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 مناسبات فلسفه تعلیم و تربیت و روان شناسی
 از غنای یافته های روان شناسی تا فرو کاهش روان شناختی مسائل تعلیم و تربیت

 1اکبر رهنما
 

 چکیده:
با توجه به اینکه هر نوع نگرش روان شناختی به انسان از یک دیدگاه متافیزیکی درباره آدمی سرچشمه می گیرد، 
فلذا از همان آغاز رابطه بین فلسفه و روان شناسی به طور کلی مورد توجه بوده است. در این مقاله با هدف روشن 

فه رابطه خاص فلسفه تعلیم و تربیت به عنوان یکی از فلسسازی انواع ارتباط بین فلسفه و روان شناسی به طور کلی 
 های مضاف با روان شناسی تاثیر متقابل این دو با یکدیگر واکاوی شده است.

یل مفهوم به انجام رسیده است.اهم روش مطالعه به صورت تحلیل مفهومی و با استفاده از ابزارمنش و فرم تحل
تعلیم و تربیت با روان شناسی را در سه طرح فرضی زیر می توان خالصه نتایج به ترتیب زیر است: رابطه فلسفه 

 کرد:
لسفی تربیتی رئالیسم، ایده آلیسم، اومانیسم و اگزیستانسیالیسم بر روی روان شناسانی ر مکتب های فتاثی .1

 همچون ثورندایک، برونر، راجرز و مازلو

مربیانی  که در کارهای« خودتاملی»ان از طریق فلسفه تعلیم و تربیت به مثابه انجام تامالت فلسفی فیلسوف .2
 همچون، پستالوزی و فروبل می توان سراغ گرفت.

قرائت سوم از رابطه فلسفه تعلیم و تربیت با روان شناسی را می توان در آراء افرادی چون کوآین )فلسفه  .3
رفت همانا فروکاهش مععلم( که تاثیرش بر روی دیوئی )فلسفه تعلیم و تربیت(، قابل مشاهده است دید که 

 شناسی به روان شناسی است.

روان شناسی شناختی و روان شناسی زیستی در فلسفه های تربیتی  روان شناسی نیز به ویژه شاخه های .4
 نوعمل گرایی، نو لیبرالیسم، نظریه انتقادی و نظریه سازنده گرایی بسیار تاثیر گذار و نقش آفرین بوده است.

 

 فلسفه تعلیم و تربیت، روان شناسی، مناسبات، فروکاهش غنای یافته ها واژگان کلیدی:
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 مقدمه:
از قرن هفدهم و پس از آنکه زمینه برای رشد دانش های تجربی گسترده شد و رشته های گوناگون علمی 

فه بشری که از فلسبه صورت تخصصی در آمد، علوم مختلف به تدریج از فلسفه جدا شدند به آخرین حوزه از علوم 
هر در ش که در نیمه دوم قرن نوزدهم با تاسیس آزمایشگاه روان شناسی توسط وونت جدا گردید، روان شناسی بود

الیزیک آلمان به تحقق پیوست.بدین سان روان شناسی نوین که در ابتدا بیش از حد فلسفی بود به تدریج از فلسفه 
تا جاییکه در اثر جو علمی حاکم بر دهه های پایانی قرن نوزده و اوایل فاصله گرفت و جنبه تجربی تری پیدا کرد. 

قرن بیستم، ذهن و هشیاری که در کانون مطالعات روان شناختی قرار داشت، برای مدت ها ناپدید گردید. این در 
استان لسفه بحالی بود که فلسفه از دیرباز خود را متولی روان شناسی می دانست و تفکر روان شناختی از دوران ف

 تا اواخر قرن نوزدهم بخشی از فلسفه به شمار می رفت.
بدون تردید باید گفت که هر نوع نگرش روان شناختی به انسان از یک دیدگاه متافیزیکی درباره آدمی 

(. مثال تاکید بر جنبه علی انگیزه های آدمی و انسان را محصول گذشته خود 1388سرچشمه می گیرد)رهنما، 
 وار است که در آنن که در دیدگاه روان تحلیل گری فروید دیده می شود، بر نوعی انسان شناسی استتلقی کرد

غرایز نقش محرک در رفتار انسانی و پی ریزی شخصیت را بر عهده دارند. همچنین از آنجا که روان شناسی به طور 
علیم و تنگاتنگی دارد، به کمک فلسفه ت عام و روان شناسی تربیتی به نحو ویژه، با فلسفه تعلیم و تربیت ارتباط

تربیت می توان در تنویر و روشنگری اهداف و محتوای تعلیم و تربیت نقش موثری ایفا کرد. فلسفه تعلیم و تربیت 
همچنین به عنوان یک علم میان رشته ای خود، از مفاهیم روان شناسی در تعلیم و تربیت بهره مند می گردد. به 

استنتاجی از یک سو استفاده از مباحث روان شناسی در تعلیم و تربیت، باالخص در تعیین سوف عبارتی کار یک فیل
اهداف و محتوای تربیتی است و از سوی دیگر فلسفه تعلیم و تربیت با طرح مباحث انسان شناختی و هستی 

ی نماید.) رهنما، شناختی به روان شناس در تبیین رفتار و درک ماهیت حیات روانی انسان ها کمک شایانی م
1388) 
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  :ماهیت مطالعات روان شناختی

روان شناسی  نی. رفتار انسانی نقطه مشترک علمروان شناسی عبارت است از علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذه
طالعات شعاع مان شناسان  تصمیم گرفتند تا و تعلیم و تربیت است. به خاطر همین عامل مشترک ) رفتار انسانی(، رو

خود را به حوزه ی تربیت نیز گسترش دهند. این گسترش و دست اندازی به دلیل اهمیتی بود که روان شناسی برای 
تربیت و تعدیل رفتارها قائل بود. در واقع اگر هدف اولیه ی روان شناسی شناخت رفتار و ارائه ی راه حل بود، با گسترش 

به « روان شناسی تربیتی» علمی جدیدی به نام  ربیت که عمدتا در قالب رشتهنفوذ رفتارشناسی به حوزه تعلیم و ت
 ( 2016، 1تحقق پیوست، اصالح و تعدیل موثر رفتارهای آموزشی و پرورشی نیز جز اهداف آن در آمد.) باربلز

وانی رزندگی انسان اساسا یک مسئله یا امری روان شناسانه است، یعنی فعالیت آدمی در هر شرایطی از وضع 
(. به 11: 1366یا شخصیتی او متاثر است که این حقیقت در تربیت بیشتر محسوس و آشکار است) شعاری نژاد، 

عبارتی روان شناسی عبارت است از مطالعه و شناخت علمی چگونگی و چرایی ابعاد مختلف رفتار موجود زنده به ویژه 
ظور از رفتار آن دسته از حاالت، عادت ها، فعالیت ها، کنش انسان به یک معنا روان شناسی همان رفتارشناسی است. من

ها و واکنش های نسبتا پایدار است که از انسان سر می زند و همواره قابل مشاهده، اندازه گیری، ارزیابی و پیش بینی 
 (12: 1381است) افروز، 

 رابطه فلسفه با روان شناسی و تعلیم و تربیت:
وجود و هستی انسان است در حالی که روان شناسی مشخصا به دنبال فهم  فلسفه در پی درک و فهم نحوه ی

پیچیده و چند وجهی است، فلسفه شامل بررسی دامنه ی وسیعی  رفتار آدمی است. به دلیل فهم زندگانی انسانی امری
 ه و ارزش هایاز موضوعات است. تعلیم و تربیت اما در پی ساخته و پرداخته کردن انسان )شاگرد( با توجه به فلسف

حاکم بر هر جامعه می باشد. بدین ترتیب مالحظه می گردد که این سه حوزه مطالعات بشری)فلسفه، تعلیم و تربیت و 
ه عبارتی انسان و انسایت خطی است که این سه رشته را روان شناسی( یک نقطه ثقل یا اتکایی به نام انسان دارند. ب

 (1389بهم متصل می کند. )حاتمی، 
 »حقیقت این فیلسوفان بودند که به مباحث گوناگون درباره عملکردهای انسان در بخشی از فلسفه به نام در 

وی فت که به نحمی پرداختند، در این میان کمتر فیلسوفی از زمان ارسطو تا مالصدرا می توان سراغ گر« علم النفس
باشند. از این رو هر مکتب روان شناختی از طریق نپرداخته « 4تفکر»و « 3ادراک»، « 2احساس»به مباحثی از قبیل 

نهان و آشکاری که ریشه در تعالیم فلسفی داشته، تکامل پیدا کرده و نظریه های روان شناختی اغلب پیش فرض های پ
تحت تاثیر یا ملهم از اندیشه های فلسفی گذشته یا معاصر بوده است. البته در این میان روان شناسی حاکم بر اروپا 

 (1376لتا فلسفی تر از جریانات روان شناسی امریکایی بوده است.) میزیاک و سکستون، ترجمه ی رضوانی، خص
تالش فیلسوفان در راه مطالعه ی انسان، زمینه را برای گسترش مکاتب و دیدگاه های مختلف روان شناسی فراهم نمود، 

هم یک علم تجربی است و هم یک علم غیر تجربی  گفت که: روان شناسی« 5برنتانو»به نحوی که می توان همصدا با 
می کند و عینی بودنش  و غیر عینی. غیر عینی بودن آن به این دلیل است که از پدیده های ذهنی و روابط آنها بحث

(. بدینسان هر کجا در 12: 1375به خاطر آن است که حاالت روانی را مورد پژوهش قرار می دهد.) خزازی و دولتی، 

                                                   
1 Burbules 
2 Sensation 
3 Perception 
4 Thought 
5 Brentano 
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سی توجه به درک مبانی نظری و پدیده های روانی و روابط آنها با بدن بیشتر باشد، به فلسفه نزدیک تر روان شنا
 میشویم و هرجا به جهت گیری زیست شناختی و مبانی فیزیولوژی متمرکز گردیم، به روان شناسی نزدیک تر شده ایم.

است که حلقه پیوند و اتصال میان فلسفه و روان  یکی از اولین موضوعاتی« ارتباط نفس و بدن»به نظر می رسد مساله 
شناسی به حساب می آید. با اینکه روان شناسی از عوارض ذاتی روان سخن می گوید و مستقیما به روح شناسی نمی 

 پردازد، لیکن هرنوع علم معتبر روان شناسی باید بر مقدمات و مبانی فلسفی معتبر بنا گردد.
وان شناسی و فلسفه جدایی از هم را کامال پذیرفته اند و روان شناسی تحت تاثیر روش خالصه اینکه اگرچه امروزه ر

های فلسفی وارهانیده است و به صورت علمی مستقل درآمده و خود را از خانواده علوم علمی خود را از قید وابستگی 
فلسفی الهام می گیرند و هم  تجربی؛ لیکن نشانه های زیادی وجود دارد که هم روان شناسان از مفروضات و معارف

متقابال نتایج تحقیقات روان شناسی سبب تکمیل دیدگاه های فلسفی در مورد رابطه نفس و بدن و سایر مباحث 
 مشترک می گردد.

 :لسفه تعلیم و تربیت و روان شناسیمناسبات ف
ه با روان و نسبت های فلسفپیش از پرداختن به مناسبات فلسفه تعلیم و تربیت و روان شناسی، به انواع روابط 

شناسی به طور کلی اشاره می گردد. در پی آن به نسبت های فلسفه تعلیم و تربیت به عنوان یکی از شاخه های فلسفه 
را در سه  (، انواع روابط فلسفه و روان شناسی1392با روان شناسی به صورت اختصاصی نظر خواهیم افکند. باقری)

.جایگاه روان شناسی 2« فلسفه در برابر علم».جایگاه روان شناسی در نسبت1ی کرده است: رابطه یا نسبت زیر دسته بند
 «فلسفه در علم».جایگاه روان شناسی در نسبت 3و « علم در فلسفه»در نسبت

این دو به مشابه دو حوزه یا دو دانش مختلف فرض می گردند؛ در « فلسفه در برابر عام»در نسبت اول یعنی 
ی های فیلسوفانه می تواند پیوندی را میان این دو تلقی کنیم؛ نظرورز« نظرورزی»فلسفه را به مفهوم این صورت اگر 

حوزه برقرار کند. در این پیوند پیش فرض هایی از ناحیه فلسفه برای روان شناسی به عنوان علم فراهم می آید. به 
ز پیش فرض های اساسی خود را از فلسفه کانت ده وی برخی اعنوان نمونه می توان به روان شناسی پیاژه اشاره کر

اخذ کرده است. کانت ذهن را به منزله ی امری ساختمند و ساختمند کننده در نظر گرفت، پیاژه نیز به پیروی کانت 
 و ذهن کودک را نه همچون لوحی سفید و خالی از نقش، بلکه موجودیتی ساختارمند در نظر می گیرد که تجربه ها

 ارتباط کودک با محیط را ساختمند می کند.
له گذاری فلسفه بر روان شناسی به منزدر نظر بگیریم، باز هم تاثیر « تحلیل»اگر چنانچه فلسفه را در مفهوم 

علم برقرار خواهد بود؛ به عبارتی فیلسوف تحلیلی با تحلیل های خود می تواند کار روان شناس را زیر ذره بین نقادی 
« 2رد گاردنهوار»در مورد نظریه هوش های چندگانه « 1جان وایت»د. به عنوان نمونه می توان به نقادی های قرار ده

اشاره کرد. در حالی که گاردنر به عنوان یک روان شناسی تجربی ادعا می کند که هوش های چندگانه را کشف کرده 
واجهه ی پیشینی با هوش های چندگانه انجام داده است؛ وایت وی را از این حیث مورد انتقاد قرار می دهد که وی م

سخن گفته است، بدون این که « 4گونه های دانش»که از  3است، کما بیش همچون مواجهه ی پیشینی پاول هرست
 (1392ادعای کشفی تجربی داشته باشد.) باقری،

بت روان شناسی در نس ن فلسفه و روان شناسی متصور بود، جایگاهدومین نسبت یا رابطه ای که می توان بی
است. در این نسبت علم در درون فلسفه فرض می گردد؛ در این صورت علم روان شناسی که از « علم در فلسفه» 

                                                   
1 John white 
2 Paul Hirst 
3 Hovard Gardner 
4 Forms of Knowledge 
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در این تصویر، فیلسوف روان شناس گری می کند. به بیانی روان شناسی  جنس تجربی است، در فلسفه النه می کند.
مونه بارز این گونه رابطه را به نمایش است. دقت های وی در حاالت و در داخل کار فیلسوف قرار می گیرد. نیچه ن

که  1مذبوحانه ویژگی های روانی، گونه ای روان شناختی دارد. همچون بررسی های وی در مورد حالت انتقام جویی
کند. بحث  می« 2خود فریبی»بعدها بر فروید تاثیری اساسی گذاشت. نمونه دیگر سارتر است. زمانی که وی صحبت از 

های پیچیده وی در مورد گونه های پیچیده خود فریبی، شکل روان شناختی دارد. درست همانند مکانیزم های روانی 
 (1392فروید، با این تفاوت که سارتر برخالف فروید، آن را خود آگاهانه می داند) باقری، 
فلسفه »جایگاه روان شناسی در نسبت سومین نوع ارتباط قابل تصور میان فلسفه و روان شناسی، تحت عنوان 

خانه می کند. به عنوان مثال دیدگاه  جای می گیرد. در اینجا فلسفه بر آشیانه علم فرود می آید و در آن« در علم
؛ و 3رابطه فلسفه و علم به صورت شبکه ای بی رخنه« شبکه ای کردن»در این تصور قرار می گیرد. وی با « کوآین»

همتی شناختی فلسفه )انتولوژی( به منزله فرض هایی در علم، سرنوشت آنها را به موفقیت علم قرار دادن بحث های 
 ق شود، در این صورت فرض های فلسفی آن نیز قابل قبول خواهد بود.گره می زند. اگر علم ورزی موف

ی طبیع»مورد  نیز به همراه علم فروخواهد ریخت. بحث های کواین در و در غیر اینصورت، فرض های فلسفی   
، جایگاه روان شناسی را به خوبی به نمایش گذاشته است. به نظر وی معرفت شناسی به منزله « کردن معرفت شناسی

فلسفی، باید جای خود را به روان شناسی بدهد، روان شناسی ابتدا در شکل رفتارگرایی و سپس  بخشی از کار سنتی
 (.1392آدمی چیست و چه ویژگی هایی دارد) باقری،  در شکل عصب شناختی روشن خواهد کرد که معرفت

 :مناسبات خاص فلسفه تعلیم و تربیت با روان شناسی
( بدان اشاره شد 1392اکنون با توجه به سه شکل ارتباط ممکن بین فلسفه و روان شناسی که در باال به نقل از باقری )

 بین فلسفه و تربیت و روان شناسی به صورت خاص می پردازیم: به تبیین رابطه های ممکن و متصور
دو حوزه مستقل مطالعاتی هستند که در آن فلسفه « روان شناسی»و « فلسفه تعلیم و تربیت»در فرض اول  .1

ش فلسفی جهت تنویر و روشنگری یافته های روان شناسی تلقی می گردد. پر تعلیم و تربیت به مثابه تال
ینجا چون در پیوند با مسائل تعلیم و تربیت بحث می گردد، منظور از روان شناسی همان واضح است که در ا

در این نوع از رابطه روان شناسان تربیتی از قبیل، ثورندایک و برونر به تربیت از روان شناسی تربیتی است. 
ر این دسته د. نمونه دیگفلسفه های تربیتی رئالیسم)عینیت گرائی( و ایده آلیسم)ذهنیت گرائی( متاثر بوده ان

از رابطه را می توان در کار روان شناسان انسان گرا مانند راجرز و مازلو مشاهده کرد که از سابقه فلسفه ورزی 
 متاثر گردیده اند.« 5هستی آسا»و « 4انسان گرایانه»های

فه در درون فلسفرض دوم جایگاه روان شناسی در نسبت علم در فلسفه قابل تصور است. در این نسبت علم  .2
لسفه در این تصویر رابطه ف فرض شده و روان شناسی به مثابه یک علم تجربی در درون فلسفه النه می گزیند.

تعلیم و تربیت با روان شناسی به صورتی است که فیلسوف تعلیم و تربیت در کار اصلی خود که همانا فلسفیدن 
انی مربیان سرچشمه گرفته و مبنای استنتاجات تربیتی پیرامون مسائل تعلیم و تربیت است، از دلمشغولی رو

آنان واقع می گردد. نمونه هایی از این دست، کارهای فلسفی تاثیرگذارد ایجاد در نهضت های تربیتی را می 
مشاهده کرد. در این نوع از رابطه تامالت « مدارس سامرهیل»و « فروبل»، « پستالوزی»توان در کارهای 

                                                   
1 Resentment 
2 Self_deception 
3 Seamless web 
4 humanistic 
5 existential 
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و مربیان توانسته است منشا الهاماتی برای کارهای تربیتی و پرورشی قرار  ی فیلسوفانروان شناخت -فلسفی
نقش موثری داشت و حتی تامالت « توماس اکونیاس»گیرد. نمونه دینی آن را می توان در تامالت الهیاتی 

نه ای از و. می تواند نمانجامید« دکارت»که به پرورش شاگردان فلسفی مانند « سیوعیان»تربیتی  -فلسفی
این تصویر و تصور از نسبت فلسفه تربیتی با روان شناسی تلقی گردد؛ به عبارتی در این نسبت از رابطه بین 

روان شناختی و عرفانی فیلسوفان و به ویژه مربیان منشا الهاماتی در  -این دو حوزه تخصصی، تامالت فلسفی
فروبل  طتوس« باغ کودکان»توسط پدر پستالوزی یا « نوانخانه ها»زمینه ایجاد نهادهای تربیتی مانند تاسیس 

 می گردد و جریانات تربیتی تحت تاثیر تامالت روان شناختی واقع می گردد.

( خاطر 1392همانگونه که باقری) نوع سوم از رابطه این دو حوزه در عنوان فلسفه در علم قابل گنجایش است. .3
لسفه تعلیم و تربیت( با علم )علم روان شناسی( را به صورت نشان کرده است. این خط ارتباطی رابطه فلسفه )ف
به فروکاهش معرفت شناسی به عنوان شعبه ای از فلسفه به شبکه ای بی رخنه در نظر می گیرد که در آن 

روان شناسی صورت می گیرد و جایگاه روان شناسی تا پایگاه فلسفه باال کشیده شده و ارتقاء پیدا می کند. 
ویی دی« فلسفه تربیتی عمل گرایانه»کواین و « معرفت شناسی طبیعی»رز آن را می توان در نمونه های با

شاهد بود. جان دیویی نیز با کم اهمیت تلقی کردن متافیزیک و فروکاهش هرام متافیزیکی به امری فیزیکی 
تی و جامعه شناختربیتی تصویری ارائه می دهد که جنبه ی طبیعت گرایانه، روان شناختی و مادی از فلسفه 

 سفی سنتی بویژه ایده آلیسم فاصله می گیرد.قوی دارد و از تامالت فل

 خالصه و نتیجه گیری:
روان شناسی به عنوان علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی و لسفه تعلیم و تربیت به عنوان یکی از علوم 

یکدیگر نسبت و ارتباط وثیقی دارند. حلقه اتصال فلسفی و همچنین شاخه ی اصلی و مادر در مجموعه علوم تربیتی با 
این دو حوزه مطالعاتی انسان و انسانیت است. به عبارتی اگر هدف اولیه ی روان شناسی شناخت رفتار آدمی به منظور 

ی یت در این جهت می تواند مفروضات و مباناصالح و تعدیل رفتارها باشد، تعلیم و تربیت و بویژه فلسفه تعلیم و ترب
 نظری روان شناسی تربیتی را به طور خاص و روان شناسی عمومی به نحو عام را تامین نمایند.

مختلف روان شناسی را فراهم تالش فیلسوفان در مسیر مطالعه انسان، زمینه گسترش مکاتب و دیدگاه های 
ه در مطالعات روان شناختی نمود. رابطه بین دو حوزه ی فلسفه و روان شناسی به طور کلی به گونه ای است که هر گا

توجه به درک مبانی نظری و پدیده های روانی و وارسی پیش فرض های فلسفی غالب می گردد، روان شناسی به فلسفه 
نزدیک شده و هر جا جهت گیری زیست شناختی و مبانی فیزیولوژیک انسان یا مطالعات مربوط به انسان غالب می 

 می گردد.گردد. فلسفه به روان شناسی نزدیک 
( که به تربیت 1392به طور کلی سه نوع نسبت و ارتباط میان فلسفه و روان شناسی قابل تصور است )باقری، 

.فلسفه در علم. با مبنا قرار دادن اشکال سه گانه رابطه فلسفه 3.علم در فلسفه و 2.فلسفه در برابر علم 1زیر می باشند: 
 مقوله زیر قرار دارد: 3ا نیز در ت با روان شناسی رو علم، می توان رابطه فلسفه تعلیم و تربی

ثابه یک شاخه مطالعاتی فلسفی که کار اصلی آن فلسفیدن در قبال مسائل اساسی فلسفه تعلیم و تربیت به م .1
تعلیم و تربیت است و روان شناسی به ویژه ی روان شناسی تربیتی به عنوان یک رشته تخصصی که حلقه ی 

را در کارهای روان شناسان تربیتی همچون ثورندایک وان شناسی است. نمونه های آن پیوند بین فلسفه با ر
و برونر و همچنین در آثار روان شناسان انسان گرا مانند راجرز و مازلو، می توان سراغ گرفت که به ترتیب از 

 فلسفه های رئالیسم، ایده آلیسم، اومانیسم و اگزستانسیالیسم متاثر گردیده اند.
تعلیم و تربیت به مثابه انجام تامالت فلسفی فیلسوفان که در این تلقی کار فیلسوف تعلیم و تربیت  فلسفه .2

تی تربی_و پرداختن به دلمشغولی های غالب روان شناختی صاحبان اندیشه های فلسفی« خودتاملی»نوعی 
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غ کودکان فروبل و مدارس است که ثمره آن در نهضت ها و نهادهای تربیتی همچون نوانخانه های پستالوزی، با
مشاهده است. همچنین نوع دینی این گونه از آزادی کودکان استوار گردیده اند قابل سامر هیل که بر مبنای 

 می توان سراغ گرفت.« 1اصحاب مدرسه»تربیتی را در پیدایش فلسفه تربیتی_تامالت فلسفی
شناسی متاثر از آراء کواین)فلسفه علم( و قرائت یا نسبت سوم از نسبت های فلسفه تعلیم و تربیت و روان  .3

در این دیدگاه رابطه این دو حوزه مطالعاتی به مانند شبکه ای بی رخنه  دیویی)فلسفه تعلیم و تربیت( است.
در نظر گرفته می شود که در آن شاهد فروکاهش معرفت شناسی به عنوان شاخه ای از فلسفه به روان شناسی 

عمل گرایی »امان معرفت شناسی طبیعی کواین و عمل بر مبنای آموزه های و بالنتیجه فروغلتیدن در د
 دیویی و رورتی برجستگی خاص پیدا می کند. «طبیعت گرایانه ی

به عنوان سخن پایانی باید خاطرنشان کرد که نه تنها فلسفه تعلیم و تربیت بر روی روان شناسی دارای تاثیرات 
شده می باشد، بلکه روان شناسی به ویژه دو شاخه نوشکفته آن یعنی روان متفاوت با اشکال و صورت های گفته 

شناختی شناختی و روان شناسی زیستی، ضمن اینکه چهره جدیدی از روان شناسی به عنوان یکی از علوم رفتاری ارائه 
یت و نظریه تعلیم و ترب داده اند؛ در فلسفه های تربیتی جدید از قبیل، نوعمل گرایی، نولیبرالیسم، نظریه های انتقادی

بسیار تاثیرگذار و نقش آفرین بوده اند این واقعیت نشان دهنده پتانسیل هر دو حوزه  2های یادگیری سازنده گرایی
 مطالعاتی در تاثیر متقابل بر یکدیگر و تعیین پروژه های مطالعاتی بین رشته ای، می باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 Naturalistic Pragmatism  
2 Constructivism  
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