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 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 كريسعان بلقاسمترجمة: 
 مراجعة: سيرين الحاج حسين

 
 
 
 

حول   شامل  فلسفي  التربيةمدخل  بأن ؛  فلسفة  ننوه  للفلسفة(.  ستانفورد  )موسوعة  على  ومنشور 

الترجمة هي للنسخة المؤرشفة في الموسوعة، والتي قد يطرأ عليها التعديل من منذ تتمة هذه الترجمة.  

وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد على تعاونهم واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة  
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2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/education-philosophy/>. 
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 مقدمة املرتجم 

املعاصرة  الرتبية  لفلسفة  العريب  التقبل  على  عامة  والقاري  الالتيين  الفلسفي  التفكري  أمريكي   ،سيطر  فلسفي  نشاط  حساب  على  ذلك  وكان 
القاري  وأجنلوسكسوين التفكري  املختلف يف توجهاته ولكن  عامة  سجل اختالفه مع  الفلسفي  التفكري  التعرف على هذا  يهمنا مجيعا  يضا يف أ . 

 وهو ما ينجزه هذا املدخل املتميز يف موسوعة ستانفورد للفلسفة الدي ننقله للعربية.  ،تفاصيله

 

 فلسفة الرتبية

واملشكالت   وأهدافها  الرتبية  بطبيعة  املعنية  العملية  أو  التطبيقية  الفلسفة  فروع  من  فرع  الرتبية  فلسفة 
الرتبويي  واملمارسة  النظرية  عن  الناشئة  اجملتمعات  .  الفلسفية  موجودة يف كل  املمارسة  هذه  ألن  نظًرا 

  النطاق، إذ املوضوع واسع    جًدا،وأتثريها عميق    للغاية،ية والفردية متنوعة  فإن مظاهرها االجتماع  ،البشرية
وفلسفة العقل    وامليتافيزيقا،  املعرفة، ونظرية    السياسية،  /ويشمل قضااي يف األخالق والفلسفة االجتماعية  

األصلي    تتطلع فلسفة الرتبية يف الوقت نفسه إىل ما هو داخل ختصصها.  الفلسفة األخرى  واللغة وجماالت
إىل املمارسة الرتبوية والسياقات االجتماعية والقانونية    أي  ،وإىل ما هو خارج هذا االختصاص(  الفلسفة)

يشمل موضوعها  .  املمارسة  /لنظرية  ا  ة التقليدي  ثنائيةوهي بذلك هتتم جبانيب ال  فيها،واملؤسسية اليت تتحقق  
وطبيعة املساواة والعدالة    التدريس،طبيعة املعرفة اليت تستحق    مثل: )كالً من القضااي الفلسفية األساسية  

الرغبة يف اتباع  مثل:  )واملشاكل املتعلقة ابلسياسات واملمارسات الرتبوية احملددة  (  وما إىل ذلك  التعليمية،
  حمددة، ة واالقتصادية والقانونية واألخالقية لرتتيبات متويل  األبعاد االجتماعي  واختبارات معيارية،مناهج  

  املفاهيمي،فيلسوف الرتبية الوضوح   ييراع  هذا،يف كل  (.  وما إىل ذلك  الدراسية،وتربير قرارات املناهج  
ين  واملراعاة العادلة ملصاحل مجيع املشاركي يف اجلهود والرتتيبات الرتبوية أو املتأثر   ،يف احملاججةوالصرامة  

 .والتقييم املستنري واملعقول لألهداف والتدخالت الرتبوية هبا،

لفلسفة الرتبية اتريخ طويل ومميز يف التقليد الفلسفي الغريب، من معارك سقراط مع السفسطائيي إىل 
أجنداهت.  اليوم الرتبوية يف  االهتمامات  بدمج  التقليد  املتميزة يف هذا  الشخصيات  العديد من    اقامت 

هذا التاريخ لن يكون  (.  Curren 2000, 2018; Rorty 1998)الفلسفية ابملعىن الواسع  
ولكن من اجلدير ابلذكر أن املثل االعلى للبحث العقالين الذي دافع عنه   السياق،حمل تركيز يف هذا  

إىل    ب،الطال جيب أن تعزز لدى مجيع    إن الرتبيةسقراط وأتباعه أهلم لفرتة طويلة وجهة النظر القائلة  
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األسباب    ممكن،أقصى حد   للبحث عن  على االستعداد  بشكل    والقدرة  واالسرتشاد    مقنع،تقييمها 
القائل أبن الرتبية تنطوي بشكل مركزي على    الرأي،هذا  .  بتقييماهتا يف مسائل اإلميان والعمل واحلكم

  ويستمر يف  فصالت خمتلفة؛ومتتبنته معظم تلك الشخصيات التارخيية مبفاهيم  العقالنية،تعزيز العقل أو 
 ,Scheffler 1973 [1989]; Siegel 1988) الدفاع عنها أيًضا فالسفة الرتبية املعاصرين  

  وبعض أبعاد كما هو احلال مع أي أطروحة فلسفية، فهي مثرية للنقاش،  و (.  2017 ,2007 ,1997
 .هذا النقاش يتم استجالئها أدانه

للنشاط   انتقائي  تتبع  املدخل  يتعهذا  الناطقة ابإلجنليزية، وهو ال  الرتبية  فلسفة  املهم يف  ّرض  املعاصر 
 .هذا السياق اجلديدة خارجلألحباث  بشكل تفصيلي

 

 حتديد اجملال إشكاليات. 1

 الفلسفة التحليلية للرتبية وأتثريها . 2

 جماالت النشاط املعاصر.  3

 حمتوى املنهج وأهداف ووظائف التعليم   3.1

 الفلسفة االجتماعية والسياسية واألخالقية 3.2

 نظرية املعرفة االجتماعية ونظرية املعرفة االخالقية ونظرية املعرفة الرتبوية  3.3

 اخلالفات الفلسفية املتعلقة ابلبحوث التجريبية يف الرتبية 3.4

 مالحظات ختامية. 4

 

 إشكاليات حتديد اجملال. 1

  ه الرتبية حنو ما هو داخل وخارج اختصاص الفلسفة املشار إليها أعال طبيعة توجه جمال فلسفة  جتعل  
للحصول على  )مهمة حتديد جماهلا وإعطاء صورة شاملة للمشهد الفكري، عملية معقدة إىل حد ما  
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إن بعض  (.  Phillips 1985, 2010انظر    الطُوبُوغرافَيا،وصف تفصيلي هلذه   نقول  أن  يكفي 
ينجذبون إىل اخلارج للمناقشة أو التعليق على القضااي اليت يُنظر إليها بشكل شائع على أهنا    الفالسفة 

ابإلضافة إىل    تقع ضمن اختصاص الرتبويي احملرتفي والباحثي الرتبويي والسياسيي وما شابه، وذلك 
الذي كان يف بداية    ن،سكريف مثال على ذلك مايكل  . )الرتكيز على القضااي الفلسفية اجملردة اليت هتمهم

ابرزًا يف   فيلسوفًا  املهنية  الحًقا شخصية    العلوم؛حياته  الربامج  جوهرية  وأصبح  تقييم  جمال  تطوير  يف 
يف نفس الوقت، هناك متخصصون    .(.Scriven 1991a, 1991bانظر .  التعليمية واالجتماعية

بون ملناقشة قضية أو أخرى من القضااي  يف اجملاالت التعليمية أو اجملاالت وثيقة الصلة هبا والذين ينجذ
  وهو من قادة ، BF Skinnerعامل النفس السلوكي  لمث. )الفلسفية اليت يواجهوهنا يف سياق عملهم

مثل   أعمال  املربمج،  والتعلم  الفعال  التكيف    BeyondوWalden Two  (1948  )تطوير 
Freedom and Dignity  (1972  )فلسفية    قضااي- بشكل مثري للجدل    وإن-  الذي واجه

 (.  متصلة بعمله رئيسية كانت

ما جيعل تبلور هذا اجملال حمدودا هو وجود أعمال يف املوضوعات الرتبوية، كتبها فالسفة مرموقون قدموا  
مسامهات كبرية يف ختصصهم؛ حتتوي هذه التأمالت الرتبوية على حمتوى فلسفي ضئيل أو معدوم، مما  

ومع ذلك، غالًبا ما يتم التعامل مع أعمال من  .  الفالسفة ال يكتبون فلسفة دائًمايكشف حقيقة أن  
الرتبية فلسفة  أهنا مسامهات يف  النوع على  األمثلة على ذلك كتاب جون لوك  . )هذا  بعض  "تشمل 

عم  ومقاالت برتراند راسل الطريفة املكتوبة أساًسا جلمع األموال لد[(  1693" ] األفكار املتعلقة ابلتعليم
 .( Park 1965انظر . )مدرسة تقدمية كان يديرها مع زوجته

أخريًا، كما أشران سابًقا، فإن جمال الرتبية واسع، والقضااي اليت يثريها عديدة للغاية وذات تعقيد كبري،  
هذه السمات ظواهر ومشكالت الرتبية ذات أمهية  جتعل  .  كما أن األمهية االجتماعية للمجال هائلة

املهتمي ابجملتمع، والذين حيملون معهم أطر مفاهيمي املثقفي  - يفضلوهنا    ة كبرية جملموعة واسعة من 
، واالفرتاضات امليتافيزيقية وغريها من  جةجااملفاهيم والنظرايت واأليديولوجيات، وأساليب التحليل واحمل

من املستغرب أن جيد العلماء الذين يشتغلون يف هذا اجملال الواسع، موطئ قدم  أيًضا ليس  .  نفس القبيل
 . يف جمال فلسفة الرتبية



28/11/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ  ــ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 5

 

نتيجة هلذه العوامل املختلفة، كان لالجتاهات الفكرية واالجتماعية اهلامة يف القرون القليلة املاضية، مبوازاة  
املاركسية  -ب احلجاج يف فلسفة الرتبية  التطورات اهلامة يف الفلسفة، أتثري على حمتوى احلجج وأسالي

  اجلديدة،والليربالية    والرباغماتية،  احلداثة،وما بعد    والوضعية،  والظاهراتية،  والوجودية،والتحليل النفسي،  
النسوية   العادية واألشكال األكثر    املتعددة،وموجات  للغة  التحليلية  ليس    جتريدا،والفلسفة  وهذا كله 

 .دسوى جمرد قمة جبل اجللي

 

 الفلسفة التحليلية للرتبية وأتثريها . 2

جزء    كلها-ورسم الفروق التوضيحية    الغموض،ورفع    للحجج،والتقييم الدقيق    املفاهيمي،إن التحليل  
مما ال شك فيه أن  .  أنشطة ذات قيمة يف الفلسفة منذ بدايتها  كانتو   ،من جمموعة األدوات الفلسفية

وأتخر عقد أو أكثر    ذاهتا،يف جمال الفلسفة    مبكر، وقت    يف -القول أبن ما حدث يف القرن العشرين  
ينظر بعض الباحثي  .  يف فلسفة الرتبية، هو قول يبالغ إىل حد ما يف تبسيط املسار املعقد للتاريخ الفكري

أو على أهنا    ،(أو جمموعة من األنشطة)أنه النشاط الفلسفي الرئيسي    الفلسفي علىإىل هذا التحليل  
سيطرت التقنيات التحليلية على فلسفة    حال،ي  على أ.  القيمة  ذيالنشاط الوحيد القابل للتطبيق أو  

القرن   من  مبكر  وقت  التحليلية يف  الفلسفة  عندما ظهرت  القرن  ذلك  من  األوسط  الثلث  الرتبية يف 
 & ,Curren, Robertsonالزمن )اكتسبت شهرة، وأتثري مهيمن لفرتة من    حيث   العشرين

Hager 2003.) 

.  دي.هو الدراسة القصرية اليت كتبها سي  اخلالصال التحليلي  كان العمل الرائد يف العصر احلديث يف اجمل
الرتبوية"  ،(Hardie CD)هاردي   النظرية  يف  واملغالطة  )احلقيقة  عام  ؛1941"  إصداره    أعيد 
  CD Broadريتشاردز    إيوآي  الذي درس مع سي دي برود  )أوضح هاردي    مقدمته،يف  (.  1962

et IA Richards) حتليل اللغة العادية قصر جهوده يف   أنه : 

  واضحا حتليل القضااي حيث يكون    وفيتجنشتاين،  وبرود،  مور،بقيادة    التحليلية،حاولت مدرسة كامربدج  
يتعلق مبسائل   الفالسفة  إذا كان اخلالف بي  يتعلق ابستخدام    واقعية،ما  أنه حالة   الكلمات،أو    أم 
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ألن يصبح موقًفا مشاهبًا شائًعا   أعتقد،على ما    الوقت،حان  .  األحيان، كما يف كثري من  حبتة  وجدانية
 ( Hardie 1962: xix. ) يف جمال النظرية الرتبوية

يف    البحوثوظهر تيار من    جماالت البحث  تانفتح  الثانية،بعد حوايل عقد من هناية احلرب العاملية  
منه  فيما  التحليلي؛اجملال   عينة  جمرد  الرتبية    أكونر  نشر.  يلي  فلسفة  يف    DJ  1957)مقدمة 

O'Connor  )  كما يتم استخدامها يف السياقات  "  نظرية"أن كلمة    أخرى،من بي أمور    قال،حيث
.  يف العلوم الطبيعيةهلا نفس الداللة اليت  ألن النظرايت الرتبوية ليست    جماملة،الرتبوية هي جمرد عنوان  

إسرائيل أمريكا  (    Israel Scheffler)شيفلر    أنتج  يف  للرتبية  األمسى  الفيلسوف  أصبح  الذي   ،
، واليت تضمنت حتليالت توضيحية  (  1960" )لغة الرتبية"الشمالية، عدًدا من األعمال املهمة منها  

غالًبا ما تكون )و منطق الشعارات  (  ميز بي أنواع التقارير، النصوص، والربامجإذ  )ومؤثرة للتعريفات  
إليها   يُنظر  أن  أنه جيب  على  برهن  معىن حرفًيا، كما  بال  الشعارات  مبتورةكهذه  و(حجج  شروط  "، 

) املعرفة ، و(  1965"  الرتبية  لفلسفة  املعريف  للجانب  أفضل مقدمة  يزال  الذي ال  و "،  "  الرتبيةالعقل 
النطا  وهو،[(  1989]    1973) واسعة  تعزيز  الذي يف سلسلة  قضية  املقاالت طرح  من  ومؤثرة  ق 

قام كل من مسيث  (.  Siegel 2016راجع  )التفكري النقدي كمثل أعلى تربوي أساسي    /العقالنية  
  ؛(1961" )اللغة واملفاهيم يف الرتبية"بتحرير جملد    B. O. Smith and R.H Ennisإنييس  و 

لف  املؤ   (1965)التحليل الفلسفي والرتبية    بتحرير  R.D. Archambaultأرمشبو  .  د.  وقام ر
الذي  )  ( R.S. Peters)    وأبرزهم آر إس بيرتز  البارزين،من مقاالت لعدد من الكتاب الربيطانيي  

 Paul)  وجون ويلسون  هريست،وبول    ،(كان وضعه يف بريطانيا مواٍز لوضع شيفلر يف الوالايت املتحدة
Hirst, and John Wilson  )  . أرمشبو جملد  يف  تغطيتها  متت  اليت  املوضوعات    كانت 

(Archambault )    لفلسفة التحليلية للرتبية  ا   أساسمنوذجية لتلك اليت أصبحت(APE  )  يف مجيع
الرتبية كمسار تدرييب، التعليم الليربايل، طبيعة املعرفة، وأنواع التدريس    - أحناء العامل الناطق ابللغة اإلجنليزية  

 . التلقي  والتعليم مقابل 

للرتبية  كان   التحليلية  الفلسفة  نتائج  الذي طوره هريست وبيرتز    APEمن بي أكثر  التحليل  أتثريًا 
(1970  Hirst et Peters    )  وبيرتز(1973  Peters  )االستخدام  "  عتماداب.  ملفهوم الرتبية نفسه

قد (  بداًل من توجيهه أو تلقينه)استنتج أن الشخص الذي تلقى تربيته    كمعيار،"  العادي للغة اإلجنليزية



28/11/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ  ــ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 7

 

  الفهم؛ اشتمل هذا التغيري على اكتساب املعرفة واملهارات الفكرية وتنمية  (  2)   األفضل؛مت تغيريه إىل  (  1)
هريست يظهر املنهج الذي اتبعه  .  أن يهتم الشخص أو يلتزم مبجاالت املعرفة واملهارة اليت بدأ فيها(  3)و  

وهو أسلوب استندوا إليه أحيااًن ألغراض    ،"اإلصالح"وبيرتز بوضوح يف تعاملهما مع التشابه مع مفهوم  
إذا مل يتم  )وقد طور التزاًما بنمط احلياة اجلديد    لألفضل،  تعّرض لإلصالحتغري اجملرم الذي    .توضيحية

من الواضح  (.  ُأصِلح  قدفلن يقول متحدث اللغة اإلجنليزية القياسية أن اجملرم    الشروط،تطبيق أحد هذه  
طور بيرتز فكرة خصبة    آخر،يف مكان  .  أن التشابه مع اإلصالح ينهار فيما يتعلق بشروط املعرفة والفهم

 ".الرتبية كتدريب"عن 

ن توضيح ما  أحيث وقع اعتبار    ية،الرتبكان مفهوم التلقي أيًضا ذا أمهية كبرية للفالسفة التحليليي يف  
الرتبوية   العمليات  تفصله عن  اليت  احلدود  توضيح  أيًضا يف  الدقة سيساعد  التلقي على وجه  يشكل 

حتديد ما إذا كانت احللقة الرتبوية حالة تلقي عقائدي أم ال من خالل احملتوى    ابلتايل، يتم .  املقبولة
أو من خالل مزيج من   التعلم،أو نتائج  املستخدمة،لتدريس أو طرق ا املعلم،أو نية  تدريسه،الذي يتم 

العناصر احلجة إلثبات  .  هذه  العام من  النوع  نفس  املختلفة  التحليالت  أتباع  أي    قضيتهم،استخدم 
حول موقع هذه    اتفاق مل يؤد حتليل اللغة العادية إىل    احلظ،لسوء  .  ابعتماد االستخدام العادي واملنحرف

مت التعرف على خطر قصر التحليل  (.  Snook 1972)ومت طرح حتليالت منافسة للمفهوم    احلدود،
 ،Schefflerيف وقت مبكر من قبل شيفلر  "(  االستخدام العادي للغة اإلجنليزية)"على اللغة العادية  

 : الذي أكدت وجهة نظره املفضلة للتحليل

يتعلق    طورهات  أواًل،  فيما  اللغة  ابللغة، األكرب  احلديث    واثنًيا،  والبحث،  وتداخل  املثال  اتباع  حماولتها 
  واثلثًا،   املنهج،وموضوعية    ابلبدائل،فيما يتعلق    ابلتفاصيل، االهتمام  جمال  يف    صارمة،للعلوم بروح جتريبية  

االحتاد  ...  هذا  إنه...    فقط  أدى استخدام تقنيات املنطق الرمزي إىل تطور يف اخلمسي عاًما املاضية
املطبقة   املنطقية  والطريقة  العلمية  احلالية  لللروح  التحليلية  الفلسفة  اليت متيز  األساسية  األفكار  توضيح 

 [(10- 9:  1989]  1973شيفلر  [. )الفلسفة التحليلية للرتبية ما يعزى إليه متيز وهذا]

هناك    كان  أواًل،.  باب مهمة أس ةلعد  APEأتثري الفلسفة التحليلية للرتبية   تراجع  اهليمنة،بعد فرتة من  
على التفاصيل ويف األساس مل    يركزأن عمل فالسفة الرتبية التحليلي قد أصبح    يرتكز على   متزايد   نقد

  يف لوكاس   أعيد طبعهو   ،اتمييف جملة    1966من اجلدير ابلذكر أن مقااًل نُشر عام  . )يكن له أمهية عملية
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اهتم الطالب الراديكاليون    السبعينيات،يف أوائل    اثنًيا،(.  قد طرح نفس النقد للفلسفة السائدة  ،1969
مسألة    وأاثروا-"  للقيم التقليدية"ضمين    وتقدمي دعم  ابحملافظ،يف بريطانيا توجه بيرتز للتحليل اللغوي  

 ؟ هاحتليل إجنليزية من اليت مي

فرتة    اثلثًا، الفلسفة    النقد تصاعد  منذ  اللغة يف    جذبت لسنوات عديدة    السائدة، وبعد أتخرلتحليل 
فالسفة   للدهشة    وكان هناك  الرتبية؛اهتمام  مثري  اململكة  اهتمام  للقراء يف  العام  اجلمهور  من جانب 

العامل  تكليف مراجعة كتاب    مايند،  حمرر جملة   رايل،عندما رفض جيلربت    ، 1959املتحدة منذ عام  
الذي تضمن نقدا مفصال و الذع لفلسفة فتغنشتاين واخنراطها  -(  1959ت جسلر ) واألشياء إليرنس 

وهي وجهة نظر جذبت برتراند   الذعا،كتاب جيلنر نقدا   بكون رايل حاججج. )يف حتليل اللغة العادية
ال قدم راسل قائمة ابملالحظات الالذعة    اليومية؛ حيثيف الصحافة    -انب جيلنر  قتال جبراسل إىل 

 (.Mehta 1963) املستمدة من أعمال فالسفة املاضي العظماء 

 

الفلسفة التحليلية للرتبية    يفأن كل شيء مل يكن على ما يرام    Richard Petersريتشارد بيرتز    تنّبه
APE    ة ستندامل"  مفاهيمي  حبث  :الرتبيةأهداف  "بعد تقدمي ورقة    ؛1966يف مؤمتر يف كندا يف عام  

بيرتز  (  William Drayويليام درايهو  )سأل فيلسوف من اجلمهور    العادي،لى التحليل اللغوي  ع
مفاهيم خمتلفة يف    اجملتمع ألشخاص والفئات داخل  ملختلف اذهب دراي ليقرتح أن  "  مفاهيم من حنلل؟"

أشار دراي إىل احتمال أن    القضية،قبل مخس سنوات من قيام الطالب الراديكاليي إباثرة نفس  .  الرتبية
  الناس معينة من    الذي تفضله فئةمل يكن سوى االستخدام  "  التحليل املنطقي"ما قدمه بيرتز حتت مسمى  

حلساب    Drayحيث متت إعادة طباعة التفاعل مع    ،  Peters  1973انظر  )حددها بيرتز    فئة -
 (. احملرر

االنتو   السبعيناتخالل    رابًعا، التحليلية يف طور  عندما كانت هذه  للفلسفة    ، تآكلالقادات املختلفة 
حفزت موجة من الرتمجات من القارة بعض فالسفة الرتبية يف بريطانيا وأمريكا الشمالية االنطالق يف  

ادامر وفوكو  قظهرت األعمال الرئيسية ل.  هجاجواعتماد أسلوب جديد يف الكتابة واحمل   جديدة،اجتاهات  
  كتاب   1984وتبعها يف عام    اإلجنليزية،  ابللغة  (Foucault, Gadamer  Derrida)  ودريدا

ليواتر   . (Lyotard، The Postmodern Condition)  "الوضع مابعد احلداثي"فرنسوا 
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وطفق فالسفة الرتبية النسويون يف  .  كما وجدت األعمال الكالسيكية هليدجر وهوسرل معجبي جدًدا
جرين    نشرت-النشر   السبعينيات    عدًدا  (Greene Maxine)ماكسي  يف  املقاالت  من 

؛ ظهر  (  1988The Dialectic of Freedom)مبا يف ذلك دايلكتيك احلرية    والثمانينيات،
  " لألخالق والرتبية األخالقيةهنج أنثوي  :  العناية"،  (  Nel Noddings)الكتاب املؤثر لنيل نودينجز  

(Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education )  ،
من أتليف جي روالند    "إستعادة حمادثة"يف نفس العام الذي ظهر فيه عمل ليواتر، تبعه بعد عام كتاب  

يف السنوات  (.  Jane Roland Martin  Reclaiming a Conversation,)  مارتن  
زال مركز االهتمام،  توال    APE  ت الفلسفة التحليلية للرتبيةكان.  استمرت كل هذه االجتاهات  ة،األخري 

 . أدانهكما هو موضح ال تزال حتافظ على خطاهبا   اأهنعلى الرغم من 

 

 جماالت النشاط املعاصر.  3

فإن جمال الرتبية ضخم ويتضمن بداخله عدًدا ال ينضب تقريًبا من القضااي   البداية،مت التأكيد يف    مثلما
لكيفية عمل فالسفة الرتبية داخل هذه الغابة مهمة    التتبع الشامل إن حماولة  .  ذات االهتمام الفلسفي

كما هو شأن    موسوعةفردي يف  إدخال    ابلنسبةغري وارد  هو أمر  واحد كبري و   ابلنسبة ملصنف خيالية  
  A  )  بية" رفيق لفلسفة الرت "مت إجراء حماولة شجاعة إلعطاء نظرة عامة يف كتاب    ذلك،مع  .  سياقنا

Companion to the Philosophy of Education   ( )2003  Curren  )  والذي ،
حيتوي على أكثر من ستمائة صفحة مقسمة إىل مخسة وأربعي فصالً ، كل منها يستعرض حقاًل فرعياً  

الرتبية  :  االختيار العشوائي التايل ملوضوعات الفصول فكرة عن النطاق اهلائل للمجاليعطي  .  من العمل
  املعرفة،   الدينية،الرتبية    والتعلم،نظرايت التدريس    اجلمالية،الرتبية    العلوم،تعليم    اخلاصة،الرتبية    اجلنسية،
متعدد    التعلم،قياس    العقل،تنمية    التعلم، احلقيقة   وسياسة  التع  الثقافات، التعليم  التعليم    اهلوية،ليم 

الفصول    املعيشة،ومستوايت   وإدارة  بعد    النقدية،النظرية    النسوية،  الدراسية،التحفيز    احلداثة، ما 
حيتوي دليل أكسفورد  .  والتعليم املهين  العايل،العمل اإلجيايب يف التعليم    اجلامعات،هداف  أ  الرومانسية،
الرت  املقاالت حول    (Siegel 2009)  بية لفلسفة  (  من بي أشياء أخرى )جمموعة واسعة مماثلة من 

األهداف املعرفية واألخالقية للرتبية، والتعليم الليربايل وزواله الوشيك، التفكري واالستدالل، اخلطأ وقابلية  
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الرتبية  اخلطأ، التلقي، األصالة، تنمية العقالنية، التدريس السقراطي، تربية اخليال، االهتمام والتعاطف يف  
التعليم   املعرفة،  وقيمة  املناهج  القيم،  تعليم  الشخصية،  تنمية  األخالقية،  الرتبية  حدود  األخالقية، 
التعليم متعدد   العلمية،  البنائية األساليب  الديين،  والتسامح  العلوم  تعليم  والتعليم،   الفن  والدميقراطية، 

املسبقة ،األحكام  امل  ،الثقافات  األطفال،  ومصاحل  احلداثة  السلطة  بعد  وما  والنسوية  الرباغماتية  قاربة 
 . لفلسفة الرتبية

ال توجد طريقة غري اعتباطية الختيار عدد صغري من املوضوعات ملزيد    اهلائل،ابلنظر إىل هذا النطاق  
مت اختيار بعضها أدانه مع الرتكيز على  .  وال ميكن متابعة املوضوعات املختارة بعمق كبري  املناقشة،من  

ضوء على العمل املعاصر الذي يقيم اتصااًل قواًي ويساهم يف املناقشات املهمة يف الفلسفة العامة  تسليط ال
 .أو جمتمعات البحث الرتبوي والرتبوي األكادميي /و 

 

 حمتوى املنهج وأهداف ووظائف التعليم   1.3

قضية    -حمتوى املناهج    - من الواضح أن مسألة ما جيب تدريسه للطالب يف مجيع مستوايت التعليم  
عند   جيب توخي احلذر للتمييز بي الرتبية والتعليم .  وهي مسألة صعبة للغاية عند التعامل معها أساسية،

ميكن أن حيدث سوء الرتبية    املدارس،على الرغم من أن الرتبية ميكن أن تتحقق يف    ألنه-معاجلتها،  
مثل توفري التعليم  )ايضا، والعديد من األشياء األخرى اليت ميكن أن حتدث هناك تكون متعامدة تربواًي  

ميكن    كما جيب االعرتاف أبن الرتبية   ؛(اجملاين أو وجبات غداء مدعومة وتطوير الشبكات االجتماعية
يف تفاعل فردي مع وسائل اإلعالم   والنوادي،يف الكنائس   واملتاحف،يف املكتبات  املنزل،دث يف حتأن 

 .وما شابه  العامة،

أو على نطاق أوسع كمجموعة كاملة من    معي،سواء يف جمال موضوع  )عند تطوير املناهج الدراسية  
ميكن اعتبار مجيع القضااي  .  جيب اختاذ عدد من القرارات الصعبة  ،(العروض يف مؤسسة أو نظام تعليمي

والوقت الذي    اختيارها،  املسألة اليت وقعمثل الرتتيب الصحيح أو التسلسل الصحيح للموضوعات يف  
على    معينة،والعمل املخربي أو الرحالت أو املشاريع املناسبة ملوضوعات    موضوع،سيتم ختصيصه لكل  

الذين لديهم خربة عميقة مع الفئة العمرية   يتم حلها بشكل أفضل إما من قبل الرتبويي أهنا قضااي تقنية 
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تتعلق بصحة املربرات اليت    أعمق،ولكن هناك قضااي  .  املستهدفة أو خرباء يف علم نفس التعلم وما شابه
ملاذا  . ) رمسيةاملؤسسات التعليمية ال   فيما تقدمهمعينة    سائل استبعاد مواضيع أو م  / مت تقدميها لتضمي  

األحياء يف املدرسة    علم   مادة منهج  يف    سألة كم  استبعاده،أو    نظرية اخللق،التطور أو  "  علم"ينبغي إدراج  
الثانوية؟ هل املربر املقدم لتدريس علم االقتصاد يف بعض املدارس متماسك ومقنع؟ هل مربرات تضمي  

فظائع زمن احلرب يف املناهج الدراسية يف بعض    واحملرقة أو   والوطنية،استبعاد مواد حول حتديد النسل،    /
 ( هل تواجه التدقيق النقدي؟ التعليمية،املناطق 

معينة   لعناصر  املختلفة  و   يفاملربرات  الفالسفة  اليت طرحها  الدراسية  املناهج  منذ جهود    غريهمحمتوى 
الرائدة املعنيون حول    ضمنًيا،صراحة أو    مجيعها،تعتمد    ،أفالطون  املنظرون  يتبناها  اليت  املواقف  على 

 .ثالث جمموعات على األقل من القضااي

؟ مت اقرتاح  (األهداف والوظائف ليست ابلضرورة هي نفسها)أو وظائف الرتبية    /ما هي أهداف و    أواًل،
الفضول وفضول    وتعزيز  املطلعي،تتضمن القائمة املختصرة إنتاج املعرفة والطالب    األهداف؛العديد من  

وتطوير    االستقاللية، أو    /وتعزيز العقالنية و    الطالب،وحتضر    اخليال،وتوسيع    الفهم، وتعزيز    البحث،
للحصول     Siegel  2007انظر )وما يرتبط هبا من ميول وسلوكيات    االهتمامطالب الرعاية و لدى ال

وميكن أن تثري التربيرات    للجدل،  كانت التربيرات املقدمة جلميع هذه األهداف مثرية(.  على قائمة أطول
الذي    أرسطو،تساءل  .  لنأخذ مثال هدف االستقاللية.  البديلة هلدف مقرتح واحد جداًل فلسفًيا ما 

؟  (Curren  2013)حبيث جيب أن تعزز الرتبية ذلك    البشري،أو االزدهار    /يشكل احلياة اجليدة و  
ألنه ميكن القول إن مؤسساتنا التعليمية جيب أن هتدف إىل    البعض،هااتن الصيغتان مرتبطتان ببعضهما  

  ألنه ليس من الواضح    واضًحا،الرغم من أن هذا ليس    على-جتهيز األفراد ملتابعة هذه احلياة اجليدة  
اضح أن هذا سؤال جيب  وليس من الو   للجميع،واحد للخري أو احلياة الطيبة أو اجليدة    وجود مفهوم

إذا كانت رؤيتنا لالزدهار    املثال،على سبيل    هكذا،.  الطالب ألنفسهم  أن حيدده مسبًقا وليس    احلسم فيه
التفكري والتصرف بشكل   القدرة على  املؤسسات    مستقل،البشري تتضمن  أن  إثبات  فيمكن عندئٍذ 

إن التربير  . أن هتدف إىل إعداد األفراد املستقلي أو املساعدة يف إعدادهم جيب -  ومناهجها-التعليمية  
يؤيد التعزيز التعليمي لالستقاللية ليس على أساس مسامهته    بكانط،املرتبط    االستقاللية، املنافس هلدف  

 cheffler 1973)بل على أساس االلتزام مبعاملة الطالب ابحرتام كأشخاص    البشري،يف االزدهار  
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989]; Siegel 1988[1)  .  املصاحل أساس  على  االستقاللية  تعزيز  على  حيثون  آخرون  يزال  ال 
 Brighouse) بطرق تعتمد على كل من املوارد املفاهيمية األرسطية والكانطية    للطالباألساسية  

 (.Hand 2006) من املمكن أيًضا رفض تعزيز االستقاللية كهدف تعليمي (. 2009 ,2005

قيامهم  كيف ينبغي مساعدة الطالب على أن يصبحوا مستقلي أو    تربيره،ف ميكن  ابفرتاض أن اهلد
وقد مت سكب الكثري من احلرب الفلسفي    ،بديهيهذا ابلطبع ليس    ؟تباعهااو مفهوم للحياة اجليدة    بتطوير

مت تطوير أحد خطوط النقاش املؤثرة من  .  على السؤال العام حول أفضل السبل لتحديد حمتوى املنهج
بول   لتطوير مث  كو انقش  الذي    ،(Hirst Paul)  هريست قبل  املعرفة ضرورية  احلياة    تباعان  مفهوم 

يف هذه احلالة جيب التأكد    املعرفة،ة أشكال أساسية من  سبع   يبي وفقا له  وألن التحليل املنطقي   اجليدة،
 Hirst 1965; see Phillips)من أن وظيفة املنهج تعريف الطالب بكل من هذه األشكال  

1987: ch. 11  .)  شيفلراقرتح    (Scheffler)    أن حمتوى املنهج جيب أن يتم    مفاده  آخرتصور
أقصى  "اختياره   حتقيق  على  املتعلم  اقتصادايً ملساعدة  الذايت  االكتفاء  من  ممكن  أنواع  ".  قدر  تشمل 

بينما    احملتوى،وقابلية تعميم أو نقل قيمة    الطالب،جهد    املعلم،جهود    املوارد، االقتصاد ذات الصلة  
 ، يشمل االكتفاء الذايت املعين

احلسم دون    حياهتم،فهم خيارات اآلخرين وطرق    البديلة،املوازنة التخيلية ملسارات العمل    الذايت،الوعي  "
 ".النقد واحلكم املستقل  احلدس،...  التعاطف  ...  التحرر من طرق التفكري واإلدراك النمطية    مجود،

(Scheffler 1973 [1989: 139]) 

 . كل ذلك يفرض قيوًدا مهمة على حمتوى املناهج املقرر تدريسها

امل  اثنًيا، مع  التعامل  املربر  من  واألهداف  هل  املصاحل  لتعزيز  تعليمية كوسيلة  ملؤسسة  الدراسية  ناهج 
وعلى حنو    الفرد؛ مبا يف ذلك جمموعة    معينة،أو أي جمموعة    مسيطرة،االجتماعية والسياسية جملموعة  

هل من املربر تصميم املنهج حيث يعمل كأداة للسيطرة أو للهندسة االجتماعية؟ يف العقود    متصل،
ال سيما من    الدراسية،كانت هناك مناقشات عديدة حول نظرية املناهج    العشرين،األخرية من القرن  

  التعليمية،واليت قدمت حتليالً واقعًيا مفاده أنه يف العديد من األنظمة    احلداثة،منظور املاركسية وما بعد  
نخب الثقافية  وخيدم مصاحل ال  واقعيايعكس املنهج    الغربية،مبا يف ذلك تلك املوجودة يف الدميقراطيات  

(  إذا كان ابلفعل هو وضع املؤسسات التعليمية املعاصرة)ما جيب القيام به حيال هذا املوقف  .  القوية
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  السياسية،   / بعيد كل البعد عن الوضوح وهو حمور الكثري من العمل يف فلسفة الرتبية والفلسفة االجتماعية  
التايل الفصل  بعضها يف  مناقشة  تتم  وث.  واليت  السؤالهناك سؤال  هبذا  الصلة  تصميم  :  يق  هل جيب 

أو ابألحرى لتمكي الطالب من تقييم كل    مسبًقا،املؤسسات التعليمية لتحقيق غاايت اجتماعية حمددة  
 جيب علينا  : اخليار األخري تفضيلأبن علينا  (Scheffler)هذه الغاايت بكفاءة؟ جادل شيفلر 

  العقل،هي ابألحرى حترير  ...  إن وظيفة الرتبية  .  أو تشكيل عقل التلميذ  صياغةالتخلي عن فكرة  "
 Scheffler 1973)  ".املعرفة والقدرة على البحث املستقل  طالعه علىإ [  و]  النقدية،وتقوية سلطاته  

[1989: 139] ) 

 املتباينة،  املناهج هل جيب أن تتكون الربامج التعليمية يف املرحلتي االبتدائية والثانوية من عدد من  اثلثًا،
ميكن لألفراد ذوي االهتمامات والقدرات والصالت املختلفة ابلتعلم متابعة مناهج مناسبة؟ أو    شكلب

املنهج بقدر ما يستطيع كل    تلميذ هل جيب على كل   در اإلشارة إىل أن  جت  ، -؟  تلميذ متابعة نفس 
  لديهم ميل أكادميي الذين  التالميذعلى احتياجات أو اهتمامات  املاضية كان يعتمد الفرتاتاملنهج يف 

يأو   أدلر  .  جتماعياا إعدادهم ألدوار خنبوية    تمالذين  مورتيمر  ( Mortimer Adler)  استخدم 
 ".ضل هو أفضل تعليم للجميعأفضل تعليم لألف "وآخرون يف أواخر القرن العشرين القول املأثور 

والذي ال يتوفر له سوى    السيطرة،املرض اخلبيث اخلارج عن    من وجه تشاهبه مع ميكن تفسري التفكري هنا  
واألمل هو أن تناول القليل    للغاية،إن تناول جرعة كبرية من هذا الدواء مفيد    األدوية؛نوع واحد من  

هذا أمر    الطبية،من الناحية  .  من عدم تناول أي شيء على اإلطالق  أفضل -أنه أقل فعالية    رغم -فقط  
يف مواضيع ال هتمهم    ،املنظومةحىت خروجهم من    العمل،الطالب على    إجبار-تربواي  لكن    فيه،مشكوك  

هلا   حافز  أو  تسهيالت  لديهم  ليس  أقل  هلا -واليت  )مزااي  أدلر  .  نقد  على    Paideiaلالطالع 
Proposal،    انظرNoddings 2015  ).  مسار منهج واحد  "من املثري لالهتمام مقارنة موقف

-والذي وفًقا ملوجبه مجيع الطالب    اجلمهورية، بنظام أفالطون املوضح يف كتاب    ،احلديث"  للجميع
السلم    نرتقو يعندما    الوقت،مبرور  .  يف نفس الدورة الدراسية  االنطالق-من ذلك مشل الفتيات    واألهم

وسيتم توجيههم    الطبيعة،ح من الواضح أن البعض قد وصل إىل احلد الذي تفرضه عليهم  صب ي  التعليمي،
هذه    يف  املطلوبألن قدراهتم تتوافق مع    إشباًعا،إىل األدوار االجتماعية املناسبة اليت سيجدون فيها  

 . احلاكمة من األوصياءأولئك الذين استمروا يف تعليمهم سيصبحون يف النهاية أعضاء يف الطبقة  .  األدوار
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 الفلسفة االجتماعية والسياسية واألخالقية  2. 3

أبرز حدث يف اتريخ الفلسفة السياسية خالل القرن    1971كان نشر نظرية العدالة جلون راولز يف عام  
حبثًا   أخرى،من بي أمور    تضمنت،يف الفلسفة السياسية اليت    التجاذبحفز الكتاب فرتة من  .  املاضي

رمبا كانت مبادئ العدالة يف التوزيع الرتبوي هي املوضوع السائد    أساسية.جديًدا حول موضوعات تربوية  
 . وكان أتثري راولز على تطورها واسع االنتشار األدبيات،يف هذه 

  يلزم عن .  أحد مبادئها التأسيسية"  املساواة العادلة يف الفرص"جعلت نظرية راولز للعدالة ما يسمى بـ  
توزيع التعليم أطفال أولئك الذين يشغلون مناصب اجتماعية مرغوب    يضع  أالتكافؤ الفرص العادل  
يسعون للحصول    واملتحمسي الذينعلى غريهم من األطفال املوهوبي    تفضيليةفيها حالًيا يف أي ميزة  

الوظائف   لتلك  مؤهالت  تتسرب  (.  Rawls  1971  :72 –75)على  أن  منع  منه  الغرض  كان 
االجتماعية  االخ الطبقات  إىل  واالقتصادية  االجتماعية  تتأبدتالفات  األجيال  وان  النقد  .  عرب  بعض 

ال حيظر التوزيع الرتبوي الذي يغدق املوارد على األطفال األكثر    كونهلتكافؤ الفرص العادل هو    الواضح
ل للطالب غري  وطاملا مل يتم ختصيص فرص أفض.  موهبة بينما يقدم احلد األدىن من الفرص لآلخرين

فلن حيدث أي خرق    الفقراء، املوهوبي من العائالت الثرية من تلك املتاحة ألقراهنم غري املوهوبي من بي  
 . حىت أكثر دعاة املساواة اعتدااًل قد جيدون مثل هذا النظام التوزيعي بغيًضا بشكل حدسي.  للمبدأ

الذي حيمي به التصور العام    الطريقة إىل حد ما من خالل    رفض هذا التصور ميكن التخفيف من حدة  
جيب أن يتمتع  .  التعليمي  التنافسملفهوم راولز للعدالة مصاحل أولئك الذين ينجحون بشكل سيء يف  

:  واحلرية املتساوية هلا دائًما أولوية أخالقية على تكافؤ الفرص  األساسية،مجيع املواطني بنفس احلرايت  
ال يُسمح بعدم املساواة يف توزيع الدخل    ذلك،عالوة على  .  لثانيةال ميكن املساومة على األوىل لدفع ا

  املؤهالت، ولكن حىت مع هذه  .  والثروة إال ابلقدر الذي خيدم فيه مصاحل اجملموعة األقل حظًا يف اجملتمع
حقيقة أن تعليمهم جيب أن  .  ميكن القول إن املساواة العادلة يف الفرص أقل من اإلنصاف ألي شخص

نوع    الفين،مثل التقدير    غاايت-أخرى غري الوصول إىل املواقع االجتماعية األكثر انتقائية    يؤمن غاايت
غري ذات صلة وفًقا    تعترب-أو الفضيلة املدنية    اإلنسانية،  الدراساتوعي الذات اليت ميكن أن توفرها  
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أن يستجيب جملموعة    ابلنظر إىل أن مبدأ العدالة الرتبوية جيب   صلة،لكنها ابلتأكيد ذات  .  ملبدأ راولز
 . كاملة من النطاقات املهمة تربوايً 

التعليمي حبيث يتم احتساب التقدير    للمنافع لنفرتض أننا نراجع حسابنا   التوزيع    اجلمايل،املدرجة يف 
املتعلقة ابلعمل  املثال،على سبيل   الواعية بنفس قدر املهارات  الفضيلة الضروري للمواطنة  من  .  وفهم 

الهتمام لفعل ذلك أن األساس املنطقي لطلب املساواة يف ظل أي توزيع عادل يصبح  اآلاثر املثرية ل 
وذلك ألن املهارات املتعلقة ابلعمل تكون موضعية يف حي أن املواد التعليمية  .  واضًحا بشكل متناقص
أان وأنت نطمح إىل احلصول على وظيفة يف إدارة    اإذا كن(.  Hollis 1982) األخرى ليست كذلك  

فإن أي زايدة يف مهاراتك املتعلقة ابلوظيفة هي عيب ابلنسبة   ،ابلتساوياألعمال اليت حنن مؤهلون هلا  
على الرغم من أن غاايت   التعريف،للمواد املوضعية بنية تنافسية حبكم  .  يل ما مل أستطع اللحاق ابلركب

إذا كنا نتطلع أان وأنت إىل أن نكون مواطني صاحلي .  مالية ال تتناسب مع هذا البنيةالرتبية املدنية أو اجل 
املدين   الفهم  ابلنسبة يل  والفضيلة،ومتساوين يف  عائًقا  يكون  لن  املدنية  الرتبية  التقدم يف  على  .  فإن 

.  يكونوا أفضلمن األسهل أن تكون مواطًنا صاحلًا كلما تعلم املواطنون اآلخرون أن    ذلك،العكس من  
يتم تقليل املخاطر    جيًدا،بقدر ما تظهر املواد غري املوضعية يف مفهومنا ملا يعترب تعليًما    تقدير،على أقل  

 . األخالقية لعدم املساواة

هناك بديل انشئ عن تكافؤ الفرص العادل هو مبدأ ينص على معيار معي للكفاية يف اإلجناز    الواقع،يف  
لكن من املضلل تصوير ذلك على أنه تناقض بي مفاهيم املساواة  .  للتوزيع  أو الفرصة كمعيار مناسب

 ;Satz 2007)ُتستمد التفسريات اجلادة فلسفًيا للكفاية من املثل األعلى للمواطنة املتساوية  .  ايةفوالك
Anderson 2007  .)  املساواة العادلة يف الفرص يف نظرية راولز مشتقة من مثال أكثر    أخرى،مرة

ولكنه صحيح ابلتأكيد يف  " نظرية العدالة"كان هذا صحيًحا يف كتابه  .  جوهرية للمساواة بي املواطني 
فإن مبدأ راولز    لذا، (.  Rawls 1993–Dworkin 1977: 150 ;183)أعماله الالحقة  

من املؤكد أن اجلدل بي أتباع تكافؤ الفرص وأولئك الذين  . س املساواةوالبديل الناشئ يشرتكان يف أسا
 e.g., Brighouse & Swift 2009; Jacobsمثل  )بعد  يون مل ينته  ئافيُطلق عليهم خطًأ كك

2010; Warnick 2015  .)على شرح    يف هذه املسألة  من املرجح أن يتوقف التقدم اإلضايف
امل األكثر إحلاًحا ألساس  التوزيعاملفهوم  استنتاج مبادئ  الذي ميكن من خالله  اآلخر  .  ساواة  البديل 
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لإلجناز أو الفرصة قد يتضح أنه أفضل مبدأ ميكننا التوصل  "  األويل"املستوحى من رولز هو أن التوزيع  
 (. Schouten 2012)مبدأ يفضل مصاحل الطالب األقل حظًا -إليه 

مبثابة إشارة إىل نقطة حتول حامسة يف تفكريه    1993لرولز عام  "  الليربالية السياسية"كان نشر كتاب  
لكن راولز توصل إىل  .  مت تقدمي نظرية العدالة كما لو كانت صاحلة كونيا  السابق،يف كتابه  .  حول العدالة

إن املقاربة األكثر حذرًا  .  االعتقاد أبن أي نظرية للعدالة مقدمة على هذا النحو معرضة للرفض املعقول
ير من شأنه أن يسعى إىل أسس للعدالة كإنصاف يف توافق ذايت لآلراء بي العديد من القيم والعقائد  للترب 

جادل راولز أبن مثل هذه الثقافة مستنرية من خالل املثل  .  املعقولة اليت تزدهر يف ثقافة سياسية دميقراطية
إطارًا دميقراطًيا جدي توفر  اليت  واملتساوية  احلرة  للمواطنة  العدالةاألعلى  مفهوم  لتربير  ومميًزا  يضمن  .  ًدا 

االهتمام  لكن  .  التحول إىل الليربالية السياسية مراجعة حمدودة من جانب راولز حملتوى املبادئ اليت يفضلها
.  الذي أعطته لألسئلة حول املواطنة يف نسيج النظرية السياسية الليربالية كان له آاثر تربوية مهمة الكبري

ل األعلى للمواطنة احلرة واملتساوية يف التعليم بطريقة تتالءم مع جمموعة القيم والعقائد  كيف مت جتسيد املث
املعقولة املتضمنة يف إمجاع بيذايت؟ لقد أهلمت الليربالية السياسية جمموعة من اإلجاابت على هذا السؤال  

(cf. Callan 1997; Clayton 2006; Bull 2008.) 

وليس    املدنية،راولز يف التسعينيات جمموعة من األسئلة حول الرتبية  تناول فالسفة آخرون إىل جانب  
ليربايل منظور  من  الفضيلة"أثر كتاب  .  دائًما  بعد  ماكنتاير  "  ما  تطور  (  1984)أللسدير  على  بقوة 

تقر أبن تنمية اجملتمع ميكن أن تستبق العديد من    امسها،كما قد يوحي    اليت،النظرية السياسية اجملتمعية  
قد ال يكون    لليربالية،كبديل كامل  .  كل اليت تطرحها احلقوق الفردية املتضاربة يف جوهر الليرباليةاملشا 

اجلمعانية به  (communitarianism)  لدى  توصي  الفالسفة  .  الكثري  دفع  األمر  هذا  ولكن 
التفكري يف كيفية بناء اجملتمعات ودوامها لدعم املشاريع األكثر شيوًعا للسياسة الليربالية    اىل  الليرباليي 

غالًبا ما تقاربت حججها مع تلك    ابإلضافة إىل ذلك،(.  Strike  2010  سرتايك،على سبيل املثال  )
  (. Noddings 1984; Gilligan 1982)اليت قدمها املدافعون النسويون عن أخالقيات الرعاية  

ُيالحظ عمل نودينجز بشكل خاص ألهنا استنتجت أجندة مقنعة وجذرية إلصالح املدارس من مفهومها  
 (.Noddings 1992)للرعاية 
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نظًرا اللتزاماتنا    صحيح،جدل مستمر يف نظرية املواطنة حول ما إذا كانت الوطنية تُعترب فضيلة بشكل  مثة  
د فيه االعتماد املتبادل والتاريخ البائس لكراهية األجانب  جتاه أولئك الذين ليسوا مواطنينا يف عامل يتزاي

يدور اجلدل جزئًيا حول ما جيب أن ندرسه يف مدارسنا ويناقش  .  الذي ترتبط به الدول القومية احلديثة
Porath 2006; -Galston 1991; Ben)بشكل عام من قبل الفالسفة يف هذا السياق  

Curren & Dorn 2018Callan 2006; Miller 2007;   .)  بسؤال اجلدل  يرتبط 
ملواط تصور  أفضل  انتشارًا حول  وأكثر  الفكرينأعمق  أو  فكلما كانت  .  تنا ميكن وصمه ابألخالقي 

يقدم الفالسفة السياسيون املعاصرون حجًجا  .  كلما زاد مفهوم الرتبية املدنية املشتق منها إلزاما  صارمة،
يدعي جومتان وطومسون أن املواطني يف الدميقراطيات    املثال،  على سبيل.  متباينة حول هذه املسألة

 :Gutmann & Thompson 1996" )فهم طرق احلياة املتنوعة ملواطنيهم" املتنوعة حباجة إىل  
.  جزء ال يتجزأ من املواطنة (  مثل راولز)تنشأ هذه احلاجة من التزام املعاملة ابملثل الذي يعتربانه  (.  66

للتعاون مع اآلخرين سياسًيا بشروط ذات معىن من منظورهم األخالقي وكذلك  ألنين جيب أن أسعى  
تزدهر  .  جيب أن أكون قادرا على الولوج خياليا اىل هذا املنظور لفهم حمتواه املميز  نظري،من وجهة  

الدميقراطيات   النظر هذه يف  مرهقة    الليربالية،العديد من وجهات  البيذايت  التفاهم  مهمة  فإن  وابلتايل 
جيب أن ترتكز أفعالنا كمواطني نتداول معا، على مثل هذه املعاملة ابملثل إذا كان    ذلك،ومع  .  لضرورةاب

  . ذوي دوافع أخالقية ممكًنا على اإلطالق(  متنوعي )التعاون السياسي وفًقا لشروط مقبولة لنا كمواطني  
ال أستطيع أن أقاوم التفكري    هذا مبثابة ضرورة حتمية للتفكري بشكل مستقل داخل دور املواطن ألنين

 . دون انتهاك مسؤولييت كمواطن أمارس التداول عينالنقدي لآلراء األخالقية الغريبة 

على الرغم من أن املفاهيم األكثر قوة للمواطنة املتساوية   األخالقية، الرتبية املدنية جمال الرتبية   ذ ال تستنف
أخذت دراسة الرتبية األخالقية  .  هلا آاثر بعيدة املدى على العالقات العادلة يف اجملتمع املدين واألسرة

هذا صحيح إىل حد كبري يف العمل    السياسية،اجتاهاهتا تقليداًي من األخالق املعيارية بداًل من الفلسفة  
كان هنا التطور الرئيسي إحياء ألخالق الفضيلة كبديل للنظرايت األخالقية  .  ز يف العقود األخريةاملنج

 .اليت هيمنت على النقاش يف معظم القرن العشرين (consequentialist) وعواقب املسؤولية

تق من  إن الفكرة احملددة ألخالقيات الفضيلة هي أن معياران للصواب واخلطأ األخالقيي جيب أن يُش
ابلتايل فإن أخالقيات الفضيلة بديل لعواقب  .  فاعل فاضل مثايل بي االثني  اليت مييز هبا  لكيفية لتصور 
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معيار املناسب يف إنتاج عواقب جيدة أو تلبية متطلبات الواجب  احملددين لل األخالق    املسؤولية وعلم 
ولكن من منظور تربوي قد يكون أقل أمهية    النظرايت،حول املزااي املقارنة هلذه    نته النقاش مل ي.  األخالقي

من املؤكد أن الفصل بي النظرايت املتنافسة يف األخالق  .  مما بدا يف بعض األحيان للخصوم يف النقاش
يساعدان التفكري    وميكن أن األخالقي،املعيارية قد يلقي الضوء على أفضل السبل لتفسري عملية التعليم 

مستوحى إىل حد    والفضيلة،كان هناك عمل كثيف حول التعود  .  الفلسفي يف الفصل بي النظرايت
ليس من البديهي أن يؤدي هذا   لكن(.  Burnyeat 1980; Peters 1981)كبري من أرسطو  

  على -تستحق اجلوانب األخرى للرتبية األخالقية  .  ثبات تفوق أخالقيات الفضيلة على منافسيهااىل إ
أكثر بكثري مما حظيت به   متحيًصا- العمليات املزدوجة لتشكيل األدوار وحتديد اهلوية    اخلصوص،وجه  

(Audi 2017; Kristjánsson 2015, 2017.) 

 

 نظرية املعرفة االجتماعية ونظرية املعرفة االخالقية ونظرية املعرفة الرتبوية  3.3

اليت يعاجلها علماء  و هبا    رتبطةاليت تتضمن األهداف املعرفية اخلاصة ابلرتبية والقضااي امل   القضاايتتعلق  
اليها    أُشريابلقضااي املتصلة أبهداف ووظائف الرتبية والتعليم املدرسي اليت    االخالقية املعرفة االجتماعية و 

ى التفاعالت  الضوء عل(  Kotzee 2013 and Baehr 2016)  تسلط األوراق البحثية)أعاله،  
 .( وفالسفة الرتبية  االخالقية عرفة املاحلالية واملتزايدة بي علماء املعرفة االجتماعية وعلماء 

املفرتضة  أواًل،  هناك، املعرفية  ابألهداف  يتعلق  حيوي  جولدمان  .  نقاش  ألفي    Alvin)جيادل 
Goldman  )  هي اهلدف املعريف  (  لالعتقاد احلقيقي"  الضعيف"أو املعرفة املفهومة ابملعىن  )أبن احلقيقة

مبا يف ذلك غالبية فالسفة الرتبية    آخرون،يرى  يف املقابل  (.  Goldman 1999)األساسي للرتبية  
العقالين    اترخيًيا،البارزين   العقالنية واالعتقاد  أو  النقدي  التفكري  الذي  "  القوي"أو املعرفة ابملعىن  )أن 

 Bailin & Siegel 2003; Scheffler)هو اهلدف الرتبوي املعريف األساسي  (  يتضمن احلجاج
1965, 1973 [1989]; Siegel 1988, 1997, 2005, 2017  .)  إجلي كاثرين 

(1999   Catherine Z. Elgin  )بريتشارد  & Carter ;2016 ,2013  )  ودنكان 
Pritchard 2017  )  جتمع وجهة نظر بريتشارد  .  الفهم هو اهلدف األساسياعتربوا بشكل مستقل أن

بشكل منهجي عن  Jason Baehr  (2011  )  جاسون ابهري   يدافع.  بي الفهم والفضيلة الفكرية
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وال تزال هذه اجملموعة من اآلراء تثري اجلدل والنقاش  .  تعزيز الفضائل الفكرية كهدف معريف أساسي للرتبية
الدوام تلخيصها يف    ،(Carter and Kotzee 2015)عقدة يف  امل  أدبياهتامت مجع  . )على  ومت 

(Siegel 2018)،  ومت حتليلها بشكل مفيد يف (Watson 2016 .) 

ضمن أي ظروف جيب على التالميذ  :  تعلق أبماكن الربهان والثقة يف الفصل الدراسيمجدل آخر  مثة  
يثقوا بتصرحيات   املسألة،وملاذا؟    معلميهم،أن  املعرفة    يف هذه  الرتبوية من نظرية  املعرفة  ُتستلهم نظرية 

مناهضة االختزالية ينطبق    /اجلدل املألوف بي االختزالية  .  وابلتحديد نظرية املعرفة الربهانية  االجتماعية، 
قد يوافقون    للتربير،الذين يعتربون الربهان مصدرًا أساسًيا    االختزال،معارضو  .  واملعلمي على الطالب  

.  االختزاليون قد يرفضون  يقولونه؛برابطة جأش على أخذ الطالب لكلمة معلميهم يف ظاهرها وتصديق ما  
 العتقاد الطالب؟   وسبًبا وجيًهاهل يشكل املعلم برهان حبد ذاته 

الصغار جًدا  ".  ...  حسب" ة هنا واضحة مبا يكفي لتكون  اإلجابة الصحيح تبدو   ابلنسبة لألطفال 
يبدو أن هناك   النقدي،الذين مل يكتسبوا أو يطوروا بعد القدرة على إخضاع تصرحيات املعلم للتدقيق  

ية  ابلنسبة للتالميذ األكرب سًنا واألكثر تطورًا من الناح. القليل من البدائل لقبول ما يقوله هلم مدرسوهم
املزيد من اخليارات  املعرفية، ومقارنتها مع اآلراء    املعقولية،ميكنهم تقييمها من حيث  :  يبدو أن هناك 

فيما يتعلق بـ  .  وما إىل ذلك  مستقل،وإخضاعها لتقييم    املعلمون،وتقييم األسباب اليت قدمها    األخرى،
ك يبدو متعارضا مع القناعة  على ذل  لالعتقاد وأنه عالوةحبد ذاته سبب وجيه  "  ن سأيقول املعلم  "

املشرتكة على نطاق واسع أبن هدفًا تعليمًيا مهًما هو مساعدة الطالب على أن يصبحوا قادرين على  
تتفق مجيع األطراف على أنه يف بعض    ذلك،ومع  .  وفًقا لذلك  يعتقدونه أبنفسهم واالعتقادتقييم ما  

يقوله اآلخرون    فيماأسباب وجيهة للثقة    الطالب،مبن فيهم    ما،األحيان يكون لدى املعتقدين بصحة أمر  
هناك املزيد من العمل الذي يتعي القيام به هنا من قبل كل من علماء املعرفة االجتماعية    ابلتايل،.  هلم

 (. Goldberg 2013; Siegel 2005, 2018انظر  املناقشة،يف  لالستزادة)وفالسفة الرتبية 

 

:  تتعلق ابلتلقي وهي    الرتبية، ذات أمهية على املدى الطويل لفالسفة    األسئلة،هناك جمموعة أخرى من  
فهل هو ابلضرورة    كذلك،وإذا كان األمر    حتمي،كيف خيتلف جذراي عن التدريس الشرعي؟ هل هو  

ُلقِّن    سابًقا،وال ما هو؟ كما رأينا  أ  الدوام؟ على    ءسي
تركز التحليالت املوجودة على أهداف أو نوااي امل
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املستخدمة،  تلقينه  واألساليب  يقع  الذي  احملتوى  التلقي  .  أو    لدى مجيعهم   نتيجةفال  انجًحا، إذا كان 
الطالب   املواد   /مفادها أن  إما ال خيضعون أو ال يرغبون أو ال يستطيعون إخضاع  اليت مت    الضحااي 

أو املخالف بشكل    املربر،التلقي االعتقاد غري    ينتج عنهبذه الطريقة  .  تلقينها لتقييم معريف مناسب 
غري مرغوب فيه    املفهوم،هبذا    التلقي،قد يبدو واضًحا أن  .  والتوجهات غري النقدية لالعتقاد  ،واضح
يس لديهم بديل سوى التصديق دون  ل  األقل،على    جًدا،لكن يبدو أيًضا أن األطفال الصغار  .  تربوايً 

أو القدرة   وتقييمها،سعي للحصول على األدلة للال يزال يتعي عليهم اكتساب االستعداد   دليل؛ وجود 
وهكذا يبدو أننا مدفوعون إىل اآلراء القائلة أبن التلقي أمر ال مفر  .  على التعرف على األدلة أو تقييمها

ليس من الواضح كيف يتم التعامل مع هذا اللغز على  .  جتنبه  وجيب  الوقت  نفس  يفمنه ولكنه سيء  
أمر آخر هو التمييز بي  .  املقبول  والتلقي غريأحد اخليارات هو التمييز بي التلقي املقبول  .  أفضل وجه

املعتقدات غري  (  وهو أمر سيء دائًما)التلقي   الطالب بعض    التلقينية،وغرس  ويف هذا األخري يتعلم 
القراءة    واألرقام،  األجبدية،)أدلة  األشياء دون   ولكن يف مثل هذه    (،وما إىل ذلك  واحلساب،وكيفية 

 .Siegel 1988: ch( )وكل شيء آخر)الطريقة يتم تقدير وتعزيز التقييم النقدي لكل هذه املواد  
 (.Siegel 2018)اخلياران متكافئة بشكل موسع   قد تكون الفروق اليت يتطلبها النهاية،يف (. 5

 

  جونز     )املعلم (  يعلم مسيث   النموذجية،يف احلالة االفرتاضية  :  التعليم يعزز االعتقاد  عليه أن  املتفق من  
للتعليم أيًضا مهمة  .  تتعلمها جونز وتصدقها  يرام،وإذا سارت األمور على ما    «،… أن س  "  )التلميذة (

وخاصة أولئك الذين    اآلن،مجيع املنظرين املذكورين حىت  :  قابليتنا للخطأوتقدير    االنفتاح الذهينتعزيز  
والفضيلة   النقدي  التفكري  معسكرات  إىل  أمهيتها  الفكرية،ينتمون  على  هذان  .  حيثون  يبدو  قد  لكن 

ميكنها أيًضا أن تكون منفتحة بشأن    فهل   س،أن  (  متاًما)إذا اعتقدت جونز  .  الشخصان على خالف
بينما    التكتونية،أن الزالزل انجتة عن حركات الصفائح    املثال،على سبيل    تصدق، ذلك؟ هل ميكن أن  

بشكل  وقد نوقشت    دقيقة؛ تعتقد أيًضا أهنا رمبا ليست كذلك؟ تتطلب هذه اجملموعة من املفاهيم معاجلة  
مواقف فوقية تتعلق  ك الذي ينصح ابلنظر إىل األخريين    (،2003 ,2002)مفيد من قبل جواناثن أدلر  

 . مبعتقدات من الدرجة األوىل بداًل من درجات أقل من املعتقد أو االلتزامات جتاه تلك املعتقدات
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الرتبوية  تتعلق   املعرفة  نظرية  اليت متس  األخرى  التقليدية  املعرفية  والتعددية  اإل(  أ)  :باملخاوف  طالق 
طبيعة وحالة نظرية  (  ب)والنسبية فيما يتعلق ابملعرفة واحلقيقة واحلجاج ألهنا تتعلق مبا يتم تدريسه ،  

(  ج)،  "  التخصص"يف مواجهة حتدايت  "  كونيا"املعرفة اجلماعية وآفاق فهم مثل هذه العروض املعرفية  
knowledge/  how-knowledge-" ) ذلك  -املعرفة  "و " الكيفية - املعرفة "العالقة بي 

hatt  )  ، املخاوف اليت تثريها التعددية الثقافية و إدراج  (  د)وموقع كل منهما يف املناهج الدراسية /  
املزيد من القضااي  (  هـ)استبعاد وجهات النظر املهمشة يف حمتوى املناهج الدراسية والفصول الدراسية ، و  

ملزيد من املراجع واملعاجلة النسقية    إبجياز؛يوجد هنا أكثر مما ميكن تلخيصه  . )لتعلماملتعلقة ابلتعليم وا 
 & Bailin & Siegel 2003; Carter & Kotzee 2015; Cleverleyراجع  

Phillips 1986; Robertson 2009; Siegel 2004, 2017; and Watson 
2016.) 

 

 ابلبحوث التجريبية يف الرتبيةاخلالفات الفلسفية املتعلقة  4. 3

السياسات   السياسيي وواضعي  أكثر من قبل  أو  الرتبوي النتقادات منذ قرن  البحث  تعرض مشروع 
أنفسهم   والباحثي  الرتبية  وفالسفة  واملعلمي  املناهج  ومطوري  االنتقادات كانت    لكن - واإلداريي 

  ابإلضافة إىل " للغاية وموجها حنو النظريةبرج عاجي "حبيس   بقينعثر على هتم كون املشروع . متناقضة
ولكن يف ضوء وجهات نظر جون ديوي وويليام    "؛شديد الرتكيز على املمارسة وغري نظري"هتم تعتربه  

 اعتبارفقد أصبح من املألوف أن يتم    املشكالت،وجيه املمارسة الذكية وحل  تجيمس أبن وظيفة النظرية  
الرتبوي  . )خاطئة"  املمارسةالنظرية مقابل  "أبن ثنائية   للبحث  التارخيي  للتطور  للحصول على مراجعة 

 (.Lagemann 2000انظر المجان  وحمنه،

  من -ميكن متييز اجتاه مماثل فيما يتعلق ابحلرب الطويلة بي جمموعتي متنافستي من أساليب البحث  
اختيار  . )اإلثنوغرافية  /النوعية  ومن انحية أخرى جمموعة    للبحث،اإلحصائية    /انحية األساليب الكمية  

غالًبا ما يرتبط    ذلك،عالوة على   عليها؛فقد مت االعرتاض    متاًما، العالمات هنا ليس خالًيا من املخاطر  
على مدى    .(ولكن هذا تبسيط مفرط  "،دراسات احلالة"مع    لثايناو   "،التجريبية"النهج األول ابلدراسات  

تعامل الباحثون وعدد قليل من فالسفة الرتبية مع هذين املعسكرين املنهجيي املتنافسي    عقود،عدة  
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البحث    ضبايب،شكل  بوإن  ،  Kuhnكانت أفكار كون  ) على أهنما مناذج متنافسة   مؤثرة يف جمال 
كانت القضية املطروحة على  ".  حرب النماذج" واخلالف بينهما كان يشار إليها عادة ابسم    (،الرتبوي

التجرييب أن أساليبهم فقط هي اليت    /اعتقد أعضاء املعسكر الكمي  :  نظرية معرفيةيف جوهرها،  حملك  ا
خاصة حول العوامل السببية اليت تلعب دورًا يف الظواهر    مربرة،معرفية    أطروحاتميكن أن تؤدي إىل  

رأى أتباع النهج    أخرى،ة  من انحي.  وبشكل عام اعتربوا أن األساليب النوعية تفتقر إىل الصرامة  الرتبوية،
للغاية وكان يشتغل من خالل وجهة نظر غري  "  وضعيا"اإلثنوغرايف أن املعسكر اآلخر كان    /النوعي  

وامتالك خلفية   واألسباب،وجهة نظر تتجاهل دور الدوافع    وهي- مالئمة للسببية يف املسائل اإلنسانية 
حروب  "من املعلقي يف    ، إن وجودوا،أشار عدد قليل.  معرفية صائبة، الوعي ابملعايري الثقافية وما شابه

أنه إذا مت استخدام    بشرط-إىل أن ال شيء حيظر استخدام كال املنهجي يف برانمج حبث واحد    "،النماذج
ا من خالل نظرايت معرفة خمتلفة  بنائهممت    ماكوهن   ابلتوازي،فقط ابلتتابع أو    ذلكتم  ي  املنهجي،كال  

حنو وجهة النظر القائلة    التقارب،ولكن يف اآلونة األخرية كان االجتاه حنو  .  وابلتايل ال ميكن مزجهما مًعا 
اجملموعتي   الكوين    الواقع،يف    املنهجيتي،أبن  ابملعىن  النماذج  مثل  وليستا  (  Kuhnian)متوافقتان 

. وهو أمر تتزايد شعبيته  "،حبث الطرق املختلطة"طلق على دمج الطريقتي اسم  غالًبا ما يُ   للمصطلح؛
 (.Howe 2003 and Phillips 2009) انظر " احلروب"ملزيد من املناقشة التفصيلية هلذه )

فإن النقاشات املعاصرة األكثر حيوية حول البحوث الرتبوية انطلقت يف مطلع األلفية عندما    ذلك،ومع  
الصارم فقط   الرتبوي  العلمي  البحث  اجتاه متويل  الفيدرالية األمريكية يف  النوع    وهو -حتركت احلكومة 
وقع  . )عمليا  الذي ميكن أن يؤسس العوامل السببية اليت ميكن أن توجه بعد ذلك تطوير سياسات فعالة

الطبية القرارات  السببية هذه متاحة الختاذ  املعرفة  أن قاعدة  تعريف    ذلك،ومع  .(  اعتبار  علمي  "فإن 
ومت تقدميه من حيث استخدام    البحوث،مت حتديده من قبل السياسيي وليس من قبل جمامع  "  صارم

حصلت على متويل فيدرايل كانت  احملدد هو أن املشاريع البحثية الوحيدة اليت    األثر-طريقة حبث حمددة  
أصبح من الشائع خالل    (.RFTs)تلك اليت نفذت جتارب عشوائية متحكم هبا أو جتارب ميدانية  

 ".املعيار الذهيب"على أهنا منهجية  RFTالعقد املاضي اإلشارة إىل  

  ، تقريًرا-ذراع األكادمييات الوطنية األمريكية للعلوم    وهو-(  NRC)أصدر اجمللس القومي للبحوث  
.  هذا املعيار كان ضيًقا للغاية  وانقش أن   (،NRC 2002)متأثًرا ابلفلسفة ما بعد الوضعية للعلوم  
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للصرامة العلمية يشوه اتريخ  "  املعيار الذهيب"ظهرت مقاالت عديدة الحًقا توضح كيف أن حساب  
قدة للعالقة بي األدلة وصنع السياسات قد مت تشويهها وجعلها تبدو بسيطة  وكيف أن الطبيعة املع  العلم،
على سبيل املثال غالًبا ما يتم التغاضي عن دور أحكام القيمة يف ربط النتائج التجريبية بتوجيهات  )للغاية  

الباحثون  (،السياسة العلمية لعملهم  وأصر  الطبيعة  أن    ورمبا ألهنا حاولت  ذلك،ومع  .  النوعيون على 
تقرير    البحث،يف بعض سياقات    RFTsتكون متوازنة ودعمت استخدام   موضوع    NRCكان 

حيث مت دعمه من قبل عدد قليل ومت مهامجته من جمموعة متنوعة من اجلبهات    جمالت، ندوات يف أربع  
القيم    فقد اعتقدوا خطأً أن البحث الرتبوي ميكن أن يكون حمايًدا إبزاء  ،ي وضعيكان مؤلفوها    الفلسفية:

القوة عملية   تقيد هبا ممارسة  اليت  الطرق  أن يتجاهل  الظواهر    البحث، وأنه ميكن  وأساءوا فهم طبيعة 
ال تزال هذه اجملموعة من القضااي موضع نقاش من قبل الباحثي الرتبويي وفالسفة  .  وما إىل ذلك  الرتبوية،
وطبيعة    الالزمة،تكوين األدلة  :  العلموغالًبا ما تتضمن موضوعات أساسية يف فلسفة    والعلوم،الرتبية  

والتأكيد   العمل  (    Nancy Cartwright)  اننسي كارترايتتضيف  .  إخل  والتفسري،النظرايت 
األخري املهم حول السببية واألدلة والسياسة القائمة على األدلة طبقات من التطور الفلسفي والتحليل  

 Cartwright & Hardie)العملي للعامل احلقيقي إىل القضااي املركزية اليت متت مناقشتها للتو  
2012, Cartwright 2013; cf. Kvernbekk 2015    للحصول على نظرة عامة على

 (. دلة يف الرتبية وفلسفة اآلداب الرتبوية املتعلقة ابأل اخلالفات 

 

 مالحظات ختامية. 4

.  موسوعةلل   مدخل واحد من املستحيل حتقيق العدالة جملال فلسفة الرتبية أبكمله يف    سابًقا، كما أكدان  
فلسفة الرتبية يف    ملأسسةلدول املختلفة يف مجيع أحناء العامل تقاليدها الفكرية اخلاصة وطرقها اخلاصة  ل

ولكن حىت يف العامل األجنلو  .  وال يظهر أي نقاش حول أي من هذا يف املقالة احلالية  األكادميي،العامل  
تنوع يف األساليب حبيث أن أي مؤلف حياول إنتاج حساب شامل سيواجه حبدود اختصاصه    مثة  أمريكي،

 .من الواضح أن هذا حدث يف القضية احلالية. أو اختصاصها

توفرت املوارد اليت ختفف بشكل كبري من هذه    ذلك،خالل الثالثي عاًما املاضية أو حنو    احلظ،حلسن  
ملوسوعات، سواء يف اجملال ككل أو يف العديد من املوضوعات  كان هناك سيل من إدخاالت ا .  املشاكل
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 ,ee, as a sampleانظر على سبيل املثال  )تم التطرق إليها بتوسع يف املقالة احلالية  ياحملددة اليت مل  
2018; Phillips Burbules 1994; Chambliss 1996b; Curren 1998, 

1985, 2010; Siegel 2007; Smeyers 1994  )  ،" سوعتانمو(  "Chambliss 
1996a; Phillips 2014  )  ،"دليل( "Blake, Smeyers, Smith, & Standish 

  ,Siegel 2009; Bailey, Barrow" ")كتيبان"،  (  Curren 2003" ) مرفق"،  (  2003
Carr, & McCarthy 2010  )  خمتارات شاملة ،(Curren 2003  )  قاموس للمفاهيم ،

اجملال   هذا  يف   ,Winch & GingelSiegel 2009; Bailey, Barrow) الرئيسية 
Carr, & McCarthy 2010  )  اثني أو  جيد  مدرسي  وكتاب   ،(Carr 2003; 

Noddings 2015  .)  هناك العديد من اجمللدات لكل من املختارات املعاد    ذلك،ابإلضافة إىل
للحصول  )وبعضها مت إمهاله هنا    حمددة،ضها خصيًصا حول موضوعات  طبعها واملقاالت اليت مت تفوي 

مبا    الدولية،والعديد من اجملالت    (، A. Rorty 1998, Stone 1994انظر    أخرى،على عينة  
دراسات يف    الرتبوية،النظرية    الرتبية،جملة فلسفة    الرتبية،يف    Theory and Researchيف ذلك  
والنظرية  والتعليم،الفلسفة   الرتبوية  القارئ  .  والفلسفة  املتاحة إلبقاء  املواد  وابلتايل هناك ما يكفي من 

 .املهتم مشغوالً 
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