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سخن سردبیر :برخی مالحظات فلسفی در پژوهشهای تربیتی
دکتش یحیی قائذی
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گشچِ پظٍّؾّای تشتیتی طیف ٍػیعی سا تِ خَد اختصاف هیدٌّذ ،اها ایي چٌذ پشػؾ اػاػی ،تِ ًظش هی-
سػذ کِ تِ ّوِ آىّا هشتَط تاؿذ.
 .1آیا پظٍّـگش تشتیتی تایذ فلؼفِای داؿتِ تاؿذ تا تتَاًذ پظٍّؾ خَد سا تِ خَتی اًجام دّذ؟ آیا ّرش پرظٍّؾ
تایذ یا هیتَاًذ خَد تٌیاد تاؿذ ٍ ّش کغ کِ اص ساُ تشػذ هیتَاًذ آى سا اًجام دّذ؟ آیرا هریترَاى اص پظٍّـرگش
حشفِای حشف صد؟
 .۲آیا سٍؽ ٍ تؼلط تش آى کافی اػت تا یک پظٍّؾ تشتیتی تِخَتی اًجام ؿَد؟
 .۳هحتَای پظٍّؾ (ادعاّایی کِ تَلیذ هیکٌذ) تا چِ اًذاصُ قَت ٍ کیفیت آى سا تعشیف هیکٌذ؟
 .۴اًؼاى ٍ تشتیت اٍ چَى هَضَع پظٍّؾ تا چِ اًذاصُ پظٍّؾّای تشتیتی سا هتفاٍت هیکٌذ؟
اص ًظش هي داؿتي فلؼفِ یا دسک فلؼفی تشای ّش پظٍّـگشی الصم اػت .دسک فلؼفیً ،حَُ ًگشیؼتي ها سا ترِ
جْاى ،اًؼاى ٍ اسصؽّا ؿکل هیدّذ ٍ تِ ها هیگَیذ کِ چگًَِ جْاى ساتکراٍینً .گراُ هرا ترِ ایري عٌاصرش ٍ
تشًـاًذى ٍ تشکـاًذى یک یا چٌذ تا اص آىّا تش عٌصشّای دیگش ًحَُ کاٍیذى ها سا هتاثش هی ػاصد .ایي پٌذاس کِ
ها دس پذیذ آهذى جْاى ًقـی ًذاسین دس تشاتش ایي پٌذاس کِ ها دس ػاختي جْاى ًقـی اػاػی داسین گًَِ کاٍیذى
سا هؼیش هی دّذ .آًکِ خَد سا چَى پظٍّـگش تیًقؾ هیداًذ تالؽ هیکٌذ اثش خَد سا دس پظٍّؾ کاّؾ دّذ
ٍ آًکِ خَد سا ًقؾگَى هیداًذ خَد سا دس هشکض پظٍّؾ قشاس هی دّرذ .ایريکرِ جْراى سا ػشاػرش رٌّری ٍ یرا
هفَْهی تذاًین ٍ یا هلوَع عیٌی ًحَُ کاٍیذًؾ چَى پظٍّـگش ،گًَاگَى خَاّذ ؿذ .کؼری کرِ ًگراّی ترِ
جْاى ٍ اًؼاى ًذاسد حتی اگش پظٍّؾ کٌذ ًتایجؾ پا دس َّاػت ًِ خَد هیداًذ تِ کجای ایي ؿة تیشُ تیاٍیضد
قثای طًذُ خَد سا ٍ ًِ ًتایجؾ دس جایی خَاّذ ًـؼت .ایٌکِ ادعا هیؿَد ًترای ایري ّورِ پرظٍّؾ ٍ هقالرِ
هـکلی اص هـکالت تـش سا حل ًوی کٌذ ،دػت کن تخـی ًاؿی اص ّوریي تریفلؼرفِ ای اػرت .گشچرِ یرک
 .1داًـیاس داًـگاُ خَاسصهی

ب

یحیی قائذی

ػخي ػشدتیش :تشخی هالحظات فلؼفی دس پظٍّؾ ّای تشتیتی

پظٍّؾ قشاس ًیؼت ّوِ دسد ّای تـش سا یکجا دسهاى کٌذ اها دػت کن تایذ دسد ،هـکل یا پشػؾ پظٍّـگش سا
فشًٍـاًذ .هشادم اص دسد یا هـکل ّن فقط جٌثِ کاستشدی ٍ هلوَع ًیؼت تلکِ داؿتي هؼالِ یا پشػـی اػاػری
اػت ّش پشػؾ اػاػی یا هؼالِ ،دسدی اػت دس رّي کِ تشای حلرؾ ٍ یرا فشًٍـراًذًؾ ساّری جرض پرظٍّؾ
ًیؼت.
تش ّویي اػاع هیتَاى گفت تؼلط تش سٍؽّا ٍ فٌَى پظٍّؾ گشچِ الصم اػت اها کافی ًیؼت .گشچِ پظٍّؾ
تذٍى سٍؽ قذم صدى دس تاسیکی اػت اها داؿتي سٍؽ ٍ ًذاؿتي فلؼفِ گن ؿذى دس تاسیکی اػت .حتری تؼریاس
دؿَاس اػت کِ تپزیشین کؼی کِ تیفلؼفِ اػت هیتَاًذ دس سٍؽ حشفِای تاؿذ .اٍ هوکي اػت تشخی تکٌیک-
ّا ٍ اتضاسّا ٍ آصهَىّا سا تـٌاػذ ،اها دس یک گفتگَی ػادُ ػشدسگوی اؽ آؿکاس اػت.
پظٍّـگش تشتیتی عالٍُ تشداؿتي ًگشؿی فلؼفی تِ چیضّا تِطَس فشاگیش ،تایرذ دسکری عویر دس هرَسد اًؼراى ٍ
تشتیت اٍ داؿتِ تاؿذً .گاُّای ػطحی ٍ دمدػتی تِ اًؼاى ٍ تٍِیظُ دس ًظش آٍسدى اٍ چرَى هاؿریي هٌجرش ترِ
تَلیذ پظٍّؾّای ػطحی ٍ دم دػتی خَاّذ ؿذ کِ ًخَاّی داًؼت تِ کجا تیاٍیضیـاى.
ادعای تَلیذ ؿذُ دس یک پظٍّؾ صهاًی اسصؿوٌذ اػت کِ ًخؼت تش ساُ تاهل فلؼفی ٍ ػپغ تش تٌیراد سٍؿری
دقی اص جاى ٍ فکش پظٍّـگش تشخاػتِ تاؿذ ٍ دس عیي حال تِ کوک اػتذالل عقالًی ٍ تا ؿَاّذ تجشتی قاترل
تشسػی تاؿذ .تذٍى ًگشؽ ٍتأهل فلؼفی هحتَای تَلیذ ؿذُ یا تکشاس خَاّرذ ترَد یرا عاهیاًرِ ٍ یرا ػرشدسگن ٍ
پشاکٌذُ .ػشاًجام پظٍّؾ تشتیتی تایذ تش تٌیاد فلؼفِای تاؿذ ٍ پظٍّـگش تشتیتی تایذ فلؼفِای داؿتِ تاؿذ.
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