیدگاه موضوع مح...

	کلید واژهها: فرهنگ، آموزش و پرورش، نخبه گرایان فرهنگی.
	فلسفه تعلیم و تربیت یکی از مهمترین رشتهها و مواد درسیِ نظری در رشتهی علوم تربیتی است که علیرغم نظری بودن، تأثیرات فراوانی در تحوّلات تربیتی داشته و دارد. افزون بر آن، در طول تاریخ حیات بشری، فلسفه یکی از زمینههای اساسی طرح دیدگاههای تربیتی اندی...
	کلید واژهها: فلسفه، تعلیم و تربیت، فلسفهی تعلیم و تربیت، فلسفهی آموزش و پرورش، پداگوژی.
	رضا محمدی چابکی141F
	هدف اصلی این مقاله بررسی «پیچیدگی» به مثابه پارادایمی جایگزین برای پارادایم نیوتنی علم و تأثیرات آن در حوزه ی فلسفه تعلیم و تربیت است. پارادایم پیچیدگی عبارت است از الگوی عمومی جدیدی برای علم که تحت تأثیر تحولات قرن بیستم در علوم پایهای همچون ریاضیا...
	کلید واژهها: پیچیدگی، کلگرایی، عدم قطعیت، نوپدیدی، فلسفه تعلیم و تربیت.
	هدف اصلی این مقاله بررسی جریانهای اصلی در تعلیم و تربیت انتقادی است. تعلیم و تربیت انتقادی یک از مهمترین رویکردهای معاصر در تعلیم و تربیت است که مبتنی بر اندیشهها و نظریات انتقادی مکتب فرانکفورت در حوزهی علوم اجتماعی و انسانی بوده و بر ارتباط وثیق...
	کلید واژهها: مکتب فرانکفورت، تعلیم و تربیت انتقادی، نظریههای انقلابی، نظریههای بازتولید، نظریههای مقاومت.
	کليد واژهها: مفهوم فلسفی نابرابری، فرصت های آموزشی، اصول نابرابری.
	دكتر نعمت اله موسي پور154F
	معصومه السادات ابطحي
	تجربیات مربوط به ساختارهای مختلف آموزش و پرورش استثنایی، متخصصان را به این نتیجه رساند که آموزش مجزا  که در آن افراد بر اساس ویژگی های مختلف همانند معلولیت ها، طبقه بندی می شوند و تحت آموزش های ویژه و جدا از همسالان خود قرار می گیرند نتوانسته است پاسخ...
	کلید واژهها: پست مدرنیسم، مبانی فلسفی، رویکرد فراگیرسازی، دیدگاه انسان گرایانه، جهانی شدن.
	هدف مقاله بررسی جايگاه تربیت دینی مبتني بر احساس، هنر و تجربه زیبایی شناختي در تعليم و تربيت است. همچنين اين مقاله بر آن است کفایت و صلاحیت زیبایی شناسی را در فضاي تربيت ديني بررسي كند و مزایا و چالشهایی را که اینگونه از تربیت ایجاد می کند، مد نظر قرا...
	در مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ایران
	سید حسین نجاتی موسوی173F
	نظر محمد اربابی174F
	مدت هاست که در نظام آموزشی ایران، معلمان با تکیه بر روش ها ی سنتی به ویژه سخنرانی، شاگردان را به حفظ و تکرار مفاهیم علمی ترغیب می کنند و برغم اینکه در محافل علمی و تربیتی و حتی اجرایی، صحبت از فعال بودن شاگردان، رشد فکری و آزاد اندیشی می شود، عملاً چن...
	کلید واژهها:  مکتب عمل گرایی، تربیت اجتماعی، آموزش و پرورش، مقطع ابتدایی.

