
  
 

 شناسى تربيتى در ايران و غربروان

 آينده و گذشته، حال   
 

0Fآبادي دكتر حسين لطف
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 يدهچک

شناسانة چگونگي تدريس و تربيت و كـارآيي  روانشناسي تربيتي مطالعة روان
تربيتي در تعلـيم و   روانشناسانهاي كار  زمينه .آنها در وضعيتهاي آموزشي است

ر اروپا و امريكـا، جـايي كـه    قرن بيستم د از ابتداي ،شناسي جديدتربيت و روان
جهاني براي اين دانش ايجاد  يي تازه وهاي پژوهشي جديد فضا ها و يافته نظريه

تربيـت در دورة پـيش از ظهـور     دانـش تـدريس و  . كرده بود، به ظهـور رسـيد  
شناسي تربيتي بـه  دانش روان ،اما .شناسي تربيتي از نوع دانش پداگوژيك بودروان

نيــز  يعنــي مشــاهدة نظامــدار و شــهاي علمــي جديــد پژوهشــيي روكــارگير
كار خود قـرار داد و آغـازگر    را اساس گرايي در مسائل تدريس و تربيت تجربه
 .شد تازه اي مرحله

آلفرد  ندنمابا كوشش دانشمنداني  دانش روانشناسي تربيتي در اروپا و امريكا
ـ      ، رابـرت  رت بانـدورا بينه، جان ديـوئي، ادوارد ثرنـدايك، لـو ويگوتسـكي، آلب

با تحقيقات هزاران دانشمند برجسته در سراسر جهان به رشـد   و ... و استرنبرگ
 .چهرة تعليم و تربيت جديد را آراسته است چشمگير رسيده  يو پيشرفت

در نيمة دوم قرن بيستم در ايران نيز بـه   ،اين نگاه علمي به تدريس و تربيت
هايي از آن در انديشه و عمـل مربيـان    نهنشاپيش از آن هم  ،اگرچه .ظهور رسيد

تـوان گفـت كـه از     مي. پيدا شده بود نمازرگ تعليم و تربيت ايران در كشورب
زمــان اميركبيــر بــه بعــد، خاصــه در دورة مشــروطيت و پــس از آن بــا  

ـ     دك كوششهاي افرادي چون شادروان ميرزا حسن رشـديه اسـت كـه ان
                                                           

 استاد روانشناسي تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي .∗
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دانـش جديـد تعلـيم و     د وناندازي شد اندك مدارس جديد در ايران راه
ي نـو پـيش روي مـا    انـداز  تربيت در ايران نشو و نمـايي كـرد و چشـم   

 .گشوده شد
، از زمــان تشــكيل هشتصــد و بيســت و آغــازينپــس از آن دوران  

بـود بـا جلسـة افتتاحيـة      دومين جلسة شوراي عالي فرهنگ كه مصادف
سـنا و  مجلسـين   1331ديمـاه   18قـانون جديـد مصـوب     اساسبر آن، 

اي  اي تعليم و تربيت رسـمي رونـق تـازه   ه شوراي ملي اهداف و برنامه
پيدا كرد  سابقه ومي و آموزش عالي ايران گسترشي بيآموزش عم، يافت

تأسيس نخستين دورة تحصيالت فوق ليسانس و با  1350، از سال و به تدريج
سـي  شنادانـش روان شناسي تربيتي در دانشكدة علوم تربيتي دانشگاه تهـران،  روان

صورت رسمي و دانشگاهي ظهـور   در مفهوم جديد علمي آن به تربيتي در ايران
ي و فوق ليسـانس  هاي دكتر هها استاد و مدرس و محقق در دورهاكنون د .يافت
دههـا   شناسي تربيتي در نُه دانشگاه بزرگ كشور مشغول به كارند و سـاالنه روان

شناسـي  نة گسترش بيشتر روانشوند و زمي يل ميالتحص نفر از اين دانشگاهها فارغ
 .آورند آموزش و پرورش ايران فراهم ميدر  را از اين دانش گيري بهرهتربيتي و 

شناسي تربيتـي در جهـان و سـپس بـه     ابتدا به توصيف وضعيت رواناين مقاله 
چگونگي پيدايش و پيشرفت آن در ايران پرداخته و به هفت سئوال زير پاسخ داده 

هان چگونه تحـول  شناسي تربيتي در جروان. 2 يتي چيست؟شناسي تربروان. 1: تاس
ربيتـي در جهـان كدامنـد و چـه     شناسـي ت دانشـمندان بـزرگ روان  . 3يافته است؟ 

اسي جديد چگونه مقدمـة گسـترش   شنتعليم و تربيت و روان. 4هايي دارند؟  نظريه
ه شناسي تربيتي در ايران بـ وضعيت روان. 5شناسي تربيتي در ايران شده است؟ روان

شناسي تربيتـي در آمـوزش و پـرورش چگونـه     كاربرد روان. 6چه صورتي است؟ 
 چگونه است؟شناسي تربيتي در ايران وضعيت و آيندة روان. 7 است؟
 

شناسان تربيتـي ايـران؛   ان تعليم و تربيت در ايران؛ روانشناسي تربيتي؛ مربيروان :ها كليد واژه
 .پرورش؛ ايران تاريخ تعليم و تربيت؛ آموزش همگاني؛ آموزش و
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Educational Psychology in Iran and the West: 
Past, Present, and the Future 

 

Dr. Hossein Lotfabadi 1F
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Abstract 
Educational Psychology is the psychological study of teaching and education 

and their effectiveness in educational situations. The ground for the educational 
psychologists’ work in education and modern psychology began from early 
twentieth century in Europe and America. These works created new global 
positioning for this field of knowledge through theories and research findings. 
The main difference between the educational psychology knowledge with the 
past pedagogical researches is mainly in the utilization of modern scientific 
research methods, i.e. systematic observations and experimentalism in matters 
related to education, which was not common in the past. 

The modern knowledge of educational psychology in Europe and the United 
States has reached great development and advancement through the works of 
scientists such as Alfred Bite, John Dewey, Edward Thorndike, Lev Vigotsky, 
Albert Bandura, Robert Sternberg, and many more and by researches of 
thousands of great scientists across the world. All of these efforts have 
brightened the appearance of modern education. 

In Iran, such scientific attitude toward teaching and education appeared in 
the second half of the twentieth century, although prior to this, there existed its 
several signs in the thoughts and practices of great pedagogues in Iran.  We can 
say that from Amir-Kabir’s era onward, especially during “mashrootiat” and 
after that through the efforts of great educators such as Mirza-Hassan 
Roshdiyeh, modern schools began slowly to appear and the modern knowledge 
of education began to rise and to expand new horizons in front of us. After this 
first period, the 822nd meeting of the higher council of culture, which was on the 
date of opening of this meeting based on the new law approved on the 8th of 
January, 1952 (18th of Day, 1331) by the Senate Council and the National 
Legislation Assembly, several results occurred: the goals and plans for 
education made a fresh start, the public education and higher education 
expanded unprecedentedly, and eventually, from year 1971 (1350) the 
knowledge of educational psychology surfaced in its modern scientific definition  
in faculty of educational sciences, Tehran university,  through the establishment 
of the first round of graduate studies; and today, tens of professors, instructors, 
and researchers  work in the graduate and postgraduate programs of 
educational psychology in the nine large universities in the country. 
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Accordingly, about hundred students graduate from these universities per year 
and create the environment for further expansion of educational psychology and 
the use of it in Iran’s Education System. 

This article will first focus on describing the status of educational psychology 
in the world. It will then focus on how it has come to existence in Iran and will 
explain the advancements. The article will hence answer these six questions: 
A.1) What is educational psychology? A.2) How has educational psychology 
developed in the world? A.3) Who are the great scientist in the field of 
educational psychology and what theories do they have? B.1) How has the 
modern education and psychology been the ground for the development of 
educational psychology in Iran? B.2) How is the status of educational 
psychology in Iran? B.3) What is the application of educational psychology? and 
B.4) What is the future of educational psychology in Iran? 

Keywords: Educational psychology; Iranian pedagogues; Iranian 
educational psychologists; History of Education; Public education; Ministry of 
Education; Iran 

 

 شناسي تربيتي چيست؟روان. 1
2Fشناسي تربيتـي روان

نهـا در وضـعيتهاي   مطالعـة چگـونگي تـدريس و تربيـت و كـارآيي آ      ۱
معلـم و كـالس و    و آمـوز  دانـش شناسـي  آموزشي، در روانشناسي تدريس و يـادگيري، در روان 

روانشناسـي تربيتـي بـا    . ها و سازمانهاي آموزشي اسـت شناسي اجتماعي محيطدر روان و مدرسه
شناسي، علوم تربيتي، علـوم اجتمـاعي، فلسـفه و    ه ويژه با دانشهاي روانعلوم، ب هاي ديگر وزهح

 .با پزشكي و بهداشت در ارتباط است و اخالق، فرهنگ و هنرها
اي از تعلـيم و تربيـت    گـاهي شـاخه  شناسي و  اي از روان روانشناسي تربيتي را گاهي شاخه

ليم و تربيت يا آموزش و پرورش در ترجمة كلمة انگليسـي  آنچه را امروز با عنوان تع. اند دانسته
»education «عني دانـش و  ي(، در سنتهاي آكادميك يوناني و فرانسوي، پداگوژي بريم به كار مي

اسـت و  » آمـوز  دانشراهبري «ريشة كلمة يوناني پداگوژي به معناي . شد ناميده مي) هنر معلمي
مسئوليت بردن و آوردن پسران ارباب خود به مدرسه  شده است كه پداگوگ به بردگاني گفته مي

شـده   به دختران چنين آموزشي داده نمـي  در يونان باستان(اند  مراقبت از آنان را برعهده داشته و
، كلمة التيني است كـه جـايگزينِ   »education«يا » آموزش و پرورش«بنابراين، اصطالح ). است

                                                           
1. Educational psychology 
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در زبان انگليسي به معناي تمام مفاهيم مربـوط بـه    است و) pedagogy(كلمة يونانيِ پداگوژي 
3Fِپـري  و يـن و فولكوول (شود  ري و فعاليتهاي تعليم و تربيت به كار برده ميتدريس و يادگي

۱ ،
2006.( 

شـود و   امريكا به كار گرفته مـي  دانشگاههاي از در حال حاضر اصطالح پداگوژي در برخي
.Ped. D«يا » داگوژيدكتراي پ«يك نوع دكتراي افتخاري با عنوان  4F

شود  اعطا مينيز به افرادي » ۲
چـون ژان آمـوس   همدانشـمنداني  . اند اي در زمينه تعليم و تربيت انجام داده كه كارهاي برجسته

سوري، جـان ديـوئي، رودلـف     وتزي، فردريك فروبل، ماريا مونتهُكمنيوس، يوهان هنريش پستال
5Fپائولو فريره و اشتاينر، سلستين فرنه

شدة جهان  شمار پداگوگها يا مربيان شناخته توان در يرا م ۳
 .به حساب آورد

مـثالً پـائولو فريـره،    . انـد  درست از راهبردهـاي تـدريس دانسـته    پداگوژي را گاهي استفادة
رسـت  و معلم را مسـئول تـدريس د   ميدنا» پداگوژي انتقادي«روشهاي آموزش به بزرگساالن را 

در محور تعلـيم و تربيـت دانسـته     آموزان دانشدادن و قرار بخشي مبتني بر فلسفة انساني آگاهي
او بـر ايـن بـاور اسـت كـه دانـش و تجربـه و وضـعيت شخصـي و محيطـي و پيشـينة            . است
، بايـد اسـاس كـار    كننـد   آموزان تعيـين مـي   كه معلم و دانشو هدفهاي آموزشي را  آموزان دانش

ت ميالدي نيز بر ك در قرن نوزده و بيسسنن تعليم و تربيتي پداگوژي. تدريس و تربيت قرار داد
 .بخش رنسانس استوار بود و اندك اندك چهرة جهان را متحول كرد ديدگاههاي رهايي

كـه  شناسـان و متخصصـان تعلـيم و تربيـت پذيرفتـه شـده       امروز اين ديدگاه در ميـان روان 
، روشـهاي  هـاي خـاص   تة علمـي مشـخص اسـت كـه داراي نظريـه     شناسي تربيتي يك رشروان

شناسي تربيتي مطالعه و تحقيـق در انديشـه و   روان. فنون خاص خويش است و سائلژوهش، مپ
احساس و عمل كساني است كه مشـغول ارائـه و دريافـت تـدريس و تربيـت در يـك محـيط        

ربيتـي  شناسي تروان. كنند م و تربيتي خاصي را دنبال ميآموزشي و پرورشي هستند و برنامة تعلي
به  فهميدن و بهبود بخشيدن هاي روانشناسي است و اولين هدف آن شتهدانشي متمايز از ساير ر

شناسـانة مسـائل روزمـرة تـدريس و      كار روانشناسي تربيتي مطالعـة روان . تعليم و تربيت است
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و  هـا، اقـدامات تربيتـي    كـه اصـول، الگوهـا، نظريـه     در جريان اين مطالعات است. تربيت است
يـات انديشـه و عواطـف و رفتـار     بي جريانهـا و تجل روشهاي عملي تدريس و تربيـت و ارزيـا  

 .شود اجتماعي و فرهنگي مدارس بررسي ميآموزان و فرآيندهاي پيچيدة  دانش
نگي كـار معلمـان و   شناسي بلكه، با تدريس و تربيت و با چگوروانشناسي تربيتي، نه با روان

ز آموزشـي و پرورشـي   ندانيم كه كـار تـدريس و تربيـت در مراكـ    وقتي تا . شود مربيان آغاز مي
توانيم به اهميت  ، نميرو هستند ان با چه مسائلي در كار خود روبهچگونه است و معلمان و مربي

شناسي تربيتـي در پـي تركيبـي از مـدلها و     براي حل آن مسائل پي ببريم روان شناسي تربيتيروان
آمـوزان و مـدارس    و مهارتهاي برگرفته از دانش روانشناسي با عملكرد معلمـان و دانـش  روشها 

، زبـاني، اجتمـاعي، اخالقـي،    هاي جسمي، شـناختي  در جنبه(شناسي رشد  هاي روان يافته. است
رفتـاري، شـناختي،    متفـاوت در رويكردهاي (شناسي يادگيري  ، روان)عاطفي و تفاوتهاي فردي

شناسي انگيزش و شخصيت، اصول و روشـهاي  ، روان)گرايانه دازش اطالعات و مدلهاي انسانپر
گيـري بـراي بهبـود     گيـري از اطالعـات و تصـميم    بهـره تدريس، آزمون و سنجش و ارزشيابي، 

و مسائل ناتواني يادگيري و محروميتهـاي اجتمـاعي و فرهنگـي و زبـاني در آمـوزش،       تدريس
 .دنده را تشكيل مي عنوانهاي اصلي اين رشته

اي  اقع رشتة علمـي پايـه  ي تربيتي در وشناسروان، )55، صفحة 1376(به نوشتة گيج و برلينر 
بـه خـالف   . تربيت اسـت شناسي و تعليم و ت و بخشي بسيار مهم از دانش رواندر تعليم و تربي

كسـاني كـه   يـا   و داننـد  مـي  "كاربرد روانشناسـي در تـدريس  "كساني كه روانشناسي تربيتي را 
آورنـد،   به حسـاب مـي   "پلي در حد فاصل روانشناسي و تعليم و تربيت"تربيتي را  شناسيروان
شناسي تربيتي مهمترين سرماية علمي براي تدريس و يادگيري و تربيت و يك رشتة مستقل روان

 .كند چيدة تعليم و تربيت به ما كمك ميعلمي است كه در انجام كار دشوار و پي
ايـن  . به ما بصيرت بدهدهاي عملي آموزش  تواند در بسياري از جنبه ي تربيتي، ميشناسروان

محـيط   و در مورد عوامل مؤثر بر يادگيري در خانواده، مدرسه، محيطهاي شـغلي ي يها علم، ايده
ريـزي درسـي،    مچنين در مديريت آموزشي، برنامـه شناسي تربيتي، هروان. دهد اجتماعي ارائه مي

 سـيار هاي آموزشي و پژوهشي و كاربردي تدريس و تربيت حائز اهميـت ب  ساير جنبه و مشاوره
 .است
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ت انتخـاب هـدفها؛ شـناخ   : ماً، داراي پنج وظيفة اساسي استربيتي، عموشناسي تدانش روان
هـاي مربـوط بـه فرآينـد يـادگيري و رشـد؛        آموز؛ شناختن و به كار بردن نظريه ويژگيهاي دانش

هـر  . آموزان دانشارزشيابي يادگيري و رشد  و كارگيري روشهاي تدريس و تربيت انتخاب و به
) 29، صـفحة  1387آبـادي،   لطـف (فرآيند تـدريس و تربيـت    الگوياي كه در  يك از پنج وظيفه

ايـن  . مبتنـي بـر پـژوهش هسـتند    شود داراي بنيادهـاي نظـري و اصـول و قـوانين      مشاهده مي
گونـاگون  هاي علـوم انسـاني، نـزد دانشـمندان و مكاتـب       يههاي بنيادي، همانند ساير نظر نظريه

هاي معيني را  دليل ما بايد نظريهبه همين  .شناسي تربيتي متفاوت از يكديگرندروانشناسي و روان
اين انتخـاب بايـد هـم داراي    . براي تبيين هر يك از موضوعهاي تدريس و تربيت انتخاب كنيم

 .بنياد علمي و خردمندانه و هم داراي تناسب اجتماعي و فرهنگي باشد
ي و قـوانين اي، تدريس و تربيت بايد بـر اسـاس اصـول     هاي محكم پايه به نظريه جدا از اتكا

كـار در هريـك از   . دسـت آمـده اسـت   صورت گيرد كه در پژوهشهاي روانشناسي تربيتـي بـه   
 جديـد ي يهشـها نياز به بررسيها و پژو هاي تدريس و تربيت، در هر زمان و در هر شرايط پديده
ه از هر پديد يافته توان اطالعاتي سازمان از اين طريق مي. ستي آن مطمئن شدتا بتوان از در ،دارد

 .دست آورد  يا هر يك از مفاهيم تدريس و تربيت به
پردازي و پـژوهش آغـاز    در حالي كه دستيابي به اصول و قوانين روانشناسي تربيتي از نظريه

هـاي   ه نيـز از طريـق بـازنگري نظريـه    دست آمد شود، تبيين درستيِ اصولي كه با پژوهش به مي
بخـش تـدريس و تربيـت اسـت حاصـل       و نظام كننده و بررسي ساز و كارهايي كه تعيين اي پايه
هدفهاي تدريس و اساسي در دستيابي به  اي ، وسيلهشناسي تربيتيها و اصول روان نظريه. شود مي

برنامه و عمل تدريس . شود تر از آن است كه تصور مي هكارگيري آنها پيچيدبه  ،اما .تربيت است
تـي، خاصـه بـر پژوهشـهاي كيفـي و      شناسـي تربي نيز بايد بر پژوهشـهاي محكـم روان   و تربيت

در جريـان تـدريس و   را پژوهشـهايي   خـود معلـم چنـين   براي آنكه . مطالعات موردي، بنا شود
ناخت مبـاني و  او نيازمند برخورداري از غناي ديـدگاههاي نظـري و شـ    دهد،تربيت و صورت 

معمـار  مـي  چنين معل. شناسي تربيتي و انديشة نقاد و ذهن جستجوگر استاصول و قوانين روان
 .آيد اصلي تدريس و تربيت به شمار مي



 1387زمستان  96ة تعليم و تربيت شمارة فصلنام

 

132 

  

 شناسي تربيتي در جهانتاريخ تحول روان. 2

شناسي و تعلـيم و تربيـت، از علـوم انسـاني،     هاي روان روانشناسي تربيتي، مانند ديگر شاخه
تواند مدعي آن باشد كه براي  ا شده است، اين حوزه از دانش نميفلسفة تربيت جدنيز  و فلسفه

بسـيار دور  زيرا در زمانهاي  ،بار به تحليل نظامدار فرايندهاي آموزشي دست زده استنخستين 
حتـي مربيـاني چـون    . گرفتـه اسـت   اي ذهني و ساده، صورت مي نيز چنين كوششهايي، به گونه

6Fكنفوسيوس و دموكريت

7Fو سقراط و فردوسي و سعدي و كُمنيوس ۱

و روسو نيز به بررسي و  ۲
كوششـهاي  . محتـوا و روشـهاي آموزشـي و تربيتـي پرداختـه بودنـد       بندي و اظهار نظر در طبقه

بسياري از اين مربيان در كشورهاي خودشان، مثالً در چين و يونان و ايران، تداوم قابـل ذكـري   
جيمـز، اسـتانلي    اما در اروپا و امريكا، از قرن نوزدهم به بعد، دانشمنداني چـون ويليـام   .نيافت

8Fد بينه، لـو ويگوتسـگي، ژان پيـاژه، جـروم برونـر     سوري، آلفرهال، ماريا مونته 

و ديگـران بـه    ۳
 .شناسي تربيتي را بنياد نهادندي جديد دست زدند و دانش جديد روانكوششهاي

كـارگيري روشـهاي علمـي    يتي در گذشته و حال اساساً در بـه  شناسي تربوانتمايز اساسي ر
اسـت كـه در    ئل تدريس و تربيتگرايي در مسا جديد پژوهشي، يعني مشاهدة نظامدار و تجربه

شناسـي تربيتـي در اواخـر قـرن نـوزدهم،      گيـري روان  حتي در آغـاز شـكل  . ه معمول نبودگذشت
شناسـي از  روان«: گفت مثًال ويليام جيمز مي. شده است ته ميترديدهايي در اصالت علمي اين رش

بلكـه   .استخراج كـرد توان مستقيمًا از هنر  يس از نوع هنر است و دانش را نميتدر و نوع دانش
امـا ايـن   ). 1899/1983 ويليام جيمـز، (» چنين كاري برآيد به ذهني نوآور نيازمنديم كه از عهدة

9Fنظر در همان سالها تغيير كرد و دانشمنداني چون استانلي هـال و ادوارد ثرنـدايك  

بـر علمـي    ٤
10Fي ابـزاري سـاز  مطالعات ثرندايك و نظرية شـرطي . فشاري كردندشناسي تربيتي پابودن روان

او  ٥
ـ  و اي، يادگيري تا حد تسلط ي مطالعات مربوط به آموزش برنامهبرا را  زمينه كمـك   هيادگيري ب

11Fكامپيوتر

 .فراهم آورد ٦

                                                           
1. Democritus 
2. Comenius 
3. William James; Maria Montessori; Alfred Binet; Lev Vygotsky; Stanley Hall; Jean Piaget; 
& Jerome Bruner 
4. Stanley Hall & Edward Thorndike 
5. Instrumental conditioning 
6. Programmed instruction; Mastery learning; & Computer-based learning 
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 هاي آنان بزرگ روانشناسي تربيتي در جهان و نظريهدانشمندان .3

تانلي و اسـ با مطالعات و آثار آلفـرد بينـه در اروپـا     شناسي تربيتي جديدپيدايش و رشد روان
كه هر يك آرايي ارزشـمند  همراه است  به نام يبا نام دانشمندان و شود هال در امريكا شروع مي

12Fاز اين ميان زيمرمان و شانك. اند ي ارائه كردهشناسدر اين حوزه از دانش روان

نامهاي ) 2003( ۱
يـامين بلـوم، آن   آلبرت باندورا، آلفـرد بينـه، بن  : اند برشمرده زير را به ترتيب حروف الفباي التين

تـه  يليام جيمز، ماريا مونو براون، جروم برونر، لي كرانباخ، جان ديوئي، ناتانيِل گيج، رابرت گانيه
سوري، ژان پياژه، رابرت استرنبرگ، هربرت سيمون، بروس فردريك اسكينر، چـارلز اسـپيرمن،   

13Fلو سمينوويچ ويگوتسكي و لوئيس ترمن، ادوارد ثرندايك

۲. 
تـوان بـه سـه دوره     است و ميدانشمندان مذكور  مرهونشناسي تربيتي روانرشد و پيشرفت 

 :تقسيم كرد
كه شخصيتهايي چون ويليام جيمز، آلفـرد بينـه،    1920تا  1890گيري از سال  دورة شكل. 1

 اند؛ داشته ي مهمنقشدر آن ماريا مونتسوري  و جان ديوئي، ادوارد ثرندايك، لوئيس ترمن
اسـكينر، ژان  توان لو ويگوتسكي، بـروس   كه مي 1960تا  1920سال يابي از  دورة شهرت. 2

 هاي اين دوره دانست؛ پياژه، لي كرانباخ، و رابرت گانيه را مهمترين چهره
هاي شاخص آن بنيامين بلوم، ناتـالي گـيج،    كه چهره .تا كنون 1960صر از سال دورة معا .3

 .آن براون هستند و استرنبرگ آلبرت باندورا، رابرت وارد گاردنر،اه جروم برونر،
دانشـمندان موجـب تحـول    هاي پژوهشي نوآورانة هر يـك از ايـن    هاي اساسي و يافته ايده

فرهنگي  -شناسي اجتماعيمثالً ويگوتسكي با نظرية روان. تشناسي تربيتي شده استاريخي روان
امهـايي  گبـا  يـت را  اند دانش تدريس و ترب ستهاجتماعي توان -و آلبرت باندورا با نظرية شناختي

يعني آلفرد بينه، (هاي سه دانشمند از دورة اول  اي از ديدگاهها و يافته  چكيده. بلند به پيش ببرند
دو دانشـمند   و )يعني لو ويگوتسكي(، يك دانشمند از دورة دوم )ادوارد ثرندايك و جان ديوئي

                                                           
1. Zimmerman & Schunk 
2. Albert Bandura 1925- ; Alfred Binet 1857-1911; Benjamin Bloom 1913-1999; Ann Brown 
1943-1999; Jerome Bruner 1915-; Lee Cronbach 1916-2001; John Dewey 1859-1952; 
Nathaniel Gage 1917; Robert Gagné 1916-2002; William James 1842-1910; Maria Montessori 
1870-1952; Jean Piaget 1896-1980; Herbert Simon 1916–2001; Robert Sternberg 1949- ; 
Burrhus Frederic Skinner 1904-1990; Charles Spearman 1863-1945; Lewis Terman 1877-
1956; Edward L. Thorndike 1874-1949; & Lev Semenovich Vygotsky 1896-1934 
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مهم در تحوالت روانشناسي  را كه نقشي) يعني آلبرت باندورا و رابرت استرنبرگ(از دورة سوم 
 .كنيم اند در اينجا ارائه مي تربيتي داشته

 آلفرد بينه
روانشـناس فرانسـوي اسـت كـه     ) 1911تا  1857(آلفرد بينه 
گذار آزمونهـاي هـوش در    كنندة آزمون هوش و پايه نخستين تهيه

بـود و   اگرچه در رشتة حقوق درس خوانده او. استشناسي روان
ر رشته روانشناسي نداشت، اما بـه قـدري   تحصيالت دانشگاهي د

ر كـرد كـه در   مند شـد و در ايـن حـوزه كـا     به روانشناسي عالقه
شناسـي تجربـي   ، معـاون آزمايشـگاه روان  1894تا  1891سالهاي 

 .دانشگاه سوربن شد و تا پايان عمر خود رياست اين آزمايشگاه را برعهده داشت
و رسـالة خـود را زيـر     شناسي بوداي رواناو و همكارش تئودور سيمون كه دانشجوي دكتر

سـاختند كـه هـدف آن تشـخيص نيازهـاي ويـژة       آزموني را  1905نوشت، در سال  نظر بينه مي
آنـان ايـن آزمـون را دو بـار در     . هاي درسـي مدرسـه بـود    آموزان براي سازگاري با برنامه دانش

در دانشگاه  ،لوئيس ترمن آزمون او در بينه، مرگپس از . بازسازي كردند 1911و  1908سالهاي 
نيز تا كنون  وبينه ناميده شد  -و به نام مقياس هوشي استنفورد كرد تجديد نظر ،استنفورد امريكا

بـراي مطالعـة   ( انـد  از آن استفاده كرده شناساننتشار يافته است و رواناتجديدنظر و همين نام  با
 ).272تا  266و  125تا  116ت ، صفحا1387آبادي،  لطف: ر در اين مورد نگاه كنيد بهبيشت

شناسـي  هـاي روان  كتـاب و مقالـه نوشـت كـه در حـوزه      200آلفرد بينه در عمر علمي خود 
ناسي تربيتي شروان و شناسي تفاوتهاي فرديتجربي، روانشناسي رشد، روانشناسي اجتماعي، روان

بـا   1920كه در سـال   هاي او بر دانشمندان پس از وي، از جمله بر ژان پياژه انديشه. اقرار دارند
 .تأثير داشته است ،كرد سيمون، همكار پيشين بينه، كار ميتئودور 

 جان ديوئی
يـك   و شـناس فيلسوف تربيتي، روان) 1952تا  1859(جان ديوئي 

هايش هم در امريكا و هـم   انديشهاصالحگر تربيتي امريكايي است كه 
او بـه  . اسـت در ميان دانشمندان كشورهاي ديگر تأثير فـراوان داشـته   
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14Fاتفاق چارلز ساندرز پيرس و ويليام جيمز

15Fاران مكتـب فلسـفي پراگماتيسـم   به عنوان بنيانگذ ۱

۲ 
 .شوند شناخته مي

16Fشناسي عملگراوي همچنين، بنيانگذار روان

17Fگرايِي و رهبر نهضت پيشرفت ۳

تعليم و تربيت  ٤
امريكـا زيـر نظـر     شناسـي او در اولـين آزمايشـگاه روان  . اسـت در امريكاي نيمة اول قرن بيستم 

. كـرد  از دانشگاه جـان هـاپكينز دريافـت    1884استانلي هال كار كرد و دكتراي خود را در سال 
نيـز بـه   » ايدآليسم مطلق هگل«بود و پژوهشي ويژه در » شناسي كانتروان«رسالة دكتراي او در 

بـود و  وي به مدت پانزده سال در دانشگاه ميشيگان مشغول بـه تـدريس و تحقيـق    . عمل آورد
در همين سالها بـود كـه نظريـة خـود در     . شدسپس به مدت هشت سال استاد دانشگاه شيكاگو 
سـال   وي به مـدت يـك  . ارائه كرد پراگماتيسممورد فلسفة علم مبتني بر تجربه و مكتب فكري 

تا پايان عمر به عنوان اسـتاد فلسـفه در    1904شناسي امريكا بود و از سال رئيس انجمن رواننيز 
 .گاه كلمبيا مشغول به كار بوددانش

امـا آثـار او بـه مسـائل      ،ديوئي اگرچه قبل از هر چيز يك مربي بزرگ تعليم و تربيت است
يـات  اخالق و تجربه و طبيعت، هنر و تجربه، منطق و كشف، دموكراسـي  مانندگوناگون ديگري 

اصـلي بـراي   را كليـد   دادن نـه فقـط رأي   و دموكراسـي كامـل   ديوئي. نيز اختصاص يافته است
گيـري عقايـد    داند و بر اين باور است كـه شـكل   ه مدارس پيشرفته و جامعة مدني ميدستيابي ب

ــاط مــؤثر شــهروند  ــق ارتب ــا متخصصــان و متفكــران و جامعــه عمــومي از طري شناســان و  ان ب
او صـاحب  . پـذير اسـت   هاي حاصـل از ايـن ارتباطهـا، امكـان    سياستمداران و عمل به ديـدگاه 

از ميان آثار مهمتر او . ز هستني» مكتب جديد پژوهشهاي اجتماعي«ي با عنوان پژوهشاي  نظريه
اثـر انتقـادي دربـارة مفـاهيم     كـه يـك   ) 1896(» شناسيقوس بازتابي مفهوم در روان«به  توان مي
كـه بيـانگر   ) 1916(» دموكراسـي و آمـوزش  «ست؛ ساز ديدگاههاي بعدي او نهشناسي و زميروان
كـه بـه   ) 1922(» طبيعـت آدمـي و سـلوك او   «تربيت پيشرو اسـت؛   او در جنبش تعليم وي آرا
كـامالً   يكـه اثـر  ) 1925(» تجربـه و طبيعـت  «پـردازد؛   رسي نقش عادات در رفتار انسان مـي بر

هنـر بـه   «ر دفاع از دموكراسي اسـت؛  كه د) 1927(» عامة مردم و مسائل آنان«متافيزيكي است؛ 

                                                           
1. Charles Sanders Pierce & William James 
2. philosophical school of pragmatism 
3. functional psychology 
4. progressive movement 
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 بـه كه ) 1934(» باور عمومي«شناسي است؛  زيبايي مربوط به يكه يك اثر) 1934(» مثابة تجربه
ي خـاص  كه بيانگر آرا) 1938(» نظرية پژوهش: منطق«؛ پردازد بارة مذهب ميبررسي انساني در

هـاي   را كـه بـه بررسـي ريشـه     18F۱)1939(» آزادي و فرهنگ«مفهوم منطق است؛ و  ديوئي دربارة
كه مربوط بـه موضـوعهاي    ام اين آثاروئي كوشيده است در تمدي. فاشيسم پرداخته است نام برد

متفاوت است، رويكرد عملگرايانه و آزاديخواهانه و پيشرو خود در فلسفة تربيت را بـه نمـايش   
 هـم داراي  دارد، گيريهـاي اجتمـاعي   و داراي جهـت  سـت هاي او كـه فرايندگرا ديدگاه. بگذارد

اي مطالعـة بيشـتر در مـورد    بـر ( اي داراي رنگ فرامدرن اسـت  ويژگي مدرنيستي و هم تا اندازه
19Fنظريات جان ديوئي، نگاه كنيد به مارتين جي

۲ ،2003.( 
شناسي تربيتي، بيش از همـه در ايـن آثـار او    يوئي در تعليم و تربيت و در روانديدگاههاي د
كـودك و  «؛ )1900(» و جامعـه مدرسـه  «؛ )1897(» كـيش پـداگوژيكي مـن   «: نمود يافته اسـت 

» تجربـه و آمـوزش  «؛ و )1916(» دموكراسـي و تعلـيم و تربيـت   « ؛)1902(» ريزي درسـي  برنامه
)1938(20F۳. 

 ادوارد ثرندايک
21Fادوارد لي ثرندايك

، تحصيالت فوق ليسانس )1949تا  1874( ٤
خود را در دانشگاه هاروارد و دكتراي خود را در دانشگاه كلمبيـا بـه   

 .زيدور او از همان ابتدا، به روانشناسي تربيتي عشق مي. رساندانجام 
شناسي در كالج معلمـان دانشـگاه   در مقام مدرس روان 1899از سال 

كلمبيا مشغول به كار شد و تقريباً تمـام عمـر آكادميـك خـود را در     
همين دانشگاه سـپري كـرد و بـه تـدريس و پـژوهش در يـادگيري       

  .آزمونهاي رواني پرداخت و انسان، آموزش و پرورش

                                                           
1. The Reflex Arc Concept in Psychology" (1896); Democracy and Education (1916); Human 
Nature and Conduct (1922); The Public and its Problems (1927); Experience and Nature 
(1925); Art as Experience (1934); A Common Faith (1934); The Theory of Inquiry (1938); & 
Freedom and Culture (1939) 
2. Martin, Jay 
3. My Pedagogic Creed; The School and Society; The Child and Curriculum; Democracy and 
Education; & Experience and education 
4. Edward Lee Thorndike 
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22Fفرايند يادگيري موجب شد كه او نظرية ارتباطي تحقيقات او در مورد رفتار حيوانات و

را  ۱
شناسي تربيتـي جديـد را فـراهم    سازي علمي براي روان سازد و همين نظريه بود كه زمينه مطرح
 .آورد

» قـانون اثـر  «پژوهشهاي او در چگونگي فرار گربة آزمايشگاهي او از جعبة مـاز بـه كشـف    
كنـد و مـوقعي كـه     مـي  خطا آغاز به حـل مسـئله   زمايش وبه اين معنا كه آزمودني با آ. انجاميد

كننـد و   وضعيت موجود ارتباط مثبت پيـدا مـي  با  ،پاسخهاي او با نتايج رضايتبخش همراه باشند
قانون «، »قانون اثر«او افزون بر . گردند تضعيف مي اين ارتباطها ،آور همراه باشند اگر با نتايج رنج

با چنين كشفياتي بود كه او منحنيهـاي  . گيري كشف كرددر يادرا نيز  23F۲»قانون تازگي«و » تمرين
بـر پژوهشـهاي بعـدي در     ي ژرفهاي ثرندايك تـأثير  تحقيقات و يافته. ي را ترسيم كرديادگير

24Fشدن عامل و نظرية شرطيزمينة يادگيري، خاصه بر تحقيقات اسكينر 

 .گذاشت ، به جا۳
و اعتقـاد داشـت كـه در جريـان     بـود  او در شمار اولين مدافعان يـادگيري فعـال در آمـوزش    

اولـين اثـر او   . رسند آموزان به يادگيري مي شخصي با موضوع آموزش است كه دانشاندازي  دست
اي بر تئوري  مقدمه«از آن، كتاب  پس. انتشار يافت 1903در سال » شناسي تربيتيروان«نيز با عنوان 
هـوش  «؛ )1905سـال  (» شناسـي انعناصر رو«؛ كتاب )1904سال (» يگيريهاي اجتماع ذهن و اندازه

ن گفـتن  براي آموزش سـخ ) 1944 و 1932، 1921در سالهاي (؛ سه كتاب )1911سال (» حيوانات
؛ )1922(» اسي تدريس حسابشنروان«ان و براي استفادة معلمان؛ آموز و خواندن و نوشتن به دانش

تمـايالت و عاليـق و    شناسـي روان«؛ و )1932(» يادهاي يـادگيري بن«؛ )1927(» گيري هوش اندازه«
 .را نوشت 25F٤)1935(» نگرشها

ز فعاليـت داشـت و پژوهشـها و    وي در زمينة مسائل صنعتي و سازماني و آزمون كاركنان ني
شناسان او، مانند بسياري از روان. م دادبندي نظاميان ارتش امريكا انجا سازيهايي براي دسته آزمون

                                                           
1. The Theory of Connectionism 
2. Law of Effect; Law of Exercise; & Law of Recency 
3. Operant Conditioning Theory 
4. Educational Psychology (1903); Introduction to the Theory of Mental and Social 
Measurements (1904); The Elements of Psychology (1905); Animal Intelligence (1911); The 
Teacher's Word Book (1921; 1932; & 1944); "The Psychology of Arithmetic (1922);  The 
Measurement of Intelligence (1927); The Fundamentals of Learning (1932); & The 
Psychology of Wants, Interests, and Attitudes (1935). 
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براي مطالعة بيشـتر در  (شناسي امريكا بود نرئيس انجمن روا) 1912(ال هم بزرگ ديگر، يك س
26Fمورد نظرية ثرندايك، نگاه كنيد به زيمرمان و شانك

۱ ،2003.( 

 ِلو ويگوتسکی
27Fلـــو ســـيمينوويچ ويگوتســـكي

ار بنيانگـــذ) 1934تـــا  1896( ۲
. استتاريخي و اهل بالروس در شوروي سابق  -شناسي فرهنگيروان

يك مجموعة متنوع شش  كه او كارهاي علمي بسيار در روانشناسي را
شناسي در انستيتوي روان 1934تا  1924ه جلدي است، در فاصلة كوتا

 .مسكو به انجام رساند
تعليم و تربيت اسـت   و شناسي رشد، رشد كودكآثار او در روان

ي نوآوريهـاي كليـد  . گيرد را در بر مي) 1934(» تفكر و زبان«تا ) 1925(» شناسي هنرروان«ه از ك
، درونـي  آمـوز  دانـش اي و پشـتيباني از   مل ابزارهاي روانشناختي، آموزش واسطهاو از جمله شا

28Fو آموزش در منطقة مجاور رشد گيري مفهوم ن، كاركردهاي ذهني سطح باال، شكلكرد

 .است ۳
 مورد تأكيد قرار داده و نشان داده اسـت  را در رشد فردي ميانسكي نقش فرهنگ و ارتباطهاي ويگوت

اي تاريخي در اين يا آن فرهنگ معين و در ارتباطهـاي فـردي و    الي ذهني به گونهكه كاركردهاي سطح با
از اين طريق است كه عـادات ذهنـي موجـود در    . گيرد با افراد كليدي محيط فرد شكل مي تعامل اجتماعي

شـود و   دانشهاي نمادي به كودك منتقل مـي  ديگر و فرهنگ معين، از جمله الگوهاي زباني، زبان نوشتاري
ـين دانـش اختصاصـي كـودك اسـت كـه دانـش        . سازد فاهيم و دانش شخصي خاص خود را ميو ما هم

مثالً چگونگي سوار شدن بر دوچرخه . مشترك او با فرهنگ خويش است و در ذهن او دروني شده است
 امـا دانشـي   ،شود ي و فرهنگي و آموزشي فراگرفته مييا چگونگي استفاده از قلم، اگر چه در تعامل اجتماع

 .است كه متعلق به خود فرد است
يكي از آنها پژوهشهايي است كـه  . شناسي ويگوتسكي فراوان استنكات مهم ديگر در روان

يـق بـازي بـه    او دريافته است كـه كـودك از طر  . او در مورد بازي كودكان به عمل آورده است
مهـم در رشـد    يضوعكند كه اين مو و اين معاني را از اشيا جدا مي يابد معاني انتزاعي دست مي

                                                           
1. Zimmerman, Barry J.; Schunk, Dale H. (2003) 
2. Lev Semenovich Vygotsky 
3. Psychological Tools; Mediation and Scaffolding; Internalization; Higher Mental Function; 
Concept Formation; & The Zone of Proximal Development 
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ويگوتسكي به اهميت تخيل كودك در رشد ذهن و زبان او . كاركردهاي سطح باالي ذهني است
ر جريان بازي خاص از آگاهي انسان است كه د ينيز پرداخته و نشان داده است كه تخيل فعاليت

بي يـا  در مورد رشد قواعـد اجتمـاعي و نظـم   يافتة ديگرويگوتسكي . كند و عمل كودك بروز مي
 .رفتار و ذهن كودك در جريان بازي است

ديگـر  با تفكـر  ) اعم از زبان خاموش دروني و زبان آشكار گفتاري(رابطة دروني رشد زبان 
ن او نشان داد كه زبان دروني اگرچه به تدريج از زبا. استيافتة پژوهشي بسيار مهم ويگوتسكي 

بـا آن دارد و تفكـري    ي متفاوتكيفيتاما  ،گيرد شدن شكل مي آشكار گفتاري و در جريان دروني
با خود و زبان دروني اوست كه به  سخن گفتن كودك. آيد است كه در تعامل اجتماعي پديد مي

دادن به خود و نظم بخشيدن به خـود   شود و وسيلة جهت مايز ميتدريح از گفتار اجتماعي او مت
گيـرد كـه يكـي از راه     مـي  روني كودك در دو خط موازي شـكل به بيان ديگر، زبان د. گردد مي

در گفتـار آشـكار،   . اسـت  گفتگو بـا ديگـران و ديگـري از راه گفتگـو بـا خـود و درون خـود       
اما زبان دروني، عكـس ايـن حالـت و عبـارت از      ،يابد هاي فرد است كه نمود كالمي مي انديشه

 .تبديل كالم به تفكر است
و هم در كشورهاي ديگر مـورد توجـه    شناسي هم در روسيهها و رويكرد ويگوتسكي در روان تهياف
29Fشناسـي خـاركوف  در روسـيه، مكتـب روان  . قرار گرفته استجدي 

اي از  كـه دربرگيرنـدة مجموعـه    ۱
يگوتسـكي بـوده اسـت و در غـرب،     هـاي و  دهندة انديشـه  ي است، اشاعهشدة روس دانشمندان شناخته

و رويكردهـاي متنـوع   انـد   بـوده دهندة كارهـاي سـترگ او    ن شناختي، خاصه ژان پياژه، ادامهشناساروان
شناختي، نظرية آموزش فعال،  از جمله، نظرية نظامهاي بوم(يتي شناسي تربديگري در روانشناسي و روان

گري شناختي، نظرية يادگيري زبان دوم، نظرية نمـود بـدني، درمـان از طريـق     ته، مربيياف شناخت توزيع
30Fداستانسرايي، رشد اخالقي و تربيت اخالقي

بـراي مطالعـة   (أت گرفته از ديدگاههاي اوسـت  نيز نش) ۲
31Fبيشتر در مورد نظرية ويگوتسكي، نگاه كنيد به دانيِلز

۳ ،1996.( 

 آلبرت باندورا

                                                           
1. Kharkov School of Psychology 
2. Ecological Systems Theory; Activity Theory; Distributed Cognition; Cognitive 
Apprenticeship; Second Language Acquisition Theory; Gesture Theory; Narrative Therapy; & 
Moral Development and Moral Education 
3. Daniels, H. 
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 روانشـناس در ايالت آلبرتا در كانـادا،   1925آلبرت باندورا، متولد 
ــة      ــناختي و نظري ــاعي ش ــة اجتم ــه نظري ــت ك ــادايي اس ــي كان تربيت

32Fخودكارآمدي

دكتراي خـود را   1915در سال او . سترا ارائه كرده ا ۱
 1953از سـال   دريافت كرد وشناسي را از دانشگاه آيووا در رشته روان

او در . امريكـا پرداخـت   ريس و تحقيق در دانشگاه استنفوردبه كار تد
به مدت يك سال، رياست انجمن روانشناسي امريكا را به ، 1974سال 

 .عهده داشت
33Fدگاههاي رفتارگرايي اجتمـاعي رابـرت سـيرز   باندورا در آغاز متأثر از دي

بـود و رويكـرد    ۲
34Fاي و الگوبرداري در انگيزش و تفكر و رفتار انسان يادگيري مشاهده

يكـي از  . را مطـرح كـرد   ۳
35Fنظرية يادگيري اجتماعي«آثار وي با عنوان 

انتشـار يافـت در ديـدگاههاي     1977كه در سـال  » ٤
باندورا با انتشـار كتـاب   . را به شهرت جهاني رساند و اوبسيار گذاشت  شناسان بسيار تأثيرروان

قابـل   ي، تغييراتـ 1986در سـال  » يك نظرية اجتماعي شناختي: بنيادهاي اجتماعي تفكر و عمل«
در نظرية خود داد و بر نقش محوري فرايندهاي شـناختي، الگـوبرداري اجتمـاعي، فعـال      هتوج

بخشي در انديشـه و رفتـار    بر خودنظم و ونيهاي در در مقابل محيط و در مقابل تكانه بودن فرد
انتشـار   1997در سـال  » تمرين كنترل: را خودكارآمدي«كه با عنوان  ي ديگردر كتاب. تأكيد نمود

ـ     را داد، اهميت و كاربرد خودكارآمدي ي و آموزشـي و تربيتـي و   در تمـام مسـائل زنـدگي روان
36Fبررسيهايي كه هاگبلوم. نشان داد اجتماعي

اد كـه آلبـرت   نشان د آوردهبه عمل  2002در سال  ٥
 شناسان جهان از نظر نقل قول از آثارش، پس از زيگموند فرويد، ژان پيـاژه روان ميانباندورا در 

 .هانس آيزنك، در چهارمين مرتبة جهاني قرار دارد و

 رابرت استرنبرگ
، پروفسور روانشناسي و سنجش و 1949رنبرگ، متولد رابرت است

. گاه ييل و دانشگاه تافتس كار كرده مدتها در دانشگيري است ك اندازه

                                                           
1. Social cognitive theory & self-efficacy 
2. Robert Sears 
3. Observational learning & modeling in human motivation, thought, and action 
4  . Bandura, A. 
5. Haggbloom 
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ــيس انجمــن روان ــز هســتشناســي و رئ شناســي خــود را در وي تحصــيالت روان. امريكــا ني
دانشگاههاي ييل و استنفورد گذرانده و رسالة دكتراي خـود را بـا هـدايت پروفسـور گـوردون      

37Fبراون

 .تدوين كرده است ۱
اري از دانشـگاههاي امريكـاي شـمالي، امريكـاي     رابرت استرنبرگ داراي ده دكتـراي افتخـ  

پژوهشهاي او بيشتر در . هستست و استاد افتخاري دانشگاه هايدلبرگ آلمان نيز اروپا و جنوبي
38Fعشـق و نفـرت   و هاي كاركردهاي عالي ذهن، روشهاي انديشيدن، تغييرپذيري شـناختي  زمينه

۲ 
39Fجانبة عشقرية سه نظ و قطبي، نظرية خالقيتاو نظرية هوش سه . است

. را مطرح كرده است ۳
گـذاري در   ش از همه ناشي از ارائة نظرية سه قطبي هوش و نظرية سـرمايه شهرت استرنبرگ بي

 .خالقيت است
نه يك  شود كه آن را نقد نظرية گاردنر شروع مي نظرية سه قطبي استرنبرگ دربارة هوش، از

يك امر عمومي است و  گويد، هوش اردنر ميگ. شمارد ة هوش بلكه يك نظرية استعداد مينظري
رويكـرد  . اد يك امـر اختصاصـي اسـت   اما استعد ،توانيم مستقًال كاري انجام دهيم بدون آن نمي

او رفتـار  . ترنبرگ در مطالعة هوش بر چگونگي عملكردهاي آن در زندگي روزمره تأكيد دارداس
اين سه جزء عبارتند . ستداند كه حاصل تعامل سه عامل يا سه جزء ا هوشمندانه را رفتاري مي

را بـراي   پيوندد؛ روشي كه فرد تجارب پيشين خود ز زمينة محيطي كه رفتار در آن به وقوع ميا
آن  دادن گيـرد؛ و فرآينـدهاي شـناختي الزم بـراي انجـام      دادن يك وظيفة معين به كار مـي  انجام
داراي سه جـزء اسـت   داند كه  مديريتي ذهن مي -هوش را نوعي خود ي و به بيان ديگر. وظيفه

دهـد چنـين    تعريفي كه او از هـوش ارائـه مـي   . دده تعريف او را از هوش تشكيل ميكه اساس 
دادن هدفـدار بـه محيطهـاي جهـان واقعـي برحسـب        هوش، انطباق و انتخاب و شـكل ": ستا

بر چنين اساسي است كه اشترنبرگ سه نـوع هـوش را   ".يت زندگي و تواناييهاي فرد استوضع
، 1387آبـادي،   لطف( اي هوش زمينه و هوش عنصري، هوش تجربي: سازد متمايز مي گراز يكدي

 ).188و  187صفحات 

                                                           
1. Professor Gordon Brown 
2 .Mental higher functions; Thinking styles; & Cognitive modifiability 

3. Triarchic theory of intelligence; Creativity theory; & Triangular theory of love 
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ترغيب اجراي استرنبرگ در پژوهشهاي خود در مورد خالقيت به اين نتيجه رسيده است كه 
وي معتقـد اسـت كـه    . شـود  ايش خالقيت و محصوالت ارزشمند ميافز سببهاي جديد  پروژه

محيطـي   و ذاري فرد در كارهاي خالقانه به منابع شـناختي شخصـيتي، انگيزشـي   گ ميزان سرمايه
ت كه سبب بـروز حـداكثر خالقيـت    حضور و تركيب متناسب همة اين عوامل اس. بستگي دارد

شـناختي دربرگيرنـدة    منـابع : به نظر آنان هر يك از منابع مذكور شامل موارد زير اسـت . شود مي
 هاي رقيب ، فرآيندهاي شهودي، ارزيابي ايدهر واگرا، تفكر همگراله، تفكيابي، تعريف مسئ مسئله

منابع شخصيتي دربرگيرندة سبك نوآورانه در تفكر، تحمل ابهامات، پافشاري، اشـتياق  . آگاهي و
گيزشـي حـاكي از تمركـز بـر     منـابع ان . جرأت در باورهاي خويش اسـت  و به مخاطرات فكري

محيطي شامل وجود شرايط تحريك فعاليتها، تأكيـد   منابع. جاي تمركز بر هدف استتكليف به 
بر كنجكاوي فكري، پذيرش ويژگيهاي متفاوت فردي، تأكيد بـر تـدريس مـنظم و متناسـب بـا      

ها، ترغيب استفادة اصـيل از   ز وقت كافي براي پرداختن به ايده، برخورداري اآموز دانشاستعداد 
مات اسـت، پافشـاري در   دباري در مقابل ابهابرانگيز كه نيازمند بر هاي چالش جود پروژهو دانش

اسـترنبرگ در  ). 205همـان، صـفحة   (شـود   محوري مـي  -تكليف  و پذيري فكري كار، مخاطره
از چهـار شـكل از    زمينـه مورد سبكهاي شـناختي نيـز نظريـة خـود را مطـرح كـرده و در ايـن        

40Fآشـفته  و اي نه، جرگهمراتبي، فرمانروايا شامل خودمديريتي سلسله(ريتي ذهن خودمدي

سـخن  ) ۱
 41F۲»تركيب خرد و هوش و خالقيـت «شناسي تربيتي با عنوان در روان ويترين اثر تازه. گفته است

 .انتشار يافته است

 شناسي تربيتي در ايرانبيت جديد، مقدمة گسترش دانش روانتعليم و تر .4
گ تعلـيم و  شناسي تربيتي در ايران را بايد در انديشه و عمـل مربيـان بـزر   پيشينة دانش روان

 تربيت ايران جستجو كرد كه در سالهاي منتهي به مشـروطيت و پـس از آن در كشـور مـا پيـدا     
در پي ظهـور آمـوزش عمـومي در غـرب كـه جهـان را        شدند و آموزش و پرورش همگاني را
شناسـي تربيتـي در ايـران نيازمنـد     شناخت وضـعيت روان . دگرگون كرد، در ايران بنياد گذاشتند

تعليم دانش  اكنون نيز هم. و تربيت جديد در كشور ما استونگي پيدايش تعليم پرداختن به چگ

                                                           
1. Hierarchical, monarchic, oligarchic, & anarchic self-management cognitive styles 
2. Sternberg, R.J. (2007). Wisdom, Intelligence, and Creativity Synthesized. New York: 
Cambridge University Press 



 ... ...روانشناسي تربيتي در ايران و غرب

 

143 

 
 

 

با گسـترش و   تدريج، همراهاسي تربيتي درهم آميخته است و به شنو تربيت جديد با دانش روان
ا پيـد  شاخة علوم انساني استقالل بيشتر شناسي تربيتي، هر يك از اين دوتعميق پژوهشهاي روان

 .كنند مي
ه و انـدك  هم در مغرب زمين و هم در ايران، با پـداگوژي آغـاز شـد    تربيت جديدتعليم و 

شناسي پيوندي ناگسسـتني پيـدا كـرده    اندك ويژگي علمي دقيقتر به خود گرفته و با دانش روان
اين تعليم و تربيت جديد در ايران، در پي آشنايي ايرانيان با فرهنگ و تمـدن و نهادهـاي   . است

اجتمـاعي جديـد و    -هـا و نگرشـهاي سياسـي    ا پيدايش و گسترش انديشهاييان، بآموزشي اروپ
شـگامان  به سبب كوشش پي و و اشاعة آنها در سراسر كشور ها هروزنامخواهي و ايجاد  مشروطه

خـان اميركبيـر، ميـرزا فتحعلـي      ميرزاتقـي : تـرين آنهـا عبارتنـد از    كه برجسته(آموزشهاي جديد 
وله، عبـدالرحيم طـالبوف، سـيد    خـان مشـيرالد  زا يوسـف  خـان، ميـر    ميـرزا ملكـم   آخوندزاده،

 اي العابدين مراغه آبادي، زين الدوله، ميرزا يحيي دولت خان امين الدين اسدآبادي، ميرزا علي جمال
 92 ص، صـ 1377قاسمي پويا، (ايجاد شده و گسترش يافته است ) ويژه ميرزاحسن رشديهبه  و

تا صد سـال پـس    هـ ش 1230سيس دارالفنون در سال بينيم، از تأ است كه مي و چنين). 220تا 
زش عمومي در مدارس جديد تغييـر  ها به آمو اندك نظام آموزشي ايران از مكتبخانه از آن، اندك

آثاري ارزشمند در تعليم و تربيت جديد نيز  و شوند مربيان دانشمندي در كشور پيدا ميابد، ي مي
شناسـي تربيتـي جديـد     نش تـدريس و تربيـت و روان  از به داني شود و زمينة مي منتشرتدوين و 
 .ديآ فراهم مي

ـ به وجود آمدآموزش همگاني جديد كه ابتدا در غرب  ه خصـوص  ، پس از رنسانس و ب
در اروپا شـكل   روسو و كُمنيوس، الك مانندقرن هفدهم و با پيشگامي دانشمنداني از 

شـد و  ورت همگـاني  صـ م در اروپا و امريكـا بـه   آموزش از قرن نوزده همين. گرفت
دبستاني نيز از نيمة قرن نوزدهم با كوششهاي فرِدريك فروبِـل   كمي بعد آموزش پيش

در آلمان و با كوشش مربيان بزرگ ديگر در تمام كشورهاي پيشرفته صـنعتي جايگـاه   
د توجـه  آموزش همگاني به تدريج حقوق اساسي كودكان جهان مور. خود را پيدا كرد

المللي چهار اعالميه و عهدنامة جهـاني در سـازمان ملـل     بين قرار گرفت و با تصويب
؛ عهدنامـة حـق رشـد در سـال     1948يعني اعالمية جهاني حقوق بشر در سـال  (متحد 
رشـد   و ؛ و اعالمية جهاني بقاء، حفاظـت 1989؛ عهدنامة حقوق كودك در سال 1986
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مقامـات  اجـالس   از سـوي شـده   حقق اعالميـة جهـاني پذيرفتـه   كودكان و طرح عمل ت
بـراي  (قطعيـت حقـوقي پيـدا كـرد     ) 1990جهاني براي كودكان در نيويورك در سـال  

، صـفحات  1378آبـادي،   ميه و عهدنامه، نگاه كنيد به لطـف مطالعة متن اين چهار اعال
 ).218تا  29

بدون ترديد، گسترش آموزش همگـاني و رواج آمـوزش و پـرورش جديـد دوران     
ولـي   ،فرهنگي و تعليم و تربيتي در غرب هسـتيم  كودكي را ما مرهون تحوالت عميق

از اين حقيقت تاريخي نيز نبايد غفلت كرد كه ما ايرانيان حتي در قرن ششم و پـنجم  
هـاي آموزشـي ارزشـمند بـراي دوران كـودكي برخـوردار        پيش از ميالد نيز از برنامـه 

ـ و اولـين كشـوري در جهـان هسـتيم كـه دبسـتانهاي كودكـا        ايم بوده ان را ن و نوجوان
اي  پيشـينه  در كشور ماكودكان و نوجوانان  به بيان ديگر، آموزش. ايم گذاري كرده پايه

مثالً . در ادامة خود با افت و خيزهاي بسيار همراه بوده است ،اگرچه .داردبسيار كهن 
ترين آموزش عمومي كودكان و  تهدر حالي كه ايرانيان در دورة هخامنشي داراي پيشرف

كنيم كـه در عصـر جديـد،    اند، به اين حقيقت تلخ نيز بايد اشاره  بودهنوجوانان جهان 
ايم كـه بـه نظـر     در دورة قاجاريه داشته را ايران ترين نوع آموزش در ماندهيكي از عقب

آنچـه مـا   . روي ايران در عصر جديد اسـت ترين عامل واپس از محققان اساسي بسياري
خانـه بـوده اسـت كـه نـوعي      ايم مكتب رة قاجار و پيش از مشروطيت داشتهدر ايران دو

هايي از مساجد و شبستانها و يا در خانـة   مذهبي بود كه در گوشه آموزش محدود نيمه
هـاي كوتـاهي از    شد و كودكان به روخواني سـوره  مالها تشكيل مي آخوندباجيها و آق

يِ مـذهب  ن حـروف الفبـا و يكـي دو كتـاب نيمـه     قرآن و يـادگيري شـرعيات و خوانـد   
، 1377اقبـال قاسـمي پويـا،    : نگاه كنيد به(پرداختند  ط با مقتضيات زندگي ميغيرمرتب

هـا مـورد    و پرورش كودكان در ايـن مكتبخانـه   چگونگي آموزش). 91تا  42صفحات 
يغمـائي،  : نگاه كنيـد بـه  (انتقاد شديد آزاديخواهان و فرهيختگان ايراني بوده و هست 

ــدي، 1354 ــاظم1356؛ جهانشــاهي، 1364و  1356؛ راون ؛ و يحيــي 1357األســالم،  ؛ ن
خانة سنتي و زير نظـر  خصاً در پنج سالگي در دو مكتبنگارنده ش). 1362آبادي،  دولت

و خاطراتي از اين گونه مراكز  يشابور به مدت هفت ماه حضور يافتدو مالباجي در ن
 .آموزشي در ذهن خويش دارد كه مؤيد نظر نويسندگان فوق است
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ي پـيش از مـيالد و پـس از آن    هـاي درخشـان تـاريخ    ر دورهدر واقع، ميان آنچه د
ايم و آنچه مربوط به دوران رنسانس تا مشروطيت است، شكاف تعليم و تربيتي  داشته
نگـاهي بسـيار   . مانـدگيهاي ايـران اسـت    بزرگي است كه عنصر اساسي در عقب بسيار

42Fقـرن پـيش در كتـاب كوروپـديا     25در (گذرا به آنچه گزنفون 

فروبـل   و فردريـك ) ۱
در غـرب در   اران آموزش و پرورش جديـد دوران كـودكي  كه يكي از بنيانگذ(آلماني 

تـاريخ  "است و نزديك به دو قرن پيش در كتـاب خـود بـه نـام    نيمه اول قرن نوزدهم 
1847عمومي آموزش و پرورش،  43F

ارزشمند تعليم  اند، حاكي از پيشينة بسيار نوشته) "۲
كــه (فردريــك فروبــل . ي مــا ايرانيــان اســتهــاي دور در زنــدگ و تربيــت در گذشــته

 :نويسد مي) ودكستانهاي جديد در جهان استبنيانگذار ك
ايرانيان در قرن ششـم پـيش از مـيالد مبتكـر ايجـاد كودكسـتان و دبسـتان بـراي         «

در كودكسـتانها و دبسـتانهاي ايـران باسـتان بـه پـرورش       . كودكان و نوجوانان بودنـد 
شد و از جمله راستگويي، نيت خـوب داشـتن،    ه ميودكان بيش از آموزش آنان توجك

كار خوب انجام دادن، احترام به سالخوردگان، دفاع از ميهن، تيرانـدازي، سـواركاري،   
كورش بزرگ پـيش  «نويسد كه  فروبل مي» .آموختند به كودكان ميكوهنوردي را  و شنا

ه پايتخـت ايـران   خواسته بود كه در اين شهر ك) يا پاتراگاد(از ساختن شهر پاسارگاد 
 ».بود قبل از همه به حد كافي كودكستان و دبستان بسازند

كورش بـزرگ  كه كودكان ايراني در مدارسي كه در زمان  تعدادي الواح گلياكنون 
44F، موجود استنوشتند بر آنها با خط ميخي مي

واقعيت اين است كه بنيانگذار كشـور  . ۳
، تــورات او را »گــذار خردمنــدقانون«او را ، يونانيــان »پــدر«ايــران، كــه ايرانيــان او را 

ار اولين بنيانگـذ  د،ان ناميده» ذوالقرنين«ن كريم او را قرآ و »دهنده و مسيح خدا نجات«
از جمله شادروان ابـوالكالم آزاد  (كه مفسرين بزرگ قرآن . مدرسه در جهان نيز هست

                                                           
1. The Cyropaedia of Xenophon. 
2. Frederick Froebel 

تعدادي از اين الواح گلي اكنون در انبارهاي موزة ايران باستان موجود است و نويسنده توانسته است از اين الواح گلي كه  .2
دو هزار و پانصد و چهل سال قبل است و روي گل حك شده، تصويربرداري حدود دستنوشتة كودكان ايراني به خط ميخي در 

مستند سازي تاريخ تحول تعليم و تربيت ايران از زمان باستان تا «لمي نويسنده، در پژوهش هاي ع اين تصاوير در يافته. نمايد
 .منتشر خواهد شد» كنون
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مرحـوم   و وزير فرهنگ هند در زمـان گانـدي، مرحـوم طباطبـايي در تفسـير الميـزان      
ر قرآن كريم به اند كه كورش همان ذوالقرنين است كه نامش د نوشته) مرتضي مطهري

. سـورة كهـف آمـده اسـت     97 تا 83هاي  دانا و توانا و بزرگ در آيهعنوان يك پيامبر 
نگـاه  (در تورات نيز نام كورش بارها به عنوان يك پيامبر بزرگ آمده است  طور همين

؛ كتـاب  45باب  و 44، باب 41، باب 13، باب 10باب  اشعياي پيامبر تورات، در كتابكنيد به 
در بخشهاي ديگر از تورات در كتاب دانيال نبـي، ارميـاي نبـي، نـاحوم نبـي،       و عذرا، باب اول

و از شده اسـت  بار از كورش به نام و با اشارة روشن ياد  22كه جمعًا  تاريخ ايام و حزقيال نبي
دهنده فرعونيـان، شـاهين خـدا،     چوپان خدا، شكست تادة پروردگار،او به نام مسيح مقدس، فرس

پـيش از   539منشور كورش نيز، كـه در سـال   ). برده است دانشمند خدا نام و بخش نجات
شود و نسخه بدل آن را در  داري ميو اكنون در موزة لندن نگه است ميالد نوشته شده

وي در  گسـتردة گر ديـدگاههاي  انـد، بيـان   ملل متحد در نيويورك نيز گذاشـته  سازمان
ايرانــي  پادشــاهايــن . مـورد انســانها و آزادي و آرامــش و پيشـرفت همــة آنــان اسـت   

بنيانگذار مدرسه در جهان است و فرهيختگان ايراني از زمان او تـا كنـون بـر اهميـت     
 .اند زندگي خود را در اين راه گذاشته بسياري از آنان حتي تربيت پاي فشردهتعليم و 

تنهـا از زمـان   . خـود ديـده اسـت   ت ايران فراز و فرودهاي بسيار بـه  و تربيتعليم 
خصوص از دورة مشروطيت به بعد است كه اندك انـدك دانـش جديـد    ه اميركبير و ب

پـيش   را براي آيندة ايران اندازي تازه كرده و چشم ليم و تربيت در ايران نشو و نماتع
خـان اميركبيـر، بنيانگـذار    ميـرزا تقـي   دانيم كـه شـهيد    مثالً مي. روي ما گسترده است

 يد؛ شادروان ميرزا حسـن رشـديه نيـز   آموزش عالي نوين ايران، در اين راه بسيار كوش
سالگي درگذشـت و اولـين دبسـتانهاي جديـد را در      95شمسي در  1323كه در سال 

تبريز و تهران و مشهد و برخي شهرهاي ديگر ايران ايجاد كـرد، تمـام عمـر پربركـت     
45Fبان و شادروان جبار عسگرزاده باغچه در راه آموزش كودكان گذاشت خود را

هم كه  ۱
شمسي در تبريز ايجـاد كـرد و، بـه     1303اولين كودكستان جديد در ايران را در سال 

                                                           
؛ الفباي آسان 1302برنامة كار آموزگاران : از آن جمله است. بان آثاري ارزشمند به جا مانده است از شادروان جبار باغچه. 1

؛ الفباي خودآموز براي سالمندان 1320؛ علم آموزش براي دانشسراها 1314الفبا  ؛ دستور تعليم1308؛ زندگي كودكان 1303
 .1343؛ و روش آموزش كر و اللها 1330؛ كتاب اول ابتدايي 1327؛ اسرار تعليم و تربيت يا اصول تعليم الفبا 1326
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46Fپيروي از فروبل

ناميد و بعداً روش نـو در آمـوزش الفبـا را    » باغچة كودكان«، آن را ۱
. بزرگ تعليم و تربيـت مـدرن ايـران هسـتند    ، همگي در شمار اولين مربيان كردابداع 

مثالً در كتاب تاريخ . كوشش اين مربيان در آثار تاريخي معتبر نيز انعكاس يافته است
دبسـتان در ايـران در   ": خـوانيم  مـي ) 38نوشتة احمد كسروي، صفحة ( مشروطة ايران

س در الدوله به دست رشديه نخست در تبريز و سپ شمسي آغازيد كه امين 1275سال 
 ".تهران آن را باز كرد

. كتاب در موضوعهاي تعليم و تربيت كودكـان نوشـت   27شادروان حسن رشديه، 
او اولين معلم ايراني است كه براي كودكان شعر گفته و آموزشهاي خود را بـا كمـك   

او روش . صورت بازيگونـه بـه كودكـان خردسـال ارائـه كـرده اسـت       شعرها و به  اين
معرفـي   "التعلـيم  هـدايت "دن را در كتاب خود بـه نـام   خوان آموزشي آواشناسي براي

وي عـالوه  . خواهان حقيقي ايران بـود  او از آزاديخواهان بزرگ و مشروطه. كرده است
را نيز براي ايجاد جهش فكري در جامعه منتشـر   "مكتب"بر كتابهاي درسي، روزنامة 

ت كـه در آنجـا چـه    دانسـ  سالگي به مكتبخانـه رفتـه بـود و مـي    خود او در پنج . كرد
شـوند و   گرايـي تربيـت مـي    ها تحت فشار و ارعـاب و خرافـه   گذرد و چگونه بچه مي

 .توانند از ترس و خرافه رهايي يابند بيشتر آنان هرگز نمي
اه و مظفرالــدين شــاه و صــدارت دانــيم كــه رشــديه در زمــان ناصــرالدين شــ مــي

ها و بارها مدارسي را كـه او  چه رنجها كشيد و چگونه بار) اتابك اعظم(السلطان  امين
انش را كتك زدند و خود او را به گلولـه بسـتند   آموز دانشساخته بود خراب كردند و 

ـ به او نسبت دادنـد، تـا بـازار مكتب    و مجروحش كردند و دهها القاب دروغ هـاي   هخان
دانيم  نيز مي. نندگان مردم گرم بماندك ماندگي مردم همچنان براي تحميق بسنتي و عق

سـال سـلطنت او بـا     50ناميـد و   مي» قبلة عالم«ين شاه كه خود را چگونه ناصرالدكه 
مـن رعيتـي را   «گفـت كـه    الدوله، شخصاً مـي  يق مداوم مردم گذشت، به قول امينتحم

دوست دارم كه وقتي گفتيد بروكسل فرق آن را با كلم نداند و گمان كند كه بروكسـل  
تا مرگ ناصرالدين شاه ايرانيـان نتوانسـتند    چنين بود كه .47F۲»هم چيزي است مانند كلم

                                                           
1. Froebel’s “Kindergarten” 

 .69، صفحة »ايران خاتون معارف«در كتاب ) 1385(به نقل از سعيد وزيري  .1
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هم او بود كـه چنـد روز پـس از افتتـاح     . حتي يك مدرسة ابتدايي در كشور داير كنند
امير كبير همان بزرگمردي بود كه  .دستور قتل اميركبير را صادر كردمدرسة دارالفنون 

حـق او گفتـه   ، در )1355به نقل از فريدون آدميـت،  (رابرت واتسون مورخ انگليسي، 
زمين و زمامداران ايران كه نامشـان ثبـت تـاريخ    در ميان همة رجال اخير مشرق «: ودب

همتاست؛ ديوجانس روز روشـن بـا چـراغ در     جديد است، ميرزاتقي خان اميرنظام بي
ـ  "اشـرف مخلوقـات  "به حقيقت سزاوار است كه به عنوان . گشت و ميپي ا شـمار  ه ب
ناصرالدين شاه همـان شخصـي اسـت كـه نـه تنهـا        نهمچني. »بزرگوار مردي بود. آيد

بلكه مـوقعي كـه    ،را به قتل رساند بنيانگذار آموزش عالي جديد ايراناميركبير بزرگ، 
بار كه از سفر فرنگ برگشته و از تأسيس مدرسة رشديه، بنيانگذار مدارس  بعدها يك

ميـان ببرنـد    كلـي ببندنـد و از  جديد در ايران، خبردار شـد فرمـان داد مدرسـه را بـه     
 امـا شـادروان رشـديه از پـاي ننشسـت و     ). 24، صـفحة  1362الدين رشـديه،   شمس(

 .اندازي كند شدن ناصرالدين شاه راه توانست مدارس خود را پس از كشته
با كوششهاي مربياني چون اميركبير و رشديه بود كه مدارس جديد در ايران ايجاد 

، بـه كوشـش ميـرزا محمودخـان     شمسـي  1275همچنين مـدتي بعـد، در سـال    . ندشد
اندازي و اولين جلسـة آن در   راه» انجمن معارف«) به نيرالملكملقب (السلطنه  احتشام

همين انجمن بود كه تأسيس و نظارت بر كار چند مدرسـة  . مدرسة رشديه تشكيل شد
انتشـار روزنامـة    و جديد، تأسيس كتابخانة ملي، تهية برخـي كتابهـاي درسـي جديـد    

تشـكيل  » شوراي عالي معارف«پس از آن بود كه . ر كارنامة خود ثبت كردمعارف را د
المعـارف در كنـار    شمسي در مركز دايـره 1297آبان  27 شد و اولين جلسة آن در روز
عـارف،  زير مو عضو داشت كه نصيرالدوله 16اين شورا . مدرسة دارالفنون تشكيل شد

سه . رفت اعضاي آن به شمار مي لشعراي بهار از جملها رئيس آن بود و شادروان ملك
شمسي قانون تأسـيس شـوراي عـالي معـارف بـه تصـويب        1300سال بعد، در اسفند 

48Fنفـر شخصـيت نامـدار    60بـيش از   1317تـا   1301رسيد و در طي سالهاي 

در ايـن   ۱
زارت و بـود كـه بـا ايجـاد فرهنگسـتان ايـران       1316در سـال  . شورا عضويت داشـتند 

                                                           
،  از جملة اين شخصيتها مي. 1 توان از غالمحسين خان رهنما، محمدعلي خان فروغي، علي اكبر خان دهخدا

 .الشعراي بهار، دكتر محمودخان حسابي، دكتر علي اكبر سياسي و رضاقلي خان هدايت نام برد ملك
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ير نام يافت و شوراي عالي معـارف نيـز، شـوراي عـالي     معارف به وزارت فرهنگ تغي
 1317در طي سالهاي . فرهنگ ناميده شد و قوانين مربوط به آن تدوين و تصويب شد

49Fعلمي و فرهنگي متعدد، شخصيتهاي 1347تا 

نگـاه كنيـد بـه    (عضو اين شورا بودند  ۱
 ).صورت مذاكرات جلسات شوراي عالي فرهنگ

كـه مصـادف بـا جلسـة      سة شوراي عالي فرهنگت و دومين جلدر هشتصد و بيس
اي ملـي  مجلسين سنا و شـور  1331ديماه  18افتتاحية آن بر طبق قانون جديد مصوب 

شادروان دكتر غالمحسين صديقي وزير كشور، قرائـت   بود، پيام نخست وزير وقت را
50Fهاي تعليم و تربيت رسمي در آن زمان است كرد كه بيانگر اهداف و برنامه

ه آن گون. ۲
تـا   465، صـفحة  1342(كه شادروان دكتر عيسي صديق در كتاب تاريخ فرهنگ ايران 

ــ ) 499 ــته اس ــيل نوش ــه تفص ــذاري و   ب ــئوليت هدفگ ــگ مس ــالي فرهن ــوراي ع ت، ش
ريزي كلية امور فرهنگـي و آموزشـي ابتـدايي و متوسـطه و عـالي را بـر عهـده         برنامه
همكـاري خانـه و مدرسـه،     و بر كار شوراهاي فرهنگ شهرستانها، انجمن است داشته

                                                           
امهاي زير برمي .1 زاده، دكتر علي اكبر سياسي، دكتر  صديق، سيد حسن تقي دكتر عيسي: خوريم در ميان اين شخصيتها به ن

عبدالحسين ميرسپاسي، دكتر محمد معين، دكتر يداهللا سحابي، دكتر علي شايگان، دكتر محمود حسابي، دكتر غالمحسين 
لزمان فروزانفر، جهانشاه صالح، دكتر محمود مهران، ملك صديقي، دكتر بديع لشعراي بهار، غالمحسين رهنما، د ا كتر ا

 .اهللا صفا محمود صناعي، محمدعلي فروغي و ذبيح

 :به جلسة افتتاحية جديد شوراي عالي فرهنگ چنين بود) شادروان دكتر محمد مصدق(پيام نخست وزير وقت . 2
ي فرهنگ در اين موقع كه بر حسب اليحة قانوني جديد نخستين جلسة شوراي عال. پيام به حضرت آقايان اعضاي محترم شوراي عالي فرهنگ«

يابد، تبريكات خود را عرض نموده اميدوار است اين شورا كه از افراد بصير و فاضل و اليق اين مملكت تشكيل يافته در انجام  افتتاح مي
وظايف خطيري كه به عهدة آن گذارده است توفيق حاصل نموده اصالحات الزم در كلية شئون فرهنگي ايران عزيز به عمل آورد و به اين 

مندي به ملك و ملت را در  ها و توسعة تعليمات ابتدايي و متوسطه حس اعتماد به نفس و توجه به فضل و هنر و عالقه با اصالح برنامه ترتيب
نوباوگان و نوجوانان مملكت پرورش دهند تا كشور ما در ميان كشورهاي متمدن و مترقي جهان مقامي را كه شايستة سوابق درخشان علمي و 

 ».نخست وزير. به دست آوردتاريخي اوست 
اينجانب با كمال صراحت عرض «: وزير، شادروان دكتر محمد مهدي آذر وزير فرهنگ وقت طي سخنان خود گفت پس از قرائت پيام نخست

ة و اين اصالحات كه بايد با منتهاي دقت و سرعت انجام گيرد وظيف. كنم كه ضرورت اصالحات در كلية شئون فرهنگي ما محسوس است مي
وزير  طور كه جناب آقاي نخست اميدوارم همان... خطيري است كه قانون به عهدة آقايان يعني اعضاي محترم شوراي عالي فرهنگ گذارده است

ه مندي ب ها و توسعة تعليمات ابتدايي و متوسطه، توجه به فضل و هنر و عالقه اند شوراي عالي فرهنگ با اصالح برنامه در پيام خود اشاره فرموده
ل ملك و ملّت را در نوباوگان و نوجوانان مملكت پرورش دهند و دورة جديد شورا دورة اميد و عمل نام گيرد و اقدامات سودمند آن هم از سا

ترين مرجع فرهنگي مملكت دور از هرگونه سياست و كشمكش بتواند با آسايش خيال  تحصيلي آينده به منصة ظهور و بروز درآيد و اين عالي
» .غ بال به انجام دادن وظائف خطير خود كه هدف آن باال بردن سطح فرهنگ و تمدن ايرانيان و سربلندي و ترقي ايران است موفق گرددو فرا

 ).شوراي عالي فرهنگ 1331ديماه  18مورخ  822به نقل از صورت مذاكرات جلسة (
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امتحانــات نهــايي، بهــداري آموزشــگاهها، مكاتــب و مــدارس علــوم دينــي، مــدارس  
هـا   هخصوصي، كودكستانها، آموزش ابتدايي، مكاتب روستايي، آموزش متوسطه، برنامـ 

اي، تربيـت معلـم، دانشسـراي كشـاورزي،      كتابهاي درسـي، آمـوزش فنـي و حرفـه     و
 و دانشگاهها، تحصيالت عاليه در خارجه، پيشاهنگيدانشسراي عالي، آموزش عالي و 

 .نظارت داشته است بزرگساالنآموزش 
و بـر حسـب اليحـة قـانوني جديـد       1332مـرداد   28تـا   1330در همين سـالهاي  

شوراي عالي فرهنگ و با وزارت نـود و نهمـين وزيـر فرهنـگ كشـور، يعنـي وزارت       
كـه  اسـت  ) 1332مـرداد   28تـا   1331تيرمـاه   31از (شادروان دكتر محمد مهدي آذر 
شناسي تربيتـي در آمـوزش معلمـان و در تـدريس و      علوم تربيتي جديد و دانش روان

ره كنـيم كـه يـك اسـتاد برجسـتة      مـثالً بايـد اشـا   . برجسته پيدا كـرد  يتربيت جايگاه
، يـك اسـتاد برجسـتة روانپزشـكي     )اكبـر سياسـي  شـادروان دكتـر علـي    (شناسي  روان

شـادروان  (شناسـي   ، يك استاد برجستة جامعـه )يرسپاسيحسين مشادروان دكتر عبدال(
شـادروان دكتـر   (يك استاد برجستة فرهنگ و ادب ايـران   و )دكتر غالمحسين صديقي

همچنـين، آن  . در شمار اعضاي شوراي عالي فرهنگ در اين دوره بودند) محمد معين
، 1375مـايي،  اقبـال يغ (وزيران علـوم و معـارف و فرهنـگ ايـران     «گونه كه در كتاب 

نوشـته  ) شادروان دكتر محمدمهدي آذر(در مورد وزير فرهنگ اين دوره ) 440صفحة 
دكتر محمد مهدي آذر، بزرگمردي دانا و مـدير و مـدبر بـود كـه از آغـاز      «: شده است

نظران برجسته در امور فرهنگ و تعليم و  وزارت خود گروهي از دانشمندان و صاحب
هاي رشـد و پيشـرفت فرهنـگ و تعلـيم و      زيد و زمينهرگتربيت را به همكاري خود ب
 ».تربيت كشور را فراهم آورد

 شناسي تربيتي در ايران روان. 5

 شـدن  علوم تربيتي جديد در ايران از دوران مشروطيت به تدريج رونق گرفت و با تشـكيل 
ي اليحة قانوني جديد شوراي عالشوراي عالي فرهنگ و اصالحات تعليم و تربيت، از زمان 

پيـدايش   .در مدارس و مراكز آموزشـي ايـران يافـت    مناسب و چشمگير يجاي ،فرهنگ
كتـاب  بـه انتشـار    گـردد  برمـي  در مفهـوم پـداگوژيك آن،   شناسي تربيتـي در ايـران   دانش روان
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  شمسي به قلم شادروان دكتر علي 1317كه در سال  "شناسي از لحاظ تربيت النفس يا روان علم"
چون دكتر عيسي صـديق، دكتـر رضـازاده    همآثار مربياني  همچنين. فته بوداكبر سياسي انتشار يا

شادروان  و شناسي تربيتي در ايران است گسترش روان ساز دكتر محمد باقر هوشيار زمينه و شفق
در شـمار   شمسـي  1340شناسـي پرورشـي در دهـة     مهدي جاللي بـا انتشـار كتـاب روان    دكتر

افزون بر انتشـار آثـار مـذكور برخـي     . آيد ايران به حساب ميناسي تربيتي در ش روانان بنيانگذار
محمد كاردان و دكتر غالمحسـين شـكوهي   م تربيتي، خاصه شادروان دكتر علي متخصصان علو

شناسـي تربيتـي    سازي رشد دانش روان ، در زمينهاند در حوزة تعليم و تربيت كار كرده كه اساساً
 .اند نقش داشته

آن، از آغـاز دهـة   دانشـگاهي  جديـد علمـي   شـكل  در  در ايـران شناسي تربيتـي   دانش روان
به طور رسـمي و بـا تاسـيس نخسـتين دورة تحصـيالت فـوق ليسـانس         هجري شمسي،1350
از آن تاريخ تاكنون  .شناسي تربيتي در دانشكدة علوم تربيتي دانشگاه تهران آغاز شده است روان

اكبـر  دكتر علي شريعتمداري، دكتر علي ، چون دكتر زهره سرمد، دكتر اصغر رضويههماستاداني 
نسـب، دكتـر منيـژه شـهني     ر پروين كديور، دكتر داوود حسيني سيف، دكتر يوسف كريمي، دكت

شناسي تربيتـي   ي در زمينة روانبرخي استادان ديگر نيز، مقاالت و كتابهاي و مقاله نگارندهييالق، 
شناسـي   أسـيس دورة فـوق ليسـانس روان   ، ت دقيـق  به طور. اند تهيه و منتشر كرده به زبان فارسي

شمسـي كـه همزمـان بـود بـا       1350در سـال   را تربيتي در دانشكدة علوم تربيتي دانشگاه تهران
 ،اين دانشكده و پيشگامي خانم دكتر زهرة سـرمد  در محمد كاردانمديريت شادروان دكتر علي 

 .شناسي تربيتي در ايران دانست رسمي رشتة روان توان سرآغاز مي
اندازي تحصيالت تكميلي آن در دانشگاه تهـران، در   شناسي تربيتي، پس از راه وزش روانآم

پـس از   و ابتدا دانشگاه شيراز، سپس دانشگاه تربيت معلم. دانشگاههاي ديگر ايران نيز آغاز شد
 آنها دانشگاه عالمه و دانشگاه الزهرا و دانشگاه تبريز و دانشگاه بهشتي و دانشگاه اهواز در ايـن 

پيـام نـور نيـز كوششـهايي بـراي       در سالهاي اخير، دانشگاه فردوسي و دانشـگاه . راه گام نهادند
مـا حـاكي از آن    بررسـيهاي . اند شناسي تربيتي به عمل آورده اندازي تحصيالت تكميلي روان راه

گريبان اسـت كـه    اساسي دست به شناسي تربيتي در كشور ما هنوز با مسائل است كه رشتة روان
ي و پژوهشـهاي اصـيل در مسـائل    پـرداز  تـوجهي بـه نظريـه    كم) الف: ترين آنها عبارتند از مهم

ي واحـدهاي درسـي و   كيفيت پـايين و تعـداد انـدك و ناكـاف     )بشناسي تربيتي در ايران،  روان
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تـوجهي آمـوزش و پـرورش     كم )ج هاي دكتراي اين رشته در دانشگاهها نامه ضعف علمي پايان
رشـتة   در مورد اخير، شـاهد هسـتيم كـه خاصـه در    . آيي اين رشتة علميايران به اهميت و كار

شناسي تربيتي، حتي يـك نفـر متخصـص     هاي روان اسي مدرسه، در حكم يكي از شاخهشن روان
آمـوز و   نشميليون دا 14هزار مدرسه و  55داراي  كه(آموزش و پرورش ايران  كل اين رشته در

هم كوششي براي حل چنـين مشـكلي بـه     ال حاضرجود ندارد و در حو )هزار معلم است 800
 .آيد عمل نمي

شناسـان تربيتـي ايـران چـه كسـاني       تـرين مربيـان و روان   ، اينكه شناخته شدهموضوع ديگر
اند؟ فعاليتهاي آموزشـي و   تربيتي منتشر كردهشناسي ؟ چه آثار ارزشمندي در حوزة روان هستند

از آنـان   ؟ و هر يكاند عرضه كردهاي  ج نوآورانهند و چه نتايپژوهشهاي علمي اين استادان كدام
 اند؟ ريس و تربيت در ايران ارائه كردهشناسي تربيتي و در مسائل تد چه نظرية جديدي در روان

ه تا دوازده مربـي و اسـتاد شـناخته شـدة     در حدود د ما در كشور د كهنده بررسيها نشان مي
نتـايج  . وجـود دارنـد  هي در ايـن رشـته   شناسي تربيتي و در حدود پنجاه مـدرس دانشـگا   روان

 و ها و بررسيهاي ما از كارِ گروه اول از استادان مذكور، از نظر پيشينة علمي و پژوهشي مصاحبه
و پژوهشـهاي علمـي كـه     اند تدوين كردهشناسي تربيتي  ان كتابهاي علمي كه در حوزة روانعنو

 :ربيتي دارند، در زير ارائه شده استشناسي ت ديدگاههايي كه در مسائل روان و اند انجام داده
51Fدكتر زهره سرمد •

شناسي تربيتي است كه دكتـراي   نخستين استادان ايراني روان در شمار :۱
ة تحصـيالت فـوق ليسـانس    تخصصي خود را در همين رشته كسـب كـرده و در تأسـيس دور   

سانس خـود را  ايشان لي. ، نقش اساسي داشته است1350شناسي در دانشگاه تهران در سال  روان
خـود را در آمـار    و فـوق ليسـانس  ) 1336در سال (در رشتة فيزيك از كالج ويلسون پنسيلوانيا 

در سـال   وي. اسـت  دريافت كرده) 1339سال (گيري از دانشگاه هاروارد امريكا  تربيتي و اندازه
رنيا زيـر  شناسي تربيتي را از دانشگاه استنفورد كاليف رشتة رواندكتراي تخصصي در  درجة 1345

وي، افزون بر آثاري كـه در  . تاساخذ كرده نمار ناتانيل گيج و لي كرانباخ و مك  نظر پروفسور
زمينـة  كـه در  نيـز  پژوهشـهايي   استشناسي پژوهش و آمار در علوم رفتاري منتشر كرده  روش

                                                           
زادة نامدار ايراني، مرد آ  د؛ همسِر فرزند بزرگشده، صادق سرممد، فرزند حقوقدان و شاعر شناخته خانم دكتر زهرة سر .1

و  است شناسان برجستة تاريخ كهن ايراني است كه از اسطوره الشعراي بهار؛ شادروان استاد دكتر مهرداد بهار شادروان ملك
 .ايشان انتشار يافته استماندگار و ارزشمند از  يآثار
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لـد  شناسي تربيتي اثر مـك دان  انجام داده و مترجم دو جلد كتاب روانآموزش خواندن و نوشتن 
ارسـي و انگليسـي در موضـوعهاي    و مقاالتي به زبـان ف بوده ) 1366انتشارات دانشگاه تهران، (

 .است نوشته شناسي تربيتي روان
ترين بخـش تعلـيم و    شناسي تربيتي علمي روان: گفته است دكتر سرمد، در گفتگو با نگارنده

شناسي پـژوهش   د بر روششناسي تربيتي باي تأكيد ما در تحصيالت تكميلي روانتربيت است و 
گيـري و   ماعي تعليم و تربيت، دانش انـدازه هاي اجت به نظر ايشان جنبه. ي تجربي باشدو طرحها
وي همچنـين  . وردار اسـت برخـ  بيشـتر  يمسائل رشد كودكان و نوجوانان، از اهميتـ  و سنجش

آمـوزان را   نوشـتن بـه دانـش    و دقيق و آموزش سخن گفتن و درست آموزي درست اهميت زبان
ي گويد ما بـه يـك تحـول    دكتر سرمد مي. ددان اساسي در تعليم و تربيت آنان مي بسيار يموضوع

هاي درسـي و روش تـدريس و آمـوزش و پـرورش دبسـتاني و راهنمـايي و        اساسي در برنامه
 .دبيرستاني نياز داريم

دكتـراي   محمـد كـاردان، مربـي برجسـتة تعلـيم و تربيـت در ايـران،       شادروان دكتر علي  •
ايشـان ابتـدا در   . كسـب كـرد  ) 1336در سال (دانشگاه ژنو در علوم تربيتي  ازتخصصي خود را 

يل كرد و ادبيات و فلسفه و جامعه شناسـي  دانشسراي عالي در رشتة فلسفه و علوم تربيتي تحص
حسـين  الزمان فروزانفـر، محمد  مانند دكتر پرويز ناتل خانلري، بديعشناسي را از استاداني  و روان

فاضل توني، دكتر يحيي مهدوي، دكتر رضازاده شفق، دكتر غالمحسين صديقي، دكتر علي اكبـر  
او پس از تحصيالت ليسانس بـه  . دكتر عيسي صديق آموخت و سياسي، دكتر محمدباقر هوشيار

دانشگاه ژنو و زير نظر شارل وِرنر  از دكتراي فلسفه و علوم تربيتي رادرجة يس اعزام شد و ئسو
در دوران . وي توفيق استفاده از كالسهاي درس ژان پياژه را نيز داشت. گرفتوبِر دو ترنس و ر

ـ    رورش، خدمت خود در دانشگاه تهران به تدريس دروس گوناگون، خاصه اصـول آمـوزش و پ
. خـت روش تحقيـق در علـوم اجتمـاعي پردا    و شناسي اجتماعي تاريخ آموزش و پرورش، روان

 شـمار در زمينـة   بـي و نويسندة مقاالت  بسيارمترجم كتابهاي  ،مؤلف د،ايشان استادي پركار، مولّ
؛ سـير  )1383انتشـارات سـمت،   (فلسفة تعلـيم و تربيـت    عناوينكتابهايي با . علوم تربيتي است

انتشـارات  (ماهيت و قلمـرو آن  : ؛ و علوم تربيتي)1381انتشارات سمت، (تربيتي در غرب  يآرا
ي دربــارة روش تحقيــق و مــردم شناســي و ترجمــة كتابهــايرا تــأليف كــرده و ) 1383ســمت، 

اصول راهنمـايي در  : ترين اين آثار عبارتند از مهم. شناسي اجتماعي را بر عهده داشته است روان
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؛ اصول راهنمايي در آمـوزش  )1339انتشارات وزارت فرهنگ، (اثر رژه گال  ،آموزش و پرورش
شناسـي   ؛ روان)1339ات دانشـگاه تهـران،   ارانتشـ (والـون  -و پرورش همـراه بـا طـرح النـژون    

شناسـي طبقـات    ؛ طـرح روان )1343دانشـگاه تهـران،    انتشـارات (اثر ژان مزون نـوو   ،اجتماعي
اثـر مـوريس دبـس     ،؛ مراحـل تربيـت  )1340انتشارات دانشگاه تهران، (اثر هالبواكس  ،اجتماعي

ه تهـران،  انتشارات دانشگا( نوشتة پير بس ،شناسي ؛ روش مردم)1341دانشگاه تهران،  انتشارات(
؛ )1355ارات دانشـگاه تهـران،   انتشـ (نوشتة اميـل دوركـيم    ،شناسي ؛ قواعد روش جامعه)1344
؛ وضـع و شـرايط روح   )1342انتشـارات فـرانكلين،   (برگ ، اثر اتو كالين شناسي اجتماعي روان

اثـر ژان   ،مـاعي شناسـي اجت  ؛ روان)1346ارات دانشـگاه تهـران،   انتشـ (اثر ژان فوراسـتيه   ،علمي
اثر ژان پياژه  ،آموزش و پرورش شناسي و دانش ؛ روان)1354ارات دانشگاه تهران، انتش(استوتزل 

نوشـتة ژولـين فرونـد     ،هـا در علـوم انسـاني    ؛ آراء و نظريـه )1360شـگاه تهـران،   انتشارات دان(
ت مركـز نشـر   انتشارا(نوشتة مولر  ،شناسي ؛ تاريخ روان)1362نشر دانشگاهي، انتشارات مركز (

؛ )1370گاه تهران، انتشارات دانش(نوشتة مياالره  ،؛ معني و حدود علوم تربيتي)1367دانشگاهي، 
و وضـع كنـوني   ) 1376انتشارات دانشگاه تهـران،  (نوشتة اميل دوركيم  ،شناسي تربيت و جامعه

از ). 1380انتشارات پژوهشكدة تعلـيم و تربيـت،   (نوشتة آنتوان لئون  ،تاريخ آموزش و پرورش
 .آثار دكتر كاردان هستند

حـول در همـة شـئون زنـدگاني بشـر،      العادة ت سرعت فوق«ان بر اين باور بود كه دكتر كارد
هـم پيوسـتن   و ارتباط و مبادلة اطالعات از يك سو و نزديك شدن و به ويژه در حوزة توليد  به

آورده اسـت كـه   اجتمـاعي پديـد   سرنوشت كشورها به يكديگر از سوي ديگـر، نـوعي انگيـزة    
اين انگيزه و ناخشنوديها و ناخرسنديهاي همراه آن در . توان آن را نوجويي و نوآوري دانست مي

خصوص در كشورهاي در حال پيشرفت، زمينه را بـراي اصـالحات و     هبسياري از اجتماعات، ب
هم انقالبهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي از جمله نوسازي نظام آموزش و پرورش فـرا  يگاه

يت فرزندان خـويش  مردم اين اجتماعات دربارة وضع خود و چگونگي تعليم و ترب. آورده است
آنچه به نوآوري نياز دارد، تعيين اهداف كلي يا زماني و مكاني است . پردازند به چون و چرا مي

همچنين، نوآوري در آموزش . كه مرجع نيازهاي جديد جامعة در حال تحول سريع كنوني است
ش براي آنكه كارساز باشد بايد، اوالً پس از مطالعة علمـي وضـع كنـوني از يـك سـو و      و پرور

از سوي ديگر، صورت گيـرد؛ ثانيـاً    -ويژه علوم تربيتي به-تفاده از دستاوردهاي علوم انساني اس
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شرايط و وسايل اجراي آن فراهم شده باشد؛ ثالثاً كـارگزاران آن اطالعـات و مهارتهـاي الزم را    
ها لـزوم آن   ويژه خانواده ان داشته باشند؛ رابعاً جامعه بهو به فايده و ضرورت آن ايم كسب كرده

بينـي و   شتابزدگي و تقليد و توأم با پيش را پذيرفته باشند و در نهايت به نحو هماهنگ و دور از
 .)19تا  11، صفحة 1381كاردان، ( »حزم و دورانديشي انجام گيرد

. آيـد  م و تربيت جديد ايران به حساب ميشمار مربيان تعليدكتر غالمحسين شكوهي، در  •
اي از  پس از آن با ترجمـه . »ساب و هندسهروش تدريس ح«اولين كتاب او اثري است با عنوان 

را به جامعـة تعلـيم و   ) 1355انتشارات دانشگاه تهران، (» مربيان بزرگ«ژان شاتو كوشيده است 
تعليم «با عنوان نويسي بر كتاب امانوئل كانت  و حاشيههمچنين ترجمه . كندتربيت ايران معرفي 

 تعلـيم و « هايبا نام: تأليف دو كتاب و )1372(» هايي دربارة آموزش و پرورش انديشه: و تربيت
انتشـارات  (» مباني و اصول آموزش و پرورش«و ) 1363نشر،  انتشارات به(» تربيت و مراحل آن

عرفي تعليم و تربيـت جديـد بـه    يشان از آن طريق در مدر شمار آثاري است كه ا) 1368نشر،  به
شـناختي   سـازي بـراي سـنجش وضـعيت روان     آزمـون . پژوهان ايراني كمك كـرده اسـت  دانش 

هنگام ورود به مدرسه نيز از جمله فعاليتهاي تحقيقاتي است كه ايشان مجري آن بـوده   ،كودكان
ن باور است كه اصول تعليم و تربيت دكتر شكوهي، همانند استاد خود دكتر هوشيار، بر اي. است

عنوان وزير آموزش و پرورش آغاز انقالب  دكتر شكوهي به. است نه وضع كردنيكشف كردني 
اسالمي نيز انجام وظيفه كرده و ديدگاههاي او در مسائل آموزش و پـرورش ايـران در صـورت    

د و هشتاد و مذاكرات جلسات شوراي عالي آموزش و پرورش جمهوري اسالمي از جلسة يكص
انعكـاس يافتـه   ) 2/8/1361مورخ (تا جلسة دويست و هفتاد و هشتم ) 16/2/1359مورخ (نهم 
 .است

نوآوري دكتر شكوهي در علوم تربيتي، در نگرش انساني و دلسوزانة او به مسـائل تعلـيم و   
: نويسـد  مـي ) 1368(و اصول آموزش و پـرورش   او در آغاز كتاب مباني. تربيت در ايران است

تواند زمينة مناسبي براي پيشنهاد اصول آموزش و پرورش فرزندانمان در  تجارب گذشتة ما نمي«
زدة تعلـيم    كشتي توفان. سر و سامان است ه طرز اسفناكي بيآينده باشد زيرا تعليم و تربيت ما ب

اكنون سخت در گرداب حوادث دستخوش امـواج و مشـرف بـه غـرق     و تربيت فرزندان ما هم 
مشكل اساسي در طرز كار كساني است كه به كار تعلـيم و  «در نظر دكتر شكوهي، . »شدن است

اي كه  ، زيرا براي انجام وظيفهاگرچه آنان مسئوليت اين وضع را به عهده ندارند .تربيت مشغولند
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اكثر قريب به اتفاق مربيان و معلمـان بـا   «: گويد او مي» .اند شان گذاشته شده آماده نشده به عهده
انـد و   ه در خـدمتگزاري از خـود نشـان داده   حسن نيتي كه دارند و با صداقتي كـه همـوار  همة 

كنند اعتقادي و بـه   اگر هم بدانند به آنچه مي و كنند دانند چه مي دهند، احتماالً به درستي نمي مي
تعلـيم و تربيـت تنهـا راه    «دكتر شكوهي بر اين باور اسـت كـه   » .سودمندي آن اطميناني ندارند

. انسان واقعي و به تبع آن وسيلة منحصر به فرد دسترسي به جوامع كمال مطلـوب اسـت   تحقق
تربيت فقط به آهستگي پيشـرفت  . تعليم و تربيت دشوار است و تعليم و تربيت واقعي كم است

 تربيت نبايد فقـط . ترين متخصصان موكول شود ارة مدارس بايد كالً به نظر روشن بيناد. كند مي
 ».األمكان مبناي آزمايشي داشته باشد شود، بلكه بايد حتياز تعقل ناشي 

شناسـي تربيتـي    اسالمي به تعليم و تربيت و روان دكتر علي شريعتمداري، طرفدار نگرش •
وي مؤلـف كتـاب   . است و در آثار خود غالباً به ديدگاههاي جان ديوئي نيز توسل جسته اسـت 

است كـه سـالهاي طـوالني    ) 1362ل اصفهان، انتشارات كتابفروشي مشع(» شناسي تربيتي روان«
ايشـان از  . تنها منبع مجاز اصلي رسمي تدريس ايـن درس در دانشـگاههاي ايـران بـوده اسـت     

از علمـي بـودن   تا كنون عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي بـوده و بـا دفـاع     1359ارديبهشت 
نشگاههاي ايران كمك كـرده  هاي علمي در دا ماندن اين رشته به باقي شناسي علوم تربيتي و روان

ادان دانشـگاه و نحـوة جـذب و    در عين حال، نقش مهمي در چگونگي برخـورد بـا اسـت    است،
ايشان همچنين، مؤلف كتابهاي فلسفه و اصول تعليم و تربيت . استادان جديد داشته است ارتقاي

؛ تعليم و تربيت )1962انتشارات اميركبير، (؛ جامعه و تعليم و تربيت )1364انتشارات اميركبير، (
انتشـارات كتابفروشـي قـائم    (در اسالم؛ رسالة تعليم و تربيت در اسالم و اصول اخالقي اسـالم  

؛ )1353انتشارات كتابفروشي قائم اصفهان، (؛ رسالت دانشگاه و تعهد روشنفكر )1349اصفهان، 
ي و ابعاد اساسي شخصيت از نظر مكتب اسـالم و روش علمـي و اجـراي آن در زنـدگي فـرد     

روش تعلـيم و تربيـت   : ؛ كتاب تفكر منطقـي )1356انتشارات كتابفروشي قائم اصفهان، (جمعي 
انتشارات نهضـت  (؛ كتاب تعليم و تربيت اسالمي )1368انتشارات كتابفروشي مشعل اصفهان، (

انتشارات (؛ و كتاب نقدي بر فلسفة مادي ديالكتيكي و ويژگيهاي توحيدي )1360اسالمي زنان، 
. نامبرده مؤسس انجمن ايرانـي تعلـيم و تربيـت نيـز هسـت     . است) 1370المي زنان، نهضت اس

به اين دو رشته بايـد  شناسي تربيتي اين است كه اوالً  صلي ايشان در علوم تربيتي و رواننظرية ا
هاي علمي نگريست، ثانياً فهم و حل مسـائل روانـي و تربيتـي بـا تفكـر منطقـي        به چشم رشته



 ... ...روانشناسي تربيتي در ايران و غرب

 

157 

 
 

 

شناسي را بايد دقيقاً با آموزشـهاي اسـالمي در    سوم آنكه علوم تربيتي و روان و پذير است امكان
 .قرآن و حديث و شريعت هماهنگ ساخت

آمـوزش و پـرورش ابتـدايي از     در رشتة پس از اتمام دورة ليسانس ،اكبر سيفدكتر علي  •
الت فـوق  دانشگاه سپاهيان انقالب و احراز رتبة اول در ايـن دوره و اعـزام بـه خـارج، تحصـي     

در (شناسي تربيتي در دانشگاه ايلينويز جنوبي در امريكا  را در رشتة روان ليسانس و دكتراي خود
بـه بعـد در دانشـگاهي كـه اكنـون       1353از سال  است دكتر سيف به پايان رسانده) 1352سال 

ان از ويژگيهاي اصـلي ايشـ  . موسوم به دانشگاه عالمه طباطبايي است، مشغول به كار بوده است
هـاي   خـود همـواره كـار خـويش را بـه حـوزه       اين است كه در طي سالهاي خدمت دانشگاهي

شناسـي   هـاي روان  مقاالت و كتب درسي مهمـي در حـوزه   شناسي تربيتي متمركز ساخته و روان
: آثاري كه وي در اين حوزه نوشـته و ترجمـه كـرده اسـت عبارتنـد از     . تربيتي انتشار داده است

يرايش ششـم،  و انتشارات دوران(» شناسي يادگيري و آموزش روان: نوين شناسي پرورشي روان«
؛ )1385يرايش چهـارم،  و انتشارات دوران(» ارزشيابي آموزشي و گيري، سنجش اندازه«؛ )1386

تغييـر  «؛ )1384انتشارات دوران، (» روشهاي قديم و جديد: فرآوردة يادگيري و سنجش، فرايند«
» روشهاي يادگيري و مطالعه«؛ )1386انتشارات دوران، (» ها و روشها نظريه: فتاردرمانيرفتار و ر

؛ )1371انتشارات آگـاه،  (» يگيري و ارزشيابي پيشرفت تحصيل اندازه«؛ )1385انتشارات دوران، (
» هـاي يـادگيري   اي بـر نظريـه   مقدمه«؛ )1382دانشگاه پيام نور، انتشارات (» شناسي تربيتي روان«
ويژگيهـاي آدمـي و يـادگيري    «؛ )1386يرايش هفـتم،  و ، انتشارات دوراناثر هرگنهان و اُلسون(

كتاب اول، حـوزة  : بندي هدفهاي پرورشي طبقه«؛ )1374شر دانشگاهي تهران، مركز ن(» آموزشي
» رفتار درماني، كاربرد و بـازده «؛ )1374اثر بنجامين بلوم و همكاران، انتشارات رشد، (» شناختي

 .)1371انتشارات فردوسي، (
شناسي تربيتـي در ايـران يـك رشـتة      رشتة روان :گويد تر سيف، در گفتگو با نگارنده، ميدك

دهيم،  ما در ايران افرادي را آموزش مي خصوص از اين نظر كه هدانشگاهي بسيار موفق است و ب
در . كه هم آموزشگر و هم پژوهشگر هستند، دست كمي از دانشگاههاي خوب امريكايي نداريم

اسـي تربيتـي در شـغلهاي    شن التحصـيالن روان  نظر ايشان، ما با مشكل جذب فـارغ  بهعين حال، 
دكتر سيف بر اين نظر اسـت كـه تقويـت كيفيـت، افـزايش امكانـات       . رو هستيم تخصصي روبه
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گزينش كادرهاي علمي توانمند را بايد  و پژوهشي، دستيابي به منابع علمي و كتابهاي تخصصي
 .شناسي تربيتي در ايران دانست روان ترين نيازهاي ار اصليدر شم
دانشـگاه سـپاهيان    ازآموزش ابتدايي  رشته ليسانس خود را در درجهدكتر يوسف كريمي  •

وي سپس تحصيالت فـوق ليسـانس    .است اخذ كرده 1350در سال ) ابوريحان بيروني(انقالب 
را  ي امريكا و دورة دكتريدر اينديانادر دانشگاه ايالتي بال  1353شناسي تربيتي را در سال  روان

ايشان . انده استدر دانشگاه دولتي فلوريدا در امريكا به پايان رس 1356در همين رشته در سال 
تغييـردادن  «و كتـاب  ) انتشارات ارسباران 1387چاپ هفتم، (» شناسي تربيتي روان«مؤلف كتاب 

 او همچنـين . اسـت  )، انتشـارات فـاطمي  1387چـاپ بيسـتم،   (» رفتارهاي كودكان و نوجوانان
دكتـر كريمـي در حـوزة    . بـوده اسـت   شناسـي تربيتـي   ي علمـي در حـوزة روان  نويسندة مقاالت

سـازي   بـومي  :گويـد  ايشان مي. نيز دارد و تدريس هم كرده است اتيشناسي اجتماعي تأليف روان
فتـه  يا نگرشي نظام شناسي تربيتي حائز اهميت ويژه در ايران است و چنين كوششي نيازمند روان

 .شود وزش عالي است كه هنوز مشاهده نميسنجيده از سوي متوليان امور آم يو عملكرد
از دانشگاه تهران و ) 1352در سال ( شناسي تربيتي تر پروين كديور، فوق ليسانس رواندك •

. در كلمبياي امريكا اسـت واقع از دانشگاه ميسوري  )1360در سال (شناسي تربيتي  دكتراي روان
دكتـر   و ايران دانشجوي كالسهاي شادروان دكتر كاردان، دكتـر غالمحسـين شـكوهي   ايشان در 

زد پروفسور تامـاس  سنجي را ن ، درس روانو در دانشگاه ميسوري امريكا است زهره سرمد بوده
دكتر كديور نويسندة . شناسي يادگيري را نزد پروفسور تمبرينگ آموخته است گود و درس روان

انتشـارات  (شناسـي يـادگيري    و روان )1379انتشـارات سـمت،   (» ربيتـي شناسي ت روان« هايكتاب
سمت، چـاپ   انتشارات(» كودكي 1شناسي رشد  روان«؛ نويسندة همكار در كتاب )1386سمت، 

متـرجم كتـاب    و )1387انتشارات آگاه، چاپ سـوم  (» شناسي و اخالق روان«؛ )1386شانزدهم، 
ايشـان، در  . است) 1381مركز نشر دانشگاهي، (بيلر اثر رابرت » شناسي در آموزش كاربرد روان«

بـا  (شناسي تربيتي  ر طرح پژوهشي در حوزة مسائل روانمجري چها :گويد مي گفتگو با نگارنده
اخـالق و  «؛ 1372، »آمـوزان و معلمـان راهنمـايي    درماندگي آموخته شـده در دانـش  «اي عنوانه

ــم و «؛ 1375، »دموكراســي در مدرســه ــل معل ــشتعام ــ دان ــي  وزآم ــأثير آن در رشــد اخالق و ت
رآمــدي هــوش در پيشــرفت تحصــيلي ســهم خــودگرداني و خودكا«؛ و 1376، »آمــوزان دانــش
 . نيز بوده است) 1380، »آموزان دانش
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شناسي تربيتي تحصيل و تدريس كرده و آثار ارزشمندي  استادان ديگري نيز در رشتة روان •
شناسـي پژوهشـهاي    متخصص در روش(صغر رضويه ن دكتر اتوا ياز آن جمله م. اند منتشر كرده

؛ دكتـر  )1380انتشارات سروش،  تربيتي و مؤلف همكار كتاب روش تحقيق در تعليم و تربيت،
كـه بـا وجـود    را نام برد ) 1375شناختي تربيت،  مؤلف كتاب مباني روان(علي اكبر شعاري نژاد 

لـف فرهنـگ   مؤ(نسـب  حسيني وود دكتر دا. موفق به گفتگو با آنان نشدنگارنده كوشش بسيار 
ي تغييـر رفتـار در   متـرجم كتابهـا  (و دكتر منيژه شهني يـيالق  ) شناسي لغت علوم تربيتي و روان

شناسـان تربيتـي    نيـز از روان ) شناسي براي آموزش؛ و آموزش ابـراز وجـود   كالس درس؛ روان
و در اشاعة اين  ندركه در دانشگاههاي كشور به كار تدريس و تحقيق و تأليف اشتغال دا هستند

به اين استادان محترم موجب شد كـه نتـوانيم از    نداشتندسترسي . اند رشتة علمي كوشش كرده
همچنـين، در  . تر كسـب كنـيم   شناسي تربيتي اطالعات دقيق عاليتهاي علمي آنان در حوزة روانف

انـد   ه كار كـرده شناسي تربيتي آغاز ب ديگري نيز در حوزة روانسالهاي اخير، دانشگاهيان فراوان 
 .ديگر است يكه ذكر فعاليتهاي آنان نيازمند فرصت

كنـد، پـس از پايـان     حاضر نيز كه در همين حـوزه كـار كـرده اسـت و مـي      مقاله نگارنده •
، به تحصـيل در  1348شناسي در دانشگاه تهران در سال  دورة ليسانس در رشتة روانتحصيالت 

ــوق  ــانس رواندورة ف ــي در د  ليس ــي تربيت ــگاه تشناس ــال  انش ــت و در س ــران پرداخ  1353ه
شناسـي شخصـيت را نـزد     سالهاي تحصيل در ايـران، درس روان در  نگارنده .شد التحصيل فارغ

شادروان دكتر علي اكبر سياسي، درس روانپزشكي را نزد شادروان دكتر عبدالحسين ميرسپاسـي  
محسـين صـديقي، درس   ن دكتـر غال شناسي را نزد شادروا و دكتر عزالدين معنوي، درس جامعه

شناسي اجتماعي را نزد شادروان دكتر محمود صناعي و دكتر احمـد اشـرف، درس فلسـفة     روان
تـاريخ را نـزد دكتـر    علم را نزد شادروان دكتر يحيي مهـدوي و دكتـر عليمـراد داوودي، درس    

حمـدعلي اسـالمي ندوشـن، درس    كوب، درس ادبيات تطبيقي را نـزد دكتـر م   غالمحسين زرين
شناسي تربيتي و مشاورة رواني  يمين دانشور، دروس مربوط به روانشناسي را نزد دكتر س يزيباي

ادروان شناسي كـودكي و نوجـواني را نـزد شـ     ان پروفسور رضا آراسته، درس روانرا نزد شادرو
درس اصول و مبـاني   و شناسي پژوهش را نزد دكتر زهره سرمد دكتر مهدي جاللي، درس روش

، ســپس در دانشــگاه نــزد شــادروان دكتــر عليمحمــد كــاردان گذرانــده آمــوزش و پــرورش را
بـا گـرايش سـنجش و ارزشـيابي     (شوپينگ سوئد به تحصيل در دورة دكتراي علوم تربيتـي   لين
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و دكتـراي تخصصـي خـود را زيـر نظـر شـادروان پروفسـور اينگـوار          است پرداخته) آموزشي
52Fوردلــين

دروان پروفســور تورســتون هوســن شــا ماننــد و بــا گذرانــدن دروس نــزد اســتاداني ۱
53Fجلـدي علـوم تربيتـي    12المللـي   المعـارف بـين   و سرويراستار دائره پديدآورنده(

، پروفسـور  )۲
54Fپروفسور مارتين كارنوي و اينگمار فگرليند

ريزي درسـي سـوئد    برخي استادان بزرگ برنامه و ۳
55Fپروفسور سيگبريت فرانكه ويكبرگ و پروفسور اولف لوندگرِن مانند

بـه پايـان    1359سال در  ٤
 .رسانده است

) الـف : صـورت گرفتـه اسـت كـه عبارتنـد از      حيطـه در پنج مقاله پژوهشهاي ملي نويسنده 
مونهـاي تشـخيص   آز«كـه بـه توليـد    ) 1372تـا   1369(» شناسي زبان و يادگيري خواندن روان«

 و پـژوهش در وضـعيت، نگـرش   «)بانجاميـده اسـت؛   » فردوسـي -آبادي توانايي خواندن لطف
كـه سـاخت آزمونهـاي تشـخيص هويـت      ) 1379تـا   1375(» سائل نوجوانان و جوانان ايـران م

آمـوزان   نگـرش دانـش  «)جداشته اسـت؛   در پيفرهنگي نوجوانان و جوانان را -اجتماعي-رواني
تـا   1380(» دانشگاهي ايران به جهاني شدن و تأثير آن بر ارزشها و هويت آنان دبيرستاني و پيش

سازي براي سنجش نظام ارزشي و هويت نوجوانان  پردازي و آزمون نظريه«ه حاصل آن ك) 1383
» شناسـي و علـوم تربيتـي در ايـران     شناسي پـژوهش در روان  بررسي روش«)داست؛ » و جوانان

ر علـوم  را اساس شناخت و پـژوهش د » فلسفة خردگرايي مينوي و علمي«كه ) 1385و  1384(
سـازي بـراي سـنجش رشـد      پردازي و آزمـون  نظريه«)ـهشناسي قرار داده است و  تربيتي و روان

آزمـون  «كه به تهيه و هنجاريـابي  ) 1386و  1385(» اخالقي كودكان و نوجوانان و جوانان ايران
در حـال   نگارنده همچنـين . انجاميده است» سنجش رشد اخالقي كودكان و نوجوانان و جوانان

تربيتي در دانشگاه شهيد بهشتي، بـه   شناسي ، افزون بر تدريس دروس رشتة روان)1387( حاضر
مستندسازي تاريخ تحول تعليم و تربيت در ايران از زمـان باسـتان تـا كنـون بـراي      «پژوهش و 

 .به پايان خواهد رسيد 1390اشتغال دارد كه تا سال » تجديد حيات آن در عصر كنوني
توان  ميكتابهاي زير را شناسي تربيتي،  ت در حوزة روان، افزون بر مقاالنگارندهاز جمله آثار 

؛ ويراستار و متـرجم همكـار   )1387انتشارات سمت، چاپ سوم، (» شناسي تربيتي روان«: نام برد

                                                           
1 - Ingvar Werdelin 
2 - Torsten Husen: The International Encyclopedia of Education 
3 - Ingmar Fegerlind; & Martin Carnoy 
4 -Sigbrit Franke-Wikberg; & Ulf Lundgren 
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؛ )1374شارات پـاژ، انتشارات حكيم فردوسي و انت(اثر گيج و برلينر » شناسي تربيتي روان«كتاب 
و رويكردهـاي جديـد   سنجي سنتي  روان: شناسي ي و روانگيري در علوم تربيت سنجش و اندازه«

كتـاب   ؛ نويسـندة همكـار  )1387انتشـارات سـمت، چـاپ سـوم،     (» تربيتي -در سنجش رواني
شناسـي رشـد    روان«؛ )1386سمت، چـاپ شـانزدهم،    انتشارات(» كودكي 1شناسي رشد  روان«

 و نوجـواني جـواني   2شناسـي رشـد    روان«؛ )1379نشـر اسـپيد،   (» كاربردي نوجواني و جواني
بـراي مشـاورة    شـناختي  -آزمونهـاي روانـي  «؛ )1387نتشارات سمت، چاپ دهم، ا(» بزرگسالي

شناسـي و   شناسـي پـژوهش در روان   روش«؛ و )1387نشر، چاپ يـازدهم،   انتشارات به(» كودك
 ).1387(» نوآوري در تركيب رويكردهاي پژوهش كمي و كيفي: علوم تربيتي

ارائـه  » خردگرايي مينوي و علمـي «عنوان نگارنده رويكرد ابداعي خود به علوم انساني را با 
ريزي آموزشـي و   برنامه و شناسي هاي گسترده در علوم تربيتي، روانكرده است كه داراي كاربرد

 .درسي است

 شناسي تربيتي در آموزش و پرورش چگونه است؟ كاربرد روان. 6
به مطالعة تمام  شناسي شناسي و روشهاي روان انش رواناز دگيري  بهرهشناسي تربيتي با  روان
اين دانش داراي اهميت حياتي در آمـوزش  . پردازد ؤثر در تعامل تدريس و يادگيري ميعوامل م

آموزان است و آموزش و پرورش ايران، مانند هر آمـوزش و   مربيان و معلمان و مديران و دانش
 .نيازمند اين دانش است كامالپرورش ديگر،

ل كودكـان و  شناسي به مسائ گر علوم تربيتي و روانهر حوزة ديشناسي تربيتي بيش از  روان
ريزي و آموزش و ارزشيابي تدريس و تربيت در محدودة  پردازد و برنامه نوجوانان و جوانان مي

و رابطـة آن  » زندگي در كالس درس و مدرسه«اين دانشي است كه مربوط به . كار آن قرار دارد
كودكان و نوجوانان افرادي . است» در جهان كنونيزندگي «و با » زندگي در خانواده و جامعه«با 

آنـان بـيش از بزرگسـاالن تغييـر      هستند كه، خاصه در جهان كنوني، انديشه و احساس و رفتـار 
شناسـي تربيتـي دانـش جهـاني و بـومي در مـورد        به اين ترتيب، روان. شود كند و ساخته مي مي

شناسي يادگيري، تحول شـناختي   د، روانشناسي رش نوجوانان و جوانان در زمينة روانكودكان و 
شــرفت تحصــيلي، ســنجش شخصــيت، و زبــاني و روانــي و اجتمــاعي و اخالقــي، ســنجش پي
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فراينـد يـادگيري و اقـدامات و     و گيري تفاوتهـا و آسـيبها در مسـائل تـدريس و تربيـت      اندازه
 .راهبردهاي كسب يادگيريهاي جديد است

شناسي تربيتي، تبيـين نظـري مسـائل     رشتة روان دامنة موضوعها و مسائلبا توجه به وسعت 
شناسـي و كـاربردي كـردن آنهـا در      لوم انسـاني و علـوم تربيتـي و روان   اين رشته با بنيادهاي ع

 يفعاليتهاي تدريس و تربيت در كالس درس و مدرسـه حـائز اهميـت اساسـي اسـت و بخشـ      
 .هاي آموزشي و درسي آموزش و پرورش است ري در برنامهمحو

ش ايـران فاقـد برخـورداري از    اي نگارنده حاكي از آن اسـت كـه آمـوزش و پـرور    بررسيه
اين امر از جمله داليل  شناسي تربيتي است و يافته در علوم تربيتي و روان هاي بنيادي نظام نظريه

هـاي علمـي    هاي علمي جهاني و يافتـه  يافته از گيري بهره تواني آموزش و پرورش در اساسي كم
به ايـن سـبب، نگارنـده كوشـيده     . و راهبردها و فرايند تدريس و تربيت است بومي در اقدامات

را كه كاربردهاي » و علمي خردگرايي مينوي«است در حد بضاعت خود گامي بردارد و رويكرد 
مطـابق ايـن   . كنـد  ارائـه  ،شناسي تربيتـي دارد  لوم انساني و علوم تربيتي و رواناي در ع گسترده

 بنيـادين معرفـت، يعنـي    ميهاتركيب پيچيده و پويـاي مفـ  انساني بايد رويكرد، در بررسي علوم 
توجـه دقيـق و     را مـورد  "بـومي  عيني دانش و جهانيعيني دانش  خردمندي، حكمت مينوي،"

بـه  . دنقرار گيرمبناي اصلي پژوهش و عمل در اين علوم بايد  اين مفاهيم پايه درست قرار داد و
در علـوم  گانـة آن   و مراتـب سـه  » دگرايي مينوي و علميرفلسفة خ«اين ترتيب، الگوي مفهومي 

گانة معرفت آدمي در سـه جهـان اول و    را با مراتب سه) شناسي تربيتي از جمله در روان(انساني 
 :توان معرفي كرد مي) مالً عيني تا سطح حكمت مينوياز سطح كا(دوم و سوم 

علـوم، خاصـه علـوم رفتـاري،     جهان دانش تجربي يا دانش عيني كه دربرگيرندة تمام  )الف
 .است

شـود و   ترين مرتبة تفكـر آغـاز مـي    رست يا خرد و عقالنيت كه از سادهجهان انديشة د )ب
 و مراتب انديشة فراصوري جسـتجوگر و نقـاد، پويـا و روشـمند     و عقل عملياتي، تفكر صوري

56Fخرد مينوي

 .گيرد ميرا دربر  ۱

                                                           
1 - operational thinking; formal thinking; post-formal critical intellect; dynamic and systematic 
intellect; and pure wisdom 
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ناسي و سـرافرازي كـه گـرايش بـه آنهـا در      ش جهانِ مينويِ راستي و نيكوكاري و زيبايي )ج
در اين مرتبه از هسـتي اسـت كـه عرفـان و هنـر و اخـالق و       . طبيعت دروني آدمي نهفته است

 .ارزشها و شادماني و رشديافتگي و نيكوكاري و هماهنگي با هنجار هستي در مركز توجه است
مـثالً در  . ظـر گرفـت  در ن اي خـاص  هتوان فلسف گانة معرفت، مي يك از مراتب سهبراي هر 

فلسـفة اخـالق و ارزشـها و     و مرتبة مينوي، با معناي زندگي و فلسفة دين و عرفان، فلسفة هنر
توان به طرح و بحث فلسفة علم  در مرتبة خرد و انديشه، مي. ستيمسعادت آدمي مواجه ه معناي

تـوانيم، افـزون بـر     و ارتباط آن با مراتب باالتر ميدر مرتبة دانش عيني . يا فلسفة ذهن پرداخت
شناسـي، دانـش اقتصـادي، دانـش      طبيعت يا علوم طبيعـي، دانـش روان   فلسفة هر علم از دانش

دانـش  . شناسـي سـخن بگـوييم    دانـش روان  و تاريخ، دانش اجتمـاعي، دانـش تعلـيم و تربيـت    
ز دو گيرد كه اهميت جنبة عيني و تجربي آن بيشتر ا رتبه قرار ميشناسي تربيتي نيز در اين م روان

 .جنبة ديگر است
شناسي علمي خردگرايانه  در علوم انساني را با عنوان روش نويسنده، اين نقطة آغاز پژوهش

تـوان در   بحث تفصـيلي ايـن موضـوع را مـي    . استتربيتي  معرفي كرده  -در پژوهشهاي رواني
» تيشناسي و علوم تربي شناسي پژوهش در روان روش«فصل ششم از كتاب جديد وي، با عنوان 

ههاي تحصـلي و پساتحصـلي و   در اين روش، حقانيت هر يك از ديدگا. ، مالحظه كرد)1387(
57Fگرايي ساختن

نوي و علمي معنـاي  اي كه واقعًا هستند، در درون فلسفة خردگرايي مي ، به اندازه۱
اي كـه دارنـد،    به تنهـايي يـا در مجموعـه    كنند نه اينكه هر يك از آن رويكردها خود را پيدا مي

در واقـع، بـر اسـاس فلسـفة      .عرف تمام حقيقت و پاسخگوي تمام پژوهشـها بـه شـمار آينـد    م
شناسي و علوم تربيتي را بـر   توانيم انواع پژوهشهاي روان خردگرايي مينوي و علمي است كه مي

اساس بنيانها و هدفها و محتوا و روشهاي پژوهشي، از ساده بـه پيچيـده، از تجربـي حسـي تـا      
از فـردي تـا اجتمـاعي و تـاريخي و      و از كمي تا كيفي، از عاطفي تا شـهودي  مفهومي انتزاعي،

بندي كنيم و هر مورد را با عمل آموزشي و پرورشي ارتبـاط   يا تركيبهايي از اينها، طبقه و بشري
 .دهيم

                                                           
1 - positivism; post-positivism; & constructivism 
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ايـي مينـوي و   فلسـفة تربيتـي خردگر  «هاي نظري و پژوهشـي،   به اين ترتيب،افزون بر جنبه
بـه مثـال   . ريزي آموزشي و درسي دارد رده در تدريس و تربيت و در برنامهكاربردي گست» علمي

 :زير توجه كنيد
ابتداي شاهنامة حكـيم فردوسـي را كـه در سـتايش      34تا  14فرض كنيد كه بخواهيم ابيات 

همتا از جان و راي و خرد و دانش و پژوهش و عمـل را   بي زيبا و بيدانش و خرد است و تركي
گ و انديشـة اصـيل ايرانـي، بـه     داده است، به عنوان يك قطعة ادبي از فرهنـ پيش چشم ما قرار 

دانشـجويان   و آموزان كالس پنجم دبستان، كالس سوم راهنمايي، كالس سـوم دبيرسـتان   دانش
در اين مورد مبناي تدريس و تربيت مبتني بر رويكرد خردگرايي مينـوي  . آموزش دهيمدانشگاه 

 .و علمي است
 :همتاي خود فرموده است ابيات حماسي بي زرگ در اينحكيم ب

 فـروزنـدة كــهــتـران و مــهـان فزون از خـرد نيسـت اندر جـهان «
 چشـم شادان جهان نسـپري تو بي خرد چشم جان است چون بنگري

 ـتـايش خـرد را بـه از راه دادــس رد بـهـتر از هـر چـه ايزد بدادخـ
 خرد دسـت گيرد به هر دو سـراي خرد رهنماي و خـرد رهگشــاي
 وزويت فزوني و هم زو كمي است از او شادماني وزويت غمي است
 دلش گـردد از كـردة خويش ريش كسي كـو خـرد را ندارد به پيش
 گســسـته خـرد پـاي دارد بـه بنـد از اويي به هر دو سـراي ارجمند

 ـا نـبـينـد نهـانكـه چشـم ســر م خـرد جـويـد آگـنده راز جـهـان
 زينجدا نيسـت   جـدا وآن كاين  بـدان  زمين خرد همچو آب است و دانش

 بـه پـاكـي بـمانـاد مغـزت بجـاي خـرد بـاد جـان تـو را رهـنمـاي
 كـن بدين تا چـه انـدر خورد نگـه پـژوهـي و داري خـرد دانـش تـو

 ـرد رهـنمـاي آيـدشبـه دانـش خ كسـي را كـه پيوسـته راي آيدش
 »ردىـــخـد و بــايــزدى بـره اي دىـمان از بـيدن گـد كشــبـايـب

 
دانيم كه اوالً چنين ابياتي داراي پيچيدگيهاي فلسفي و رواني و تربيتي و فرهنگي ويژه  و مي

سـاله برخـوردار از درجـات     20سـاله و   17سـاله و   14سـاله و   11آمـوزان   ست؛ ثانياً دانـش ا
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ان، همراه با وني از رشد شناختي هستند و دانش و معرفت اين كودكان و نوجوانان و جوانگوناگ
58Fهاي شناختي انواع گوناگون نقشه

59F، سطوح گوناگون از مراتب تفكر منطقي و نقاد۱

، تفاوت در ۲
انديشيدنِ درست و فهم مغالطات فكـري و منطقـي، مراتـب متفـاوت از رشـديافتگي روانـي و       

به اين ترتيب، آمـوختن قطعـة   . رزشي يا تركيبهاي پيچيده از اين مراتب استادراكات هنري و ا
ريزي درسـي و توانمنـديهاي    اني مندرج در آن نيازمند برنامههاي اصيل اير ادبي مذكور و انديشه

آموزان پنجم دبسـتان، سـوم راهنمـايي،     ربيت در معلم براي آموزش به دانشپيچيدة تدريس و ت
ها و روشهاي مناسب بـراي   گاهي است و در هر مورد به برنامهجوان دانشدانش و سوم دبيرستان

در ايـن مثـال، فلسـفة خردگرايـي مينـوي و علمـي       . اين گروههاي سني و تحصيلي نياز داريـم 
آمـوزان   ش سطح باالتر خواندن به اين دانشاز تدريس و تربيت در آموز نوعي جديدراهگشاي 

مورد ساير  در. شناسي تربيتي است ضوع مربوط به رواناين خود يك مو و دانشجويان است، كه
خردگرايي «هاي مناسب تدريس و تربيت بر اساس رويكرد  توان برنامه آموزشهاي درسي نيز مي

 ).300تا  298همان، صفحات ( كردرا تدوين و اجرا » مينوي و علمي
 شناسي تربيتي نگاهي به وضعيت و آيندة روان. 7

شناسي و  هاي روان شناسي تربيتي در دانشكده هان دپارتمانهاي روانانشگاههاي جامروز در د
و دهها هزار دانشمند و متخصص در اين شاخه از دانش  اند شايسته يافته يعلوم تربيتي جايگاه

ي از آنـان در دانشـگاهها در   بسـيار . به كار آمـوزش و پـژوهش و بهبودبخشـي اشـتغال دارنـد     
كننـد،   وژي آموزشي و مانند اينها كار مـي هاي درسي و تكنول ههاي رشد و يادگيري و برنام زمينه

شناسان تربيتي كه در سـنجش و   شناسي مدرسه هستند، بسيارند روان گروهي بزرگ در كار روان
نيز در آموزش و پرورش  گروه بزرگي و ارزشيابي و مشاورة آموزشي و تربيتي مشغول به كارند

 .كنند تيزهوشان كار مييادگيري و آموزش توانيهاي  ويژه و كم
يالت فوق ليسانس شناسي، تحص هاي ليسانس را در رشتة روان اين متخصصان، عموماً، دوره

شناسـي   هـاي روان  ر يكي از رشـته دورة دكتراي تخصصي را د و شناسي تربيتي را در رشتة روان
ارزشـيابي،   وشناسي مدرسه، سنجش  شناسي رشد، روان شناسي شناختي، روان مثًال روان(تربيتي 

نهادهـاي علمـي و انجمنهـاي    . اند گذرانده) مانند اينها و شناسي يادگيري مشاورة آموزشي، روان

                                                           
1 - Conceptual maps 
2 - Logical and critical thinking 
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، مـثالً  شناسي تربيتي در همه جاي جهان ايجاد شده و برخـي از آنـان   تخصصي فراوان در روان
 گسـترده  يهـا هـزار عضـو دارد، از شـهرت    شناسـي امريكـا كـه ده    شعبة پـانزدهم انجمـن روان  

ي جـاي جهـان در ايـن حـوزة مهـم      پژوهشـي فـراوان در جـا    -رخوردارند و مجالت علمـي ب
 .دنشو شناسي منتشر مي روان

، نـام بيسـت مـورد از    شود منتشر ميشناسي تربيتي در جهان  اگرچه صدها مجلة علمي روان
ر تي كه به زبان انگليسي انتشاشناسي تربي هاي روان پژوهشي در شاخه -ترين مجالت علمي مهم
مجلـة  شناس تربيتي، مجلة علوم يادگيري، يادگيري و تفاوتهاي فردي،  روان: يابد چنين است مي

رهـاي آموزشـي و   شناسي تربيتي، يادگيري و تـدريس، مجلـة آما   پژوهشهاي تربيتي، مجلة روان
ـ   وهشهاي آموزشي امريكا، مجلة روانشناسي تربيتي، مجلة پژ رفتاري، مجلة روان ي شناسـي تربيت

تجربـي، علـوم آموزشـي،    شناسي تربيتي معاصر، مجلة آموزش  نيا، شناخت و تدريس، روانبريتا
يـادگيري،  المللـي   عه در تكنولوژي آموزشي، مجلة بينگيري آموزشي، تحقيق و توس مجلة اندازه

مجلـة ژاپنـي    و شناسـي تربيتـي اسـكانديناويا    شناسـي تربيتـي، مجلـة روان    مجلة اروپـايي روان 
60Fتيبيشناسي تر روان

۱. 
شناسي تربيتي نيـز   پژوهشي، انجمنهاي گوناگون روان -افزون بر شمار وسيع مجالت علمي

شناسـي   جمـن روان شـعبة پـانزدهم ان  : در جهان ايجاد شده است كه مشهورترين آنها عبارتند از
شناسي تربيتي  شناسي، بخش روان آموزشي امريكا، انجمن علوم روان امريكا، انجمن پژوهشهاي

61Fالمللي علوم يادگيري جامعة بين و شناسي بريتانيا انجامعة رو

۲. 

                                                           
1 - Educational Psychologist; Journal of the Learning Sciences; Learning and Individual 
Differences; Review of Educational Research; Journal of Educational Psychology; Learning 
and Instruction; Journal of Educational and Behavioral Statistics; Educational Psychology 
Review; American Educational Research Journal; British Journal of Educational Psychology; 
Cognition and Instruction; Contemporary Educational Psychology; Journal of Experimental 
Education; Instructional Science; Journal of Educational Measurement; Educational 
Technology Res and Dev; International Journal of Learning; European Journal of Psychology 
of Education; Scandinavian Journal of Educational Psychology, & Japanese Journal of 
Educational Psychology 
2 - Division 15 of the American Psychological Association; American Educational Research 
Association; Association for Psychological Science; Psychology of Education Section of the 
British Psychological Society; & International Society of the Learning Sciences 
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62Fاستانلي هال در دانشگاه كـالرك  ،1892در سال  را، شناسي امريكا انجمن روان

و بـا يـك    ۱
هاي  شعبه در رشته 54داراي  و يك انجمن كامالً تخصصي است كرد كهنفري تأسيس  26گروه 

ر ميليـون دال  70دارد و بودجة سـاالنة آن  هزار عضو پيوسته  150 و شناسي است گوناگون روان
شناسي تربيتي  به تحقيق و آموزش و كاربرد روان شناسي امريكا شعبة پانزدهم انجمن روان. است

شناسي  اين شعبه از انجمن روان. كند مي را منتشر» شناس تربيتي انفصلنامة رو«اختصاص دارد و 
را نيـز منتشـر   ) 2006الكساندر و وين، ( 63F۲»شناسي تربيتي كتاب درسي دانشگاهي روان«مريكا، ا

 .كرده است
 25اراي و اكنـون د اسـت  تأسـيس شـده    1916انجمن پژوهشهاي آموزشي امريكا، در سال 

رفتــاري و  شناســي تربيتــي و علــوم پژوهــان و دانشــمندان روان هــزار عضــو پيوســته از دانــش
 -مجلة علمـي . جهان است يكا و سراسرگيري و تربيت معلم در امر متخصصان سنجش و اندازه

 .شود منتشر مي» ارهاي آموزشي و رفتاريمجلة آم«پژوهشي اين انجمن با عنوان 
هزار عضو پيوسته از سراسر جهـان اسـت و بـا هـدف      20شناسي داراي  انجمن علوم روان

شناسـي   هاي گوناگون روان يقات و كاربردها و آموزش در حوزهتحق يتسهيل و حمايت و ارتقا
دانـش  «شناسـي بـا عنوانهـاي     پژوهشي روان -راي چهار مجلة علمياين انجمن دا. اردفعاليت د

شناسـي در تمـايالت    دانـش روان «، »شناسي گيريهاي جاري در دانش روان جهت«، »شناسي روان
 .است» شناسي اندازهاي دانش روان چشم« و »عمومي

 تـوان  مـي  شناسي تربيتي انرشتة رو از كتابهاي درسي دانشگاهي در افزون بر آنچه گفته شد،
شناسي كاربردي  روان«: ا در حال حاضر عبارتند ازترين و جديدترين آنه برد كه شناخته شدهنام 

» ربيتـي شناسي ت روان«سانتراك؛ اثر جان » شناسي تربيتي روان«اثر اسنومان و بيلر؛ » دريسبراي ت
شناسـي   روان«اثر جين ُارمراد؛ » انيرندگشناسي تربيتي براي رشد يادگ روان«اثر رابرت اسالوين؛ 

نوشتة اليـوت  » ادگيري مؤثرشناسي تربيتي براي تدريس و ي روان«فولك؛ و  اثر آنيتا وول» تربيتي
64Fتراِورس و ويل، كوك  كراتوچ

۳ . 

                                                           
1 - Granville Stanley Hall at Clark University 
2 - Alexander, & Winne 
3 - Psychology Applied To Teaching by Jack Snowman and Robert Biehler; Educational 
Psychology by John Santrock; Educational Psychology by Robert Slavin; Educational 
Psychology: Developing Learners by Jeanne Ormrod; Educational Psychology by Anita 
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توان گفت كه در اين مورد حركتـي   تربيتي در ايران، رويهمرفته ميشناسي  انرشتة رو بارةدر
سي براي گسـترش  شنا هاي علوم تربيتي و روان دانشكده ر سالهاي اخيرد. رو به جلو وجود دارد

بـه تـدريس و تربيـت مـورد توجـه      آثار علمـي و پژوهشـهاي مربـوط     .اند اين رشته فعال شده
يك انجمن پژوهشهاي آموزشي ايجـاد شـده اسـت و     .پژوهان اين رشته قرار گرفته است دانش

 .دهند سي اقبال بيشتر نشان ميشنا رواندانشجويان جوان به اين رشتة مهم 
هاي علوم تربيتـي   تحصيالت تكميلي و آموزشي دانشكدهگفتگوها و پرسشهاي ما از بخش 

آغـاز دوره و شـمار   شناسي دانشگاههاي ايران بـه ايـن نتيجـه رسـيده اسـت كـه سـال         و روان
در  اضـر، هـاي كارشناسـي ارشـد و دكتـرا در حـال ح      شناسي تربيتـي در دوره  دانشجويان روان

 : ها را دارند، به شرح زير است دانشگاههايي كه اين دوره
 جمع فردوسي اهواز الزهرا بهشتي تبريز عالمه تربيت معلم شيراز تهران نام دانشگاه

سال آغاز دورة 
ارشد كارشناسي 

 شناسي تربيتي روان
1350 1356 1369 1369 1374 1380 1370 1378 1387  --

كل شمار 
دانشجويان 

ي ارشد كارشناس
شناسي تربيتي  روان

 1387در سال 

74 47 20 111 25 13 51 25 15 381 

سال آغاز دورة 
دكتراي 

 شناسي تربيتي روان
1377 1376 1378 1378 1383 1383 1380 1385  -- --

ر كل شما
دانشجويان دورة 

دكتراي 
شناسي تربيتي  روان

 1387در سال 

8 10 10 28 5 7 10 9  --87 

زش نشجويان در مقايسه با چند دهة گذشـته حـاكي از پيشـرفت كمـي آمـو     اگرچه شمار دا
شناسي تربيتي در دانشگاههاي كشور است، اما در عين حال،  دانشگاهي تحصيالت تكميلي روان

مشـكل  . آيد، كيفيت كارها چنان نيست كه انتظـار داريـم   رسيهاي ديگر ما برميآن گونه كه از بر
و پرورش كشورهاي پيشرفته،  ش ايران، در مقايسه با آموزشديگر اين است كه آموزش و پرور

به عنوان مثال، در حالي . دهد سي تربيتي جديتي از خود نشان نميشنا كارگيري دانش روان در به

                                                                                                                                          
Woolfolk; & Educational Psychology: Effective Teaching, Effective Learning by Elliot, 
Kratochwill, Cook & Travers 
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 ،شـناس مدرسـه كـه تخصـص عـالي دارنـد       روان 800كوچكي مثل سوئد بيش از  كه در كشور
شناسي مدرسه تحصيل  صصاني هستيم كه در روانفاقد متخ مشغول به كارند، ما در ايران به كلي

به بيان ديگـر، از  . و به ارائة خدمات تشخيصي و بهبودبخشي در مدارس ما بپردازندباشند كرده 
شناسان تربيتي نـدارد   را در تربيت متخصصان گوناگون روان يك سو كار دانشگاهها كفايت الزم

ورش برنامة عملي روشني آموزش و پر كه و از سوي ديگر، اين مشكل بسيار بزرگتر نيز هست
 بنابراين، نبايد مبالغـه . ي نداردشناسي تربيت از دانش و مهارتهاي متخصصان روانگيري  براي بهره

هاي پشتيبان سند ملي آموزش و پرورش ايران نيـز   يافته. را مقبول بدانيمكنيم و وضعيت كنوني 
رد وضعيت آموزش و پرورش كنوني ايـران  بيانگر واقعيتهاي مذكور در مو) 1387مهرمحمدي، (

بخشـهاي علمـي و پژوهشـي سـند     يـافتن  در عين حال، جاي اميدواري هست كه تحقق . است
شناسي تربيتي در تعلـيم و   ان و در كاربرد روانمذكور بتواند تحولي را در آموزش و پرورش اير

 .تربيت كودكان و نوجوانان ايجاد كند
بيـان  . شناسي تربيتـي در ايـران اسـت    فراوان پيش روي رواني اكنون، مسائل و چالشهاي هم

ختصاصـي در ايـن موضـوع    دقيق اين مسائل و چالشها نيازمند پژوهش ويژه و تدوين مقاالت ا
فقـدان تحقيقـات بنيـادي و    . مبـه چنـد مـورد آشـكار اشـاره كنـي       ،همـه، جـا دارد   با اين. است
ژوهشهاي ارزشمند كاربردي در توليد اندك پ پردازي در اين رشتة حياتي در علوم انساني، نظريه
نظر و طراز اول در اين رشته، گرفتگي فضاي دانـش   ناسي تربيتي، كمبود استادان صاحبش روان

اي بـه   گي تدريس دانش سطحي و ترجمهو پژوهش و تعامالت آكادميك در دانشگاهها، گسترد
پژوهشهاي اصيل علمي در كالسهاي  جاي انتقال دانش تعمقي فراگير و برگرفته از دانشجويان به

تـوجهي محـض بـه رشـتة      ر تربيـت معلـم و آمـوزش معلمـان، بـي     درس، مشكالت اساسـي د 
فقـدان ارتبـاط و    و شناسـي تربيتـي   يك زيرشاخة اساسي در روان در حكمشناسي مدرسه  روان

تعامل مؤثر علمي با نظام آموزش و پرورش رسمي كشـور در شـمار ايـن مسـائل و مشـكالت      
جهـاني تعلـيم و تربيـت و دانـش     گيـري از دانـش    انتظار طبيعـي آن اسـت كـه بـا بهـره      .تاس

و بـا   اسـت  شناسي كه از دو قرن پيش تا كنون به حدبااليي از پيشرفت و نـوآوري رسـيده   روان
پـيش روي خـود بگشـاييم و وضـعيت       ي بومي در ايـن رشـته، افقهـايي تـازه    اتكا به پژوهشها

 .يت مطلوب نزديك سازيمنامطلوب موجود را به وضع
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 همه، به شهادت آنچه در دورة پس از رنسانس تا كنون در همه جـاي جهـان رخ داده   با اين
ر كنـوني، بـا   ناپذير علمي و عقالني در تعليم و تربيت در عص است، با توجه به تغييرات اجتناب

وجـه بـه گسـترش    با ت و هاي جديد در دهة اخير سابقة اينترنت و رسانه در نظر گرفتن نقش بي
شناسي و  انداز آيندة روان رسد كه چشم ن نسلهاي جديد ايراني، به نظر ميدانش و آگاهي در ميا

ن طور خاص در كشـور مـا بسـيار روشـ      هشناسي تربيتي ب طور عام و رشتة روان  لوم تربيتي بهع
تربيـت   خره مقتضيات كار علمي و خردمندانه در تدريس واست و آموزش و پرورش ايران باال

هاي سنتي و دستوري كه مشكالت و نارساييهاي  جه جدي قرار خواهد داد و از شيوهرا مورد تو
فاصـله   ،آموزان و در كار مربيان و معلمان به بار آورده اسـت  يشمار را در تعليم و تربيت دانشب

ـ . خواهد گرفت ان و مقاومت در برابر شكوفايي ظرفيتهاي بيكران رشد انساني كودكان و نوجوان
آمـوزان و مربيـان و معلمـان و     را به كوشش مسـتمر و سـنجيدة دانـش    جوانان ايران جاي خود

هـاني  متخصصاني خواهد داد كه از درون زندگي در عصـر گسـترش دانـايي و دموكراسـي و ج    
اي زائيـده خواهنـد شـد و راه خـود را بـه سـوي        هاي اينترنتي و رسـانه شدن و در عصر فناوري

 .ودروشنايي خواهند گش
 ،كشور ما همان است كه در صد و پنجاه سال پيش از اين يك مركز آموزش عـالي نداشـت  

آمـوزش عـالي جديـد،     يـافتن  و گسـترش  شدن اما، با وجود مقاومتهاي سنگين در مقابل ايجاد
كشور ما همان است كه در صدوبيست سـال   .آموختة دانشگاهي داريم دانش امروز شش ميليون

شناسي تربيتي نداشت و يك كودكسـتان   آموختة تعليم و تربيت و روان تن دانش پيش حتي يك
علمي در هيچ كمترين خبري از تدريس و تربيت  و شد ديده نمي آنان جديد در سراسر و دبست

ايـم و فـردا بـه     رفتـه اما امروز در شرايطي بسيار متفاوت قرار گ ،رسيد جاي كشور به گوش نمي
با  و هاي كهن پرافتخار ايران، همگام با پيشرفتهاي جهاني ه گذشتهتر ب تدريج، همراه با نگاه دقيق

كوشش براي تجديد حيات علمي و فرهنگي و اجتماعي ايران، ايـن وضـعيت كـامالً دگرگونـه     
انـدركاران تعلـيم و    تپژوهـان و دسـ   در مقام دانـش اين اتفاق خواهد افتاد و ما نيز . خواهد شد

يتهاي خود را بهتر بشناسيم ان بايد جايگاه و وظايف و مسئولشناسي تربيتي در اير تربيت و روان
و آموزشي و تربيتي را شخصاً خلـق  انداز روشن آيندة علوم انساني و اجتماعي و رواني  و چشم

 .كنيم
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