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 چكيده

رويكرد تي پژوهش فلسفه تعليم و تربيت با تاكيد بر رويكردهاي غالب روش شناختبيين  ،مقالههدف اصلي اين 
 75-85 يها سالطي انجام شده در حوزه فلسفه تعليم و تربيت در ايران  يها رسالهاست.  استنتاجي و رويكرد تحليلي

تعليم   تعريف فلسفه ابعاد مورد  مطالعه در اين مقاله عبارتند از جامعه آماري مورد مطالعه اين پژوهش را تشكيل دادند.
و اين رويكردها  يها مشخصه      ارائه ؛به دانش يابي دستمراحل  ؛و تربيت، اهداف و وظايف آن از منظر هر رويكرد

بر نتايج حاصل از اين ا بنشناختي.  روش مورد اشاره از منظرچگونگي مراحل مختلف تحقيق با توجه به رويكردهاي 
 ههاي فلسف رسالهشناختي پژوهش در              يكردهاي رايج و غالب روشپژوهش رويكرد تحليلي و رويكرد استنتاجي، رو

   .نديآليم و تربيت انجام شده در ايران به شمار مي تع
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تبيين رويكردهاي غالب روش شناختي پژوهش  ).1390(صادق زاده قمصري، علي رضا  كياني، معصومه؛
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 مقدمه

گونه بايد انجام داد؟ وچرا بايد با آن شيوه دهيد؟ يا چ فلسفه تعليم و تربيت را چگونه انجام مي

اگرچه به زودي « دارد: اظهار مي ٢»ي تعليم و تربيت  هاي فلسفه روش« در كتاب ١خاص انجام داد؟ هيتينگ
روشن خواهد شد كه پاسخي واضح و مشخص به سؤاالت فوق داده نشده است اما فقدان يك پاسخ روشن 

هاي  بلكه تحقيقات ما به وجود روش ه هيچ وجه پاسخي وجود ندارد.ابهام به معناي اين نيست كه ب بي و

به  ادند  براي پاسخ). 1-16، 2001، همكاران(هيتينگ و  ».تعليم و تربيت اذعان دارد   مهمي در فلسفه
به انواع متفاوت تحقيق  ها سوالشود و انواع مختلف  مختلف، رويكردهاي متفاوت بكار برده مي يها سوال

تعليم و تربيت در    رويكردهاي پژوهش در حوزه فلسفهرسد  نظر مي به  .)33 ،3،2004(پرينگ دنياز دار
 ،در اين زمينه .شوند هاي پژوهشي اين حوزه آشكار مي شناختي به ندرت در گزارش ايران، از نظر روش

بهمي از آنها قان تنها آگاهي و اطالعات مناختي وجود دارد و بسياري از محقش همواره نوعي ابهام روش
توان يكي از  مي هاود اختالفات قابل مالحظه ميان آنبر اين اساس، با ظهور رويكردهاي متعدد و وج دارند.

تعليم و تربيت را به تصوير كشيدن دقيق و روشن    شناسي پژوهش در فلسفه وظايف مبحث روش نيتر مهم
  فلسفه  شروع رشته  نقطهرويكرد استنتاجي د. ها صورت پذيرمعقول با آن اي اين رويكردها دانست تا مواجهه

 ،. همچنينشوند محسوب مي) 8 ،1377يك انقالب در اين رشته (بهشتي،  و تربيت و رويكرد تحليليتعليم 
عنوان رويكردهاي   به دو رويكرد مذكور 75-85هاي  هاي دكتري ايران طي سال با نظر به بررسي رساله

به تبيين . بنابراين، در اين مقاله تعليم و تربيت در ايران شناخته شد شناختي پژوهش در فلسفه غالب روش

اصلي قابل  هاي. سوالشود يم  پرداختهشناختي پژوهش  رويكردهاي استنتاجي و تحليلي به لحاظ روش
  طرح در اين مقاله عبارتند از:

تنتاجي و رويكـرد  و وظايف آن از منظر رويكـرد اسـ   ها هدفچه تعريفي براي فلسفه تعليم و تربيت،  )1
  توان ارائه داد؟   تحليلي مي

  ؟كنند يمرا پيشنهاد  ييها روشفوق براي رسيدن به دانش معتبر چه  هر يك از رويكردهاي )2
  هر يك از رويكردهاي مذكور داراي چه مشخصاتي هستند؟  )3
   ؟هايي هستند هر يك از رويكردهاي استنتاجي و تحليلي در مراحل مختلف تحقيق داراي چه ويژگي )4

  است؟  تعليم و تربيت ايران چگونه هاي دكتري فلسفه وضعيت موجود رساله ،به لحاظ روش شناختي )5

                                                
1. Hyting 
2. Methods in Philosophy of Education  
3. Pring 
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  روش 

بخش  با توجه به و استنباطي است-تحليلي-نوع توصيفي تحقيقات كيفي و از جنس اين تحقيق، از

اختي شن تحليل روش -بخش دوماز جنس تحقيقات بنيادي و با توجه به  -تبيين رويكردها -نخست
   .از جنس تحقيقات كاربردي است -ها رساله

 و پنجم چهارم سوالو در پاسخ به استنباطي  -روش توصيفياز  سومو  دومپاسخ به سوال اول، در 

توصيف و شناخت  به سواز يك  و سوم دومدر سؤال اول،  . زيرااستفاده شداستنباطي  -روش تحليلي از
 پرداخته اصلي اين رويكردها (استنباط)  هايهاستنباط مشخص بهديگر  سويشرايط موجود (توصيف) و از 

كشف خطوط اصلي رويكردهاي مذكور به لحاظ هدف،  و پنجم چهارم در سؤالشود. همچنين، مي
  .(تحليل) شناختي در تحقيق است روش

به دليل محدوديت زمان و نيز عدم  هاي مورد نياز گردآوري داده به منظور، سؤال پنجمدر 
از روش  75-85هاي  موجود در ايران طي سالتعليم و تربيت    هاي دكتري فلسفه رساله همهبه  دسترسي

فلسفه تعليم و تربيت  يرساله دكترهاي دولتي داراي  دانشگاه  همهبنابراين، اي استفاده شد.  گيري طبقه نمونه
تربيت  يها دانشگاه. مورد مطالعه انتخاب شدندواحدهاي  يك پنجم به عنوان يك طبقه و از هر طبقه

. از باشند يمرساله دكتري  4و  4، 10، 13، 25مدرس، تهران، تربيت معلم، شيراز و اهواز به ترتيب داراي 
و  شيرازدانشگاه ، 2 تربيت معلمدانشگاه ، 3 تهران  دانشگاه ،رساله 5اين مجموع، از دانشگاه تربيت مدرس 

  . شدندرساله انتخاب  1اهواز 

و يا تلفيقي از رويكردهاي استنتاجي و بودن استنتاجي يا تحليلي  از حيثدانشگاه هاي هر  رساله
مثال، از  طوربه  . دشدنانتخاب  معينيبندي و از هر طبقه به تناسب، تعداد  تحليلي و رويكردهاي ديگر، طبقه
رساله در  2 رويكرد استنتاجي،  در طبقه بيشتررساله  10رساله است،  25دانشگاه تربيت مدرس كه شامل 

بندي رويكرد استنتاجي و تحليلي و يا تلفيق آنها با رويكردهاي  رساله در طبقه 14طبقه رويكرد تحليلي و 

 2م نيز رساله و از دسته سو 1رساله، از دسته دوم،  2نخست،   دستهبه ترتيب از  ،. بنابراينندديگر قرار گرفت
شناختي  . به منظور توصيف و تحليل روشندانتخاب شد ،بودندتركيبي از دو رويكرد فوق بيشتر رساله كه 

هاي دكتري، ابتدا چگونگي مراحل مختلف يك تحقيق فلسفي در تعليم و تربيت با توجه به  رساله

عالوه براين، به منظور . دششناختي تحليل  روش از حيثآمده براي هر دو رويكرد  به دستهاي  شاخص
هاي  كتاب با مراجعه به نخست،فلسفي در تعليم و تربيت، تحقيق انجام چگونگي مراحل  مشخص شدن

بررسي سپس، با  ، مراحل انجام تحقيق استخراج شد.مختلف روش تحقيق در علوم انساني و علوم تربيتي
در يك  ايران، فرايند انجام پژوهش درتربيت هاي دكتري فلسفه تعليم و  مراحل انجام تحقيق در رساله
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به تحليل و آمده  به دستهاي  با توجه به مالك ،در نهايتشد.  شناسايي تربيت تحقيق فلسفي در تعليم و

  هاي دكتري در مراحل مختلف تحقيق پرداخته شد.  شناختي رساله نقد روش

  فلسفه تعليم و تربيت، اهداف و وظايف آن از منظر رويكرد استنتاجي و رويكرد تحليلي:

  رويكرد استنتاجي در فلسفه تعليم و تربيت

تعليم و    فلسفه  كه در آغاز تكوين رشته نخستين موضوعي بودتربيت  ارتباط فلسفه و تعليم و  حوهن

گردد كه  مي ). آغاز اين ديدگاه به زماني بر5 ،1377شد (بهشتي،مطرح  1930 يها سالتربيت يعني در 
از  -محتوا و روش هدف، -عناصر اصلي تعليم و تربيتشد يان و فيلسوفان تعليم و تربيت سعي مربتوسط 

ديدگاه استنتاجي آن است كه   جوهره ).24 ،1385ن، همكارا(شعباني وركي و  شودمكاتب فلسفي استنتاج 
د. در اين ديدگاه شوهاي تربيتي مربوط به آن استخراج  آنگاه آموزه پذيرفته، پيشاپيش يك مكتب فلسفي

دارد و فلسفه در واقع زيربناي عمل تربيتي را  يك طرفه از فلسفه به سوي تعليم و تربيت وجود  نوعي رابطه
تفاوت ميان فلسفه  ينتعليم و تربيت است، نخست  ت فلسفهاي كه درصدد بيان ماهي دهد. در مقاله تشكيل مي

  :شود مي بيان چنينتربيت  سنّتي و تحليلي تعليم و

 كنند. مي تعريف ٢عنوان روش و گروه ديگر آن را بهكنند  عرضه مي ١رشته  ) گروهي فلسفه را به منزلهالف
انگارد و رقيب آن بر  اي خاص از معرفت مي تي تعليم و تربيت خود را شاخهسن  فلسفه ،به عبارت ديگر

  شود. ميمتمركز روش 
هاي  ه و عمل است. اگر كسي مدعي استنتاج داللتميان نظري  ختالف معطوف به رابطهم اجهت دو )ب

ه، شود. نظري عمل تربيتي واقع مي  هتعليم و تربيت اساس و سرچشم   فلسفه هاي فلسفي شود، تربيتي از ديدگاه
  شود. امر نخست و عمل امر ثانوي محسوب مي

  خويش را عرضه  توان نتيجه گرفت كه فلسفه سنتي تعليم و تربيت وظيفه از اين بحث مي ،سرانجام )ج
 ،1376ه مفاهيم (باقري و عطاران، شيدن بداند و نه صرفاً تحليل و وضوح بخ مي ٣يك  احكام تربيتي درجه

سير متون فلسفي از نظرگاه تربيتي. تعليم و تربيت از اين منظر عبارت است از تف   فلسفه ،). در واقع14
هاي منطقي به  بندي به اصول منطق و استنتاج قضاياي توصيفي و دستوري با استفاده از گزارههمچنين، پاي

به نحوي كه مراعات دقيق اصول  .هاي بارز در رويكرد استنتاجي است يويژه منطق صوري از ديگر ويژگ

                                                
1 . discipline 
2 . method 
3 . first-order 
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تعليم و    بايد گفت كه رويكرد استنتاج در فلسفه ،يكلنماياند. به طور منطق صوري را بسيار اساسي مي

شناسانه، متافيزيكي و  ي و انتزاعي معرفتهاي كل هو نظريتوان در پرت تربيت بر اين فرض مبتني است كه مي
هاي تربيتي استنباط و  ها و مكاتب فلسفي، رهنمودهاي اساسي منطقي را در قالب آموزه القي ديدگاهاخ

  ).1389(رهنما،  استخراج كرد

  تيو ترب ميفلسفه تعلرويكرد تحليلي در 

تحليل، به مفهومي كه در فلسفه تحليلي قرن بيستم مطرح شده در نظر   هنگامي كه فلسفه به منزله
و  سيارزش شناي و سشنا ي، معرفتسي، انسان شناسفراهم آوردن ديدگاه كالن هستي شناشود،  گرفته مي

گيرد. بلكه به طور غالب، امكان چنين امري نيز مورد  درسي مورد نظر قرار نمي  بررسي تأثير آنها در برنامه
غالب، محدود  مورد انكار است و دانش به طور لسفهماهيت دانشي ف ،شود. به عبارت ديگر ترديد واقع مي

در اينجا تالشي فكري نيست كه بتواند در مورد  ،شود. فلسفه به كار علم تجربي در نظر گرفته مي
محدود به تحليل و  ، بلكه نقش آنهاي انساني دانشي در اختيار ما قرار دهد هاي هستي يا پديده پديده

شوند و در شكل  تجربي مطرح مي هاي دانش  روشنگري مفاهيم و قضايايي است كه در زبان مورد استفاده
با محدود شدن  ،. بنابراينشود يمتر شامل تحليل مفاهيم و قضاياي مورد استفاده در زبان عادي نيز  وسيع

  ).272 ،1387(باقري،  يابد اي زباني و تحليلي مي كار فلسفي به تحليل، فلسفه به طور عمده صبغه
تعليم و تربيت در اياالت متحده و    ود را بر فلسفهخ  جنبش تحليلي در فلسفه سيطره 1950 دهه در 

ارائه كرد. او  1972خود را در سال » هاي آموزش جنبه« 1ايوان اسنوك ،مثال به طوربريتانيا آغاز كرد. 
هاي آموزشي  فيلسوفان تحليلي كه در زمينه يها هينظرتوضيح داد كه چگونه فلسفه تعليم و تربيت مطابق با 

روش «گيرد. او فلسفه تحليلي را به عنوان يك  اختند، قالب ساختاري جديد به خود ميپرد به بررسي مي

مسير جديدي  ،هاي مختلف آموزش و پرورش اجرا كردند زماني كه آن را بر روي جنبه ونوشت » فلسفي
در  نيز ٣.كاليوبك)25 ،2003، ٢بريجز(شد پرورش ايجاد مشكالت و مسائل دروني آموزش و   در زمينه

تعليم و    كنند كه فلسفه تربيت اظهار مي تحليلي تعليم و  فالسفه« :افزايد مي» معاني فلسفه تعليم و تربيت«ان بي
  ).100 ،1376(باقري و عطاران،  ».تربيت به بررسي مفهوم و معني تعليم و تربيت ناظر است

  

                                                
1. Ivan Snook 
2. Bridges 
3 .Clivebeck 
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با  تربيتتعليم و  فلسفه تحليلي«در اين خصوص چنين آورده است: ١المعارف فلسفه كمبريجدايره

ها با هم به تحقيق و بررسي روابط داخلي آنهاي مختلف تربيتي  در زمينهاستفاده از ابزارهاي تحليلي 
  ).671، 1991آئودي، ( ».پردازد مي

تحليل مفاهيم از تحليل مفاهيم.  است ارتعبتحليلي آموزش و پرورش  ت فلسفهيترين فعال شاخص

                  زدايد و  ها را مي كاربرد اصطالحات است، ابهام ند تشخيصدر خدمت نقش همواره مهم و سودم
  ). 1388، همكاراني درصدد روشن ساختن مدعاهاست (شعباني وركي و كلبه طور

 چگونگي دست يافتن به دانش از منظر رويكرد استنتاجي و رويكرد تحليلي

 به دانش از منظر رويكرد استنتاجي: يابي دستچگونگي 

اي با  ) در مقاله1966. فرانكنا (شود يممطرح روش استنتاجي به صورت قياس عملي اين منظر، از 
با هاي تعليم و تربيت هنجارين  به منظور تحليل فلسفه» تعليم و تربيت  الگويي براي تحليل فلسفه«عنوان 

 است. رونده معروف پيش طرح كه به نمودهقياس عملي الگويي طراحي   روش استنتاجي به شيوه استفاده از
به  اتكارونده، با  پيش طرحدر . الگوي مزبور را كامل كرده است رونده  طرح نوع پس با )1387( باقري

 طرح ) و درها روشمباني فلسفي و متافيزيكي، حركت و به استنتاج آراء و عناصر تربيتي (اهداف، محتوا و 
متافيزيكي اين عناصر  هايهمباني فلسفي و مفروض پس رونده از آراء و عناصر تربيتي حركت و به استخراج

  پردازد.  مي

  

  :چگونگي دست يافتن به دانش از منظر رويكرد تحليلي

اي  ، روش واحد و يكپارچهاست اي كه نزد فيلسوفان تحليلي مطرح بوده روش تحليل به گونه

 ).1389باقري، است ( هاي متفاوتي مورد نظر قرار گرفته با مشخصه اي بلكه در طيف گسترده .نيست
 كومبز و دنيلزتحليل از ديدگاه  يها روشدسته بندي . از اين روش ارائه شده استهاي مختلفي  بندي دسته

و  پردازي مفهومروش روش تفسير مفهوم (تحليل مفهومي)،  ناظر بر )44 ،1388(مهرمحمدي و همكاران، 
  .شود يمروش ارزيابي ساختار مفهوم 

مطرح شده كند كه بر حسب كاركردهاي روش تحليل  ي ديگري اشاره ميبند باقري به تقسيم
بندي  ). تقسيم134 ،1389باقري، ( ته استطيفي است كه ميان دو قطب توصيف و نقد مورد توجه قرار گرف

                                                
1  . The Cambridge Dictionary of Philosophy  
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متفاوت تحليل زبان صوري به نمايندگي راسل و تحليل زبان عادي به   كه به دنبال پيدايش دو جبهه يديگر

مور به وجود آمد، عبارتند از: تحليل منطقي و تحليل زباني. راسل در روش تحليلي منطقي به نمايندگي 
 .شود شان متوسل مي ها به ابزار منطق نمادين و ارجاع آنها به ساختار منطقي مفاهيم و گزاره تصريحمنظور 

          و هم  محدودكنندههم در جبهه زبان عادي برخالف حاميان زبان صوري، توجه به زبان صوري 

بيشتر معطوف به تجزيه و   بدون ارجاع به ساختار منطقي . در اين دوره، تحليلشود يمناپذير تلقي  امكان
  ).1389ان، همكار(اسالمي و  دزبان عادي ش نقد

و زباني  روش تحليل منطقي به ،. بنابراينه استبندي اخير مبنا قرار گرفت دسته در اين پژوهش
   شود. مي مفهومي پرداخته

  

  روندها روش تحليل منطقي فر

اظهار  . اونامد مي» استعاليي«يا » روندها تحليل منطقي فر«باقري روش تحليل منطقي را روش 
 كه شرط شود يمبه اين منظور استفاده تر آن  رونده در شكل كميا روش تحليل يا برهان فر كه كند يم

شود  دو مرحله انجام مي دررونده به طور معمول ا حليل فرد. تشواي بشري معين  ق يافتن تجربهامكان تحق
  . ردك يگذار نامتعيين شرط الزم  و ها توصيف توان آنها را تحت عنوان كه مي

شود. ويژگي اين پديده چنان است كه ما آن را به  اي توصيف مي نخست پديده  توصيف: در مرحله )1
اي  اي طبيعي، تجربه تواند پديده مي رد بحثپديده مو كنيم. صورت امري اجتناب ناپذير تجربه مي

  يا امري زباني باشد.دروني، 

مورد توصيف بتواند   آنكه پديده شود براي مطرح مي سوالاين  ،مدو  تعيين شرط الزم: در مرحله )2
هاي مورد بحث اموري  هايي براي آن الزم و ضروري است. شرط وجود داشته باشد، چه شرط يا شرط

  هستند. با بررسي تجربي مشخص شوند، بلكه اموري پيشينينيستند كه  تجربي
با توجه به اينكه گام نخست مربوط « :كند يمبيان رونده چنين ا درباره اعتبار نتيجه تحليل فر باقري

به توصيف امري است كه وجود آن براي ما اجتناب ناپذير است، هنگامي كه شرط الزم آن را مشخص 
تحليل،   . پس اعتبار نتيجهكند يممورد نظر به شرط الزم آن نيز سرايت   پديده كنيم، قطعي و يقيني بودن مي

با اين حال، نتايج  ).138 ، 1389باقري،  به نقل از 1997(كالرك، .» نخست آن است  وابسته به اعتبار مرحله
   .قرار گيرد تواند مورد چالش رونده ميا تحليل فر

ي زير اساس آن برهاني به صورت كلر توان ب نجام شد، ميرونده اا سرانجام، هنگامي كه تحليل فر
 .شرط الزم براي رخ دادن (الف) اين است كه (ب) موجود باشد. (الف) رخ داده است دهيپد بيان نمود:
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 را رونده در فلسفه تعليم و تربيتا تأكيد بر استفاده از روش تحليل فر. (ب) بايد موجود باشد نبنابراي

  ).1389باقري،  به نقل از 1997(كالرك،  مالحظه نمود» مدو  مرتبهپژوهش « توان در تعبير مي

  

  روش تحليل زباني و مفهومي
زبان و مفاهيم است و بدين طريق موضوعي   زباني قائل به تحليل به اضافه مطالعه  ديدگاه فلسفه

  ). 1376عطاران، ي و سازد (باقر براي فلسفه و اساسي براي نقش انتقادي و ايضاحي فيلسوف فراهم مي
تواند سه صورت داشته باشد: الف) تحليل مفاهيم تربيتي در زبان  تحليل زباني در تعليم و تربيت مي

تعليم و ي و رسمي بيت، ج) تحليل مفاهيم در زبان فنعادي، ب) تحليل مفاهيم در زبان متعارف تعليم و تر
از  مقصود .ن زبان مرسومي است كه بين مردم جامعه رواج داردمنظور از زبان عادي در اينجا، هما تربيت.

ه پردازان و فيلسوفان تربيتي نيست، بلكه زباني زباني است كه زبان نظري نيز زبان متعارف تعليم و تربيت

هاي  شايد بتوان گفت زبان شعارها و استعاره. برند هاي تربيتي به كار مي است كه مردم عادي در زمينه
زبان انديشمندان،  ناظر بر زبان رسمي تعليم و تربيتهمچنين،  .بان متعارف تعليم و تربيت استتربيتي، ز

پردازان و فيلسوفان تربيتي است. زباني كه در متون تربيتي و در محاوره بين متخصصان تربيتي رواج   هنظري
  ).1389باقري،  دارد (

رويكرد تحليلي بر اساس نگاه هر رويكرد  توان براي رويكرد استنتاجي و ، ميبر مالحظات فوقا بن
تعليم و تربيت، وظايف و   به فلسفه و دانش، نقش فلسفه در تعليم و تربيت، چيستي و هدف فلسفه

مربوط به هر  يها مشخصه ،هر رويكرد  هاي مورد استفاده روشي و روش هايهكاركردهاي آن، مفروض

    .ده استشنشان داده ) 1در جدول (الصه به طور خ ها مشخصهاين . آورد به دسترا  رويكرد
     
  

  تعليم و تربيت   معرِّف رويكرد استنتاجي و رويكرد تحليلي در فلسفه يها مشخصه: 1جدول
  

ها مشخصه  رويكرد تحليلي رويكرد استنتاجي 

ــفه   ــه فلســفه و فلس نگــاه ب
  تعليم و تربيت

هـاي متـافيزيكي،    نظريـه فلسفه مركب از 
شود  فتي تلقي ميخالقي و ارزشي و معرا

  اي از دانش و معرفت است . و شاخه
اي خـاص   فلسفه تعليم و تربيت نيز شاخه

  شود. مي تلقياز معرفت 

  شود. فلسفه به عنوان يك روش تلقي مي
طور غالب محدود به كار علـم تجربـي در نظـر گرفتـه     ه دانش ب

  شود. مي
  شود. مي تلقيفلسفه تعليم و تربيت يك روش 
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ــفه در  ــش فلس ــيم و نق تعل
  تربيت

ي، ســ هــاي كــالن هســتي شنا    ديــدگاه
ــت ــشنا معرف ــشنا ي و ارزشس ــا و س ي مبن
ــت ــا دالل ــي از آن يه ــتنتاج   تربيت ــا اس ه

وجـود يـك مكتــب    ،د. بنـابراين شـو  مـي 
ــه    ــده كـ ــه شـ ــيش پذيرفتـ ــفي از پـ فلسـ

ــا آمـــوزه ــتنباط و تربيتـــي از آ يهـ ن اسـ
  د، مفروض است.استخراج ش

ي مفـاهيم و قضـايايي   نقش فلسفه محدود به تحليـل و روشـنگر  
تعلـيم و تربيـت بكـار گرفتـه       است كـه در زبـان مـورد اسـتفاده    

تربيتـي كـه منتظـر     يها گزارهوجود مفاهيم و  ،شود. بنابراين مي
  تحليل و روشنگري هستند، مفروض است.

چيســتي فلســفه تعلــيم و   
  تربيت و هدف آن

فلسفه تعليم و تربيت همـان تفسـير متـون    
يتـي اسـت و هـدف    ه تربديدگافلسفي از 

ــوانين و آن كشــف و اســتنتا ج اصــول، ق
طبيعت انسان، جامعه و   بارههايي در هنظري

جهان و نيز چيستي، چرايـي و چگـونگي   
  .باشد يمتربيت 

فلسفه تعليم و تربيت به معني تعليم و تربيـت و كشـف و تفسـير    
مفاهيم موجود در گفتار و كردار تربيتي ناظر است و هـدف آن  

موعه فراگير از حقايق مفهومي درباره آمـوزش و  ايجاد يك مج
تربيـت و  خص شدن مفاهيم و قضاياي تعليم و پرورش و نيز مش

                                        .باشد  كاربرد و استعمال آنها مي  نحوه

ــايف و كاركردهــاي   وظ
  تعليم و تربيت   فلسفه

ــا و   ــي، تجويزهـ ــال تربيتـ ــدايت اعمـ هـ
ــتورالعمل ــا دسـ ــه  هـ ــر اينكـ ــي بـ                   يي مبنـ

كاران تعلـــيم و تربيـــت  دســـت انـــدر 
ــوص تعيــين اهــداف، محتــوا و    در خص

هاي تعليم و تربيت چه بايد بكنند و  روش
به تجويز احكام  ،چه نبايد بكنند. بنابراين

ــه ــي   درج ــك م ــاركردي   ي ــردازد و ك پ
  دستوري دارد. -توصيفي

و تربيـت، تحليــل  ت فلســفه تحليلـي تعلـيم   فعاليـ  نيتـر  شـاخص 
كلـي و نظـري    يهـا  هيـ نظروجـود آوردن  ه مفاهيم است و از بـ 

تربيتـي و   هاياقعيتمفاهيم و ونقد  كند. تحليل و خودداري مي
و كــاركردي  اسـت  آن  وظيفـه  نيتـر  مهـم هـا   نقـد و بررسـي آن  

  تحليلي دارد.-توصيفي

آنچه كه به لحاظ روشـي  
در فلسفه تعلـيم و تربيـت   

  .مفروض است

ي به اصول منطق و استنتاج قضاياي پايبند
ــتفاده از    ــا اسـ ــتوري بـ ــيفي و دسـ توصـ

  هاي منطقي به ويژه منطق صوري. گزاره
  ه بر عمل (تربيتي)مقدم بودن نظري

مختلـف آموزشـي و    يهـا  نـه يزمهاي تحليلي در استفاده از ابزار
  .پرورشي به منظور تحقيق و بررسي روابط داخلي آنها با هم

 -و دانش انسان از خالل دستاوردهاي اوتحليل ماهيت شناخت 
نمـادين قانونمنـد هسـتند و     يهـا  نظامدستاوردهايي كه مبتني بر 

  ه.ن مقدم بودن عمل(تربيتي) بر نظريبنابراي

هاي مـورد اسـتفاده    روش
  در فلسفه تعليم و تربيت

كـه مقدمـه    استنتاج به روش قياس عملي
ه ارزشـي اسـت كـه    كبري آن  يك قضي

  صـغري آن   است و مقدمه »بايد« متضمن
توصـيفي و نتيجـه قيـاس عملـي      اي يهقض

ــت و     ــي اس ــميم عمل ــك تص ــه ي ــاظر ب ن
  بنابراين تجويزي است.

ابزار منطق   ها به واسطه تحليل منطقي كه در آن مفاهيم و گزاره
  شوند. شان وضوح بخشيده مي نمادين و ارجاع به ساختار منطقي

قضاياي تربيتي در سـه   مفاهيم و سازي روشنتحليل زباني كه به 
ي تعلـيم و  ي، زبان متعارف و زبـان رسـمي و فنـ   زبان عاد  حيطه

  .پردازد يمتربيت 
كلمـات و عبـارات،    متـرادف تحليل مفهـوم در بافـت، بررسـي    

تحليل بر حسب مفهوم متضاد و بر حسب شبكه معنايي از ديگر 
  فنون در روش تحليل مفهومي است.
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   ي و تحليلي در مراحل مختلف تحقيقجهايي براي رويكرد استنتا شاخص
  

يكرد به دست آمده براي رو يها مشخصه، با نظر به شود يم) مالحظه 2چنانكه در جدول (
  ، مراحل مختلف تحقيق در فلسفه تعليم و تربيت مورد بررسي قرار گرفت.استنتاجي و تحليلي

  
  با توجه به رويكرد استنتاجي و تحليلي تعليم و تربيت   : مراحل مختلف تحقيق در فلسفه2جدول           

 

انجام مراحل  رويكرد استنتاجي رويكرد تحليلي

 تحقيق فلسفي

تحليل مفاهيم و قضايايي كـه در زبـان تعلـيم و تربيـت     
 يهـا  تيـ واقعوجود دارد و تحليـل و بررسـي اعمـال و    
 تربيتي موضوع مناسب براي تحقيق است.

ــتبيــين يــك گــزاره، نظرو انتخــاب، توصــيف  ــا ي ه ي
ــدگاه ــت دي ــتخراج دالل ــا و  ، اس ــره ــول،  -عناص اص

ــوا و روش  ــداف، محت ــا اه ــدوين    -ه ــا ت ــي و ي تربيت
هـا و   هـاي تربيتـي از همـان گـزاره     ها و نظريـه  ديدگاه

هـاي متـافيزيكي موضـوع مناسـب تحقيــق را      ديـدگاه 
 .دهد يمتشكيل 

انتخاب موضوع 
 مناسب تحقيق

ــان  ــاظر بــر روشــن شــدن مســائ  مســألهچــارچوب بي ل ن
شناسـي               مفهومي در تعليم و تربيـت و نيـز پيشـبرد روش   

 باشد. تحقيق مي

                 د:شـو  ن مـي به دو صورت تـدوي  مسألهچارچوب بيان 
درباره انسان و جهـان و...   يكيزيمتاف يها مفروضه) 1

هاي آن براي  دنبال استنتاج داللته و ب استمفروض 
هاي تربيتي مفروض  گزاره )2باشد.  تعليم و تربيت مي

هـا  ل استنتاج مبـاني فكـري و فلسـفي آن   دنباه و ب است
  .هستند

  مسأله انيب
 

، هـا  گـزاره مفاهيم،  نقد تحليل ور اهداف تحقيق مبني ب
  شود. تربيتي پرداخته مي يها تيواقعبراهين، شعارها و 

كشف و استنتاج نكاتي درباره  بر اهداف تحقيق مبني
گي تربيت از اصول، قوانين و گونچيستي، چرايي و چ

هايي درباره طبيعت انسان، جامعه و جهـان و يـا    هنظري
هـاي   كشف و استنتاج مباني فكري و فلسفي از گزاره

  تربيتي است.

  هدف تحقيق

هاي مربوط به تعليم و  به تحليل مفاهيم و گزاره ها سوال
كاربرد اين مفـاهيم و    تربيت و نيز مشخص كردن نحوه

 يهـا  تيواقعاعمال و وضوح بخشي ا در زبان و ه گزاره
 تربيتي ناظر است.

بـه توصـيف و تبيـين چيسـتي و چگـونگي       يها سوال
همچنين توصيف و هاي متافيزيكي  ها و گزاره ديدگاه

 چگونگي ارتباط آنها با تعليم و تربيت ناظر است.

 تحقيق يها سوال

  طور عمده از نوع تحقيقات بنيادي است.ه نوع تحقيق ب
  رونده).ا روش تحليل منطقي (تحليلي فر

روش تحليل مفهومي در سه حيطـه زبـان عـادي، زبـان     
 متعارف و زبان رسمي و فني تعليم و تربيت.

  طور عمده بنيادي است.ه ب نوع تحقيق
(الگـوي پـيش   روش استنتاج به صورت قياس عملـي  

  باشد. مي رونده و پس رونده)
 

 نوع و روش تحقيق
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كاربرد آنها   تربيتي و نحوه يها گزارهتعريف مفاهيم و 
به عرضه احكام درجه دو  ،به عبارت ديگر .شود يمبيان 
 پردازد. مي

 يهـا  دسـتورالعمل هدايت اعمال تربيتـي، تجويزهـا و   
يـان تعلـيم و تربيـت در    مبنـي بـر اينكـه معلمـان و مرب    

هـاي تعلـيم و    خصوص تعيين اهداف، محتـوا و روش 
در نتـايج   نبايـد بكننـد   چـه و ت چـه بايـد بكننـد    تربي

بـه تجـويز    ،. بـه عبـارت ديگـر   شـود  يمـ تحقيق ظاهر 
 پردازد. احكام درجه يك مي

  نتايج تحقيق

   

  هاي دكتري ايران ختي موجود رسالهوضعيت روش شنا
  

شناختي تحقيقات  وضعيت موجود روش ،با نظر به رويكردهاي استنتاجي و تحليليدر اين پژوهش، 
توصيف و  نتايج به دست آمده از مورد بررسي قرار گرفت.فه تعليم و تربيت انجام شده در حوزه فلس

  :باشد يمبه شرح زير  )1375-1385هاي دكتري فلسفه تعليم و تربيت ايران ( ي رسالهستحليل روش شنا
عنوان  واين است كه موضوع  مطالعههاي مورد  ي رسالهسروش شنا نكات قابل مالحظه دريكي از 

ق رويكرد محق در عمل،  . امادارداشاره مثال، رويكرد تحليلي  طوريكرد خاص، به تحقيق به يك رو
ق گنجد، اما محق قالب يك رويكرد ميدر  تحقيق تنها عنوان در مواردي نيز .را بكار گرفته است يديگر

يب هاي الزم براي ترك كار برده است. اين در حالي است كه پيش شرط هدر عمل، تلفيقي از چند رويكرد ب
هاي مورد استفاده با هم دو يا چند رويكرد واضح و مشخص نيست، زيرا ممكن است مباني رويكرد

عنوان مورد نظر با هدف كلي تحقيق و نيز  ها رسالهدر بيشتر به طوركلي،  گاه متضاد باشند.متفاوت و 

  تحقيق تناسب داشت. يها سوال

توان  آنچه كه در زير آمده است، ميمانند ه »تبيين«و  »توصيف«ي كه براي هايريفبه تع ا توجهب
  :اند پرداختهتحقيقاتي كه ناظر بر تبيين هستند، بيشتر به توصيف گفت 

پردازد و در مورد علّت وجودي آن  تنها به چگونگي آن مي ق، در توصيف يك موضوع يا پديده، محق«
   .)142، 1384ر،(دالو.» آيد به عمل نمي كند و هرگز تبييني در مورد علّت آن بحث نمي

گشايش و بسط آنچه كه جهت ايجاز مبهم   عبارت است ازتبيين در فرهنگ توصيفي علوم تربيتي، 

تاريخي، تحليلي يا  به صورتات يك شيء، يك پديده يا رويداد يا خصوصي مانده و نيز شرح
» چرايي«ي پاسخ به سؤال در پ تبيين،  :مده است چنين آ نيز  در تعريفي ديگر )؛1378(فرمهيني فراهاني، سببي

  .)1380نه دليل (فرامرز قراملكي، آن است و در واقع بيان علّت پديدار است
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به  نظران صاحبانتخاب افراد و  مورد پژوهش،  يها موضوعبر اساس رويكرد استنتاجي از جمله 

 . اما،باشد ا مينه فكري و فلسفي آ يها مفروضههاي تربيتي و يا استخراج مباني و  منظور استنتاج داللت
نبوده به عنوان موضوع تحقيق انتخاب مناسبي  شود كه افراد انتخابي پژوهشگر ي اوقات مشاهده ميگاه

  است.

هايي با عمق و غناي  ديدگاه ازافراد مورد نظر پژوهشگر  بود كهمناسب خواهد  زمانيانتخاب  اين
  يك محتوا يا نظريه يدر صورتوه براين، عالآثار تربيتي باشند.  همچنين دارايو  برخوردار بودهفلسفي 

ي ها موضوعحاليكه در .داشابهام ب تا حدي دارايمناسبي براي روش تحليل يا تبيين باشد كه  گزينهتواند  مي
  د. بودنروشن و خالي از ابهام   تقريباً انتخاب شده

با  اسب عنوان تحقيقبه عدم تن توان يم ها شناختي قابل مشاهده در رساله روشهاي از ديگر اشكال
مراجعه به محتواي متن به منظور فهم آن و نيز وجود  ضرورتنارسا بودن عنوان تحقيق و  پژوهش،روش 

هاي تحقيق در فلسفه تعليم  از روش پژوهشگر . عدم فهم دقيقاشاره نمود توان يمتحقيق  يها سوالابهام در 

  د. شها مشاهده  ت كه به وفور در رساله، اشكال اساسي ديگري اسامناسبو تربيت و انتخاب روش ن
  

  نتيجه گيري

تواند رويكرد  نمي ييبه تنهاهيچ يك از رويكردهاي فوق  كهگفت توان  مي آنچه گذشت با نظر به

مكمل  تحقيق هاينقصتوانند با توجه به فراخور بحث در جهت  و اين رويكردها مي جامع و كاملي باشد
رويكردي مبني بر استفاده از رويكردهاي   واند چشم اندازي پيرامون ارائهت نتايج حاصله مييكديگر باشند. 

  مختلف و نيز به فراخور موضوع، در تحقيق حاصل كند.  هايهمختلف تحقيق، به درج
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