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منظور تدریس آن در دوره ابتدایی هدف این پژوهش، دستیابی به تعریفی از علوم تجربی و استنتاج اصولی به

استنتاجی درصدد پاسخگویی  -گیری از روش تحلیلیپژوهش با بهره نیاگرایی ارسطو است. از منظر صورت

یی در علوم تجربی چه گرااصول مقتضی صورت -2چیستی علوم تجربی و هدف آن  -1به دو سؤال است. 

آید. این هستند. در تفکر ارسطو، صورت یعنی حقیقت موجود و تصوری که از آن در ذهن به وجود می

گراییارسطو، علوم تجربی به معنای شناسایی، تصورات برآمده از واقعیت موجودات هستند. بر اساس صورت

یز حرفه گرایی است. اصول مقتضی ها است. هدف آن نبندی و بیان کارکردها و غایات صورتطبقه

 -3کثرت روشی  -2و کارکرد موضوعات: فیتوجه به تعر -1گرایی در تدریس علوم شامل صورت

کلیت -6قاعده  یابی بهدست -5یابی به بنیادها با توجه به روبنا دست -4چارچوب نظری و ساختار دانش 

 ها هستندبخشی به آموخته

 واژگان کلیدی :

 ارسطو ،تجربی،صورتعلوم 

 

Review and explanation of experimental sciences and how to instruct them in 

elementary school according to Aristotle’s formalism 

MojtabaPourkarimi Haushki 
Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University, kerman, 

Iran. 

 
ABSTRACT  ARTICLE INFORMATION 

The purpose of the present article is to attain a definition of 

experimental sciences as well as the principles for its instruction in 

elementary school according to Aristotle’s formalism. Aristotle is 

the outstanding representative of classic realism or formalism. In 

this article, the analytical-inferential method is used with an aim to 

answer the two main questions,1- what is experimental science and 

its aims 2- what are its principle in experimental science. In 

Aristotle’s viewpoint, form means the nature of things along with 

the image of which coming of it to mind. These images originate 

from the nature of things. According to Aristotle’s formalism, 

experimental sciences means identification classification, and 

description of functions and aims of forms. Its aims are the 

professionals. The principles corporating the formalism in teaching 

of sciences comprise of the following: 1-attention to definition and 

function of objects, 2-plurality in methods, 3-theoretical framework 

and knowledge structure, 4-attainig the basics regarding the 

superstructure,5- finding the principles, and 6-generalization of the 

learnings. 
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 مقدمه 
فرض  نیبر ا یمبتن یآمادگ.است گرفته شکل شوند امادهدر جامعه  یزندگ یبرا دیبا تیدرنها کودکان نکهیبا فرض ا یآموزش نظام

 ییها تیکه مستلزم دارا بودن قابل یخود است.تعامل رامونیپ طیتعامل موثر فرد با مح ازمندیاست که ن یعرصه ا ،یواقع ییایدناست که 

 ازآنهانخواهد استفاده نشود،قادربه فراهم تحققشان نهیزم تا طوربالقوه،آنهارادارد،اما ااگربهیو ستیآنهارادارانفرد  ایکه  ییها تیاست.قابل

 یآمادگشود.  تیهدا شان،یها تیمحدود و فعال کودکانی ها یها و بازیدسرگرمیکه  با ناستیکننده ا هیتوجامر  نیهمواقع  در. بود

متمرکز بر آن  دیبا -یابیو ارزش سیمحتوا، روش تدر آموز،معلم، دانش  -اجزاء خود یبا تمام  یآموزشاست که نظام  یا صهیخص

گام  درتحقق بخشد.  راابعاد  نیا یرا مشخص  نموده و  اقتضائات تمام یآمادگاست که در گام نخست ابعاد  یضروری آموزشباشد.نظام 

 . باشد داشتهدانش آموز را  را در نظر   تیدوم، فعال

 سه نیاتوجه به  یاست که برنامه درس آن هردرسی برا مطلوب حالتشدن شامل سه مولفه دانش، مهارت و نگرش است.  آماده

و  یاساس میقرار دهد.دانش اشاره دارد به انتقال مفاه موردتوجه سیتدرفعال  یهاروشدر کنار  را ونگرش دانش،مهارتی عنی مؤلفه

 تی. فعالیمندتعهد و عالقه ات،یو نگرش توجه دارد به اخالق رآنیحل مسئله و نظا ،یشگریمهارت توجه دارد به استفاده از ابزارها، آزما

 هاانسانی تمام اگرمعتقد است،  یاندوزدانش نهیزمدرافالطون  بودن ارائه محتوا. زیبرانگبودن، جذاب و رغبت  یافاهمهتوجه دارد به  زین

. بپردازندیی شناسا دبهیباو  یاندوزدانشبه  ازمندین هاانسانی است.تمام یاجبار یامر آموزشپس  دارند را آموزش تیو قابل تیظرف

 صیاز خصا رای اندوزدانش به شیوگرایی جوقتیزحقیارسطون ( Plato,2005,580) راستیپذامکان آموزشو  میاز راه تعل ییشناسا

 زیها و علوم ندانش طیاند، شراآموزش ازمندین هاانسان آنکهعالوه بر  اومعتقداست، (Aristotle,1971,3) دینمایمانسان قلمداد  یعیطب

 ییها. مؤلفهوعناصرهستند طیوشرا واصولی مبانی مندوداراقاعدهی درهرعلم موضوعاتاست،  ارسطومعتقد. دینمایامر را اقتضاء م نیهم

با  ییرا مطالعه و آشنا یاصهیخص نیتحقق چن یهاروشاز  یکیاو(Aristotle,1971,54هستند ) آموزشکشف و  ازمندیکه ن

. داندیممهارت  قیاز مصاد یکیرا  میدرست از مفاه استفادهروسوها،مهارت نهی(؛درزمAristotle,1971,74) داندیگرمید یهادگاهید

 انیتا پا یاست و همواره حت هاانساناشتباهات  نیاول ها،علتآنکاربرد درست  و کلماتی واقع مفهوم بهی توجهیباست:  تقدارسطومع

یی هامهارت را وحافظه میتعم د،یتجر استدالل،ی زقواین ییوید (Rousseau,1992,82) برد عمر کلمات را اشتباه به کار خواهند

آموزان هم است که به دانش نیا تیترب فهیوظمعتقد است،  ییویدنگرش؛ نهیدرزم(Dewy,1942,87) ابندیپرورش  دیکه با داندیم

رشد و تحول جامعه  باعثالمنفعه باشد تا عام دیبا یفرد دیعالوه بر فوا ییو شکوفا آموزشکند که  جادینگرش را ا نیو هم ا دینما میتفه

 رونیخود فرد و سپس از ب یهاتیدر ابتدا از قابل دیبا درآموزشافالطون معتقد است،  ز،ین تیفعال نهیدرزم.(Dewy,1942,112شود )

را مطرح  یکه معلم مباحث ابدییپرورش م یقوا در صورت نیا زمعتقداست،ینیی وید.  ( Plato,2005,629)او را به حرکت واداشت

 .(Dewy,1942,90)نه برعکس  ابندیآموز وفق دانش یازهایبا ن دیبا یآموز آشنا باشد برنامه درسدانش یکه موردعالقه و برا دینما

دانش، مهارت و نگرش را در کنار  زمانهم دیبا ی. علوم تجربستین مستثناقاعده  نیاز دروس است که از ا یکی یعلوم تجرب درس

علوم در  یدرس یهابرنامهی تمامکه در  یهدف( 1400،یکتب درس نیتدو سازمان) دینما جادیفعال منتقل و ا یهاروشاز  یریگبهره

و  سیدر حوزه تدر یپژوهش نهیشیبر پ یمرور با(. Brahuei Moghadam , Kahrazehi,2020دارد  زوجودینسراسر جهان 

 یمحور تیفعال نیو همچن مهارت جادیا به معطوف حوزه نیدرا هاپژوهش الباست که غ دهندهآننشانی خوببه جیعلوم، نتا آموزش

بر  دیتأک(.Afshari , Ebn Ali  2020,) هیبر تشب دیتأک،(Saadati ,2019)هاروش نیترسادهبا  شی: انجام آزمامثال عنوانبههستند. 

 ,Kerāmati et all) یمشارکت یریادگیریتأث(Hosseini ,et al,2019( و ) Ahmadi. Abdolmaleki،2012) یکاوشگر

http://tpdevelopment.cfu.ac.ir/?_action=article&au=23288&_au=Majid++Kahrazehi&lang=en
http://chemedu.cfu.ac.ir/?_action=article&au=16750&_au=Masoud++Saadati&lang=en
http://chemedu.cfu.ac.ir/?_action=article&au=16750&_au=Masoud++Saadati&lang=en
http://basicscience.cfu.ac.ir/?_action=article&au=22224&_au=Dr.+Majid++Afshari&lang=en
http://basicscience.cfu.ac.ir/?_action=article&au=16222&_au=Dr.+Ali+Akbar++Ebn+Ali&lang=en
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, 2012Younesi, ,Irvani, Sharafi توجه به حل مسئله ) (.2018all,,et Moradi) شیآزما واسطهبه یپرور تیخالق(، 2013

) 
دارد  ایو اصول و قضا میبه مفاه یو توجه کم دادهایبه مشاهدات و رو تیاهم نیشتریکه ب دهدیمنشان  زیمحتوا ن لیتحل جینتا

(Farasat  , Amiri,,Mahavi ,2019 .)علوم نقش دارد  یریادگیدر  یکمتر از کاوشگر ینقشه مفهوم نیهمچن( 

Taherizadeh , Nateghi .  Faghihi,2017) یبه دانش حفظ اندافتهیفروکاهش  زین میمفاه ( Salimi . Assareh,2013) 

  kordloآن  یبرا یو چارچوب رساختیبدون توجه به ز یتیریمد ندیفرا کیاز اجزاء  یکیتنها  عنوانبهبر فهم  دیتأک نیهمچن

 2017,behrangi) ندارند یعلوم تجرب تیاز ماه یرشته درک درست نیا انیدانشجو نیهمچن)  , abdolmaleki ,zaheri

farjadmand ,2018کمال هر درس هستند.  یبرا یفعال ضرور یهاروشدانش و نگرش در کنار مهارت و  صهیآنکه دو خص(  حال

 ومهارت دانش انتقالبه  د،ینمایم تیرا تقو شیجذاب و کاوشگرانه که قدرت حواس و آزما یهاروشاست که در کنار  یلذا ضرور

 .میینما توجه زین

و ضرورت  دیتأک. مییدر درس علوم اقدام نما ییهاداللتاست تا با رجوع به آراء ارسطو، به استنتاج  آنبر  یسع پژوهش نیا در

 ندینمایمقلمداد  یعلوم تجرب گذارانیبن عنوانبهارسطو را  -1است که  جهتنیازاعلوم  آموزشتوجه به آراء ارسطو در 

(Robb,1994) داندیم عتیرطبی بو او فلسفه خود را مبتن (Aristotle,1971,19.) 2- عت،یو شناخت طب یارسطو در کنار بررس 

بر  دشیتأک که آن.خصوصاً داندیمرا الزم و ملزوم هم  هاتیفعال نیا یقرار داده و تمام موردتوجهرا  تیتوجه به مهارت، نگرش و فعال

است که هم شامل  یاگونهبهساختار کتاب علوم  ازآنجاکه -3(Robb,1994)امر است نیکننده ا دیتائو صناعت  یعمل ،یدانش نظر

استنتاج  آنی برا یفلسف یانیاست که بن یلذا ضرور(experimental science,2021است ) تیه دانش، مهارت، نگرش و فعالارائ

 نیا نی. همچنمیینما آموزانرافراهمدانشمعلم و  تیو خالق تیفعال نهیرا جهت داده و زم هاتیفعال نیا انیبن نینموده تا بتوان بر اساس ا

 فراهم خواهند نمود. زیکتب را ن ینقد محتوا نهیزم هاانیبن

 :پژوهشی شناس روش

 عتیارسطو به طب یاست که برآمده از نگاه علم یمبحث ییگرا.صورتمیارسطو هست ییگراصورت نییپژوهش درصدد تب نیا در

 نیا نهیزم نیا درارسطو است. کیزیبر کتاب متاف یاصل دیتأک.دینمایوجومجست کیزیرا در متاف عتیطب یو بررس ییگراصورتاست. او

علوم به  سیتدر یرا برا یچه اصول ییگراشود؟صورتیم فیچگونه تعر ییگراصورتبر اساس  یمطرح هستند: علوم تجرب سؤاالت

ت. دو گام اس یپژوهش دارا نیدر ا لیاست.تحل شدهاستفادهی استنتاج -یلیفوق از روش تحل سؤاالتبه  ییپاسخگو منظوربههمراه دارد؟ 

مرحله اول، هدف  رد  Bagheri ,2010,137))الزم  یهاشرط نییموضوع موردنظر و گام دوم، تع یبررس یعنیف،یگام اول توص

 یها. در گام دوم توجه به شرطمیاپرداختهارسطو  دگاهیاز د آنبه  یابیدست وهیو ش صورتیمعتبر است. لذا به بررس ییهابه گزاره دنیرس

ی اساس یهااست که شرط نیاست. درواقع سؤال ا یچه نکات تیرعا مستلزم یدر علوم تجرب ییگراصورت تحققی عنیالزم؛ 

 در درس علوم چه هستند؟ آنبا  متناسب و آموزش ییگراصورت

 :ینظری مبان

به دنبال  او(،Peltonen,2006)است کنیگونه که مورد توجه  بآنست،ینی ابزاری نگاه ،به پژوهش و کسب علم ارسطو نگاه

است، فلسفه  یعمل فلسف صهیخص  دن،یکثرت ها. در تفکر ارسطو، واحد د انیاست در م یکه وحدت یاست. ذات یدرک و فهم ذات هست

https://jep.atu.ac.ir/?_action=article&au=23164&_au=Rahim++Moradi&lang=en
https://jep.atu.ac.ir/?_action=article&au=23164&_au=Rahim++Moradi&lang=en
http://basicscience.cfu.ac.ir/?_action=article&au=16951&_au=Hossein++Farasat&lang=en
http://basicscience.cfu.ac.ir/?_action=article&au=16951&_au=Hossein++Farasat&lang=en
http://basicscience.cfu.ac.ir/article_997.html#aff2
http://basicscience.cfu.ac.ir/article_997.html#aff2
http://www.jcsicsa.ir/?_action=article&au=440253&_au=S++Taherizadeh&lang=en
http://www.jcsicsa.ir/?_action=article&au=440253&_au=S++Taherizadeh&lang=en
http://www.jcsicsa.ir/?_action=article&au=440253&_au=S++Taherizadeh&lang=en
http://www.jcsicsa.ir/?_action=article&au=440254&_au=F++Nateghi&lang=en
http://www.jcsicsa.ir/?_action=article&au=440255&_au=A++Faghihi&lang=en
http://journal.bpj.ir/?_action=article&au=517612&_au=Layla++Salimi&lang=en
http://journal.bpj.ir/?_action=article&au=517612&_au=Layla++Salimi&lang=en
http://journal.bpj.ir/?_action=article&au=555224&_au=Ali+Reza++Assareh&lang=en
http://jedu.miau.ac.ir/?_action=article&au=18859&_au=M++kordlo&lang=en
http://jedu.miau.ac.ir/?_action=article&au=18859&_au=M++kordlo&lang=en
http://jedu.miau.ac.ir/?_action=article&au=18859&_au=M++kordlo&lang=en
http://jedu.miau.ac.ir/?_action=article&au=1028&_au=M.R++behrangi&lang=en
http://jedu.miau.ac.ir/?_action=article&au=1028&_au=M.R++behrangi&lang=en
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و حرکت و خلقت  ،نظمییبایز یکه مبنا یاو عقل است. عقل دگاهیمبنا از د نیذات و مبنا است.ا کیبه دنبال  اتیجزئ یفراتر از تمام

 کپارچهیو  قتیحق نیبه ا دنیرس (Aristotle,1971,27. )استی اله وفعل اراده همان عقل نیا (.Aristotle,1971,33است. )

 ییایجو نیهستند نشانه ا دانستنی ایجو عتاًیهاطبانسانمعتقد است،  ارسطوانسان ها است.  یتمام انیمشترک م صهیخص ،یهست دنید

به خاطر خودشان دوست داشته  شانیسودمندگذشته از  یحس یهاادراک نیاست و ا یحس یهاادراکما به  یمهرورز

نسبت به موضوعات و علوم  ل،یتفصبهاست که تا حد ممکن هرچند نه  یکس یو دانشمند واقع میحک (.Aristotle,1971,19)شوندیم

را با توجه به  اتیدارد و جزئ اتیتوجه به کل یفرد نیارج نهد .چن یآموزعلمخود  یبرا زیرا ن یآموزعلمداشته باشد. دانستن و  یآگاه

 ای تیعلل را ماه نیهستند. او ا اتیو جزئ دادهایعلل رو مثابهبهکه  یاتیکل (.Aristotle,1971,25. )دهدیمقرار  موردتوجه اتیکل

 .است واحد امر درک مقدمه ها صورت شناخت جهیدرنت(.Aristotle,1971,29) نهدیمصورت نام 

 :صورت تیماه

 منشأو  یاما واقع یرمادیغی موجودات هادهیافالطون،ا دگاهی. در داست افالطون دگاهیدرد دهیا درتفکرارسطومعادل صورت

 جزبهمعتقد است  ارسطو (Plato,2009,168)دهندیمنشان  میمفاه ادرقالب ر خود موجودات نیا. ندجهان هست نیموجودات ا

توجه  تیهمان جوهر و ماه ای صورتبهو کمتر  اندگذاشتهتمرکز خود را بر ماده  شمندانیاند ریسا ،یافالطون سمیدئالیا

و  یریگاستکهنحوهشکلیتی،غا. صورتدیآیحسابمبهارسطو، صورت، علت بودن موجود  دگاهید در(Aristotle,1971,48)اندداشته

 قتیو حق دینمایمهر موجود لحاظ  یرا برا یکارکرد خاص ای تیغا او(.Aristotle,1971,168)دینمایمعمل موجودات را مشخص 

مقدم است  فیتعر ثیح از ت،همیاست. فعل تیفعل همانصورت  ای. لذا جوهر است تیفعل همان نکارکردیا. داندیمموجود را همان 

یی نایقوه ب یکه دارا ندیبینم نیا یبرا وانیح مثالعنوانبه (.Aristotle,1971,360-363است )ترکینزد تیغابهبرقوه است و هم 

قوه  با چشم که کارکرداست نیهم راساسو جوهر چشم است و ب تیماه دنی. پس دندیبب نکهیا یاست برا یینایقوه ب ی. بلکه دارااست

زمان خود  انیگراعملاست که او بر  یادعا، نقد نی. گواه استینی تیوموقعی نسبری ام تیکارکردوغا نیاماا؛ گرددیم فیتعر یینایب

 آن شانیبررس موردموضوع  ند،یپژوهش نما اءیاش تیدر مورد ماه خواهندیمهم که  یزمان گراهاعمل. او معتقد است، دینمایموارد 

در  ییوید مثالعنوانبه(.Aristotle,1971,75)ءیش آنارتباط دارد نه علت  نیمع یالحظهدر  شانیا نیاست که با مقصود مع یزیچ

  (Dewy,2011,323)داردمدنظرو بافت را  نهیزم گراعملمتفکر  کی عنوانبهعصر حاضر 

 استی کلختم به مفهوم  انشیوپا شدهشروع( تیماه) یستیاز چ باپرسش صورت نهیوجودرزمجست

(Aristotle,1971,29.)تاس یاز جزئ تریواقعی کیزیمتاف ثیارسطو از ح یبرا یکل(Dewy,2011,420) به  توجه نهیزم ارسطودر

و همان  کی شهیهست که واحد است و هم یزیچ هاآنشناخت که در همه  میتوانیم جهتنیازارا  اءیاست که ما اش معتقدی کل میمفاه

 داشته وجود ثابتی امر دیلذابا. دارندیناپاماده و امور محسوس  ازآنجاکه نیتعلق دارد. همچن هاآنبر همه  یکل یاست و محمول

و  ییگراحسو حرکت به سمت،  ییگراکلاز  یادور سفسطه گر یهاشهیاند منشأمعتقد است  ارسطو(.Aristotle,1971,104)باشد

 که اماارسطومعتقداست؛ دینمایملحاظ  قتیحق عنوانبه ندیبیمرا که  آنچهاست. چون حس  قیشناخت حقا نهیدرزمبر مشاهده  دیتأک

 اگربه که معتقداست.او  قتیاست نه خود حق قتینمود حق ندیگویمی عیدانشمندان طب آنچه. لذااست نیتعی ب ومحسوسی ماد جهان

همان صورت است و ما هر  تیفیک نی. ااست ثابت قتیحق تیفیازمنظرک اما راستییغ درحالت جهان شود توجه تیکم ثیرازحییتغ

و حد  نیانگیرا همان م یعلت صور و اوصورت که است لیدل نیهم به(Aristotle,1971,149) میشناسیمصورت  قیرا از طر یزیچ

 .ییگراینسب( و سمیاتم) ییذره گرا نیب یوسط حد(Aristotle,1971,75) ردیگیموسط در نظر 
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 عتیطب آنکه تیدرنها. او معتقد است: دینمایمهمان صورت لحاظ  زیرا ن عتیاست که او طب ت،یبر صورت و غا دیتأکتوجه به  با

 ندارد را خود عتیطبهنوز  ءیش نیا مییگویم افتهیهنوز شکل و صورت خود را ن ءیش کهیمادامی عنیو صورت است؛  تیهمان ماه

(Aristotle,1971,175بر ا )موضوع بلکه.ستینی عیطبی ماد نیو قوان عتیبرگشت به طب یارسطو، به معنا ییگراعتیطباساس،  نی 

را  آنیماده و سازوکارها نییانتظار تب صرفاًاز ارسطو  نتوانکه  شودیمباعث  ییگراتیغا. لذا صورت واستصورت  یعیطبعلوم  یبررس

 (Bhaskar, 2010)است سمینو رئال یهاانیمدنظرجرکه  یاصهیداشت.خص

 . اوداندیمخود را جدا ن یکامل از جهان ماد طوربهاما او  استی ماد فرای قتیحقی وجوجستارسطو، مانند افالطون در  هرچند

 موضوعشی عیطب علماست که  درستمُثُل. او معتقد است  ایهادهیانه جهان  داندیمی را در جهان ماد قتیبرخالف افالطون،منشأ حق

شده است تا  آنبر نقش ماده منجر به  دیتأک(Aristotle,1971,239)ستین ازماده جدای ول است صورتی معن بهاست که  یجوهر

قرار  مطالعه موردوصورت را همراه با ماده  تیماه یعیطب علمبپردازد که؛  نیبه ا یاضیاز ر یعیعلوم طب زیتما نهیارسطو،درزم

نقش و تعامل ماده و صورت در رابطه  دبریتأک(Aristotle,1971,240)توجه دارد صورتبهکه تنها  یاضیعلم ر دهدبرخالفیم

 حاضردر شکلی عنت یصورشناخت شود. ارسطو معتقد است که  ندیانتواند حاکم بر فر ییگراذهنتا  شودیم آنمنجر به  اءیاش باوجود

و به  کندیماز صورت و ماده است که نام خود را از صورت اخذ  یبیترک شودیم دیتول آنچه. شودیمن دی. صورت تولمحسوس اءیاش

 نیبنابرا(Aristotle,1971,281)ماده  گریصورت است و جزء د ءیجزءش کیهمواره  نی. همچنشودیمهمان نام صورت خوانده 

(؛ Aristotle,1971,254) ،انسان: خداستیچ نیمثال ا عنواناست.به زینام چ ودربارهبه جوهر  مربوطی ستیاز چ سؤالدرست است که 

 باشد. دیو صفات خود موجود با هایژگیوبر  ینام مبتن نیا اما

 ست،ی. روساخت به دنبال شناخت عوامل سازنده ناست نییتب قابلی رساختیز -روساخت منطقی نوع خودموجود،براساس صفات

 ,Bhaskar)رندیقرار گ یموردبررس دیبا یکه کدام عناصر ماد دینمایم مشخصخاص  یو کارکرد تیغا نییبلکه با تع

ثابت  یهایژگیو( بلکه رساختیزاست ) ییایمیکه حاصل کدام عناصر ش شودیمپرداخته ن نیآب به ا یمثال در بررسعنوان.به(2010,8

 ستیازدواج ن یو عوامل عل هارساختیزبه دنبال شناخت  ازدواج نهیدرزم ای.شوندیم فیذهن ما تعر در فشیتعربه  توجهآب در رابطه با

 رساختیکه افراد ز پردازدیمن نیبه ا وجامعهرابطه فرد  نهیدرزم ایدارد. ییارهایازدواج کامل و مطلق چه مع کیکه  پردازدیم نیبلکه به ا

. دینمایمافراد را مشخص  گاهینقش و جا آنچه هستند و بر اساس  یجامعه آرمان کی یهایژگیو پردازدکهیم نیجامعه هستند بلکه به ا

 .1جامعه مختلف باطبقات دررابطه افالطون لیر،تمثینظ

است.  ینیو نه ع یذهن کامالًی نه امر. صورت موجوداست فیوتعر صورت منظورارسطوازعلت،همان دکهیگرد مشخص تاکنون

 دیاب ایو  میینمایممشاهده  زیما ن آنچهاست.  گرفتهشکل آنتحقق  منظوربهموجود در گام نخست  کیکه  استی صورت کارکرد

 تیکه در ذات خودش است، صورت را در برابر ذهن جهتنیازا. پس وجود کارکرد خاص موجود استکارکرد  نیهم مییمشاهده نما

نشان از عدم  زیامر ن نی. امیینمایمذات موجود لحاظ  عنوانبهرا  یکی همواره کارکردها انیما از م حالنیدرع؛ امادهدیممحض قرار 

انسان لحاظ  صهیاست، اما ارسطو کارکرد تفکر را خص یمتعدد یهاییتواناو  هاتیقابلی انسان دارا مثال عنوانبهمحض است.  تینیع

 وهیپرداخته شود که ش نیبه ا دیبا یدر گام بعد ن،ییتب نی. بر اساس اکندیمناطق استفاده  وانیانسان از اصطالح ح فیر تعرو د دینمایم

 چگونه است. صورتبهی ابیدست

 

                                                           
و مردم عادی( تقسیم  ورانشهی)پ نظامیان(، آهن و برنجنقره )(، گذارانقانونشاه و دانشمندان و  فیلسوفطال )را به  افراد جامعه و نیاز حکومت ایدئال،افالطون با توجه به ساختار  -1

 .(Plato,2013,202)نمودیم
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 :صورتبهی ابیدست وهیش

بر اساس عناصر و اجزاء سازنده  لزوماًکه  یفی. تعراست فیوتعر تیارسطو،ماه دگاهیدرد صورت که دهیگرد مشخص تاکنون

به شناخت ساختارها و سازوکارها  یتوجه نییتب نیموجود است. در ا تیهمان کارکرد و غا ای یاصل یژگیوبر اساس  فی. تعرستین

 زین سحوا انیوازمی ذاتی امرمعتقد است: توجه به حواس  مشاهده خصوصاً از حواس و  یریگبهره نهیدرزمارسطو  مثال عنوانبه.ستین

. داردیبرتر رحواسیبرسا شودیهامتفاوتو  هاشباهتو  یاهرظ یهایژگیویی که باعث شناسا جهتنیازایی نایب

(Aristotle,1971,19.)به ماده و  یدارد و توجه فیتعر یبر ظواهر در راستا دیتأکمشخص است که ارسطو  یخوببه نییتب نیا در

 بر چند گام است. یصورت مبتن نییو تب یی. شناساستین یعل یروهاین

علوم و  میینمایمعمل  هاشباهتو  هاتفاوتکه هم بر اساس  یزمانمعتقد است:  ارسطواست. هاشباهتو هاتفاوتبه  توجهاول،  گام

را فراهم  قیانواع و مصاد فیتعر وجدا نمودن  نهیزم هاشباهتو  هاتفاوت(.Aristotle,1971,123)رندیگیمموضوعات مختلف شکل 

 هاشباهتو  هاتفاوتتوجه نمود که  دی. البته بااستهر مصداق و نمونه  قیدق ،مشاهدهمستلزم نخست، درگامی امر نیچن.الزمه ندینمایم

  (Dewy,2011,423)وجود دارند نه حاصل توافق افراد  شیشاپیپ عتیهستند که در خود ساختار طب یدر تفکر ارسطو امور

 صورت کنندههیتجز. بلکه ستندینی عناصراجزاءماد نیارسطومعتقداست،ا. هااستآنی بندطبقه و عناصرصورت افتنیگام، نیدوم

هستند که  یفی. اجزاء عناصر تعرکرد هیتجز هاآنبه  توانیکه صورت را م ی، عناصراستی اجزائی دارا هرصورت: اومعتقداست. هستند

 نوع، جنس، شامل بیترت به تیکل لحاظ با که نهندیم نام زین خمس اتیعناصرراکل نیا (.,1971,123Aristotle)است.  ءیش نیمب

 توجه جنس. کنندیم انیرا ب ایاش تیاست که ماه ییهافیتعر دهندهلیعنصر تشک نینخست جنس،. هستند خاص وعرض عام عرض فصل،

 نیا مشترکی هایژگیو به دارد توجه نیوبنابرا است گربه وهم انسان هم شامل وانیمثالًح چندگونه؛ نیب مشترکی هایژگیو به دارد

 به تنها دیبا نوع افتنیدر پس  .هااستانسانی تمام شامل که مثالًانسان شود؛یم راشامل طبقه کی افرادی تمام که،به طوری  دونوع

 هازگونهیتما به دارد اشاره فصل  .),2011,420Dewy (هستندی وسرمدی ضروری امور انواع .پرداخت مشترکی هایژگیو

. شوندیم دهینام تیفیک هافصل .است ازدهندهیامت فصل که است نیدرا بانوع فصل تفاوت.وانسان گربه تفاوت وانواع؛مثالً 

(1971,228Aristotle,.) فراهم را قیمصاد جادیا نهیوزم شوندیم اضافه اما ستندین ذات جزء کهی صیخصا به دارد توجه عرض 

یی هایژگیو هرنوعی مابرا که دارد آن بهی بستگ ات،یعرض صیتشخ. مذکرومؤنث اه،یدوسیسف ان،یوگر خندان مانندانسان ند؛ینمایم

 خاص دودسته به خود اتیعرض البته .میدرنظرآور اتیعرض عنوانرابه رمشترکیرامورغیوسا میریدرنظربگ است مشترک راکهی خاص

ی دیسف مثل درانواع تفاوت وعام انسانی برا انیوگر خندان مثل نوع کی به مربوط متفاوت اموری عنی خاص. شوندیم میتقس وعام

ی هایژگیجزءوی دیوسفی اهیس ازانواع کدامچیدره. دیوسفاهیس د،گربهیوسف اهیس انسان. استی واضافی عارض انواع درهمه کهی اهیوس

 هم گاه هست القاعدهیعل که گونه برآن عالوه ماده رایز؛ استماده  ،یموجودعرض وجود علت که است آن جالب. ستینی وذات مشترک

 (.Aristotle,1971,246) گرباشدیدی اگونهبه است ممکن

. ارسطو معتقد است ادکردی توانیمبدأمو  تیبا عنوان رابطه فعل آنکه از  یاصهیصورت است.خص و ماده رابطهسوم، توجه به  گام

ی عنی؛ ابدییم نیتکووجه  نینقطه به بهتر آنء از  یشکه  یانقطه.شودیمجز آغاز  آنحرکت از  کهاست  یجزءش آنی معنا به مبدأکه 

 مبدأ مثالعنوانشودبهیمآغاز  آنبا  ءیاست که هست شدن ش ءیجزءش مبدأآن نیاست همچن ترآسان نقطه آناز  تیکه فعال یانقطه

صورت،  عنوانبهکه خانه  میینمایم. پس ما فرض است تیوغا صورت زهمانین تیفعل(Aristotle,1971,166است) آن بستیپاخانه 

 است. یچه مبنا ازمندین
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. استو عناصر  طیو اصول و شرا یمبان یو دارا مندقاعدهی موضوعات در هر علم اومعتقداست،. استی مندچهارم،قاعده گام

و  میعنصر ادامه ده نیترسادهرا تا به  مان لیتحل دی. در معرفت باراستیپذامکان هامؤلفه نیبا ا ییآشنا قیتنها از طر زین یمعرفت علم

 نکته(.Aristotle,1971,54قواعد و اصول موضوعات است. ) کشفی عیعلوم طب فهیوظ. پس مییاصول را کشف نما نیا یتمام

 کدامی بررس ازموضوع،حوزه هربخشی بررس که میده نشان لیتحلکه در پس هر  خواهدیماست که ارسطو از ما  نیا یبعد تأملقابل

و تفاوت  یعرض ،یجانب یهایژگیو به توجه جهات نیا ازی کیهستند.  یبررس قابلجهت  ازچند موجودات. او معتقد است که است علم

 یکه جوهر است و زمان می با موجود مواجه زمانکی پس(.Aristotle,1971,120علوم مختلف است ) یبخش است که موضوع بررس

 (Aristotle,1971,122)سازدیممختلف و موضوعات و علوم مختلف را  اءیبا حاالت موجود که اش

 علوم: آموزشدر  ییگراصورتی تیترب یهاداللت

 :یعلوم تجرب آموزشو هدف  فیتعر

 به توجهبا -علوم آموزشاست. هدف  هاصورت تیغا انیو ب یطبقه بند ف،یتعر یبه معنا یعلوم تجرب فوق، مفروضات به باتوجه

 مهارتو  یکل قاعدهبه  لیبتواند دانش را تبد آموزدانش که است معنا نیا بهشدن  یاحرفهشدن است. یاحرفه - یکارکرد و نگاه کل

ی رمیتعب صناعت به ارسطوازآن کهی ا صهیخص.دینما جادیرا در کنار آن در خود ا یو عام المنفعگ ییجو قتینگرش حق نی. همچندینما

ارسطو است  یآموزشی هادگاهیددر رابطه با  یاریبس یهاپژوهش توجه موردکه  یاصهیخص(Aristotle,1971,19)دینما

(Robb,1943 ).  میاصول خواه نیاست. در ادامه به ا یدر گروه پرداختن به اصول ییگراصورت بهتوجه به تحقق هدف فوق، با توجه 

 پرداخت.

 :یدرعلومتجرب یتیترب اصول

 :موضوعاتکارکرد  و فیتعر بهتوجه -

از موجود در ذهن از  یتصور جادیکردن و ا فیبه تعر نتوجهیو صورت؛ بنابرا تیارسطو به ماه تیو اولو دیتأکتوجه به  با

موضوعات است.  فیبه مفهوم و تعر یابیدستدر درس علوم هدف  هاتیفعالی تمام انیدرس علوم است. پس در پا یاصل یهاتیاولو

 یهاشرط یکه دارا یمیدر نظر گرفته شود. مفاه میبه مفاه یابیدست ها،شیمشاهدات و آزما جهیمستلزم آن است که نت ،ییگراصورت

 وی بند طبقه زبراساسین ها فیموجودات پرداخته شود. تعر فیالزم به تعر یهاشرط نیبر اساس هم نیبخش هستند. همچن زیالزم و تما

 یو طبقه بند فیموجودات مورد تعر دینوع از فصل و فصل  از عرض با ،نوع از زجنسیتما به باتوجه نهیزم نیدرااست.  یجزئ به یاز کل

عنوان نوع؛  پرندگان به یبندعنوان جنس؛دستهمثالً پرندگان و پستانداران به وانیمشترک دو نوع ح یهایژگیمثال وعنوان.بهرندیقرار گ

عرض  نیعنوان عرض. همچنانواع، به نیبخش ب زیو تما یاضاف یهایژگیتوجه به و تیرنهاعنوان فصل؛ و دپرندگان و پستانداران به زیتما

 عام و خاص

 یاگونهبه دیقبول بود. لذا کتب علوم باو قابل یجهان یفیدرصدد تعر دیبا فیذات هستند، لذا در تعر زبرآمده ا میازآنجاکه مفاه 

 نیا فیبا توجه به مفهوم و تعر یاز هر موضوع ارائه شود. پرسش اصل یفیتعر انیآموزان، در پادانش یهاشود که عالوه بر تالش نیتدو

 گاهیدارد؟ جا یو هدف تیجواب داد که موجود موردنظر چه غا زیسؤال ن نیبه ا دیبا ست،یچ نیپرسش ا انیبعد از ب ست؟یچ نیاست که ا

دهنده آن است که علوم، در امر نشان نیاست؟ ا ریبخش امر خموجود تبلور و تحقق نیچگونه ا ست؟یچ یتموجود در عالم هس نیا

 .طلبدیرا نم یکل هستبه تفاوتیو ب یخنث یاساس آموزش علوم، پژوهشگران نی. بر استیارسطو فارغ از ارزش ن دگاهید
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 شناختهمان  قتیحقدارد.  قتیتوجه به حق  یاست.  بعد نظر یو عمل یدو بعد نظر تعاملو کارکرد همان  فیمبحث تعر 

ارائه محتوا را به همراه دارد  زیامر تما نیتوجه به مقاصد دارد.مقاصد همان کارکرد است. ا  یاست. بعد عمل هانصورت

(2016,Soltani)  در بهبود  آنمطلوب از  استفادهتوجه به  دیو هم  با یو دانش نظر قیبه شناخت حقا دتوجهیهم  با یعلوم تجرب یعنی

 درنظرداشتهی در زندگ زینرا  آننحوه استفاده از  دیبا یو نظر یفیتوصعلوم در کنار دانش  پس  (Soltani,2016)باشد داشتهی زندگ

ی م صناعت ربهیتعب ارسطوازآن کهی ا صهیخص(.Costello,2019شود  ) یمنجر به کاربرد در زندگ دیبا باخرد. دانش همراه باشد

 .دینما

 :یکثرت روش -

 نهیزم نیدر ا توانیمی است، از هر روش ازآن کارکردواستفاده انیوبی بند موجود،طبقه فیتعر به دنیرس هدف نکهیا به باتوجه

فراهم  -طیوشرا موضوعات به توجه با–مختلف را  یهاروشاز  یریگبهره نهیدرزمو انعطاف  تیخالق نهیزم صهیخص نیااستفاده نمود. 

 اتیبا نظر موردنظر فیو تعر هاافتهیمطابقت  ،یدر مرحله داور افت،لذای دستی وکلی جهان فیتعر به دیبا اماازآنجاکه ؛دینمایم

 هیپا علوم ازکتاب – لیذ مثال؛مبحث عنوان به.استی ضرور ،اندکرده ییبازنما یدرس یگذشته که خود را در قالب محتوا شدهرفتهیپذ

 ش،مطالعهیآزما مشاهده، به توجه مبحث نیدرا. است قرارداده مالحظه مورد رای روش کثرت به توجه فلزات نهیزم در  - 22 صفحه ششم

 علوم توجه یمورد توجه قرار داده است. هرچند محتوا زیرا ن یو قاعده کل کارکرد به توجه نیهمچن. دارد توجه رامورد گرانیازد وکمک

 موضوعات ندارد. یبه طبقه بند ی
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 مثالعنوانها،بهدگاهیدی آنکه در برخجوانب مختلف صورت است.حال یکثرت در تفکر ارسطو، بررس یآنکه مبنا انیپا در

 جهینت نیتوان به ا یتوجه به مثال فوق، م با( ..Soltani,2016است) اتیناقص بودن نظر ،ینیگزبهکثرت و رفتن به سمت  یشواب، مبنا

مختلف  یمنظرهاموضوع از  یاست لذا بررس جانبه  همهمستلزم دانش کامل و  ییهمان  حرفه گرا ایکه صناعت  افتیدست 

 ( .Robb,1943( )واحدرا نشان دهد)صورت  وحدتبتواند  دیبا تیدرنهاکه  یاست. کثرت ریناپذاجتناب

 موجود دانش وساختاری نظر چارچوب به توجه -

وجود دارد، لذا  عتیبلکه در ذات طب ستین یو فرد ینسب یامر ف،یتعر به دنیو رس هاتفاوتو  هاشباهت دنید نکهیتوجه به ا با

 قیحقا همان شدهاثبات اتینظرحوزه هستند. نیدر ا شدهاثبات اتیاکتشافات خود با نظر سهیمقا ازمندیدر کنار مشاهده، ن آموزاندانش

گونه همان دیبا ایهمان منتقل و  دیبا ایاند. پس پرداخته یبندبه کشف و طبقه قیمشاهده دق ،یقو یذهن ی. گذشتگان با کنجکاوهستند

مشخص و  فیتعر کیهمواره  دی. بلکه باستندین بازی انیپا یدارا ،یآموزش یو محتواها هاکتاباساس  نیا بر (Robb,1943عمل شود )

و ابراز نظر  یده میتعم یبرا یاریمع ایاست و  آموزاندانشی هاافتهیو صحت  سهیمقا یمبنا ایکه  یفیوجود داشته باشد. تعر شدهثابت

هستند. بر اساس  عاتیاز موارد جزء ما کیکدام نکهیا نییو تع عاتیاز ما فیارائه تعر مثالعنوانبه.دیو موضوعات جد موجودات نهیدرزم

. درس علوم ردیقرارگ موردتوجه میمفاه آموزشتوجه به  ن،یادیبن یهامهارتعالوه بر  دیبا ییدوران ابتدا یارسطو،در تمام ینظام فکر

 15تا  یسالگپنجاز  ییو شناسا فیتعر نی... باشد. ااهانیبدن، گ یاجزا ها،وانات،ساختمانیح ها،مکاننام  فیو تعر ییشناساشامل  دیبا

و تفکر  یعقل یهاتیفعالسال به بعد افراد به سمت  ستیاز ب خصوصاًآنکه(  (Balodimas-Bartolomei,2020)ادامه دارد یسالگ

 ( .Robb,1943تفکر داشته باشند ) یبرا یاماده. لذا الزم است تا ندینمایمحرکت  یدر امور اله

 روبنا به توجه با ادهایبن نییتع -

 مبدأ -تیتعامل فعل تیرعا.میباش هاصورتی برا یو آغاز مبدأ افتنیاست که به دنبال  یلذا ضرور مبدأ،و  تیتوجه به مبحث فعل با

 یصورت برا یعنیداشت؛  زمدنظریرا ن مبدأآن دیبا زیهر چ یبرا فیاز فرض نمودن صورت و تعر بعددارد که  نیاصل اشاره به ا نیا

پرداختن به رفتن به سمت عناصر سازنده که مربوط  یقاعده به معنا نیتوجه نمود که ا دی. بادیآغاز نما دیصورت شدن و کمال از کجا با

درخت شدن به چه  یدرخت برا ،مثالعنواناست.به رساختارهایساختار با سا کی. بلکه ارتباط ستیهستند ن یمیو ش کیزیبه سطح ف

ساختارها  نیا یابه سازوکاره یتوجه نییتب نیچون خاک، آب، هوا، نور است. در ا ییوجود ساختارها آن. جواب ازداردینی زیچ

است که بر اساس ذات  یزیسعادت چ مثالعنوانبهو جزء ذات موجود هستند  یعیطب ادهایفرض نمود که بن دیبا ادها،یبن نهی.درزمستین

 (Kabadayi ,2013) شودیم فیانسان تعر

 :یبند قاعده -

. دینما عملو قانون  قاعده مثابهبه دیبا تیدرنها -وکارکردها تیخاص، کل یهایژگیوتوجه به  با - فیبه تعر یابیدست

 قاعده صورتوبه نموده فاشی تفکربشر خیخودرادرتار قیدرتفکرارسطو،حقا .ندینما نییرا تب دیجد یهاتیموقعکه بتواند  ینیقواعدوقوان

 جهتنیازا. است عتیدرطب داشته وجود وازقبل گذشته دانش به هاآن کردن مرتبط به وابسته دیجد قیحقا کشف پس. انددرآمده وقانون

 اسیمقدمات ق دیبا قیحقا نیانشان دهند.  اسیبتوانند خود را در شکل ق دیبا شدهاثبات  قیحقا (Robb,1943. )است وهیش نیبهتر اسیق

باشد که فرد را قادر به  یاگونهدبهیبا اسیق ندیفراو قضاوت نمود. یریگمیموارد تصم ریسا نهیهادر زمتا بتوان بر اساس آن ندیرا فراهم نما

ارسطو معتقد است  مثالعنوانبهاست.  قیمصاد صیتشخ نیاست هم استفاده موردمهم است و در عمل  آنچه. چون دینما قیشناخت مصاد
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 ای1یعمل عقلبه  ریتعب آنکه از  یزیهستند. چ دیسف ییهاگوشت چهکه  دانندیماست اما ن دیو مف هضم دزودیکه گوشت سف دانندیمهمه 

 (.Costello,2019) شودیهامآنو مهارت در استفاده از  هادانستهدر باب  رتیبص

 :هاآموخته بهی بخش تیکل -

 به بتواند دیبا آموزاندانش تیدرنهاحاکم بر جهان است،  تیارسطو که همان درک خالق و عقالن ییو واحد گرا ذاتاساس  نیا بر

 14)است  قیو کسب حقا یرشد عقالن ت،یو کل یکپارچگی نی. کمال اابدی دست ازجهان کپارچهیوی کلی ریتصو میترس

،2009،Zibakalam .)ی اگونهزبهیچ همه درآن کهی ریتصو استی زضرورین واخالق عقلی کپارچگی به توجهی عقل درکناررشد

(. Costello,2019)است  یهست یاستعدادهای تمام افتنی تیفعل آن کمال کهیری تصو. اندشدهخلق ومرتبط وضرورت وبانظم هدفمند

را فراهم  یفرصت دیرساند.پس درس علوم همواره با یاست که ما را به درک و قرب به خالق م کیمعقول و ن یتحقق استعدادها به گونه ا

 .دینما را درک نشیآفر نیا تیحال عقالن نیو در ع تیاز مخلوق یمباحث، دانش آموز بتواند جلوه ا انیتا در پا دینما

 :هاشنهادیپو  جهینت

صورت معقول  دریعنیحوزه است.  نیآموزش در ا یبرا یارسطو و استنتاج اصول ییصورت گرا نییو تب یبررس پژوهش، نیا هدف

توانند حرکت  یل مااصو نیها منطبق با ا یابیوارزش سیتدر ،روشو اهداف آموزان،محتوا ؛معلمان،دانشیاصول نیبودن چن یو کاربرد

 توجه دغدغه نیا .امروزاستی موزشآ نظامی اصل  یاز دغدغه ها یکیاست که  یا صهیارسطو، تحقق بخش، خص ییگرا. صورت ندینما

 ییارسطو، حرفه گرا دگاهیاساس د بر.دهدی م نشانیی گرا حرفه خودرادرقالب کهی ا صهیخص .است وتعهد تخصص توأمان وجود به

حرفه در تفکر ارسطو، دانش، مهارت و نگرش  ی. شروط اساسندیبه آن حرکت نما لین یدر راستا دیدروس با یاست که تمام یهدف

چه در حالت  ی. علوم تجربدینما حرکت هدف نیهمی ددرراستایقراردارد،بای عیطب علوم لیدرذ کهعلوم  آموزشاساس  نیهستند. بر ا

 یتالش برا ازی ا صهیخص نیگام بردارد. شروع چن صهیخص نیابه  دنیرس یدر راستا دیو تجربه و مکاشفه با شیحل مسئله، آزما ف،یتعر

 درک ذات و مبدأ خلقت است.  آن، انیوپای موجودات هست قتیفهم حق

و قواعد  هاروش) کالیخاص(، تکن طوربهموجودات  یبررسنگرانه ) یحالت جزئ ازعلوم  آموزشاست که  ،آنییگرا حرفه شرط

کتاب و اقدامات معلم  یشود. محتوا لیتبد تمندانهیهدفمند و غا یبه حالت ،و فعال ندیحل مسئله، مشاهده...( و خوشا ش،یآزما

هدف و قاعده خود را  کیداشته باشد. در هر طبقه  شدهیبندطبقهی حالت یتجرب یهاتیفعال حاصلشوند که  یدهسامانی اگونهدبهیبا

 ریهمان صورت و جوهر است و ز آخر طبقه نیخود را پوشش دهد. ا رطبقاتیزی باشد که تمام یاگونهبه دیبا آخر،طبقه  امانشان دهد؛ 

که  یتی. کلافتیدست تیکل کیبتوان به  دیبا یعنیدارد؛  یفلسف یتیماه آخرهستند. طبقه  وعرض جنس،نوع،فصلشامل  گریطبقات د

 طبقات است. یکه وجه مشترک تمام ی. کارکردافتیطبقات  نیا یرا در تمام آنکه بتوان  یکارکرد است. کارکرد کیمعطوف به 

 یابیاصول شامل دست  نیتوجه شود.ا یصورت و کارکرد مستلزم آن است که در آموزش، به اصول ت،یعلوم با فرض کل آموزش

 نهیزم اصول نیا. هستندی بخش تیوکلی مند ،قاعدهییادگرایبنساختار و چارچوب دانش،  ،یروش ییو کارکرد، کثرت گرا فیبه تعر

 وخدا عتیطب ،یگریخود،د رابطه بود آموزقادرخواهد .دانشندینمای م رافراهم ذات به اتیوکل اتیکل به اتیازجزئ حرکت

ی برا برتالشی مبتنیی شکوفا نی.ااست خداوند عظمت ودرکی عقلیی اوشکوفا کمال بردکه خواهدی آموزپ دانش  دینما رامشخص

 .استی جمع وخصوصای فردی زندگ دربهبود آنی تهایازقابل واستفاده عتیطب جهان فهم

در  ییارسطو سمیرئال یفلسف یکاربرد مبان نهیپژوهش با آن مواجه است، فقدان پژوهش  در زم نیکه ا ییها تیمحدود

 علوم درحوزههستند. تیاخالق ارسطو در ترب یاستنتاج داللت ها برمتمرکز  عمدتامرتبط با ارسطو  یهاوهش ژ.پآموزشعلوماست
                                                           
1-Phronesis 
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پژوهش را  نیا قیو نقش دق  گاهیشده که نتوان جا آنمنجر به  یفقدان نیچن.است علوم بودن وفعال تیمتمرکزبرجذاب مدتاع ها زپژوهشین

 نهیزم فقدان، نیا.ستین علوم وآموزشیی ارسطویی صورتگرا هادرحوزه پژوهش کننده لیوتکم دنباله پژوهش نیای عنیمشخص نمود. 

 لیآن است که به تحل ژوهشپ نیا یکاربرد شنهادینقد، پ نی.لذا بر اساس همبردی م انیازممقاله و مقاالت مشابه  را  نیو نقد ا سهیمقا

 ،است یکه مرور پژوهش نیااصالح و ارتقاء  نهیمقاله پرداخته شود تا زم نیبودن استنتاجات ا یکتاب علوم از جهت کاربرد یمحتوا

 .است پژوهش نیای استنتاج اصول ترشدنی منظورعمل بهیی ها کیروشهاوتکن افتنیمقاله، نیا شنهادیزپینی پژوهش لحاظفراهم شود. به 
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