
 

 

 تربیتینظریۀ 

 

Educational Theory 

تربيتهی تجهه     نظریه   پژوهشگران تربيتی به  یيتهتی  بيشتر 

شان، بيشهتر بهر روک رهار    های در پژوهشآنها  .یندانی ندارند

هاک محدودک  ر  ب  حجزهرنند  تمررز میهاک خاص  نظری  با

 ةههها در زمينهه مثهها ، بتههيارک از پههژوهش راکبهه ؛انههد مربههج 

 ةطبقه ة رابطه  ةههایی دربهار   نظری  ناختی، یاهاک رشد ش نظری 

هها اناها     نظریه   دسهتاورد تربيتهی و ایهب لبيه     اهتماعی و 

 ههاک تربيتهی اینهها    نظریه   شجد ر  تنهها  ، و فرض میشجد می

 هتتند.

در بههيب تاههداد رمههی از دانشههمندان  ازهم،هه  طههجرر،ی،  بهه 

هههاک تربيتههی  نظریهه  في،تههجفان تربيههه  رهه  بهه  یيتههتی  

دو سنه متفاوت و تنها بها رمهی تاامه ، رشهد     مندند،  عالل 

و  1اک لهاره  هاک عالل رننده  . یکی از ایب دو، مناکساند ررده

تاييب مفهج  مجضجعات اسهه؛ دیگهرک تهرايرات    هاک  روش

بهراک   رنهد.  مشاب  از رشجرهاک انگ،يتی زبان را مناکس مهی 

آنهها،  ة پرداختب ب  دو رویکرد مرتبط با ایب مجضجع و مقایت

تربيتههی را  نظریهه  دخ  ینههدیب مفهههج  از یيتههتیایههب مهه

ایهب  از رند. نتهای    شان اشاره مییها و ب  محدودیهبازسازک 

 منزلهة  تجانهد به    تربيتهی به  سه تی مهی     نظری  :اسه ر لرار 

 کا نظریه   منزلهة  محتاطانه  به   تجاند  تنها می وع،می  اک نظری 

 ها بهيب ایهب دو   حا ، در بحث محتجب شجد. باایب 2راربردک

تربيتی، فهرض سهج  اب،هر فرامهجش      نظری  تصجیر رای  از

 .3بنيادک اک نظری  منزلة تربيتی ب  نظری  شجد، یانی، دیدن می

تربيتی، از دیدگاهی ر  در ایب مدخ  پذیرفته    نظری  بنابرایب

منزلهة   به  شده اسه، تالشی اسه براک تاييب مفهج  تربيهه  

بهراک اناها    مجضجع رسمی ع،م تربيه یا مطالاات تربيتهی.  

                                                 
1. Continental 
2. practical 
3. constitutive 

ة محهدود منزلهة   به  تربيتی، ل،مهرو تربيهه را    نظری  ایب رار،

ة متائ  خاص تاييب و زمين  را براک تحقيقات تاربی دربهار 

اگری  تاریه  لوهجک ماننهد ایهب تاریه        رند. آن آماده می

تربيتهی،   نظریه   یيتهتی  هرسد، دربهار  نظر می التدارگرایان  ب 

 هعناصر تربيه و نيهز دربهار  ویژه ارتبا  آن با عم  تربيه،  ب 

تربيتههی و در نهایههه  نظریهه  و راررردهههاک گجنههاگجنانههجاع 

ههایی   تربيهه، بحهث  ة تربيتهی بها ف،تهف    نظری  ارتبا  هدربار

تربيتهی   ةنظریه هاک شرح و بتهط   ایب مدخ  ب هریان دارد. 

تربيتی  نظری  نماک ر،ی از یند بُاد عا  هر عرضةخاص، ب  

تربيتی از نگهاه   نظری  اهی ب  تاری پردازد. ایب رار با نگ می

وارنشی اهتماعی ب  والايهه رشهد   منزلة  ب  4زیگفرید برنف،د

از ههد،، محتهجا و    5رجدک، و با نگاهی ب  درک گرت بيتتا

شهجد.   تربيتی آباز مهی  نظری  عناصر بنيادک هرمثابة  ب فرایند 

طجرر  گذشهه، تمررهز خهاص ایهب نمهاک ر،هی، بهر         همان

بنيهادک   نظری  راربردک و نظری  ع،می، ی نظر تجضيح تفاوت

بها تايهيب   خجاهد بجد. در پایان، نشان داده خجاههد شهد ره     

بنيهادک   نظری  تجان خاص، می ییل،مرومنزلة  ب تربيه  مفهج 

  بها رویکهرد ف،تهف   را در مقایت   اختصاصی 6دامن   باتربيه 

 .داردعا   کا  دامن  بيشترر  گتترش داد تربيه 

  

 تربیتی نظریه عناصر

ههاک   در مجلايهه  ره  ههاک تربيتهی    نظریه   تجه  ب  رثهرت با

، س ب گفهتب از  اند گجناگجن عرض  شدهتاری ی و اهتماعی 

ادعهاک  فراگيهر   منزلهة   ب  ،تربيتی ممکب اسه نظری  «یيتتی»

تربيتهی   ةنظریه بير ممکب درک شجد. اگریه  ممکهب اسهه    

ناصهرک  نيهافتنی باشهد، ع   ، دسهه رننهده  فراگير، ب  دالی  لانع

 نظریه   هدهنهد  رمتریب عناصر تشکي تجاند  وهجد دارد ر  می

 حتاب آید. تربيتی ب 

 ، تربيههه 32، ص 1973بههر طبههر نظههر زیگفریههد برنف،ههد   

                                                 
4. Siegfried Bernfeld 
5. Gert Biesta 
6. domain-specific 
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اهتمهاع در مقابه    ههاک   مامهجع وارهنش  منزلهة   به  تجاند  می

حتاب آیهد. ایهب رویکهرد، ههامع و      والايه رشد رجدک ب 

عم،کهرد ر،هی   منزلهة   ب تربيه اسه:  1محجر حا  زمين  درعيب

؛ شهجد  ها در نظر گرفته  مهی   بازتجليد اهتماعی در مقاب  نت 

ب  والايه رشد رجدک ممکب اسهه در   ها حا ، پاسخ درعيب

ی گجنهاگجن هاک  شک  ،هاک اهتماعی و تاری ی متفاوت زمين 

اسهه:   یشهمگير ب  خجد بگيرد. بُاد دیگهر رویکهرد برنف،هد    

اابهات  ، «وارهنش »یه   منزلهة   ب با نگریتتب ب  تربيه برنف،د 

، 3تکام  2شناختی والايه انتانفرض تربيه،  رند ر  پيش می

بدون اینکه  خهجدش   -یا رشد انفرادک اسه ر  خجد تربيه 

بهرد و   آن را به  رهار مهی    -ایاادرننده یا بنيانگهذار آن باشهد  

در  متتقيمعالوه، رویکرد برنف،د ب  تربيه  رند. ب  هدایه می

ب،که  شهام  تربيهه     ،شجد دود نمیسطح تاام  ش صی مح

ر  ب شهی از  شجد  می در سازورارهاک سازمانی لاب  استفاده

وارنش اهتماع ب  والايه رشهد رهجدک اسهه. در مامهجع،     

تربيتی وههجد دارد:   نظری  رم دو عنصر ضرورک در هر دسه

دوّ ؛ والايه رشهد رهجدک  و   شناختی   عنصر انتان ن ته

 مايب . یماعهاک اهت عنصر اهتماعی  وارنش

تربيتهی مهجرد تردیهد نيتهتند،      نظریه   اگری  ایب دو عنصهر 

وضايه رویکردک مانند رویکرد برنف،د مح  ترم  اسه. آیا 

  ررده اسهه یها تنهها یه      عرضتربيتی  کا نظری والع در او 

 ر  گهاهی به  آن تاریه      4تاری  از تربيه؟ تاری  اسمی

هها   از واژه شهجد  به  اسهتفاده درسهه     گزارشگر نيز گفت  می

 ؛اسهمی ههاک   رند. با تاری  رند یا آن را گزارش می اشاره می

« hobbits»و « elves» ،«dwarfs» تهجانيم بهيب   مهی  ، امثه براک 

  فهر  بگهذاریم. البته     هها   ها و سهرگرمی  رجتجل  وپرک،  هب

ایب گهزارش نادرسهه باشهد، ولهی حتهی اگهر       ممکب اسه 

راربرد زبان ب  ما  ةدرسه هم باشد، ایب تاری  مطالبی دربار

                                                 
1. contextualized 
2. anthropological 
3. ontogenesis 
4. nominal definition 

زبان. نجع دیگرک از تاریه  ره    گجید ن  دنياک خارج از  می

 ابه  5لهراردادک  ی، تاریفه گجید ههان خارج نمی ةمط،بی دربار

 بيشهتر ماناک خهاص   ب   ینجیتنده اسه ر  در آن اصطالح

بهدون تجهه  به  رهاربرد مامههج  آن      رننهده   آسهان منزلهة   به  

مانند آن « ع،می» اک نظری اصطالح، ب  رار خجاهد رفه. اما، 

 ،در والهع  .شهجد  یا ابطها  رد در اص ، ممکب اسه  -؛نيته

بُاهد از هههان    ی  یگجنگیة درباراک  هع،می گزار اک نظری 

تجانيهد ایهب گهزاره ره       رند. اما یگجنه  مهی     میعرض خارج

ههاک هاماه  به  والايهه رشهد       وارنش هم  ةتربيه مامجع

 رجدک اسه را ابطا  رنيد؟

به    تجانهد  هها مهی   نظریه   و ها ب حاله تضاد بيب تاری اما ای

ههاک ع،مهی ره  ممکهب      نظریه  بر  تجافر بياناامد. زیرا عالوه

ههاک رشدشهناختی    نظریه  اسه ابطا  یا اابات شجند  ماننهد  

تجانهد   هایی وهجد دارد ر  پيش از هم  مهی  نظری  ، 6اخاللی

 هاک هفهدهم  مثا ، در لرن راکب ؛باشدمجضجع رسمی تحقير 

هاک بنيهادک ره     نظری  ةوسي، ب « رجدری»، ميالدک و هيادهم

زنهدگی بها لهجانيب     از خهاص  اک  مرح،ه منزلهة   به  رجدری را 

ة حهجز منزلهة   به  رشدک م صجص ب  خهجد دریافته  بجدنهد؛    

صهجرت، باهد از آنکه      همهيب  ب  مطالااتی خاص رش  شد.

، نهجیب سياسهی   نظری  هجیه حکجمه و هاما  از بيب رفه،

با رارررد متمایز از هاماه ،   یمثاب  زیرنظام سی را ب نظا  سيا

ایهب حهجزه ایاهاد رهرد.      جیبنه  نگر پيشا در مقاب  مفاهيم ر 

اابههات یهها ابطهها   هرگههزهههاک بنيههادک  نظریهه بنههابرایب، ایههب 

 یابند میهاک تاربی تويير  بررسی باب،ک  بر عکس، شجند  نمی

نف،هد، نه    تربيتهی بر  نظریه  ترتيهر   ایب شجند. ب  و اصالح می

 ع،مهی  اک نظریه  نه    و لهراردادک  یاسمی، ن  تاریفه  یتاریف

، تربيهه را  نظریه  بنيهادک اسهه. ایهب     اک نظریه  ب،ک   ؛اسه

، ن  بها ترريهد   دهد نشان می 7ههان والای اک از پدیدهمنزلة  ب 

                                                 
5. stipulation 
6. moral cognitive development 
7. real-world phenomenon 
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بر مداخالت و رخدادهاک هدا از هم، ب،که  بها تصهجیرک از    

هاک ر،هی آن بيهر    ژگیپيچيده ر  وی اک هپدیدمنزلة  ب تربيه 

، و در نتياهه ، نيازمنههد اسههه دیههدن یهها لمههس رههردنلابهه  

 پردازک اسه. نظری 

، س  عنصر 1رسمی  از دیدگاهی 22، ص 2006گرت بيتتا  

و  3محتهجا  ،2تربيتی را شناسایی ررده اسهه: ههد،   نظری هر 

رنهد ره  تربيهه     . هد، به  ایهب والايهه اشهاره مهی     4فرایند

 یتحهجل در هاما  اسه ن  رجدری  هشد متضمّب رشد هدایه

اگری  مفهج  ههد، متمایه  اسهه ره  تربيهه را به         ساده.

تجانهد ایهب رهار را     مند محدود رند، رتهی نمهی    هد،تربيه 

منزلهة   به   اناا  دههد ره    هامع از تربيه یبدون داشتب درر

فهمانهد ایهب    طجر ضهمنی مهی   ب  واسه  شده هدایه کفرایند

به  ایهب    اکس شهجد. محتهجا  عنصر باید در اخال  تربيه مهن 

اک بيب یادگيرک و یاددهی ب   والايه اشاره دارد ر  هر رابط 

، ر  مجضجع اص،ی ازنظهر شهناخه،   عام  دومی مربج  اسه

 بيشتر، تربيه نجیب. در هجامع پيشاهاسه ها و نگرش مهارت

محهدودک   رمهابيش مربج  ب  یادگيرک مجارد خاص و تاداد 

خهاص ت،قهی    یسهنت ا ارزش دانش و مهارت بجد ر  عناصر ب

، ایب عام  ب  تهراز بهاالیی رسهيد،    نجیبدر هجامع  شدند. می

، یا رشد استاداد بهراک  5ر  یادگيرک براک یاد گرفتب طجرک ب 

بههيش از پههيش اهميههه یافههه. ههها،  رتههر دانههش و مهههارت

تجهه  به  مالحظهات    با محتجاک تربيهالز  اسه هرحا ،  ب 

اناا ، فرایند اشاره ب  ایب هناارک، مجرد ترم  لرار گيرد. سر

والايه اسه ره  تربيهه شهک  خاصهی از ارتبها  متقابه        

. تربيهه  اسه ر  والايه م صجص خهجد را دارد  6مند زمان

 نيتهه؛ ب،که    تالشی براک مداخالت مکهانيکی ههدا از ههم   

ینهد  اره  درخهجد فر   سهه تها آناا تبادلی فرایند انتقا  ماانی 

                                                 
1. formal 
2. purpose 
3. content 
4. process 
5. learning to learn 
6. over time 

و ههم مطالهر مهجرد    هتهتند   درگيهر تربيه، هم افرادک ره   

عنصهر فراینهد    ،رند. بنابرایب تجه  مشترک آنها تويير با ،بحث

 تها اهتماعی مجرد ترمه  لهرار گيهرد     اک نظری تربيه باید در 

 .گيرد خاصی از تاامالت درنظر  فرایندمنزلة  ب تربيه را 

تردیهدک نباشهد ره  ههد،، محتهجا، و       ،اگری  ممکب اسهه 

ممکب اسه اما تربيتی هتتند،  نظری فرایند عناصر بنيادک هر 

 نظریه  هزئيات  گمان بیرتی بپرسد ردا  ی  از ایب عناصر 

از  یهه  طههجرر،ی رههدا   یهها بهه   ؟تربيتههی را در خههجد دارد 

محتجا، یا فرایند، دروالع عناصر بنيهادک تاامه    هد،، عناصر

ارتباطی هتتند. اگر بپذیریم ر  ایب عناصر، هر گجن  رابط  را 

جدایب باید هزئيهات ارتبها  تربيتهی را    وهرند، با تجصي  می

دیم دو گزینه  در  شرح دههيم. بهراک اناها  ایهب رهار، ماتقه      

، هها  ره  ههد،  رنهد   ن تهه ادعها مهی    رو اسه. گزینهة  پيش

وهجد دارد. ایب ادعا با « تربيتی»محتجاها و فرایندهاک خاص 

و  هها  ویژه در مهجرد ههد،   رو اسه، ب  مشکالت هدک روب 

  گيرند ایب اسه ره  از افراد درنظر می آنچ  بتيارکمحتجاها. 

 فقهط مط،هجب تربيهه، ماننهد آزادک و اسهتقال ،      هاک هد،

محتجاهها نيهز ههارک     تربيتی نيتتند. ایب مالحظات در مجرد

باشهد  « تربيتی» سرشتیداراک  اسه. ازآناار  محتجاهایی ر  

تجانهد از ابتهدا    محتجاهاک احتمهالی نمهی   وهجد ندارد؛ ل،مرو

دو    گزینههرسههد  نظههر مههی  بهه  ،بنههابرایب محههدود شههجد. 

ن  بها عناصهر   : هزئيات روابط تربيتی ر  تر باشد اميدواررننده

مش ص یا دستجرالام،ی  اک درگير ب،ک  با ساختارهاک لاعده

ر  ایب عناصر را در هر فرایند تربيه با هم ترريهر   شجند می

مررهزک   عرصهة  دررند. در ایب رویکرد، ویژگی فرایندک  می

 تاامه   ترتيهر خاصهی از  منزلة  ب  تربيه .گرفهخجاهد لرار 

 شهرراک  هم و محتجاها و هم اهدا، ر  شجد می گرفت  درنظر

 شجد می ما،ج  دهد. بنابرایب، تويير می را فرایند ایب در دخي 

 فهرسهه  بها  تنهها  دیگهر،  پيچيهده  پدیده هر مانند تربيه، ر 

   شجد. تجضيح داده نمی اندازه رافی ب  آن عناصر رردن
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 و عمل نظریه 

ره  یگجنه  بها     با ایب پرسش مجاه  اسهه  یتربيت نظری  هر

هها در ع،هج     نظری شجد. در مقایت  با  تربيه مرتبط می 1عم 

و عمه  در   نظریه  گان  بهيب   س  یتجانيم ارتباط طبيای، ما می

تربيه و سایر مطالاات اهتماعی پيدا رنهيم. ن تهه اینکه ،    

ی ب،که  عم،ه   اهی طبي اک هن  پدیهد  نظری ایب  2مجضجع اص،ی

 نظریهه »شههک   اک نظریهه کهه ، ممکههب اسههه اسههه؛ دو  این

 رم به  وسهي،    ب  خجد بگيرد ر  مدعی اسه دسه« راربردک

سهج  اینکه ، عمه      ترم  و تح،ي  در خهدمه عمه  اسهه؛   

رهه   تاهههایی ،رههاربردک باشههد  اک نظریهه منشههر تجانههد  مههی

رهردن  زه نظریه  تجانهد مجههر    هاک درون عم  می پيچيدگی

طجرر،ی، نکت  آخر، بها تهاریخ    ب  ؛ و  دسه شجدمشکالت د

 نظریه  دههد   ر  نشهان مهی  شجد،  تجضيح داده میتفکر تربيتی 

دلير تربيتی در مقایت  با عم  تربيهه، ره  به  درازاک عمهر     

ره  به  ارتبها      اسه. تنها زمانی هدیدبشر اسه، تا حدودک 

منزلهة   به  و متير زندگی هر ش ص ها بها داده شجد  بيب نت 

مهجرد تجهه  لهرار     3جع انت اب آگاهان  و سب  زندگیمجض

  .رند تربيتی بروز می اک نظری نياز ب   ش  بیگيرد، 

راربردک از تربيه و  اک نظری منزلة  ب تربيتی  نظری ایب فهم از

بهجد ره     5ب  اصطالح ع،ج  تربيتیاص،ی ة هتت ،4براک تربيه

   1960ههة  گفتمان آلمانی در مطالاات تربيتی دة تحه س،ط

. ایب سنه تمهایزک ههدک بهيب ع،هج  طبياهی و      لرار داشه

و مطالاات تربيتی ب شی از ع،هج    ترسيم ررد« ع،ج  انتانی»

رهاربردک،   نظریه  انتانی درنظر گرفت  شد. اما ایب مفههج  از  

در عم  بررسی و تحقير ع،مهی،   نظری تفاوت بيب وضايه 

قهی  در عمه  تربيهه را نهایيز ت،    نظری سج و وضايه  ی از

« اک نظری » مت صصانممکب اسه در هر دو حاله،  رند. می

                                                 
1. practice 
2. subject matter 
3. conduct of life 
4. of education and for education 
5. Geisteswissenschaftliche Pädagogik 

ههر  رند، و در  ضمنی داشت  باشند ر  عم  آنها را هدایه می

حهدک صهریح   ممکب اسه تا« راربردک نظری »دو حاله ایب 

مهدعی اسهه ره  وضهع متفهاوتی       ع،مهی  اک نظری باشد؛ اما 

 6حها ، وی،يها  هيمهز    رهاربردک دارد. درایهب   نظری نتبه ب  

 7عينهی »، یراربردک تربيت نظری   ترريد دارد ر  1899/1962 

 شناسهی  روانع،می مانند  نظری ر   اسه، درحالی« 8و اخاللی

ع،هم   شناسهی  روان»  :6-5 ص اسهه  « و تح،ي،هی  9انتزاعی»

منشهر   آشهکارا تجانهد   اسه و تدریس هنر اسه؛ و ع،م نمهی 

ورک خهجد  نهجآ باید با استفاده از  ،تجليد هنر باشد. ذهب خ،ّا 

 نظریه  بنهابرایب، شهکا، بهيب      .3 ص « آن را ب  رار گيهرد. 

ع،می فراگير و انتزاعی و وظهای  عينهی و مشه ص عمه      

 پر شجد.  ، گجناگجن هاک ی نظر اتربيتی باید ب

 

 تربیتی ةنظری انواع

راربردک و ظهجر  نظری هاک انتقادک نتبه ب  ادعاهاک  بحث

ههایی بهيب      تفهاوت ع،ج  طبياهی به  ة گرایان خجدآگاهی اابات

 نظریه  رهاربردک و   نظریه  ویژه بهيب   ، ب نظری انجاع گجناگجن 

  1911/1956  ع،می منار شده اسه. طبر نظر امي  دورريم

 تربيهه و هنهر   راربردک در سطحی بهيب ع،هم تربيهه    نظری 

تاریه   « نظریه  عم  خالص بهدون  »منزلة  ب هاک دارد. هنر 

  به  اههدا، خهاص    هاک عمه  ره   نظامی از روش»شجد،  می

هم محصج  تاربه  سهنتی مهرتبط بها      ر اند  دهی شده ههه

« منحصر ب  فرد هتتندتربيه و هم محصج  تارب  ش صی 

باشهد، امها    شت تجاند سطحی از ترم  را دا  . هنر می101ص  

، زیهرا هنهر   عنصر ضرورک هنر نيتهه  ،ترم »دورريم  ازنظر

اهتماعی، مانند . ع،ج  «تجاند بدون ترم  وهجد داشت  باشد می

ع،م تربيه ر  درسه در زمان دورريم در حا  ظهجر بجد، با 

                                                 
6. William James 
7. concrete 
8. ethical 
9
. abstract 
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در بههيب سههایر مههجارد   هههاک اهتمههاعی ازهم،هه     والايههه

ایهب  ». ع،هم  هاک مربهج  به  تربيهه سهرورار دارنهد      والايه

 اک هشهيج  بها هها را تنهها و تنهها بهراک شهناخه آنهها        والايه

 نظریه    .93ص «  رنهد  طهر، بررسهی مهی    بهی  ویرا یجن بی

اک ایفا  راربردک متفاوت از هنر و ع،م اسه، اما نقشی واسط 

 یمجهجدات با روش هاک رار بر روک اشياء و ب  یانیرند  می

ره    ،رند ترم  میمش ص، ش ص بر روک فرایندهاک عم  

ن  بهراک درک و تجصهي  آنهها،     روند رار می بر ایب اساس ب 

ر  باید باشهند   نانب،ک  براک درک ميزان ارزش آنها ر  آیا آنچ

 ؟ی  روشهی  اب اگر هته ،اسههتتند، آیا اصالح آنها مفيد 

ههایگزیب رهردن فراینهدهاک هدیهد     امکان  از آن حتی بيش

ها هتتند.  نظری شک   ایب ترمالت ب  وهجد دارد؟ هاک آنها ب 

هتهتند نه  از اعمها ، و در ایهب     هها   از ایده ییها ترريرآنها 

ههایی ره     ند. اما ههد، ایهده  شج تر می صجرت ب  ع،م نزدی 

 کانهد، تجصهي  ماهيهه اشهيا     صهجرت ترريهر شهده    ایهب  ب 

عمه   خهجد  آنهها   مفروض نيته ب،ک  هدایه عمه  اسهه.  

ارتبها    ،دهی اسه نيتتند، اما با اعمالی ر  رارررد آنها ههه

هایی  رم برنام  عم  نيتتند دسهآنها تنگاتنگی دارند. اگری  

-101ص شهبي  هنرنهد    براک عم  هتتند و از ایهب حيهث   

102.  

راربردک از ایب حيث و ع،هم،   نظری براک تمييز بيب  ،دورريم

 ع،هم آمهجزش و پهرورش    تفاوت مهمهی را بهيب پهداگجژک    

و ع،هم تربيهه بيهان رهرد. پهداگجژک طبهر تاریه         رجدران 

و  1ژان ژاک روسهج پردازانهی ماننهد    دورريم شام  اار نظریه  

 3گرا آاار تربيه پيشرفهبيشتر  و نيز 2هان هنریش پتتالجزک

شهرح و تجصهي    »ههاک رهاربردک    نظریه  اسه. هد، ایهب  

یيتتی یا یگجنگی نيته، ب،ک  تاييب ایب اسه ر  ی  باید 

. هالر اسه ر  حتی  99، ص 1911/1956  دورريم،« باشد

                                                 
1. Jean-Jacques Rousseau 
2. Johann Heinrich Pestalozzi 
3. progressive 

تربيتی بر رارررد تاييب و  نظری هم  4در سنه ف،تف  تح،ي،ی

بها  تربيتهی   نظریه  ررد رهار »شجد:  راهنمایی تربيه اطال  می

ایب اسه ر  ی  بایهد اناها  شهجد و یه  نبایهد      نگرک ژر،

 . 40،ص 1966، 5هرسه«  اناا  شجد

 

 تربیتی نظریهکارکردهای 

بهيب انهجاع    در راربردک و تمييز دوررهيم  نظری بحث مفهج  

راررردهاک متفاوتی پيدا رنهد. در   نظری باعث شد ر   ،نظری 

رد بتهيار محهدود، امها روشهنی     ها رهارر  نظری  ع،ج  طبيای،

 دارند. 

فرانتهيس  هاک تاربی. درک  بينی والايه یانی، تبييب و پيش

 را بهه  منطههر 7، روش اسههتدال  اسههتقرایینظریهه  از 6بيکنههی

بينی  تبييب و پيشمنزلة  ب را  نظری دهد و  می ترهيح ارسطجئی

ایهب دیهدگاه ارنهجن در     گيهرد.  هاک تاربی درنظر می والايه

 مثا ، براکر  هاییانداز اسه؛ تا ماعی مااصر طنيبع،ج  اهت

اک را در  الاهاده هذابيه فهج   8بر سند و مدرک ینمبتتربيه 

ا ررده اسهه. براسهاس   اران پيدذگ بيب پژوهشگران و سياسه

ع،می به  مانهاک فرضهي  یها مامجعه        اکنظری گرایی آرمان

ر  بها مشهاهدات تریيهد     سهها هم پيجست  از فرضي منطقی ب 

اعال  رهرد    1975  9في،تج، تح،ي،ی دک. هی ارانر .اند شده

گيهرک   نتياه   شجد. نحج ناشایتتی نابجد میتربيتی ب  نظری ر  

تجانهد تنهها    مهی  نظری او ایب بجد ر  در فضاهاک تربيتی واژه 

تنها در هایی مجهّ  اسه ر  ایب »باشد: « 10افت ارک یعنجان»

در باشهيم ره    ههاک تاربهی    ربرد مناسر یافته  ما در حا  را

 «انهد شهده اابات شناسی در عم  تربيه   و هاما شناسی روان

ع،مهی ازنظهر ارهانر،     نظری گرایی آرمان . براساس 110ص  

                                                 
4. analytic philosophy 
5. Hirst 
6. Baconean 
7. inductive 
8. evidence-based 
9. D. J. O’Connor 
10. courtesy title 
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هاک  نظری راربردک براک  اکزمين منزلة  ب تجاند  ه تنها میتربي

ع،مهی  اک  رشت منزلة ب هاک دیگر درنظر گرفت  شجد، ن   رشت 

 .  رند استفاده میپردازک تربيه  ر  از منابع خجدش براک نظری 

  بها ارهانر   1966  1هرسهه  پرداز تربيتهی پهاو    اگری  نظری 

اسههه  2«اک مجضههجع حههجزه»مجافههر اسههه رهه  تربيههه یهه  

از امههجر عم،ههی ماننههد  اکحههجزه -. 16، ص 1971، 3تایبهه  

ایی از ع،هج  پایه    هه  نظریه  مهندسی یا سياسه ر  وابتت  ب  

در فضهاهاک تربيتهی بها او     نظریه  اما در مجرد رارررد  .اسه

ههاک   نظری  باهاک ع،می  نظری  ،مجافر نيته. او مدعی اسه

زیهرا   نهد اتفهاوت مدر ماهيهه   طجرر،یب »هاک عم،ی  فااليه

 بهراک اناها  رارههاک   و متفهاوتی دارنهد    سراسرراررردهاک 

. اولهی   40، ص 1966 هرسهه، «  انهد  متفاوتی ساخت  شهده 

ره   هایی درباره یيتتی شه  اسهه، درحهالی    شام  لضاوت

ک  ش  یگجن  باید هایی اسه درباره این شام  لضاوت دومی

تربيتی عقالیی، بایهد   ینظر هرسه، اعتبار اصج  عم،از باشد.

نظر مرتبط سنايده شجد. بنابرایب، از براساس مايار ع،ج  پای 

شهک   تجانهد به    درستی مهی  ب  تربيتی نظری  ، 1966هرسه  

تربيتی عقالیی  یباشد ر  هدفش ایااد عم،راربردک اکنظری 

 اسه.

باشهد  هاک ع،مهی   نظری بر راربردک، باید مبتنی نظری اما ایب 

شناسهی،   شناسی، هاما  ویژه روان  ب   4ع،ج  پای ر  از سجک 

 نظریه  ، اعتبهار  . در نتياه  ف،تف ، و تاریخ  تهي  شهده اسهه  

ع،می ع،هج    هاکاساس مايارتجاند بر بيتی راربردک تنها میتر

 پای  سنايده شجد.

بههر شههناختی مبتنههی روان یهه بایههد نشههان داده شههجد رهه  دال 

تهاری ی،   یه  طهجر دال تریب لجانيب ع،می اسه. هميب محکم

گمهان  بهی رود  هرحا  انتظار میر  در ف،تفی یا حقایر دیگر

                                                 
1. Paul Hirst 
2. field subject 
3. Tibble 

4. foundatioوnal disciplines 

  51شجد.  ص مايار رشت  مرتبط سنايده  براساس

امر »و مايارهاک ع،ج  پای ، هيچ  ی تربيتی، فراتر از دال نظری 

   براک تکي  رردن ندارد.51، ص 1966هرسه، اک  «تربيتی

ع،مهی و درک   نظریه  ارهانر از   ةگرایانه  آیا بهيب درک اابهات  

رهاربردک، امکهان گزینشهی بهراک      نظری هرسه از هناارک 

 گراییآرمان ؟ باتجه  ب تربيه بالی مانده اسه پردازک نظری 

 شهناس انتهان   1975  5ناد  ع،می، زیگفرید فردیناند نظری 

تریب ع،ج  ب  ایب سهطح از   تنها پيشرفت »اشاره ررده اسه ر  

در تهجان   نمی  .1ص «  اند ساختمان نظرک تبيينی دسه یافت 

ک ع،مهی در مفههج    هها  نظریه  تربيه، از امکان وهجد ة حجز

ره   ولی حتی هایی ؛مماناه ب  عم  آورد خي،ی ب،ندپروازان 

بهراک  آید   نظر مییافتنی ب  ها دسه بينی والايه تبييب و پيش

، و گجناگجن هتتند  نتای  6در سطح رالسدر پژوهش  ، امث

روشب در دسترس نيته. امها براسهاس    یبا مفهجم ایینظری 

صجرت دیگهرک نيهز درک شهجد،    ب تجاند  می نظری  نظر ناد ،

رالبد لضهایا ... ره    زلة منر ب بيشتتر ب،ندپروازان ، مفهجمی، رم

،  اسه و زمين  را براک بررسهی  متئة در خدمه تاييب حجز

در ایناها   نظری رند ...  هاک مناسر فراهم می تاربی با روش

   1ص یا یاریجب منطقی اسه.   7مفهجمیة مااد  نقش

دک. در رهاربر  نظری ع،می هتتند و ن   نظری ها ن   نظری ایب 

  شهجند ره    نظر گرفته هاک بنيادک در نظری تجانند  عجض، می

،  را در سؤا  تايهيب رننهد. بهرایب   رنند ل،مرو متئ تالش می

ل،مرو تربيه را تاييب رند ر   تالش می یتربيت نظری اساس، 

و نه    مشه ص از هههان اهتمهاعی    اکل،مرومنزلة  ب رند، ن  

 یوالايه اهتمهاعی ماينه   زلةمن ب تجاند  ر  می 8«مادک یهدف»

ع،م تربيهه   9«هد، فرضی»منزلة  ب ب،ک   -درنظر گرفت  شجد

ترتيههر، نيههاز بهه  ایههبرهه  بایههد مفهههج  آن تايههيب شههجد. بهه 

                                                 
5. Siegfried Ferdinand Nadel 
6. class-size research 
7. conceptual scheme 
8. material object 
9. formal object 
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ههد،  منزلهة   به  ، زیهرا،  شهجد میپردازک تربيه روشب  نظری 

و تاامه  بهيب    گجناگجنمادک، تربيه در فرایندهاک اهتماعی 

ر  تنهها به   طجرکب آمي ت  اسه االن درسواردان و بزرگ تازه

بنيهادک   اکنظریه  ازطریر تر،  ، یا ب  عبارت دليرنظرک لحاظ

 لاب  شناسایی اسه.

هم با رهارررد   ،فهجمیاک م نقشمنزلة  ب تربيتی  نظری رارررد 

ع،مهی به  مانهاک     نظریه  راربردک و ههم بها رهارررد     نظری 

در مقایته  بها مهجرد     یان  آن متفاوت اسهه. گرا محدود اابات

مفههجمی  اک  نقشه منزلهة   به  تربيتی  نظری ع،می[  نظری دو  ]

 ،یوالايه اهتمهاعی ماينه  ة بمثا ب تجاند بر   ی نداردفرض پيش

درنظهر گرفته     تربيتهی  نظریه   ازطریربينی  لاب  تببيب و پيش

اک نظریه  رهاربردک[   نظری ] ن تهشجد. در مقایت  با مجرد 

مهدعی  درک شده اسه ر  مفهجمی  اک شنقمنزلة  ب اسه ر  

،  ئهدایه و راهنمایی عم  تربيه نيته. تاييب ل،مهرو مته  

ن  با عم  تربيه ب،ک  با ع،م تربيه رابط  متتقيم دارد، زیرا 

زمين  را براک شناسایی متائ  تربيتی و بررسی تاربی آنها با 

 رند. هاک مناسر آماده می روش

طهجر بيهر    بيتی ممکهب اسهه به    تر نظری حا ، ایب نجع باایب

وسي،  ههدایه و   متتقيم، رارررد عم،ی نيز داشت  باشد. ن  ب 

ماهدد  سهازک   مفهج  اب،ک  ب ،طجر متتقيمتربيه ب راهنمایی 

اران، و مهرد   گهذ  ره  مت صصهان، سياسهه   تربيه، درههایی 

متهائ  تربيتهی را   تجاند  می نظری تجانند یيزک را ببينند،  نمی

وظهای  و  ة تجانهد دربهار   مهی  نظریه  نابرایب، شناسایی رند. ب

 نظریه  هاک تربيه ب  روش متفاوت تفکر رم  رنهد،   روش

تنها براک راربرد خجد ع،م. ن  و تربيتی براک هميب مهم اسه

، مت صصهان سان شهام  ارتبها  بها     تربيتی بدیب نظری یجن 

« دوگان هرمنجتي  » و شجد ران، و مرد  زیادک میگذا سياسه

ر  متت،ز  ایهب   ،رند   لجا  پيدا می20، ص 1987 گایدنس، 

طهجر  به  ره   - راوالايهه اهتمهاعی   تربيتهی،   نظری  اسه ر 

 نظری  بدون تجه  ب  یيتتی ایب ه واس تشکي  شدهمتتق  

تربيتهی، ماننهد ههر     نظریه   شجد. شام  نمی -یابد استمرار می

شجد ره    وارد ههانی می طجر سازنده ب  دیگر اهتماعی نظری 

 رند. ن را تجصي  میآ

 

 تربیتی و فلسفه تربیت نظریه

بنيادک تربيه ر  در باال ب  آن اشاره شد به    نظری آیا رارررد 

عبهارت اندازه رافی در ف،تف  تربيه لحاظ شهده اسهه؟ به    

پهردازک   دیگر، آیا متتق  از ف،تف  تربيهه نيهازک به  نظریه     

،تهف   تربيه یگجن  ب  ف نظری تربيه هته؟ ایب پرسش ر  

برهتهت   در آاهار،  طجر ویژه  ب مامجالً  ،شجد تربيه مرتبط می

رسد فرض بر ایب اسه ره  ف،تهف     نظر می، ب اهماالً. نيته

قاله   مشجد. در ایب فهرض،   می هم تربيه نظری شام  تربيه 

، 1في،يهپس «  ف،تف  تربيه یيتهه؟ »رتاب راهنما با مجضجع 

بحهث از   د بها ایب بحهث بایه  »رند ر     بيان می4، ص 2010

براک ایب رار واضح اسه ره    -ماهيه خجد ف،تف  آباز شجد

از اینکه  یه  یيهزک ف،تهف  را      یههاک متفهاوت   افراد دریافه

رام  متفاوتی از ف،تف  تربيهه  طجرب هاک  تجصي و سازد  می

ویژه در سنه انگ،يتی زبهان، ایهب رویکهرد     ند. ب ر   میعرض

بها تح،يه  دليهر    مشترک در ف،تف  تربيه اسه؛ ایب سهنه  

در پرتهج   -از اینک  ماهيه ف،تهف  یه  بایهد باشهد و    پرسش 

ک  ماهيه ف،تف  تربيهه  پرسش از این -ها ب  آن پرسش پاسخ

رند. اب،ر پرسش دو  به  دلهه    را بررسی می ی  باید باشد

در عهجض، بها پاسهخ به       شهجد.  بررسی نمهی  ن تهپرسش 

 زمان ب  طجر هم ، مفروض اسه ر  ش ص ب ن تهپرسش 

بر ایب نظهر  پاسخ داده اسه. ایب فرض مبتنی پرسش دو  نيز

ل،مهرو، در پيچيهدگی ماهاد     منزلة  ب ف،تف  تربيه »اسه ر  

هاک ف،تف  نيته، ب،ک  مااد  ره  ل،مهرو    از شاخ  ی  هيچ

 . بنههابرایب ف،تههف  17، ص 2010في،يههپس، «  ف،تههف  اسههه

لحههاظ محههدوده و ل،مروهههایش، بهه  وسههاه و  بهه  ،تربيههه

سهراناا   شهجد.   يدگی خهجد ف،تهف  در نظهر گرفته  مهی     پيچ

                                                 
1. Phillips 
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ررانگی و عد  تايّب ف،تف  تربيه با اشاره  احتاس شدید بی

تربيهه   خهجد  « ل،مهرو »یها  « حجزه»ررانگی و عد  تايّب  ب  بی

تربيه بتيار گتترده و پيچيده اسه، و ة حجز»شجد:  تبييب می

ان از ین وبا تاداد زیادک از ابااد دیگر اهتماع آمي ت  اسه، 

رهار ف،تهفی    سهه، ره   اهميه اهتمهاعی اساسهی برخجردار  

نامحدود  یتقریبطجرب تجاند الز  داشت  باشد  متتقيمی ر  می

 1 . در نتيا ، تاریه  لوهجک  17، ص 2010في،يپس، «  اسه

اک اسهه رهه  در آن   ف،تهف  تربيههه حهجزه  » -ف،تهف  تربيهه  

ز ی متمرره بهر مجضهجعات   شهجد و دنبا  مهی  اک تحقير ف،تفی

، 2010في،يهپس،  «   انهد پدید آمهده در ل،مرو تربيه  اسه ر 

نهدارد. ایهب    شناسانندهتاری   ی  والع ویژگیدر - 18ص 

خاصهی از تحقيهر ف،تهفی اسهه و نه       ة دهنده حجز ن  نشان

حا ، ایب تاری  لوهجک،  باایبدهنده ل،مرو خجد تربيه.  نشان

رند ر  ههر   یتنها تا هایی مانا دارد ر  بر ایب والايه تکي  م

ضهمنی  رند دررهی   ر  ل،مرو تربيه تاييب میآنچ ش صی از

ضهمنی تربيهه    نظریه   هرحا ، آنچ  هنجز رم اسه،دارد. ب 

پهردازک تربيهه به     دیگر، تالش براک مفهج عبارتب  -اسه

مجضهجع تحقيهر   مثابه   ب،ک  ب  ،تاربی نيته یمجضجعمثاب  

ضجعات تاربی مانند اسه. براک تجضيح تربيه، اشاره ب  مج

و مدارس رافی نيتهه، یهجن در آنهها فراینهدهاک متفهاوت      

تهجانيم   در هریان اسه. یگجنه  مهی  زمان طجر هم متاددک ب 

در حها  اناها  اسههه؟    یمدرسه  خاصه  بفهمهيم تربيهه در   

. بنههابرایب، اگههر ف،تههف  تربيههه بهه   190، ص 2011بيتههتا،  

بایههد  رنههد، ایههب ل،مههرو خههجد تربيههه اشههاره مههی« ل،مههرو»

 نظری  دیگر، ف،تف  تربيه بدونعبارتپردازک شجد. ب  مفهج 

تجانهد   تجانهد رهارک اناها  دههد، و دومهی نمهی       تربيه نمهی 

 سادگی از اولی استنتاج شجد. ب 

خاص، متهتق  از ف،تهف     کرارمنزلة  ب پردازک تربيه  نظری 

  گجنهاگجن در  یه هایش، ب  دال خبر از ف،تف  و روش اما ن  بی

                                                 
1. dictionary-type definition 

ی  دلي ، نفجذ طجالنی رویکرد به  اصهطالح    ه نيته.اولجی

 اکتربيه اسه ر  در عقاید ف،تفی دیرینه   در ف،تف  ها ایتم

ریشه  دارد   «هایی براک تربيهه  دالله» ر  در انداستنتاج شده

. دليههه  دیگهههر بهههراک اینکههه    10، ص 2000، 2بهههاربجلز 

پهردازک تربيهه در اولجیهه لهرار نگرفته  اسهه ایهب         نظری 

ب زبان، تربيه  رم در سنه انگ،يتی ايه اسه ر ، دسهوال

اسه، ن  رشت  ع،می « اک زمين  یمجضجع»منزلة  ب مامج  طجر

منزلهة   به  تردید، ایب پرسش ره  آیها تربيهه بایهد      . بییخاص

 درنظههر گرفتهه  شههجد یاک یهها رشههت  خاصهه زمينهه  یمجضههجع

راحتی لاب  ح  نيته، و براک هر دو دالی  خجبی وههجد   ب 

هههاک  د داللهههیههحهها ، ایههب عقاهر . بهه 1966 شههف،ر،د  دار

نظهر گهرفتب   در ک تربيهه دارنهد:  پرداز ی براک نظری گجناگجن

متت،ز  ایب اسه ره  رهار    ،اک زمين  یمجضجعمنزلة  ب تربيه 

شهجد  ف،تهف ،     نظرک هدک در ب  اصطالح ع،ج  پای  اناها  

ه واضهح اسه  ر  شناسی ، درحالی شناسی، هاما  تاریخ، روان

پهردازک تربيهه نادیهده     منابع تربيتی براک نظریه  ترتير ایبب 

به   . نتياه  ایهب اسهه ره      2011بيتهتا،  شهجند    گرفت  مهی 

نظریه  با تجه  محدود ب   مامج  در سنه انگ،يتی زبانطجر

ههاک متاهددک در تربيهه وههجد دارد. در      نظریه  ، یتربيت اک

، 4، براون3 ایربیهاک تربيتی اخير  نظری هامع  رتاب راهنماک

مربهج   فص   در  100ص ،2013 ،6، و هکتجن5آیتيج-الرا

 -ی برآمده اسه عاک متنج هاک رشت  از زمين ر  هاک  نظری  ب 

 گهرا  هبرنام  درسی سازند نظری تا  یادگيرک رفتارگرا نظری از 

وهجد دارد، اما تنها یه  مهدخ   تجسهط     -سازمانی نظری و 

تربيهه   نظریه  به  وظيفه  خهاص    گرت بيتتا  ب  صهراحه  

 پردازد. می

تشکي  ایب حجزه، ة دربارویژه سنه آلمانی،  اک، ب  سنه لاره

                                                 
2. Burbules 
3. Irby 
4. Brown 
5. Lara-Aiecio 
6. Jackson 
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ههایی بهراک    مجضهجع، تهالش   1800متفاوت اسه. از حدود 

یه  رشهت  دانشهگاهی متهتق      منزلة  ب تربيه  پردازک نظری 

ویژه اخال ، ب،ک   شناسی و ف،تف ، ب  یابيم، ن  هدا از روان می

پههيش از همهه    -خههاص 1«مفههاهيم ذاتههی »رههز بههر  بهها تمر

منبهع  منزلة  ب  -، و عم  تربيه3پذیرک   شک  2بي،دسامکيه»

  1806/1989  هربههارت، یتربيتهه نظریهه اصهه،ی بههراک یهه  

 .محتجب می شجد

ی  رشت  خهاص  منزلة  ب تر براک تجسا  تربيه  زمين  گتترده

 کایب والايه اسهه ره  هجامهع مهدرن به  لحهاظ رهارررد       

درسه مانند هر حجزه راررردک دیگر، تربيهه نيهز    تند.متفاو

تجانهد ههزء    تابع منطر خاص خهجدش اسهه و دیگهر نمهی    

یا اخهال    الینف  ی  مفهج  پيشامدرن رامالً فراگير سياسه

 نظریه  ب  حتاب آید. ب  هميب دلي  اسه ر  احتهاس شهد   

سياسهی یها اخاللهی     نظریه  سهادگی از   تجانهد به    تربيه نمی

. در عجض بایهد بهر    1826/1983 شالیرماخر، استنتاج شجد 

ی  حجزه رهاررردک متمهایز، متهتق  و    منزلة  ب منطر تربيه 

هامع متمررز شجد. در نتياه ، در شهرایط مهدرن، بایهد بهيب      

  5عها   دامنه    بها  یتربيت نظری و  4خاص دامن با  یتربيت نظری 

 6ارکاک با رارررد متمایز، بافته  تمایز لائ  شد. اولی در هاما 

و ههامع اسهه و    7تهارک ، در حالی ره  دومهی بيهر باف   اسه

شهناختی بررسهی    اابهه انتهان  ة یه  مقجله  منزلة  ب تربيه را 

  رند. می

تربيتی در  نظری ارنجن، پرسش حياتی ایب اسه ر  ردا  نجع 

فرض گرفت  شده یها تجسها  یافته  اسهه.      ف،تف  تربيه پيش

اسهه.   ذاتاً، تحقير ف،تفی ب  ل،مرو خاص نداشهتب متمایه   

هاک آن اسه نه  مجضهجع خهاص     مش ص  ایب تحقير روش

بيهره  آن. اگری  ف،تف  ع،م، ف،تف  سياسی، ف،تف  تربيه، و 

                                                 
1 indigenous concepts 
2 Bildsamkeit 
3 formability 
4 domain-specific 
5 domain-unspecific 
6 contextualized 
7 decontextualized 

و  هاک سطح باال پرسش وهجد دارد، تحقير ف،تفی هميش  با

یه  متافيزیکی/تهرم،ی، هناهارک،     -انجاعی از فااليه ف،تفی

 ههاک  در سراسهر حهجزه   - 2010ی  تح،ي،ی  ر.ک: في،يپس، 

راررردک مربج  اسه. ایب یکی از دالی،ی اسه ر   گجناگجن

فههرض گههرفتب یهها تجسهها   گهرایش ف،تههف  تربيههه بهه  پهيش  

. دلي  دیگهر در خجدآگهاهی   دامن  اسه هاک تربيه عا  نظری 

لاب  پيگيرک اسه ر  در  8«دوستی دانش»لدیمی ف،تف  مانند 

حقيقههه پههروژه گتههترده تربيتههی بههجد نهه  فااليههه فکههرک   

  از ی  1916/1985  . در ایب حاله، هان دیجییمت صصان

نتبه ب  تربيه ن   نگران  هم نتبه ب  ف،تف  و هم درک ر 

پهرداختب به    منزلهة   به  هاک فکهرک ب،که     شفقط تالمنزلة  ب 

ب دفاع ررد، « نجعانتمایالت اساسی نتبه ب  طبياه و هم»

  نظریه »منزلهة   به  درنهایهه او تجانتهه ف،تهف  را     ،ر طجرک

 . هاک تاار نيتهه  338ص تاری  رند  « عمجمی تربيه

ر  ایب درک از ف،تهف  تربيهه ارتبها  دشهجارک بها تربيهه       

خاص دارد، ر  در آن هم  مقجالت شهرایط   اکل،مرومنزلة  ب 

زمان در مارض خطر نيتتند؛ یانی، با تمررهز بهر   انتانی هم

مشکالت خاصی ر  تربيه مجظ  اسه ب  آنها پاسخ دههد،  

بنهابرایب،   ههاک تربيهه دارد.     دشجارک از محهدودیه تاری

 بها  یتربيته  اکنظریه  ماهيه نامحدود ف،تف  تربيه، ناشی از 

فرض گرفت  شده اسهه، و بها تجهه      اسه ر  پيش عا  دامن  

، نشان داده شد ره  ایهب   بنيادک تربيه نظری دادن ب  ظرفيه 

 .وه  مت،ّم یا بدون هایگزیب نيتههيچب 
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