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 چکیده

 
تـاریخ و  «درونی شده معلمان و مربیان از تجربـه تحصـیل در رشـته     اصلی این پژوهش، روایت فهم هدف

به این  یابی دستبراي  .باشد یم راستاي نقش فلسفه تربیت در تحول عملکرد آنان در» فلسفه تعلیم و تربیت

بـا اسـتفاده از    نفر از  معلمان و مربیان دوازده فهم بهره گرفته شد و و روایتی ينگار ستیزهدف از روش 

 تـایج ننگاري، بازیـابی و روایـت شـد.    هاي خودزیستساختاریافته، مصاحبه روایتی، گزارشمصاحبه نیمه

آفـرین دربـاره   انگیز و روایت شوقچنین فهمی، واجد دو روایت غمنشان داد که  ها تیرواحاصل تحلیل 

پـردازان  هـایی بـراي فیلسـوفان و نظریـه    پیشـنهادي  ،پـژوهش  يها افتهی درتأمل  . بانقش فلسفه تربیت است

پردازي شدن از کرسی نظریهر . اندکی دوارائه شد تربیت از یک سو و معلمان و مربیان آن، از سوي دیگر

پـردازان  زنده و پویاي فیلسوفان و نظریه يفهم ورزازدحام مدرسه و  انتزاعی دانشگاه، حضور در میدان پر

کـالم ایـن پـژوهش در گفتگـو بـا       اصـل  و مسائل عینی و ملموس فضاي کالس درس، ها دغدغهتربیت با 

و نویسـندگی، سـخن دیگـر ایـن      يفلسـفه ورز ه آوردن بـ و و روزمرگـی و ر  یتأمل یبآنهاست. پرهیز از 

  باشد. پژوهش در گفتگو با مربیان و معلمان می

  تحول ،فلسفه تربیت ،فیلسوفان تربیت ،معلمان ،ينگار ستیزهاي کلیدي: واژه

                                                
 myaridehnavi@gmail.com ،باهنر کرمان دیدانشگاه شه اریاستاد.  1

  .در تحول عملکرد آنان تیفهم معلمان از نقش فلسفه ترب تیو روا ينگار ستیز ).1392(مراد ، يدهنو ياری
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  مقدمه

ظام تعلیم و تربیت هستند. اهمیت جایگاه و نقش معلم در فراینـد تعلـیم   نترین عنصر معلمان، اساسی

تمـام   و کفایـت او، آیینـه   ییکـارا معلـم،  « مهرمحمدي در بیان آن معتقد اسـت کـه  تا آنجاست که  و تربیت

گونـه تغییـر و   هـیچ  چنـان کـه  ). 1379 ،رئـوف » (.هر نظام آموزش و پـرورش اسـت   ییکارانماي کفایت و 

ــا در کــالس درس بگــذارد و در ذهــن و ضــمیر  تحــولی در تربیــت، نمــی ــدون اجــازه آموزگــار پ ــد ب           توان

معلم به هـر نـوع تغییـر و     1تن زدنیا  تن دادنمعیار عمل و  آموزان و متربیان، ریشه بدواند و ثمر دهد.دانش

 تربیتی خـاص  باشد. خواه از آن آگاه باشد یا نباشد. این فلسفهتربیتی خاص او می تحولی در تربیت،  فلسفه

آمـوز،  ماهیـت آدمـی و دانـش    ماننـد وناگون تربیـت  هاي گدانش و باورهاي آموزگاران درباره مؤلفه شامل

هـا  باشد که حاصل انباشـت سـال  می غیره چیستی تدریس و تربیت، امور ارزشی خوب و بد، رسالت معلم و

 ویـژه، بخـش اساسـی ایـن فلسـفه      ). بـه 2004، 2تجربه و تحصیالت رسمی و غیررسمی آنهاست (کورتاجن

هـاي تعلـیم و تربیـت اسـت کـه در کسـوت       دربـاره مؤلفـه   معلمـان  3هاي شخصـی نظریه در بر دارنده تربیتی

      شـود و مبنـاي عمـل آنهـا در فراینـد تربیـت قـرار       هاي غیررسمی آنان از تجربه و زندگی پدیدار میآموخته

ایشـان   یتـ یفلسـفه ترب بیشـتر آن بخـش از    ،). به عبارت دیگر، مبنـاي عمـل معلمـان   1389گیرد (ایروانی، می

هـاي  هاي دانشگاهی آنها در رشتهباشد نه دانش و آموختههاي شخصی آنان میحاصل نظریه خواهد بود که

  شان.تخصصی و تربیتی

توانـد باعـث   دارد که می فراوانیهاي بالقوه تربیت یکی از قلمروهاي معرفتی است که قابلیت فلسفه

 آوردره. 4ا را بهبود و تحـول بخشـد  تربیتی معلمان شود و عملکرد آنه هاي فلسفهفرضایجاد و پاالیش پیش

عمـل تربیـت را    تأمـل بـودن  نیـاز از  توان تصورهاي ساده و خام معلمان از سادگی و بـی فیلسوفان تربیت می

متنفذ و پنهان آن را آشکار سازد و در آنها این بینش را ایجاد کند کـه تعلـیم    فلسفی هايو الیه آشفته سازد

 فلسـفه کـه  رسـد  ا، به نظـر مـی  ام). 1390ماند (باقري، عنکبوت می ن و بافتن، به خانه ساختتأمل یبو تربیت 

آفرین خود بخش و تحولهویت بالقوه، در عمل نتوانسته است نقش ز این توانا يبرخوردار با وجودتربیت 

علـیم و  فلسـفه ت « دارد یمـ بیان  5را در ذهن و چشم مربیان و معلمان به شایستگی ایفا کند. چنانکه جان الیاس

                                                
  ) اقتباس شده است. 1389از باقري (» تن دادن و تن زدن«اصطالح .  1

2 . Korthagen 
3 . personal theory 

به تفصیل بیان » ؟چرا معلمان به آموختن فلسفه تعلیم و تربیت نیاز دارند«. روشنگري هاي فلسفه تربیت براي معلمان در مقاله  4

  .1387، بهار 1، سال بیست و چهارم، شماره شده است. ر.ك: فصلنامه تعلیم و تربیت
5 . Elias 
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هاي اخیر با مشکل رو به رو شده است. گاه بسیار فلسفی شده اش در سالتربیت در ارائه نقش یا نفوذ واقعی

کوشـد بـا آنهـا مـرتبط شـود، در ایجـاد       شود و زمانی که میارتباط میبی اندرکار دستو در نتیجه با مربیان 

). همچنـین،  17، 1385(ضـرابی،  » .مانـد مـی هاي فلسفی ناکـام  تعادل میان این وظیفه و اجراي درست روش

گویـد و نگـران آینـده آن    آور فلسفه تعلیم و تربیت سخن مـی کننده و مالل) از ماهیت کسل1985( 1هاملین

). در این راستا، شاید بهتر باشد که به سراغ خـود مربیـان و معلمـان تعلـیم و تربیـت      48، 1376است (باقري،

  شان بشنویم.فلسفه تربیت در انبان دانش تربیتی برویم و روایت آنان را از نسیم

این پژوهش کیفی و بومی در نظر دارد تا سفري به دنیاي ذهن و ضمیر مربیان و معلمـان تربیـت در   

نظـر و   آن در منظومـه  يره آوردهـا فلسـفه تربیـت و    ایران داشته باشد و با آنان به گفتگو بنشیند کـه اصـوالً  

تحصیل در رشـته   است؟ به عبارت دیگر، آموزگاران با گذر از تجربه خورداربرعمل آنها از چه جایگاهی 

نظر و عمل خـود   آن در ایران، نقش آن را در تحول ره آوردهايتاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت و آشنایی با 

تحـول  سـند  « ماننـد آن  آوردهـاي رهو امیدي به نقش فلسفه تربیت و  باورکنند؟ آیا آنان چگونه ارزیابی می

در تحول عملکـرد خـود و تعلـیم و تربیـت ایـران دارنـد یـا نـدارد؟ آیـا حاصـل           » بنیادین آموزش و پرورش

    و فیلسـوفان تربیـت در بـازار عمـل مربیـان و معلمـان، خریـدار و بهـایی دارد؟ آیـا          اسـتادان دسترنج و تأمل 

ایـران، در تـرازوي نظـر و عمـل     و فیلسوفان تربیت در نظام آموزش و پـرورش   استادانآفرینی فلسفی تحول

  معلمان و مربیان، از وزنی برخودار است؟

 

  روش پژوهش 

هـاي  باشـد. از میـان روش  هـاي تربیتـی مـی   در پژوهش 2، رویکرد کیفیاصلی این پژوهش رویکرد

استفاده شده است. » 4يگر تیروا«و » 3ينگار ستیز«هاي مختلف مطرح در دامن رویکرد کیفی، از روش

یک یا چند نفر را در یک  شده کسبهاي کند تجربهتالش می پژوهشگر، ينگار ستیزوهش در روش پژ

کنـد و معنـایی بیـرون کشـیده را عرضـه بـدارد (بازرگـان،         يساز یمعنمعین بازنمایی کرده و از آنها  حیطه

د از خواهد تا تجربه خـو در روش پژوهش روایتی، نخست پژوهشگر از افراد مورد پژوهش می ).68، 1387

مورد پژوهش را در قالب یک قصه یا حکایت که مشتمل بر فراز و فرود تحول درونی و بیرونی آنها  پدیده

). 2007، 5معنایـابی کند(وبسـتر و مرتـوا    کند تا ایـن رخـدادهاي مهـم را   تالش می آنگاه .باشد، بیان کنندمی

                                                
1 . Hamlyn 
2. qualitative approach 
3 . biography 
4 . narrative research 
5 . Webster and Mertova 
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در رشـته تـاریخ و فلسـفه تعلـیم و      تحصیل معلمان ضمن توصیف تجربه شددر این پژوهش تالش  ن،یبنابرا

  تربیت، فهم آنان از نقش فلسفه تربیت در تحول عملکردشان، بازنمایی و روایت شود.

، 1سـاختاریافته تواند از ابزارهاي مختلفی چـون مصـاحبه نیمـه   گر مینگار و روایتپژوهشگر زیست

پاسـخ بـراي گـردآوري    ز بـا  هـاي کتبـی  ، پرسـش هـا  نوشـته  دسـت ، 3هـا نگاري، خودزیست2مصاحبه روایتی

هاي غنی پژوهشی استفاده یابی به دادهها براي دستاین شیوه اطالعات استفاده کند. در این پژوهش از همه

تـاریخ و فلسـفه تعلـیم و     نفر از معلمـان شـاغل بـه تحصـیل در رشـته      دوازدهمورد پژوهش،  شد. افراد نمونه

باشـند یـا   نامـه خـود مـی   اند و اکنون مشغول نگارش پایـان ذارندهباشند که ترم سوم این دوره را گتربیت می

تجربـه  ها گذرد. این افراد، کسانی هستند که سالآموختگی آنها در این رشته میحداکثر یک سال از دانش

رود با گذشت در مقاطع مختلف تحصیلی آموزش و پرورش ایران را دارا هستند و اینک انتظار می سیتدر

هاي دولتی، با ماهیـت  آموختگی) در رشته فلسفه تربیت در یکی از دانشگاهشان (یا دانشصیلسه ترم از تح

پاسـخ کـه از   ز هـاي کتبـی بـا   هـایی از پرسـش  . نمونـه باشـند  آن آشنا شده آوردهايرهرشته فلسفه تربیت و 

فلسفه تربیت  نگاري انتقادي درباره نقشصورت خودزیسته معلمان خواسته شد تا تجربه تحصیل خود را ب

  :باشند یمبه شرح زیر در تحول عملکردشان، بیان نمایند 

ü    توانسـته  من معلم اینک پس از تحصیل در رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت اذعان دارم که ایـن رشـته

ه مـن ایـن تغییرهـا را بـ     يهـا  مهـارت و  ها نگرشها، در مجموعه شناخت ها، بینش نتوانسته استیا  است

 که ..... وجود آورد

ü  ام تر باشد و عمل تربیتـی براي من مربی و  معلم جذاب توانست یمفلسفه تعلیم و تربیت در صورتی بهتر

 را متحول سازد که ......

ü  هـاي فلسـفه تربیـت در ایـران ایـن      نقدهاي وارد به فیلسوفان تعلیم و تربیت و کتاب نیتر مهمبه نظرم من

 است که ......

ü  امیدي به فلسفه تربیت و تولیـدهاي نظـري آن (مثـل سـند تحـول بنیـادین        تواننمی یا توانمیبه نظر من

 آموزش و پرورش) به تغییر و تحول آموزش و پرورش ایران داشت زیرا .......

ها، از معلمان و مربیان خواسته شد تا نخست حکایت چگونگی انتخـاب رشـته و   در قسمت مصاحبه

کننـد.آنگاه، فــراز و فـرود فهـم خودشــان از نقـش فلسـفه تربیــت در      و ورودشـان بـه فلسـفه تربیــت را بـازگ    

                                                
1 .emi structure interview 
2 . narrative interview 
3. autobiography 
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هاي مرتبط تالش نمود تا زمینه واکـاوي  عملکردشان را بیان نماید. در این راستا، پژوهشگر با پرسیدن سؤال

هـا و تـدوین رونوشـت    عمق تجربه تحصیل آنها را در رشته فلسفه تربیت فراهم سازد. بعد از انجام مصـاحبه 

دسـت آمـده مـورد    ه نگاري انتقادي معلمـان و مربیـان، اطالعـات بـ    آنها و دریافت گزارش خودزیست اولیه

  گذشته غنا یافتند.مربوط هاي هاي پژوهشتحلیل و بررسی قرار گرفتند و با کمک یافته

 

  هاي پژوهشیافته

ریافته، سـاختا دسـت آمـده از مصـاحبه نیمـه    ه حاصل معنایابی و تحلیـل اطالعـات بـ    زیرهاي روایت

نگـاري معلمـان و مربیـان دربـاره نقـش فلسـفه تربیـت در تحـول         هاي خودزیستمصاحبه روایتی و گزارش

  باشد.عملکردشان می
  

  انگیز نخست: روایت غم

  »دانشگاه و بیگانه با پیچ و خم تربیتطلب اتاق دنج راحت :تربیتفیلسوف «

  »ملاي رها از کمند ععار زیبا و نظریهش :تربیتفلسفه«
  

انگیز نخست از فهم معلمان و مربیان درباره نقش فلسفه تربیت در تحول عملکرد آنـان و  غم روایت

هـا فاصـله اسـت.    معلمان، فرسنگ »عمل«فیلسوفان تربیت و  »نظر«فرایند تربیت حکایت از آن دارد که میان 

آفـرین و  د و سـتدي تحـول  کننـد کـه دا  گویی آنان در دو جزیره متفاوت و دور از هم زندگی می چنان که

شود و نه عمل پخته می کوره عمل معلمباشد. نه نظر خام فیلسوف تربیت در برقرار نمی ها آنمیان  گرشپاالی

  شود.کور معلم از پرتو نظر فیلسوف بینا می

رش آموزش و پرو دربارهکند و فقط به ذکر شعارهایی اش را با مدارس قطع میاستاد فلسفه تربیت رابطه«...

فکر کند.... استادان دانشگاه، هیچ وقـت خـود درصـدد تأسـیس      به عملیاتی بودن آن آنکهبدون  ،پردازدمی

طورکلی، اتاق دنج دانشگاه، جاي راحتی براي آنهاست. پس چه ه ب.. فلسفی خود نیستند. افکاراي با مدرسه

  ).1(معلم شماره  ...»ندازندیبدلیلی دارد که خود را به زحمت 

هـا را نـاچیز کـرده    بردن نظریـه ر کاه ها با واقعیت، امکان بهاي درس و فاصله نظریهایط واقعی کالسشر«...

تربیتی در عمل معلمان بسیار  آفرینی نظریهاست.... تجربه نگارنده مبین این حقیقت تلخ است که سهم نقش

معلـم  »(تـی پیونـد نخـورده اسـت....    تربیت بـا عمـل تربی   که در جامعه ما، فلسفه رسد یمناچیز است....به نظر 

  ).2شماره 
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هاي مختلف آموزش و پـرورش را دارد و  سال سابقه خدمت در قسمت بیست و یکاین معلم، که 

هاي کشور است، در مورد ادعـایش ایـن شـاهد را مثـال     اینک مدیر گروه آموزش ابتدایی در یکی از استان

 هـا  هـدف یی در شوراي عالی آموزش و پرورش، این دوره ابتدا يها هدفزند که گویا پس از تصویب می

د و آن شـ صورت پوسترهاي زیبایی قاب گرفته شد و بر سینه دیوار اتاق آموزگاران دوره ابتدایی نصـب  ه ب

دارد کـه بارهـا هنگـام بازدیـد از مـدارس و حضـور در جمـع معلمـان از آنـان          را مزین نمود. ایشان بیان می

کنند، اما این پرسـش بـه   و شان را بازگمصوب و مزین اتاق يها هدفد از خواسته است که حداقل پنج مور

یافته است! او نگران است که سرنوشت مشابهی در انتظار سند ندرت، جوابی از انبان معرفت آموزگاران می

کتابخانـه مـدارس، جـایی دور از دسـت والـدینش یعنـی        تحول بنیادین آموزش و پرورش باشد و در قفسـه 

  تربیت، زندانی شود! فیلسوفان

هـاي تربیتـی، دیـدگاه معلـم     قابلیت عملی کم، زبان سنگین و عدم تعلـق عـاطفی معلمـان بـه نظریـه     

عملکرد فلسفه تعلیم و تربیت کشور ما فقط محـدود  «باشد. دیگري درباره نقش فلسفه تربیت در عمل او می

آموزش و پرورش مشـغول بـه کـار هسـتم،      سالی که بنده به عنوان یک معلم در دههاست و در این به نظریه

هـاي  آمـوزان در موقعیـت  وقتی مـا معلمـان بـا دانـش     ام...ها را خیلی کم رنگ دیدهکاربرد عملی این نظریه

ها، هاي دانشگاهی، پاسخ گوي نیازهاي ما نیستند... این نظریهشویم که آموختهمختلف مواجهیم، متوجه می

خصوص براي خودم به عنوان ه ها بعاطفی به آنها تعلق خاطر ندارند و نظریه قابل فهم نیستند، معلمان از نظر

  .)3معلم شماره »(اي ندارند.......یک معلم، هیچ جاذبه

آل و واقعیـت عمـل   معلم دیگري ضمن اذعان به فاصله زیاد میان فلسفه تربیت به عنـوان یـک ایـده   

منـد اسـت.   هاي ضمن خدمت معلمـان، گلـه  دوره هاي نظريفایده بودن بحثآوري و بیتربیت، از کسالت

-، بـه جـرأت مـی   گذراندمهاي ضمن خدمت زیادي را من خود به عنوان یک معلم تازه کار که کالس«....

  ).4معلم شماره »(ساعت مفید بیشتر نداشت.... صدساعت دوره ضمن خدمت،  ششصدتوانم ادعا کنم که از 

همکـاران خـود، بـه کنایـه، نقـدي بـر       ر من همدلی با نظر سایدر دامن همین روایت غالب، معلم دیگري ض

هـاي پژوهشـی   هـا و پرسـش  و فیلسوفان تربیت در ایران دارد و بِستر رویش دغدغه استادانپژوهشی  کارنامه

به نظـر مـن تـا زمـانی کـه همـه       «... داند. هاي عمل تربیت در کالس درس میآنها را مسائلی دور از واقعیت

 کارنامـه  کـردن  نیسـنگ شان از پژوهش در ایـن رشـته، تنهـا    جویان تحصیالت تکمیلی هدفو دانش استادان

فالسـفه   :علمی خودشان باشد، این فلسفه دردي از مسائل آموزش و پرورش جامعه ما را دوا نخواهد کـرد.. 

  ). 5معلم شماره »(اند!...هایشان نوشتهاند در کتابهرچه را خواب دیده
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هاي تربیتی فیلسـوفان تربیـت   ري در رشته فلسفه تربیت اذعان دارد که نظریهآموخته دیگمعلم دانش

گشاي مسائل پیچیده شب تاریک و پرچالش عمل تربیت باشد. چـه، بـذر   تواند راهاز اتاق دنج دانشگاه نمی

اي زایا و پرتوافکن منجـر شـود،   تواند به رویش نظریهخاطرات دور دوران مدرسه یک فیلسوف تربیت نمی

. «... ندازدیبها و مسائل عینی عمل تربیت همواره در داالن قلم فیلسوف تربیت، طنین بلکه الزم است دغدغه

نظـر   کـه  یپردازي تربیتی کرد. کسـان توان بدون اطالع و فقط صرف خاطرات مدرسه نظریهاز دانشگاه نمی

هـاي عینـی   باشـند و واقعیـت  مختلف کالس درس، حضور داشته  يها مکانکنند، الزم است در پردازي می

  ).6معلم شماره »(عمل تربیت را درك کنند....

  

  معلمان زمینی!: مریخی فیلسوفان

هـاي تربیتـی   هـا و فلسـفه  مربی و معلم با سـابقه دیگـري، هـم از زبـان سـنگین و دشـوار فهـم نظریـه        

نـد فیلسـوفان تربیـت از    کافزاید که با خواندن آنها احسـاس مـی  مند است و میلهگ فیلسوفان تربیت به شدت

ها و کتـب فلسـفه تربیـت، ثقیـل و مشـکل      زبان نظریه«... اند. کره مریخ، معلمان زمینی را مخاطب قرار داده

دانم چرا آنهـایی کـه تحصـیالت و مـدرك     گوید!...نمیاست گویی یک نفر از کره مریخ، با من سخن می

  ).7معلم شماره »(نویسند...قدر سنگین و دشوار مین باالیی دارند، ای

  

  آفرین دوم:شوق روایت

 انگیز معلمان و مربیـان از نقـش فلسـفه تربیـت، آنهـا راوي حکـایتی شـوق       س روایت کالن غمدر پ

و فیلسـوفان تربیـت مایـه خرسـندي اسـت.       اسـتادان که براي  تندیتربآفرین از تجربه تحصیل در رشته فلسفه 

یرهاي ماندگار بینشی و نگرشی فلسفه تربیت در انبـان مولـود   اغلب مربیان و معلمان نمونه این پژوهش از تأث

  گویند. شان سخن میعمل

اي را براي ادامه تحصیل انتخاب کنم، همین رشته فلسـفه تربیـت خواهـد بـود..     اگر دوباره بخواهم رشته«... 

ب بدهـد و بگویـد   هـایم جـوا  کرد نه این که به سـؤال د هاي مرا زیاتحصیل در آن برایم مفید بود...اما سؤال

داشـتنی، قابـل هضـم و اسـتفاده بیشـتر      هاي تربیت اسالمی بـرایم دوسـت  ها و بحثچکار باید بکنم.... درس

آموزان، احتـرام  بود... عذاب وجدان و مسئولیت معلمی را در چشم من دوچندان کرد... در برخورد با دانش

).  ایـن  5معلـم شـماره   »(ر من تـأثیر گذاشـت...  به شخصیت آنها، صادق بودن با خویشتن، و ... بر عمل و نظ

دانـد و  هـا و مسـائل فلسـفی نـدارد و آنهـا را ابتـر مـی       معلم همان کسی است که نگرش مثبتی نسبت به بحث

  »اند...هایشان نوشتهاند در کتابفیلسوفان هرچه را خواب دیده«... گوید جسورانه می
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هـا  سابقه کار از مفید بودن و کاربردي بودن بحث مربی و معلم ریاضی دیگري با حدود پانزده سال

گویـد و مثـالی از   اي سـخن مـی  هاي تربیت اسالمی دوران تحصـیلش در زنـدگی شخصـی و حرفـه    و درس

البالغـه (نامـه   هایش از درس تربیت در نهـج که او توانسته است با آموخته زند یمدار خود مشکل آموزدانش

هـاي فلسـفی بـرایش اسـتفاده     ها و بحـث . اما ایشان هم معتقد است که درس)، او را راهنمایی تربیتی کند31

هـاي تربیـت اسـالمی و سـخن و     بحـث «... است.  کردن بودهچندانی نداشته و بیشتر در حد گذراندن و پاس

بخش بوده است. مواردي چـون کنتـرل خشـم،    اي الهاممان، بارها در زندگی شخصی و حرفهاستادان منش 

هایی است که فلسـفه  آموزان و ... از مثالاز خطاي دانش غفلتآموزان، و عزت انسانی دانشحفظ کرامت 

هـاي فلسـفی   عملکرد من تأثیر گذاشته است.... جایی احساس نیاز به کاربرد مباحث و نظریه و تربیت بر من

  ).8معلم شماره ....»(منبرد یپشاید من به عمق فهم و استفاده آنها  ،اي نداشت. البتهبرایم فایده نکردم و

اگـر دوبـاره    «معتقد اسـت بود، معلم و مربی دیگري که آگاهانه رشته فلسفه تربیت را انتخاب کرده 

کـرد، از تحصـیل خـود در فلسـفه تربیـت راضـی       خواست ادامه تحصیل دهد، همین رشته را انتخاب مـی می

آگـاهی  یـت بـراي یـک معلـم، خـود     است و معتقد است که در مواردي چون پی بردن به اهمیت فلسـفه ترب 

آموز، افزایش آگاهی نسبت به مسـائل آموزشـی و   نسبت به میزان تأثیرگذاري یک معلم بر شخصیت دانش

ــر نگــاهپرورشــی،  ــر عملکــرد او پیامــد مثبــت داشــته اســت. ایــن معلــم،   تغیی                معلمــی و ...، فلســفه تربیــت ب

شناسی آمـوزش و پـرورش و   هاي جامعهد و اذعان دارد که درسباشآموخته لیسانس رشته الهیات میدانش

             آمـوزش   يکتـاب محـور  ریزي درسـی بیشـتر بـراي او جـذاب و قابـل اسـتفاده بـوده اسـت. ایشـان از          برنامه

هاي متعدد در این دوره کتاب استادانکند که محور کار مند است و پیشنهاد میلههاي فلسفه تربیت گدرس

  ).9(معلم شماره  »بسنده کردن به یک کتاب. فقطه باشد ن

متعـالی   يهـا  هـدف معلم و مربی دوره دبیرستان دیگري هم از نقش مثبت فلسفه تربیـت در ترسـیم    

گوید. او ایـن تـأثیر را در حـوزه بیـنش و نگـرش      دهی به آن سخن میاندیشه و جهت کردن قیعمبراي او، 

تربیـت در عملکـرد عینـی او در مدرسـه تـأثیر مسـتقیم چنـدانی        کند و معتقد است که فلسـفه  خود حس می

  ).6(معلم شماره  نداشته است

               آمـوزان را بـه یـک چشـم    همـه دانـش   ،نگریسـت. دیگـر   تـوان  یماي دیگر نیز به تعلیم و تربیت به گونه«... 

انـد را بـیش از پـیش در    س شدهاي وارد کالهاي فردي آنان و این که با چه تجربه زیستهنگرم و تفاوتنمی

معلـم  . ...»(هـا  مهارتتر عمل کرده است تا در زمینه نظر دارم. البته این رشته در ایجاد شناخت و بینش موفق

  باشد. ها اظهارهاي معلم دیگري از نقش فلسفه تربیت در تحول عملکرد او می). این10شماره 
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  تحول بنیادین آموزش و پرورش اعتمادي معلمان از سنداعتقادي و بیبی روایت
  

هـاي آموزشـی و تربیتـی نظـام     سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به مثابه فلسفه راهنماي فعالیـت 

هـاي حـوزه علـوم تربیتـی چـون فلسـفه       جمعی گروهـی از متخصـص   باشد که به همتتعلیم و تربیت ما می

تأیید و تصویب توسط دبیرخانه شـوراي   ریزي درسی تدوین شده است و پس از طی مراحلتربیت و برنامه

هاي آن قرار عالی انقالب فرهنگی، براي اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابالغ شده است و مبناي فعالیت

). معلمان و مربیان، این متولیان واقعی عمل تربیت 1390گرفته است (سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، 

اند. هاي ضمن خدمت با محتواي آن آشنا شدهها و دورهنامهی چون بخشهایدر جامعه ما، کم و بیش از راه

در ضمن این پژوهش، پژوهشگر از معلمان و مربیان خواسته است تا نظر و برداشت خود را در مـورد نقـش   

  شان بیان نمایند.این سند در محیط کاري »آفرینیتحول«

ش و پرورش حکایـت از حقیقتـی تلـخ دارد.    سخن معلمان و مربیان درباره سند تحول بنیادین آموز

و متخصصان  استادانفرساي گروهی از آفرینی این سند که حاصل دسترنج و تأمل طاقتبه تحول بیشتر آنها

 شـرایط دور از ه دانند که بـ گرا میفلسفه تربیت است، اعتقاد و اعتمادي ندارند. آنها این سند را بسیار آرمان

د کـه چـرا صـدا و آواي معلمـان و     هسـتن  مند گلهمعلمان و مربیان، باشد. ربیت میهاي تعلیم و تواقعی محیط

مربیان، این متولیان واقعی تربیت در داالن قلم فیلسوفان و متخصصان این سند طنین نیانداخته و شنیده نشـده  

  است. 

هد و شـنواي ایـن   ؟ مـن و همکـارانم شـا   نشده استچرا در راستاي تنظیم این سند از معلمان نظرخواهی «... 

توانـد معلمـان مـورد نیـاز آینـده بـراي       ایم. دانشگاه فرهنگیان با کادر سابق خود هرگز نمینظرخواهی نبوده

تحقق این سند را پرورش دهد. بسیاري از معلمان سابق مراکز تربیـت معلـم کـه اینـک بـر کرسـی تـدریس        

بـراي ایـن کـار را ندارنـد... تحـول در نظـام        اند، بینش و دانـش الزم مدرسان فعلی دانشگاه فرهنگیان نشسته

شـود...براي تحقـق سـند تحـول، زیربنـاي الزم دیـده نشـده اسـت... بسـیار          نامه ایجاد نمـی تربیت ما با بخش

  ).9معلم شماره »(است...اقبال و استقبال معلمان و مربیان از آن بسیار کم است.... نانهیب خوش

گونـه شـروعی بـراي بسترسـازي     زیرا هـیچ  ؛ت که نشانه نزدن استسند تحول بنیادین، سنگ بزرگی اس«... 

در حـال  منـد اسـت کـه    شود...اجراي آن نیازمند نیروها و معلمان متخصـص و عالقـه  تحقق آن مشاهده نمی

  ).5معلم شماره »(توان آنها را در مجموعه آموزش و پرورش یافت....به سختی می حاضر
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-همکار من در زنگ تفریح از مخالفت خود با آن سخن می هفتاند... همه نیافتنیآن دست يها هدف«... 

خواهـد  زیرا معلمی که به آن اعتقاد نـدارد، چگونـه مـی    ؛توان داشتآفرینی آن نمیگویند. امیدي به تحول

-موجب تحقق آن شود...اگر نظام آموزش و پرورش ما بخواهد دچار تغییر و تحول مثبتـی شـود، ابتـدا مـی    

اي نداشته باشد، حتی در ین تغییر در معلمان ایجاد شود... معلمی که باور و اعتقادي به طرح و برنامهبایست ا

  ).7معلم شماره »(اي مواقع با دیدي منفی به آن بنگرد، به یقین در عمل عامل بدان نخواهد بود...پاره

-دور اتاق دانشگاه نمـی  دریچه آرمانی است... تنها از يها هدفرسد که متکی بر یک سري به نظر می«... 

کـاش در مدرسـه بودیـد تـا رونـد معکوس[بـا شـعارها و         پردازي کـرد... اي توان براي کالس درس، نظریه

  ).6معلم شماره »(دیدید....هاي مکتوب] جریان تربیت را میآرمان

  

  هاي پژوهشتأملی بر یافته

حکایـت از آن   یت در تحـول عملکـرد آنهـا   فلسفه تربانگیز معلمان و مربیان از نقش هاي غمروایت

مهرمحمـدي   ؛1388یا جدایی میان نظریه و عمل در تربیت (ایروانی،  1جهانی شکاف اغلبدارد که مشکل 

رسد در نگـاه متولیـان   دیگر، به نظر می است. به عبارت تر) در منظر معلمان و مربیان جامعه ما پررنگ1387

            ، آنچـه کـه بـر عمـق ایـن جـدایی      ایـن  ، بسی ژرف اسـت. بـا وجـود   ما، عمق این دره میهنعمل تربیت در 

درخـت نظـر و    زایـا در پیکـره   و فیلسوفان تربیت به این گسست استادان یکم توجهتفاوتی یا افزاید، بیمی

و فیلسوفان تربیت دربـاره ایـن مسـئله مهـم،      استادانشمار هاي انگشتباشد. پژوهشبومی ما می عمل تربیت

ارشـد و رسـاله    کارشناسـی  نامـه دوره پایـان  پانصـد ، از میـان  طور نمونهشاهدي است بر این حقیقت تلخ. به 

ــش ــري دان ــا ســال    دوره دکت ــران ت ــت در ای ــفه تربی ــته فلس ــان رش ــدود و 1388آموختگ ــداد بســیار مح                  ، تع

 ،(یـاري دهنـوي و همکـاران    اند!تهشماري به بررسی و واکاوي رابطه نظریه و عمل در تربیت پرداخانگشت

و  اسـتادان هـاي  هـا و پـژوهش  دغدغـه  پژوهشی کـه آیینـه   -هاي علمیها و مجلهفصلنامه مروري بر ).1389

 !کندغریب بودن این مسئله را هم تصدیق می ،فیلسوفان تربیت است

 کسـانی  همـه بر و چندجانبـه اسـت کـه نیازمنـد همکـاري      عمیق امري زمانتحلیل و درمان این درد 

پـرداز  تربیت سهمی دارد. خواه در کسـوت فیلسـوف یـا نظریـه     شان در فراینداست که به نحوي نظر یا عمل

بـه تنهـایی و از یـک منظـر      ،معلم و مربی، خواه در مقام متولیان تربیت معلـم و... لـذا   تربیت، خواه در جامه

  توان مسئله را دید و درمان کرد.نمی

                                                
1 . gap 
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هایش از معنایابی و روایت فهم معلمان از نقش فلسفه تربیـت  یافته براساس، این پژوهش از یک سو

پردازان تربیت دارد و از سوي دیگـر، از آنجـا کـه    در تحول عملکردشان، پیشنهادي براي فیلسوفان و نظریه

آموختگان فلسفه تربیت است که به تازگی به جرگـه فیلسـوفان تربیـت پیوسـته     مؤلف این پژوهش، از دانش

  است، پیشنهادي از این منظر براي معلمان و مربیان دارد.

  

  و نویسندگی مربیان و معلمان يفلسفه ورز :1مربیگري فیلسوفان

شان درباره ماهیت و نقش فلسفه تربیـت بیـان   هاي غالب مربیان و معلمان از فهمدر روایت چنان که

مسـائل و عمـل    اه براي گشـودن کـالف پیچیـده   دور اتاق دانشگ توان تنها از دریچهرسد نمیشد، به نظر می

پردازي کرد. پیچیدگی و چندگانگی مسائل عمل تربیت در کالس درس چنان تربیت نسخه نوشت و نظریه

شـوند و بـذر   فیلسوف تربیـت اسـیر نمـی    در تور صیادي فهمالیه است که از دریچه دور اتاق دانشگاه، د چن

-زیسـته دانـش   بازسازي و یـادآوري تجربـه   رویانند.سوف تربیت نمیپرداز و فیلتأملی بارور در ذهن نظریه

شدن دوردست با مسائل پیچیده ا آشن نحوههمین  وایتگرآموختگی مؤلف این مقاله در وادي فلسفه تربیت ر

و هاي تحصیل رسمی من در فلسفه تربیـت فاقـد حـداقل د   تعلیم و تربیت است. به عبارت دیگر، انبان تجربه

شاید بدیهی باشد که  و تنفس در فضاي کالس درس و همزیستی به یک معلم و مربی است!ساعت زیستن 

هـاي  نظریـه  ،هـاي عینـی معلمـی و مربیگـري    شدن دوردست با مسائل پیچیده و دغدغها آشن نتیجه این گونه

 ه بهایی کـم بگفتند،  چنان کهگشاي عمل تربیت نباشد و در بازار عمل مربیان و معلمان، تربیتی باشد که راه

  خریدار نداشته باشند. 

هاي تربیتی از سوي توجه به این حقیقت از یک سو و نگاهی به تاریخ آموزش و پرورش و نظریهبا 

پرداز و فیلسوف تربیـت بـا مسـائل واقعـی و     زنده نظریه يفهم ورزو  يدست ورز که رسددیگر، به نظر می

یونـد نظریـه و عمـل در تربیـت گـام بـردارد. اغلـب        ملموس معلمی و مربیگري راهـی باشـد کـه در مسـیر پ    

هایشـان،  ند که انبـان تجربـه  هست آفرین تاریخ تعلیم و تربیت کسانیپردازان بزرگ و تحولفیلسوفان و نظریه

پرداز و مربی بـزرگ  ) نظریه1746 -1827(2هاي معلمی و مربیگري است. یوهان پستالوزيسرشار از تجربه

                                                
پردازان تربیت با مسائل عینی و ملموس و زنده و پویاي فیلسوفان و نظریه يفهم ورزآرمان . مربیگري فیلسوفان تربیت، نهایت  1

اي و شخصی، رسیدن و پرداختن به است. اگرچه با وجود شرایط امروزي زندگی حرفه» عمل تربیت«واقعیت هاي چندالیه 

نها بیان ضرورت و ترسیم چنین آرمانی است. چنان نماید، اما داعیه این پژوهش تچنین آرمانی براي فیلسوفان تربیت دشوار می

اندیشی و تدبیریابی جمعی که در مقاله بیان شده است، چگونگی قدم زدن در پرتو چنین آرمانی و رسیدن به آن نیازمند چاره

  است.
2 . Pestalozzi 
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هایی از این قبیل فیلسوفان و )، فیلسوف و مربی شهیر امریکایی، نمونه1854-1952( 1سوئیسی و جان دیوئی

هایشـان  شـان بـه راحتـی توانسـتند بـا اندیشـه      زمـانی  د که مربیـان و معلمـان دوره  هستن پردازهاي تربیتنظریه

  ). 1388زاده، کار گیرند (نقیبه هاي تربیتی بهمدلی کنند و آنها را در محیط

ما،  رشته فلسفه تربیت در میهن اران آموزشی و پژوهشیذگشد که متولیان و سیاستشاید مناسب با

و دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی ایـن رشـته بـا        اسـتادان زنـده   يفهم ورزو  يدست ورزتدبیري براي این 

مسائل واقعی و ملموس معلمی و مربیگري بیندیشند. چگونگی این تدبیر خود نیازمند فهـم ضـرورت آن در   

معرفت فـردي مؤلـف ایـن مقالـه خـارج       تواناندیشی جمعی است که از مان رشته فلسفه تربیت و چارهگفت

معلمـان و مربیـان،    »عمـل «فیلسـوفان تربیـت و    »نظـر «رسد که در رخداد رخنه جدایی میان به نظر می است.

م معلمـان و مربیـان از   ، به فهفاصله اندازعد این دخالت یک بمعلمان و مربیان هم به سهم خود دخیل باشند. 

گردد. از فحـواي کـالم معلمـان و مربیـان تربیـت چنـین       می پردازان تربیت برفیلسوفان و نظریه ماهیت نظریه

آنهـا  » عملی نبودن«دانند و تنها با چوب هاي تربیتی را از یک قماش مینظریه شود که آنها همهمعنایابی می

بلکـه   ،نیسـتند » دسـتورالعمل «هـاي تربیتـی از جـنس    که همه نظریهحالی ر رانند. درا از حوزه عمل خود می

 طـور نمونـه،  باشـد. بـه   اي در تربیـت مـی  بینش و نگرش نسبت به مسـئله  دادننقش و رسالت برخی از آنها، 

درباره مراحل رشد شناختی کودکان، راهنماي مستقیمی براي عمل تربیتـی نیسـت    2شناسی پیاژهنظریه روان

یابـد. بـه عنـوان    فلسفه تربیت بیشتر مصداق می يها بحث). این مسئله درباره ماهیت و 154 ،1388(ایروانی، 

هـاي پنهـان   فـرض شناسی فلسفه تربیت در راسـتاي روشـنگري پـیش   شناسی و معرفتهاي انسان، بحثنمونه

از » دسـتورالعمل  مهارت یا«انتظار ارائه  ،شناسی نظر و عمل معلمان و مربیان است. لذاشناسی و معرفتانسان

ضـرورت   ،سـت. از ایـن رو  ه آنهابدگمانی نسبت ب در نتیجه، فهم نادرستی از ماهیت آنها و ییها بحثچنین 

تغییـر   لکردشـان ها و باورهاي معلمان و مربیان درباره نقش نظریه و فلسـفه تربیـت در عم  فرضدارد که پیش

  یابد و اصالح شود.

به فهم خـود  ور و تداوم جدایی میان نظریه و عمل در تربیت عد دیگر نقش معلمان و مربیان در ظهب

ایسـتا و مکـانیکی بـه عمـل      نگـاه مربیان و معلمـان   بیشترگردد. میر تربیت ب مربیان از ماهیت عمل معلمان و

دسـت  ه در دانشـگاه و بـ   یتـ یترب هیـ نظردارنـد کـه جایگـاه تولیـد      عقیـده تربیتی خود دارنـد. چنـین کسـانی    

دانش متکی بر پـژوهش  «دیگر، آنها قائل به دیدگاه  . به عبارتباشدپردازهاي تربیت میهمتخصصان و نظری

                                                
1 . Dewey 
2 . Piaget 
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اي هستند. معلمان و مربیان معتقد به چنین دیدگاهی، نقشـی بـراي خـود در تولیـد دانـش حرفـه      » 1دانشگاهی

ا چنـین بـاوري   ). بـ 34، 1387داننـد (مهرمحمـدي،   کننده مـی مصرف بلکه خود را کامالً ،تربیتی قائل نیستند

گشاي قدم به قـدم مسـائل تربیـت    پردازهاي تربیت راههاي فیلسوفان و نظریهاست که آنها انتظار دارند نظریه

تأمـل  ایـن تولیـدهاي نظـري دانشـگاهی     تغییر، تعدیل یـا اصـالح   درباره  بدون آنکهدر کالس درس باشد و 

ــکن ــراي  ن ــرار اســت ب ــه تربیــت کــردن «د. گــویی ق ــوف»کارخان ــده مهندســان ، فیلس ــا و نگــريهمــه آین ه

 تربیـت، همـه  » پویـاي « از فراینـد  »ایسـتایی «اند. بدیهی است که بـه چنـین تلقـی    انجام دادهرا  ها یابی تیموقع

  شوند.رانده می» نبودن یعمل«هاي تربیتی با چوب نظریه

متربـی کـه قـرار     آمـوز و معطوف به دانش عمل تربیت و پیچیده ریناپذ نیتعتوجه به ماهیت پویا، با 

معلمـی و مربیگـري    هاي تربیتی خاموش شـود، جامـه  ها و نظریهسنگین طرح او در سایه» اراده« نیست شعله

. با چنین کند یباز مشان سازد و چتر تأمل و تدبر تربیتی بر عملعامالن تربیت را آشفته می یتأمل یب خواب

» 2دانش متکـی بـر پـژوهش کـالس درس    «د به دیدگاه تلقی از عمل تربیتی است که برخی متخصصان معتق

در تولیـد دانـش تربیتـی قائـل      همتـایی  هستند. حامیان این دیدگاه، براي معلمان و مربیان نقش حساس و بی

هاي واقعـی و  هاي شهودي معلمان و مربیان از موقعیتها و دریافتکنند که بصیرتهستند. آنها استدالل می

ایـن رویکـرد،    حامیـان تربیتـی از سـوي معلمـان اسـت.      يورز هینظرمیرمایه براي ملموس تربیت، بهترین خ

صـاري و  حداننـد، بلکـه منتقـد جـدي نگـاه ان     تربیتی تولید شـده در دانشـگاه نمـی    نیاز از دانشمعلمان را بی

فلسـفه  دعـوت معلمـان و مربیـان بـه      ).34-35، 1387 ،يمهرمحمـد باشـند ( کننده یک سویه آن میمصرف

، سالحی است کـه روزمرگـی و   يفلسفه ورزگیرد. در دامن همین دیدگاه صورت می نویسندگی و يورز

زدگـی و  کنـد و شـگفت  ایستا به عمل تربیت و رخدادهاي پیرامون آن را از معلمـان و مربیـان دور مـی    نگاه

           فـرا  یـده تربیـت   عـاملی کـه آنهـا را بـه تأمـل بیشـتر در واقعیـت پویـا و پیچ         ؛آوردتحیر برایشان به ارمغان می

 نخسـت، از منظـر دیـدگاه   تواند کارکردي چندگانه داشـته باشـد.   . نویسندگی معلمان و مربیان میخواندیم

هاسـت (بـاقري،   سـتر رویـش اندیشـه   نوشـتن، ب شناسی هرمنوتیکی، نوشتن بعد از تأمـل نیسـت. بلکـه    معرفت

تواند زمینه تأمل و تفکر بیشتر آنهـا  می به خودي خود معلمان و مربیان قلم شدن). از این رو، دست به 1386

تواند زمینه خودآگاهی آنها را نسـبت بـه   چنین عملی می آنکهویژه ه را نسبت به مسائل تربیت فراهم سازد. ب

سـتر  توانـد ب معتقد هستند، را مهیا سـازد. چنـین خودآگـاهی مـی     آنه ب نا آگاهانهیا  آگاهانهفلسفه تربیتی که 

  ن را ترسیم نماید.پاالیش آ

                                                
1 . university gronded knowledge 
2 . classroom gronded knowledge 
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هاي دیریاب معلمی و مربیگري از دیگر کارکردهاي نویسندگی معلمان ها و پیچیدگیثبت ظرافت

شـان بـا عمـل تربیـت و مسـائل آن در      زنـده  يزیـ درهـم آم تواند باشد. معلمان و مربیان به دلیل و معلمان می

هاي دیریاب معلمی و ل و پیچیدگیهاي اصیسرشاري از تجربه  سرچشمههاي تربیتی، کالس درس و محیط

کنـد. بـه قـول    هاي تربیتی کارآمد ایفاي نقـش  تواند به مثابه خمیرمایه تولید نظریهباشند که میمربیگري می

). ثبـت و خـوانش ایـن    136 ،1390فاضـلی، »(.هاستاز معناها و تجربه همدرسه به مثابه میدانی انباشت«فاضلی 

معلمـان و  و آشـنایی دانشـج   توانـد زمینـه  ت عمـل و محـیط تربیـت، مـی    ماهیـ  ينما قتیحق هاي اصیلتجربه

اهم سازد و بـذرهایی بـارور در    دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته فلسفه تربیت را با هویت عمل تربیت فر

    ذهن فلسفی آنها بیفشاند. دشت

ایفـاي نقـش    توانـد زمینـه  ، مـی هدر نهایت، نویسندگی معلمان و مربیان در عرصـه ارتباطـات امـروز   

را فراهم سازد.گذري بر عملکرد معلمان و مربیان در تـاریخ تربیـت   » معلمی به مثابه مصلح اجتماعی«مجدد 

هاي فرهنگی و اجتماعی دوره هایی، معلمان و مربیان از عامالن و پیشگامان تحولدهد که در دورهنشان می

فعـال داشـتند، در    يحضـور  هـا  حزبن، معلمان در ، در دوره مشروطه و بعد از آنمونهر طواند. به خود بوده

هاي سیاسی و اجتماعی معطوف به انقالب اسالمی هم جنبش ملی شدن صنعت نفت، در تظاهرات و فعالیت

شـان در  خـدمت صـادقانه  بـا  نقش معلمان پررنگ بوده است. بسـیاري از معلمـان و مربیـان در دوره کنـونی     

 .)120 ،1390فاضـلی، اند(فرهنگـی چشـمگیري شـده    يها تحولاعث روستاها و مناطق دورافتاده و محروم ب

توانـد بـه   نظیري است که مـی بی ویژه فضاي مجازي اینترنت، امروزه وسیلهه فناوري اطالعات و ارتباطات ب

گذاري عمل فرهنگی و اجتماعی آنها را از مرزهـاي یـک جامعـه    اثرنویسنده، دامنه موج  همت قلم معلمان

  را جهانی سازد. فراتر ببرد و آن

یـک دانشـجو و معلـم خـوش ذوق در      ی و اجتمـاعی اقـدام  توان بـه تحـول فرهنگـ   در این راستا می

روستاي محروم دهکهان از توابع شهرستان کهنوج استان کرمان اشـاره کـرد. فـرزاد میرشـکاري، بـا هـدف       

اتـاقی کوچـک بـا دیوارهـاي      در يا کتابخانـه اندازي آموزان روستاي زادگاه خود، اقدام به راهتشویق دانش

آموز دختر که نـام هـر سـه فاطمـه     پوشی حصیري کرده است. سه دانشخشت و گلی، سقفی چوبی و کف

کتـاب اهـدایی خـود بـانی      چهلشوند و کتابخانه با از اولین اعضاي فعال و متولی این کتابخانه می ،باشدمی

هاي مردمـی و نهادهـا بـراي تجهیـز     جذب کمک . میرشکاري، به منظور  تشویق وکند یمشروع به کار آن 

در روسـتا و شـهرهاي دور و    زمـان  هـم کنـد و  اندازي میراه» هاکتابخانه فاطمه«این کتابخانه، وبالگی با نام 

خوانـد. ایـده جالـب و نیـت خـالص ایـن       می هاي مردمی را به همکاري این مرکز فرهنگی فرانزدیک، نهاد
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افزاید و بسیاري از افراد خیر و نیکوکار از سراسر ایران و حتی این وبالگ میمعلم به تدریج بر خوانندگان 

افزارهـاي آموزشـی،   هـا، فـیلم و نـرم   انـواع کتـاب  ماننـد  هاي فرهنگـی خـود   کمک،ایرانیان خارج از کشور

انـه  کنند. حتی نیکوکار تهرانی، هزینـه سـاخت یـک کتابخ   اهدا می» هاکتابخانه فاطمه«را به  غیرهو  تاپ لپ

شـان،  هـا، در کتابخانـه  شود. فاطمهخانه ساخته میپردازد و این کتابعمومی را در این روستاي  محروم می

هـاي  دهند. اینک تعداد کتـاب آموزان روستایشان انجام میکارهاي فرهنگی متعددي براي کودکان و دانش

هاي ادبـی و فرهنگـی کـه بـه     شخصیتنسخه رسیده است و بسیاري از  دو هزاربه حدود » هاکتابخانه فاطمه«

اند، در مسافرتشان به استان کرمان، بازدیـدي از   آشنا شده» هاکتابخانه فاطمه«آفرین نحوي با حکایت تحول

چنـدي   چنـان کـه  سـتایند.  ها را میفرزاد میرشکاري و فاطمه کنند و همتخشت و گلی می خانهاین کتاب

(برگرفتـه از   ترگ را ستوداي این اقدام فرهنگی سحسینی، در نامه محمدد پیش، وزیر فرهنگ و ارشاد، سی

  .)1هاوبالگ کتابخانه فاطمه

به قلم معلـم مصـلح،   » معلم جنوبیز هاي یک سربایادداشت :ترین مدرسه دنیاقصه کوچک«کتاب 

از  آفرین دیگري اسـت کـه ثمـره نویسـندگی او    عبدالمحمد شعرانی، حاوي روایت بسیار خواندنی و تحول

» 2بـاد دیر تـش «آموز و در اوج محرومیت، در وبالگ دانش چهاراي با تنها اش در مدرسههاي معلمیتجربه

جهـان  «است که به سان فرزاد میرشکاري، تحول فرهنگی و اجتماعی بزرگی را در روستاي بسیار کوچک 

 چنـان کـه   جهانی نموده اسـت. گري او  را ح در بندر دیر رقم زده که اینک آوازه معلمی و مصل» آباد کالو

  ).1390زنند (شعرانی، داخلی و خارجی بوشهر، سري به مدرسه کوچک و جهانی او می گردشگراناغلب 

آفـرین باشـد. از ایـن روسـت کـه ایـن       کـارکردي چنـین تحـول   د تواند واجنویسندگی معلمان و مربیان، می

اصیل خود را قدر بدانند و بـا   هاي زیستهیر تجربهنظکه سرمایه بی خواند یفرا مپژوهش، معلمان و مربیان را 

 اش را دوچندان سازند. نگارش آن زمینه تأثیرگذاري

 
  گیرينتیجه

شـان نسـبت بـه نقـش فلسـفه تربیـت در تحـول عملکـرد آنـان، نغمـه           روایت معلمان و مربیان از فهم

                  کنـد. معلمـان و مربیــان،   مـی دیگـر و بــه زبـانی دیگـر بـازگو     ر در تربیـت را بـا  » نظـر و عمـل  «جـدایی تلـخ   

هـاي واقعـی   فلسفه تربیت از مسائل ملموس، عینی و دغدغه استادانپردازان و گزیدن فیلسوفان، نظریهدوري

دانند. تأمل بـر  محیط تربیت می» بطن زرخیز«هاي آنها در نظریه» بودن میعق«دلیل  نیتر مهمکالس درس را 

                                                
1 . http://www.kfatemeha.blogfa.com 
2 . http://www.dayyertashbad.blogfa.com 
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اي دارنـد.  سـزایی در رخـداد چنـین رخنـه    ه داد که هر یک از این دو گروه، نقش بـ  هاي پژوهش نشانیافته

فلسـفه بـه میـدان    » تلسـکوپ «دانشگاه و نگریسـتن بـا    پردازي انتزاعی در اتاقثمره چسبیدن به کرسی نظریه

خواهـد بـود.   » عمـل تربیـت  «تـوي  در هاي تـو پرازدحام کالس درس، فهمی دور دست و سطحی از واقعیت

خـام  بـه همـان انـدازه    » فلسفه تربیت و نویسندگی«دن بر صندلی چوبین کالس درس و فرار از لمی کهچنان 

حضـور در میـدان   «پـردازي،  تربیت است. انـدکی دورشـدن از کرسـی نظریـه    » نظر و عمل«پیرامون  یشیاند

طیـف  ، سـخن ایـن پـژوهش بـه     »عمـل تربیـت  «ترگ و پیچیـده  هاي سزنده با واقعیت يفهم ورزو » مدرسه

بر تصورهاي ساده » فلسفه قلم«زدن با  فلسفه تربیت است. برخاستن و قدم استادانپردازان و فیلسوفان، نظریه

، سخن دیگر این پژوهش به طیف معلمان و مربیان پویا در میدان عمل تربیـت اسـت.   »نظر و عمل تربیت«از 

، این پژوهش درصدد تعمیم نتایجش به هر نوع پژوهش کیفی به مانندالزم به یادآوري است که  ،در نهایت

پـردازان تربیـت   فیلسوفان و نظریه يفلسفه ورزفهم کل جامعه معلمان و مربیان ایران از نقش فلسفه تربیت و 

هاي دیگري از فهم معلمـان و نظـر فیلسـوفان تربیـت     باشد. چه بسا پژوهش کیفی دیگري، واجد روایتنمی

  درباره این مسئله باشد.
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