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چکیده
در تحقیق حاضر شاخصه ها و الگوهاي تربیت معلم در مکاتب فلسفی مورد بررسی قرار گرفت .نگاه مختصري به
هر کدام از این مکاتب نشان می دهد که معلمی که بر اساس تعالیم و انتظارات هر یک از آنها تربیت شود ،داراي
امتیازات معینی است که چه بسا از نگاه مکتب دیگر یک محدودیت تصور شود .نتایج بدست آمده نشان میدهد
که نظام تربیتی و شاخصهها مکاتب فلسفی با یکدیگر متفاوت هستند .معلم در مکاتب ایدهالیسم و رئالیسم؛ محور
است .در این دو مکتب تربیت معلم بصورت مستقیم در شکلگیري فعالیتها و در تعاقب آن شخصیت فرمانپذیر
شاگرد نقش دارد .الگوي تربیت معلم در مکتب پراگماتیسم با تاکید روي نیاز شاگرد طراحی میشود .در مکتب
اگزیستانسیالیسم تربیت معلم اخالق مدار و شاگرد محور مد نظر است .رابطه سهلانگارانه و بیتکلف ناتورالیسم
محوریت تام را از معلم گرفته و او را به به یک ناظر مخفی مبدل ساخته که با راهبردهاي خود غیرمستقیم به
تدریس می-پردازد .در این مکتب هم همانند پراگماتیسم و اگزیستانسیالیسم ،تربیت معلم مطابق خواست نظام
آموزشی شاگرد محور صورت میپذیرد .در مجموع میتوان ادعا کرد که جهان امروز سعی میکند ،نظامهاي
نهادي جوامع خود را با بهترین و قويترین مکاتب فلسفی منطبق نماید.
واژگان کلیدی.:ایدهآلیسم ،رئالیسم ،پراگماتیسم ،اگزیستانسیالیسم ،ناتورالیسم ،فلسفه ،تربیت ،معلم

 .3مقدمه
تربیت مفهوم عامی است که تمامی شئون و ابعاد زندگی بشر را در بر میگیرد ،این مفهوم آنچنان سرنوشتساز و
تعیینکننده است که تمامی مکاتب الهی و بشري بدان پرداخته اند بویژه تربیت معلم که فرهنگ و نظام و
ارتباطات اجتماعی را متاثر میسازد  .تعلیم و تربیت « :فعل و انفعالی است میان دو قطب سیاسی (مربی و
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متربی ) ،که مسبوق به اصلی ،و متوجه به هدفی و مستلزم طرح نقشهاي باشد (کاردان و همکاران- 172: 1152 ،
 .)177امام باقر (ع) می فرمایند :دانش را از دانشمندان یاد بگیرید و آن را به برادران خود بیاموزید ،همچنانکه
علما به شما یاد داده اند(المحجت البیضا ،جلد  .)15 : 1تربیت ایجاد کردن یا فعلیت بخشیدن هر نوع کمالی است
که در مورد انسان مطلوبیت و ارزش داشته باشد وتربیت معلم نقطه آغاز چنین تربیتی است (ابراهیمزاده-1164 ،
 .)15:هنر معلم ایجاد طلب است نه پاسخ به طلب ،تشنه کردن ذهن است و نه سیراب کردن آن .ایجاد نیاز است
نه پاسخ به نیاز ،نامتعادل ساختن ذهن است و نه متعادل کردن آن  .طرح مسأله است ،نه حل مسأله،خلق
موقعیت هاي مبهم است نه ارائه موقعیت هاي معلوم ،تالش براي به اندیشه واداشتن است و نه آموزش اندیشه ها
 .ما نیازمند تفکر روشمند فلسفی و اندیشۀ درست در تربیت معلم هستیم و می توانیم آن را به همه بیاموزیم
مشروط برآنکه موضوع مناسب،روش مناسب ،زبان و ابزارمناسب و موقعیت مناسب را براي این آموزشها
بشناسیم و به کارگیریم (لطف آبادي .)1167،اهمیت تربیت معلم و توصیهها و تاکیدات به عمل آمده در این
زمینه ،لزوم توجه به اصالح نظام هاي تربیت معلم و اتخاذ تدابیر منطقی براي بهبود تربیت حرفهاي معلمان را
الزام آور ساخته است (امام جمعه و مهر محمدي .) 11 :1167 ،فلسفه تشکیل تربیت معلم داشتن نظام درست
علمی،هماهنگ و فعال تربیت م علم بوده است .تربیت معلم امري ملی است و برنامه ریزي آن باید بصورت متمرکز
انجام شود ،زیرا از نظر اقتصادي بازده هیچ یک از برنامههاي دانشگاهی به اندازه تربیت معلم نیست .اهمیت
نوآوري در نظام تربیت معلم به حدي است که اگر فرصت را از دست بدهیم،شاید تا مدتها چنین توفیقی حاصل
نشود (مرعشی .)152-157 : 1177،به زعم بختیار نصرآبادي و نوروزي ( )1161یکی از قلمروهاي نظري اثرگذار
در فلسفه آموزش و پرورش ،معلم و کار او یعنی آموزش است .در همین رابطه یکی از مسایل جدي در این رشته،
ورود به بحث آموزش معلم است .از این رو اقدام به انجام تحوالت اساسی در فلسفه تربیت معلم به عنوان زیر بناي
توسعه و برپایه نیازهاي امروز و تجربه هاي جهانی ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است .فلسفه تربیت معلم به معناي
واقعی کلمه به معنی « عشق به چیستی و چرائی معقول و منطقی تربیت معلم ،بررسی افکار و اندیشهها جوام ع
مختلف با توجه به اصول ،مبانی ،روشها  ،اهداف  ،برنامه و محتواهاي اهداف آموزشی و درسی و تعامل دو جانبه
بین مربی و دانشجو معلم است که در شرایط مناسب به بررسی سطوح دانش  ،نگرش و رفتار متقابل بین این دو
می پردازد .آموزش و پرورش از دیر باز به عنوان یک موضوع مهم و دشوار مورد توجه فالسفه و اندیشمندان بوده ،
معلم در فرهنگ هاي قدیمی و گذشته و مکاتب فلسفی گوناگون همواره مورد احترام و ستایش بوده است .اهداف
کلی فلسفه تربیت معلم در توسعه فرد و حفظ یک جامعه متحد ،دموکراتیک ،مترقی و منظم خالصه میشود.
دیدگاه مکاتب فلسفی در باره تربیت معلم با یکدیگر متفاوت و داراي نقاط چالش انگیز متعددي است .ما سالها
فاقد نظام آموزشی تربیت معلم با یک فلسفه دقیق و روشن بودهایم .عدم توجه کافی در مکاتب فلسفی براي نظام
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آموزشی کشور ،وجود یک خالء را میرساند؛ لذا محقق قصد دارد که براي پر کردن این خال به بررسی فلسفه
تربیت معلم در مکاتب فلسفی بپردازد.

 .8مبانی نظري مقاله
بدون تردید انسان اشرف و افضل مخلوقات و کانون محوري جهان خلقت به شمار میرود ،چنین موجودي براي
هدفی متعالی ،یعنی رسیدن به کمال مطلق و خوشبختی و سعادت واقعی آفریده شده است .تحقق این هدف و
کاملشدن انسان در گرو تربیت صحیح میباشد .حال اگر تربیت انسان فرهیختهاي که به آموزش دیگران می -
پردازد مد نظر باشد  ،اهمیت موضوع را دو چندان می کند اگر این انسان فرهیخته اي را که قرار است تربیت
شود معلم فرض کنیم  ،دراین صورت تربیت چنین انسانی نیاز به فلسفه دارد  .منظورازفلسفه تربیت معلم
چیستی وچرائی تربیت معلم است  .چنین موجود متفکري نیاز به تربیت شدن دارد .لذا براي تربیت چنین انسانی
نیاز به طرح و برنامه هست .تدوین چنین برنامه اي نیازمند وجود دلیل و یافتن پاسخی مناسب براي علت وجودي
آن ا ست .براي یافتن چنین پاسخی نیازمند اندیشیدن در زمینه چیستی و چرائی تربیت است.کاوش ر زمینه
چیستی و چرائی مستلزم تدوین ریشه اي علتهاست و ما این تدوین را فلسفه تربیت می نامیم و چون تنها
انسانی میتواند به تربیت دیگران بپردازد که توانائی تعلیم را نیز داشته باشد ،لذا به نظر می رسد که این انسان که
وظیفه تربیت دیگران به دوش او گذاشته شده است  ،معلم باشد ،لذا تربیت معلم نیازمند تدوین ریشهاي و
بنیادین پاسخ به سواالتی در زمینه چیستی و چرائی تربیت معلم است و علت تربیت چنین انسانی به عنوان معلم،
فلسفه تربیت معلم نامیده میشود.
هرگاه سخن از یک نظام آموزشی برگرفته از مکتب فلسفی و نظام فکري خاصی به میان می آید ،بسته به
ایدئولوژي آن مکتب بالطبع نحوه ي تعامل و ارتباط بین دو عنصر اصلی تعلیم و تربیت (معلم – شاگرد ) متفاوت
خواهد بود  .این تفاوت گاه به محوریت معلم و گاهی به محوریت شاگرد یا شکل سوم یعنی محوریت سایر عناصر
مانند محتواي درسی منتهی میگردد که در هر کدام نقش و جایگاه معلم و شاگرد و میزان اثرگذاري هر کدام بر
نحوه و میزان شکلگیري شخصیت انسان ی متفاوت خواهد بود .در این مقاله سعی بر آن شده است که ضمن
تبیین واژه فلسفه تربیت معلم  ،میزان و نحوه ي تعامل شان را در نظامهاي فکري مطرح ایسمها که تأثیرات قابل
توجهی بر شکلگیري نظام هاي آموزشی رسمی و غیر رسمی در کشورهاي مختلف داشته است را مورد بررسی
قرار داده و در نهایت بهترین تعامل را مد نظر قرار داده و ضمن مقایسه با وضعیت موجود ارتباط معلم و شاگرد در
کشور ایران به یک نتیجه گیري کلی دست یابیم .در این بخش ،آموزش و پرورش از دیدگاه مکاتب فلسفی تعلیم
و تربیّت مورد بررسی قرار میگیرد.
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 .0مرور پیشینهها
گرچه مکاتب فلسفی آموزش وپرورش ازدیرباز وجود داشتهاند ،اما سالها فاقد نظام آموزشی تربیت معلم با یک
فلسفه دقیق و روشن بوده ایم  .وضعیت تربیت معلم امروزي درجهان ،ما را با این مسئله مواجه ساخته که اگر
مکاتب موجود فلسفی راهبرد مناسب و سازنده اي براي تربیت معلم دارند ،پس چرا از آراء تربیتی و فلسفی این
مکاتب بهره کافی برده نشده است؟ ا ین همه مشکالت عدیده در مسیر تربیت معلم چیست؟ شواهد نشان می -
دهند که مکاتب فلسفی هریک نسخهاي براي تربیت معلم پیچیده و هر یک از منظري خود به فلسفه تربیت معلم
نگریستهاند ،اما به نظر میرسد به فلسفه تربیت معلم با توجه به آراء مکاتب فلسفی ،توجه کافی نشده است .در
واقع در چیستی و چرائی تربیت معلم خالئی وجود دارد و همین خأل ،نویسندگان این مقاله رابه پژوهش وکنکاش
واداشت .پس ازمطالعات اولیه دریافتیم که بررسی تطبیقی فلسفه تربیت معلم در مکاتب فلسفی تاکنون مورد
پژوهش قرار نگرفته است و از آنچا که شاید بررسی تطبیقی م قوله فلسفه تربیت معلم بتواند راهگشائی براي دست
اندرکاران نظام آموزش و پرورش بوده و آنان را در زمینههاي برنامههاي آتی تربیت معلم ( با توجه به علتهاي
بنیادین آن) یاري نماید ،لذا در پژوهش حاضر تالش میکنیم تا مقایسهاي بین دیدگاههاي مکاتب فلسفی
پیرامون فرایند و برنامههاي فلسفه تربیت معلم انجام دهیم.

 .4روش شناسی مطالعه
این روش تحقیق از نوع روش تحقیق نظري است که با روش تحلیل محتوا و با رویکرد کیفی انجام گرفته است.
ابزار جمع آوري اطالعات ،فیشهاي برداشت شده از کتب گوناگون و از طریق مطالعه کتابخانهاي بوده است.
قلمرو تحقیق ،کلیه منابع اصلی و دست اول و همچنین منابعی بوده است که دیگران به صورت نقد در خصوص
آنها تدوین نموده و به زبان هاي انگلیسی و فارسی بوده است .در این مورد محقق به سراغ منابع اولیه و وکتاب -
ها ،آثار و نوشته هاي دست اولی که به طور مستقیم و غیر مستقیم به موضوع اشاره نموده رفته است .بر اساس
تحلیل منابع ،یافته هاي پژوهش را ارائه داده است و در نهایت این یافتهها را مورد بحث قرار داده است  .شیوه
انتخاب منابع که مبنا تحلیل قرار گرفته است ،عمدتا اصالت منبع  ،موثق بودن و مرجعیت نویسنده یا نویسندگان
بوده است  .همچنین قابلیت دسترسی به منابع نیز وجهه نظر قرار گرفته است  .این تحقیق از لحاظ هدف از نوع
تحقیقات بنیادي است .تحقیق حاضر ضمن آنکه از حالت مسئله پ ژوهی برخوردار است  ،مسئله محور یا سوال
محور است و واجد صبغه موضوع پژوهی نیز میباشد .روش تحق یق به منظور وصول به اهداف  ،روش توصیفی –
تحلیلی است که در آن ضمن توصیف اطالعات جمع آوري شده ،اطالعات نیز مورد تحلیل قرار گرفته است .گرد
آوري اطلالعات با روش کتابخانه اي صورت گرفته است  .در این روش اطالعاتی گردآوري میشود که به لحاظ
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ماهیت کیفیاند و در کنابخانه نگهداري میشوند  .منابع کتابخانه اي مورد استفاده عبارتند از کتاب  ،مقاله و دیگر
آثار مکتوب اعم از کاغذي و الکترونیکی و بخشی از گرد آوري اطالعات در روش مذکور از طریق فیش نویسی
صورت گرفته است  .در شیوه پردازش اطالعات عمدتا از استنتاج یا استدالل استفاده شده است .براي سازماندهی
هرچه بهتر تحقیق بر اساس سواالت اصلی و فرعی ،ابتدا مفهوم شناسی موضوع و سپس بحث تربیت معلم در نگاه
مکاتب فلسفی غرب ونیزبررسی تطبیقی و مقایسه تربیت معلم در این مکاتب مورد بحث قرار میگیرد و در پایان
به جمعبندي و نتیجه گیري بحث میپردازیم.

 .1یافتهها( بحث و بررسی):
فلسفه تربیت معلم در مکتب ایدهآلیسم :این مکتب وظیفه مربی را فقط پرورشدادن و شکوفاساختن
استعدادهاي موجود متربی میداند و نه خلق استعدادهاي جدید .سوق دادن انسان به سوي خداوند ،جستجوي
حقیقت ،رشد ذهنی ،خودشکوفائی و رشد منش از دیگر اهداف تربیتی ایدهآلیستها محسوب میشود
(علوي71: 1167،؛ اوزمن و کراور41 :1151 ، 1؛ شریعتمداري1167 ،؛ اورنشتاین 2و لوین .)2006 ،1بنابراین
پرورش شخصیت معلم از مباحث مطرح شده در این مکتب به شمار میرود .بایستی معلمی را تربیت کرد که در
آن به پرورش استعدادهاي ذاتی  ،بالقوه و نهان او بیش از هر چیز دیگري توجه شود  .معلم مکتب رئالیسم معتقد
است که معلم مسؤول است که دانش آموزان را به فعالیت و تجربه و تعقل وادار کند؛ امکان بحث و انتقاد به ایشان
بدهد و کنجکاوي آنها را برانگیزد .ژان پیاژه ،معتقد است هدف اساسی آموزش و پرورش تربیت انسانهایی است
که قابلیت انجام کارهاي جدید را داشته باشند و فقط آنچه را که سایر نسلها انجام دادهاند تکرار نکنند؛ یعنی
تربیت افرادي خالق ،مبتکر و مکتشف (مایر .)1154 ،برخی از متخصصان نظیر لیپمن ،4مینز 7و کناپ،)1111( 7
اوآ )1110( 5و سیزر )1164( 6معتقدند که چنانچه نظامهاي آموزشی بخواهند مهارتهاي فکري را آموزش دهند،
باید از تأکید بر آموزش دانش و مهارتهاي مجزا ،به تأکید بر به کارگیري دانش و تمرکز عمیق بر تعدادي از
مسائل و موضوعها تغییر موضع دهند (فقیهی .)1156 ،درک موقعیت معلم در چنین مکتبی مستلزم کشف علت
وجودي آن است .
ایدهآلیستها معلم را محور تعلیم وتربیت میدانند .در این مکتب تربیت معلم مدیر و خود محور مد نظر است.
1 -Ozmen&craver
2 -Ornstein
3 -Levin
4- Lipm
5- Minz
6 -Knap
7- Eva
8 -Cizer
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معلم یایستی طوري تربیت شود که بتواند کنترل و نظارت دقیقی بر روند آموزش متربی داشته باشد و الگوي
واقعی دیگران قلمداد شود .اصوال آنها تأکید میکنند که تعلیم و تربیت حقیقی فقط توسط خود فرد تحقق
مییابد (اوزمن و کراور 71 : 1151 ،؛ اورنشتاین و لوین  .) 2006 ،معلم باید به نحوي تربیت شود که شایستگی
آن را داشته باشد تا نماینده خدا در روي زمین باشد .او باید قابلیتهاي فراوان داشته باشد تا قادر باشد به پرورش
عقل و سنت مبادرت ورزد .معلم کسی است که می تواند عقل دانشآموزان را با واقعیتهاي موجود پیوند بزند و
همچنین به پرورش حواس او بپردازد .در واقع ،به جاي آنکه ذهن دانشجو معلمان را به انباري از اطالعات یا به
عبارت دیگر ،ب ه بایگانی از معلومات غیرکاربردي تبدیل کنیم ،در آموزش نوین ،باید مسائل و موضوعهاي خاص و
معین ،مورد تأکید قرار گرفته و سپس در زمینه آنها به تفکر عمیق و خالقانه پرداخته شود .در این شیوه،
مهارتهاي فکرکردن میتواند به معلمان آموزش داده شود .آرمانگرایان تصور می کنند که دانشجومعلمان
موجوداتی متفکر هستند که قادر به جستجوي حقیقت از طریق استدالل و بدست آوردن حقیقت از طریق الهام
هستند.
به طور کلی ،ایدهآلیست ها موافقند که تعلیم و تربیت ،نباید فقط بر رشد ذهنی تأکید کند ،بلکه باید دانشجو
معلمان را تشویق کند تا پرورش قوه تعقل و متمرکز شوند .از نظر ایدهآلیستها ذهن صرفا به منزله عاملی است
که امور حسی و اطالعات را جمعآوري میکند ،طرفداران این مکتب بر این باورند که ذهن این توانائی را دارد که
مفاهیم را از یگدیکر تفکیک کرده طبقه بندي نموده و میان آنها ارتباط بر قرار سازد (مغانیان .)57 :1167 ،به
نظر میرسد که مکتب ایدهآلیسم در صدد است که به تربیت معلمانی بپردازد که داراي ذهنی روشن و مغزي
متفکر باشند که بنوانند با طرح مسائل آموزشی از طریق علمی و مستدل به پرورش قواي ذهنی و عقلی دانشجو -
معلمان مبادرت ورزند .ایدهآلیستها به انسان به عنوان موجودي که تفکر می کند می نگرند و مهم تر از همه این
ها انسان را موجودي میدانند که حیطه تفکر او از پستترین تا باالترین نقطه است (شریعتمداري .)1167 ،بر
اساس این مکتب ،معلم باید فکور و اندیشمند تربیت شود و حیطه تفکر او باید گسترش یابد ،باید خود به تربیت
خویش بپردازد .از آنجا که زبان ابزار مهمی براي ارتباط و تسهیل تفکر است ،لذا معلم تربیت شده درچنین
مکتبی قبل از اینکه به آموزش دیگران بپردازد ،بایستی خود به مهارتهاي زبانی تسلط کامل را پیداکرده باشد و
این امر میسر نیست مگر اینکه درتربیت چنین معلمانی آموزش زبان محور و اساس آموزش راتشکیل دهد .در
واقع ،درسایه پرورش ذهن است که میتوان معلمانی کمالگرا ،کنجکاو ،فعال و خالق تربیت کرد .ایدهآلیستها،
هدف اصلی تعلیم و تربیّت را پرورش روح یا ذهن می دانند (ابراهیم زاده .)1164،معلم در مکتب ایده آلیسم باید
روح و ذهن شاگرد را به عالی ترین صورت ممکن ،کامل سازد (شعاري نژاد.)1167 ،
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روش تربیت :چون در این نظام فکري ،هدف ،پرورش ذهن ،فکر و شخصیت تا عالیترین مرتبه است ،بنا براین
روشی که مربی در تربیت معلم در پیش میگیرد ،بایستی مبتنی بر این هدف باشد.آنها معتقدند مربی باید روشی
را برگزیند که موجب تحریک اندیشه و تفکر شده و بتواند نظم ذهنی خاصی را در متربی ایجاد ناید و روح کل
نگري و تعقل را در متربی پرورش دهد .در واقع آموزش و پرورش ،باید به پرورش دو نوع تفکر (تفکر خالق و تفکر
انتقادي) در تربیت معلم تأکید داشته باشد .تفکر خالق ،یکی از راههاي خلق ایدههایی است که میتوانند به
شکلی ،در جهان خارج به کار گرفته شوند .تفکر انتقادي نیز ،فرایندي پویا ،فعال و همراه با استدالل منطقی است
که در طی آن ،فرد با روشی منظم ،به کاوش و تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته ،عقاید پیچیده را تفسیر نموده و
به شکلی مناسب ،به تشخیص سنجیده و حسابشده دست مییابد (مایرز .)1154 ،از نظر ایده آلیستها ،هر
روشی که در جریان یادگیري بتواند موجب پرورش روح و تقویت ذهن و نیروي تفکر شود ،مورد تایید است .ایده -
آلیستها در این زمینه به روش «دیالکتیک» 1تاکید بیشتري دارند .به عقیده آنها استفاده از روش دیالکتیک که
به صورت بحث و مناظره صورت می گیرد ،در پرورش نیروي تفکر افراد تاثیر فراوان دارد .در این روش ،جریان
بحث و تحقیق و گفتگو به گونهاي ادامه مییابد که طرفین خود به پاسخهاي الزم دست مییابند« .لوئیس آنتز»2
و «دونالد باتلر »1از ایدهآلیست هاي مشهور معاصر ،روش دیالکتیک را اساسیترین شیوه تدریس میدانند.
«کانت» 4فیلسوف مشهور نیز ،روش سقراطی یا دیالکتیک را مورد تاکید قرار میداد و معتقد بود براي پرورش
نیروي تفکر ،باید به شیوه سقراطی عمل نمود (جعفریان یسار .)124 : 1167 ،
معلمی که تربیت میشود بابستی بکوشد با بحثهاي دوسویه و تجزیه و تحلیل ،امکان رشد شخصیت شاگردان را
فراهم سازد  .معلم بایستی طوري تربیت شود که خلق و خوي ،شخصیت و منشی واال و ارزشگرا داشته باشد)

اورنشتاین و لوین  .)2006 ،در این روش ،تال ش بر آن است تا شاگردان به جاي آموختن حقایق و واقعیتها،
بینشی عمیق نسبت به مسایل پیدا کنند و وظیفه معلم تربیت شده این است که این بینش را در آنان ایجاد
نماید .معلم تربیت شده ایدهآلیست باید کسی باشد که به دیدگاهی فرهنگی دست یافته باشد ،او باید شخصی
باشد که نقشهاي گوناگونی را در مجموعهاي از ارزشهایی هماهنگ تلفیق داده باشد .این امر به آن معنی نیست
که معلم در شخصیت متعلم تصرف کند ،بلکه بایستی تالش کند تا چشم انداز معقولی به درون شخصیت خویش
بدست آورد  .ماهیت و شخصیت روحانی متعلم تربیت شده داراي ارزش واالیی است  .به این ترتیب ،کسی که
قرار است به تعلیم دیگران بپردازد ،باید براي متعلم احترام قائل شود و او را یاري دهد تا به تحقق کاملترین حد
شخصیت خویش نایل آید .چون معلم الگو نماینده پخته فرهنگ است ،گزینش و تربیت او کمال اهمیت را دارد.
1جدل ،احتجاج ،استدالل ،مکالمه ،مباحثه و جدل ،روشن کردن مطلبی به وسیله گفتگو (مکالمه) و تعقل ،روش منطقی
2 -Louis Antz
3 -Donald Batler
4 -Kaunt
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معلم تربیت شده باید مظهر ارزشها باشد ،دانشآموزان خود را دوست بدارد و شخصی با انگیزه و پر شور باشد.
معلم تربیت شده این مکتب بایستی بینش ،دانش و رفتاري عالمانه داشته باشد تا بتواند موجب تغییر بنیادین در
طرز تفکر متربیان شود .به عبارت دیگر ایدهآلیستها به سطوح دانش ،نگرش و ر فتار توجه کافی دارند .آنان
معتقدند اگر شاگردي به وظیفه خود به درستی عمل نکند ،بخاطر این است که معلم به رسالت خود به درستی
عمل نکرده است و دانش کافی که سبب تغییر نگرش و رفتار وي شود را در او ایجاد ننموده است (همان- 74 :
 .)71معلمی که قراراست تربیت شود مستحق دریافت دانشی عمیق و پربار است تا بتواند به انتقال صحیح ،علمی
و هوشمندانه دانستههاي خود به متربیان بپردازد .معلم تربیت شده در چنین مکتبی با دانشجو معلم به عنوان
کسی رفتار میکند که هم ار لحاظ اخالقی و هم از لحاظ شناختی ،استعداد بالقوهاي براي رشد دارد .در مجموع
تاکید مربی پرورش قواي ذهنی و تفکر در متربی است.
یکی دیگر از مکاتب مهم فلسفی که در خصوص فلسفه تربیت معلم دیدگاه هاي قابل مالحظه اي دارد  ،مکتب
رئالیسم است.
فلسفه تربیت معلم در مکتب رئالیسم :رئالیسم به عنوان یک مکتب فلسفی ،به واقعیت جهان خارج و پدیده
هاي واقعی وجود در آن توجه دارد(علوي .)1167،مکتب رئالیسم داراي دو شاخه تعقلی و طبیعی است  .براي
درک بهتر فلسفه تربیت معلم دراین مکتب نیز به ترسیم جایگاه معلم در هر دو شاخه رئالیسم تعقلی و طبیعی و
وجوه اشتراک و افتراق آنها پرداخته شده است.
رئالیسم تعقلی :شاخه رئالیسم تعقلی وظیفه مربی را به فعلیترساندن استعدادهاي بالقوه متربی می دانند و
هدف تربیت را نیز رشد شخصیت و زندگی خوب قلمداد می کنند (علوي  )71 : 1167،؛ طرفداران مکتب رئالیسم
تعقلی بر این باورند حق معلم تربیت شده داشتن زندگی خوب است .بنابراین از نظر رئالیستهاي تعقلی شاگرد
استعداد دستیابی به کمال را دارد و معلم بایستی طوري تربیت شود که توانائی این را داشته یاشد که
استعدادهاي بالقوه دانشجو معلمان را از بالفعل به بالقوه تبدیل کند .شناسائی استعدادهاي بالقوه شاگرد ،جهت
دادن و پرورش دادن آنها وظیفه چنین معلمی است .در رئالیسم تعقلی فلسفه تربیت معلم داراي اهداف بلند مدت
بوده و دائمی است به عبارت دیگر طرفداران مکتب رئالیسم تعقلی بر این باورند که تربیت معلم کل نگر بایستی
اساس تربیت معلم باشد .
روش تربیت :معلم در شاخه رئالیسم تعقلی پیرو مکتب گشتالت است که پیوسته ارتباط بخشیدن به کل و جزء
را فراموش نمیسازد و روح کلنگري ،استنباطات و ادراکات کلی را در شاگردان خود تقویت نماید .رئالیستهاي
تعقلی درمورد روشهاي تدریس پیرو مکتب گشتالت هستند و به حلگرایی و رابطه کل و جزء معتقدند .معلم
وظیفه دارد که ازکل شروع کند و سپس به جزئیات بپردازد و رابطه پیوسته بین کل و جزء برقرار شود(همان:
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 .)50طرفداران مکتب رئالیسم تعقلی مدافع تربیت معلمانی هستند که روش قیاسی را در پیش گیرند و معتقدند
بایستی معلم به شیوه قیاسی و کل نگر تربیت شود و بتواند بین کل و جزء به خوبی ارتباط برقرار کند .نگرش
واقعگرایان تعقلی بر مبناي نظریه روان شناسان گشتالت یا«کل گرا» ،قرار دارد .بنابراین تکلیف رعایت معلم
پیوستگی تدریس و حق شاگرد درک رابطه بین کل و جزء است .طرح مسائل کلی براي آشنائی معلمی که قرار
است تربیت شود یک ضرورت محسوب میشود و سپس وقتی که ذهن دانشجو معلم با کلیات آشنا شد و داراي
چارچوب و طرح واره مشخص شد ،آنگاه پرداختن به جزئیات براي درک بهتر موضوع در دستور کار قرار می -
گیرد (مکتب گشتالت)  .شاگرد حق داردکه متوجه شود که معلم چگونه تدریس میکند .معلم در جریان تربیت
باید مهارتهاي «با هم نگري»و«ادراک»را به شاگرد بیاموزد .لذا مطالب درسی باید طوري طرح ربزي و ارائه شوند
که کلیترین و جامع ترین مفاهیم  ،ابتدا معرفی شوند و به دنبال کلیات به مطالب جزئی تر ارائه شوند( رستمی،
 .)125 :1167از دیدگاه رئالیسم تعقلی معلمی که براي آموزش به کالس فرستاده میشود ،بایستی در ابتدا ذهن
متربیان را با مفاهیم کلی آشنا سازد و سپس به ارائه جزئیات بپردازد .یعنی معلمان باید طوري تربیت شوند که
اوال قادر به ایجاد نظم ذهنی فراگیران خود باشند و از طریق ایجاد رابطه دائمی بین کل و جزء ،این نظم ذهنی
بوجود آمده را تقویت کنند
رئالیست تعقلی بر برنامههاي آموزشی سازمان یافته تاکید میکند ،موضوع ،محتوا و دانش را از یکدیگر تفکیک
میکند .به اشیاء کلیتر و انتزاعی تر در باالي سلسله مراتب برنامههاي آموزشی پرداخته و به موضوعات خاص
توجه کرده و موضوعات بی اهمیت را در مراتب بعدي قرار میدهد (ابراهیم زاده .)1164،معلم تربیت شده کسی
است که به سازماندهی انواع مفاهیم ،اندیشهها و موضوعات اخالقی ،سیاسی و اقتصادي در برنامه درسی دانشجو -
معلمان فکر کند .طرح طرح وارههاي کلی ضرورت آموزش دروسی که ذهن دانشجو معلمان را از کل به جزء
سامان دهد .و توجه به درجه بندي کیفی موضوعات آموزشی می تواند به دانشجو معلمان در شکل گیري یهتر
ذهن کمک کند .
واقعگرایان تعقلی معتقدند که در جریان تدریس ،معلم تربیت شده کسی است که باید به اصل پرورش نیروي
تفکر و تعقل در دانشجومعلمان توجه داشته و ارتباط میان مفاهیم از طریق ارائه یک تصویر کلی و استنتاج
جزئیات مد نظر قرار دهد .شاخه رئالیسم تعقلی به منطق و دروسی که باعث پرورش ذهن دانشجومعلمان میشود
و همچنین تفکر عقالنی توجه ویژه دارد .مربیان میتوانند با استفاده از آموزههاي رئالیستی به پرورش واقعی ذهن
دانشجو معلمان بپردازند .مربیان می توانند تفکر عقالنی به عنوان یک ضرورت را به دانشجومعلمان آموزش دهند
(اوزمن و کراور115 –116 :1151 ،؛ شریعتمداري .)1167،بنابراین معلم تربیت شده رئالیسم تعقلی کسی است
که باید دانشآموزان را به فعالیت و تجربه و تعقل وادار کند؛ امکان بحث و انتقاد به ایشان بدهد و کنجکاوي آنها
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را برانگیزد.
واقعگرایان تعقلی وظیفه اصلی معلم را سوق دادن شاگردان به سوي درک و عمل به ارزشهاي ثابت و استواري
میدانند که با طبیعت انسان انطباق و هماهنگی دارند (ابراهیم زاده.)1164،معلم مکلف است که هدایت صحیح
شاگردان واعتالي آنان را برعهده گیرد و شاگرد حق داردکه اهمیت ارزش ها را درک کندکه منطبق بانیازها و
خواستههاي فطري اوست .فلسفه تربیت معلم در راستاي هدایت معلمانی که قرار است تربیت شوند؛ به سوي
درک ارزشهائی ثابت و استوار است تا بتوانند ذهن فراگیران خود را به سوي ارزشهائی سوق دهند که با طبیعت
انسان سازگار است .مکتب رئالیسم شاخه دیگري نیز دارد.
رئالیسم طبیعی :اما شاخه رئالسیم طبیعی وظیفه مربی را شکل دادن به استعدادهاي متربی می داند و هدف
تربیت را نیز رفع نیازهاي جامعه تصور میکند(علوي  .)71 :1167،رئالیستهاي طبیعی معلمی را تربیت شده
میدانند که استعدادهاي او به خوبی شکل گرفته و از چارچوب مشخص و مدونی برخوردار باشد تا بتواند در این
چارچوب مشخص حرکت کند و به روند آموزش دیگران نظم خاصی ببخشد .تربیت معلم با هدف برطرف نمودن
نیازهاي جامعه مد نظر است .بنابراین وظیفه معلم خوب تربیت کردن و حق شاگرد خوب تربیت شدن است.
شاگرد حق دارد که در جامعه موقعیت اجتماعی قابل قبولی داشته باشد و معلم باید زمینه تحقیق این حق را
براي شاگرد فراهم کند.
روش تربیت :معلم در شاخه رئالیسم طبیعی پیرو مکتب رفتارگرائی واتسون است  ،به این صورت که آنان به
درک جزأ اول  ،سپس جزء دوم و الی آخر اهمیت قائلند و نه به درک رابطه کل و جزء  ،لذا تعیین اهداف رفتاري
از نظر آنان اهمیت بسزائی دارد . .طرفداران مکتب رئالیسم طبیعی بر این باورند که تربیت معلم جزء نگر بایستی
اساس تربیت معلم باشد .بنابراین مدافعان شاخه رئالیسم طبیعی بر این باورند که همه جوانب امر را به دقت مورد
سنجش و ارزیابی قرار می دهد و وقتی زمینه درک جزئیات فراهم شد ،به بررسی کلیات می پردازد .به عبارت
دیگر تربیت معلم جزء نگر بر تربیت معلم کل نگر ارجحیت دارد .رئالیستهاي طبیعی معتقدند که معلم مکلف
است که اجزاء را براي شاگرد توضیح دهد و شاگرد حق دارد که رابطه بین اجزاء را درک کند .واقعگرایان طبیعی،
معتقدند که در جریان تدریس معلم باید ،شاگردان را با امور جزئی از طریق مشاهدات عینی و محسوس آشنا
کرده تا به تدریج به قواعد کلی دست یابند .از این رو واقع گرایان علمی یا طبیعی ،روش هاي تدریس را مبتنی بر
نگرش روان شناسان «رفتارگرا» ،قرار می دهند و معتقدند اگر شیوه هاي تدریس بر اساس مشاهده و آزمایش و
تجربه قرار گیرد ،مطلوب تر است (جعفریان یسار.)116:1167،
از سوي دیگر در این شاخه از مکتب رئالیسم ،تربیت معلمانی در دستور کار قرار میگیرد که وظیفه معلم تربیت-
شده را صرفا معرفی ارزشها به شاگردان قلمداد میکند و نه درک ارزشها .واقعگرایان طبیعی معتقدند وظیفه و
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رسالت معلم  ،معرفی ارزشهاي حاکم بر جامعه و سوق دادن شاگردان به سوي این ارزشها است ،به طوري که
شاگردان نیز ارزشمندي ارزش ها را درک کنند (همان .) 71-51 :بنابراین معلم وظیفه دارد که از ارزش تعریف
مناسبی ارائه کند که براي شاگرد قابل درک باشد و شاگرد حق دارد که ارزش ها را درک کند .رئالیستها براین
عقیدهاند که معلمان باید برخی از ارزشها را که به درستی تعریف شدهاند ،اشاعه دهند .آنها بایستی معیارهاي
اساسی اخالقی و زیبا شناسی را تعلیم دهند(قائدي .)110- 111:1166 ،از نظر رئالیستها معلم باید بتواند خود
به عنوان مدل ارزشی عمل نماید (مدل عینی) .او باید شخصی باشد که نقشهاي گوناگونی را در مجموعهاي از
ازرشهاي گوناگون تلفیق داده باشد(گوتک . .)77-77: 1164 ،هدف آموزش و پرورش باید تالش در جهت مواجه
ساختن افراد با واقعیتهاي زندگی باشد و افرادي بار آیند که از زندگی سالم و خوش برخوردار شوند ،روشن و
درست بیندیشند ،و داراي اخالق نیکو و بدن سالم به عنوان یک ارزش باشند باشند(شعاري نژاد.)1167 ،
اشتراکات دو شاخه تعقلی و طبیعی .:طرفداران هر دو شاخه مکتب رئالیسم معتقد هستند که باید به تربیت
معلمی پرداخت که اساس آموزش باشد و بتواند به راهنمائی متربیان مبادرت ورزد .معلم در هر دو شاخه تعقلی و
طبیعی نقش محوري را بازي میکند  ،لذا هر دو شاخه این مکتب معلم محورند و معلم اساس آموزش را تشکیل
می دهد و وظیفه شاگرد صرفا اطاعت و تقلید و الگو برداري از معلم است (علوي .) 71 : 1167،به عبارت دیگر
تربیت معلم معلم محور اساس تفکر هر دو مکتب را تشکیل میدهد..
در هر دو شاخه معلم تربیت شده آگاه میتواند درهر رشته به جاي شرح آنچه درکتاب نوشته شده یا دانشمندان
بیان کرده اند ،شاگردان رامتوجه مسائل سازد و به آنهاکمک کند تا از طریق مشاهده ،آزمایش و مطالعه نظریات
مختلف به چگونگی پیدایش تئوريها ونظریههاي علمی پی برد ،و خود مشخصأ متوجه اینگونه نظریات شدند.
روشهاي آموزشی رئالیستی اکتسابی و آموختنی است .بنابراین ،معلمان باید ضمن کسب آموزشهاي مستمر ،در
زمینهي اصول و فنون و روش هاي تدریس ،امر یاددهی و یادگیري را به منطقیترین صورت انجام دهند( شفیلد
.)1157،در مجموع رئالیستها ،از روشی حمایت میکنند که منجر به خودشکوفایی شود .آنها اعتقاد دارند که
خودشکوفایی ،هنگامی به بهترین صورت حاصل میشود که شاگردان در مورد جهان خارج ،شناخت پیدا کنند .در
نتیجه ،باید واقعیات بر آنها عرضه شود و روش حل مساله میتواند آنان را در راه رسیدن به این هدف کمک
نماید(اوزمن و کراور.)115 – 116 :1151 ،
در هر دو شاخه معلم تربیت شده موظف است از طریق وادارکردن دانشآموز به فعالیت از او بخواهد حقایق را به
یاد بسپارد ،مطالب مختلف را توضیح دهد و مقایسه کند .با کشف و تعبیر و تفسیر روابط ،معانی و مفاهیم تازه
پیدا کند .یعنی پرورش ذهنی فراگیر بایستی در الویت قرار گیرد تا مهارت و دانش را در او تقویت کند .معلم
بایستی فردي حرفهاي باشد .معلم تربیت شده یاید در زمینه ماده درسی و روش تدریس داراي دانش و مهارت
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باشدکه میتوان گفت پرورش کاري حرفهاي است .معلمان باید هم درزمینه هنرها و هم علوم لیبرال از تعلیم
وتربیتی همگانی برخوردار شده باشند .معلمان باید یک متخصص باشند (گوتک.)50 :1164 ،
طرفداران هر دو شاخه بر این باورند که بایستی به تربیت معلمی پرداخت که خود را فارغالتحصیل قلمداد نکند،
پیوسته در حال دانش آموزي باشد ،به مطالعه علوم روز بپردازد ،قادر باشد به تجزیه و تحلیل یافتههاي علوم
رفتاري پرداخته و راهنماي خوبی براي دیگران باشد .معلم باید به عنوان یک راهنماي هوشمند عمل کند تا
دانشآموزان را به سوي مسایل تجربی که در محیط اطراف آنها است سوق دهد .بررسی نظري انگیزهها و عالقه
آنها و به بررسی و حل این مسائل از طریق مشاهدهاي مستقیم و آزمایش تحریک می کند(قائدي.) 110:1166 ،
معلم باید هدایت و راهنماي شاگردان را معلم به عهده میگیرد( رستمی.)125-126 :1167 ،
در هر دو شاخه ،معلم راهنماي شاگرد تلقی می شود و او نیز مانند شاگرد پیوسته باید بر دانش و بینش خود
بیفزاید .معلم باید با بهرهجویی از یافتههاي روانشناسی تربیتی و کودکشناسی در کودکان انگیزه ایجاد نماید .اما
محور همه مسایل آموزشی معلم نیست ،بلکه وي نیز به عنوان عنصري از عناصر آموزش و پرورش ،شرایط یاد
دادن و یاد گرفتن را تسهیل میکند و در این راستا ،از یافتههاي علمی جدید در عرصههاي گوناگون بهره
میجوید و عالوه بر شخصیت اخالقی معلم ،مهارتها و دانشهاي وي نیز داراي اهمیت فراوان است( شفیلد،
 . .)22 : 1157بنابر این تربیت معلم فرهیخته،متخصص ،عالقه مند و با اخالق مد نظر چنین مکتبی است.
در ادامه بررسی مکاتب فلسفی  ،سومین مکتبی که مورد بررسی قرار می گیرد  ،مکتب عمل گرائی
است.
فلسفه تربیت معلم در مکتب پراگماتیسم :شاگرد در این مکتب نقش محوري و اساسی را دارد و علم
بایستی مطابق نظر شاگرد رفتار نماید .دیوئی به عنوان شاخصترین نماینده این مکتب تربیت را بازسازي تجارب
شاگردان میداند .مدرسه باید محل کسب تجربه شاگرد باشد .معلم باید مطابق نیاز ،عالقه ،انگیزه و استعداد
شاگرد عمل نماید(علوي . )57 :1167 ،پراگماتیستها به نقش شاگرد در یادگیري توجه دارند (مایر1154 ،
461:؛ اورنشتاین و لوین  .) 2006 ،معلم باید کاري کند که خود شاگردان در عمل میزان ارزشمند بودن امور را
آزمایش و تجربه نمایند ،بدین صورت که اموري را که در عمل سودمند تشخیص دادند ارزشمند شمارند و در غیر
این صورت فاقد ارزش .معلم حق هدایت و راهنمایی شاگرد در تمامی زمینهها را بر عهده دارد و حق دارد که
تجربه خویش را به نحو مطلوب در اختیار شاگرد قرار دهد (علوي .)57 :1167 ،از آنجا که در این مکتب هر
شاگردي با مجموعه اي از تجربیات و اطالعات قبلی در کالس درس حضور می یابد ،وظیفه معلم این است که
تجربیات و اطالعات غلط قبلی شاگردان را تصحیح کرده و و زمینهاي را فراهم کند تا راه براي کسب تجارب
جدید و صحیح به روي شاگرد باز شود .معلم باید به گونهاي تدریس کند که خود شاگردان فعال باشند و هر چه
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بهتر به کسب تجربه بپردازند .مسائل اساسی مورد نیاز جامعه باید محور اصلی آموزش و پرورش و به عبارتی
دقیقتر محور تعامل معلم و شاگرد باشد.
تربیت معلمی که بتواند عمال براي جامعه سودمند باشد اساس دیدگاه نظري این مکتب را تشکیل میدهد.
تربیت معلمی که در خدمت اهداف جامعه باشد از دیگر محورهاي اساسی تربیت معلم در این مکتب است.
بایستی به تربیت معلمی پرداخته شود که گرهی از گرههاي نظام آموزش و پرورش را باز کند ،به منزله بالی براي
تقویت چنین نظامی تلقی شود نه اینکه بار باشد ،بتواند مشکلی را حل کند نه اینکه مشکل آفرین باشد .تربیت
معلمی که هم خود داراي انگیزه باشد و هم توانائی توجه کافی به انگیزه ،نیاز ،استعداد و عالقه متربیان را داشته
باشد ،در دستور کار تربیت معلم مکتب پراگماتیسم است.
معلم مکتب پراگماتیسم پیوسته درصدد است که به فراگیران کمک کند تا این حقیقت را دریابند و بپذیرند که
همواره قابل تغییر هستند .او باید به نحوي تربیت شود که بتواند به دانشآموزان خود آموزش بدهد که براي
رسیدن به حقیقت و حل مسائل ،روش علمی را به کار ببرند و مسائلی را ترتیب میدهد و مطرح میسازد که حل
و فصل آنها مستلزم تالش شخصی باشد؛ فعالیتهاي یادگیري را آنچنان پیش میبرد که فراگیران مستقیما به
فرآیند تحقیق کشانده شوند و به پژوهش بپردازند (شعارينژاد .)1161 ،چنین معلمی آموخته است تا مسایل و
مشکالت ی که در کالس طرح می شود را با کمک خود فراگیران حل نماید ،؛ فراگیران را طوري تربیت کند تا آنان
خود شخصا مسایل مورد عالقهشان را انتخاب و طبقه بندي کنند و از لحاظ اهمیت و اولویت مورد بحث قرار
دهند .معلم پراگماتیست میداند که یادگیري نمیتواند بدون اشتباه انجام گیرد(دیوئی ،؛1111؛ اورنشتاین و
لوین  .) 2006 ،فلسفه تربیت معلم در این مکتب عمدتا حول محور تربیت معلمی است که به استعدادها ،نیازها،
احساسات ،عالئق  ،پتانسیلها  ،انگیزهها و مهمتر از همه تجارب متربیان توجه ویژهاي بنماید .بایستی مربیان در
طی دوره آموزشی متربیان خود ،زمینه پیدایش چنین تفکري را فراهم کنند.
روش تربیت :پراگماتیستها بر این باورند که یادگیري وقتی رخ میدهدکه یادگیرندگان مسأله راحل میکنند.
معلمانی که با روش حل مسئله آمورش میبینند ،باید در قبال شاگردان خود شکیبا باشند؛ هر چند که اعمال
فشار می تواند دانش آموزان را مجبور کند تا به نتایج فوري دست یابند .از نظر دیویی روش حل مسأله که همان
روش تحقیق است ،بهترین و موثرترین شیوه تعلیم وتربیّت است ،زیرا این روش ،حصول اهداف یادگیري را سریع
تر نموده و دانشآموز خود با فعالیت و با رغبتب به دنبال نتایج تحقیق است .به نظر می رسد اگر معلمان به شیوه
حل مساله تربیت شوند،کارائی بهتري خواهند داشت .از آنجا که محتواي آموزشی باید متناسب با تجارب کنونی
شاگردان و در ارتباط نزدیک و پویا بازندگی آنها انتخاب شود،عملگرایان روش حل مسئله خود را براي انتخاب
محتواي دروس نیزتوصیه میکنند(رستمی .)1160 ،روش تحقیقی حل مسأله ،معلمان را قادر میسازد تا از طریق
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آزمایش و تجربیات عمل بتوانند ،مطالب سودمندي را براي رسیدن به اهداف موردنظر ،بیان نمایند (جعفریان
یسار.)110:1167،
در جریان کسب معرفت  ،معلم باید طوري تربیت شود که به شاگردان کمک کند تا با استفاده از آنجه در گذشته
به دست آمده زمان حاضر ومشکالت آن را بهتر درک کنند و آنچه را در زمان حاضر به دست می آورند وسیله
گسترش تجربه در آینده قراردادند .در جریان کسب معرفت ،مهم به کار افتادن نیروي تفکر است  .حفظ معلومات
و مهارتها؛ فاقد ارزش تربیتی می باشد .بنابر این محیط کالس باید نیروي تفکر شاگردان را تحریک کند واز این
را در کسب معرفت به آن ها کمک نمایید .عالوه براین محیط کالس باید روح دموکراسی را پرورش دهد و عمال
شاگردان را متوجه ارزش فرد و قدرت عقالنی او بنماید (شریعتمداري. )201 -201: 1167 ،از نظر عملگرایان
مهم ترین روش تعلیم وتربیّت ،روش تحقیق وفکرکردن است .به عقیده عمل گرایان معلم بایستی طوري آمورش
ببیند که شاگرد را به تفکّر انتقادي درباره مسائل وادار کند .زیرا فکرکردن روش اصلی تعلیم وتربیّت ویادگیري
است .بنابراین معلم باید کاري کند که خود شاگرد باید در این جریان نقش فعال داشته باشد.
از نظر دیویی معلم نقش راهنما و همکار شاگردان را برعهده دارد .دیویی اعتقاد دارد که معلم تربیت شده نباید
نقش داناي محض که میخواهد دانش خود را منتقل کند ،داشته باشد ،بلکه باید دانشآموزان را از راه فعالیت،
تحقیق و پرورش به تفکر وادارد .معلم تربیت شده کسی است که تفکر و یادگیري را در ذهن دانشآموز رونق می
بخشد .اوست که به ایجاد موقعیتها و ساختن شرایط فعالیت ،کار و تالش دانشآموزان اقدام میکند و شرایط
تجربه مفید را فراهم میسازد ،همواره درصدد است تا فعالیتی نو براي شاگرد با توجه به عالقه و رغبتش فراهم
کند .معلم باید فراگیر را به تفکر وادارد وروح دمو کراسی را در او پرورش می دهد ،شاگردان را تشویق کند که
پیوسته در مقابل مسائل بهتر فکر کنند(نقیبزاده.)1167 ،
از نظر دیویی باید همواره یک ارتباط متقابلی میان دو رکن یاددهنده و یادگیرنده یا همان معلم و دانشآموز
وجود داشته باشد .آنان باید به تبادل تجربه بپردازند و هر دو در حال یادگیري باشند ،هر دو یکدیگر را راهنمایی
و هدایت کنند نه اینکه یکی مجبور به اطاعت و دیگري دستوردهنده باشد .در این ارتباط متقابل ،تعادل ایجاد
میشود ،مسأله به وجود میآید و تفکر منطقی میگردد.معلم باید طوري تربیت شود که سازنده موقعیت هاي
یادگیري براي مسائلی خاص باشد تا حل مسائل مزبورموجب راهنمایی دانش آموزان درفهم بهتر محیط اجتماعی
و طبیعی شان شود .هم معلم و هم دانش آموز باید به جاي پیروي از ساخت سنتی مواد درسی ،متوجه هر گونه
معلوماتی باشند که مفید بود ن آنها در حل مسأله اي خاص که باآن درگیر هستند به ثبوت رسیده است .از نظر
پراگماتیسم  ،وظیفه معلمی که قرار است تربیت شود ،تدریس مواد درسی نیست بلکه  ،تربیت است و لذا نباید
برنامۀ دروس را اصل  ،و کودک را فرع بر آن شمرد  .وظیفۀ معلم ،تحریک و هدایت است معلم باید به دانش آموز
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کمک کند تا با استفاده از تجربه هاي گذشته ،زمان حاضر و مشکالت آن را درک کند و تجربه هاي زمان حال را
وسیلۀ گسترش تجربه در آینده قرار دهدپایه اصلی واساسی درآموزش وپرورش از نظر دیویی شاگرد است ومربی
می بایست متناسب با نیروهاي طبیعی وذاتی طفل محرکه اوغرایز او را متمرکزسازد (دیویی.)41:1171،
در یک کالم فلسفه تربیت معلم در این مکتب به تربیت معلم سودمند ،مشکل گشا ،داراي ذهنی پویا و فعال ،با
انگیزه ومدافع تغییرات مثبت با استفاده از روشهاي علمی خالصه میشود .از نظر این مکتب دیگر تربیت
معلمانی که سالهاي آخر خود را طی میکنند و انگیزهاي بجز کسب مدرک باالتر و دریافت حقوق بیشتر را
ندارند ،توجیهی ندارد .معلم تربیت شده کسی است که پیوسته در حال کسب تجربه و بازسازي تجاربی است که
قبال آموخته است .چنین معلمی از تغییرات مثبت و بهینه استقبال میکند چون تغییر را الزمه پیشرفت می -
پندارد .به نظر می رسد تربیت معلم راهنما ،با تجربه ،فعال ،تعاملگرا و مفید اساس و محور تربیت معلم در این
مکتب است .معلم بایستی طوري تربیت شود که به دانشآموزان اجازه دهد تا مرتکب خطا شوند و پیامد اعمال
خویش را تجربه کنند به این طریق احتمال اینکه دانش آموز خطاهاي خویش را تصحیح کند افزایش مییابد .در
مکتب پراگماتیسم معلم تربیت شده کسی است که به عنوان تکیهگاه به جاي کارگردانی و میدانداري ،یادگیري
فراگیران را هدایت میکند .نقش معلم در درجه نخست راهنمایی متعلمانی است که به مشورت یا کمک نیاز
مندند .بنابراین در فلسفه تربیت معلم پراگماتیسمی ،تربیت معلمانی که یه درک فلسفه بنیادین این مکتب  ،یعنی
درک سودمندي  ،نائل شوند  ،یک ضرورت محسوب می شود.

مکتب اگز یستانسیالیسم از مکاتب فلسفی مهمی است که نکته هاي قابل تاملی در فلسفه تربیت معلم
می توان از آن استخراج کرد.
مکتب اگزیستانسیالیسم .:مکتب ااگزیستانسیالیسم بر پایه اصلی ترین دیدگاه آنی تقدم هستی (وجود)
برماهیت قراردارد (علوي .)1167،در این مکتب معلم باید کاري کند که شاگردان آزادانه ،مستقالنه و خالقانه
دست به انتخاب بزنند  .هدف معلم باید بیدار کردن و شدت بخشیدن به خود آگاهی شاگرد باشد(گوتک : 1164
157-154؛ اورنشتاین و لوین  .) 2006 ،در این مکتب شاگرد محور معلم نبایستی شاگردان را به حضوراجباري
در کالس درس وادار کند و اگر خودشان نخواهند  ،نمره یا امتحانی در کار نیست  .طرفداران این مکتب تاکید
می کنند که مدرسه باید مکان آزادي با شد که همه شاگردان در صورت تمایل و با فراغ بال و بدن هیچ گونه
اجبار و تهدیدي در آن حضور می یابند (علوي  . )11 : 1167 ،تربیت معلمی که از آزادي  ،خالقیت  ،قدرت
انتخاب و استقالل کافی برخوردار باشد اساس دیدگاه نظري این مکتب را تشکیل می دهد .تربیت معلم بدون
هیچگونه تهدید یا فشار و بدون اعمال قانون در این مکتب صورت می گیرد  .دانشجو معلمان هستند که محور
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کار هستند  .آنان تع یین می کنند که نحوه چیستی و چرائی آموزش را تعیین می کنند  .اینکه چر بایستی
آموزش بهتر ببینند و معلمی که قرار است تربیت شود نیز با داشتن انتقال چنین روحیه اي بایستی آموزش
ببینند  .اشتداد آگاهی و خود آگاهی فردي به منظور بهبود انتخابهاي فردي مد نظر است (خلیلی شورینی ،
.)11 : 1156
در مکتب اگزیستانسیالیسم تربیت معلم به کالس درس و مسائل برنامه آموزشی محدود نمی شود .در یک
رابطه مشترک ،معلم و شاگرد براي رسیدن به حقیقت دیالوگ می کنند .معلم شاگرد را در دیالوگ شرکت داده و
او را به شرکت در دیالوگ تشویق می کند .د انش آموز در مکتب اگزیستانسیالیسم نقش یک بازیگر را دارد نه
یک تماشاچی :اما در این نمایش ،به زعم نلر ،نقش اول را معلم ایفا می کند (نلر . ) 1155،معلم از نظر مکتب
اگزیستانسیالیسم باید طوري تربیت شود که به حرفه خود به عنوان یک شغل ننگرد .معلم باید طوري تربیت
شود که قبل از هر چیز به دانش آموز خود به عنوان یک انسان بنگرد .طرفداران این مکتب رمز موفقیت معلم را
در تنظیم گفتگـو براي کشـف حقیقت می دانند.
وظیفه معلم آن است که با آگاهی دادن به شاگردان در مورد ارزشها و تحریک الزم آنان کاري کند که در آنان
ارزشها رشد و مقامی پیدا کنند و آنان به انتخاب مسئوالنه خویش دست بزنند  .معلم وظیفه دارد که شاگردان را
از استعدادهائی که بصورت بالقوه در نهاد آنان وجود دارد  ،آگاه سازد  .به عبارت دیگر یادگیرندگان باید از طریق
کسب آگاهی و پژوهش ،به انتخاب مسئوالنه خویش دست بزنند (خلیلی شورینی  .) 161 : 1156 ،معلم باید
طوري تربیت شود که در مقابل نتایج اعمال خود مسئولیت بپذیرد (گوتک .)1164 ،مسئولیت معلم آن است که
نوعی محیط تربیتی فراهم آورد که آگاهی از گذشته و حال و امکانات آینده را تشویق کند (علوي - 11 : 1167 ،
 .) 12تربیت معلم مسئولیتپذیري که عواقب پذیرش این مسئولیت را میپذیرد از دیدگاههاي مکتب
اگزیستانسیالیسم است.
اساس آموزش شاگرد است و معلم باید به شاگرد در انتخاب و تمایز بین هنجارها و ناهنجاريها نقش راهنما را
داشته باشد  ،لذا بخشی از وظیفه معلم مربوط به ورور در مسائل اخالقی نیز هست (اوزمن و کزاور : 1151 ،
405-407؛ اورنشتاین و لوین  .)2006 ،کارل راجرز معتقد است که معلمان باید خود را بخاطر شاگردان به
خطر اندازند .معلم باید مراقب استعداد و دانش افراد باشد و در راستاي خواسته فراگیر فعالیت نماید .معلم باید
تسهیلکننده آموزش باشد تا به آزادسازي استعداد دانش آموز کمک کند .معلم باید فراگیر را گرامی بدارد ،به او
بها دهد و در او احساس ارزشمندي بوجود آورد .بنابراین اساس فکري این مکتب بر تربیت معلم آگاهی است که
معتقد به ارزششناسی و بایدها و نبایدهاست .تربیت معلم متشخص اساس این دیدگاه فکري است.
تربیت معلمی که دیدگاه ذهنی او متمایل به ارزشهاي دینی باشد ،مد نظر است .در واقع به نظر میرسد که
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تربیت معلمی که پایبند به رعایت اصول و موازین اخالقی باشد از دیدگاههاي اساسی این مکتب در خصوص
تربیت معلم باشد .تربیت معلمی که توانائی تشخیص استعدادهاي بالقوه شاگردان خود را داشته باشد و بتواند
استعدادهاي متربیان خود را در جهت صحیح هدایت کند از دیگر ویژگیهاي تربیت معلم مکتب اگزیستانسیالیسم
به شمار میرود .از سوي دیگر معلم بایستی طوري تربیت شود گه خود توانائی تشخیص استعدادهاي بالقوه و
تبدیل آنها به بالفعل را داشته باشد (شکوفائی استعدادها ) تا بتواند با این اشتداد آگاهی ،دست به انتخابهاي
بهینه بزند و بهتر بتواند تصمیمگیري کند.
این مکتب با تربیت معلم مستبد مخالف است و با تربیت معلمی که صرفا با قصد تنبیه و کنترل متربیان تربیت
شود ،مخالفت میکند زیرا بر این باور است که تربیت معلم تعاملگرا است که می تواند موجب تسهیل یادگیري
میشود .در واقع از دیدگاه چنین مکتبی تربیت معلمی که بجاي کنترل و تنبیه متربیان به تشویق آنان می-
پردازد و آنان را در رسیدن به اهداف آموزشی راهنمائی میکند؛ ارزشمند است .چرا که طرفداران این مکتب
معتقدند که تشویق است که میتواند زمینه تفکر صحیح ،منطقی و هوشمندانه را فراهم کند.

روش تربیت :هستی گرایان معتقدند معلومات یا مهارتها ،هیچگاه قابل انتقال نیستند ،بلکه عرضه میشوند.
معلّم تربیت شده بایدطوري تدریس نماید که شاگرد ،نقش فعالی در جریانیادگیریداشته باشد .معلومات و مطالب
درسی باید ارایه شود ،اما این امر مستلزم آن است که مطالب به عنوان بخشی از وجود معلم در آمده و او معلومات
را به عنوان چیزي که از وجودش صادر می شود به شاگردان ارایه نماید .مارتین بوبر ،1دراین زمینه بیان می -
داردکه معلم باید با موضوع یا مطلبی که تدریس میکند،کامال آشنا باشد .به عقیده هستیگرایان ،تدریس
فعالییتی است که ضمن آن معلم ،معلوماتی معین را به شاگردان منتقل میکند ،اما اگر هدف از تدریس ،انتقال
معلومات یا مهارتها فرض شود ،در این صورت ارزش معلم به عنوان وسیله انتقالدهنده معلومات و ارزش شاگرد
به عنوان دریافتکننده یا محصول این انتقال ،تنزل پیدا میکند (جعفریان یسار.)117:1167،
در مجموع تربیت معلم آگاه ،دانا ،مسئول و معتقد به مسائل اخالقی و تعاملگرا اساس دیدگاه نظري این مکتب
را تشکیل میدهد .معلم تربیت شده کسی است که هویت انسانی خویش را حفظ مینماید .این بدان معنی است
که معلم باید مدام از فرو غلتیدن در موقعیتی که در آن شاگردان بطور ساده بر مبناي سن ،رتبه تحصیلی و
منزلت یا عضویت گروهی تعریف شوند پرهیز کند .معلم شخصی است که نقشهاي سرپرستی ،آموزشی و نظارتی
را بر عهده دارد .نباید اجازه داده شود که هیچ کدام از این روشها رابطه ي (من  -تو ) را که باید بین معلم و
شاگرد وجود داشته باشد مخدوش سازد .محاوره سقراطی روشی مناسبی براي معلمان اگزیستانسیالیست است.
1- Martin Bober
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معلم تالش میکند که متعلم را ترغیب کند تا از طریق سواالتی در خصوص معناي زندگی به حقیقتی شخصی
دست یابد و از این راه موجبات اشتداد آگاهی او را فراهم سازد.

آخرین مکتبی که مورد بررسی قرار می گیرد ،مکتب ناتورالیسم است.
فلسفه تربیت معلم در مکتب ناتورالیسم :در ابن مکتب عوامل راهنماي تربیت م علم در طبیعت قرار داده
شده است و هدایت معلم در پرتو آن صورت میگیرد .معلم تربیت شده موجودي است که از قدرت آزادي ،اختیار
و قدرت انتخاب برخوردار است  .تربیت معلم دیندار و دوستدار طبیعت  ،متفکر ،داراي قدرت آزادي ،اراده و
انتخاب مد نظر این مکتب است  .تعقل و تفکر درتربیت معلم از اهمیت زیادي برخوردار است ،بایستی در تربیت
چنین انسانی از طبیعت الگو گرفت .انسان موجودي است که پتانسیل تربیت شدن را دارد (کامرون 1151 ،؛
اورنشتاین و لوین  .)2006 ،چون اساس تربیت معلم در مکتب ناتورالسیم توجه کافی به طبیعت و نیازهاي
طبیعی است ،لذا در تربیت معلم باید نیازهاي اساسی و طبیعت او محور باید قرار گیرد.
وظیفه معلم و مربی ،مراقبت از رشد طبیعی کودک و شاگرد است به گونهاي که ارزشهاي نهفته در آن به تدریج
به منصه ظهور برسند .نقش مربی کامال به نقش فردي تبدیل میشود که عمدتا نظارت بر مراحل رشد متربی دارد
و هدایتها و نظارتهاي مربی کامال منطبق با طبیعت متربی بایستی باشد (علوي  .)105-106 : 1167 ،در واقع
اساس دیدگاه نظري این مکتب بر این استوار است که بایستی به تربیت معلمی مبادرت ورزید که مراقبت از
طبیعت و رشد متربی را وظیفه مهم خود بداند .تربیت معلمی که طبیعت را الگوي خود قرار میدهد ،مطابق
ارزشهاي دینی و مذهبی تربیت شود و بتواند متربی را با ارزشهاي دینی و مذهبی آشنا سازد ،فکور تربیت شود
و پتانسیل تربیت متربیان فکور و اندیشمند را داشته باشد از دیگر ویژگیهاي بارز تربیت معلم در چنین مکتبی
است.
طرفداران مکتب ناتورالیسم بر این باورند که در تربیت معلم بایستی از طبیعت الگوبرداري کرد  .همانطور که
طبیعت به انسان آرامش را هدیه می کند ،بایستی به تربیت معلمانی پرداخت که توانائی انتقال آرامش را به
متربیان داشته باشند زیرا در سایه چنین آرامشی اشت که آموزش بهینه حاصل میشود و تعامل بهتر و موثرتري
بین مربی ومتربی شکل میگیرد .از سوي دیگر با مالحظه طبیعت انسان سرشار از شادي و نشاط میشود و
احساس آزادي و سرزندگی میکند .می توان چنین استنباط کرد که همانطور که طبیعت میتواند در دادن روحیه
نشاط و شادمانی به انسان فاکتور مناسبی به شمار آید ،بایستی تربیت معلمانی در دستور کار قرار گیرند که ضمن
اینکه در محیطی تربیت شوند که سرشار از تفاهم و درک توام با همدلی است ،بایستی زمینهاي فراهم شود که
این احساس شور و سرزندگی که چنین معلمانی در سایه آن رشد یافتهاند به متربیان منتقل شود .
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روش تربیت  :روش تربیت معلم استقراء است .به عبارت دیگر مربی راهنماي متربی است تا از یک دسته
مشاهدات و آزمایشهاي ساده  ،اندیشه ها و تصورات خود را روشن و متمایز سازد و به درک قوانین طبیعت برسد
(خدیوي زند .) 67 :1147،تربیت معلمی که با روش استقرائی تربیت شود ،یعنی ابتدا به بررسی جزئیات بپردازد و
سپس به یک تصور و درک کلی روشن و مشخص دست یابد ،و بر همین اساس قادر به درک قوانین طبیعت با
توجه به نیازهاي خود باشد ،اساس تربیت را تشکیل میدهد .روسو ( به نقل از زیرکزاده  )121 : 1110 ،می-
گوید:
" طفلی که مطابق دستورات ما تربیت شده باشد ،عادت دارد تمام مسائل را از خودش بخواهد و فقط وقتی به
دیگران مراجعه می ک ند که نقص خود را متوجه شده باشد.وي هر چیز تازه اي را که می بیند  ،بدون سخن گفتن
تماشا می کند؛ بیشتر متفکر است ،کمتر سوال میکند و کنجکاو است روش حل مساله بهترین گزینه است".
در واقع تربیت معلم خودمحور و نه دیگرمحور ،در دستور کار است .تربیت معلمی که با دقت همه جوانب امر را
بررسی میکند و در واقع سعی میکند با الهام از طبیعت خود ساخته تربیت شود ،کمتر به مربی خود تکیه کند و
با تقویت حس کنجکاوي خود به رفع مشکالت خود بپردازد از ویژگیهاي برجسته تربیت معلم در چنین مکتبی
است و پیشنهاد روش حل مساله در تربیت معل م در این مکتب نمونه بارزي از تربیت معلمان فکور ،کنجکاو ،خود-
ساخته  ،خود اتکاء و جسور و با اخالق است .از نظر روسو وظیفه معلم پرورش دادن و به فعلیت رساندن تمام
صفات عالی اخالقی است که در طبیعت شاگردان به صورت بالقوه وجود دارد(علوي )110: 1167 ،روسو تاکید
می کند که خود مربیان بایستی با نیتی پاک و قصدي خالص به امر خطیر تربیت متربیان خود همت گمارند
(روسو .)26 : 1110 ،
معلم تربیت شده مکتب ناتورالیسم کسی است که در درجه اول با طبیعت کامال هماهنگ باشد .چنین معلمی
نقش تربیتی محیط طبیعی رادرک می کند،درطبیعت دخالت نمی کندبلکه باجذر ومد نیروهاي طبیعی هم کاري
میکند .معلمی که در این مکتب تربیت میشود با وقوفی که نسبت به مراحل رشد و نمو طبیعی آدمی دارد،
دانشآموز را مجبور به یادگیري نمیکند بلکه یادگیري را از تحریک او به کاویدن و بالیدن از راه تعامل با محیط
خویش،ترغیب میکند .ثانیا معلم تربیت شده به عنوان عنصري که براي یادگیري دانش آموز عجله این دارد،
فردي صبور ،سهلانگار و بیآزار است؛ چون بر این باور است که دانشآموز موقعی یاد میگیرد که آماده باشد.
معلم درمقام پرورشکار موافق روش کشفی است که طی آن محصل دانش را خود کشف میکند .اگر معلم طوري
تربیت شود که از خودشکیبایی زیادي نشان ندهد ،نمیتواند حقیقت را به متعلم عرضه نماید ،بلکه باید پا پس
بگذارد و شاگرد رابه خوداکتشافی ترغیب نماید .معلم تربیتشده چنین مکتب کودکمداري بر خالف شیوههاي
سنتی انتقال اطالعات به ذهن شاگرد ،به کمک راهبردهاي غیرمستقیم به تدریس میپردازد .با وجود رابطه
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معلم – شاگردي سهلانگارانه و آرام ،یکی از وجوه آموزش و پرورش طبیعتگرایانه ،این است که معلمی که در
این مکتب تربیت میشود بایستی این فرضیه را بپذیرد که کودک داراي فطرتی پاک است که تباهیهاي جامعه
ي فاسد ،سرشت او را نیالوده است .چنین معلمی به نیازها ،غرایز و سائقهاي کودک به عنوان مواد خام براي
تداوم تربیت اعتماد و اتکا میکند تا به تدریج این احساسات به ایدههاي روشن تبدیل شده و مبناي عمل خرد -
مندانه قرار گیرند.
در مجموع میتوان ادعا کرد که طرفداران مکتب ناتورالیسم معتقدند که بایستی به تربیت معلم طبیعتگرا،
صلحجو ،آرام  ،با نشاط ،متشخص ،معتقد به ارزشهاي دینی و مذهبی  ،فکور ،خوداتکاء ،تعاملگرا ،داراي نیتی
پاک و بی آالیش و با اخالق پرداخته شود .طرفداران این مکتب براین باورند که بایستی به تربیت معلمی پرداخت
که مراقبت از طبیعت پاک و بی آالیش متربی وظیفه اصلی او باشد .تربیت معلم راهنما ،ناظر بر فعالیتهاي
متربی ،مدافع روش استقرائی ،خودمحور ،متفکر، ،جستجوگر  ،کنجکاو و عالقمند به بررسی همه جوانب امر از
دیگر ویژگیهاي فلسفی مد نظر این مکتب در چیستی و چرائی تربیت معلم به شمار می رود .چنین به نظر می
رسد که تربیت معلمی که نقش هدایت ،راهنمائی و نظارت متربی را داشته باشد مد نظر است که البته این مهم
بایستی در راستاي توجه به طبیعت متربی سامان داده شود .تربیت معلم دوستدار طبیعت ،متفکر ،داراي قدرت
آزادي  ،اراده و انتخاب مد نظر این مکتب است.
جمع بندي مطالب مریوط به فلسفه تربیت معلم از منظر مکاتب فلسفی در جدول زیر آورده شده است
نام مکتب داللت هاي فلسفه تربیت معلم
ایده آلیسم

تربیت معلم ذهنگرا ،فکور ،منتقد ،منطقی،کنجکاو ،شایسته ،الگو ،داراي بینش،
منش ،و رفتار عالمانه ،منطقی و خودشکوفا و داشتن طرح و برنامه مشخص و
مدون

رئالیسم تعقلی

تربیت معلم واقع گراي کل نگر ،داراي استعداد پرورش یافته و مدون ،هدفدار ،و
قادر به درک ارزشهاي قابل تائید و داشتن طرح و برنامه مشخص و مدون

رئالیسم طبیعی

تربیت معلم واقع گراي جزء نگر ،داراي استعداد شکل گرفته ،داراي اهداف کوتاه
مدت  .در این شاخه وظیفه معلم تربیت شده ،شکلدادن به استعداد هاي جدید
است نه خلق استعداد هاي جدید و داشتن طرح و برنامه مشخص و مدون

پراگماتیسم

تربیت معلم عملگرا  ،الگو ،سودمند ،تجربهگرا ،تغییرپذیر و انعطافپذیر ،ایجاد -
کننده تغییر ،فعال و تعاملگرا مد نظر است .چنین معلمی تربیت میشود تا به
حل مشکالت آموزشی و عاطفی دانشجو معلمان بپردازد و به استعدادها ،نیازها،
احساسات ،عالئق ،پتانسیلها  ،انگیزه ها و مهم تر از همه تجارب آنان توجه
ویژه اي مبذول دارد و داشتن طرح و برنامه مشخص و مدون
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اگزسیتانسیالیسم

تربیت معلم آگاه ،فکور ،منطقی ،خالق ،با استعداد ،آزاد ،راهنما ،الگو ،مسئولیت-
پذیر،تغییرپذیر  ،انعطاف پذیر،هدایت گر و تعاملگرا ،غیررسمی ،بدون تهدید و
فشار ،اجراي قوانین خشک و دست و پا گیر اداري و اعمال قوانین سختگیرانه
و داشتن طرح و برنامه مشخص و مدون

ناتورالیسم

تربیت معلم دوستدار طبیعت ،مراقب رشد طبیعی متربی ،سرشار از شادي و
آرامش ،خودمحور،خود اتکاء ،داراي استعداد خودساخته و خودشکوفا ،کنجکاو،
فکور ،منطقی ،جستجوگر ،تعاملگرا ،تغییر پذیر و انعطاف پذیر ،الگو ،دیندار و
معتقد به ارزشهاي دینی و مذهبی و داشتن طرح و برنامه مشخص و مدون

وجوه تشابه مکاتب فلسفی در خصوص فلسفه تربیت معلم
ا ستعداد معلم تربیت شده فاکتوري است که در تمامی مکاتب فلسفی به آن اشاره شده است .مکتب ایدهآلیسم
معلم تربیت شده را کسی می داند که داراي استعداد خود شکوفا است .شاخه رئالیسم تعقلی بر استعداد پرورش -
یافته معلم تربیت شده و شاخه رئالیسم طبیعی استعداد شکل گرفته وي تاکید میکند .مکاتب پراگماتیسم و
اگزیستانسیالیسم صرفا به ذکر استعداد معلم تربیت شده اکتفا میکنند و حساسیتی بر جنس استعداد ندارند و
مکتب ناتورالیسم هم استعداد خود ساخته معلم تربیت شده را دستمایه اندیشه فلسفی خود قرار داده است .ایده
تربیت معلم فکور ،منطقی،کنجکاو و جستحوگر در مکاتب ایدهآلیسم ،اگزیستانسیالیسم و ناتورالیسم وجود دارد
که البته رنگ و بوي این ایده در مکتب ایدهآلیسم پررنگتر است .فلسفه تربیت معلم الگو وجه اشتراک مکاتب
ایده آلیسم ،پراگماتیسم ،اگزیستانسیالیسم و ناتورالیسم است .مکاتب پراگماتیسم ،اگزیستانسیالیسم و ناتورالیسم
کم و بیش بر تربیت معلم تغییرپذیر ،انعطافپذیر و تعاملگر ا اصرار دارند .تمامی مکاتب فلسفه داشتن طرح و
برنامه مشخص و مدون در تربیت معلم را ضروري قلمداد میکنند.

وجوه تفاوت مکاتب فلسفی در خصوص فلسفه تربیت معلم
در مکتب ایدهآلیسم تربیت معلم فکور ،خالق ،مبتکر ،مکتشف ،منتقد ،ذهن گرا ،منطقی ،داراي فن استدالل،
کل نگر ،کنجکاو ،مدیر ،خود محور و الگو مد نظر این مکتب است .معلمی که در این مکتب تربیت می شود،
وظیفه دارد دانشجو معلمان را به فعالیت ،تجریه ،تفکر و تعقل خالقانه وادار کند .پرورش دادن و شکوفا ساختن
استعدادهاي موجود دانشجو معلمان و رشد منش و شخصیت آنان از دیگر وظایف چنین معلمی است .معلم تربیت
شده کسی است که دانشجو معلمان را طوري تربیت کند که انجام کارهاي نو بپردازند و نه اینکه از دیگران تقلید
کرده و سخنگوي دیگران باشند .در واقع ایجاد ببنش عمیق در آنان و سوق دادن دانشجو معلمان به سوي ارزش
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هاي قابل تایید مد نظر است.در چنین مکتبی معلم تربیت شده شخص بالغی است که توشه اي از معرفت یا
مهارت قابل آموزش را داراست که از طریق آموزش عامدانه می کوشد آن را در اختیار دانشجو معلمان قرار دهد
.معلم تربیت شده نظام ایده آلیستی باید ارتباط گر ماهري باشد  .براي ایجاد ارتباط مؤثر  ،معلمی خوب تربیت
شده است که قادر باشد که کلمات صحیح انتخاب کند  ،سبک مناسب سخن گفتن را به کار برد و از امثله ،
توصیفات و مقایسه هاي مناسب استفاده کند  .وي باید مراقب باشد که تدریس به لفاظی یا موعظه محض تنزل
نکند .معلم تربیت شده ایده آلیسم قادر است به تحلیل مفاهیم وافکار ،ارزیابی نظریات ،ارتباط دادن عقاید در
یک زمینه منطقی ،سیر عقالنی ،تفسیر عقاید و چگونگی ارزش ها مبادرت ورزد  .روشن ساختن مفاهیم ،توانائی
ارزیابی عقاید و کوشش براي کشف راه هاي تازه ،و تعمیم نظریات علمی ،انتخاب روش هاي تربیتی وکوشش براي
گسترش روح فلسفی هدف اساسی معلم تربیت شده

را تشکیل می دهد.

در مکاتب ایده آلیسم و

رئالیسمهمچنین شاگرد با آموزشهاي معلم و شناخت حسی به مرور زمان به کنه آفرینش خود پی می برد و
شخصیت درونی اش شکل میگیرد.
در مکتب رئالیسم تربیت معلم واقع گرا مد نظر است  .این مکتب داراي دو شاخه است که در خصوص تربیت
معلم با یکدیگر اختالفات و اشتراکاتی دارند .در شاخه رئالیسم تعقلی تربیت معلم کل نگر ،منتقد،کنحکاو،
هدایتگروخود شکوفا که توانائی به فعلیت رساندن استعدادهاي بالقوه دانشجو معلمان را داشته باشد مد نظر
است.معلم ترلیت شده این مکتب وظیفه دارد دانشجو معلمان را به سوي ارزشهاي مطلق و قابل تایید سوق دهد
طوري که آنان قادر به سازماندهی مفاهیم ذهنی باشند و دانشجومعلم حق دارد که از زندگی خوب بهرهمند شود.
اما در واقعگرایان طبیعی تربیت معلم جزء نگر مطرح است .معلم تربیت شده کسی است که به معرفی ارزشها به
دانشجومعلمان میپردازد و ارزشهاي تازهاي را خلق نمیکند .وي به شکلدادن استعدادهاي متربی مبادرت می
ورزد و رفع نیاز هاي جامعه در دستور کار او قرار دارد .اما اشتراکات این دو شاخه عبارتند از :تربیت معلم مدیر،
خود محور ،الگو ،روشمدار ،حرفهاي ،فرهیخته ،بااخالق ،کمالگرا ،راهنما و عالقهمند .در مکتب پرگماتیسم معلم
تربیت شده کسی است که بجاي میدانداري به هدایت میپردازد و گاه مقام خود را تا حد یک شاگرد تقلیل می -
دهد .چنین معلمی تالش میکند تا شاگرد از راه فرضیهسازي و آزمایش وخطا ،نظریهپردازي میکند و تبدیل به
یک مشکلگشا براي زندگی آینده خود و همنوعانش میشود .در این مکتب به جهت اهمیت بسیار باالي
شخصیت انسانی ،براي تربیت معلم از طبیعت الگو گرفته میشود .تربیت معلم در این مکتب به نوع نگاه شاگرد -
بستگی دارد؛ یعنی نظام آموزشی در این مکتب مجبور است که مطابق میل و اراده شاگرد به تربیت معلم
مبادرت ورزد .در اگزیستانسیالیسم بعد اخالقی معلم تربیت شده برجستهتر میشود .در این مکتب تالش بر
شکل دهی شخصیت مذهبی با محوریت مسیحی براي شاگرد است .معلم تربیت شده با یک رابطه ( من – تو) و
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از طریق محاوره سقراطی شاگرد به یک حقیقتی شخصی دست مییابد که ممکن است با همه یافتههاي دیگران
متفاوت باشد  .معلمان تربیت شده مکتب اگزیستانسیالیسم عالوه بر نقش فکري ،داراي نقش اخالقی مهمی نیز
هستند  .آنان نقش الگوها و اسوهایی را که شایسته تقلید هستند ،ایفا مینمایند .رابطه سهلانگارانه و بی تکلف
ناتورالیسم محوري تام را از معلم تربیت شده گرفته و او را به یک ناظر مخفی مبدل ساخته است  .او طوري
تربیت شده است که به شکل غیر مستقیم و هدفمند به پرورش شخصیت شاگردش را بر اساس فطرت طبیعی
اش می پردازد.

 .6نتیجه گیري
در مکتب ایدهآلیسم تربیت معلم ذهنگرا ،فکور ،منتقد ،منطقی ،کنجکاو ،شایسته ،الگو ،داراي بینش ،منش،
رفتاري عالمانه و خود شکوفا مد نظر است .در شاخه رئالیسم تعقلی مکتب رئالیسم ،تربیت معلم واقعگراي
کلنگر ،داراي استعداد پرورش یافته و مدون ،هدفدار و قادر به درک ارزشهاي قابل تائید و در شاخه رئالیسم
طبیعی ،تربیت معلم واقعگراي جزءنگر ،داراي استعداد شکل گرفته ،داراي اهداف کوتاهمدت مد نظر است .در این
شاخه وظیفه معلم تربیت شده ،خلق استعدادهاي جدید نیست؛ بلکه شکلدادن به استعدادهاي جدید است .اما در
هر دو شاخه تربیت معلمی که اساس آموزش باشد مد نظر است .در مکتب پراگماتیسم تربیت معلم عملگرا،
سودمند ،تجربهگرا ،تغییرپذیر ،ایجادکننده تغییر ،فعال و تعاملگرا مد نظر است .چنین معلمی تربیت میشود تا
به حل مشکالت آموزشی و عاطفی دانشجو معلمان بپردازد و به استعدادها ،نیازها ،احساسات ،عالئق ،پتانسیلها،
انگیزهها و مهمتر از همه تجارب آنان توجه ویژهاي مبذول دارد .در این مکتب معلم گاه مقام خود را تا حد یک
شاگرد تقلیل میدهد .در مکتب پرگماتیسم شاگرد محور کار است .معلم بجاي میدانداري به هدایت میپردازد
فلسفه تربیت معلم همانند ایدهآلیسم بر اساس نیاز جامعه و مطابق نظرسنجی از شاگردان صورت میپذیرد.
مکتب اگزیستانسیالیسم از مکاتب فلسفی مهمی است که نکتههاي قابل تاملی در فلسفه تربیت معلم میتوان
از آن استخراج کرد .در مکتب اگزیستانسیالیسم تربیت معلم آگاه ،خالق ،آزاد ،راهنما ،مسئولیتپذیر ،انعطافپذیر،
هدایتگر و تعاملگرا مد نظر است .تربیت معلم در چنین مکتبی در محیطی کامال غیررسمی صورت میپذیرد که
در آن از تهدید و فشار ،اجراي قوانین خشک و دست و پا گیر اداري و اعمال قوانین سختگیرانه خبري نیست.
در این مکتب تالش بر شکلدهی و تربیت شخصیت مذهبی معلم با محوریت مسیحی براي شاگرد است و بعد
اخالقی معلم برجستهتر میشود .در مکتب ناتورالیسم تربیت معلم دوستدار طبیعت ،مراقب رشد طبیعی
متربی ،سرشار از شادي و آرامش ،خودمحور ،خوداتکاء ،خودساخته ،کنجکاو ،جستجوگر ،تعاملگرا ،دیندار و
معتقد به ارزشهاي دینی و مذهبی مد نظر است .در چنین مکتبی معلم بایستی طوري تربیت شود که توجه ویژه
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به نیازهاي طبیعی متربی از اولویتهاي کاري او باشد.
ما حصل این تالش نوشتههاي فوق شد بررسی به عمل آمده تنوع و گستردگی دیدگاههاي مکاتب مختلف فلسفی
را در قبال فلسفه تربیت معلم نمایان میسازد .بدیهی است که با دیدي انتقادي و تحلیلی امکان آن نیست که یک
جانبه به طرفداري یک مکتب بر آمد؛ بلکه باید به مجموع نظر انداخت و ضمن برشمردن نکات مثبت و منفی هر
مکتب به طراحی نظامی نسبتا کامل بر آمد .اینکه چرا جامعه آرمانی نیاز به تربیت معلم دارد؟ لذا به نظرمیرسد
که تعلیم و تربیت صحیح در گرو تبیین فلسفه تربیت معلم باشد .حساسیت موضوع از آنجا آشکارتر میشود که
در عصرکنونی نیاز به تربیت معلم و نقشآفرینی صحیح و سازنده او در عرصهها وشئون مختلف زندگی اجتماع
بیش ازهر زمانی حائز اهمیت میباشد و غفلت ازفلسفه تربیت معلم در رشد شتابان تحوالت جوامع بشر ي
خسارتهاي جبرانناپذیري به دنبال خواهدداشت .آینده فلسفه تربیت معلم ناظر به یک رویکرد یادگیرنده
شاگردمحور است که در آن باید دانشجو معلم توانایی درک نقاط قوت و ضعف خود را به عنوان یادگیرنده داشته
باشند .تجارب یادگیري طراحی شده براي کمک به دانشجومعلم براي یکپارچهسازي و پاالیش دانش و بینش
جدید از طریق مقایسه ،ساختگرایی ،القا ،تقلیل و تجزیه و تحلیل است .رویکردهاي تصمیمگیري آگاهانه،
انتقادي ،تفکر خالق و حل مشکل در فلسفه تربیت معلم مهم هستند .روشهاي پیادهسازي این دیدگاه عبارتند
از :بررسی محتوا از طریق اتخاذ استراتژيهاي عملی ،برنامه درسی قابل دسترس و پشتیبانی گسترده از تجربیات
و توجه به ساختار اصلی تربیت معلم.
با اندک تأمل بر این تحقیق در مییابیم که تربیت بهینه معلم که نقش بسزایی در تعلیم و تربیت نوباوگان این
مرز و بوم دارد بدون تبیین فلسفه تربیت معلم ممکن نمیباشد .حتی اگر به محیطهاي مجازي هم نظري
بیافکنیم ارائهکننده آموزشهاي ارایه شده دیجیتالی که در جایگاه معلم قرار می-گیرد نیز نیازمند چیستی و
چرائی تربیت معلم هستند .با نگاهی منتقدانه به نظام آموزشی کشور عزیزمان ایران در مییابیم که تربیت معلم
دستخوش سلیقههاي شخصی یا بهتر بگوییم بیسلیقگیهاي شخصی گردیده است .توجه به فلسفه تربیت معلم
کمتر بوده است .ازیک نماي نزدیک می توان دریافت که موضع نظام تربیت معلم کشوردر هر برهه متأثر از
تغییرهاي سریع سیاسی ناشی ازجابجایی نابهنگام مسئولین آموزش و پرورش کشور ،دست به یک نوآوري بدون
مطالعه و پشتوانهي نظري و علمی زده و در یک زمان کوتاه بدون تحقیق وآزمایش در یک جامعهي آماري
محدود ،اقدام به صدور دستورالعملها و بخشنامههایی نموده که کل کشور را مجبور به تبعیت نموده و مینماید .
چارهاندیشی و تبیین جدي فلسفه تربیت معلم ،تشکیل اپوزوسیونهایی از دلسوزان نظام آموزش ی به ویژه
متخصصان زبده و دلسوز فلسفه تعلیم و تربیت (که تعدادشان هم کم نیست ) در میتواند اقدامی مهم درجهت
اصالح وضعیت موجود فلسفه تربیت معلم قلمداد شود .نویسندگان این مقاله با تأثر از مطالعه نظرات و مقاالت ای ن
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صاحبنظران ،به این نتیجه رسیده اند ،تا مادامی که فالسفه تعلیم و تربیت (نه مسئولین سیاسی آموزش و
پرورش ) توجه ویژهاي در خصوص چیستی و چرائی تربیت معلم ننمایند  ،این سرگشتگی و حیرانی باقی خواهد
بود  .پیشنهاد نگارندگان این مقاله این است که می توان بر اساس نگاهی که دین مبین اسالم و مذهب ناب
شیعی به انسان و خلقت و جهان هستی دارد  ،یک مکتب نظري متکی بر نظریات اسالمی که میتوان آن را
مجموعهاي از ویژگیهاي مثبت تمامی مکاتب بشري از ابتدا تا کنون نامید ،در کانون دایره قرار داد و فلسفه
تربیت معلم رابر اساس آن تدوین نمود  .از آن جا که یک مکتب تمامی اهداف را نیز در بر دارد رسیدن به یک
هدف معین و مشترک کار تعلیم و تربیت راتسهیل مینماید .باید توجه داشته باشیم که تمامی مکاتب فلسفی
غربی نگاهی به یک انسان این جهانی دارند و سعادت بشري را نیز این تعریف دربرمیگیرد .لیکن با تدریس و
بکارگیري مکاتب مختلف جهان درنظام آموزشی محصولی جز یک انسان نائل آمده به اهداف آن مکتب
نخواهدداشت ( .گندم ازگندم بروید جو زجو )  .اما جنس نگاه مکتب تربیتی اسالم به تربیت معلم متفاوت است
 .در مجموع میتوان ادعا کرد که تنها تاکید بر اهمیت فلسفه تربیت معلم و تبیین مراحل و مطلوبیتهاي آن
کافی نیست ،بلکه اهتمام و اراده ستادي در کار بست آنها و به کار بردن شیوهها و ابزارهاي مناسب براي تاثی ر
گذاشتن بر افکار و رفتار آنان ،نقش تعیینکننده دارد .به امید روزي که دلسوزان ،مسئولین و دستاندرکاران
تعیلم و تربیت کشور براي دستیابی به اهداف ایرانی و اسالمی خودمان دست به تدوین جدي فلسفه تربیت معلم
همت گمارند.
Philosophy of teacher education from the view points of philosophical schools
Abstract: In this study, characteristics and patterns of teacher training in the philosophical schools
were studied. A brief look at each of these schools show that teacher training is based on the
teachings and expectations of each of them has certain advantages which might be thought of
looking at school is no longer a limitation. The results indicate that the educational system and the
characteristics are different philosophical schools. Idealism and realism school teacher; axis. The
two school teachers in shaping the work place and in the subsequent character is steering the
student role. Teachers at the school of pragmatism is designed with an emphasis on student need.
Existentialism school teacher and student-centered ethical consideration. Careless and naive
naturalism revolving around the relationship of teacher and Tom turned him into a secret observer
with its strategy of indirect teaching deals. The school, like pragmatism and existentialism, teacher
training student-centered educational system is carried out according to demand. It can be argued
that the world tries, institutional systems of their communities in accordance with the best and most
powerful philosophical schools.
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