
 مقاطع در یتیترب علوم رشته یآموزش يها برنامه تحول روند و خیتار يانتقاد یبازخوان و یخیتار لیتحل
  )یشمس 1395( امروز تا آغاز از یلیتحص گوناگون

  
  اهللا شهابی سید روح

انسان و جامعه در نگاه به ماهیت علوم انسانی به طور عام، سه پارادایم متفاوت، مورد توجه قرار گرفته است؛ در پارادایم تبیینی، 
در واقع در این پارادایم، علوم انسانی بر . وار و علّی بر مناسبات آنها حاکم است      بخشی از طبیعت دیده شده است که نظمی قانون

در پارادایم دوم یا تفسیري، به انسان و . گیرد، استوار است      روند تبیینی خاصی، آنگونه که در علوم طبیعی مورد استفاده قرار می
دیدگاه . بایست با کمک بازسازي خلّاق، معنا را از درون آن بیرون آورد      ه به مثابه متنی مکتوب نگریسته شده است که میجامع

سوم معتقد است قانع بودن به فهم یک عمل انسانی آنگونه که در پارادایم دوم مد نظر است، آدمی را از نقد و تصحیح باز 
بایست ماهیتش معناکاوي شود و از       از یک سو مانند متنی مکتوب دیده شده است که میدارد، لذا در این پارادایم، انسان       می

  ).  1385حسنی، (هاي اجتماعی ضروري دیده شده است       سوي دیگر، نقد اعمال آدمیان و پدیده
یم یافته است و هاي علوم انسانی نیز تعم      این دشواري در فهمِ چیستی و ماهیت علوم انسانی، به تعریف چیستی و ماهیت موضوع

برخی مبتنی بر پارادایم . هاي علوم انسانی، اتفاق نظر وجود ندارد      به همین دلیل در تعریف علوم تربیتی به عنوان یکی از موضوع
شوند تا قوانینی را       اند که درباره وقایع تربیتی به عمل آمده و ارائه می      هایی دانسته      اول، آن را مشاهده، وارسی، مقایسه و آزمایش

آن را پداگوژي ) تا حدودي مبتنی بر پارادایم دوم(بدست دهند که در همه حال و بر اثر اثبات، صحت آنها امکانپذیر باشد، برخی 
و ) 76؛ ص 1355نقل از کاردان، (اند       هاي آموزش و پرورش دانسته      نامیده و در تعریف، آن را بحث و مجادله درباره اصول و روش

کند       اند که شرایط وجود، کارکرد و تحول وضعیات و وقایع تربیتی را مطالعه می      عارفی دانستهبرخی دیگر آن را مجموعه م
  ). 22؛ ص 1394میاالره، (

، صص 1394(فارغ از اینکه با کدام پاردایم و با چه تعریف ماهوي به علوم تربیتی بنگریم، در یک نگاه مبتنی بر موضوع، میاالره 
علومی که شرایط عمومی و بومی تعلیم و تربیت را ) کرده است؛ الف      سه دسته گرایش تقسیم رشته علوم تربیتی را به) 31-72

شناسی آموزش و پرورش، اقتصاد آموزش و پرورش، مدیریت آموزشی و       کنند مانند تاریخ آموزش و پرورش، جامعه      مطالعه می
کنند مانند روش تدریس، تکنولوژي آموزشی       می علومی که اوضاع تربیتی را چنانکه هستند مطالعه)ب. آموزش و پرروش تطبیقی

ها اگر       این گرایش. علوم مربوط به تفکر درباره تربیت و آینده آن مانند فلسفه آموزش و پرورش) و علوم مربوط به ارزشیابی و ج
  چه داراي 

برخورد (گرایی       ، تخصص)مند      تاکید بر مطالعه تربیت به صورت منظم و روش(هاي مشترکی مانند پژوهش مداري       ویژگی
تاکید بر مطالعه (نگري       ، پرهیز از یکسویه)هاي علمی مرتبط      هاي معین تربیت با استفاده از دستاوردهاي رشته      تخصصی با جنبه

اي نظري و       بررسی فرایند تربیت به گونه(، نظریه پردازي )هاي علمی      اي از رشته      اي چندوجهی در مجموعه      تربیت به عنوان پدیده
هاي پژوهشی با خصوصیات تربیت و پذیرش       تناسب مفروضات، اهداف، و روش(و استقالل ) اً انتزاعی و عامدر سطحی نسبت

هاي مختلف،       اما در مورد اینکه این گرایش)  65؛ ص 1390اعرافی و موسوي، (هستند ) هویتی مستقل براي مطالعه تربیت است
ف واحد دارند یا هر یک داراي هویتی مستقل و متمایز شناسی و هد      هاي دانش، روش      یک مجموعه دانش هستند که شاخص

تعریف » مجموعه معارف«هستند، دو دیدگاه کلی وجود دارد؛ برخی بر هویت جمعی علوم تربیتی تاکید و آن را تحت عنوان 
ند ولی برخی ا      هاي تربیتی دانسته      هاي مختلف در تحلیل پدیده      کنند و منظور از چند رشته بودن را همکاري متخصصان رشته      می

اند که در       هاي علمی به هم پیوسته در حوزه علوم انسانی و اجتماعی با هویتی مستقل دیده      اي از رشته      دیگر آن را مجموعه
اعرافی و موسوي، (راستاي شناخت و هدایت فرایند تربیت، مطالعه منظم، تخصصی و نظري همه جانبه تربیت را بر عهده دارند 

  ).    74، ص 1394؛ میاالره، 60؛  ص 1390
شود، موضع علوم تربیتی در کشور ما از حیث موضوعات کلی یاد شده در باال و گذشته، حال       سئوال اساسی که در اینجا مطرح می

و یا آموزش و پرورش، فرایند تغییر مطلوب رفتار آدمی دیده » تربیت«عملکرد , رسد در کشور ما      به نظر می.  و آینده آن است
مجموعه معارفی خواهد بود که محصول پژوهش و » علوم تربیتی«و یا » دانشِ آموزش و پرورش«این اساس شده است و بر 



؛ ص 1394گروه علوم تربیتی سمت، نقل از جمعی از نویسندگان، (اندیشیدن راجع به امور مربوط به این عملکرد یا فرایند است 
1  .(  

 1298در سال » دارالمعلمین مرکزي«مدت از تاسیس       یک دوره کوتاه توان      دوره نخست آموزش علوم تربیتی در کشور را می
اگر چه پیش از آن دارالفنون، تاسیس شده بود ولی در آن . و تاسیس دانشگاه تهران دانست 1313هجري شمسی تا سال 

شد ولی با       داده می نظام آموزش      شناسی و سواره      نظام، توپخانه، طب و جراحی، مهندسی، فیزیک، شیمی، داروسازي، معدن      پیاده
تاسیس دارالمعلمین مرکزي، تربیت و تامین معلمین مدارس ابتدایی و متوسطه که تازه تاسیس شده بودند مد نظر قرار گرفت و 

، 1308در سال . هاي آموزش علوم تربیتی در کشور آغاز شد      شناسی به عنوان نخستین گام      در آن اصول آموزش و پرورش و روان
  ) . 1390محمودیان، (تبدیل شد » دارالمعلمین عالی«زي به دارالمعلمین مرک

توان شروع دوره دوم آموزش علوم تربیتی در کشور دانست که تا پیروزي انقالب       را می 1313تاسیس دانشگاه تهران در سال 
ست که دو رشته ادبیات دانشکده مصوب این دانشگاه در آغاز تاسیس بوده ا 6دانشکده ادبیات یکی از . اسالمی تداوم داشته است

شد و داراي عضو هیئت تعلیماتی در رشته علوم تربیتی       از همان آغاز در آن آموزش داده می» فلسفه و علوم تربیتی«فارسی و 
سایت       وب( و استقالل دانشکده علوم تربیتی ادامه یافت  1344این روند تا سال . بوده است) اکبر سیاسی      اسداهللا بیژن و علی(

این استقالل همزمان با استقالل آموزش علوم تربیتی از  آموزش ). 1395هران و دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران، دانشگاه ت
علوم (اي مانند فرانسه به علوم تربیتی جنبه دانشگاهی داده است       بر این اساس، کشور ما پیش از کشورهاي پیشرفته. فلسفه بود

تاسیس دانشسراهاي ).  4، ص 1394هاي فرانسه شده است، میاالره،       مسی وارد دانشگاهش 1346مطابق با  1967تربیتی از سال 
هاي تازه تاسیس کشور مانند دانشگاه شیراز از       هاي علوم تربیتی در سایر دانشگاه      مقدماتی و مراکز تربیت معلم، و آموزش رشته

  . مهمترین تحوالت این دوره بوده است
در این دوره با پیروزي انقالب اسالمی در مسیر آموزش و . می آغاز و تاکنون ادامه داشته استدوره سوم از پیروزي انقالب اسال

اي از حیث روشی، موضوعی و معرفتی اتفاق افتاده است که شاید مهمترین آن       پژوهش علوم انسانی در کشور تحوالت گسترده
هاي       در این دوره با بازنگري و بازسازي برنامه. وده استتوجه به تعلیم و تربیت اسالمی و تغییر هدف غائی آموزش و پرورش ب

بایست       هاي وسیعی صورت گرفته است با این حال آنچه می      هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دگرگونی      درسیِ دوره
و سیر تحول آن، روند  توان هدف کلی پژوهش حاضر قلمداد نمود، برنامه آموزشی این رشته      مورد بررسی قرار گیرد  و آن را می

دوره تاریخی یاد  3هاي علمی مطالعه این رشته در طی       پژوهشی، مبانی فکري و معرفتی ، مناسبات با تحوالت کشور و رهیافت
  . شده است

  
  

  هاي مطالعه حاضر       جمعبندي و ویژگی
کشور ما تحوالت اجتماعی، تاریخی  در طی این یکصد سال،. ساله  در کشور ما دارد 100آموزش علوم تربیتی، یک تاریخ حدود 

اي را پشت سر گذاشته است؛ انقالب مشروطه و آغاز آگاهی روشنفکران ایرانی از افکار متفکرانی مانند جان       و فکري گسترده
هاي اشرافی به عموم جامعه، برپایی نهادهاي رسمی             الك، استوارت میل و روسو، تعمیم تحصیل به عنوان یک حق از خانواده

آنچه این . هاي علوم تربیتی از جمله این تحوالت مهم بوده است      زشی مانند وزارت معارف و فرهنگ، تاسیس دانشکدهآمو
  .  هاي تربیتی و آموزشی در کشور است      پژوهش مد نظر دارد مرور جامع روند فعالیت

 


