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Abstract: The purpose of this study was to investigate the components of the Iranian 

educational system and the philosophical school of idealism. The present study was 

deductive in terms of method and the statistical population included theories, theories, 

researches, books and in general all the documents that have been written and compiled 

in the field of research. The method of collecting research data in this research was the 

use of library studies and interviews with experts and specialists in the education system 

of Iran and the philosophical schools was idealism. In this research, using coding, first 

using open source theories, theories, researches and books and in general, all the 

documents written in the field of research were collected and then analyzed centrally and 

selectively. The purpose of education in the philosophical school of idealism is to adapt 

or prepare a person for a successful life in the environment, and in the Iranian 

educational system, educational goals are divided into two general categories of general 

and ultimate goals, including worship or servitude, piety, growth. And guidance, purity 

and good life and cultivating the spirit of justice and making installments, independence 

and dignity of the Islamic society, brotherhood and cooperation and cultivating the social 

spirit, friendship with other nations, cultivating and refining or cultivating moral 

character. 
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 مقدمه

امروزه بر همگان معلوم گردیده است که پیشرفت یک      

کشور درگررو ظارام آموزشری آن کشرور اسرت. در ج ران 

گذاری ج ت آموزش عالی یک عامل م رم و یهسرماامروز، 

گرردد و در فراینرد توسرعه فرهنگری، یمکلیدی محسوب 

کنرد. یما سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ظقر  م مری ای ر

ی و یرادگیری اسرتا امرا آموزعلمداظشگاه محل تحصیل و 

تواظد مؤثر واقع شود که مبتنری برر یماین یادگیری زماظی 

اخالق و آموزش صحیح باشد. کسب علم و داظ  فی ظ سه 

فعالیتی مقرد  اسرت و بررسری داظر  ودردن در ظارام 

آموزشری یرک کشرور از اهمیررت براخیی برخروردار اسررت. 

میان ارزش ای آموزشری موجرود در ظارام  یبطهرابررسی 

آموزشی ایران با خطوط کلی ت کر اسالمی با سایر مکاترب 

فلس ی از اهمیت باخیی برخوردار اسرت. تراریآ آمروزش و 

پرررورش جدیررد رسررمی ایررران برره تفسرری  دارال نررون 

گردد و هدف ازآن جنگیدن با عقب ماظدگی از طریق یبرم

است که ظگرش بره علرم و کسب علوم تجربی است. روشن 

تعلیم و تربیرت ررخشری عاریم کررده اسرت، زیررا درل 

مشرررکالن مرررادی و دسرررتیابی بررره توفیقررران علمررری و 

ین هردف ظارام آموزشری گردیرده تردسرا تکنولوژیکی 

تواظررد یماسررت. آمرروزش و پرررورش ابرر اری اسررت کرره 

استعدادهای بالقوه را شکل دهد. فعلیّت بخشرد و هردایت 

است که ظارام آمروزش وپررورش در  کند. به همین ج ت

ترین ظ اد جامعه ظقر  اساسری یادیبناین راستا به عنوان 

کنررد و بررار سررنگین شررکوفایی اسررتعدادها و یمای ررا 

های ظسل کنوظی و آینده را بر دوش دارد. ایسرتایی ییتواظا

اش جامعه را در یاییپوگردد و یمآن موجب رکورد جامعه 

دهد. از ایرن دیر  یمقرار مسیر رسیدن به هدف و ترقی 

بررای آمروزش و پررورش "ظبض جامعه"به کار بردن تعبیر

 (. 1381تعبیری به جا و سنجیده است)وکیلیان 

 ظارام کره پیچیرده، درال عین در و عمده مسائل از یکی

و  بروده رو بره رو آن  برا معاصر ج ان تربیت و های تعلیم

 و  تعلیم مختلف های جنبه سوی و ج ت کننده مشخص

بررای  باشرد. می و تربیت تعلیم اهداف مسفله است تربیت

برا  متناسرب اهرداف تعیرین در موفقیت و درست اظتخاب

 های تربیتی ریشه است خزم جامعه، ظیازهای و ها ضرورن

 ایرده قرار گیرظرد. ظار مورد جدید و قدیم فلس ی مکاتب

 فلسر ی برر مکاترب ترین از قدیمی یکی عنوان به آلیسم

اظسان  تفثیرگذار است. ظوعی به ورش کشورمانپر و آموزش

هدف تعلیم  است. بنابراین روداظی موجودی آلیسمیدها در

« رسراظدن اظسران بره  ایرده ظیرک اسرت»و تربیت آن ظیر 

 (. 1397)میرزامحمدی 

 زظدگی به بخشیدن عینیت در تن ا ظه تربیت و تعلیم ظق 

 مامت بلکه شود، ظمی محدود و متوقف فرد معنوی و مادی

 تحول و رشد عامل و گیردیم بر در را او شئون اجتماعی

 قلره تعلریم اوج بره رسیدن گردد. براییم جامعه اساسی

 مری ر رارروب ویرک محکرم هرای پایه ظیازمند وتربیت

 شرامل تربیتری ظارام .و تربیرت تعلریم ظاام ظام به باشیم

 کرار باهم ارتباط در که اج است و ارکان از »ی امجموعه

پررورش ظیرروی »(. تعلریم 1388بروجرردی «)دکننر مری

فرراهم »و بره تعبیرر دیگرر، « فکری و بعد عقالظی اظسران 

آوردن زمینه برای رشرد و شرکوفایی اسرتعدادهای یهنری 

( و ظی  گ ته شده اسرت   1388است)شریعتمداری « اظسان

ایجاد خالقیت و ابتکار در فکرر و ظیرروی اظدیشره »تعلیم، 

 برای زمینه »آوردن فراهم معنای به است. تربیت« اظسان

)امینری « اظسران ورواظری جسرماظی اسرتعدادهای پررورش

1396) 

تربیت در اصطالح بره معنری برراظگیختن و فرراهم آوردن 

موجبان رشرد و پررورش و شرکوفایی تمرامی اسرتعدادها، 

های اظسان به مناور رسیدن به کمال و یتقابلها و ییتواظا

اشاره بره تربیرت پرذیری و سعادن مطلوب در این تعریف، 

تربیت ویرژه )مقصرود اظسران( و هردف از تربیت)کمرال و 

 ترین از اساسی تربیتی شده است یکی یبرظامهسعادن( و 

 است وتربیتی تعلیم ظاام یک بیان داضر عصر در مسئله

 علروم از بسیاری شود. هماظند می د  کامال آن خأل که

 اج ا که معنا نبدی است سیستم یا ظاام یک مثابه به دیگر

 مرورد بایرد کره دارد را خود با متناسب و خاص عناصر و

 مباد  ترینیاساساز  .قرارگیرد دقیق بررسی و شناسایی
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 هراییژگیوو  اظسران طبیعرت از بح  تربیتی، ظاام یک

 به موجودی با سروکارش است. اظسان یعنی تربیت موضوع

هرا گییژوهرا، اسرتعدادها و یتقابل و ترا اسرت اظسران ظرام

 و اصول کشف تربیت از ظگردد، بح  وخصایص او شناخته

 جا آن از. بود خواهد ثمر و بی معنا بی تربیت های و روش

 و رگوظگی ماهیت، باب در فلس ی و دینی های دیدگاه که

و  اصرول مطالعره اثرردارد، تربیرت و تعلیم بر اظسان کمال

 با آن ارتباط و مکاتب از یک هر شناختی اظسان م روضان

 و بروده تربیتی شناسان اظسان عالقه مورد آموزشی، ظاام

 دارای مکترب، یرک عنروان به اسالم میان، این در .هست

 به و بینی ج ان» . است خود خاص تربیتی ظاام و فلس ه

 ظارام زیربنرای و راهنمرا مکترب، شناسی این اظسان ویژه

 (.1383دسینی  کرمعلیان«)شود.  می قلمداد تربیتی

داظنرد می "فکرری"آلیسم، واقعیت را یدهاظاریه طرفداران 

بره  هراآنکه در یهن ماست ظه در دظیای فی یکی خارجی. 

گوید، یک فکرر در پیوستگی دقیقت که می هم بهتئوری 

صورتی دقیقت است که ج ئی از ظاام افکار ما را تشرکیل 

کننرد. همچنرین، اینران بیشرتر اسرتدخل دهد، تفکید می

دهنرد و کمترر بره دروا  و جه قرار میقیاسی را مورد تو

 میران (. ارتباط1386روش عقلی توجه دارظد)شعاری ظژاد 

 آن برا فلسر ی با مبراظی آلیسم ایده تربیت و تعلیم مول ه

 تربیت و تعلیم آلیسم، ظگاه ایده از هستی ت سیر به توجه

 کند هدایت هستی ظاب درک دقایق ج ت را شاگرد باید

کره  بیاموزد.تصرویری او به را یعناصر هست میان وددن و

موجب  دهد، می دست به شناخت و معرفت از آلیسم ایده

مکتب  این تربیت و تعلیم محور ورزی اظدیشه که شود می

همران  معرفرت کسرب بررای ظارر مرورد روش گیرد. قرار

 م راهیم قضرایا و میان ارتباط به توجه است. و دیالکتیک

 و تربیرت یمتعلر در ی اسرا  هدف یک عنوان به یهنی

ظی   آلیسم شناسی ایده ارزش گردد. می مطرح آلیسم ایده

 ادد و و ها مطلق ارزش ، رون دارد ممتازی های ویژگی

 معلم است. یار م می ب  هدف ها ارزش آموزش هستند،

 باید شاگردان است . شاگردان ی الگو و ها ارزش ظماینده

 انتعارضر و آشنا شوظد اجتماعی فرهنگی و های ارزش با

ها آلیسرتطور کلی، ایده به .میان بردارظد از را ها آن میان

موافقند که تعلیم و تربیت، ظباید فقط بر رشد یهنی تفکید 

 یهمرهپژوهان را تشویق کنرد ترا برر کند، بلکه باید داظ 

های پایدار مربوط است، متمرکر  شروظد. آظچه که به ارزش

لریم و تربیرت همراه با افالطون معتقدظد که هدف تع هاآن

های دقیقی هردایت باید به جاظب تحقیق، در مورد اظدیشه

ها، رشد من  است، زیرا آلیستشود. هدف م م دیگر ایده

تحقیق برای رسیدن به دقیقت، ظیازمند اظضباط شخصری 

  .(1379است)هوارد 

طغیران ظ سریان و  یمن لهتخل ان اظضباطی شاگردان، به 

که باید مطابق برا اصرول  شودها تلقی میبروز خودخواهی

ها آلیسرتاخالقی مورد مؤاخذه قررار گیرظرد. در ظارر ایده

این اصول در دیرن، یرا در ایرن اعتقراد اسرت کره  ییشهر

اظسرران موجررود رودرراظی اسررت و روح او جاوداظرره خواهررد 

تروان گ رت یکری از اهرداف م رم می (.1380ماظد)ش یلد 

. اصروخ آلیسرتی، خودشرکوفایی اسرتتعلیم و تربیرت ایده

کننرد کره تعلریم و تربیرت دقیقری فقرط تفکید می هاآن

یابد و هر رند معلمران ظتواظنرد توسط خود فرد تحقق می

در یهررن کودکرران راه یابنررد، امررا قادرظررد مررواد درسرری و 

گرذارد هایی را تدارک ببینند که بر یادگیری اثر میفعالیت

لریم و هاست که تعو پاسآ یادگیرظده به این مواد و فعالیت

 (.1380دهد)ش یلد تربیت را تشکیل می

( در پژوهشی ظشران دادظرد 1398امیرادمدی و همکاران)

یی هسرتی شرناختی و ظسربی گرایری گراواقرعکه ترکیب 

معرفت شناختی رویکرد واقع گرایی سازه گرایران را بررای 

علم اگرره محصول تخیل خالقاظه اظسان است اما همرواره 

است. بنابراین در آموزش علروم  معطوف به واقعیت بیروظی

عالوه بر به رسمیت شناختن فعالیت های داظ  آموزان به 

عنوان سازظده های فعال داظر ، برر مشراهده و ارتبراط برا 

( 2006موراترا) واقعیت بیروظی ظی  تفکید می شرود. توکیرو

 مطالرب د ر  کرردن بر ایران مدار  که است کرده بیان

 آمروزان داظر  کره شرد متعجب او. کنند می تفکید کتاب

 بردون علمری را مطالرب و تراریخی داظ  تواظندیم ایراظی

 دربراره اینکه دیگر ظکته و بگویند بر از کتاب به کردن ظگاه
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 کره این است است کرده بیان ژاپن در مشارکتی یادگیری

 یررادگیری برررها داظشررگاه و ابترردایی مرردار  در ژاپررن در

 ات رراق گررروه رد یررادگیری و کننرردیم تفکیررد مشررارکتی

 و شرودیم تفکیرد فرردی یرادگیری بر ایران در اما افتدمی

 .گیرظدیم قرار ارزیابی مورد فرد عنوان به یادگیرظدگان

 های ظاام که پیچیده، دال عین در و عمده مسائل از یکی

 و برروده رو برره رو آن  بررا معاصررر ج رران تربیررت و تعلرریم

 و  یمتعلر مختلف های جنبه سوی و ج ت کننده مشخص

. باشررد مری تربیرت و تعلریم اهررداف مسرفله اسرت تربیرت

 هایمول ره برا رابطه در پژوهشی های خأل توجه با بنابراین

 همچنین و آلیسمایده فلس ی مکتب و ایران آموزشی ظاام

 پژوهشری ضررورن و اهمیت شده، ارائه مطالب به توجه با

 سمآلیایده فلس ی مکتب و ایران آموزشی ظاام با رابطه در

 بررسرری داضررر، پررژوه  از هرردف لررذا. اسررت مشرر ود

 فلسررر ی مکترررب و ایرررران آموزشررری ظارررام هایمول ررره

 است. (کی ی مطالعه)آلیسمایده

 کارروش 

 جرای پژوه  داضر از ظارر روش قیاسری برود و بره      

 بره آن، مرورد در پرسر  یرا مردم رفتار مستقیم مشاهده

 و رد کره را هاییپیام و آورده وجود به آظان که هاییارتباط

 قررار ارزیرابی و پرسر  مورد را آن و توجه اظد، کرده بدل

ها، ظاریان، تئوری شامل داضر پژوه  آماری جامعه .داد

تحقیقان و کتاب ها و به صورن کلی کلیه اسنادی بود که 

اظد. در زمینه موضوع پژوه  ظگاشته شرده و تردوین شرده

ابتدا برا اسرت اده از در این تحقیق با است اده از کدگذاری، 

 بره و هرا کتراب و تحقیقان ظاریان، ها،کدهای باز تئوری

 پرژوه  موضروع زمینره در کره اسرنادی کلیره کلی صور

شده را جمع آوری ظموده سپ  به صورن محوری  ظگاشته

ی تحقیرق هادادهو گ ینشی تحلیل شدظد. روش گردآوری 

مصادبه ی و اکتابخاظهدر این پژوه  است اده از مطالعان 

با کارشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت ظارام آموزشری 

آلیسررم بررود. روش تج یرره و یدهاایررران و مکاتررب فلسرر ی 

تحلیل اطالعان در پژوه  داضر، رین  و ثبت اطالعان 

ای به دست آمده بود. به این صرورن کره پر  از کتابخاظه

ی پژوه  برای تعیین قیا  با است اده هادادهجمع آوری 

 هرا،کدگذاری، ابتردا برا اسرت اده از کردهای براز تئوریاز 

 کلیره کلری صرورن بره و هرا کتراب و تحقیقران ظاریان،

شده را جمع  ظگاشته پژوه  موضوع زمینه در که اسنادی

آوری ظموده و سپ  با است اده از اظتخاب روش به صرورن 

محوری مطالب مربوط و ظ دیک به موضوع را دسته بنردی 

روش گ ین  محور مطاب اصلی اظتخاب ظموده و سپ  به 

 و و مورد قیا  و تج یه وتحلیل است اده شدظد. سودمندی

 اطالعران ارائره و دیگرران رفراه بره توجه ظرساظدن، آسیب

 هرای آزمرودظی تمرامی بره پرژوه  رگوظگی درباره کافی

 شررکت مناور به کتبی ظامه رضایت کسب کننده، شرکت

 پژوهشری، اخرالق رعایرت ج ت. شدظد رعایت پژوه  در

 ی کمیترره در 22821212993851 پروپرروزال ثبررت کررد

 شد. ثبت داظشگاه اخالق

 هاهفتیا

 یاز روش کدگرذار ی ریک هرایداده لیتحل به مناور     

 یعمده، کدگرذار هایمقوله دیتول ه،یاول میم اه دیباز، تول

 هایمقولره نتعیری ها،مقولره نیبر یو ارتباط علر یمحور

 نیریو تع یاظتخراب یکدگذار یندیو فرا یانهیزم ،یندیفرا

 . شده استاست اده  یمقوله هسته محور

 . مؤلفه های مکتب ایده آلیسم1جدول

Table 1. Components of the school of idealism 
 تحریک متعلمان در جهت نیل به همزاد سازی 1

 ترغیب دانش آموزان به حقیقت جویی 2

 مبتنی بر مادی گرایی مال اندوزی و حرفه گرایی مبارزه با اهداف و ارزش های 3

 دستیابی تدریجی فراگیر به آگاهی فکری فزاینده 4

 یادگیری عبارت است از یادآوری ایده ها و کاربرد آنها 5

 ارزشها، مطلق، ابدی و الیتغیر هستند 6
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 رشد توانایی های عقالنی و منش انسانی 7

 ننده به سوی آشتی با طبیعتتربیت وسیله آزادی و راهنمایی ک 8

 هدف آموزش رشد و تکامل ذهن و خود محصالن 9

 توجه به هدف ها بیش از روش تدریس 10

 برخورداری از زندگی هدف غایی مدارس 11

 اهمیت قائل شدن برای روح و رشد ذهن 12

 عقل یا ذهن مقدم بر ماده 13

 اولویت امور ذهنی، روحی و آرمانی 14

 یقی انسان غیرمادی و همانا روحیماهیت حق 15

 نادرست بودن تفکیک جنبه های اجتماعی و عاطفی از لحاظ تربیتی 16

 حمایت کردن از برنامه موضوع مدار 17

 قرار گرفتن معارف بسیار کلی یعنی فلسفه و الهیات در رأس برنامه درسی 18

 اصل سلسله مراتبی بودن برنامه درسی 19

 درسی موضوع مدار دارای روابط منطقی سلسله مراتبی حمایت از برنامه 20

 داشتن برنامه درسی واحد برای همه فراگیران 21

 داشتن محتوای عقالنی برنامه درسی 22

 محتوای دروس موضوعاتی انتزاعی و حقایق جاودان 23

 به یاد آوردن حقایق جهان از راه تفکر  و تمرکز ذهنی 24

 در فراگیران تقویت نیروی حفظ مطالب 25

 تقویت ذهن با استفاده از یادسپاری و یادآوری دانش ها 26

 محتواهای آموزشی باید مهارتهای  کلی در افراد بوجود آورند 27

 توجه زیاد به نوشتن تکالیف شبانه زیاد 28

 تمرین در بازنویسی 29

 تقلید خط و حروف و به خاطر سپردن اسامی و تاریخ رویدادها 30

 م درک از طریق حواس پنج گانهعد 31

 روانشناختی و روانی طبیعت یا فکر اسا بر درسی تهیه و تدوین برنامه درسی برنامه 32

 توجه برنامه درسی به موضوعاتی از قبیل تحقق یافتن رشد و تکامل عقلی و اخالقی 33

 کسب واقعیت از راه فکر و با کمک عقل 34

 تمایل به محافظه کاری 35

 جه به مطالعه علوم انسانیتو 36

 فرد رشد با در ارتباط شناختی زیبایی و اخالقی– عقلی های فعالیت تمرکز مدارس روی 37

 ترویج هنرهای آزاد و قدرت ذهنی 38

 توجه به معلم و مربی از لحاظ عقلی و اخالقی 39

 توجه به هدف بیش از روش تدریس 40

 شخصیت همه افراد توجه فعالیت تربیتی به تحقق ذات یا 41

 بره پرژوه  یهراداده موضروعی تحلیرل و توصریف برا

 به های داد از شده استخراج یهاتم بارزترین و م مترین

 شرودیم پرداختره موضوع متخصصین با ظار دست آمده

ی ظارام هامؤل ره مردل اصلی یهاتم بارزترین و م مترین

 طرور بره آموزشی ایران با مکاترب فلسر ی ایرده آلیسرم 

 از  عبارتند مشروح

  آلیسم ی ایدههاتم. 2جدول

Table 2. Themes of idealism 
 ها مولفه شرح ها مولفه



 564                                                                                                                                          هاشمی  و  جاسمی

 1400، تابستان 2شماره، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 انسان شناسی

 عقل و کنار علم در او غرائز و انسانی نخورده دست طبیعت بر .تأکید1

 انسان طبیعت بر .تأکید2

 فیزیکی انسان بر .تأکید3

 اهداف آموزشی

 بقاء در پیروزیبرای  فرد کردن .آماده1

 معرفت .کسب2

 اخالقی تربیت .3

 محیط در زندگی موفق برای فرد ساختن یا آماده سازگاری .4

 و ویژگیهای او معلم

 .می کند طبیعی همکاری نیروهای مد و جذر و با هماهنگ کامالً طبیعت با .1

 .بی آزار و انگار سهل صبور، ندارد، فردی عجله یادگیری برای .2

 .دهد قاطع پاسخ آموز های دانش پرسش به ایدنب معلم .3

 .بشناسد را انسان طبیعت .4

 محوری کودک شاگرد

 نیازهای کودک و عالئق و طبیعت، انسانی نیازهای و آمادگی محتوا

 روش آموزش

 .گفتاری نه عملی باشد باید پرورش و .آموزش1

 .بالفصل محیط با تجربه حسی طریق از یادگیری .2

 .کودکان ونیازهای ها مطابق سائق تدریس روش و برنامه .3

 وتدریس آموزش مهمتر ازروش یادگیری روش .4

 شناسی معرفت

 .است حسی تجربة از مستقل انسان شناخت یا .معرفت1

 .کند را پیدا حقیقت حسی تجربة و حس واسطة بدون شهود طریق از تواند می .انسان2

 .عقلی است و نیذه و است ماده از مجرد انسان معرفت .منشأ3

 .دهند می تشکیل را او هستی و وجود مبنای هستند مادی غیر که انسان .افکار5

 شناسی ارزش

 .دارد وجود است ازلی و جاودانی که مادی غیر و شخصی غیر نیروی یک یا خدا وجود در .ارزشها1

 .است مطلق پس گیرد می شأتن خدا از مطلق بصورت ارزشها ضد و ارزشها مجموعاً و زشتی زیبایی شر، و .خیر2

 دارند قرار شخصی غیر روحی یک نیروی یا خدا در که گیرد می نظر در و تغییرناپذیر جاودان مطلق، اموری را ارزشها .3

 شناسی هستی

 انسان به شکل دهی در اجتماع نقش با .مخالفت1

 .اوست مخلوق بهترین و خدا مخلوق انسان و است یهست منشأ الیزال، خدا نیروی که دارند عقیده هستند خداپرست که آنهایی .2

 کند ارزیابی عقل بوسیلة را خودش فکری های .یافته3

 

 ایران آموزشی . تم های نظام3جدول

Table 3. Themes of the Iranian educational system 
 ها مولفه شرح ها مولفه

 انسان شناسی

 (معنوی)روحی هم و مادی)طبیعی( بعد به هم .توجه1

 انسان شخصیت به شکل دهی در )اجتماع)محیط هم و وراثت)فرد( نقش به هم .توجه2

 انسان متافیزیکی)ماورء الطبیعه( و روحی بعد برتری بر .تأکید3

 آموزشی اهداف

 طیّبه و حیات طهارت هدایت، و تقوی، رشد عبودیت، یا .غائی: عبادت1

 با دوستی روح اجتماعی، پرورش تعاون همکاری و و برادری جامعه اسالمی، عزت و اللقسط، استق اقامه و روح عدالتخواهی .کلی : پرورش2

 .اخالقی شخصیّت یا پرورش تهذیب و تزکیه ملل دیگر،

 و ویژگیهای او معلم
 و ذهن شخو خلق، طبع، خوش نیک همچون؛ ویژگیهایی و دارای او انتخاب چگونگی و معلم نظری واخالقی تربیت به توجه و الگو عنوان به

 حق و جویای علم دوستدار

 او نیازهای و کودک شاگرد

 محتوا
 فرد طبیعت به توجه .1

 موسیقی و شعر به با همراه محتوا .2
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 معنوی کمال و حقیقی معارف به توجه .3

 روش آموزش

 مطالب کردن تمرین و تکرار .1

 عادت بر مبتنی تربیت .2

 انگیزه تحریک طریق از آموزش .3

 سیشنا معرفت

 .است انسان محیط و ذهن تعامل محصول دانش . 1

 .باشد می متغیر و نسبی ها واقعیت به رسیدن . 2

 .باشد می حل مسئله روش ،به تجربه بازسازی اثر بر شناخت . 3

 .دارد در موقعیت آن نقش به بستگی و است نسبی حقیقت مالک . 4

 شناسی ارزش

 .است هدف به رسیدن در ارزش معیار . 1

 .اند تجربی و نسبی ارزشها . 2

 .است سودمند عملی نتیجه و داشتن مساله حل در ،شرکت ارزشی قضایای معیار.  3

 .هستند جدا هم از هستی و ارزش.  4

 شناسی هستی

 .دگرد فراهم باید هدف به و رسیدن تکامل منظور به تالش و سعی و کردن خود،فرصت استفاده تواناییها تناسب به هرکس برای.  1

 .می باشد نامعین و ثبات بی جهان،تجربه واقعیت . 2

 .است طبیعت و تجربه از بخشی انسان . 3

 .است تجربه اساس بر جهان در همه چیز ندارندو وجود طبیعی غیر و مجرد موجودات . 4

 

 گیرییجهظتبح  و 

ظاررام  یهابررسرری مول ررههرردف از پررژوه  داضررر      

باشررد. یمآلیسررم یدهآموزشرری ایررران و مکتررب فلسرر ی ا

 تحلیرل روش از اسرت اده برا شرده ی گرردآوریهراداده

 بندی، دسته مضامین یهاشبکه مضامین، و قالب تماتیک،

 استخراج عمده یهامقولهو  ی شدهبندمقوله و سازماظدهی

و ظارر  هراداده به استناد و ارجاع با هامقوله سپ ، شدظدا

مضمون  تحلیل از ظ ایت پ  در و شده ت سیر متخصصین

آلیسرم یدهای ظاام آموزشی ایرران و مکترب فلسر ی هاتم

 بررای تماتیرک تحلیرل در مضرامین به توجه شد. با ارایه

 یرا کردگ اری گ ینشری 7 تعرداد ها داده و ت سیر تحلیل

 متخصصین تایید مورد که استخراج شدظد خاص یمقوله

ی ظاام آموزشری ایرران برا مکاترب فلسر ی هامؤل ه دوزه

 مکتبری ایرران، آموزشری در ظارام .گرفرت آلیسم قراریدها

 مکاتب وها ظاام و ال ی دستوران و ودی از گرفته بر ال ی

 شراید و اسرت مرادی ال امران و گرایشران مبتنی بر دیگر

بری  ولری ظباشد اشکال از خالی اسا  این برها آن مقایسه

 و اوضراع از ب تر شناخت به دستیابی راه ای از یکی شک

 درهاسرت. آن مختلف، مقایسره های ظاام و مکاتب ادوال

 ب ترین  از یکی مختلف مکاتب وها ظاام بین بررسی واقع

 

 وهرا آن رفرع در سعی و ضعف ظقاط به یابی دست یهاراه

 درهرا آن از پری  بری  تقویرت و ظ ادن ارج و قون ظقاط

 تلقری طرز این با لذا. شود می محسوب آموزشی یهاظاام

 ظارام ضرعف و قون ظقاط دظبال بررسی به پژوه  این در

 ایرده فلسر ی مکتب با ایران آموزشی اسالم ظاام آموزشی

 پرداخته شد.  آلیسم

 در تربیرت هردف کلی طور به داد که، ظشان تحقیق ظتایج

 سراختن فررد آماده یا یسم سازگاریآل ایده فلس ی مکاتب

 ایرران آموزشری ظارام در و محریط در موفرق زظدگی برای

 و غرایی کلری اهرداف کلری دسته دو به تربیتی یهاهدف

 رشد تقوی، عبودیت، یا عبادن شامل که شوظد می تقسیم

 روح پررررورش طیّبررره و دیررران و ط رررارن هررردایت، و

 جامعرره عرر ن و اسررتقالل قسررط، اقامرره و یخواهعرردالت

 اجتماعی، روح پرورش تعاون همکاری و و برادری اسالمی،

 شخصریّت پرورش یا ت ذیب و ت کیه دیگر، ملل با دوستی

 فرردی آلیسرم ایرده فلس ی مکتب در معلم .اخالقی است

 س ل صبور، فردی و ظداشته عجله یادگیری برای که است

 عنروان به ظی  ایران آموزشی ظاام در و بوده آزار بی اظگار و

بره  توجره معلم اظتخاب اساسی اصول از و بوده مطرح الگو

 در آموزش محتوای بح  در .اوست واخالقی ظاری تربیت
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 و کرودک ظیازهرای و آمادگی بر آلیسم ایده فلس ی مکاتب

 آموزشری ظاام در و شده توجه ظیازهای  و طبیعت، عالئق

 و شرعر کراربردن بره برا همرراه محتروا ارائره برر ظی  ایران

 در آموزش روش خصوص در .است گردیده موسیقی تفکید

 تجربره یرقطر از یرادگیری برر آلیسرم ایده فلس ی مکتب

 مطابق ظی  تدری  روش و برظامه و محیط بالفصل با دسی

 روش یادگیری و گردیده تفکید کودکان ظیازهای وها سائق

 آموزشری ظاام در و است تدری  و آموزش روش از م متر

 طریرق از مطالب آموزش کردن تمرین و تکرار بر ظی  ایران

 کره هآظچر بره توجره با .است گردیده تفکید اظگی ه تحریک

و  شناسری اظسران بعرد از بخصوص مکتب دو این شد یکر

 اظسان ساختن در اجتماع که ظقشی می ان و آن هدف های

 هرر که است ، تفکیدیهاآن اشتراک وجوه و باشد می دارد

 در لر وم و دارظردها برظامره در اظسران طبیعت بر مکتب دو

 ایرن در معلرم کره وظقشری ی فرردیهات اون گرفتن ظار

 .باشد می ارد،د زمینه

 مکاتب که دادظد ظشان پ وهشی در( 1396)مرآتی و ملکی

 ظگراه برا مرذهبی رئالیسرم خصروص بره رئالیسرم و اسالم

 مردیریت بررای امرادگی و اظسران بره جسماظی و روداظیت

 زمینره این در درسی، برظامه در متصور ابعاد همه در تغییر

 روزبر هرای زمینه در تغییر مدیریت برای بیشتری آمادگی

 اظسران وجرود مختلرف ابعراد در ظوین های شیوه و ظوآوری

 داضرر پرژوه  هرای یافتره برا ها یافته باشد این می دارا

 همسو است.

 عنروان برا پژوهشری( 1395)کراممی و آهنچیان داورپناه،

 مکاترب دیردگاه از تربیرت و تعلیم فلس ه تطبیقی بررسی

 ظاام که داد ظشان آمده دست به ظتایج. دادظد اظجام فلس ی

 مت راون یکردیگر برا فلسر ی مکاتب ها شاخصه و تربیتی

. اسرت محور رئالیسما و الیسمایده مکاتب در معلم. هستند

 شرکل در مسرتقیم بصرورن معلم تربیت مکتب دو این در

 پرذیر فرمران شخصریت آن تعاقرب در و هرافعالیت گیری

 داضرر پژوه  های یافته با ها یافته این دارد ظق  شاگرد

 .است همسو

 تحقیقران ظترایج برا آمرده دسرت بره های یافته همچنین

 ،(2018)سرومک و بوگلر(، 1394بالغت)، (1392)امرال ی

سررعید اسررماعیل  ،(1391) سرراخری اده(، 1390جررودن)

 و هنکرین موی،( 1396مرعشی) ،(1389)کاوه ،(. 1389)

  (2014)مورلنرد و هراب  (1389ظردائی)  ،(2015)اگلری

 .دارد همخواظی

 کره گررددمری پیشرن اد تحقیرق هرای یافتره بره جهتو با

 تربیرت درسری برظامره دروزه در آموزشی ظاام سیاست ای

 دروزه در علمری فعالیت ای به بودجه و شد تدوین اخالقی

 براسرا  .یابرد اختصاص( اقتصادی محیط) تربیت و تعلیم

 و محتروا تولیرد در معلمران مشرارکت تحقیرق های یافته

 ظارر در راهبررد عنروان بره لمریع مراک  با مستمر تعامل

 و داظر  کره شود می پیشن اد اسا  براین که شد گرفته

 خردمت دین و مستمر آموزش ای با معلمان تواظمندی ای

 معلمران و یابرد ارتقا اخالقی تربیت درسی برظامه دوزه در

 .شوظد داده مشارکت اخالقی تربیت محتوای تولید در

 گسرتردگی بره تروان مری پرژوه  ضرعف ظقراط جمله از

 همچنرین و گوظراگون جنبه هرای از مطالعه مورد موضوع

 بررای متنروع و مختلرف ویژگری هرای و اهداف برشمردن

 مری محققران سرردرگمی و ترداخل که باع  پژوهی اقدام

با توجه به خأل های پژوهشی در رابطره برا . کرد اشاره شد

 پژوه  کاربردی بودن موضوع و جامع موضوع و همچنین

 تخاب مناسب موضروع پرژوه  یعنری بررسریتوان اظ می

 فلسررر ی مکترررب و ایرررران آموزشررری ظارررام هایمول ررره

پرژوه   قرون جمله ظقراط را از( کی ی مطالعه)آلیسمایده

 .داضر داظست
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پژوه  . آلیسم بودیدهظاام آموزشی ایران و مکتب فلس ی ا یهابررسی مول ههدف از پژوه  داضر  رکیده 

و به صور کلی کلیه  هاکتابها، ظاریان، تحقیقان، تئوری شامل آماری داضر از ظار روش قیاسی بود و  جامعه

ی تحقیق در هادادهاظد، بود. روش گردآوری اسنادی بود که در زمینه موضوع پژوه  ظگاشته شده و تدوین شده

ی و مصادبه با کارشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت ظاام آموزشی اکتابخاظهاین پژوه  است اده از مطالعان 

آلیسم بود. در این پژوه  با است اده از کدگذاری، ابتدا با است اده از کدهای باز یدهاو مکاتب فلس ی  ایران

شده را  ظگاشته پژوه  موضوع زمینه در که اسنادی کلیه کلی صور به و ها کتاب و تحقیقان ظاریان، ها،تئوری

 در تربیت ظشان داد که هدف جمع آوری ظموده سپ  به صورن محوری و گ ینشی تحلیل شدظدبررسی ها

 آموزشی ظاام در و محیط بوده در موفق زظدگی برای ساختن فرد آماده یا یسم سازگاریآل ایده فلس ی مکتب

 تقوی، عبودیت، یا عبادن شامل که شوظد می تقسیم و غایی کلی اهداف کلی دسته دو به تربیتی یهاهدف ایران

 اسالمی، جامعه ع ن و استقالل قسط، اقامه و یخواهعدالت روح رشپرو طیّبه و دیان و ط ارن هدایت، و رشد

 شخصیّت پرورش یا ت ذیب و ت کیه دیگر، ملل با دوستی اجتماعی، روح پرورش تعاون همکاری و و برادری

 اخالقی است.

 .آلیسمیدهمکتب فلس ی ا ،ظاام آموزشی ایرانتعلیم و تربیت،  واژگان کلیدی 
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