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 «ن والقلم و ما یسطرون»

 کلمه نزد خدا بود و خدا آن را با قلم بر ما نازل کرد.

ا کمک اساتید ماهان درصدد برآمده است تا در راستای انتقال دانش و مفاهیم بمؤسسه  به پاس تشکر از چنین موهبت الهی،

ثری بردارد. امید ؤمجرب و مجموعه کتب آموزشی خود برای شما داوطلبان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، گام م

 های بلند فردای شما باشد.  گذار گام پایهمؤسسه  های خدمتگزاران شما در این است تالش

اند.  شدهتألیف ن کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد منظور استفاده داوطلبا های کمک آموزشی ماهان به مجموعه کتاب

های متعدد در   گیری از تجربه اساتید بزرگ و کتب معتبر داوطلبان را از مطالعه کتاب ایم با بهره ها سعی کرده در این کتاب

 نیاز کنیم.  هر درس بی

 .استصورت ذیل  لیفات ماهان برای سایر دانشجویان بهأدیگر ت

لیفی ماهان أمرحله آزمون ت 3سال اخیر به همراه  5مرحله کنکور کارشناسی ارشد  5آزمون: شامل   8های  بمجموعه کتا ●

ها با توجه به  باشد که برای آشنایی با نمونه سواالت کنکور طراحی شده است. این مجموعه کتاب همراه با پاسخ تشریحی می

ریزی درسی در اختیار  ک از دروس، اطالعات مناسبی جهت برنامهبندی مباحث در هری ساله اخیر کنکور و بودجه 3تحلیل 

 دهد. دانشجو قرار می

باشد که برای  های مختلف کنکور کارشناسی ارشد می های کوچک: شامل کلیه نکات کاربردی در گرایش مجموعه کتاب ●

 .استماهه آخر قبل از کنکور مفید  2بندی مباحث در  دانشجویان جهت جمع

روزرسانی تالیفات ماهان  ن و همکاران محترم خانواده بزرگ ماهان که در تولید و بهأاز مجموعه اساتید، مولفوسیله  بدین

 نماییم.  اند، صمیمانه تقدیر و تشکر می ثری داشتهؤم نقش 

ماهان به آدرس توانند هرگونه انتقاد و پیشنهاد درخصوص تالیفات ماهان را از طریق سایت  دانشجویان عزیز و اساتید محترم می

mahan.ac.ir .با ما در میان بگذارند 

 

 سسه آموزش عالی آزاد ماهانؤم

 

 



 

 

 سخن مؤلف
 

ها و منابع جدید و به های پیشین بیش از هر مبحثی اولویت مولف با اضافه کردن کتابدر کتاب حاضر به مانند چاپ دوره

های مجموعه علوم الی این کتاب در اکثر گرایشضریب با روز به محتوای این کتاب بوده است. با توجه به شرایط محوری و

اند که دو محور اصلی آید. براساس این مهم گردآورندگان تالش کردهتربیتی، این درس جز دروس کلیدی به حساب می

درصد از سواالت را به خود  80محتوایی این درس شامل معرفی مکاتب و فیلسوفان صاحب نام آن که همیشه نزدیک به 

دهند مورد بررسی قرار داده داده و نقاط ضعف را بر طرف کرده و جدیدترین نظریات و مباحث را به آن اضافه یاختصاص م

ی بشری، این محتوا و چارچوب نیز بدون عیب و نقصان نیست لذا نیازمندی آن به نظرات به مانند هر اثر ساخته کنند.

 دانشجویان و خوانندگان گرامی همیشه پابرجاست.

 

  رمیمیعبداهلل
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 آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش 
 

 

 

 

 فایده فلسفه 
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 های تربیتی معاصر نظریه 

 پرورش و اصول آموزش 

 
 
 

 فصل اول





 

 

 فصل اول

 فایده فلسفه

 وجوه فلسفه

ا فعالیتی در سه وجه یا سه سبک در دست نیست؛ پس بهتر است فلسفه ر ،درباره فلسفه تعریف واحدی که روشنگر موضوع باشد ،متأسفانه
 دستوری )تجویزی( و تحلیلی در نظر آوریم.  ،نظری

ن یی است برای یافتجو و جستکه وجود دارد. فلسفه نظری است درباره هر چیزی  فه نظری طریق تفکر به شیوه منتظمفلس :فلسفه نظری

کوتاه  ،است تجربیو  یمعرفتصورت  بهبلکه کاربرد آن در همه  ،رود کار نمی بودن( که در موارد جزئی یا تجارب خاص به نظم و تمامیت )کل
 یافتن پیوستگی در تمام قلمرو اندیشه و تجربه.  برایاست  یسخن اینکه فلسفه نظری کوشش

اخت قدر داوری درباره کردار و شن ،ها ارزشارزیابی  برایفلسفه دستوری یا تجویزی درصدد تعیین معیارهایی  فلسفه دستوری )تجویزی(:
برخی  ،دهد. در نظر مربی و فیلسوف دستوری زیبا و زشت مورد بررسی قرار می ،صواب و خطا ،و بد بهنر است. این فلسفه مراد ما را از خو

اشکال رفتار ارزشمند و برخی دیگر چنین نیستند. فیلسوف دستوری درصدد کشف اصولی است تا اشخاص بتوانند در این مورد که چه اعمال 
 تصمیم بگیرند.  ،اتی بیشترین ارزش را دارند و چرا چنین هستندو صف

آزادی » ،«ذهن» ،«لتع»سازد. فیلسوف تحلیلی مفاهیمی مانند  این فلسفه توجه خود را بر کلمات و معنا متمرکز می فلسفه تحلیلی:
. فیلسوف کند میبررسی  ،های گوناگون در بافتها  آن معانی مختلف یابی ارزش برایرا « برابری در برخورداری از فرصت»و « پژوهی دانش
 های فکری راغب نیست.  شکاک و محتاط است و به ساختن نظام ،تحلیلی

 
 

 
 

سنت فلسفه نظری رواج  ،امروزه رویکرد تحلیلی بر فلسفه آمریکایی و بریتانیایی مسلط است. در قاره اروپا :1 نکته 
 دارد. 

 

  
 

 
 

 
 

از  ،هستندها  آن ها مستلزم میان مفاهیمی اساسی که این یافته ،داگانه علم و ایجاد ارتباطهای ج کردن یافته یکی :2 نکته 
 پذیر است.  راه فلسفه امکان

 

  
 

 

صورت یک  به ترین وجه ترین و منظم کوشد واقعیت را از راه تبیین آن به عمومی درست مانند فلسفه صوری که می پرورش و آموزشفلسفه 
و  ها هدفمفاهیمی کلی که ما را در انتخاب  بارا در تمامیت خود ادراک کند و آن را  پرورش و آموزشد است که درصد ،کل دریابد
 تعبیر و تفسیر کند.  ،های تربیتی راهبر خواهند بود سیاست

آن  ،کلی فلسفی باشند مسائل مربوط به تربیت واجد خصیصه تا جایی است کهفلسفه عمومی یا صوری  با پرورش و آموزشفلسفه مرز ارتباط 
زیرا  ،ج( ماهیت جامعه . ب( ماهیت خود انسانل بدان استین  پرورش و آموزشمسائل از این قرارند: الف( ماهیت زندگی خوب که قصد 

در پی نفوذ در قلمرو آن هستند. بنابراین فلسفه  ها معرفتنمایی که همه  جریانی اجتماعی است. د( ماهیت واقعیت پرورش و آموزش
 . است عالوه بر موارد دیگر مشتمل بر کاربرد فلسفه صوری در زمینه تربیت پرورش و آموزش
  باجامعه و جهان باشد تا بتواند  ،هایی درباره ماهیت انسان ی طرح نظریهجو و جستنامیم که در  را نظری می پرورش و آموزشفلسفه هنگامی 



 

 

 

 10 اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 

خوانیم  را وقتی دستوری می پرورش و آموزشدهد و تعبیر و تفسیر کند. فلسفه را نظم ری و علوم رفتا یهای متعارض پژوهش تربیت داده ،ها آن
را  پرورش و آموزشمعلوم کند. فلسفه  ،کار ببرد ها باید به لی کلی را که در نیل بدانتربیت باید تعقیب کند و نیز وسائ ی را کهیها هدفکه 

 دستوری باشد. های نظری و  گوییم که روشنگر گفته وقتی تحلیلی می

 مابعدالطبیعه و مکاتب آن 

ماهیت واقعی نهایی است. مابعدالطبیعه مفاهیمی را  ،. موضوع اصلی مورد نظر در آنگیرد را در برمی قلمرو فلسفه نظری عمدتاً ،مابعدالطبیعه
 توان اندازه گرفت. کند که مصادیق آن را نمی بررسی می

 ها ناتوان مانده است. پردازد که علم از پاسخ بدان ی میمسائلبه بحث درباره مابعدالطبیعه  ،در نظریه و عمل تربیتی
 «. ییگرا  عمل»و « ییگرا واقع» ،«گرایی معنی»از:  اند عبارتمکاتب عمده مابعدالطبیعه 

 گرا و تربیت ما بعدالطبیعه معنی

فیلسوف  ،ذهنی است نه مادی. هنگامی که پارامنیدوست ،نهایی معنوی است نه جسمانی  گرا مدعی است که ماهیت واقعیت  فیلسوف معنی 
گاه هر دو به بیان دید ،«جهان تصور من است: »و وقتی شوپنهاور گفت« ند واقعی باشدتوا نمی ،آنچه در اندیشه نیاید»گفت:  ،الیایی

ستارگان و شهرها را که از راه  ،ها تپه ،ها خانه  عالم -گرا وجود عالم مادی پیرامون ما  گرا پرداخته بودند. فیلسوف معنی معنی مابعدالطبیعه
 واقعی نیستند.« در نهایت امر» ،اند ولی عقیده دارد که این اشیاء که در نظر ما واقعی ،کند انکار نمیرا  -شویم آشنا میها  آن حواس خود با

 تری هستند.  جهانی اساسی مظاهر یک واقعیت غیرها  آن
کند.  متشخصی است که هگل مطرح می است. این واقعیت غیر از روح غیر گانه خدای سه ،نهایی  تواقعی ،مسیحی یگرا در نظر معنی

کند و شخصاً  که انسان وجودی معنوی است که اراده آزاد خود را اعمال می اندایان موافقگر عتقاد دیگر معنیمسیحی با این ا انگرای معنی
 کامل و بیرونی ناشر شده است.« لثُمُ»داند که از عرش اعالی  می« روانی»نند افالطون روح انسان را ما. استمسئول اعمال خویش 
حیاتی  از ،دوران آزمایش برروی زمین  پس از طیجاودانی و آفریده خداوند است تا  ،پذیرد که روح مسیحی را می یبرکلی این نظر ارتدکس

بور. آزاد از آن حیث که وی را روح بدانیم و مجبور در این مقیاس که او انسان هم آزاد است و هم مج ،نظر کانت مند شود. بنا بر ابدی بهره
ای از روح  جرقه ،انسان جزئی حیاتی از مطلق یا به اصطالح ،پیرو هگل انگرای نیز وجودی جسمانی و تابع قانون طبیعت است. در نظر معنی

 شود.  دوباره در آن جذب می ،جاودانی است که هنگام مرگ
معنوی است. او دارای سرنوشت معنوی است که باید برحسب  ،که در نهایتاست از عالمی جزئی قیده دارند که کودک گرایان ع معنی

نباید عالم مزبور را ماشین عظیمی  ،پردازد استعدادهای بالقوه خویش آن را تحقق ببخشد. وقتی کودک به تحصیل درباره عالم طبیعی می
 او باید جهان را واجد معنا و مقصود بداند.  ،استهدف در کار  جان و بی بپندارد که بی

بلکه امکاناتی هستند  ،آموز نیستند اصولی خارج از وجود دانش ،ناظر بر زادن افکار است؛ افکاری که در نظر وی ،مانند سقراط ،گرا معنی  معلم
این سرشار از زیباترین خصایص نوع بشر است و بنابر ،گرا کسی است که تا سرحد امکان در اندرون وی که نیاز به پروراندن دارند. معلم معنی

 گرفتن.  وجودی است سزاوار سرمشق قرار
 

 

 
 

آموز است نه تزریق شده به  از خود دانش« برخاسته»افالطون و کانت اعتقاد دارند که بهترین معرفت  ،سقرط :3 نکته 
 ذهن وی. 

 

  
 

 
 

 
 

از هر  تر بزرگفاداری هستند؛ زیرا در درازمدت دولت را شخصیتی گرایان هواخواه فلسفه و بسیاری از معنی :4 نکته 
 دانند.  خود می یتر از اجزا فرد یا کلی مهم

 

  
 

 گرایان معنای تربیت در نظر معنی

ی که در صورت تربیت جریان ابدی مطابقت اعالی انسان با خداست به»بهتر از تعریف هرمان اچ. هورن وجود ندارد:  یتعریف ،در این باره 
 «. انسانی که از جهت جسمانی و ذهنی رشد یافته و فردی آزاد و آگاه است ی و ارادی او به ظهور رسیده باشد.عاطف ،محیط فکری

 و تربیت گرا واقعمابعدالطبیعه 

 ییگرا واقع»از:  اند عبارتها  آن عمده های گروه نهایی است. در زمان حاضر  واقعیت ،فلسفی این است که ماده ییگرا واقع یاصل اساس
 « علمی»یا « طبیعی ییگرا واقع»و « یتعقل

« فلسفه اصحاب مدرسه»تقسیم کرد. « دینی ییگرا واقع»و « قدیمی ییگرا واقع»توان به  سنت فلسفی را می  این تعقلی: ییگرا واقع -1
در  ،یفیلسوف آتن ،شده نشانی از ارسطو تب یادیی دینی است. هر دو مکگرا واقعنوع عمده  ،که فلسفه رسمی کلیسای کاتولیک رومی است
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طور غیرمستقیم از وی متأثر شده و فلسفه خود را  اصحاب مدرسه به ،اند مستقیماً به ارسطو روی آورده ،قدیمی یانگرا واقعبردارند. درحالی که 
 اند.  توماس اکویینی قرار داده برمبنای مکتب سن

 
 

 
 

که بعدًا  وجود آورد بهفلسفه مسیحی جدیدی را  ،وستن تعالیم ارسطو والهیات کلیساهم پی هاکویینی توانست با ب :5 نکته 
 )فلسفه توماس( نام گرفت. « تومییم»

 

  
 

 

کنندگان وجود دارد. با  واقعی است و در بیرون از اذهان مشاهده ،این نکته توافق دارند که وجود جهان مادی قدیمی و دینی بر یانگرا واقع
 ،ر اعالی خویشیواسطه خردمندی و خ که به اوتوماس عقیده دارند که هم ماده و هم روح را خداوند آفریده است و  پیروان سن ،وجود این

که است تن و روان و  از ماده و معنیای  گویند که انسان آمیزه توماس می عالمی مبتنی بر نظم و عقل ساخته است. همچنین پیروان سن
 ند. ا یک طبیعت را تشکیل داده

دیوید هیوم و جان  ،الک جان ،بیکن اند از: فرانسیس عبارت بوده ،ییگرا واقعسخنگویان عمده این رشته از  طبیعی و علمی: ییگرا واقع -2
 روند.  شمار می این گروه به جزواراسل  ایتهد و برتراندونورث  آلفرد ،پری استوارت میل. در قرن حاضر نیز رالف بارتن

باید در پی تقلید از دقت و عینیت علم برآید.  اعتقاد براین است که فلسفه ،شکاک و تجربی دارد هسشربییعی و علمی که طب ییگرا واقعدر 
 کردن هماهنگوظیفه علم است و نه فلسفه که به تفحص درباره خواص آن بپردازد. وظیفه فلسفه  ،چون عالم پیرامون ما واقعی است

 ت.های علوم مختلف اس مفاهیم و یافته
توان به اثبات رساند و از لحاظ فلسفی نیز حائز  معنوی هستند یا اینکه معتقدند وجود آن را نمی بیعی و علمی یا منکر قلمروط یانگرا واقع

 اهمیت نیست. 
در ساخت  محیط مادی و اجتماعی تأثیرکنند که چگونگی فرد در پی  د اراده آزاد هستند و استدالل میعلمی منکر وجو یانگرا واقعاغلب 

 همان ایجاب علمی است.  ،در واقع ،کند صورت آزادی انتخاب جلوه می شود و آنچه به تکوین او ایجاب و متعین می

 و تربیت گراعملما بعدالطبیعه  

چارلز  از: اند عبارتآمریکا در  گرا  عمل. سرآمدان فلسفه گردد برمی ،ش از سقراطیفیلسوف پ ،در نظریه تغییر دائم خود به هراکلیتوس گرا  عملفلسفه  
ی پیرس از گرا  عملهای خود با هم تفاوت دارند. فلسفه  گیری دیویی که از لحاظ روش و در نتیجه  ویلیام جیمز و جان ،ساندرس پیرس
 دینی دارد.  روان شناختی و حتی ،شناسی متأثر است. فلسفه جیمز جنبه شخصی االجتماع و زیست ات و فلسفه دیویی از علمیفیزیک و ریاض

  .اعتقاد به اینکه طبیعت انسان اساساً جنبه اجتماعی و زیستی دارد -2واقعیت تغییر  -1از:  اند عبارت گرا  عملاصلی فلسفه  های دیدگاه
 استفاده از هوش نقاد.  -4 ها ارزشنسبت  -3

یا میان وجود انسان و محیط او « تعامل»مستقل از آن. واقعیت یان عقیده دارند که عالم نه وابسته به تصور انسان درباره آن است و نه گرا  عمل
 مسئولیت مساوی دارند.  ،چه واقعی است هستند و در برابر هر آن« هماهنگ»انسان و محیط او «. کنیم تجربه می»که است مجموع چیزهایی 

در نظر او واقعی نخواهد بود. چون  ،نتواند تجربه کند عالم برای انسان فقط تا آن حد دارای معنی است که وی آن را تجربه کند. آنچه انسان
کند که فرد  ویلیام جیمز تأکید می«. انسان مقیاس همه چیز است»کند که  از این شعار جانبداری می ،ستگرا طبعاً انسان گرا  عملفلسفه 
دارند که واقعیت به دست کارشناسان  ار میکه پیرس و دیویی اظه در حالی ،قعیت متعلق به خود باشدکرده حق دارد آفریننده واتحصیل

 شود.  بهتر تعیین می ،ویژه دانشمندان به
در داخل  گرا  عملهای کار خود باشیم. به عقیده  اساس واقعیت است و ما نیز باید پیوسته آماده تغییر شیوه ،د که تغییرنعقیده دار یانگرا  عمل

 امری برخاسته از آنان باشد. باید بلکه  ،آموزان باشد ی محسوس دانشها رغبت طور کلی مغایر با انضباط نباید به ،نظام تربیتی
گونه که در  کودک باید به تحصیل درباره جهان بدان ،آید وجود می عقیده دارد که چون واقعیت براثر تعامل شخص با محیط خود به گرا  عمل
 دن برای زندگی. کر د. تربیت خود زندگی است نه آمادهبپرداز ،گذارد می تأثیروی 

 
 

 
 

  عقیده دارد که طبیعت انسان اساسًا قابل انعطاف و تغییر است.  یانگرا و معنی یانگرا واقعبرخالف  ،یانگرا  عمل :6 نکته 
  

 

 
 

 
 

  کودک موجود فعالی است که دائم سرگرم بازسازی و تعبیر و تفسیر تجارت خویش است. ،یانگرا  عملدر نظر  :7 نکته 
  

 

 





 

 

 

 

 

 

 معرفت و ارزش
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 انواع معرفت 

 شناسی در مکاتب مختلف های معرفت دیدگاه 

 های مکاتب مختلف درباره ارزش دیدگاه 

 
 
 

 فصل دوم





 

 

 دومفصل 

 معرفت و ارزش

 انواع معرفت

معرفت که خداوند بر انسان آشکار ساخته است.  دانستتوان معرفتی  معرفت وحیانی یا الهامی را به عبارت ساده می :معرفت الهامی یا وحیانی
 وحیانی امری خدادادی است و خارج از انسان.

یابد. بصیرت یا شهود  بینی )بصیرت( در اندرون خویشتن آن را می ی معرفتی است که شخص در لحظه درونمعرفت شهود معرفت شهودی:
 . سوی خود آگاه بوده است که حاصل جریان طوالنی عملی ناخودآگاه بهاست گیری  جهش ناگهانی یک فکر یا یک نتیجه

 
 

 
 

دهنده آن  لی یا تجربه خصوصی شخصی ارائهتخیآن معرفتی است که بر مبنای قوت بینش  ،معرفت شهودی :8 نکته 
 صورتی از معرفت شهودی هستند.  ،شود. حقایقی که آثار هنری در بردارند پیشنهاد و پذیرفته می

 

  
 

 
 

 
 

هایی از معرفت  بازتاب ،نوشته و انواع مختلف جستارها  های خود نامه زندگی ،های عرفانی ه انواع نوشتههم :9 نکته 
 شهودی هستند. 

 

  
 

 

آید و مشاهده حاالت واقعی امور را به همراه ندارد. اصول  فقط با استفاده از فرد به دست می است که عقالنی معرفتی یمعرفت :معرفت عقالنی
 ود. ش فقط از راه استدالل مجرد نشان داده میها  آن حقیقتو  روند از معرفت عقالنی به شمار میهایی   ات ناب نمونهیمنطق صوری و ریاض

 
 

 
 

ت؛ با مناسبات منطقی و اساسًا انتزاعی و صوری اس ،هایی دارد. این قسم معرفت معرفت عقالنی نیز محدودیت :11 نکته 
 اعتناست.  ر دارد و به نیازهای عاطفی و حاالت واقعی امور بیاشخصی سروک معانی غیر

 

  
 

 

به بینی ما  اهمیت خاصی دارد. جهان ،ادت حواس مورد تأیید قرار گیردمعرفت تجربی یا معرفتی که به شه ،در زمان حاضر معرفت تجربی:
گیرد. پس معرفت ساخته افکاری است که مطابق وقایع مشهود ـ یا محسوس ـ  کردن و چشیدن شکل می لمس ،بوکردن ،شنیدن ،کمک دیدن
  است.تشکل یافته 

 
 

 
 

 «.نگاه کنیم و ببینیم»دهد که  گرا ما را اندرز می تجربه ،«ددرباره اشیاء به تفکر بپردازی»گوید  ما می خودگرا به :11 نکته 
 

 

  
 

 

 پذیریم.  معرفتی مسلم که بر مبنای سندیت کسی آن را می :عبارت است از ،: معرفت اجتهادیمعرفت اجتهادی

 شناسی در مکاتب مختلف های معرفت دیدگاه 

کامل دانست؛ زیرا جهان  باید همواره نامطمئن و غیر ،باشداه حواس به دست آمده همگام با سقراط عقیده داشت معرفتی را که از ر ،افالطون
تواند حاصل خرد باشد؛ چرا که خرد استعدادی ذهنی است که از  . معرفت حقیقی فقط میاست تر هستی ای مغشوش از قلمرو کامل مادی نسخه

 برد.  پی میها  آن های معنوی محض به صورت ،ورای وجود مادی اشیاء
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دهنده یک نظام باشد. چون واقعیت  نها تا آن حد معتبر است که تشکیلبه این معنی که گفت معرفت ت ؛تر کرد هگل بینش افالطونی را کامل

توان گفت هرچه  معرفتی حقیقی خواهد بود. می ،پذیر باشد که نظم معرفت ما به واقعیت نیز تا آن حد ،ای دارد غایی جنبه عقالنی و انتظام یافته
همان مقدار واجد حقیقت بیشتری خواهد بود. معموالً از این اصل  به ،تر باشند گیرد هماهنگ تر باشد و افکاری که در بر می نظام معرفت ما جامع

 کنند. اصل مزبور مبتنی بر این نظر است که هر مورد خاص از معرفت درحدی واجد معناست که بتوان یاد می «نظر به پیوستگی حقیقت» نامبا 
 در داخل یک نظام معرفتی که همواره درها  آن «پیوستگی»برحسب  باید به همه افکار و نظریات ،برد. بنابراین در یک بافت تام و کل بدان پی

معنادادن و نظم  :عقیده دارند که اساس معرفت عبارت است از معاصرگرایان   اغلب معنی ،د. به پیروی از کانتاعتبار دا ،حال توسعه است
 آید.  یدن به اطالعاتی که از طریق حواس به دست میبخش

جهانی نیست که بار دیگر در ذهن خود به خلق آن  ،کنیم جهانی که ادراک می ،بر این باورند که گرایان واقع و تربیت: گرا واقعشناسی  معرفت
 بلکه وجوه مشخصه خود اشیاء هستند.  ،نیستندعلیت و نظم طبیعت فرافکنی ذهن  ،چنانکه هست. جوهریت بلکه جهانی است آن ،ایم پرداخته
کند. پس تنها « مطابقت» ،داللت داردها  آن که به توصیف ،یک مفهوم یا قضیه وقتی درست است که با آن مشخصاتی از جهان ،گرا واقعدر نظر 

جهان با مشخصاتی که وصف با بط بلکه هنگامی که دو یا چند نظریه در مورد مشخصات مرت ،کند میرا ایجاد پیوستگی نیست که حقیقت 
کند.  معرفتی است که با جهان آنچنانکه هست مطابقت می ،طبعاً یکدیگر را تأیید خواهند کرد. پس معرفت درست ،کنند مطابقت کنند می
دهنده  منزله انتقال به به شخص درحال رشد است. پس ابتکار در تربیت از آن معلم ها معرفتای از این  ترین وظیفه آموزشگاه انتقال گزیده مهم

 میراث فرهنگی است. 
پذیر و گیرنده. ذهن با جهانی که منفک و  نه فعلاست گر جستجویان عقیده دارند که ذهن فعال و گرا  عمل و تربیت: گرا  عملشناسی  معرفت

گیرد. حقیقت فقط ناشر از تطابق  شکل می ،وسیله ذهنی که با آن آشناست به ،شده بلکه بخشی از جهان شناخته ،نیست جدا از خود باشد مواجه
پردازد.  به بیان آن میها  آن وابسته به تصوراتی است که به کمک ،بلکه قسمتی از واقعیت در نظر انسان ،افکار انسانی با واقعیتی بیرونی نیست

یمز معتقد است که آن فکر درست . ویلیام جاست ت نیز صفتی برای معرفتقمیان انسان و محیط وی است و حقی« دادوستد»معرفت حاصل 
مانند  ،دیگر یگرا  عملوی عقیده داشت فکری درست است که نتایج مساعدی را عاید صاحب خود کند. فیلسوفان «. رود کار می به»است که 

نتایج  ،یوه عملیامکان به شو در صورت  ینیشیوه ع به ،هنگام آزمودنیک فکر فقط وقتی درست است که  کنند که تأکید می دیویی و  پیرس
بتوان  ،که وقتی آن فکر به مرحله عمل گذارده شودبه این است درستی یک فکر منوط  ،نوعی گرا  عملپس در نظر بار آورد.  بخشی به رضایت

هوش با  است. وقتی یترین راه کسب معرفت مطلوب« یروش هوش»عقیده دارند که  نیز گرا  عملفالسفه مشاهده کرد.  طور غیر نتایج آن را به
ای است که  فرضیه ،ترین صورت حل کندرا به موفق  لهأمسای که  کند. فرضیه هایی را برای حل آن پیشنهاد می فرضیه ،شود ای مواجه می  لهمسأ

 نام نهاده است. « اظهار نظر مطمئن»را  دیویی آنو  کند می را تبیین  لهأمسواقعیات 
مسلط شود که ها  آن تواند به آسانی بر آموز می آموز مفهوم دارد و وقتی دانش قتی برای دانشهای درس و د همه موضوعنگوی می یانگرا  عمل
 نیازها و عالیق خودش مورد استفاده قرار دهد.  نرا به منظور برآوردها  آن بتواند

 های مکاتب مختلف درباره ارزش دیدگاه 

 گرا و تربیت ی معنیها ارزش 

ای  در اساس از نسلی به نسل دیگر یا از جامعه ،حقیقت و زیبایی ،خوبی .و قواعد اخالقی صورت مطلق دارند ها شارز ،گرا نظر فیلسوف معنی در 
 بلکه بخشی از خود ماهیت جهان هستند.  ،را انسان نساخته استها  آن ماند. ثابت باقی میها  آن یابند. جوهر به جامعه دیگر تغییر نمی

موجب  ها ارزشآموز آموخت؛ زیرا این  را به دانشها  آن کردن با ی پایدار و چگونگی زندگیها ارزشاید گرا معتقد است که ب فیلسوف معنی
کودک  ،های آموزشی در هیچ یک از نظام ،گرا نظر معلم معنی از .شوند که او بدان متعلق است میمعنوی  تر بزرگهماهنگی وجود وی با یک کل 

 . اند کردهطور کامل درک ن را به اند یا آن دور افتاده ،ساسی جهاندارند که از نظم اخالقی ا بلکه فقط کودکانی وجود ،بد وجود ندارد
از دولتی با  ،که فهم و عمل فرد در مورد فضیلت گوید میپذیر است. هگل  ای نیکو امکان افالطون عقیده داشت که زندگی نیکو در داخل جامعه

کنند  هایی است که با یکدیگر به منزله هدف رفتار می انسان :ت. جامعه آرمانی کانت عبارت ازشود که وی نیز جزئی از آن اس فضیلت ناشی می
 له. ینه وس

 و تربیت گرا واقعهای  ازرش 

 ،ولی از حیث دالیل مربوط به این عقیده ،موافق هستند ،صورت ثابتی دارند ،در اساس ،ی بنیادیها ارزشگرایان که  با این نظر معنی یانگرا واقع
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عنوان  به ند که فرد دارای یک قانون اخالقی جهانی است که برای همه ماا قدیم با این نظر ارسطو موافق یانگرا واقعگرایان تفاوت دارند.  با معنی
 آور است.  الزام ،موجودات عقالنی

آنچه ما را با محیطمان سازگار  :ست ازر عبارت ایدارای ضمانت اجرای فوق طبیعی هستند. خ ها ارزشعلمی منکر آن هستند که  یانگرا واقع
یی که موجب ها ارزش ،ندا طبیعت انسان و هم طبیعت مادی ثابتهم بخشد و چون  آنچه به ما حالت بیگانگی می :کند و شر عبارت است از می

 انسان را ،علمی یانگرا واقع ،دانند یگرایان وجود انسان را قابل اکمال م که معنی لیشوند نیز ثابت هستند. در حا با یکدیگر میها  آن سازگاری
  پذیرند. می ای که هست یعنی غیرکامل گونه به

کامل تها باید افرادی باشند که رشد و  محصول آموزشگاه ،یروی محتوای درستمرکز   رغم یم بر این نکته اصرار دارند که بهقد یانگرا واقع
دارند که قواعد اخالقی  متدین مسیحی اظهار می یانگرا واقعو دارای اعتدال مزاج باشند.  رو میانه ،در همه امور ،اند و به مفهوم ارسطویی یافته

گرا نارساست؛ زیرا انسان برای این خلق شده است که از عالم طبیعی باالتر رود و به عالم فوق طبیعی دست یابد. قصد حقیقی در تربیت  طبیعت
 از رستگاری ارواح است.اخالقی عبارت 

 و تربیت گرا  عمل یها ارزش 

به آن ند. این نظر نها تغییر ک ها و جامعه بلکه باید با تغییر فرهنگ ،قواعد اخالق و کردار ثابت نیستند ،نسبی هستند ها ارزش ،یانگرا  عملدر نظر  
ر را نباید بدون توجه به ضحاکه هیچ اصل  به آن معناستی اخالقی باید از ماهی به ماه دیگر در نوسان باشند؛ بلکه ها ارزشنیست که  معنا

 آور دانست.  برای همه جهانیان الزام ،به آن اصل عمل شده است ،اوضاع و احوالی که در آن
 ی خود را نیز بیازماییم. ها ارزشباید ارزش  ،پردازیم گونه که به آزمون درستی افکار خود می کنند که همان یان تأکید میگرا  عمل

 
 

 
 

  نهد.  نام می« التزام انتقادی»ان اندیشه فردی و تجویز گروهی را دیویی امتزاج می :12 نکته 
  

 

 
 

 
 

  نفسه ارزشمند است.  فی تربیت دارای ارزش غیر و :13 نکته 
  

 

 
 

 
 

  ست. ها ارزشبرای  یمنکر وجود سلسله مراتب ثابت گرا  عملفیلسوف  :14 نکته 
  

 

 
 

 
 

ی معنوی برتر از ها ارزش ،دارند که در آن یسلسله مراتب ثابت ها ارزشگرا عقیده دارد که  فیلسوف معنی :15 نکته 
 ی مادی است. ها ارزش

 

  
 

 

 در قلمرو و کردار انسانی است. ها ارزشمطالعه  :از است علم اخالق عبارت
 ،طور خالصه مشخص کرد. به ،هاست آنی اخالقی را باید با مطالعه دقیق نتایجی که مطمئناً حاصل ها ارزشگرایان عقیده دارند که  طبیعت
 .ی اخالقی را باید بر بررسی عینی نتایج عملی هر فعلی از کردار انسانی مبتنی ساختها ارزشگرایان عقیده دارند که  طبیعت





 

 

 

 

 

 

 های تربیتی معاصرنظریه
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 نظریه پایدارگرایی 

 گرایی نظریه پیشرفت 

 نظریه بنیادگرایی 

 نظریه بازسازی 

 

 

 فصل سوم





 

 

 فصل سوم

 های تربیتی معاصرنظریه

 

باشد که از راه مشاهده یا آزمایش مورد  یهای مقصود از آن یک فرضیه یا یک رشته فرضیه ستممکن ا کلمه نظریه دارای دو معنای اصلی است.
 های مرتبط نیز دانست.  توان مترادف کلی اندیشه منتظم یا یک رشته اندیشه بازبینی قرار گرفته است؛ مانند نظریه جاذبه. نظریه را می

نخستین نظریه  ،پردازیم. در آمریکا می ،هستند اند یا های اصالحی آموزش بوده ای برنامهکه راهنم ،بررسی چهار نظریه تربیتی  به ،در این فصل
ناگهان در صحنه تربیت با نیرویی انقالبی ظاهر شد. این جنبش  گرا پیشرفتنبش جیی بود. گرا پیشرفت ،تربیتی که اقبال وسیعی به خود دید

واگذار کنند که مبتنی بر  پرورش و آموزشای از  جای خود را به نوع تازه ،اند عتبر شناخته شدههایی که از نظر سابقه م خواستار آن شد که راه و رسم
 . بودندهای علوم رفتاری  تغییر اجتماعی و یافته

 پایدارگرایی  نظریه 

رغم تغییرات  نان عقیده دارند که بهاصول مطلق هستند. ای پایدارگرایان طالب وفاداری به  ،یی در مورد تغییر و نوآوریگرا پیشرفتدر مقابل تأکید 
ناپایداری  ،است. در دنیایی که در آن  عنوان یک آرمان امری مطلوب به و پیروی از ثبات نیزاست تر از تغییر  ثبات واقعی ،شدید و گذرای اجتماعی

مبتنی  ای ر تربیتی نیست. پایدارگرایی که فلسفهبودن هدف تربیت و ثبات در رفتا هیچ چیز سودمندتر از پایدار ،فزونی است  به و عدم اطمینان رو
ییر طبیعت آدمی از آغاز خلقت تغ ،داند. به عقیده پیروان این فلسفه تربیتی ثابت و تغییرناپذیر می ،حقیقت را منطقیاست « گرایی طبیعت»بر 

کاربرد خرد تأکید دارد و  بربوده است. این فلسفه مواجه با آن مواجه است که انسان گذشته  یمسائلبا همان  ،زیرا انسان امروز ؛نیافته است
وپرورش این نیست که  های اساسی خود را خردمندانه کنترل کنند. کار آموزش ها یا تکانه گوید محصالن باید یاد بگیرند که چگونه انگیزه می

منظور   یشان مدرسه رفتن بهنظر ا  ازگار کند. بهمحصالن را با جامعه یا روندهای معاصر سازگار کند بلکه باید ایشان را با حقیقت خارجی س
 شدن برای زندگی است و خود موقعیت زندگی نیست.  آماده

 توان در شش مقوله به شرح زیر خالصه کرد:  اصول اساسی پایدارگرایی را می
جا  ای همه یکسان باشد. معرفت نیز همهتربیت نیز باید بر ،جا یکسان است؛ بنابراین ت انسانی همهطبیع ،های متفاوت ود محیطرغم وج به -1

 د. ردرباره هیچ چیزی توافق ک توان نین نباشد عمالً هرگز نمییکسان است. هرگاه چ
 ،اند طبق اهدافی که آگاهانه و به عهد برگزیده شده ،باید از آن برای هدایت طبیعت غریزی خویش ،ترین صفت انسانی است چون تعقل عالی -2

ها آزادند اما باید پرورش خرد و بازداشت امیال خود را فراگیرند. نباید اجازه داد تا کودک تعیین کننده تجربه تربیتی خویش  استفاده کرد. انسان
 خواهد آن چیزی نباشد که او باید داشته باشد.  باشد؛ زیرا احتمال دارد آنچه او می

ال دهد. هاچینز در قیاس معروف اما قابل ایراد خود چنین آورده است: این است که معرفت را به حقیقت ابدی انتق پرورش و آموزشوظیفه  -3
تربیت باید در همه جا یکسان  ،جا یکسان. بنابراین م مستلزم معرفت. معرفت حقیقت است و حقیقت در همهیم است و تعلیتربیت مستلزم تعل»

 یادگیری است.   غایت ،صورت کنونی آن. سازگاری با حقیقت الم بهنه با ع ،سازگاری فرد با آنچه راستین است باشد یتربیت باید در پ« باشد.
باشد و نباید « موقعیت زندگی واقعی»صورت یک  تواند به شدن برای آن است. آموزشگاه هرگز نمی بلکه آماده ،قلیدی از زندگی نیستتربیت ت -4

 چنین باشد.  هم
نباید او را با زور وادار به مطالعاتی کرد که در  ،به او آموخت ،سازد ایدار جهان آشنا میهای پ آموز را با جنبه که دانش باید برخی دروس اساسی -5



 

 

 

 22 اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 

از ایجاد انضباط در  است ... عبارت.،به نوشته آدلر ،ان ناطقویحعنوان  رسند. تربیت اساسی انسان به نظر می یک زمان معین حائز اهمیت به
ای  آموزش حرفه ،یاد بگیرد. تربیت اساسی ،دلخواه اوسترا که ید اجازه داد تا وی درس خاصی و نیز نبا وهای عقالنی و پروراندن فکر اوستنیر

 از جهت فکری امری سالم باشد. ها  آن مشروط بر آنکه تعلیم ،شود را نیز شامل میها  آن و صنعتی و انواع مشابه
ها و دستاوردهای بشری در طی اعصار آشکار شده  ین آرمانتر بزرگ ،ها تاریخ و علم را که در آن ،فلسفه ،آموزان باید آثار بزرگ ادبیات دانش -6

 مطالعه کنند.  ،است

صورت نامعقولی به  پردازند و تعلیم خود را به می« اشرافیت فکر»پایدارگرایان را متهم کرد که به پروراندن  توان می  نقد نظریه پایدارگرایی:

کودکان فاقد آن مواهب فکری خاص هستند که مورد تأکید از متوجه نیستند که بسیاری کنند. آنان  محدود می« آثار بزرگ»سنت قدیم 
همان نوع آموزش علمی که به   کردن این کودکان به آیند. وادار ارگران مولدی بار میشهروندان خوب و ک ،حال اما در عین ،پایدارگرایان است

 رساندن به رشد شخصی ایشان باشد.  این تفاوت و شاید آسیب اطالع از به معنی عدم ،شود دانشجویان دانشگاهی داده می
جنبه عاطفی و شخصی و یگانه هر  ،عقل فقط یک جنبه از شخصیت انسان است. اگر چه رفتار عقالنی برای پیشرفت انسانی ضروری است

 شود.  ندرت تابع دیگران می شخص به
 

 

 
 

های او به  تر از یافته برد که مهم القه در آن به حقایقی پی میآموز با ع پیام گذشته هرگز تاریخ ندارد. دانش :16 نکته 
انضباط شخصی یا درونی است و نیل  ،هنگام پیروی از عالیق خویش در صحنه معاصر خواهد بود. الزمه تحقق خویشتن

 به انضباط درونی تنها از طریق انضباط بیرونی است. 

 

  
 

 

 پیشرفت گرایینظریه  

فعال و  یادگیری غیر ،سخت م با تأکید آن بر انضباطأسنتی تو پرورش و آموزشتعدادی از مربیان بر ضد افراد در جنبه صوری  ،تمدر آغاز قرن بیس 
 . شوریده بودند ،معنی جزئیات بی

هرد کیل  امویلیزمان در همین  بود. طلبی عصر از عشرت یطبعی فردگرا داشت و انعکاس ،طور وسیعی به ،خود راحل نخستاین نظریه در م
 . از این نظریه طرفداری کرددانشگاه کلمبیا  استادپاتریک 

گونه تأکید قبلی خود درباره  کار گرفت و بدین یی نفوذ خود را در طرفداری از نهضت تغییر اجتماعی بهگرا پیشرفت ،1930با شروع رکود در دهه 
 را شامل شد. « زگاریسا»و « مشارکت» ،«همکاری»ی نظیر یها هدفرشد فردی را فدا کرد و 

 پرورش و آموزشدارد که  اظهار می ،یان که تغییر ـ نه ثبات ـ جوهر واقعیت استگرا  عملبا قبول این نظر  ،یی در شکل ناب خودگرا پیشرفت
  ها در پرتو تغییرات جدید در محیط باشند. یمش و خط ها روشان باید آماده تغییر حال رشد است. مربیپیوسته در 
سال  آن عمالً احساس شود مدت سی تأثیرش از آنکه یپحتی یی گرا پیشرفتگیرد.  سرچشمه می ییگرا  عملو  ییگرا واقعیی از فلسفه گرا پیشرفت

بلکه با تغییر  ،حقیقت و زیبایی ،کار بستن معیارهای ابدی خیر را نباید با به پرورش و آموزشبه حرکت خود ادامه داد. کیفیت خاص 
. ی را به وجود آوردخاص ءآرا ،رفته رفته ،در طی مسیر رشد خود گرا پیشرفتنظریه تعیین کرد.  مفهوم بازسازی مداوم تجربه به پرورش و آموزش

 گیرد:  در ذیل مورد بحث قرار میها  آن که شش مورد
 . است زسازی تجربهکردن تعبیر و با ردن برای زندگی. هوشمندانه زندگیک نه آماده ،باید خود زندگی باشد پرورش و آموزش -1
را در مقابل آنچه به نظر ایشان تفسیرهای « کودک کل»مفهوم  گرا پیشرفتدر ارتباط باشد. مربیان   یادگیری باید با عالیق کودک مستقیماً -2

 . شده استف تعری« تطابق هوشمندانه با محیط»و « راهبرد زندگی»افزایش هوش در  صورت بهکنند. رشد  عنوان می ،جزئی طبیعت کودک است
که یادگیری اساساً عبارت است کنند  را رد میباید مقدم بر تلقین محتوای درسی باشد. پیشرفت گرایان این نظر   لهمسأیادگیری از طریق حل  -3
ارند معلومات د د. آنان اظهار میآور آموزان خویش بار می هان دانشو خود معلومات نیز جوهر مطلقی است که معلم در اذ دریافت معلومات :از

مواجه ها  آن ما را با ،های همواره جدیدی که تغییرپذیری زندگی به منظور مقابله با موقعیت« ابزاری برای راهبرد تجربه» :عبارت است از
ی جو و جستباشند.  کاری انجام دهیم؛ معلومات باید با تجربه یکیها  آن باید بتوانیم به مدد ،سازد. اگر قرار است معلومات واجد معنایی باشند می

 ،کالس درس واقعاً قدرشناس باشد. ،عی و سیاسیآموز باید در برابر افکار اجتما ی را باید یک تجربه تربیتی فعال تعبیر کرد. دانشعمعرفت انتزا
 . ندهست گرا پیشرفتدگیری از دموکراسی اجتماعی درآید. در واقع تجربه و آزمایش دو کلمه مبنایی در روش یا ای صورت آزمایش زنده خود باید به

باید به  ،گیرند میکننده آن چیزی است که یاد  ی خود کودکان تعیینها رغبتزها و دادن است. چون نیا بلکه نظر ،نقش معلم مدیریت نیست -4
  .کنند مطالب راهنمایییادگیری در ها را  تنها آنریزی پیشرفت خود بپردازند و معلم باید  ایشان اجازه داد تا به برنامه



 

 

 

 23 های تربیتی معاصرنظریه/  سومفصل 

 شان مناسباتراه از ها  انسان برایخاطر  تین رضایتر بزرگو  استاجتماعی  ،موجودی  نه رقابت. انسان ،آموزشگاه باید مشوق همکاری باشد -5
. استمتناسب  پرورش و آموزشیان عقیده دارند که مهرورزی و مشارکت بیش از رقابت و نفع شخصی با گرا پیشرفت. آید وجود می بهبا یکدیگر 

 شود.  در قالب اجتماعی منتهی می« بازسازی طبیعت انسانی»به « بازسازی تجربه»به منزله  پرورش و آموزش ،بنابراین
 کند.  سازد و در واقع تشویق می فراهم می زم رشد حقیقی استها را که شرط ال تنها دموکراسی است که تعامل آزاد افکار و شخصیت -6

دموکراسی و همکاری الزم و ملزوم یکدیگرند. دموکراسی از جهت  ،یانگرا پیشرفتنظر  اززیرا  ،اط متقابل دارندبا یکدیگر ارتب 6و  5اصول 
 وابسته به یکدیگرند.  پرورش و آموزشدموکراسی و رشد  .«تجربه مشترک» :آرمانی عبارت است از

 
 

 
 

  در تربیت تأکید کند.   لهسأمبخشی از یادگیری اجتماعی باید روی پروژه )یا طرح( یا روش حل  :17 نکته 
  

 

 
 

 
 

  فعالی باشد به جای اینکه محصالن اطالعاتی منفعالنه دریافت کنند. فرایندیادگیری باید  :18 نکته 
  

 

 
 

 
 

  یادگیری باید رغبت محصل را محور قرار بدهد.  :19 نکته 
  

 

 
 

 
 

  )معرفت و معلومات(.  ا تولیدهایری بیشتر اهمیت دارد ت( یادگها روشو  وسائل) فرایند :21 نکته 
  

 

 
 

 
 

  ترین واقعیت تغییر است.  مهم :21 نکته 
  

 

 
 

 
 

نیازمندند. در حقیقت معرفت   لهأمسکردن معلومات نیاز ندارند بلکه به اندیشیدن و حل  آموزان به انبار دانش :22 نکته 
 . است  لهمسأحل  فرایندیا معلومات بخشی از 

 

  
 

 
 

 
 

  ادگیری بازسازی مداوم تجربه است. ی :23 نکته 
  

 

 

 ییگراپیشرفتنقد نظریه  

مورد   امر به ویژه در مورد مکتببرخی پیروان دیویی تعلیمات وی را تا حدی گسترش دادند که هرگز خود وی چنین قصدی نداشته است. این 
 رونق یافت.  1940و  1930های  بود که طی دهه« ت کودکنهضت فعالی»انتقاد بسیار از  ،صحت دارد. یکی از نتایج امر ی ویعالقه

بدان معین کرد. نیز تصور این امر که آموزشگاه   برای او برای نیل یباید هدف ثابت ،آزاد باشدهایش  در فعالیتاگر باید به کودک اجازه داد تا 
ایجاد یک موقعیت تصنعی برای  :سلماً آموزشگاه عبارت است ازدشوار است. م ،ولو اینکه در این راه بکوشد ،بتواند نسخه دیگری از زندگی باشد

طور  محصور شده است. آموزشگاه نه تنها به ،میشو یمواجه مها  آن با یطور کل ها و موانعی متفاوت با آنچه در زندگی به یادگیری که با محدودیت
 ،پردازند. در واقع دارد که دیگر دوایر اجتماعی بدان نمی  بر عهدهتدبیر نیز هست. آموزشگاه وظایفی   است بلکه مؤسسه یت زندگیک موقعیساده 
خواهان انواع  ،وی مدافع موقعیت زندگی واقعی است و از سوی دیگر ،کند. از یک سو تر می خود او را دچار مشکل عجیب گرا پیشرفتمنطق 

  کند. راهم میرا ف  آن موجود زندگی به ندرت امکان یاتاست که مقتضآزادی و نظارتی  ،اهلتس
ولی  شود. منتهی به کامیابی اصیل فکری میبیشتر های یادگیری  از دیگر روش  مسألهطریق حل  کنند که یادگیری به پیشرفت گرایان ادعا می

 توان مورد تحقیق قرار داد.  صحت و سقم این ادعا را نمی
نظریه دموکراسی وی منتهی به برخی نتایج در مورد رفتار اگرچه  .باشد تعاریف بقیهتر از  تعریف دیویی از دموکراسی ممکن است جامع ،سرانجام

 کراتیک هستند. ومکاتب دیگر نیز به همان اندازه دم شد امادر آموزشگاه 
یی با جلب توجه به گرا پیشرفتآمریکایی اعمال کرده است؛  پرورش و آموزشیی اصالحات ارزشمند بسیاری را در گرا پیشرفت ،با این حال

بیانگر  ،دائم با نظام موجود  گیرد و با چالش صورت می پرورش و آموزشانات مربوط به نوسازی و تغییری که همواره در جهان و در خود جری
 است که دارای معنای پایداری است.  ینگرش تربیت

 نظریه بنیادگرایی 

 طور یادگرایی بر خالف پایدارگرایی بهی گوناگونی سازگار است. بنهای فلسف ولی با مناظره ،مربوط نیست  بنیادگرایی رسماً به هیچ آئین فلسفی



 

 

 

 24 اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 

برخی امور بنیادی وجود دارد که همه  آن مخالفت دارد. بنا بر این نظریه های خاص یی نیست و فقط با برخی جنبهگرا پیشرفتکلی مخالف  
ه اندازه اظهار نظرهای پیروان شناسی دیویی ب گرایان با معرفترا بدانند. بنیادها  آن باید ،اشخاص برای آنکه افرادی تحصیلکرده شمرده شوند

 اند:  های عمده خود را مصروف این موارد ساخته دقت او مخالف نیستند. طرفداران این نظریه کوشش کم
 ها الف( بررسی مجدد مواد برنامه

 های آموزشگاهی بنیادی در برنامه تمییز میان مواد بنیادی و غیرب( 
 دن مجدد اقتدار معلم در کالسکر ج( برقرار

فردریک برید و  ،توماس برسیگس ،شامل مربیانی نظیر ویلیام سی. بیلگی ،وجود آمد به 1930های دهه  جنبش بنیادگرا که در نخستین سال
طور عمده  که به ،پرورش و آموزشگویند که دستگاه  . آنان میکرد از این نظریه طرفداری میهرمان اچ. هورن نیز  ،عالوه آل کندل بود. به ایساک

نیز . بنیادگرایان هستندآمریکایی کنونی  پرورش و آموزشتا حد زیادی مسئول وضع اسفناک  ،مدارس و استادان علوم تربیتی :عبارت است از
 با این نظرِ قرار گیرد. با این همه پرورش و آموزشپایدارگرایان خواهان آن هستند که بار دیگر محتوای درس در کانون جریان  همچون

 ندموافق نیست ،که در آثار بزرگ تمدن باختر محفوظ مانده است حقایق ابدی :عبارت است از پرورش و آموزشکه محتوای راستین  ،پایدارگرایان
ارتباط با واقعیات کنونی باشد.  باید به قصدها  آن استفاده ازبلکه  اما نه به خاطر خود آنها ،ار دادبه نظر بنیادگرایان این آثار را باید مورد استفاده قر

با دنیای تا محصالن کمک کنیم به باید این باشد که  پرورش و آموزشهدف بر این باورند که زمان حال تأکید دارند و  برپیروان این نظریه بیشتر 
به باور ورزند و  تأکید میبر آن د و ند. بنیادگرایان با کوشش و کار سخت در یادگیری معتقدنشوآنچنانکه هست سازگاری  ،واقعی جامعه موجود

ایشان موارد و موضوعات  ،شمارند تر می معیارهای عقلی را مهمها  آن ،ی پایه باشدها مهارتآموزان و   باید میانجی یا واسطه بین دانش معلمها  آن
داری )انضباط  یادگرایان به انضباط و خویشتنپذیرند. بن ها را می )پرورش ذهن ای مانند یی سنتها روشپندارند و  می پرورش و آموزشرا قلب 

منطقی باشند  باید دارای نظم مطالب درسی ،ها دهند. به عقیده آن همچنین به میراث فرهنگی و اجتماعی بیشتر بها می ،شخصی( بیشتر معتقدند
 د. نو به روش منطقی تدریس شو

جای شگفت نیست که در مورد ماهیت و ارزش نهایی تربیت  ،متفاوت هستندای  بنیادگرایان جبهه واحدی ندارند. چون هرکدام هواخواه فلسفه
 درباره چهار اصل اساسی به این شرح توافق دارند:  ،توافق نداشته باشند. با این همه

قائل  یبسیار برای ماده درسی اهمیت یانکاری ناخواسته است. بنیادگرا و غالباً پرداختن به یکوش یادگیری از جهت ماهیت خود شامل سخت -1
 دور سازیم.  یها هدفکوشش خود را وقف  کنند که می  توصیه ،بر عالیق آنی کودکو به جای تأکید  هستند

 . ی استمیان عالم بزرگسالی و عالم کودک ای واسطه :آموز. معلم عبارت است از نه دانش ،باید در دست معلم باشد پرورش و آموزشابتکار در  -2
آموز نیز شناخت این جهان به  مقصود از مدرسه رفتن دانش پرورش قرار دارد. و در کانون جریان آموزش، مقرر شدهجذب محتوای درسی  -3

  نه تعبیر آن به مدد تمایالت خاص خود. ،است شکل واقعی آن
 ،رای برخی محاسن استدا  مسألهیی حل گرا پیشرفتی سنتی انضباط ذهنی را محفوظ بدارد. درست است که روش ها روشآموزشگاه باید  -4

صورت مجرد دارند و  ،کار بست. بسیاری از معلومات از جهت ماهیت خود ای نیست که بتوان آن را در خالل همه جریان یادگیری به اما شیوه
 مجزا نیستند.  مسائلقابل تقسیم به 

 
 

 
 

  شمارند.  رد میتر از تجربه ف ون( ـ را فزمیراث اجتماعی) ژادتجربه نبنیادگرایان اهمیت  :24 نکته 
  

 

 

بازسازینظریه
که به گروهی  1930. در دهه کاربردی در فلسفه به زبازسابا عنوان کتاب خود  نامرا در « نظریه بازسازی»اصطالح  1920 دردیویی  جان
ر باشند. سخنگویان سرآمد آن گروه ت و منصفانه« نو»اعالم کردند که آموزشگاها باید راهگشای یک جامعه  ،معروف بودند« ورزان مرز اندیشه»

های دیگری انجام شد تا فلسفه  کوشش قوت خود را از دست داد گرا پیشرفتهنگامی که جنبش  ،راگ بودند. دو دهه بعد هارولد جورج کاونتز و
رمان یعنی آ ،در اثر عمده خود . برکسون گسترش دهند که از جهت اجتماعی متعهد بودند. ایساک بی یدیویی را به قلمرو آن دسته نظریات تربیت

گرایی و بنیادگرایی برآمد و چنین اظهار کرد که گرچه خود آموزشگاه نباید رهبری اصالح اجتماعی  دادن پیشرفت درصدد آشتی ،(1958و جامعه )
همکاری کند.  ،گرا هستند ی ی آزادی فرهنگها ارزشتر اند و هواخواه تحقق کامل هایی که به جریان افتاده قادر است با جنبش ،را بر عهده گیرد

بازسازی شده  پرورش و آموزشبه سوی فلسفه  ،( به دنبال آن1950) پرورش و آموزشبراملد بود که با انتشار الگوهای فلسفه تئودور  باالخره
  آئین بازسازی اجتماعی را بنیاد نهاد. ،(1965به منزله قدرت ) پرورش و آموزش( و 1956)

اش کاربرد  و منظور عمده دانست تغییر جامعه را هدف خود می ،گرفت سرچشمه می ،ییگرا پیشرفتکه از پراگماتیسم و  این فلسفه تربیتی



 

 

 

 25 های تربیتی معاصرنظریه/  سومفصل 

. پیروان این بودگرایان بسیار مهم  ی. بنابراین علوم رفتاری و نیروهای فرهنگی برای بازسازبودای برای اصالح  وسیله عنوان  به پرورش و آموزش
به گرایی  یبه توجه بسیار فوری نیاز هست. در واقع بازساز ،رو اینکند و از  که انسان معاصر در دوران بحرانی زندگی می سیستم فکری معتقدند

و باید به ساختن یک جامعه بهتر کمک  است  ت بلکه توضیح و تبیین تجربهفلسفه ابزار نیس ،شهر است. به نظر آنها دنبال )مدینه فاضله( یا آرمان
غایی دموکراسی   اداره جامعه باید به خود مردم واگذار شود. هدفدر آن یی به دموکراسی اعتقاد دارد و گرا پیشرفتگرایی نیز مانند  یکند. بازساز

مردم را  ،د. به نظر آنان جامعهکر بر جامعه و اصالح آن تأکید مییی گرا پیشرفتدموکراسی جهانی است. بنابراین بازسازگرایی پیش از  ،ملی
گرایان است. معلم باید  یکار گروهی در محیط مدرسه مورد توجه خاص پیروان بازساز ،د. با توجه به این نگرشساز می ،که هستندآنچنان
ی ها روشو  ها هدفو  ری اهمیت قاطعی در بازسازی دارندمعتقدند که علوم رفتاها  آن آموزان را به بازسازی برانگیزد و ترغیب کند. دانش

آموزان را نه تنها  کنند که دانش گرایان به ما توصیه می یهای آینده باید تغییر یابد. به این ترتیب بازساز ای چالش با خواستهبر پرورش و آموزش
 نده تربیت کنیم.یبرای حال بلکه برای آ

  .تعنوان کرده اسها را  آنکه براملد  نظریه بازسازی ای از خالصه
ی اساسی فرهنگ ما را تحقق خواهد ها ارزشخود را به ایجاد نظم اجتماعی نو متعهد سازد که  ،ونجا و هم اکن باید همین پرورش و آموزش -1

 با نیروهای بنیادی اجتماعی و اقتصادی جهان نو هماهنگ خواهد ساخت.  ،حال داد و در عین
گیرد. چون جامعه آرمانی عبارت  م انجام میدموکراسی اصیل باشد که نظارت بر نهادها و منابع آن به دست خود مرد نوعیجامعه جدید باید  -2

 دموکراتیک نیز تحقق یابد.  باباید  کهدموکراسی  :ازاست 
طور  زندگی متمدن به از آنجا کهسخت مشروط و مقید به نیروهای اجتماعی و فرهنگی هستند.  پرورش و آموزشآموزشگاه و خود  ،کودک -3

 در آموزش ایفا کنند. را همی ها باید نقش م گروه ،کلی یک زندگی گروهی است
های  با توجه دقیق به شیوهباید اما این کار را  ،دفوریت راه حل بازسازی متقاعد سازآموزان خود را نسبت به اعتبار و  معلم باید دانش -4

 دموکراتیک انجام دهد. 
های علوم رفتاری  نگی کنونی برآورده گردد و با یافتهات بحران فرهید تا مقتضنباید کامالً بازسازی شو پرورش و آموزش یها هدفو  وسائل -5

 هماهنگ شود. 

 بازسازی  نقد برنظریه 

رفتاری مبتنی  های قابل اعتماد علوم آورتر است؛ زیرا مدعی است که بر یافته نظریه بازسازی به نحو مهیجی بیان شده است و دعوت آن الزام 
ها مقدمه تعابیر گوناگون هستند که  شود که این یافته وار است. اما متأسفانه با این واقعیت باطل میدش ،اگر درست باشد ،است. مقابله با این مدعا
در واقع نتایج تجربی مسلم علوم رفتاری اندک هستند و  ،تر اشاره شد و خود براملد نیز قبول دارد . چنانکه پیشهاست آنتعبیر براملد تنها یکی از 

نظر میان مربیان نیست  اختالف نظر میان دانشمندان علوم رفتاری کمتر از اختالف ،عالوه . بهگیرد در برنمیرا  ییممفاه نیز پرورش و آموزشبرای 
قابل دفاع  ،بودن آن بر دانش قابل اعتماد درباره رفتار انسانی یعنی مبتنی ،مدعای نظریه بازسازینظرها مطمئناً کافی است. این  و همین اختالف

 نیست. 
متعهد باشد و بدون که خود تواند این مکتب را بدون آن ی نمییک مکتب مستلزم تعهد است و معلم طرفدار نظریه بازساز منزله ازی بهنظریه بازس

 تدریس کند.  ،آموزان خود ساختن دانشامید به متعهد 





 

 

 

 

 

 

 اصول آموزش و پرورش
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 پرورش و اصول هفتگانه آموزش 

 حل تناقضات تربیتی 

 
 

 فصل چهارم





 

 

 

 فصل چهارم

 پرورش و آموزشاصول 

را به  پرورش و آموزشاصول  تمام بسیاری به عمل آورد کههخستین آموزشگر و محقق تربیتی ایران است که سعی و ان محمد باقر هوشیار
تعلیم و تربیت باید بر اساس مطالعه هستی آدمی  یها هدفن یاز نظر دکتر هوشیار تعی .سابقه در تاریخ کشور ما مطرح شود روش علمی و بی

 دکتر هوشیار: از نظر تعاریف مختلف از اصل صورت پذیرد.
های نظری است که از عوامل موجود  گاه تکیه :اصول عبارت از -2برد. رد و معلم به کار میاصل را به معنی مالک و مبنای کار عمل شاگ -1

آن  النی وی آن گونه مبانی عقجو و جست ،مقصود از اصول -3مالک عمل باید در نظرگرفت. عنوان  بهدر حیات استخراج شده است و آن را 
توان هر وضع  با آن میی که رفتار ،تار پرورش را مطلوب کردتوان در هر مورد با کمال سهولت رف آن می هاست که به وسیله گونه مقیاس

 جز هر طفل را از موقف مخصوص خود به هدف مطلوب رساند.  هخاص تربیتی ب
 قابل تعمیم نیستند. -3 وری عینی و واقعی هستند.اصول ام -2کردنی  کردنی است نه وضع  ل کشفواص -1خصوصیات اصل: 

 پرورش و آموزشاصول هفتگانه 

این است که مراقبت  آن  ترین قاعده بوده است. ارزنده«مکتب فعال»بخش همین اصل بیش از هر چیز الهام -اصل فعالیت:کرشن اشتاینر -1
 نه تنها پیشرفت کار بلکه کار ،آموز وا گذاشت دانش آزاد به فعالیت ، با رعایت ساخت روانی کودک توان آن را کن که در هر کاری که می

 کودک واگذاری. به وارسی دقیق خود ،دهد می جا که صورت و ماده کار شخص اجازهشده را هم تا آن مامت
ظری اضر در مبانی ناز اوایل قرن ح 19 در قرن شناسی روانشناسی و  تحولی است که بر اثر پیشرفت زیستنتیجه  ،توجه به اصل فعالیت

 تعلیم و تربیت رخ داده است.
عدم تعادل بین  لی که همواره در حال به هم خوردن است.دکوششی دائمی برای برقراری مجدد تعا :از پارد زندگی عبارت است به نظر کال

 ی یا خود موجود زنده باشد.شود و علت آن ممکن است عوامل خارج موجود زنده و محیط نتیجه تغییری است که در این محیط حاصل می
 نامد. می«رغبت»موجود زنده را که سبب جنبش واکنشی شود  خاص آن حالت ،کالپارد
آن در فلسفه  سایه افکنده است و آثار اوین مدافع مکتب فعال جان دیویی است. این طرز فکر بر سراسر نظام فلسفی تر بزرگ
کردن خردساالن برای زندگی بزرگسالی تلقی  وتربیت آماده که دیویی وظیفه تعلیم باید دانستنمایان است. خوبی  بهوپرورش وی  آموزش
یات کردن کودک برحسب متقض کردن عاقالنه نیست. ثانیا زندگی ای نامعلوم زندگی کودک را فدای آینده کند. اشکال او این است که اوالً نمی

ق این هدف پیش تنها راه مطمئنی است که برای تحقبلکه  الی منافات نداردجهت زندگی دوره بزرگس رکردن د دوره کودکی نه تنها با آماده
 پای مربی است.

فرصت  ،است که تعلیم و تربیت نیز با نادیده گرفتن زندگی واقعی کودکشود این ی که جا دارد در ارتباط با اصل فعالیت یاد آوری ا نکته
دهد.  از دست می ،که در عین حال تنها راه جلب همکاری خردساالن استرا های تربیتی طبیعی این دوران  قیمت توسل به محرک ذی

 طور کلی با بزرگسالی متفاوت است. هایش به ها وانگیزه خواسته ،نیازهاکند تحت  کودک در زمان حال زندگی می
 وبه ا را راحت بگذارند و او نویسد از جمله حقوق بدوی و مسلم متربی این است که می «استقرارء اصل فعالیت»عنوان تحتدکتر هوشیار 



 

 

 

 30 اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 

بیشتر از حس اقدام و  ،باشد ترخوردار فولیت از برکات فعالیت برطقدر بچه در سنین چه.. هر.و آزمایش کند که خود امتحان اجازه دهند
 این است که اود. مهم مند خواهد بود و بیشتر در زندگی آینده به خود اطمینان خواهد داشت و کمتر به دیگران متکی خواهد ش استقالل بهره

خویشتن را به فرصت و محتویات  با فراغ بال احتیاج مبرم دارد به وقت و فرصت تنهاد. طفل کرارزش اشیا و امور را شخصا ادراک خواهد 
 ترین مانع پرورش عجله است. زمان تسلیم کند. پس مشئوم

داد تا مقدمات آنچه را که الزمه زندگی است فراهم کند و پایه  نکردن فعالیت طفل است. باید به طفل مجال  محدود مطلوب اصل فعالیت
 محکمی برای زندگی خود تشکیل دهد.

 تمامیت: اصل کمال و -2
 سه قاعده مبین این اصل است: گوید کرشن اشتاینر می

 انداز خاص مشخص مکن ! گز عمل تربیتی را فقط براساس چشمالف( هر
 تر طرز عملش رهبری کن!  هر چه کاملبه با این همه او را ضبط  :ن مبربی از را آموز دانش ب( اعتماد به نفس

 اعضای جامعه باشد!  رسای یشناس خود شخص نباید مقیاس مطلق سازمان ارزش یشناس ( سازمان ارزشج
انسان و مستلزم  که متضمن کمال ییها ارزشگرایند و به  ی منفی و امور ناشایست میها ارزشبه تبعیت از وضع محیط به  بیشتر اطفال

 ،که با کمالشوند ی یها ارزشآینده خودشان کنند تا مستعد ادراک  را فدایلذات آنی  است پس الزم ،فایده آتی است توجهی ندارند
 دهنده زندگانی است. تعدیل

بلکه جامعیت و کمال  ،ت دادهای تمدن اهمی ای از جنبه آن تنها به جنبه تأمینتوان جهت  نمی توجه به آینده مستلزم نکات بیشتری است و
 زندگی فرهنگی و تمدن را باید مدنظر قرار داد.

 ها ارزشنسبت به تا آموزان است.  دانش سائقیکنترل زندگی غریزی کودک یا به عبارتی جلوگیری از حیات کششی یا  ،مطلوب اصل کمال
 و آنچه پسندیده است عالقه پیدا کند.

در بین  رفتار خویش تصمیم بگیرد و آموز را آزاد بگذاری تا درباره به محض اینکه توانستی دانش گوید اصل حریت: کرشن اشتاینر می -3
بر حسب میزان پیشرفت متربی از حالت  رادو اصل سندیت و آزادی  بتواندمربی باید  ،شرایط مختلف زندگی دست به انتخاب عاقالنه بزند

اش مورد تجاوز  د. در تاریخ تعلیم و تربیت کمتر حقی از حقوق کودک به اندازه آزادیوابستگی به سوی استقالل به صورت مناسبی تلفیق کن
. دانستن تنها کافی نیست و به کاربستن نیز الزم است. حتی دانستن تنها ضامن است تضییع شده حسن نیتبا کمال  قرار گرفته است و
آن داند تحقق دهد و  سندیده میپ دم بالغ فردا بتواند به آنچه آن را خوب وامروز و آ باید طفل یل به پرورش واقعینبرای  .توانستن نیز نیست

 فعل در آورد. به از قوهرا 
 های درونی خود را بپروراند. از این راه استعداد کار باشد و آموز باید خود ودکار بار آوردن شاگرد است. دانشخ مطلوب اصل حریت

 شود: اجرا می یل با سه قاعده اساسگوید این اص اصل سندیت: کرشن اشتاینر می -4
 شده از خارج( استفاده کن!  کنی از اطاعت جبری )تحمیل بنیاد (خواسته پیروی خود)عت مطبوع ه اطاعمل تربیتی را ب توان که نمی یمادام -الف
 توسعه بخش!  ،حض شخصی ش حس احترام و ترس نسبت به منافع عینی و باال مفهوم سندیت را با پرور-ب
 ،آید ق مفهوم ارزش میکه به کار تحقموجبات رشد احساس سندیتش را و  زوارد سا ها ارزش آموز را در قلب جوامع رچه زودتر دانشه -ج

 فراهم ساز!
خواه به سوی  خواه نا ،کار باشد گزیر است محافظه ها نا تعلیم و تربیت از نهادهای مهم اجتماعی است و از آن جا که جهت حفظ سنت

 شود. تبدادی متمایل میی اسها روش
گرفت و  ی مخصوص را فرا ها روشباید  ،در علوم طبیعی ،آن منظور شود. مثال در ریاضیات ای در تمرینات باید مختلف باشد و جهت جامعه

که سندیت  ای تمرینات مدرسه بانیروهای جسمانی و نفسانی  . در این اصل بایدبه مهارت رسیدها  آن در اجرای قواعدی را ملحوظ داشت و
د. این مطلوب و وسیله تحقق آن را به اصل اعتبار و سندیت و حتی اصل شوایجاد ه و مربوط یددو عادات پسنو اعتبار دارد تقویت شود 
 .و مربی بزرگ هر بارت مظهر آن است پرورش و آموزشاند که هنگام  سلطه روانی تعبیر نموده
 و استطفل در  ها رغبتم است و عدم توجه به امیال و مدرسه و اقدامات تربیتی معلمقررات  با پرورش استعدادها ،مطلوب اصل سندیت

 در نظر گرفته شود. دهند باید متعدد و مختلف باشد و نیازهای جامعه نیز اینکه تمریناتی که معلمان به یادگیرندگان می
تا این  بین مورد تربیت و سرمایه فرهنگی موجود باشدئی جزقل اساختی روحی کامل یا ال باید شباهتگوید  اصل تفرد: کرشن اشتاینرمی -5

باید دانست که هر  .کند ین نماینده این اصل معرفی میتر بزرگ کرشن اشتاینر را ،دکتر هوشیار استاد فقید افتد. مؤثرسرمایه واقعا در تربیتش 
رد برای طرح برنامه زندگی منفرد خویش از حق دا بدون هیچ تردیدی هر کس؛ است قابل قسمت و متشخص طفلی برای خود فردی غیر


