
یتیوضع و مقام کنونی علوم ترب:مقالهبخشی از 
علیمحمد کاردان: نویسنده

و ۱شماره ۱۳۵۵ان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران سال بیست و سوم بهار و تابست: منبع
(۹۴و ۹۳پیاپی )۲



هانجکشورهایهمهدردومجهانیجنگپایانازپسخاصهبیستمقرندرپرورشوآموزش•
سدهآن،ننخستیدرنیمهراسدهاینکیالنتعبیربهاگر.استیددهخودبهشگرفیتحول

نامورشپرواموزشسدهرااندوم،نیمهدرهایشدگرگونیاعتباربهتوانمینامند،میکودک
رایبهاملتهمهگویینشست،فرواهریمنیجنگاندازبرخانمانآتشکهآنازپس.نهاد

وستیزازدوریبرایرابالندهنسلکهدانستنداندرراچارهتنهامصیبتاینتکرارازپیشگیری
هایستگاهداخیر،سالچهلیاسیطیدرروایناز.کنندترتبیاشتیوصلحمحیطدرزیستن

اینتبعهبوکردپیداایتازهمفهومومعناجاهمهدرترتبیتوشددگرگونپرورشوآموزش
درنیزارایتازههایروشوهاراهبلکهیافت،گسترشتنهانهآنبهمربوطهایدانشتحول،

.گرفتپیش



پرورشوآموزشهایروشواصولدربارهمجادلهوبحثازعبارتروزانتاکه«پداگوژی»•
پیشازپیشد،نگریستنمیتحقیرحتیوتردیدوشکدیدهبهآنبهغالباعلتهمینبهوبود
طریقردادمی،اجتماعیوفردیحیاتبهمربوطهایدانشازپیرویبهوکردرهاراگذشتهراه

کهآمدپدیدقلیمستکمابیشعلومسلسلهیکترتیببدینونهادگامتجربهومشاهدهومحاسبه
نجهاعلمیمراکزوهادانشگاهاغبلدراکنونهمو.نامندمی«تربیتیعلوم»راآنهاامروز

.ندمشغولآنهاآموزشوآنهابرهدرتحقیقبهمستقلیهایسازماندربسیاریدانشمندان



اینعلوماینثغوروحدودوماهیتبهشودمیمتبادرذهنبهزمینهایندرکهسوالینخستین•
راسائلیمچههادانشاینبداندخواهدمیکسهردیگر،عبارتبه.استمربوطتربیتیعلوم

شوندمیبندیبقوطتعریفچگونهوچیست؟آنهامقاموضععلمجهاندروکنندمیبررسی
دیهیب.استصورتبچهشناسیجامعهوشناسیروانماننددیگریهایدانشباآنهارابطهو

زمینهایندرهنوزدلیلهمینبهونیستآسانیکاراصوالآنهابندیطبقهوعلومتعریفاست
هبمربوطعلومدراولی،طریقبهنظر،اختالفودشواریاین.نداردوجودکاملنظروحدت

دلیلبهکنتآگوستتعبیربهبنااجتماعیوانسانیعلوماصطالحبهیابشریهایجامعهوآدمی
.استترفزوندیگرمعارفوعلومازمراتببهآنها،متنازلکلیتومتصاعدپیچیدگی



کهکسانیمههونیستمستنثیقاعدهاینازمسلمانیزانبهمربوطهایدانشوتربیتوتعلیم•
خودکارنقصبهدانپرداختهآنبهمربوطعلومتدوینوتنظیموتربیتیاعمالتعریفبهتاکنون
،آمدخواهدزیردرآنچهکهسازیممتوجهراخوانندهذهندرنگبیبایدنیزمادارند،اذعان
.برسدالکمبهدیگرانهمتبهروزیاستممکنکهاستکوششیتنهابلکهنیست،کامل
موردهکروشنیتعریفخوداست،رفتارعلوماینموضوعکهپرورشواموزشکهاینخاصه
فلسفیوفکریبیشوکمهاینحلهوهاارمانوهاسلیقهگرفتارهنوزونداردباشد،عامقبول

دیگرافکاواعمالازالهامبااوالکهاستاینمقالهایندرمااصلیقصدباری،است،
عرضهکهطیضوابواصولاساسبرثانیاسازیم،ترروشنراتربیتیهایدانشحدودصاحبنظران

بندیطبقهوتعریفاستممکنکهجاآنتاآنهاکنوینصورتبهراهادانشاینشدخواهد
.کنیم



علمفهوممردبارهراخودنظرنخستنیستبدگیرد،صورتتراسانکاریچنینکهآنبرای•
هایپیددارمیانتثابنسبتامنساباتیاروابطکشفیاشناختعلم،ازمنظورمانظربهکنیمبیان

میکهودشمیگفتهکسیبهغالبائدانشمندوعالمواستانسانیومادیدرطبیعتموجود
رایتواقع(ممکنحدکمترینبهیا)دهددخالتراشخصیعقایدواعراضکهآنبیکوشد

ازبیرونکهریدیگهایواقعیتحتیوباشدبایدچهآنبهترتیب،بدین.بشناسدهستکهچنان
یاواقعیاتجهانعلمجهاندیگرعبارتبه.نداردکاریاوست،جویوجستوپژوهشدایره

جستدرکهاستخاصیروانیوضعیاحالتپژوهدانشیادانشمندوضعیاحالتوهاپدیدار
درکوفهمایعقلیعنیخودنقسانیوجودازبخشیها،پدیدارمیانثابتنسبتاروابطیجوو
.اندازدمیبکاررا

اعراض و عقاید شخصی



ادمیانکههستوبودهآنهابرحاکمقوانینوواقعیاتشناختیعنیعملوارادههمینواقعدر•
قعرازاصطالحوبرندپیپیشازبیشروزهراست،آندرچهانوجهانبهاست،ساختهقادررا

.دکنناحساسطبیعتبهمسلطراخودوبشناسندرفتهرفتهراماهکرهدرونتادریا

شناخت واقعیات و قوانین 
حاکم بر آنها



درونجهانبهسپسومادیطبیعتبهنخست،واقعیتعلمیشناختراهدرمتفکربشرکوشش•
بهربهتجنوعاینازوپراکندهتجربهبهعملیشناختازکهانترجالباینازوشدهمتوجه

نیزوناکنهمدانیممیکهچنانوساتسپردهرهکلمهاینکنونیمعنایبه،ازمایشومشاهده
ناختشبرایان،هایروشوعلمانتقادباادمیاندیشهنامید،«علمبحران»عصرراانتوانمکه

.استاپوتکدرتریمطمئنودقیقتروترکاملهایروشیافتنراهدرمعنویومادیجهانبهتر



وبودهاینهموارهعلمازغرضباشدچههرانمحدودیتوعلمیهایروشاعتبارمیزانباری،•
وهپراکندشناختجایرابهجامعوعمومیقوانینوسازدعینیراآدمیشناختکههست
وترظممنراخودرفتارهایوترآرامراخودناپذیرسیریکنجکاویراهاینازودهدقرارجزیی

.کندتربخشاطمینان

اعتبار روش های علمی
و محدودیت ان



ذهنبهکهیمطلبنخستینایدمیمیانبهعلمازسخنکههنگامینیزتربیتجهاندربنابراین•
رارقعلمموضوعبتوانندوبخواهدنیزامورگونهاینگاههرکهاستاین.کندمیخطور
.کننددنبالشدهذکرعلمتعریفدرکهراجهتیبایدگزیرنا.بگیرند



دربارهکهتاسهاییآزمایشومقایسهووارسیومشاهدهنیزتربیتیرعلومکادیگرعبارتبه•
صحتباتاثبروحالهمهدرکهدهددستبهراقوانینیتاآیدمیوامدهعملبهتربیتیوقایع

هررسد،یمظنربهمسلمومنطقیاولوهلهدرشدگفتهچندهرهمهاینبا.باشدپذیرامکانآنها
علماین«بودنعلم»دراوالباینکهخوریممیبربپردازیم،بیشتریظنربامعانوشویمدقیقترگاه

وجوداملکتوافقصاحبنظران،ودانشمندانمیانانهااستقاللنیزوانهاازبعضیکمدستو
وجستهببادناگزیرکنیمحفظموردایندررا»علوم»کلمهاینبخوهیمگاههرثانیاندارد،
طلحمصاجتماعیعلومحتیوتجربیوریاضیعلومدربارهچهانجزدیگریتعریفجوی
چیست؟تربیتیعلومازمنظوربینیمبهاینکبپردازیم،است،



ویشناسزیستماننددیگرعلومازمستقلعلومیراآنهاتوانمیایاو•
نه؟یاکردتصورشناسیجامعهوروانشناسی

نه؟یاداردودوج«تربیتیعلوم»نامبهمستقلیعلومآیابدانیمکهانبرای•
ورتصآنهاتحقیقومطالعهروشواینعلوموضوعدربارهبایدنخست
کهانستدتوانمیشدروشنعلمیموضوعوقتیزیرا.باشمداشتهروشنی

.بردپیانبرحاکمقوانینبهتوانمیبهترهایروشباروشکدامبا
هاانزمهمهدرکهحالیدردوترانرابرتقولبهکهاستاینحقیقت

دارایآنبهمربوطدانشدارد،وداشتهوجودپرورشواموزشهامکانو
.نیستونبودهجهانیودائمصورتچنین



آنامراینتعل.خبرندبینیزهنوزوبودهخبربیعلماینازبشریهایجامعهازبسیاریواقعدر•
شماربهورشپروآموزشابعادازیکیتنهاکهکودکیعالمحتیبیستمسدهاوایلتاکهاست

هستندکهچنانراخودکودکانکوشیدمیگفتمیکهروسودعوتونشدهشناختهرودمی
بودماندهجواببیشناسید،نمیراآنانروهیچبهزیرابشناسید

روسو



خودبهبودناخالقعالموفیلسوفبیشترکهرانظرانصاحبوبزرگمریبانآنچهزمان،اینتا•
خودگانپرورددرسترفتارتعبیردربایدمربیکهبودهاییهدفیااغراضکرد،میجلب
پرورشواموزشهایفراینداصوالوشدمیتعریفانغرضوهدفبهتربیتامروکنددنبال
.نبودمطرحاست،شدهشناختهامروزکهچنان

فرایند های اموزش و 
پرورش



انادامهوقعدرواخالقباعملیحکمتازبخشیپرورشواموزشاصولیاپداگوژیبنابراین•
هایادلهمجوبحثاننبودنیابودنعلمسربرنبودچنیناگریا.رفتمیبشمارعملعالمدر

پرورشارانهدفدانستهعلمموضوعراتربیتهربارتکهحالیدرمثال.داشتوجودفراوانی
میهنروعموضراآنجیمزویلیامدانست،میاودرعالیقسلسلهیککردنبیدارواوبرایفرد

کهورامواسطهبیومشاهدهالهامنوعیطریقازودرسکالسدرهنراینکهبودمعتقدوشمرد
.آیدمیبدستاستامیختهنیزهمئلیبا

هربارت ویلیام جیمز



وآموزش»تحولیعنیمهمکتابدوتالیفباکهفرانسویبزرگشناسجامعهدورکیم،امیل•
بهربیتیتعلومازبخشیپیشرفتبه«شناسیجامعهوپرورشوآموزش»و«فرانسهدرپرورش

به.داندمیعملیظنریهنوعیراپداگوژیهنوز.استکردهشایانخدماتکلمهامروزهمعنای
هایامنظکارکردوتکیونوظهورچگونگیمطالعهازاستعبارتتربیتعلموی،عقیده
«استتربیتیشناسیجامعهوتاریخشاملترتیببدینوتربیتی



معنیبه«وژیپداگ»کهاستتربیتینظامحالوگذشتهدربارهتفکرومطالعهاینکمکبهو•
کهچنان.یدآمیپدیدآنهاست،روشنگروتربیتیاعمالراهنمایکهاینظریهیعنیکلمهاخص

بهکهاستانیکسجملهازوتربیتعلمبنیادگذارانازیکیخودکهنیزدورکیمبرایبینیممی
آزادودخزمانالهیعلمواخالوفلسفهقیدازراآناستخواستهوکردهمددعلمایناستقالل

مبتنیپرورشوآموزشواقعیاتآزمایشومشاهدهپایهبرکهعلمیتربیت،علمهنوزسازد،
.زدسامیروشنراعملاهکهراستنظریمعرفتیشدگفتهکهطورهمانونیستباشد

ن استقالل ای
علم



کاروسرتتربیواقعیتبافرانسویبزرگشناسجامعهازبیشکهمعاصربزرگمربیاناما•
دانشراانهبلکدانندمیکلمهدقیقمعنایبهعلمموضوعتنهانهراتربیتویبرخالفدارند،
مشهورمربینراشتایکرشنگئورگوآمریکاییبزرگمربیدیوییجان.شمارندمینیزمستقل
تربیتلمعایکهیکیداندمیعلمموضوعراتربیتدلیلبدودیوییاند،جملهاینازآلمانی
ارایهایدهاصولعلمکهایندوماستدیگرعلومدرتحقیقهایروشنظیرهایروشدارای

رایتتربهنرواقعیاعمالتواندیمآنهاعددبهواستکردهاستخراجخودنزدیکعلومازکه
.دهدمیبدستسازد،ترعقالنی

اینرگئورگ کرشن اشت دیویی



ت  م  شمارد زیرا کرشن اشتاینر نیز علم تربیت را نوعی دانش روانی که بر پایه فرهنگ مبتنی اس•
ه فرد  معتد است که تربیت عملی درون ذاتی و ضروری است واین عمل  شامل غرض  طبیعی  ک

. بتواند بدون کمک پرورش به آن برسد، نیست



ازایهدرجبهراآنماکهنیستاوحیاوانیهستیهمانآدمیروحانیهستیدیگر،عبارتبه•
یاروحانیهستیکسببهراشخصیکهاستاینواقعدرتربیتکار.باشیمدادهسوقکمال

برحسبودخوشعوردرکسهرکهفرهنگیهایارزشهمتایبیویگانهترکیبیعنیمعنوی،
تربیتمعلمربیانینظربهترتیببدین.سازدمیقادربخشدمیسامانراآنخویشفردیت
وتجزیهطریقازکهایعمدهمفاهیمازرااساسیقضایاییکهدلیلاینبهاستمستقلعلمی
.کندمیاستنتاجآیدمیبدستخاصیوقایعدقیقتحلیل



آمورهمطالعبیستمقرناولربعجریاندرورفتهرفتهشدمالحظهکهطوریبهباری•
اثرربداشت،فلسفیونظریجنبهبیشترنوزدهمسدهاواخرتاکهپرورشوآموزش

معلووشناسیجامعهوشناسیروانیعنیخودنزدیکعلومدرمعمولهایروشنفوذ
وخودخاصپیچیدگیعلتبهلکنگرفت،پیشدررامستقلعلومراهدیگر،انسانی

ومدجهانیجنگپایانتااستانسانیواجتماعیاعمالجملهازکهایندلیلبهنیز
.درآیدانعینیمعنایبهعلمموضوعنتوانست



بههچتربیتیعلوم»گویدمیشداشارهآنبهکهکتابیدردوترانکهچناناصوال•
مانیزازمستقلعلومصورتبهچهودیگرعلومفنیدنبالهووابستهعلومصورت

کردندحمطرراسوالاینتفکر،اثربریاسلیمعقلمددبهمریبان...»:کهآمدندپدید
زدهیباوبهترنتایجخودپرورشیفعالیتازمربیکهکردکاریتواننمیآیاکه

آورد؟دستبهبیشتریخاصررضاینتیجهدروترفزون



وهشی باری ، بر اثر تالش برای پاسخ دادن به این سوال  بود که نخستین مرحله پژ...•
رای و ب« ...علمی  یعنی مرحله سوال درباره چگونگی و چرایی امور تربیتی آغاز شد

ه هر پاسخ باین سوال های اساسی بود که محققان  به ابعاد مختلف آموزش و پرورش  ک
وجه یک مستلزم به کار بردن روش های خاص  پژوهش است توجه کردند و بر اثر این ت

علومی  با موضوع ها  و روش های گوناگون و ویژه پدید آمد  و در واقع دانش آموزش 
نه های اینک بیینیم این ابعاد با زمی. مدل شد« علوم تربیتی»و پرورش به دانش ها یا 

مختلف کدامند؟ 


