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  پژوهشگاه سخن

 یانسران   علروم  یاعرت   جرامع  طرر  از آثار برگرفته از  یکیحاضر  کتاب
 میتقـد  معرفت ارباب محضر به اکنون که است کشور شرفتیپ به معطوف

 .گردد یم
است  محور   مسئله و وستهیپ هم به ییها پروژه مجموعه اعتال جامع طرح
ـ   یمبن ریاخ یها منشور پژوهشگاه در سال یکه بر مبنا  گـرفتن  شیبـر درپ

 ۀیـ شـکل گرفتـه و برپا   یانسران  علروم  یسرا   یکراربرد  و یبروم  افتیره
ـ   کیـ  یافکار خبرگـان، نخسـت طـ    یو تعاط یخردجمع از  م،یسـال و ن

 یوارد اجـرا  عبور کرده سپس RFP نیو تدو یگذرگاه انجام فاز مطالعات
 ها شده است.   طرح
و  یسـاز  یبـوم  یمنطق شکل گرفت که برا نیا ۀیطرح کالن برپا نیا
 زیصـورت متمـا   الزم است سه مقولۀ مهـم بـه   یانسان علوم یساز یکاربرد
 . ردیصورت گ قیها تلف از همۀ طرح تاًیشوند و نها دهیکاو
)کـارگروه   .ندشو نقد و یابیار  دیجد یانسان علوم یها شهیر و یمبان. 3
 (یمبان
 هرا  رشته نیا استقرار و ورود خیتار ریس و یریگ شکل ندیفرا و قلمرو. 0
و  یانتقـاد  ی)کـارگروه بازشناسـ   .گرردد  نقرد  و شود افکنده نظر رانیا در
 (خیتار
 رانیر ا جامعر   با ها رشته نیا تعامل و ها آن کاربست مظاهر و ها وهیش. 1
 (کاربست)کارگروه  .دریگ قرار لیتحل و یابیار  چرخ  در



 در ایران تربیت معل    8

 یهـا  نـه یگنج بـا  آن ونـد یپ عـدم  ای اتصال کندوکاوها، نیا گذرگاه از
 امـروز  جامعـۀ  یازهـا ین به نسبت ها آن یاحتمال ریتغا ای تناسب و یراثیم

 فرهنـ   یها راثیم بر هیتک با ها طرح نیا گر،ید یسو از. شود یم روشن
ـ ید و یبوم ـ  و یجهـان  مطالعـات  از گیـری  بهـره  ۀپشـتوان  بـا  و ین  و یملِّ
 بـا  و انـد  افتـه ی  شـکل  افزایانـه  هـم  و گـرا    محصول برنامۀ شبکۀ صورت به
ــ کــردیرو ــته نیب ــا و یا   رش ــان مشــارکت ب ــا محقق  و پژوهشــگاه یتوان

 .اند شده نیتدو یملِّ سطح سرآمد نظران صاحب
 یانقـالب اسـالم   یهـا  از آرمان یکیها  طرح نیبا انجام ا رود یم دیام
و مقـام معظـم    ینیحضرت امام خم یرهنمودها و یفکر  لاستقبر  یمبن
تحقـق هـد     یاعـتال بـرا   یهـا  شود. طرح ییجو یباره پ نیدر ا یرهبر
 و یاثربخشر  تا کوشد یم ،عمل و هینظر انیم وندیپ جادیا کردیبا رو ادشدهی

 یهرا  مؤلفره  برر  یمبن کشور شرفتیپ به معطوف را یانسان علوم یسودمند
 .دینما نیّمتع ییگرا یبوم

 ییها تحقق بخش ریدر مس یو مطالعات فرهنگ یانسان علوم پژوهشگاه
و بـا مسـاعدت    امنـا  ئـت یه ژۀیـ و تیمأمور ییجو یو پ یاز اسناد باالدست

 یشبکۀ نخبگـان  ینیاستقرار ع یسازمان برنامه و بودجه، طرح اعتال را برا
 کرده و به اجرا درآورده است.  یکشور طراح یعلوم انسان
پس از انتشار مجلـدات   جیتدر درنظر دارد به یبه فضل اله هپژوهشگا
هـا   نشر محصـوالت طـرح   یساز زمان با متنوع مرحله و هم نیحاضر در ا
 یعلمر  یهرا  گرزارش  ،یاسیس یها هیتوص ،یراهبرد یها گزارش قی)از طر

 ،یفنر  و یعلمر  یجسرتارها  ،یا مشاوره و یتخصص خدمات یها بسته ،یمل
 و ینخبگران  یهرا  یشیاند هم ،یتخصص ـ یعلم ،یشپژوه ـ یعلم یها مقاله

 کتـاب  صـورت  بـه  زین را ها پژوهش جینتا یمابق...( و یعلم یها یسخنران
 .سازد نشر آمادۀ
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ـ نشـانۀ توف  تواند یمهم که م یها از شاخص یکی اصوالً نهـاد   کیـ  قی
شـاخص،   یها طرح یباشد، اجرا یانسان در قلمرو علوم ژهیو به ،یپژوهش
و اثرگـذار در عرصـۀ    یاجتمـاع  یهـا  مند و ناظر به چـالش  هگرا، مسئل هم
مؤسسـۀ   قـت یدر حق یکنـون  طیکه بتوانـد در شـرا   هاست یگذار استیس

و  فیـ وارد سـازد. تعر  یعلمـ  یرا به جرگۀ نسل چهارم نهادها یپژوهش
انـداز و   از چشم یتحقق قسمت ریمنظور در مس نیطرح اعتال به هم یاجرا
آن،  ینــدرد در برنامــۀ توســعۀ راهبــردروشــن پژوهشــگاه، م تیــمأمور
پژوهشـگاه برنامـۀ توسـعه     خیبار در تـار  نینخست یکه برا دیآ یشمار م به
 یهــا آن کتــاب یاز دســتاوردها یو اجــرا شــده اســت و بخشــ فیــتعر

 است.   یانسان علوم یاعتال یها مجموعه طرح
فرصـت   ،یطرح جامع اعتال، به لطف الهـ  یو اجرا فیتعر ندیفرا در
در  هـا  رسـاخت یز تیـ و تقو یتوانمندسا و  ها طرح یعلم تیفیک یارتقا

هـا و بـه مـوازات     سـال  نیا یکه ط پژوهشگاه دوچندان شده است، چنان
محتـرم   یاز اعضـا  یریـ طرح کالن، مشارکت بالندۀ تعـداد ک   نیا یاجرا
سرانۀ علـم بـه رشـد     دیتول دنیطرح مذکور و رس یدر اجرا یعلم ئتیه
و رشـد   یمتون دانشگاه نقد  یبرابر پنجاز  شیشد بر و یبرابر دواز  شیب

 یهـا  نامه و انتشار فصل یانتقاد یو نشر مقاالت و جستارها دیتول ندةیفزا
و  سرال  نقرد  جشرنوارة  در یاپیر پ سرال  سه شدن برنده ،یپژوهش تیفیبا ک
 یهـا جشـنوارۀ ملـ    و ده یفراراب  یالملل نیب جشنوارة در مکرر شدن دهیبرگز
 الکسرا،  یجهران  یبنرد  رده در پرترال  یا پله چهارصد ا  شیب صعود گر،ید

 ریچشمگرشد  و یمل سطح در یانسان علوم  ینظر ارائ  ،یعلم قطب سیتأس
 نفره هزار سه یتحقق شبکۀ نخبگان و علم یسا  یجیتروحوزۀ  یها تیفعال

ــا از یشــواهد کشــور، سراســر از نظــر صــاحب اســتادان از متشــکل  نی
 .دیآ یم شمار به یمندتوان یارتقا و یساز تیظرف
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ـ ا یهـا  تیـ مز همـۀ  بـا  اسـت  یهیبد  آثـار،  و هـا  طـرح  مجموعـه  نی
 نـاً یقی نباشـد،  یکاسـت  از یعار و خلل از یخال ها کتاب نیا از ییها بخش
 خـود  یجـاب یا یراهگشـا  یهـا  ییراهنمـا  و ناصـحانه  نقـد  بـا  نظـر  اهل

 یعـد ب یهـا  چـا   در آثار نیا شتریب یور هیما و قوام یبرا را پژوهشگاه
 .رساند خواهند مدد
و ابـراز مسـرِّت از    یتعـال  به درگـاه حـق   یضمن سپاسگزار ان،یپا در
 شانی)ره( در منشور ا وند نهییدکتر صادق آ ادی دغدغۀ استاد زنده ییجو یپ
ـ « انطباق با زمان شۀیاتصال به ر»بر  یمبن ـ ا شـود  یمـ  ادآوری مجموعـه   نی

و  یدکتـر فرهـاد   نـا، دا یمحترم جناب دکتر فرجـ  رانیوز تیمرهون حما
محترم امنا و سازمان برنامه و بودجـه   ئتیمحترم ه یو اعضا یدکتر غالم
ـ از  یاسالم یمجلس شورا ربط یمحترم ذ ندگانیو نما و اهتمـام   سـو  کی

 یپژوهشـ  یمحتـرم شـورا   یهمۀ همکاران طرح جامع اعتال، شامل اعضا
ـ  نیطرح اعتال، جانشـ  یعلم تۀیپژوهشگاه، کم  رخانـۀ یدب سیو رئـ  سیرئ
مشـاوران،   یها، شورا  کارگروه رانیها، مد محترم طرح انیطرح اعتال، مجر

و  یمحققان و نـاظران علمـ   ۀیو کل یتخصص یها محترم کارگروه یاعضا
است. لـذا سـزاوار    گرید یوکارشناسان از سو یپژوهش یها داوران طرح

دکتـر   یجنـاب آقـا   ژهیـ و بـه  م؛یسپاسگزار همۀ آنـان باشـ   رسد ینظر م به
 زاده، یسرکار خانم دکتـر طـاهره کمـال    ، زاده یطهران یریام دمحمدرضایس

 ،یتـوان  یـی مال رضـا یدکتر عل یجناب آقا ،یفوز ییحیدکتر  یجناب آقا
دکتــر عبــدالرحمن  یجنــاب آقــا زاده، نیمعـ  یدکتــر مهــد یجنـاب آقــا 

مهنـد  فرامـرز    یجناب آقـا  ،یتنکابن دیدکتر حم یجناب آقا فر، یحسن
دکتـر عبـا     یجنـاب آقـا   ار،یـ ویدکتر فرهـاد ز  یآقا شنا ، جناب حق
ــ ــا  ،یخلج ــاب آق ــا    یجن ــاب آق ــو، جن ــداب قنبرل ــر عب ــر  یدکت دکت
جناب  ،یالهد علم دسجادیدکتر س یجناب آقا زاده، یربان میدمحمدرحیس
جنـاب   ،یینـا یم یمحمـدعل  یجناب آقا پور، یعلو دمحسنیدکتر س یآقا
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 و رخانـه یدب یشـورا  تـرم مح یاعضـا  یتمـام  و یذوالفقـار  بهرن  یآقا
ـ با نیهمچن. طرح محترم کارشناسان و مشاوران  دکتـر  یآقـا  جنـاب  از دی

 انتشـارات  در شانیا یگرام همکاران همۀ و نشر محترم ریمد یعیرف دابی
ــگاه ــکر پژوهش ــنم  تش ــه. ک ــان اگرچ ــاخر و بزرگ ــا و مف ــزز یاعض  مع

 ختلـف م مراحـل  در و گوناگون یها بخش در یگرید فراوان یعلم ئتیه
ـ  کـه  محققان، و ها تیشخص نیا نام ذکر که بودند مددرسان  صـد  از شیب

 .ستین سریم اندک مجال نیا در متأسفانه شود، یم شامل را تن
 یو علمـ  یحرکت فرخندۀ پژوهشـ  نیبه لطف خداوند ا رود یم دیام

پـژوهش و اجـرا در    ونـد یو پ یانسـان  علوم یاثربخش تیبتواند ضمن تقو
شـمار   بـه  یانسـان  علوم یها تیاز ظرف شتریب یبردار هبهر یکشور، راهگشا

 ریدر مسـ  یطـرح اعـتال گـام    یهـا  گـزارش  یو انتشار مجلدات بعد دیآ
 باشد.  یاسالم رانیا یو بالندگ شرفتیپ

 
 یقباد ینعلیحس

 یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه سیرئ
 و

 کشور شرفتیپ به معطوف یانسان علوم یاعت  طر  سیرئ
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طور عام، سـه پـارادایم متفـاوت مـورد      به ،انسانی علومماهیت در نگاه به 
، انسـان و جامعـه بخشـی از    توجه قرار گرفته است؛ در پـارادایم تبیینـی  
ها حاکم  وار و ع لِّی بر مناسبات آنطبیعت دیده شده است که نظمی قانون

گونه  بر روند تبیینی خاصی، آن انسانی علومارادایم، در این پ درواقعاست. 
گیرد، استوار اسـت. در پـارادایم   که در علوم طبیعی مورد استفاده قرار می

متنـی مکتـوب نگریسـته شـده      هم اب ، به انسان و جامعه بهدوم یا تفسیری
اق معنـا را از در   است که می ون آن بیـرون  بایست با کمک بازسـازی خلّـِ

گونـه   بودن به فهم یک عمل انسانی آن آورد. دیدگاه سوم معتقد است قانع
لذا  .داردکه در پارادایم دوم مدنظر است آدمی را از نقد و تصحیح باز می

در این پارادایم، انسان از یک سو مانند متنی مکتوب دیده شده است کـه  
یگر نقـد اعمـال آدمیـان و    د ازسویبایست ماهیتش معناکاوی شود و می
   .(3143، های اجتماعی ضروری دیده شده است )حسنیپدیده

به تعریف چیسـتی   انسانی علوماین دشواری در فهمِ چیستی و ماهیت 
در  دلیل همین بهنیز تعمیم یافته است و  انسانی علومهای و ماهیت موضوع

نظـر   اتفاق ،انسانی علومهای عنوان یکی از موضوع به ،علوم تربیتیتعریف 
آن را مشاهده، وارسی، مقایسه  ،مبتنی بر پارادایم اول ،وجود ندارد. برخی

وقایع تربیتی بـه عمـل آمـده و ارائـه      ۀاند که دربارهایی دانستهو آزمایش
اثبـات،   براثـرِ دسـت دهنـد کـه در همـه حـال و       هشوند تا قوانینی را بمی

 ،تا حدودی مبتنـی بـر پـارادایم دوم   ، برخی .پذیر باشد ها امکان صحت آن
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اصول و  ۀنامیده و در تعریف، آن را بحث و مجادله دربار آن را پداگوژی
یگـر  ( و برخی د71 :3133 اند )کارداندانسته وپرورش آموزشهای روش

انـد کـه شـرایط وجـود، کـارکرد و تحـول       معارفی دانسته ۀآن را مجموع
 (. 00 :3111 کند )میاالرهوضعیت و وقایع تربیتی را مطالعه می

 علوم تربیتـی دایم و با چه تعریف ماهوی به افارغ از اینکه با کدام پار
علوم  ۀ( رشت70ـ13 :همان) وع، میاالرهبنگریم، در یک نگاه مبتنی بر موض

الف( علومی که شـرایط   :کرده است را به سه دسته گرایش تقسیم تربیتی
ــومی  ــومی و ب ــیمعم ــت تعل ــی وتربی ــه م ــدرا مطالع ــد  ،کنن ــاریخ  مانن ت

ــرورش آمـــوزش ــهوپـ ــ، جامعـ ــرورش آمـــوزشی شناسـ ــاد وپـ ، اقتصـ
ــوزش ــرورش آم ــیوپ ــدیریت آموزش ــوزشو  ، م ــرورش آم ــی وپ  ؛تطبیق
ماننـد   ،کننـد که هستند مطالعـه مـی   علومی که اوضاع تربیتی را چنان ب(

و  ؛وط بــه ارزشــیابیو علــوم مربــ روش تــدریس، تکنولــوژی آموزشــی
 ۀماننــد فلســف ،آن ۀتربیــت و آینــد ۀعلــوم مربــوط بــه تفکــر دربــار د(

ماننـد   ،های مشترکیها اگرچه دارای ویژگی. این گرایشوپرورش آموزش
صـورت مـنظم و روشـمند(،     تربیـت بـه   ۀبر مطالع تأکیدمداری ) پژوهش
های معین تربیت با اسـتفاده از  نبهگرایی )برخورد تخصصی با جتخصص

بـر   تأکیـد نگـری ) سو های علمی مرتبط(، پرهیز از یکدستاوردهای رشته
هـای  ای از رشـته ای چندوجهی در مجموعـه عنوان پدیده تربیت به ۀمطالع

ای نظـری و در  گونـه  پـردازی )بررسـی فراینـد تربیـت بـه      علمی(، نظریه
ل )تناسـب مفروضـات، اهـدا  و    سطحی نسبتاً انتزاعی و عام( و اسـتقال 

های پژوهشی با خصوصیات تربیت و پذیرش هویتی مستقل بـرای  روش
امـا درمـورد    ؛(13 :3112تربیت است( هستند )اعرافی و موسوی  ۀمطالع

کــه  ،دانــش هســتند ۀهــای مختلــف یــک مجموعــاینکــه ایــن گــرایش
شناسی و هد  واحد دارنـد یـا هریـک دارای    های دانش، روش شاخص
برخـی بـر    :ی مستقل و متمایز هستند، دو دیـدگاه کلـی وجـود دارد   هویت
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 همجموعـ »عنـوان   بـا و آن را  دارنـد  تأکیـد  علـوم تربیتـی  هویت جمعی 
بــودن را همکــاری  و منظــور از چنــد رشــتهکننــد  مــیتعریــف « معــار 

ولـی   ،اندهای تربیتی دانستههای مختلف در تحلیل پدیدهمتخصصان رشته
 ۀپیوسـته در حـوز   هم به های علمیِای از رشتهن را مجموعهبرخی دیگر آ

اند که در راسـتای شـناخت   و اجتماعی با هویتی مستقل دیده انسانی علوم
 ۀجانبـ  همـه  مـنظم، تخصصـی و نظـریِ    ۀو هدایت فرایند تربیت، مطالعـ 

 (.71 :3111؛ میاالره 12 همان:د )تربیت را بر عهده دار
علـوم  موضـع   :شـود ال اساسی در اینجا مطرح میؤسیک  ،مبنا بر این
در کشور ما از حیث موضوعات کلی یادشـده در بـاال و گذشـته،     تربیتی

در کشـور مـا عملکـرد     ،رسـد به نظر مـی  ؟است چگونه آن ۀحال و آیند
طلوب رفتار آدمی دیده شده تغییر م فرایند  وپرورش آموزشو یا « تربیت»

 ۀمجموع« علوم تربیتی»و یا « وپرورش آموزشدانشِ »اسا   است و براین
که محصول پژوهش و اندیشیدن راجع به امـور مربـوط بـه     استمعارفی 

نقل از جمعی از  به سمت، علوم تربیتیاین عملکرد یا فرایند است )گروه 
 (.  3 :3111نویسندگان 
 ۀتـوان یـک دور  را مـی  ایـران در  تربیتـی  علومنخست آموزش  ۀدور
هجــری  3014در ســال « دارالمعلمــین مرکــزی» تأســیسمــدت از کوتــاه

 ،دانست. اگرچـه پـیش از آن   دانشگاه تهران تأسیس 3131شمسی تا سال 
نظـام، توپخانـه، طـب و    ولـی در آن پیـاده   ،شده بود یستأسنیز  دارالفنون

نظـام  شناسی و سوارهجراحی، مهندسی، فیزیک، شیمی، داروسازی، معدن
ـ  تأسیسولی با  ؛شدآموزش داده می مین أدارالمعلمین مرکزی، تربیت و ت

قرار  مدنظرشده بودند  تأسیسمعلمین مدار  ابتدایی و متوسطه که تازه 
عنـوان   ی بـه شناسو روان وپرورش آموزشاصول  ستدری گرفت و در آن
، 3124در کشور آغاز شد. در سال  علوم تربیتیهای آموزش نخستین گام

تبـدیل شـد )محمودیـان،    « دارالمعلمـین عـالی  »دارالمعلمین مرکـزی بـه   
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 ۀتـوان شـروع دور  را مـی  ،3131در سال  ،ندانشگاه تهرا تأسیس(. 3112
 در کشور دانست که تا پیروزی انقالب اسـالمی  علوم تربیتیدوم آموزش 

مصـوب ایـن    ۀدانشـکد شش یکی از  ادبیات ۀتداوم داشته است. دانشکد
و  «ادبیـات فارسـی  » ۀبـوده اسـت کـه دو رشـت     تأسـیس آغاز  دانشگاه در

شـد و دارای  از همان آغاز در آن آموزش داده می« علوم تربیتیفلسفه و »
و  اسداب بیـژن بزرگانی نظیر  ،علوم تربیتی ۀعضو هیئت تعلیماتی در رشت

 ۀو استقالل دانشـکد  3111بوده است. این روند تا سال  ،یاکبر سیاسعلی
علـوم   ۀسـایت دانشـگاه تهـران و دانشـکد     ادامه یافـت )وب  علوم تربیتی
زمان بـا اسـتقالل آمـوزش     (. این استقالل هم3113دانشگاه تهران،  تربیتی

ـ  از آموزش فلسفه بود. براین علوم تربیتی یش از کشـورهای  اسا  کشور ما پ
 4.دانشگاهی داده است ۀجنب علوم تربیتیبه  ،مانند فرانسه ،ایپیشرفته

و آمـوزش   و مراکـز تربیـت معلـم    های مقـدماتی سـرا  دانـش  تأسیس
ماننـد   ،کشـور  تأسـیس های تـازه  در سایر دانشگاه علوم تربیتیهای  رشته
سـوم از   ۀترین تحوالت این دوره بوده اسـت. دور  از مهم ،شگاه شیرازدان

بـا   ،آغاز و تاکنون ادامه داشته است. در این دوره پیروزی انقالب اسالمی
در  ،انسـانی  علـوم در مسیر آمـوزش و پـژوهش    ،پیروزی انقالب اسالمی

، موضـوعی و معرفتـی اتفـاق    ای از حیـث روش تحوالت گسترده ،ورشک
اسـالمی و تغییـر    وتربیت تعلیمترین آن توجه به  افتاده است که شاید مهم

بـا بـازنگری و    ،بـوده اسـت. در ایـن دوره    وپرورش آموزشهد  غائی 
علـوم   ارشدهای کارشناسی و کارشناسی های درسیِ دورهبازسازی برنامه

ه حـال آنچـ   بـااین  .های وسـیعی صـورت گرفتـه اسـت    ، دگرگونیتربیتی
توان هد  کلی اثـر حاضـر   و آن را می مورد بررسی قرار گیردبایست  می

آموزشی ایـن رشـته و سـیر تحـول آن، رونـد       ۀبرنام بررسی کردقلمداد 

                                                      

های فرانسه شده است وارد دانشگاه ،ش 3111مطابق با  ،3117از سال  علوم تربیتی. 3
 (.1 :3111 میاالره)
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ــانی فپژوهشــی، م ــیب ــا تحــوالت کشــور و  آن ، مناســباتکــری و معرفت ب
 تاریخی یاد شده است. ۀدورسه این رشته در طی  ۀعلمی مطالعهای  رهیافت

ــایی و مشــورت از   برخــی از بخــش ــد اخــذ راهنم ــر نیازمن ــای اث ه
 ت علمـیِ ئاز اعضای هی تعداد زیادی برای دلیل همین بهمتخصصین بود و 

ن شـرح اهـدا    و ضـم  شـد الکترونیکـی ارسـال    ۀنام علوم تربیتی ۀرشت
قـرار دهنـد تـا از     نگارندهفرصتی در اختیار  ها خواسته شد پژوهش از آن
یک پاسخگوی  هیچ ،حال متأسفانهبااین .گرفته شودهایشان بهره  راهنمایی

 نامه نبودند. مجدداً از دانشجویان و همکاران ارجمند تقاضا دارم چنانچـه 
های کتاب نظر یا پیشنهادی دارند آن را به آدر  هریک از بخش درمورد 
 .کنندالکترونیکی زیر ارسال  پست

که نظارت علمـی   از جناب آقای دکتر محمدرضا بهرنگی دانم الزم می
کنم. همچنین از جناب آقـای  اند عمیقاً تشکر  اثر حاضر را بر عهده داشته

و مطالعـات   انسـانی  علـوم رئیس محترم پژوهشگاه  ،نعلی قبادیدکتر حسی
معطو  بـه   انسانی علومفرهنگی و همکاران ایشان در طرح جامع اعتالی 

ی و ، دکتر علیرضـا مالیـی تـوان   ویژه آقایان دکتر یحیی فوزی هب ،پیشرفت
معـاون محتـرم    ،و نیز از دکتر رضا سـاکی  هزاددکتر سید عبدالرحیم ربانی
 ،ییت علمـی دانشـگاه شـهید رجـا    ئـ و عضـو هی  وقت دانشگاه فرهنگیان

جناب آقـای دکتـر قاسـم    یاد استاد گرانقدر خود مرحوم  .کنمقدردانی می
بـرای تهیـۀ ایـن اثـر بـا ایشـان مصـاحبه داشـتم و اطالعـات          قاضی کـه  

در پایـان،  . دارم گرامـی مـی  ارزشمندی در اختیار بنده قرار دادنـد را نیـز   
دانـم و از آموزگـاران،    فرصت  سخن در مورد تعلیم و تربیت را مغتنم می
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 یکم فصل

 گیریمعنا، ماهیت و شکلی؛ تربیتعلوم

 علوم تربیتیچیستی 

بـودن یـا   «علمـی »تربیت و نیـز   و مفهوم معنا مورد ها درنظریه گونیِاگون
بـه   های نزدیکاز رشته «علوم تربیتی» نداشتن استقالل و استقالل یا ندنبو
دلیـل   همـین  به وار کرده است.را بسیار دش این رشتۀ علمیتعریف از  ،آن

 ضروری است دانشگاهی، ۀیک رشت عنوان به علوم تربیتیپیش از تعریف 
 اختصار پرداخته شود:  به های یادشدهچالشبه 

 تربیت معنای

بتـوان تعریـف از تربیـت ارائـه      وتربیت تعلیمزان اپردشاید به تعداد نظریه
فرایند  حاصل عمل معین و عی و نظام تربیتی،اجتما نهاد ،. برای م الکرد

 ۀهـای متقابـل از جملـ   دو یا چند فرد برای مبادله و دگرگونی ۀپیونددهند
با عبث دانستن تالش بـرای   (3111) حال میاالره بااین این تعاریف است.

وضـع  »کـردن  کوشـش بـه مشـخص    4،یک تعریف یگانه از تربیـت  ۀارائ
توان تربیتی توصیف کـرد کـه در   نظر وی، وضعیتی را میدارد. از «تربیتی

                                                      

تربیـت امـر    درزمینۀجوی یک تعریف صحیح و صریح و معتقد است جست میاالره .3
کـار   نتیجه خواهد شد و با ایـن های فراوان و بیمنجر به بحث چراکه ،ای استبیهوده

کنـد و بـر تربیتـی کـه بـا      دفاع می ،که مایل به فهم آن است چنان آن ،هرکس از تربیت
 (. 7 :3172گیرد )میاالره دست داده است تطبیق نکند خرده می تعریفی که خود به
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کنـد  آن یک فرد یا گروه )مربی( بر فرد یا گروهی دیگر )شاگرد( اثر مـی 
یعنی مربـی، شـاگرد و    ،وی سپس با تحلیل هر سه عامل)فرایند تربیتی(. 
 ۀمجموعـ  .3دهد: سه ویژگی یک تربیت خوب را شرح می ،فرایند تربیتی
از اهدا  که مشترکاً از طر  مربی و شاگرد انتخاب و تعریـف   منسجمی

انتخاب فرایندهای تربیتـی بـه صـورتی کـه از یـک سـو بـا         .0 ؛شوندمی
شـناختی  شناختی، رواندیگر با قوانین زیست ازسویشده و اهدا  تعیین
فرماست برابری کند و هماهن   شناختی که بر عمل شاگرد حکمو جامعه
ای که مسیرها را بتـوان پیوسـته اصـالح    گونه ارزیابی مداوم به .1و  ؛باشد

ازپیش بـا یکـدیگر منطبـق     به نحوی بیش را کرد و مربی، فرایند و شاگرد
   ال قرار داد. ؤساخت و اهدا  انتخاب شده و مجموع منظومه را مورد س

 وتربیت تعلیمعلمیت 

یـک   عنـوان  بـه  علوم تربیتـی شود که روشن می ،یتاریخ ۀبا نگاه به پیشین
بخشـی از فلسـفه یـا     عنـوان  بـه  ابتدا در قالب پداگوژی ،دانشگاهی ۀرشت
پژوهشـی آن، تـأمالت نظـری دربـاب     شناسی  روشو  مطرح شد 4الهیات
بـر   ،ای عملی بـرای معلمـان و دیگـر مربیـان    هیا راهنمایی وتربیت تعلیم

 ۀدرنتیجـ و در اواخر قرن هجدهم  با این حالشخصی بود.  ۀاسا  تجرب
ـ    های تجربی بـه علوم طبیعی، روش ۀتوسع تربیتـی   ۀمنظـور تـدوین نظری
گـذار   کـه در آلمـان بنیـان    ،2ایویلهلم دیلت رغم آنکه علی .برده شدکار  هب

بـر  بینـی   جهـان تالش بـرای انتقـال    از ،شودشناخته می 3یپداگوژی انسان
و  کردهانتقاد  انسانی علومشناسی آن به اسا  علوم طبیعی و الگوی روش

در پایـان قـرن نـوزدهم، شکوفاشـدن     را توسـعه داد امـا    دیدگاه تفسیری

                                                      

1. theology  

2. Wilhelm Dilthey  

3. humanities pedagogy  


