
 

 

 سرآغاز
 

 رضا محمدی چابکیدکتر 

 سردبیر خبرنامه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی( )

 
 ام از خویش به دور   دیرگاهی است که افتاده   

 شاید این عید به دیدار خودم هم بروم  
با سالم و احترام؛ فرارسیدن سال نو و بهاهار طهروهراو  را بهه  
تمام اعضای انجمن فلسفه تعلیم و تهربهیهت ایهران تهوهریه  و  

کنم. عید کردن برای مؤمن چیزی جز نو کهردن    تانیت عرض می 
جامه ایمان نیست و این مطلب نشان از امکانِ عیهد بهودنِ تهمهام  
روزها برای مؤمن دارد. نو شدن همگام با وویهعهتا امها یهطهفهی  
دیگر است: قرار گرفتن در جریان تحویی هستهی و نهیهوشهیهدن  
اذان آفرینش برای قامت افراشتن جات سعی و تالشهی دیهگهر.  

کسوتان عزیز این رشتهه کهه مهجهایهی    نمایندگی از ورف طیش   به 
برای نگارش این مقدمه نداشهتهنهدا سهایهی ههمهراه بها بهرکهتا  

 معنویتا سالمتی و شادمانی برای شما عزیزان آرزومندم.  
سال گذشته توفیق آن داشتیم که دو شماره از این خورنامهه را  
در تابستان و طاییز تقدیم حضورتان کنیم؛ و ایهن شهمهارها ویه ه  
زمستان همان سال است که در آخرین روز سال تقدیم شما شهده  

ترین رویدادهای ایهن سهال    وور که اوالع داریدا مام   است. همان 
هاا برگزاری همایش چاارم در دانشگاه فهردوسهی    برای انجمنی 

همراه برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیئهت مهدیهره    مشاد به 

جدید بود. در همین راستاا همایش طنجم انجمن نهیهز بهه یهاری  
خداوند به زودی در دیار کرمان برگزار خواهد شد. بهرگهزاری ایهن  

ههها و تههازه شههدن دیههدارههها در ایههن    ههها در ایههن سههال   هههمههایههش 
های علمهی و وهراو     ها نویدبخش گسترش همکاری   گردهمایی 

هرچه بیشتر فلسفه تعلیم و تربیت در ایران است. هدف اصهلهی  
گیری و توسعه ایهن روابها از    سازی شکل   این خورنامه نیز زمینه 

وریق ایجاد ی  شوکه اوهالعهاتهی اسهت. در ههمهیهن راسهتهاا  
بها   «ممیزی رشته فلسفه تعلیم و تربیت »ط وهشی تحت عنوان  

هدف مطایعه وضعیت موجود و مطلوب این رشهتهه بهه انهجهام  
رسیده است که گزارش مختصر آن در همین شماره تقدیم شهده  

 است. 
های اوییه هیئت مدیره انجمن حهاکهی    از سوی دیگرا صحوت 

فهلهسهفهه  “از آن است که همایش ششم احتمهاً  بهه مهوضهوع  
اختصاص یابد. با توجه به اهیمت آموزش عهایهی    “آموزش عایی 

های تعلیم و تربیتا این موضوع از جمله موارد مغهفهول    در نظام 
شهود کهه در سهطه     رشته فلسفه تعلیم و تربیت محسوب می 

توع آنا در کشور ما کهمهتهر بهدان تهوجهه شهده و    ایمللی و به   بین 
مطایعا  طراکنده و اندکی در زمینه آن صور  گرفته است. ههم از  

تأسیس مطایعا  بنهیهادیهن عهلهم و    روا اخیرا  ط وهشکده تازه   این 
فناوری )در دانشگاه شاید باشتی و به ریهاسهت خهانهم دکهتهر  

اقدام بهه تهدویهن  “  راهورد فرهنگ ” ایادی( با همکاری مجله    علم 
نهامهه    نموده و فراخوان این وی ه  “فلسفه آموزش عایی “نامه    وی ه 

 به طیوست همین خورنامه تقدیم شما شده است. 
در انتااا بار دیگر از تمام اعضای محهتهرم انهجهمهن تهقهاضها  

شود با ارسال اخوار مرتوا با فلسفه تهعهلهیهم و تهربهیهت در    می 
ههای    رسانی هرچه باتر و آشناسازی سایر اعضا با فعاییت   اوالع 
های آمهوزشهی دانشهگهاه    ط وهشی گوناگون خود و گروه -علمی 

مربووه به ما کم  کنند تا بدین وسیله با ایهجهاد یه  شهوهکهه  
اوالعاتی ملی در زمینه فلسفه تعلهیهم و تهربهیهت و اتصهال بها  

ایمللی در ارتقای این رشهتهه در کشهور سهاهیهم    های بین   شوکه 
 باشند.  

تواننهد بها ارسهال    دوستان و همکاران محترم عضو انجمن می 
 (rmrahy@gmail.com)های زیر به آدرس ایمیل    مطلب در زمینه 

 در باوود کیفیت و اثربخشی این خورنامه همکاری نمایند: 
* ارسال خور رویدادهای مختلف علمی مرتوا بها فهلهسهفهه  

هها؛ انهتهشهار    ها و رسایه   نامه   تعلیم و تربیت از جمله دفاع از طایان 
ههای    ههای طه وهشهی؛ بهرگهزاری نشهسهت   کتاب؛ اجرای وهر  

 تخصصی 
 ایمللی   های ملی و بین   * اخوار کنفرانس 
ها و دستاوردهای مرتوا با رشهتهه    هاا برنامه   * معرفی فعاییت 

 های کشور   در دانشگاه 
 ها   ها و دیدگاه   هاا مقایه   * نقد کتاب 
های تربیتی کشور از منظر فلسهفهه تهعهلهیهم و    * نقد جریان 

 تربیت 
 های علمی    ها و دیدگاه   * یادداشت 

 

 خوانید: در این شماره می
 

 2 های ماهانه انجمن/ ص:   گزارشی از نشست 

گزارشی از طرح ممیزی علم، فناوری و نوآووری  

 2 ی فلسفه تعلیم و تربیت/ ص:    رشته 

نقد نخستین طرح ومآزش فولوسوفوه ا وهموی بوه  

 3 کآدکان/ ص:  

 4 صآرتجلسه هیئت مدیره انجمن/  ص:  

الومولولوی در بوا     فراخآان  یزدهمین کنگره بین 

 5 (/ ص:  2104 نظریه تعلیم و تربیت ) 

   6 های کتا / ص:    معرفی تازه 

 جناب آقای دکتر محسن ایمانی؛
معاون فرهنگی و اجتهمهاعهی دانشهگهاه ”انتصاب جنابعایی را به عنوان 

از ورف تمامی اعضای انجمن فلسفه تعلیم و تهربهیهت “   تربیت مدرس
تهان را خهداونهد مهنهان  نماییم و توفهیهق روز افهزون توری  عرض می

 خواستاریم.
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ا دکتر سید حمیدرضا علویجناب آقای  با خور شدیم که ابوی محترم
استاد محترم دانشگاه شاید باهنر کرمان و دبیر علمی طنجمین همایش 

اند. بدین وسیله  انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایرانا به رحمت خدا رفته
نماییم و از  از ورف همه اعضای انجمن خدمت ایشان تسلیت عرض می

خداوند متعال مغفر  را برای درگذشته و صهوهر را بهرای بهازمهانهدگهان 
 خواستاریم.
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ا دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشهگهاه 22دی 
مندانی بود که در  نشهسهت مهاههانهه  تاران میزبان عالقه
ته  تحلیل تطبیقی تالشانجمن با عنوان  ف های صورت گر

در عرصه فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالالمالی 
ر نرگس سجادیه ایران  رائه دکت  حضور یافته بودند.  با ا

در  ابتداا دکتر سجادیه گزارشی از ط وهش خهود ارائهه 
های صور  گرفته تهوسها دکهتهر  نمود که در آن ط وهش

ایادی و دکتهر عهلهیهرضها  خسرو باقریا دکتر جمیله علم
صادق زاده و همکاران با هدف تدوین فلسفهه تهعهلهیهم و 
تربیت جماوری اسالمی به وور تطویقی با مهعهیهارههای 
مختلف مقایسه شده است. این معیارهای ههفهت گهانهه 

( تناسب با عرصه عمهل 2( انسجام فلسفی 1عوارتند از : 
( مهیهزان 6( نهوآوری 5( ایرانی بودن 4( اسالمی بودن 3

( 7موجه سازی ادعاها در مقابل دیهدگهاه ههای رقهیهب 
 جامعیت. 

بر اساس نتایج ط وهشا با توجه به معیارهای فوق سهه 
فلسفه تربیت مذکور با هم متفاو  هستند. از منظر معیهار 

در  -به دییل ضابطه مندی قهوی -نخستا ور  نخست
به دییل باره گیری از طس زمینهه  -رتوه نخستا ور  دوم 
بهه  -در رتیه بعدی و ور  سهوم  -های فلسفه صدرایی

 -دییل اغتشاش های مفاومی و عدم طیروی از روشی وی ه
در مقام بعدی قرار می گیرد. در مورد معیار دوما می تهوان 
گفت هر ی  از ور  های مذکور به برخی از جنهوهه ههای 
عرصه عمل نزدی  و از برخی دیگرا دورند از منظر معهیهار 
سوما هر سه ور  در تالشند تا استناد خویش به تعایهیهم 
اسالمی را نشان دهند. در این میانا وهر  اول و دوم از 
توفیق بیشتری برخوردارند.از منظر معیار چاارما هیچ ی  
از ور  های مذکور را نمی توان ایرانی دانست. ایهوهتهه در 
این میانا ور  دوم به دییل تکیه داشهتهن بهر فهلهسهفهه 

ای ایرانیا به برخی از مهویهفهه  صدرایی به عنوان فلسفه
های فرهنگ نزدی  شده است. همچهنهیهن وهر  سهوما 
دغدغه مالحظه وی گیاای ایرانی را داشته است. از نهظهر 
میزان نوآوریا ور  اول و دوم گوی سوقت را از ور  سهوم 
ربوده اند. موجه سازی دیدگاهاا در ور  نخست بیهش از 
سایر ور  ها صور  طذیرفته است. همهچهنهیهن مهویهفهه 
جامعیت در ور  سوما بیش از سایر ور  ها  محقق شهده 

 است. 
طس از ارائه ایشانا دکتر باقری و دکهتهر حسهنهی بهه 
بررسی نتایج ط وهش یاده شده طرداختند و حضهار نهیهز 

 نکاتی را در این رابطه مطر  کردند.

 گزارشی از نشست های ماهانه انجمن

معاونت علمی و فهنهاوری ” انجام این ط وهش با سفارش 
“ انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایهران” به “  ریاست جماوری

طایان یافهت.  1322آغاز شد و در اواخر سال  1321در سال 
جا ًزم است از همه استادان و دانشجویانهی کهه در  در این

وهور ویه ه  انهدا بهه انجام این ط وهش ههمهکهاری داشهتهه
آید گزارش مختصری  چه در ادامه می گزاری شود. آن سپاس

 از چیستی و چگونگی این ط وهش است.
هدف اصلی این ط وهشا ممیزی رشته فلسفه تعلهیهم و 

تربیت در ایران بود. در این راستاا سه طرسش اصهلهی ایهن 
ط وهش چنین بودند: وضع موجود رشته فلسفه تعهلهیهم و 

انداز رشته فلسفه تعلیم  تربیت در ایران چگونه است؟ چشم
ههاا راههوهردهها و  و تربیت در ایران چگونه است؟ اویهویهت

های توسعه رشته فلسفه تعلیم و تهربهیهت در ایهران  ایزام
 چیست؟

های ارزیهابهی  هاا نخست شاخص با توجه به این طرسش
وضع موجود در دو سط  کمّی و کیفی گردآوری شهدنهد. از 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: ها می جمله این شاخص
های کمّی و کیفی وضع موجود رشته فلسهفهه  * شاخص

ههای انسهانهی  تعلیم و تربیت در ایران با توجه به سرمایهه
آموختهگهان رشهتهه  )برای نمونها تعداد دانشجویان و دانش

نامه یا  فلسفه تعلیم و تربیت که در طنج سال گذشته از طایان
اند؛ تعداد اساتید و اعضهای ههیهأ   رسایه خود دفاع کرده

علمی رشته فلسفه تعلیم و تربیت فعال در ایهران؛ تهعهداد 
گران حوزه فلسفه تعلیم و تربیت؛ میزان استقوال از  ط وهش

دانشجویانی که مطایعا  فلسفه تعلیم و تهربهیهت را در 
گهیهرنهد؛  نامه کارشناسی ارشد و دکتری خود طهی مهی طایان

آموختگان فلسفه تعلیهم و تهربهیهت؛  چگونگی جذب دانش
مههیههزان بههرآورده شههدن نههیههازهههای جههامههعههه از سههوی 

آموختگان رشته فلسفه تعلیم و تهربهیهت؛ رضهایهت  دانش
دانشجویان از توانمندی استادان فلسفه تعلیم و تربیت در 
ایران؛ رضایت استادان رشته فلسفه تعلهیهم و تهربهیهت از 

 های تخصصی و نیز دانشجویان رشته( استقوال گروه
های کمّی و کیفی وضع موجود فلسفه تعلیم و  * شاخص

تربیت در ایران با توجه به توییدا  علمی )بهرای نهمهونهها 
های دارای مهجهوز  های منتشر شده در مجله میزان مقایه

ترویجی با محوریهت فهلهسهفهه -ط وهشی و علمی-علمی
های منتشر شده فلسفه تعلیم  تعلیم و تربیت؛ نسوت مقایه
های علوم تربیتهی؛  های مجله و تربیت نسوت به تمام مقایه

های معتور ایرانی در قلمرو فلسفه تهعهلهیهم و  نسوت مقایه
های معتور خارجی در این زمینه؛ مهیهزان  تربیت به کل مقایه

های ط وهشی انجام شده در قلمرو فلسفه تهعهلهیهم و  ور 
های تخصصی معتور منتشهر شهده در  تربیت؛ تعداد کتاب

حوزه فلسفه تعلیم و تربیت؛ میزان مشارکت اندیشمندان و 
گران در حوزه فهلهسهفهه تهعهلهیهم و تهربهیهت در  ط وهش
های امور مربوط به علم و فناوری در کشهور؛  گیری تصمیم

های تطویقی در قلمرو فلسفهه تهعهلهیهم و  کیفیت ط وهش
ط وهشی مرتوا با فلسفه -های علمی تربیت؛ کیفیت مجله

های علمی منتشر شده حهوزه  تعلیم و تربیت؛ کیفیت کتاب
های مرتوا با فلسفه  فلسفه تعلیم وتربیت؛ کیفیت همایش

 تعلیم و تربیت(
های کمّی و کیفی وضع موجود فلسفه تعلیم و  *شاخص

تربیت در ایران با توجه به وضعیت آموزشی و طه وهشهی 
)برای نمونها تعداد مراکز ط وهشی مهرتهوها بها حهوزه 

هایی کهه  فلسفه تعلیم و تربیت در کشور؛ تعداد دانشگاه
وور مستقیم در رشته فلسفه تعیم و تربیت دانشهجهو  به
ههای عهلهمهی  طذیرند؛ سط  کمّی و کیفی ههمهکهاری می

مشترک در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت با سایر کشورهها 
ایمللی؛ کیفیت تهدریهس واحهدههای  و مجامع علمی بین

درسی رشته فلسفه تعلیم و تربیت در ایران؛ چهگهونهگهی 
استقوال دانشجویان از ارائه واحدهای درسی مرتوها بها 

 فلسفه تعلیم و تربیت(
 4ادامه در صفحه 

ا آخرین نشست ماهانه انجمن فلسفه تعلیم و 22بامن 
تربیت ایران در دانشکده علوم تهربهیهتهی و روانشهنهاسهی 
دانشگاه تاران برگزار گردید. در این نشست دکتهر سهعهیهد 
ضرغامی و دکتر رضا محمدی چابکی گزارشی از نهتهایهج 

یتور  ط وهشی  ب ارائهه  ممیزی رشته فلسفه تعلیم و تر
 نمودند. 

های ور ا تاریهخهچهه  دکتر ضرغامی با معرفی سرفصل
 SWOTرشته در ایران و جاانا آمار مربوط به رشتها وضعیت 

رشته در ایران و مقایسه آن با کشور ترکیه و ایاً  متحهده 
و ... را مورد اشاره قرار دادند. بنا به نتایج ور  مذکور اوییهن 
دوره کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت در ایهران در 

اجرا شهده  1353و اویین دوره دکتری رشته در سال  1352
است. خانم دکتر ایروانی نیز اشاره کردند که سهوابهقهی از 

در طهایهان  1341تحصیال  دوره کارشناسی در دههه  
های موجود در دانشگاه تاران وجود دارد. اویین رسایه  نامه

دکتری این رشته در ایرانا نیز مربوط به جناب آقای دکهتهر 
 قاسمی طویا است.

در این گزارش اشاره شد که در گردآوری آمار مربهوط بهه 
رشته همچون بررسی وضعیت رشته از نظر تعداد ههیهئهت 

ها و  علمیا دانشجویان در سطو  مختلف تحصیلیا کتاب
هایی بهر  مقاً  منتشره و گستره جغرافیایی و ... دشواری

سر راه ط وهشگران وجود داشته است که به زودی با انتشار 
گزارش این ور ا اعضای جامعه فلسفه تعلیم و تهربهیهت 

توانند در تکمیل و اصال  آن مشهارکهت داشهتهه  ایران می
 باشند.

شایان ذکر است در انجام این ط وهش عالوه بر مطهایهعهه 
کتابخانها در مراحل مختلف به وی ه تحلیل وضعیت فعلهی 

نهظهران  رشته در کشور و وضعیت آتی آنا از  نظر  صهاحهب
 برجسته این حوزه مطایعاتی کشور باره برده شده است.

 تر این ور  آمده است. در  ادامه گزارش مفصل

 گزارشی مختصر 
 از پژوهش

 

 ممیزی علم، 
 فناوری و نوآوری 

 ی  رشته
 فلسفه تعلیم و تربیت

 
 دکتر سعید ضرغامی
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از سری کرسهی 
های نقد کتاب تارنمای تخصصی علوم تربیتی ربا کرسهی 
نقد کتاب فلسفه اسالمی ور  درس هایی برای آموزش بهه 
کودکان نوشته حجت اًسالم مادی طهرویهزی بها حضهور 
نویسنده و منتقدان کتاب دکتر نواب مقربی و سجاد هجری 

بامن ماه در دانشکده روانشناسی و عهلهوم  26عصر شنوه 
 تربیتی دانشگاه تاران برگزار شد.

در ابتدای ایین نشستا ناصری طور به ههدف بهرگهزاری 
نشست اشاره نمود و سپس طرویهزیا نهویسهنهده کهتهابا 

هالایالی بالرای آمالوزش باله  فلسفه اسالمی طرح درس
ر گفت: در ایههن  کودکان ررسی این اث و ب در نشست نقد 

کتاب سعی شده روش هایی که برای تعلیم مفاهیم اسالمهی 
ارائه شده چیزی جدای از زندگی کودکان نهوهاشهد. ههمهان 
طرسشاای بچه ها در ضمن زندگی عهادی آنهاهاسهت کهه 
یکسری مفاهیم کلی در ذهن آناا شکل می گیرد. این کتابا 
کار جدید و نویی است شاید نشود ادعا کرد روی مهوهانهی 
خیلی محکم کار شده استا اما به وور کلی نهگهاههی روی 
فلسفه اسالمی دارد یا هدفش ارائه ی  جاان شهنهاسهی و 
جاان بینی کلی برای کودکان است. درک این جاان شناسی 
کلی احتیاج به تصور دقیق از تصدیقا  دارد. هر تصهوری 

 مترتب بر آن تصدیق است. 
وی افزود: درک این تصورا  وویعتا تصدیق گزاره ههای 
فلسفی را در طی خواهد داشت. این کتاب سعی دارد کهمه  
کند تا کودکان بتوانند تصورا  یا مفاهیم کلی فلهسهفهی را 
دقیق تصور کنند. وقتی چنین چیزی محقق شد کودکان بهه 
جایی می رسند که می توانند این تصدیقاا را رد یا اثهوها  

 کنند.
در ادامه دکتر نواب مقربی تصری  کرد: از آنجا کهه ایهن 
کتاب نخستین کتابی است در حوزه آموزش فلسفه اسالمی 
)حکمت متعاییه( به کودکان نوشته شدها شایان تجلهیهل و 
تقدیر است جمله مشاوری در زبان انگلیسی است که مهی 
گوید هیچ کار بزرگی انجام نمی شود مگر آرزوی آن وجهود 
داشته باشد. این کتاب آرزوی آموزش فلسفه اسالمی بهرای 

کودکان را داراست. نکته دوم این است کهه قهلهم 
نویسنده روان و شفاف و عاری از یفاف است. این 
کتاب مطایب را واض  بیان کرده اسهت. ههدف از 
نقد ما باتر کردن کار است نه تخریب آن. اویهیهن 
کاستی که این کتاب دارد کتاب بدون مقدمهه وارد 
مواحث طیچیده و مرد افکن فلسفی شده است که 
برای کودکان ثقیل است. این کتاب زمینه و بستهر 
فلسفه اسالمی را ننوشته  شایهد ایهن مسهائهل 
تعلیم دادنی نواشد چیزی است که بهه تهربهیهت 
مربوط می شود از راه آموزش مهیهسهر شهدنهی 
نیست. تا بستر و زمینه مناسب برای فهلهسهفهه 
اسالمی ایرانی مایا نواشهد آمهوزش فهلهسهفهه 
اسالمی هم میسر نمی شود. اما چگونه می شود 
کودکان را با فلسفه اسالمی ایرانی آشهنها کهرد. 
تعلیم آموزه های خاصی یا آمهوزانهدن انهدیشهه 
های خاصی در این مورد کفایت نمی کند باید از 
راه های عملی وارد شد. این بستر تربیتی عوهار  
است از فرهنگ قرآنی که شامل آیا  و روایها  و 
تاریخ اسالم و آثار ادبی و شعری اسالمی ایرانهی 
ما که طر از آموزش خردورزی به کودکان می باشد. 
در فلسفه اسالمی عمل به نظر تقدم دارد و ایهن 
 وجه تمایز فلسفه اسالمی با فلسفه غربی است.
هدف باید ایجاد انگیزه و عالقهه بهه کهودکهان 
برای خواندن فلسفه باشد. باید مفاههیهم کهلهی 
فلسفی مثل ا اثوا  وجود خداا قانون علیتا مودأ 
و معادا حرکت و زمانا وجود و ماهیهت ا وجهود 

مسائل ربطی را در قایب داستان به کودکان آموخهت. از راه 
مستقیم نتیجه ندارد و کودک از آن فرار می کنهد بهایهد بهه 
شیوه غیر مستقیم با کم  گرفتن از داستاناای قرآنی کهه 
منوع قوی ای از تفکر و خردورزی است این مفاهیهم را بهه 
کودکان آموزش داد. این ایرادی است که بر نویسهنهده وارد 
است هر چند که نویسنده قهدم اول را در ایهن خصهوص 

 برداشته است.
طرویزی درمورد صحوت های مقربی گفت:در مورد شیوه 
زیست کودکان و تعلیم فلسفه اسالمی به آنان سعهی شهده 
روش هایی که برای تعلیم مفاهیم اسالمی ارائه شده چیزی 
جدای از زندگی کودکان نواشد. همان طرسشاای بچه ها در 
ضمن زندگی عادی آنااست که یکسری مفاهیهم کهلهی در 
ذهن آناا شکل می گیرد. برای مثال دختر بچه دو سایه مهن 
دست روی هر چیزی می گذارد می گوید این چیه این چیهه 
یعنی ی  تصور کلی از چیستی دارد و وقتی ما مهثهال  مهی 
گوییم این ی  گل است او مفاوم کلی از گل در ذهنش نقش 

 می بندد به هر چیزی که شویه آن گل باشد گل می گوید.
وی افزود: تفاو  فلسفه غرب با فلسفه اسالمهی تهقهدم 
تربیت بر تعلیم است این کار من ی  کار تربیتی است. زیهرا 
بچه ها یکسری چیزهایی را تجربه می کنند. این کهارا کهار 
کامال  عملی است.اما گفتید که این کتاب برای بچه ها ثقیهل 
است این کتاب به بچه ها آموزش داده شده و قابهل درک و 
فام برای آنان هم است.هدف ما به تفکر واداشتن کهودکهان 
بنا بر فلسفه برای کودکان غربی نیست که توسا یهیهپهمهن 
طایه گذاری شد بلکه هدف ما این است کهه بهه یهکهسهری 
مفاهیم کلی که بچه ها خودشان آناا را می دانند ویی به آن 
توجه ندارند توجه بکنند. بچه ها برای اینکه بتوانند حهرف 
بزنند و جمله بنویسند مجوورند کلمه بلد باشند این کهتهاب 
یاد دادن همان کلمه هاست. این کتاب تهعهلهیهم یهکهسهری 
مفاهیم کلی است که در ذهن بچه ها شکل می گیهرد. ایهن 
کتاب منطق یا شیوه تفکر انتقادی و فلسفیدن نیست بلکهه 
ناخودآگاه بچه ها را با بازسازی یکسری مفاهیمهی کهه در 

زندگی روزمهره آنهاها 
وجود دارد در محیا های آموزشی بیدار می کند. این کار با 
فلسفه برای کودکان غربی که دنوال به تفکر واداشتن اسهت 
تفاو  دارد این کتاب یکسری مفاهیم کلی و بعد یهکهسهری 
گزاره های فلسفی را به کودکان آموزش داده است.یکسهری 
مفاهیم کلی داریم که در خارج وجود دارند ووویعی هستنهد 
به آن معقوً  اویی می گوییم و یکسری مفاهیم کلی داریم 
که در خارج وجود ندارند و به آن معقوً  ثانوی می گوییهم 
تعلیم مفاهیم اویی برای کودکان امکان طذیر است هر چهنهد 
تعلیم معقوً  ثانوی برای آناا سخهت اسهت. ههر اسهم 
سختی با دیدن مصداقش برای بچه ها آسهان مهی شهود 
دغدغه ما هم در این کتاب همین مسئله است که کهتهاب را 

 قابل آموزش می سازد.
سجاد هجری هم در ادامه گفت: گاهی نو بهدعهت اسهت 
گاهی نو بدیل؛ انسان وقتی چیزی نویی می خواهد بهیهاورد 
باید بویند چرا دیگران تا به اکنون آن چیز را نگفته اند. چهرا 
تعلیم حکمت متعاییه به کودکان در قدمای ما نووده اسهت. 
این طرسش اساسی من از شماست. گفتید ادراک کلیا  اگهر 
دوستان با حکمت متعاییه آشنایی داشهتهه بهاشهنهد خهود 
مالصدرا فرموده چیزی که من بیان کردم مفایم کلی اسهت 
که با خیال منتشره باید به آن مفاهیم کلی دست یافت ویهی 
ضرور  از آموزش فلسفه اسالمی به کودکان در این کهتهاب 
بدیای طنداشته شده است  باید از اهل فن و متهخهصهصهان 
بپرسیم که آیا آموزش این مفاهیم به کودکان بدیای است. با 
شما موافق هستم که دادن ی  جاان بهیهنهی درسهت بهه 
کودکان بدیای است اما آموزش فلسهفهه اسهالمهی بها آن 
سختی و ثقیلی آیا بدیای است.خود مالصدرا درک فلسفهه 
اش را مترتب بر آموزش نمی داند بلکه بر تاذیب نفس برای 
درک مطایب تأکید می کند. آیا برای ادراک کلی آن روحانیت 
قریب به تام ًزم نیست و آیا کودک آن را دارد. بوینید فهاهم 
حکمت متعاییه مالصدرا اسان نیست بسیاری از اساتیهد در 
 جاهایی از فلسفه مالصدرا می رسند می گویند نمی دانیم. 
ی  سیر تاریخی از خواجه نصیر تها مهالهصهدرا بهرای 
حکمت متعاییه زحمت کشیده شده چهطهور در 
قایب کتابی این مطایب را به کودکان مهی تهوان 

 آموخت.
در ادامه طرویزی به انتقاد هجری طاسخ داد و گهفهت  
شاید کسی دغدغه من را نداشته است که فلهسهفهه  
اسالمی را به کودکان آموزش دهد ویی من به یهحها   
کارم که با بچه ها سرو کار دارم این دغدغهه در مهن  
ایجاد شده بود. اینکه آیا از متهخهصهصهیهن بهرای  
درستی این کار طرسیده ام یانه طرسیهده ام و خهود  
مقام معظم رهوری در دیداری که با اساتید فلسهفهه  
اسالمی داشتند بر روی آموزش فلسفه اسالمی بهه  
کودکان تأکید کرده اند. اما اینکه این مفاههیهم بهرای  
بچه ها ثقیل است من با بچه ها در ایهن خصهوص  
کارکرده ام خیلی سوایاای آناا در ابتدا قابل جهواب  
و فام برای آناا نوود ویی وقتهی از ایهن بهحهثهاها  
استفاده کردیم فام سوایاا و جواب دادن بهه آنهاها  
برای آناا قابل درک شد. اینکه درک حکمت متعاییهه  
بر تاذیب نفس عنوان شده درست است ویی تعلیهم  
این کتاب هم نوعی آموزش تاذیب و ریاضهت بهرای  

 کودکان است. 
هایی برای آمهوزش    فلسفه اسالمی ور  درس ”کتاب  

نسهخهه و بهه    511 با شمارگان هزار و  “  به کودکان 
 منتشر شده است.   22 هزار ریال در سال    01 باای  

 
 )بازنشر از خورگزاری مار( 

 برگزار کرد:“ ربّ”تارنمای علوم تربیتی 

 نقد نخستین طرح آموزش فلسفه اسالمی به کودکان 
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های ثابت این خورنامه در هر شهمهاره مهربهوط بهه    یکی از بخش 
جلسا  و مصوبا  اصلی هیئت مدیره انجمن خواهد    گزارش صور  

هاا تأکید بر خصوصی نهوهودن ایهن    بود. مقصود از ارائه این گزارش 
یابی تمهام اعضهای انهجهمهن از مهذاکهرا  و    جلسا  و یزوم اوالع 

روا در این جلسها ا در صهور     تصمیما  هیئت مدیره است. از این 
ایودلا تهمهام    یزوم یا عالقه شخصیا عالوه بر اعضای اصلی و علی 

توانند حضور یابند. ضمنها     صور  میامان می   اعضای انجمن نیز به 
دهد تا مهیهزان و    رسانی به اعضای انجمن این امکان را می   این اوالع 

 کیفیت عملکرد اعضای هیئت مدیره تحت نظار  همگانی قرار گیرد. 
 
 (1322 دی    25 ). گزارش جلسه دهم  2 

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تاران  مکان:  
حاضرین: آقایان دکتر خسرو باقریا دکتر بختیار شعوانی ورکهیا  
دکتر علیرضا صادق زادها دکتر یحیی قائدیا مجتوی همهتهی فهر و  

 خانم دکتر نرگس سجادیه و خانم خسروی. 
 اهم مواحث مطر  شده و مصوبا : 

* نامه ارجاع شده از کمیسیون تعلیم و تربهیهت شهورای عهایهی  
های ط وهشی مورد بررسی قهرار    انقالب فرهنگی در رابطه با اویویت 

گرفت. مقرر شد که رونوشت آن جات اوهالع رسهانهی اعضهاا روی  
 سایت انجمن قرار گیرد. 

* برای جلب حمایت دانشگاه فرهنگیان از همایش طنجم انجمن  
ای با آقای دکتر مارمحمدی صهور     فلسفه تعلیم و تربیت مکاتوه 

گیرد که قول مساعد  اوییه از سوی آقای دکتر صادق زاده داده شده  
 است. 

* اعضای هیئت مدیره درباره روند برگزاری طیشنااداتی را مطر   
 نمودند که مقرر شد به کمیته برگزاری همایش ارجاع شودا از جمله:  
* دقت در انتخاب سخنرانان و تقدیرشوندگان )طیشنااد این است  
که در صور  نیافتن گزینه مناسب برای تقدیرا اصراری بر برگهزاری  

 این برنامه وجود ندارد( 
 گیری بیشتر از توان اساتید عضو انجمن در کمیته علمی.   *  باره 

* برای سخنرانی افرادی طیشنااد شدند: دکتر قهرامهلهکهی )بها  

ای و تدریس(ا دکتر علیرضا صادق زاده )حیا     موضوع اخالق حرفه 
 های مربوط به آن(    ویوه و بحث 

زم را برای دعو  از   * روابا بین ایملل دانشگاه کرمان هماهنگیً 
 اساتید انگلیسی مورد نظر دکتر باقری انجام دهد. 

با تمرکز روی اخالق( ارائه توسا  ( “فلسفه برای همگان ”ه  * کارگا 
تیم ط وهشی هلندی توسا آقای دکتر باقری طیشنااد شد. کارگهاه  

)با تمرکز روی اخالق( نیز توسا آقای دکتهر  “ فلسفه برای کودکان ”
 قائدی طیشنااد شد. 

ههای انهجهمهنا    ها و نشست   * طیشنااد شد در برگزاری همایش 
 ای با مراکزی از جمله دانشگاه فرهنگیان امضا شود.   تفاهم نامه 

*متن طیش نویس معرفی مجله علمی و ط وهشی انجهمهن کهه  
توسا خانم دکتر سجادیه تایه شدها مورد بررسهی قهرار گهرفهت.  

هها و    نقد سیهاسهت ”هایی جات اصال  طیشنااد شد..    ها و گزاره   واژه 
ا  “فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی ”و    ”تدابیر تربیتی از منظر فلسفی 

به عنوان محورهای   “فلسفه علوم تربیتی ”ا  “تاکید روی انواع تربیت ”
ای برای مجله    آرایی شده   دریافت مقًا  اضافه شد. تمپلت صفحه 

 طیشنااد شد. 
* برای چاپ مجله علمی ط وهشی انجمنا مکاتوا  مربووه بها  

 ای امضا شود.   دانشگاه فرهنگیان انجام شود تا تفاهم نامه 
* قرار شد برای فعال شدن سایت انجمنا اعضای هیئت مدیهره  

 مندان را به آقای همتی فر معرفی کنند.   انجمن افراد عالقه 
 
 (1322 اسفند    0 ). گزارش جلسه یازدهم  2 

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تاران  مکان:  
حاضرین: آقایان دکتر خسرو باقریا دکتر بختیار شعوانی ورکهیا  
دکتر علیرضا صادق زادها دکتر یحیی قائدیا مجتوی ههمهتهی فهرا  

 روشنی زاده و خانم دکتر نرگس سجادیه و خانم خسروی. 
 اهم مواحث مطر  شده و مصوبا : 

* تفاهم نامه بین دانشگاه طیام نور و انجمن فلسفه تعلیم و تربیت  
ط وهشی دانشگاه طیام نور بررسهی   –ایران در رابطه با نشریه علمی  

 شد و قرار شد اصالحاتی در آن صور  بگیرد. 

های مشترک انجمن با    ای جات همکاری   * مقرر شد تفاهم نامه 
 دانشگاه فرهنگیان تنظیم گرددا از جمله در: 

ط وهشی مشهتهرک   –های علمی    هاا نشست   برگزاری همایش -
 داخلی و بین ایمللی  

 های آموزشی کوتاه مد    برگزاری کارگاه -
 تدوین و انتشار آثار علمی -
 همکاری علمی در تویید منابع علمی مرجع -
 های ط وهشی   همکاری در وراحیا اجرا و نظار  ور  -
ههای    های تشویقی و تقدیر از چاهره   همکاری در اجرای برنامه -

 ماندگار 
های بلندمد  و کوتهاه مهد  آمهوزش    همکاری در برگزاری دوره -

 معلمان و مدرسان دانشگاه 
 ط وهشی   -های علمی    همکاری چاپ و انتشار نشریه -

  1325 *برگزاری همایش هفتم در دانشهگهاه شهیهراز در سهال  
مصوب شد و برای تعیین موضوع و محور اصلی ههمهایهش آن در  
جلسا  آینده انجمن و به طیشنااد دکتر شمشیری بررسی و بحث  

 شود. 
*خانم دکتر توسلی نامه کمیسیون نشریا  وزار  علوم را مونی  
بر یزوم تغییر عنوان نشریه انجمن و هیئت تحریره آن قرائت کردنهد.  

تر رایزنی درباره عنوان طیشناادی نشریه صور     اشاره شد که طیش 
گرفته است. آقای دکتر صادق زاده طیشنااد کهردنهد کهه در آیهنهده  

هایی سفارش و تدوین شود. در    نزدی ا برای نشریه انجمن وی ه نامه 
را طیش بینی کرد که مسئوییهت   «سردبیر مامان »توان    این روند می 

سردبیری ی  شماره از نشریه با موضوع وی ه را برعهاهده داشهتهه  
 باشد. 

های معرفی رشته فلسفه تعلیم    *برای چاپ مجموعه یادداشت 
 و تربیت قرار شدآقای روشنی زاده آن را انجام دهند. 

*برای مشارکت انجمن در برگزاری نشست هم اندیشی تربیهت  
زم را انجام بدهند.   معلم آقای دکتر صادق زاده مذاکره و طیگیریً 

 گزارشی از: 

 جلـسات  هـیئت مـدیـره  
 انـجـمـن فـلسـفـه تـعلـیـم و تـربیـت ایـران

 :2 ادامه از صفحه  
 

های کمّی و کیفی وضع موجود فلسفه تعلیم و  * شاخص
هها و  هاا همایهش تربیت در ایران با توجه به عملکرد انجمن

ههای  های مجازی )بهرای نهمهونهها تهعهداد کهرسهی حوزه
طردازی در حوزه فلسفه تعلیم و تربهیهت در سهطه   نظریه

های مهربهوط  ایمللی در حوزه فعاییت ملی؛ تعداد جوایز بین
ههای مهعهتهوهر  به فلسفه تعلیم و تربیت؛ تعداد ههمهایهش

های  ایمللی در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت؛ تعداد کارگاه بین
تخصصی در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت؛ کیهفهیهت -علمی

رسانی حوزه فلسفه تعلیم و تربیهت در کشهور؛  نظام اوالع
چگونگی توسعه ارتواوا  بین ایمللی در رشتهه فهلهسهفهه 

ههای  گیری از خروجی همایش تعلیم و تربیت؛ چگونگی باره
 برگزار شده در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت(

های کمّی و کیفی وضع موجود فلسفه تعلیم و  * شاخص
تربیت در ایران با توجه به اختصاص اعهتهوهارا  مهایهی و 

های تحهقهیهقهی  اقتصادی )برای نمونها میزان اعتوار طروژه
مرتوا با حوزه فلسفه تعلیم و تربیت؛ مهیهزان خهدمها  و 
تسایال  دویتی برای ط وهش در حوزه فلهسهفهه تهعهلهیهم 

 وتربیت( اشاره کرد.
های کمّی و کیفهی  سپسا نتایج برآمده از تحلیل شاخص

وضعیت رشته فلسفه تعلیم و تربیت در ایران با  وضهعهیهت 
 این رشته در برخی دیگر از کشورهای جاان مقایسه شد.

های کمّی در این مرحلها از  جات گردآوری بخشی از داده
مراکز آموزشی و ط وهشی در سط  آموزش عایی درخواست 

های انسهانهی و  همکاری شد و اوالعا  مربوط به سرمایه
توییدا  علمی آن مراکز با تنظیم جدویی از موارد مورد نیهاز 

های اینترنتهی  گیری از طایگاه آوری شد. همچنینا با باره گرد
درباره وضعیت موجود فلسفه تعلیم و تربیهت در ایهران و 
هاا  برخی دیگر کشورها اوالعاتی گردآوری شد. عالوه بر این

ههای  های کیفی در زمهیهنهه جات گردآوری بخشی از داده

ای  گهزیهنهه 5ای که در ی  وهیهف  نامه گفتها طرسش طیش
نظهران  تن از صاحب 41شدا تایه شد و از حدود  ارزیابی می

رشته فلسفه تعلیم و تربیت درخواست شهد تها بهه ایهن 
های گردآوری شهده  نامه طاسخ دهند. در ناایتا داده طرسش
 بندیا کدگذاری و تحلیل شدند. دسته

در ادامها وضعیت احتمایی آینده بهر اسهاس تهحهلهیهل 
بها اههداف   SWOTگیری از تحلیل  وضعیت موجود با باره
ها از وضعیت موجودا و تقویهت  طذیری رفع تادیدها و آسیب

ها و راهوردهای توسعه فلسهفهه  هاا اویویت و توسعه فرصت
مهنهظهور  تعلیم و تربیتا در فارستی تایه و تنظیم شد. بهه

ههای طهیهشهیهن طه وههشا  و بر بنیاد گهام SWOTتحلیل 
طاسخی تایه و در اخهتهیهار تهعهدادی از -نامه باز طرسش

متخصصان فلسفه تعلیم و تربیت قرار گهرفهت و طهس از 
بندیا کدگهذاری و  هاا نظر متخصصان دسته گردآوری داده

تحلیل شد. فارست ناایی بر راهوردهای کلی و راهکارهای 
ههای  ریهزی تهوانهد در بهرنهامهه جزیی تأکید داشت که مهی

مد  یحا  شود. بدین ترتیبا با  مد  و کوتاه بلندمد ا میان
هها  گیری از نظر متخصصانا نقاط ضعفا قو ا فرصت باره

های رشتها تحلیل و ارائه شده است و بهر چهنهیهن  و چایش
انداز وضعیت مطلوب رشته ترسیهم شهده  بنیادهاییا چشم

هاا  های کلی و سیاست است و در ناایتا طس از ترسیم هدف
طیشناادهایی برای ساماندهیا توسعهه و روزآمهدی ایهن 

هها و  ریهزی ههای کشهورا در بهرنهامهه رشته در دانشهگهاه
 های آموزشی و ط وهشیا ارائه شده است.  بازنگری

 



 

 

Introduction 

The academic network Interuniversity Seminar of Theo-

ry of Education (SITE) was created in 1982 to consolidate 

theoretical knowledge of education and open up new lines 

of analysis and research. The network organizes an annual 

study seminar and a triennial congress widely attended by 

educational researchers and professionals 

(http://pendientedemigracion.ucm.es/info/site/).   

The Department of Theory and History of Education and 

Social Pedagogy of the University of Seville and the aca-

demic network Site are pleased to invite you to the 13th 

International Congress on Theory of Education: “Higher 

Education: the challenge of employability” to be held at the 

University of Seville on the 26-28 November 2014.  

The 13th Congress, which is international and clearly 

interdisciplinary, is presented as a space for debate, reflec-

tion and the exchange of experience and good practice in 

the fields of Higher Education and employability.  

The Congress will be attended by over one hundred 

specialists, academics, researchers and professionals for an 

in-depth analysis of the triad of education, training and 

professional skills together with the binome of higher 

education and work settings from the perspective of life-

long learning. 

The Organizing Committee of the 13th CITE and the 

Permanent Commission of SITE wish to welcome all our 

participants: students, postgraduates, researchers, academ-

ics, educators, teaching staff for university and non-

university higher education and agents and institutions for 

teaching and training in employability and professional 

skills.  

URL of the Congress: 

http://cite2014.us.es 

http://www.cite2014.us.es 

For some years now changes have been observed in the 

ways in which higher education institutions are directed 

and managed. Not only has the economic dimension gained 

greater importance in other aspects (cultural, social, ethi-

cal…), but it also practically rules dialogue between gov-

ernments and academic institutions, as if this was the be all 

and end all of education. This entire process of change has 

gradually transformed the life of universities and higher 

education establishments. 

International bodies such as the Organization for Eco-

nomic Cooperation and Development (OECD) and the 

International Labour Organization (ILO) have been stress-

ing the importance of education, training and the work 

skills needed to increase employability. One of the chal-

lenges faced by Higher and University Education is that of 

strengthening the ties between education, training and the 

work market. 

Although this has always been part of their responsibili-

ties, higher education establishments are perhaps under 

greater pressure now than ever to fulfill their social mission 

of serving citizens through the general training of their 

graduates.  

Without renouncing other missions (scientific, cultural, 

ethical), the concern with associating higher education with 

students' entry into the work market is continuously and 

rapidly increasing. However, in addition to graduates' entry 

into the work market, the true challenge of higher education 

may well be that of employability, which requires a long 

term view that seeks to promote the development of stu-

dents' potential to enter into the work market, to remain in 

it long term and even be able to return to it in the event of 

temporarily leaving it. 

The new model of Higher Education highlights the 

importance of professional skills and employability as 

factors of change, two axes which support the new system. 

The concern with employability has become an issue of 

maximum interest for the educational and scientific com-

munity as well as for the authorities and society in general. 

Many questions arise from the challenge of employabil-

ity: Should generic or specific skills be promoted? Which 

skills, general or specific, are associated with employabil-

ity? Which links can be established between employability 

and entry into the work market? Which institutional models 

should be boosted by employability? How is employability 

assessed? Which policies are best suited to its develop-

ment? What is the relationship between employability and 

general culture? Are employability and humanities at odds 

or do they need to coexist? What association is there be-

tween employability and entrepreneurship? etc. 

Without rejecting critical analysis, essential to 

knowledge and to the university, the central aim of the 13th 

International Congress on Theory of Education is to gener-

ate a widespread, frank and lively debate on the challenges 

posed to higher education establishments by employability.  

We are convinced that at present it will be difficult for 

higher education to continue as a space open to possibilities 

for personal growth, social change and a more in-depth 

view of democracy if we do not fully undertake to work on 

the sense and scope of employability in 21st century higher 

education institutions with the necessary ideas and energy. 

NEWS 

It should be clarified that you no previously send sum-

maries of papers. It will be sent the full text and summary 

using the corresponding templates available. 

On the other hand, shall be sent proof of the payment of 

the inscription (copy of entry or bank transfer). In addition, 

if you think go to the gala dinner, must be attached the 

copy of the payment being suitable to indicate this on the 

concept to facilitate their identification. 

DATES 

* 20 January/ Registration opened  

* From January 20 until April 30/ Early Bird Registra-

tions opened & Submisssion of papers 

* First week of june / Notification of authors 

* 26- 28 November/ Congress 

13th International Congress on Theory of Education 
CITE 2014- SEVILLA (ESPAÑA), 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 
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 خبرنامه الکترونیکی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
 مدیر مسئول: دکتر محمد حسنی/ سردبیر: دکتر رضا محمدی/ مدیر داخلی: مجتوی همتی فر

 همکاران این شماره: دکتر سعید ضرغامیا دکتر رضاعلی نوروزیا دکتر نیستانی و خانم خسروی 
—————————————————————————————— 

هد شد/ عالقهتوجه:  رنامه به صور  فصلنامه منتشر خوا را متناسههب بهها  مندان می خو تواننههد مطایههب خههود 
ارسهال نماینهد/  آخهرین مالهت  ”rmrahy@gmail.com“چارچوب خورنامه و به صور  تایپ شده از وریق ایمیهل 

خورنامه واصل شهودا بهرای ارسال مطایبا ی  ماه قول از انتشار خورنامه است. مطایوی که طس از تاریخ تعیین شده به 
های بعدی مورد بررسی قرار خواهند گرفت/  هیئت تحریره خورنامه در رد و طذیرشا و همچنین ویرایش مطایهب  شماره

 ارسایی آزاد است.

های فکری برای کالودکالان    داستان . 2 
 ایرانی  

 نویسندگان: رضاعلی نوروزی و همکاران 

 ناشر: نشر آموخته 

 1322 سال:  

 
رضاعلی نوروزی با همکاری نیره عابدی درچها فاومه  عظمتهمهدار   

های فکری بهرای    داستان ” ی ده جلدی    و نگین درخشنده مجموعه 
به چاپ رسانده است. این مجمهوعهها    22 را در سال  ” کودکان ایرانی 

داستان هایی آثار و مفاخر گذشته فرهنگی کشور را که هم زمهیهنهه  
برای بحث های فلسفی داشت و هم مشکال  موتال به جامعه ما را  
تا حدودی مورد هدف قرار می داد برای کودکان بازسازی می نماید.  
مجموعه کتاب داستان های فکری برای کودکان ایرانیا نه فقها در  
مدرسها که در خانه نیز توسا وایدین و یا افراد دیهگهری کهه دارای  
زم هستندا قابل اجرا میواشد. به شرط آنکه حهداقهل   توانمندیاایً 

نفر ( حضور داشته باشند. حتی در شرایا عادی    5 تعداد بچه ها  ) 
زندگی روزمره نیز میتوان با برخورد درست با سؤًا  بهچهه هها )از  
جمله گوش دادن همراه با توجه و صووریا ارجاع طاسخهدههی بهه  
خود آنااا تشویق سؤالا تصحی  سؤال و...( و نیز برخورد درست با  
طاسخاا )تشویق استدًلا ایجاد چایشا گهوش دادن دقهیهق و بها  
حوصلها هدایت فرایند طرسش و طاسخا تشویق به تحقیق و تفهکهر  

 بیش تر و ...( به تشویق تفکر هدفمند در کودکان طرداخت. 
 
. کالسی از جنس واقعه، درس هایی که  1 

 ام   از استاد غالمحسین شکوهی آموخته 
 نویسنده: محمدرضا نیستانی 

 ناشر: نشر آموخته 

 1322 سال:  

یا بهه عهوهار  دیهگهر   کتاب کالسی از جنس واقعه 
اثهری     اما     هایی که از استاد غالمحسین شکهوههی آمهوخهتهه   درس 
دکتر محمدرضا نیسهتهانهیا عضهو ههیهأ  عهلهمهی دانشهگهاه   از 

است. این کتابا شامل فصویی چو ن آن مرد در باران آمهد؛   اصفاان 

درس اولا ورحی از ی  زندگی؛ هنر تدریس؛ چشهمهان بهیهداری؛ و  
 آخرین درس ها و دیدارها می باشد. 

3. Refocusing the Self in Higher 

Education: A Phenomenological 

Perspective 

By Glen Sherman 

 

ای    آیدا مطهایهعهه   وور که از عنوان فرعی آن برمی   کتاب حاضرا همان 
فلسفی با رویکردی طدیدارشناختی دربهاره آمهوزش عهایهی اسهت.  

های تعلهیهم و تهربهیهت    آموزش عایی گرچه از مقاوع تکمیلی نظام 
بهخهشهی بهه    محسوب شده و تمام کشورها با گسهتهرش و عهمهق 

دنوال توسعه اقهتهصهادیا فهرههنهگهی و    عملکردهای این حوزه به 
اجتماعی جامعه خود هستندا اما تاکنون از نظر فیلسوفان تعلیهم و  

ووری که با جستجویی ساده    نوعی مغفول مانده است؛ به   تربیت به 
یابیم که آثار مرتوا با فلسفه آموزش عایی بسیهار    در اینترنت درمی 

ههای بهنهیهادیهن و خه ههای    اندک است. بر همین اساسا ضعهف 
عنوان نمونها در    شود. به   ط وهشی زیادی در این قلمرو مشاهده می 

های یادگیری و رشد بهدون مهالحهظهه    ادبیا  آموزش عاییا نظریه 
شناسی هستهنهد.    های اساسی فلسفی عمدتا  برگرفته از روان   بینش 
روا کتاب حاضر به خ های نظری آموزش عهایهی حهاصهل از    از این 
توجای به فلسفه اشاره داشته و اهمیت تاریخ فلهسهفهه بهرای    بی 

ههای    کند. همچهنهیهنا بهیهنهش   قلمرو آموزش عایی را منعکس می 
اساسی برگرفته از رویکردهای فلسفی طدیدارشنهاسهی و واسهازی  

ًیت   شیوه   به  ها بهرای    های آن   ای قابل فام در این کتاب بیان شده و د
ههای    انهد. در نهاهایهتا دیهدگهاه   یادگیری و رشد توضی  داده شهده 
های بهدیهل انهدیشهه در خصهوص    فلسفی نویسنده درباره شیوه 

ههای    سهازی بهرنهامهه   مواردی چون تجربه دانشجوییا یکپهارچهه 
هاا و ... در آموزش عایی بیان شده است. این کتهاب    برنامه   درسیا فوق 

( توسها انهتهشهارا   2114 قرار است در ماه آینده میالدی )آوریل  
 معتور راتلج منتشر شود.  
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 نوین در ایران عصر مشروطیت  
 نویسنده: سعید خرم روئی 

 ناشر: مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا همدان 

 

در تاریخ آموزش و طرورش کشور ماا عصر قهاجهار  
شود. در این دوره    آغاز طیدایش افکار نوین تعلیم و تربیت شمرده می 

مردان و اندیشمندان تجدّدگرا با تعمّق در سیر تحهوّل و    برخی دویت 
ی اروطایی در صدد یافتن طاسخی بهرای    تطوّر کشورهای طیشرفته 

که سوب طیشرفت غربیان و ضهعهف    طرسشی بزرگ برآمدند و آن این 
یابی     ایرانیان چیست؟ یِاذاا به دنوال انتخاب مسیر مناسب در دست 

اندیشیهدنهد تها    آوری نوین می   به اقتواس علم و فن “ آرمان ترقی ”به  
متمرکهز و ارتشهی تهوانهمهنهد   –ی دویتی مقتدر      ساز توسعه   سوب 

سهاز    گیری افکار جدید در ایران با ظاور دو خا اندیشه   باشند. شکل 
مهیهرزا( و    یکی آموزش نُخوگان از ابتدای عصر تجدّد )عصر عوهاس 

دیگری آموزش همگانی از اواسا عصر نهاصهری آغهاز شهد کهه از  
ای برخوردار است. در این کتاب مؤیف کوشش نهمهوده    اهمیّت وی ه 
تحلیلی از چاارچوب مفهاهومهی سهایهر    -اندازی سندی   در چشم 
شهنهاسهیا    های مربوط به علوم اجتماعی همچون: جهامهعهه   رشته 

شناسی و... برای حصول نهتهیهجهه مهطهلهوب    روانشناسیا انسان 
استفاده نماید. به همین خاور کار خود را تناا محدود و معطوف به  

ههاا اههداف و اصهول تهربهیهتهی دو رویهکهرد    بحث در مورد ریشهه 
طروری و آموزش همگانی نموده است؛ یِاذاا در مقدمه ضهمهن    نُخوه 
تصویری کلی از سیمای عصر قاجارا به بررسی اجهمهایهی    ی    ارائه 

وضعیّت تعلیم و تربیت رایج و نوع نگاه انسان ایهرانهی بهه زنهدگهی  
ههای نهویهن    گیری رویکرد   طرداخته و در ادامه با تعمّق در روند شکل 

ی کوتاه به نکاتی اشاره نموده است که    تعلیم و تربیت در هفت دوره 
حاکی از طدیداری نوعی بهلهوف فهکهری در بهیهن انهدیشهمهنهدان و  

حدّی که ایشان با طیوند    اندیش عصر قاجار است تا   مردان نی    دویت 
گری افکار عمومی و هموستهگهی    بین تربیت و ترقّی سعی در روشن 

    جهانهوهه   ی همهه   مردم در راستای توسعه   ی    عاوفی با توده   -ذهنی 
 کشور ایران داشتند.  
زم در اسهنهادا      مواحث کتاب طیش  رو با صرف وقت فراوان و دقهتً 

مدارک و منابع مربووه در وی چاار فصل تجزیها تحلیل و تدویهن  
شده است. به اعتقاد مؤیفا یکی از نکا  قهابهل تهوجهه بهرآمهده از  
مواحث فوق به این تز رهنمون است که تعلیم و تربهیهت و مسهائهل  

تربهیهتهی ایهران در روزگهار    -ی نظام اجتماعی   زنان به وی ه در حوزه 
ای سه سویه مطر  است کهه اضهالع آن را    کنونی به عنوان مسأیه 

دههنهد.    جامعه به وور کلیا زنان و نظام تعلیم و تربیت تشکیل مهی 
ی اقهتهصهادی و    ترقی و تعایی فرهنگیا اجتماعی و حتی توسعهه 

مستلزم تعامل سازنده و کارآمد بین سهه   (National product)تویید ملی  
 ضلع این مثلث است. 

توانند با مراکز فروش در ههمهدان    عالقمندان برای تایه این کتاب می 
( و    1011  -0301602 )مرکز نشر دانشگاه بوعلی سیناا تلفکس:  

نمایندگی فروش در تاران )موسسة کتابیران ا میدان انقالب ا خیابان  
-66423416 بعد از چاار راه کارگر جهنهوبهی؛    -یوافی ن اد غربی  
 ( تماس بگیرند .   66424412    66226607 

 
 

 معرفی کتاب

همه اساتید، دانشجوجانجاپ، هجگرهشجوج اپ ر  

منداپ فلسفه تجلجلجیجت ر تج شجیج   شجا     عالقه 

تاانند شا تاجه شه چا چاب خب نامجه، اخجبجا  ر    می 

هجای مج تجبج  شجا    ها ر ش نامجه   های فلالی    گزا ش 

حازه فلسفه تللیت ر ت شیج   ا از دانشجوجاه ر  

 استاپ خاد ش ای خب نامه ا سال نمانند. 

( منتشر شد. مجله مذکورا 1322رساند شماره ششم مجله ط وهش نامه موانی تعلیم و تربیت )طاییز زمستان  به اوالع ط وهشگران محترم می
و توسا دانشکده علوم تربیتی و روانشهنهاسهی   بر مسائل مفاومیا نظریا فلسفی و مسائل مرتوا با خا مشی و عمل تربیتی تمرکز دارد
 خوانید: دانشگاه فردوسی مشاد منتشر می گردد. در این شماره طنجم این مجله مقاً  زیر را می

ارائه ایگوی ارزیابی سازواری نظریه ترکیهوهی   تحول در آموزش و طرورش در طرتو عاملیت و تعامل )خسرو باقری(؛“:  از” و آموختن “  به” آموزاند 
در سند ملی تحول بنیهادیهن آمهوزش و طهرورش “ فلسفه تربیت جماوری اسالمی ایران“ در فلسفه تعلیم و تربیت؛ بررسی موردیِ سازواری 

)مجتوی همتی فر و محمدرضا آهنچیان(؛ زیست نگاری و روایت فام معلمان از نقش فلسفه تربیت در تحول عهمهلهکهرد آنهان )مهراد یهاری 
ی تربیت دینی )باب  شمشیری و امین ایزدطناه(؛ تأملی بهر رویهکهردههای  ی دینی در برنامه کناریِ تفکر انتقادی و تجربه دهنوی(؛ امکان هم

تربیت ارزشی: نگاهی به جایگاه تربیت ارزشی و تحول آن در نظام آموزش و طرورش ایران )سمانه امینی مشاهدی و ابهوایهفهضهل غهفهاری(؛ 
طست مدرن ؛ ضرور  کُنِش روشنفکرانه فیلسوف تعلیم و تربیت برای تحول در نظام آمهوزش و طهرورش )رمضهان -ی مدرن کشاکش اندیشه
تحول تربیتی در طارادایم طیچیدگی )رضا محمدی(؛ تویین تحول نظام آموزش و طرورش در فرآیند آنتروطی  فازی )حهمهیهدرضها   برخورداری(؛

هایی برای تحول در نظام آموزش و طرورش )داود  های اصلی انقالب اسالمی به مثابه ظرفیت قنوری و مارداد مظاهری(؛ بررسی فلسفی مویفه
حسین طور(؛ بررسی فلسفه ایجاد مدارس غیرانتفاعی و سازگاری آن با عدایت تربیتی از منظر متخصصان تعهلهیهم و تهربهیهت: رویهکهردی 

 هرمنوتیکی )باوود یاری قلی(
 نامه موانی تعلیم و تربیت را از آدرس زیر دانلود نمایید: های طیشین ط وهش توانید نسخه طی دی اف مقاً  این شماره و شماره می

https://jm.um.ac.ir/index.php/psychology/issue/current 

شههشههمههیههن 
شهههههمهههههاره 
دوفصلنامهه 

نامهه  ط وهش
موانی تعلیهم 
و تههربههیههت 
 منتشر شد.


