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شهر تهران درباره  يدولت يها دانشگاه يعلم هيئت ياعضا دگاهيد يبررس

  تيو ترب ميرشته فلسفه تعل گاهيجا
  

  ٢جنونديفرامرز ب - ١سيد مهدي سجاديدكتر 

  7/12/91 تاريخ پذيرش:    8/6/91 تاريخ دريافت:

 
 چكيده

 
 يدولت يها دانشگاه تيو ترب ميتعلرشته فلسفه  يعلم هيئت ياعضا دگاهيد يبررس اصلي اين پژوهش، هدف

 ژوهشپبراي دستيابي به اين هدف از روش . باشد يم تيو ترب ميرشته فلسفه تعل گاهيجا بارهشهر تهران در
پرسشنامه محقق ساخته از يك  ازيمورد نبهره گرفته شد. به منظور گردآوري داده هاي  يليتحل -يفيتوص

كه مشتمل شهر تهران  يدولت يها دانشگاه تيو ترب ميفلسفه تعل گروه يعلم هيئت ياعضا هي. كلاستفاده شد
پرسشنامه گردآوري و مورد  13، جمعيت مورد مطالعه را تشكيل دادند كه از اين مجموع  باشند يم نفر 22بر 

اعضاي هيئت علمي رشته فلسفه  نشان داد كه ها دادهي به دست آمده از تحليل ها افتهيتحليل قرار گرفتند. 
اتفاق موجود  يها فيتعربر  همه آنهاارائه ندادند و  يديجد فيتعرم و تربيت در خصوص اين رشته تعلي

 ،تيو ترب ميدر سطح كالن نظام تعل تيو ترب ميعلكاربرد فلسفه ت ضمن تاكيد بر همچنين، آنها. نظر داشتند
 منظور به كه كنند يمتلقي  يتيعلوم ترب هاي رشته گريد يبرا يآبشخور منزله را به تيو ترب ميفلسفه تعل

 تيو ترب ميفلسفه تعل ، آنهانيبر اعالوه . رنديگ يممدد  تيو ترب ميخود از فلسفه تعل ينظر مباني كردن فراهم
در آن  نگري بومي و بوده غرب سمت به شتريكردند كه نگاهش ب يجوان و نوپا معرف يرا علم رانيدر ا

 .خورد ينمچندان به چشم 

  شهر تهران يدولت هاي دانشگاه  ،يعلم هيئت ياعضا، تيو ترب ميفلسفه تعلهاي كليدي: واژه

                                                 
 sajadism@modares.ac.ir دانشيار گروه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس، . 1

 ارزميتعليم و تربيت دانشگاه خو يادانشجوي دكتر . ٢

شهر  يدولت يها دانشگاه يعلم تئيه ياعضا دگاهيد يبررس ).1391(وند، فرامرز ن؛ بيجسجادي، سيد مهدي

  .تيو ترب ميرشته فلسفه تعل گاهيتهران  درباره جا
  .5 -16)، 2( 2،باني تعليم و تربيتنامه م پژوهش
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  مقدمه

چتر  ريز پيش از آنكه  يعلوم .وجود آمده علم ب در عرصه بزرگيرنسانس، تحول  در دوره

 يآمد. معرفت فلسف پديددر حوزه معرفت  گرايي تخصص ياز آن جدا شدند و نوع ،گرفتند يمفلسفه قرار 

 هايفلسفه شيدايپ ،يمعرفت فلسف مهم در حوزه يها تحولاز  يكي؛ پذيرفت ريتأث ها انيجر نيهم از ا

مورد معتقد است كه  نيدر ا ييوي). جان د1383زاده، مي(ابراه بود تيو ترب ميتعل مانند فلسفه ديگري

 ،يد(لطف آبا آن است نيبلكه ع ،ستني فلسفه هايزير شاخه و ها بخشاز  يكي تيو ترب ميتعل فلسفه

، عام معناي به  سفهجوهر فل«كه  دارد يمچنين بيان  »ستنيز يآموختن برا«در كتاب  نيهمچن او). 1386

و از  ميخود بساز ليرا به م ايچگونه دن آموزد يمكه به ما  ايفلسفه يعنياست،  تيو ترب ميتعل همان فلسفه

 اي ياز علوم فلسف يكي يشناخت معرفت به لحاظ تيترب و ميفلسفه تعل ).1354، شامپيون( ».ميريآن بهره گ

 تيو ترب ميتعل يقيو تصد يتصور يو اثبات مباد نييبه تب يمضاف است كه با روش عقالن يها فلسفه

 ميتعل«و » فلسفه«است كه با دو قلمرو  اي رشته انيم يها دانشاز  يكياين رشته ). 1385 ،ي(بهشتپردازد يم

 و دانستن سو كيو مباحث فلسفه از   ياز مبان يستلزم اطالع قبلمآن  ليدر ارتباط است و تحص »تيو ترب

 است، مدنظر چه آن اي رشته اني). در مطالعات م1387(نلر، است گريد ياز سو تيو ترب ميدانش تعل يمبان

قرار  گريكديداشته و مكمل  افزايي هم گريكدياست تا نسبت به  ديجد يبتركي در ها تخصص يريكارگ به

 يخيبا تار اي رشته انيم تيو ترب ميتعل ،ينظر فلسفماز  ).1386ي،؛ علو1387؛ مورن،1387ر،(برزگ رنديبگ

مستحكم  يونديهستند، پ ساز كپارچهيو  يقيتلف هاي دگاهيكه متضمن د ييها مكتببا  و پربار يطوالن

قرار  يبررس دمورمعرفت و ارزش را  ت،يواقع تيماه ،سنتي طوره ب فلسفه آنجا كه). از 2009، ني(كال دارد

 ).1384،يفراهان يني(فرمه دارد يآشكار ابطهر تيو ترب مي، پس با تعلدهد يم

از  اي ارائه شده است كه در ادامه به پاره گوناگوني يها فيتعر تيو ترب ميفلسفه تعل يبرا

 يها پرسشروكردن به  ،و تربيت در معناي ژرف و گسترده ميفلسفه تعل .شود يم اشاره هاآن نيتر مهم

 موزشسنجش آ ناظر بر آن يمحدود و رسم يو در معنا است انسان و تكامل و سرنوشت او درباره بنيادي

 زاده، بي(نقاست  زندگاني يكه مقصد آن آماده كردن نوآموزان برا باشد يم اي افتهي و پرورش سازمان

 ميتعل يعمل حوزه يبرا يچهارچوب نظريك  تيو ترب مي) معتقد است كه فلسفه تعل1387(ي). باقر1385

و  ميتعل . فلسفهرديگ يمرا در بر  تيو ترب ميتعل يمسائل عمل درباره يشيو بازاند تيهداو  است تيو ترب

و  غايي يها هدفدرباره  دنيشيو اند يتيخردمندانه در عمل ترب ييگشا راه يبرا ينظر يمعرفت ،تيترب

از بروز تضاد و  يريسجم، هماهنگ و جلوگدرست، من تيترب يادهايبن معرفي منظور آن به جينتا يبررس

 يتيفعال به عنوان تيفلسفه ترب ،يگريد جاي). در 1383ده،زا مي(ابراهاست  تيتناقض در نظر و عمل ترب
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آن  يو دستاوردها جنتاي و ها روش ،ها تيغا ،ها هدف ت،يترب ندياست كه درباره فراتعريف شده  ينظر

از فلسفه  تر عيوس تيفلسفه ترب كه دارد يمبيان ) 1354(يصناع، نهمچني). 1380سرشت، (پاككند يمبحث 

 اميليو خالصه آنها است. و جمع ديگر عبارت قوم است و به كي ينيو د يماعاجت ،ياقتصاد ،ياسيس

 نيتر به مهم تيو ترب ميتعل هيعبارت است از تجز تيو ترب ميتعل  فلسفه بر اين باور است كه )1956(فرانكنا 

روح  تنداش را تربيت و تعليم فلسفه نيز . برخييتيترب هينظر نيتدو يبرا يا صورت شالودهابعاد آن به 

 و) عقالني سير و تركيب تحليل،مانند (فلسفي يها تيفعال)، ي(جامعيت، تعمق و انعطاف پذيريفلسف

 تعريف تربيت و تعليم به مربوط لئمسا در قياس و كيالكتيد چون ييها روش يريكارگ به ،همچنين

 مهم  يچهار حوزه كار براي فيلسوفان ترزيپ چاردير در اين خصوص،). 1389 ،يعتمدارشري(اند كرده

 ياجتماع اخالق و فلسفه يريكارگ به ت؛يو ترب ميتعل خاص يها مفهوم ليتحل كه عبارتند از كند يم شنهاديپ

 ه هايلگوها و مفروضا ينيو بازب يبررس ت؛يو ترب ميتعل هاي وهيمربوط به محتوا و ش ه هاييدر فرض

محتوا، سازمان و برنامه  يفلسف يها يژگيو يبررس ؛يتتربي شناسان روانبكار گرفته شده توسط  يمفهوم

 عنوان به اگر فلسفه كه معتقدند زين بعضي ديگر). 1986(هرست، يريادگيبه  طمسائل مربو گريو د يدرس

شود،  گرفته نظر ، دركند يم بحث سيشنا شناسي و ارزش شناسي، شناخت هستي پيرامون كه رشته يك

 دهد يمتعليم و تربيت را مورد توجه قرار  يها موضوعيك رشته،  تصور فلسفه تعليم و تربيت هم به آنگاه

 رمجموعهيكه قلمرو فلسفه آموزش و پرورش، ز است معتقد زني) 1380( سرشت ). پاك1386 علوي،(

و  شناسي رفتمع ،شناسي يشامل هست ،نيبنابرا .است ككالسي دار نظام هاي از قلمرو فلسفه يمحدودتر

 . باشد يم يشناس ارزش

 ،ديآ يم انيبه م تيو ترب ميتعل كه صحبت از فلسفه يهنگام ارائه شده، يها فيتعرصرف نظر از 

و  ميتعل درباره شمندانيو اند لسوفانيف هاي دگاهي: الف) درسد يمبه ذهن آن  يبرا يدو اصطالح كل

 يعمر هك يرشته دانشگاه كيب)  و شود يم ريتعب تيو ترب ميعام فلسفه تعل ن به دورهكه از آ تيترب

 ،يو پرتل ري؛ ه1370ت،ي؛ اسم1387؛ نلر،1385 ،بهشتي ؛1380سرشت، (پاك قرن دارد كيكمتر از 

آن به  خياست كه تار يطوالن يبا قدمت يحوزه معرفت كي نخست يدر معنا تيو ترب مي). فلسفه تعل1374

؛ 1374ر،ي؛ ما1354،ي(طوس گردد يمبر  تيو ترب ميتعل  نهيدر زم لسوفانيف ورزي شهيو اند ها تأمل قدمت

تنها  ،شوند يممطرح  تيو ترب ميعنوان فلسفه تعل كه با ييها بحثاز  ي). برخ1381؛كاردان،1379 ن،ينخست

). در 1992 نكا،ي(برز ن استبا آ بوطو مسائل مر تيدرباره ترب شمندانيو اند لسوفانيف هاي دگاهيدبازتاب 

 نيبه ا »يجمهور«به نام  است كه در كتاب معروف خود يلسوفيف نيافالطون نخست ،يغرب لسوفانيف انيم
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 يدر معنا تيو ترب مياست. فلسفه تعل ارائه كردهرا  ينسبت جامعبه  يتيترب دگاهيپرداخته و د ها تأملگونه 

شده  يقرن از عمر آن سپر كياست كه حدود  ييو  نوپا ديجد يحوزه معرفت ،يرشته دانشگاه يعنيدوم، 

طور مشخص سال   و به ستميرا قرن ب آن ييدايمتخصصان و كارشناسان سرآغاز ظهور و پ از ياريبساست و 

  ينسكايكام دگاه،يد ني). در ا1385 ،ي(بهشتدانند يم كايدر امر ييويانجمن جان د سيسال تأس يعني 1935

 يبه مسائل ناش پاسخگويي در را فلسفه از استفاده و ستميرا مربوط به قرن ب تيو ترب ميلفلسفه تع زي) ن1988(

 تيو ترب ميزمان، سه مفهوم از فلسفه تعل ني. در اداند يم يديموضوع جد ،ياز آموزش و پرورش رسم

كه هدف  اي رشته عنوان استقرا، به يبرا يروش علم كي عنوان به تيو ترب ميفلسفه تعل ؛شوند يماستنباط 

از       اي مجموعه عنوان است و به گريكه سرچشمه علوم د يتر بزرگ تيواقع ختنسا رپذي تيآن رؤ

بيان  توان يم). با توجه به مراتب فوق 1996 لز،يآزموده شوند(كمب تيو ترب ميدر تعل ديكه با ييها شهياند

(نوردنبو، باشد يم تيو ترب ميختلف تعلم يها و فلسفه ها شهياند يخيتار يبررس يپ در اول دگاهيد كرد كه

به  دوم دگاهي) و د1387 ،يچابك يو محمد يورك شعباني از نقل به 1996، سي؛ كمبل1994؛ بارو، 1979

،  گزي، ه1988 ،ينسكاي(كاماست  يدانشگاه  رشته كيعنوان   به تيو ترب ميفلسفه تعل يخيتار يبررس دنبال

 وسامين ،يبند ميتقس نيبر اعالوه ). 1387 ،يچابك يو محمد يورك شعباني از نقل به 2008؛ آندر، 1998

 )1كرده است: بندي طبقه اصليرا در سه طبقه  تيو ترب ميفلسفه تعل فيدر تعر جيرا يها دگاهي) د1956(

كاربرد  تبه صور تيو ترب ميفلسفه تعل )2 ت؛يو ترب ميدرباره تعل يدگاهيصورت د به  تيو ترب ميفلسفه تعل

دوم را  دگاهيد او. تيو ترب ميتعل يعموم هيبه صورت نظر تيو ترب ميفلسفه تعل )3 ت؛يو ترب مير تعلفلسفه د

 مربوط به اينرا  دار نظام يها از فلسفه يتيترب يها استنتاج نكته كرديو رو خواند يم دگاهيد نيتر يعموم

 ).1385 ،بهشتي(داند يم دگاهيد

جريان  كه دهد و ملي نشان مي يجهان  در گستره تيو ترب ميتعل  فلسفه  گذشته و حال رشته تيوضع

اي تابع جريان فكري  هاي مربوط به فلسفه تعليم و تربيت در ايران تا اندازه فكري حاكم بر پژوهش

و  يورك شعباني از نقل به 1981،(سيگلباشد يمگذشته در مغرب زمين   حدود سه دهه مربوط بهالمللي  بين

 يابيخود  در مرحله رانيدر ا تيو ترب ميكه فلسفه تعل دهد ينشان م يكنون تيع). وض1387،يچابك يمحمد

با شناخت و  كينزد يا ندهيكه در آ رود يآن م ديو ام قرار دارد ينقش خود در نظام آموزش يو وارس

نهاد  نيخود در ا نيادينقش بن يفايو به ا برسدمطلوب  رشدكشور به  يخود در نظام آموزش تيبهبود وضع

 يها پژوهش نيتر مهماز  يبه برخ ،). در ادامه1387،يچابك يو محمد يورك شعبانيبپردازد( يرهنگف

 .شود يماشاره  تيو ترب ميفلسفه تعل نهيصورت گرفته در زم

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 9  ...دانشگاه يعلم تئيه ياعضا دگاهيد يبررس                                                     1391زمستان پاييز و ، 2، شماره 2سال 

و  يورك يشعبان هبه مطالع توان يمدر ايران و جهان  تيو ترب ميفلسفه تعلرشته  جايگاه خصوص در

اشاره نمود. بر اساس نتايج به  )1386(هزاد ميابراه، )1386(يباقر، )1385(يبهشت ،)1387(يچابك يمحمد

 لسوفانيف ران،يدر ا تيو ترب ميفلسفه تعل نهيدر زم ياربسي آثار انتشار دست آمده از اين مطالعات، به رغم

 دفه ،كه يدرحال .اند داشته شگراي آموزان دانش معلمان و يرافلسفه ب يبه سودآور شتريب رانيا يتيترب

يم     رخ  تيترب نديكه در فرا يفهم مباحث فلسف قيناظر به توسعه و تعم ديبا يتيترب لسوفيف اساسي

در كانون توجه  ديو نه صرفاً بهبود عمل آموزش با تيو ترب ميتعل يفلسف يفهم مبان ن،يباشد. بنابرا اند،نماي

در مورد نيز  )1386(يباقر .)1387ي،چابك يو محمد يورك يشعبان( رديگرشته قرار  نيمتخصصان ا

 نيبه واپس» نظر و عمل  انهيدر م تيو ترب ميفلسفه تعل گاهيجا«با عنوان  يدر پژوهش ،رشته نيا گاهيجا

در كار  لفرديو انياست م اي كه مباحثه كند يماشاره  تيو ترب ميفلسفه تعل گاهيچالش در خصوص جا

 دو نظر هر دو به نيمعتقد است ا ي. باقرنظري لسفهاز ف تيدر حما و پاول هرستي عمل  از فلسفه تيحما

 در. است تر مناسب يو عمل ياند و حفظ تنوع و كثرت هر دو عقل نظرمطرح شده يفروكاهش صورت

را  »تيانتظارات بجا و نابجا از فلسفه ترب« ،يدر پژوهش زي) ن1386(هزاد ميرشته ابراه ناي انتظارات مورد

 عبارت م،ياموزبي خاص طور به تتربي فلسفهاز  ميتوان يمكه آنچه  كند يم يرگي جهيكرده و نت يبررس

آن،  نقد منظور آن، به  پنهان و ناآگاهانه يايارائه شده و نشان دادن زوا هاي شهياند يي: شناسااز است

كند و كاو در مسائل  ،هااز صحت و اعتبار آن ناناطمي منظور به يعلم هاي هيو فرض ميو درك مفاه ليتحل

با  يگري) در پژوهش د1379(باكالميز ز،ين تيو ترب ميتعل لسوفانيف تيانسان. در مورد اهم يزندگ ياساس

 لسوفانيكه شناخت ف ديرس جينتا نيبه ا »ومنين يجان هنر دگاهيفلسفه آموزش و پرورش از د«عنوان

 باشد. يتيمتخصصان هر نظام ترب يكارها نيتر ياصلاز  يكي ديآموزش و پرورش با

 در خصوص تيو ترب ميفلسفه تعل انمتخصص دگاهيد يبررساستاي مطالعات صورت گرفته، در ر

 لسوفاني) شناخت ف1379كالم( بازيچنانكه،  .رسد يمجايگاه رشته فلسفه تعليم و تربيت ضروري به نظر 

ستادان ا دگاهيد ي. بررسشمرد يمبر  يتيمتخصصان هر نظام ترب فيوظا نيتر ياصلاز  يكيرا  تيو ترب ميتعل

و  ميو رسالت فلسفه تعل گاهياز كاربرد، جا روشني ريتصوضمن ارائه  تواند يم تيو ترب ميفلسفه تعلرشته 

نامعقول،  يها تفاوتو در صورت وجود هاي مختلف را نشان دهد  دگاهيد در و تفاوت، شباهت تيترب

 ييسو همو  حيدرك صحاين رشته  انيتا دانشجو انديشيده شود ها نگرش همسو كردن سازوكارهايي براي

 زير طراحي و اجرا شد: يها سؤالبنابراين، اين پژوهش با هدف پاسخ به از رشته خود داشته باشند. 

 ست؟يچ تيو ترب ميفلسفه تعل فيتعر )1
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 دارد؟  يچه كاربرد تيو ترب ميفلسفه تعل )2

 چگونه است؟ يتيعلوم ترب هاي رشته گريبا د تيو ترب ميفلسفه تعل رابطه )3

 ؟چگونه استغرب  در مقايسه با رانيدر ا تيو ترب ميتعل فلسفهيگاه جا )4

جامعه چه  طيبا توجه به شرا رانيدر ا تيو ترب ميفلسفه تعل يكنون گاهيبهبود جا يالزم برا يراهكارها )5

  ؟باشد يم

 

 پژوهش روش

يئت ه ياعضا هيكل. بهره گرفته شد يليتحل -يفيپژوهش توص روشبراي دستيابي به هدف فوق از 

، جامعه باشند يمنفر  22كه مشتمل بر شهر تهران  يدولت يها دانشگاه تيو ترب ميرشته فلسفه تعل يعلم

از استفاده شد.  يروش سرشمارآماري مورد مطالعه را تشكيل دادند. با نظر به حجم كم افراد جامعه از 

  پرسشنامه تكميل و گردآوري شدند.  13پرسشنامه توزيع شده،  22مجموع 

 يها سؤالپاسخ استفاده شد. -از پرسشنامه محقق ساخته باز ازيمورد نه منظور گردآوري داده هاي ب

پژوهش تنظيم شدند و براي رواسازي آن از روايي صوري توسط برخي  يها هدف بر اساسپرسشنامه 

  حوزه فلسفه تعليم و تربيت بهره گرفته شد.   نظران صاحب

 يمحتوا فن ليمحتوا استفاده شد. تحل لياز روش تحل افراد هايدگاهيدتجزيه و تحليل  به منظور

را كه به  ييهامحرك يو قدرت نسب تيو ماهكرده  تردقيقا ر تقريبيو  يذهن يها فيتوصاست كه 

داده هاي  ليتحل يروش، برا ني). در ا1374(باردن، سازد يمآشكار  يني، به صورت عشود يم هشخص داد

 نيبر اساس ا مطالعهافراد مورد  دگاهيو سپس د ندشد نيمشخص تدو يها يژگيو با ييها مقوله، نظر مورد

 مجموع از ابتدا ،ها مقوله نيالزم به ذكر است كه ا قرار گرفتند. يفيك لتحليتنظيم و مورد  ها مقوله

با توجه به  افراداز  كيسپس اطالعات هر  شدند،استخراج  افراد مورد مطالعه شده آوري جمع اطالعات

 . قرار گرفت لتحلي مورد ها مقولهجموع م

  

 پژوهش هايافتهي

 يها سؤالاز  كيهر  در خصوصهيئت علمي  ياعضا يها دگاهيد نتايج بررسيبخش، به  نيا در

 . شود يماشاره پژوهش 

  

 :تيو ترب ميفلسفه تعل فيتعر .1
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، فلسفه تعليم و هامورد اشاره و فراواني آن يها مؤلفهدر تعريف فلسفه تعليم و تربيت به لحاظ 

را بيان چيستي و چگونگي تعليم و تربيت كه عمل تعليم و تربيت تعريف شده است  عنوان نظريه تربيت به

  پردازد.تربيتي مي كيد بر ذهنيت فلسفي به تدوين نظريهاكرده و با ت
  تيو ترب ميفلسفه تعل فيدر مورد تعر يهيئت علم ياعضا يها دگاهيدتوصيف  :1 نمودار

  
 :تيو ترب ميفلسفه تعل اربردك .2

، محتوا، روش، و ها هدفتعيين جهت دهي به چهارگانه  فلسفه تعليم و تربيت وظيفه بر اين اساس،

  ارزشيابي در تعليم و تربيت را بر عهده دارد.
  تيو ترب ميدر مورد كاربرد فلسفه تعل يهيئت علم ياعضا يها دگاهيدتوصيف  :2 مودارن
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  :يتيعلوم ترب هايرشته  گريبا د تيو ترب ميفلسفه تعل رابطه

اشاره هاي علوم تربيتي رشته فلسفه تعليم و تربيت با ديگر  بينتعامل  به توان يماين خصوص در 

  انجامد.ميو آموزش آنها كرد كه اين تعامل به درك و فهم بيشتر علوم تربيتي 
  

  يتيعلوم ترب يرشته ها گريبا د تيو ترب ميفلسفه تعلدر مورد رابطه  يعلم هيئت ياعضا يها دگاهيد: توصيف 3نمودار 

  

  
  

  

 و نسبت آن با غرب: رانيدر ا تيو ترب ميفلسفه تعل گاهيجا .3

جديد بودن اين رشته در ايران منجر گفت كه  توان يمچنين  در مورد جايگاه فلسفه تعليم و تربيت

  ديدگاهي انتزاعي و فاصله پيدايش نظر در اين زمينه شده و همين امر سبب صاحبكشورهاي به پيروي از 

  عمل تعليم و تربيت شده است.آن با 
  و غرب رانيدر ا تيو ترب ميفلسفه تعل گاهيدر مورد جا يعلم هيئت ياعضا يها دگاهيدتوصيف  :4نمودار
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 :رانيدر ا تيو ترب ميفلسفه تعل يكنون گاهيبهبود جا يالزم برا يراهكارها .4

به محتواي  يغنا بخشمانند  ،دندار متنياز طرفي جنبه درون زمينه ه شده در اين ارائراهكارهاي 

 اتخاذ تدابيريتأسيسي به اين رشته و  رويكردمانند ، دارد متنيبرون  تعليم و تربيت و از طرفي جنبه فلسفه

  تعليم و تربيت. بدنهبه  نظرات تربيتيبراي ورود 
  تيترب و ميفلسفه تعل گاهيجا بهبود يراهكارها در مورد يعلم هيئت ياعضا يها دگاهيد: توصيف 5نمودار

  
  

 يرگي جهينت

هاي اعضاي هيئت علمي درباره جايگاه فلسفه تعليم و گاهديد يبررس ،پژوهشاصلي اين  هدف

و  ميفلسفه تعل فيعرتحاكي از درك مشابه اعضاي هيئت علمي مورد مطالعه از  جي. نتاه استبود تربيت

تعريف باب در  آنهاتأكيد دارد.  تربيتي علوم گريبا د آن رابطهو  تيو ترب ميكاربرد فلسفه تعل ت،يترب

          هاي موجود بوده و در اين خصوص قائل به تعريف جديدي از آنفلسفه تعليم و تربيت بر تعريف

مورد  در .باشند يمدر سطح كالن  را تيو ترب ميرشته فلسفه تعل يربردهاكااكثر استادان قائل به  .باشند ينم

 علوم يها رشته گريد يبرا يبه مثابه آبشخوررا  تيو ترب ميفلسفه تعلرابطه آن با ديگر علوم تربيتي نيز، 

از طرف ديگر در . داشته باشندبه آن توجه  ديخود با ينظر يمبان ميدر تحككه  اند گرفتهدر نظر  يتتربي

و آن را براي  نمودهتلقي نوپا  اي رشته رانير ادرا  تيو ترب ميفلسفه تعل ديتردمورد جايگاه اين رشته، بدون 

. اين يافته با يافته هاي اند دانستهبيشتر بين نظر و عمل تربيتي رابطه  مندازين دستيابي به جايگاه اصلي خود

فلسفه  چنانكه .دارد يخوان هم )1386(يباقر) و همچنين 1387و محمدي چابكي( پژوهش شعباني وركي

در مورد راهكارهاي بهبود جايگاه  اند.ر دو جنبه نظر و عمل مورد تأكيد قرار دادهتعليم و تربيت را در ه
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 به منظور تعليم و تربيت فلسفهفلسفه و  سبك نوشتاري زبانتغيير به ضرورت  توان يمرشته نيز كنوني اين 

و  ييشناساه نيز در تاييد اين نتيج) 1386(هزاد ميابراهاشاره كرد.  ي آندرك بهتر مفاهيم و انديشه ها

و بنابراين خود فلسفه و فلسفه  داند يمرا جزء انتظارات بجا از فلسفه ارائه شده  هاي شهياند مفاهيم ودرك 

دخالت فالسفه تعليم و تربيت يكي ديگر از اين راهكارها، . دنتعليم و تربيت هم بايد قابل فهم و درك باش

 لسوفانيشناخت ف) مبني بر اينكه 1379پژوهش زيباكالم( با نتايجاست. اين يافته  در فرايند تعليم و تربيت

، باشد يتيمتخصصان هر نظام ترب يكارها نيتر ياصلاز  يكي ديبااز آنها  يمند بهرهو آموزش و پرورش 

روش پژوهش  جيو ترو يمعرف ضمن تيو ترب ميپژوهش در فلسفه تعل گسترش . در نهايتدارد يخوان هم

  .رود يمراهكارهاي بهبود جايگاه فلسفه تعليم و تربيت به شمار  نيتر مهماز  در فلسفه تعليم و تربيت

فلسفه  رنگي از غرب و كم روي بر دنباله يمحكم ليدل ،اين رشته الزم به ذكر است كه نوپا بودن

 يبوم گاهيو جا همورد پژوهش به آن اذعان داشت هكه اكثر جامع ادعايي ؛باشد ينم ياسالم تيو ترب ميتعل

اين رشته و سعي در  يها سرفصلبازنگري در  از اين رو، .اند دانسته كم رنگ رادر كشور  شتهاين ر

موجود در جامعه، زمينه ساز جايگاهي بومي براي اين رشته در كشور خواهد  يها ارزشآن با  ييسو هم

 كساني نوانع رشته به نيا يعلم هيئت ياعضا يها دگاهيدالزم است پژوهش حاضر،  جينتا يراستا در. بود

و  ميدر جهت توسعه نظام تعل ،سر و كار دارند تيو ترب ميكه هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل با تعل

   . مورد توجه واقع شود تيترب
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