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 فلسفیبررسی تطبیقی فلسفه تربیت معلم از دیدگاه مکاتب 

 

  3ابو سعید داورپناه

  8محمد رضا آهنچیان

  0یحیی کاظمی

 

 چکیده 

ها و الگوهاي تربیت معلم در مکاتب فلسفی مورد بررسی قرار گرفت. نگاه مختصري به  در تحقیق حاضر شاخصه

شود، داراي دهد که معلمی که بر اساس تعالیم و انتظارات هر یک از آنها تربیت هر کدام از این مکاتب نشان می

دهد  امتیازات  معینی است که چه بسا از نگاه مکتب دیگر یک محدودیت تصور شود. نتایج بدست آمده نشان می

محور  ؛رئالیسم و الیسمهاید کاتبمعلم در م ها مکاتب فلسفی با یکدیگر متفاوت هستند. که نظام تربیتی و شاخصه

پذیر ها و در تعاقب آن شخصیت فرمانگیري فعالیتمستقیم در شکلمعلم بصورت تربیت  مکتبدو  در این  .است

مکتب در . شودتربیت معلم در مکتب پراگماتیسم با تاکید روي نیاز شاگرد طراحی می الگوي شاگرد نقش دارد.

اتورالیسم تکلف نانگارانه و بیطه سهلبرا .تربیت معلم اخالق مدار  و شاگرد محور مد نظر است اگزیستانسیالیسم

مستقیم به هاي خود غیرمحوریت تام را از معلم گرفته و او را به به یک ناظر مخفی مبدل ساخته که با راهبرد

.در این مکتب هم همانند پراگماتیسم و اگزیستانسیالیسم،  تربیت معلم مطابق خواست نظام پردازد-تدریس می

هاي کند، نظامان ادعا کرد که جهان امروز سعی میتودر مجموع می.پذیرد آموزشی شاگرد محور صورت می

 .ترین مکاتب فلسفی منطبق نمایدنهادي جوامع خود را با بهترین و قوي

  آلیسم، رئالیسم، پراگماتیسم، اگزیستانسیالیسم، ناتورالیسم، فلسفه، تربیت، معلمایده.واژگان کلیدی:

 

 . مقدمه 3

ساز و  گیرد، این مفهوم آنچنان سرنوشت ابعاد زندگی بشر را در بر می تربیت مفهوم عامی است که تمامی شئون و 

اند بویژه تربیت معلم که فرهنگ و نظام و  کننده است که تمامی مکاتب الهی و بشري بدان پرداخته تعیین

 فعل و انفعالی است میان دو قطب سیاسی )مربی و »تعلیم و تربیت:   .سازد یارتباطات اجتماعی را متاثر م

                                                   
دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه علوم تربیتی، زاهدان، دانش آموخته مقطع دکتري فلسفه تعلیم و تربیت  - 1

 aboosaeeddavarpanah@gmail.comایران.

 ahanchi8@um.ac.irدانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، گروه علوم تربیتی، مشهد، ایران  - 2

 yahya_kazemi@yahoo.comیرانزاهدان، ا یتی،و بلوچستان، گروه علوم ترب یستاندانشگاه سدانشیار   - 1
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-172: 1152کاردان و همکاران، اي باشد ) متربی (، که مسبوق به اصلی، و متوجه به هدفی و مستلزم طرح نقشه

فرمایند: دانش را از دانشمندان یاد بگیرید و آن را به برادران خود بیاموزید، همچنانکه می (باقر )ع م (. اما177

(. تربیت ایجاد کردن یا فعلیت بخشیدن هر نوع کمالی است 15:  1علما به شما یاد داده اند)المحجت البیضا، جلد 

-1164زاده، انسان مطلوبیت و ارزش داشته باشد وتربیت معلم نقطه آغاز چنین تربیتی است )ابراهیم که در مورد

ایجاد نیاز است . هنر معلم ایجاد طلب است نه پاسخ به طلب، تشنه کردن ذهن است و نه سیراب کردن آن(. 15:

طرح مسأله است، نه حل مسأله،خلق  . پاسخ به نیاز، نامتعادل ساختن ذهن است و نه متعادل کردن آن نه

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  .

ها مشروط برآنکه موضوع مناسب،روش مناسب، زبان و ابزارمناسب  و موقعیت مناسب را براي این آموزش

ا و تاکیدات به عمل آمده  در این ه(. اهمیت تربیت معلم  و توصیه1167)لطف آبادي، بشناسیم و به کارگیریم

اي معلمان را زمینه، لزوم توجه به اصالح  نظام هاي تربیت معلم و اتخاذ تدابیر منطقی براي بهبود تربیت حرفه

(.  فلسفه تشکیل تربیت معلم داشتن نظام درست 11: 1167الزام آور ساخته است )امام جمعه و مهر محمدي، 

علم بوده است. تربیت معلم امري ملی است و برنامه ریزي آن باید بصورت متمرکز علمی،هماهنگ و فعال تربیت م

هاي دانشگاهی به اندازه تربیت معلم نیست. اهمیت انجام شود، زیرا از نظر اقتصادي بازده هیچ یک از برنامه

ن توفیقی حاصل ها چنینوآوري در نظام تربیت معلم به حدي است که اگر فرصت را از دست بدهیم،شاید تا مدت

( یکی از قلمروهاي نظري اثرگذار 1161آبادي و نوروزي )(. به زعم بختیار نصر152-157:  1177نشود )مرعشی،

در فلسفه آموزش و پرورش، معلم و کار او یعنی آموزش است. در همین رابطه یکی از مسایل جدي در این رشته، 

انجام تحوالت اساسی در فلسفه تربیت معلم به عنوان زیر بناي  ورود به بحث آموزش معلم است. از این رو اقدام به

فلسفه تربیت معلم به معناي  .توسعه و برپایه نیازهاي  امروز و تجربه هاي جهانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است

ع ها جوامبررسی افکار و اندیشه ،عشق به چیستی و چرائی معقول و منطقی تربیت معلم»واقعی کلمه به معنی 

، اهداف ، برنامه و محتواهاي اهداف آموزشی و درسی و تعامل دو جانبه ها، روش، مبانیمختلف با توجه به اصول

بین مربی و دانشجو معلم است که در شرایط مناسب به بررسی سطوح دانش ، نگرش و رفتار متقابل بین این دو 

 ،مهم و دشوار مورد توجه فالسفه و اندیشمندان بوده  آموزش و پرورش از دیر باز به عنوان یک موضوع .می پردازد

اهداف  .هاي قدیمی و گذشته و مکاتب فلسفی گوناگون همواره مورد احترام و ستایش بوده استمعلم در فرهنگ

شود. کلی فلسفه تربیت معلم در توسعه فرد و حفظ یک جامعه متحد، دموکراتیک، مترقی و منظم خالصه می

ها ما سال .باره تربیت معلم با یکدیگر متفاوت و داراي نقاط چالش انگیز متعددي است فی دردیدگاه مکاتب فلس

ایم. عدم توجه کافی در مکاتب فلسفی  براي نظام فاقد نظام آموزشی تربیت معلم با یک فلسفه دقیق و روشن بوده
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کردن این خال به بررسی فلسفه  رساند؛  لذا محقق قصد دارد که براي پرآموزشی کشور، وجود یک خالء را می

 تربیت معلم در مکاتب فلسفی بپردازد. 

 

 . مبانی نظري مقاله8

، چنین موجودي براي رود بدون تردید انسان اشرف و افضل مخلوقات و کانون محوري جهان خلقت به شمار می

است. تحقق این هدف و هدفی متعالی، یعنی رسیدن به کمال مطلق و خوشبختی  و سعادت واقعی آفریده شده 

-اي که به آموزش دیگران میباشد. حال اگر تربیت انسان فرهیخته شدن انسان در گرو تربیت صحیح میکامل

پردازد مد نظر باشد ، اهمیت موضوع را دو چندان می کند  اگر این انسان فرهیخته اي را که قرار است تربیت 

منظورازفلسفه تربیت معلم .  انسانی نیاز به فلسفه داردشود معلم فرض کنیم ، دراین صورت تربیت چنین 

. لذا براي تربیت چنین انسانی چنین موجود متفکري نیاز به تربیت شدن دارد.  چیستی وچرائی تربیت معلم است

اي نیازمند وجود دلیل و یافتن پاسخی مناسب براي علت وجودي نیاز به طرح و برنامه هست. تدوین چنین برنامه

ست. براي یافتن چنین پاسخی نیازمند اندیشیدن در زمینه چیستی و چرائی تربیت است.کاوش ر زمینه آن ا

هاست و ما این تدوین را فلسفه تربیت می نامیم و چون تنها چیستی و چرائی مستلزم تدوین ریشه اي علت

، لذا به نظر می رسد که این انسان که دتواند به تربیت دیگران بپردازد که توانائی تعلیم را نیز داشته باشانسانی می

اي و ، لذا تربیت معلم نیازمند تدوین ریشهوظیفه تربیت دیگران به دوش او گذاشته شده است ، معلم باشد

، بنیادین پاسخ به سواالتی در زمینه چیستی و چرائی تربیت معلم است و علت تربیت چنین انسانی به عنوان معلم

 شود.میده میفلسفه تربیت معلم نا

، بسته به هرگاه سخن از یک نظام آموزشی برگرفته از مکتب فلسفی و نظام فکري خاصی به میان می آید

 متفاوت(  شاگرد –ي تعامل و ارتباط بین دو عنصر اصلی تعلیم و تربیت )معلم ایدئولوژي آن مکتب بالطبع نحوه

 عناصر سایر محوریت یعنی سوم شکل یا شاگرد محوریت به گاهی و معلم محوریت به گاه تفاوت این.  بود خواهد

 بر کدام هر گذارياثر میزان و شاگرد و معلم جایگاه و نقش کدام هر در که گرددمی منتهی درسی محتواي مانند

ی متفاوت خواهد بود .در این مقاله سعی بر آن شده است که ضمن انسان شخصیت گیريشکل میزان و نحوه

ها که تأثیرات قابل هاي فکري مطرح ایسم، میزان و نحوه ي تعامل شان را در نظام تربیت معلم فلسفهواژه  تبیین

هاي آموزشی رسمی و غیر رسمی در کشورهاي مختلف داشته است را مورد بررسی گیري نظامتوجهی بر شکل

وجود ارتباط معلم و شاگرد در قرار داده و در نهایت بهترین تعامل را مد نظر قرار داده و ضمن مقایسه با وضعیت م

در این بخش، آموزش و پرورش از دیدگاه مکاتب فلسفی تعلیم  کشور ایران به یک نتیجه گیري کلی دست یابیم.

 گیرد. و تربیّت مورد بررسی قرار می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

720 

 ها. مرور پیشینه0

آموزشی تربیت معلم با یک ها فاقد نظام اند، اما سالگرچه مکاتب فلسفی آموزش وپرورش ازدیرباز وجود داشته 

ایم . وضعیت تربیت معلم امروزي درجهان، ما را با این مسئله مواجه ساخته که اگر فلسفه دقیق و روشن بوده

اي  براي تربیت معلم دارند، پس چرا از آراء تربیتی و فلسفی این  فلسفی راهبرد مناسب و سازنده مکاتب موجود

-ین همه مشکالت عدیده در مسیر تربیت معلم چیست؟ شواهد نشان میمکاتب بهره کافی برده نشده است؟ ا

معلم  یتخود به فلسفه ترب ياز منظر یک و هر یچیدهمعلم پ یتترب يبرا يا نسخه یکهر یمکاتب فلسف دهند که

در . نشده است ی، توجه کافبا توجه به آراء مکاتب فلسفی معلم یترسد به فلسفه تربیاند، اما به نظر میستهنگر

نویسندگان این مقاله رابه پژوهش وکنکاش  ،واقع در چیستی و چرائی تربیت معلم خالئی وجود دارد و همین خأل

پس ازمطالعات اولیه دریافتیم که بررسی تطبیقی فلسفه تربیت معلم در مکاتب فلسفی  تاکنون مورد  .واداشت

قوله فلسفه تربیت معلم بتواند راهگشائی براي دست پژوهش قرار نگرفته است و از آنچا که شاید بررسی تطبیقی م

هاي هاي آتی تربیت معلم ) با توجه به علتهاي برنامهاندرکاران نظام آموزش و پرورش بوده و آنان را در زمینه

 هاي مکاتب فلسفییدگاهد ینب اي یسهتا مقا کنیم یر پژوهش حاضر تالش م، لذا ددبنیادین آن( یاري نمای

 یم.معلم انجام ده یتفلسفه ترب يها و برنامه یندافر یرامونپ

 

  شناسی مطالعهروش . 4

. انجام گرفته است تحلیل محتوا و با رویکرد کیفیاین روش تحقیق از نوع روش تحقیق نظري است که با روش  

.  بوده استاي کتابخانهو از طریق مطالعه هاي برداشت شده از کتب گوناگون ابزار جمع آوري اطالعات، فیش

قلمرو تحقیق، کلیه منابع اصلی و دست اول و همچنین منابعی بوده است که دیگران به صورت نقد در خصوص 

-کتابودر این مورد محقق به سراغ منابع اولیه و  آنها تدوین نموده و به زبان هاي  انگلیسی و فارسی بوده  است.

بر اساس و غیر مستقیم به موضوع اشاره نموده رفته است. ها، آثار و نوشته هاي دست اولی که به طور مستقیم 

ها را مورد بحث قرار داده است . شیوه تحلیل منابع، یافته هاي پژوهش را ارائه داده است و در نهایت این یافته

ن انتخاب منابع که مبنا تحلیل قرار گرفته است، عمدتا اصالت منبع ، موثق بودن و مرجعیت نویسنده یا نویسندگا

. همچنین قابلیت دسترسی به منابع نیز وجهه نظر قرار گرفته است . این تحقیق از لحاظ هدف از نوع بوده است

ژوهی برخوردار است ، مسئله محور یا سوال     . تحقیق حاضر ضمن آنکه از حالت مسئله پتحقیقات بنیادي است

 –یق به منظور وصول به اهداف ، روش توصیفی . روش تحقباشدمحور است و واجد صبغه موضوع پژوهی نیز می

، اطالعات نیز مورد تحلیل قرار گرفته است .گرد تحلیلی است که در آن ضمن توصیف اطالعات جمع آوري شده

شود که به لحاظ آوري میاي صورت گرفته است . در این روش اطالعاتی گردآوري اطلالعات با روش کتابخانه
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اي مورد استفاده عبارتند از کتاب ، مقاله و دیگر شوند . منابع کتابخانهابخانه نگهداري میاند و در کنماهیت کیفی

آثار مکتوب  اعم از کاغذي و الکترونیکی و بخشی از گرد آوري اطالعات در روش مذکور از طریق فیش نویسی 

. براي سازماندهی ده شده استصورت گرفته است . در شیوه پردازش اطالعات عمدتا از استنتاج یا استدالل استفا

هرچه بهتر تحقیق بر اساس سواالت اصلی و فرعی، ابتدا مفهوم شناسی موضوع و سپس بحث تربیت معلم در نگاه 

گیرد و در پایان  مکاتب فلسفی غرب  ونیزبررسی تطبیقی و مقایسه تربیت معلم در این مکاتب مورد بحث قرار می

 پردازیم.  بندي و نتیجه گیري بحث میبه جمع

 

 ها) بحث و بررسی(: . یافته1

ساختن شکوفادادن و وظیفه مربی را فقط پرورشاین مکتب  آلیسم:فلسفه تربیت معلم در مکتب ایده

 يجستجو ،. سوق دادن انسان به سوي خداوندداند و نه خلق استعدادهاي جدیداستعدادهاي موجود متربی می

شود ها محسوب میآلیستو رشد منش از دیگر اهداف تربیتی ایدهشکوفائی ی، خودرشد ذهن یقت،حق

بنابراین  (.2006 ،1و لوین 2؛ اورنشتاین1167؛ شریعتمداري، 41: 1151،  1اوزمن و کراور؛ 71: 1167)علوي،

رود. بایستی معلمی را تربیت کرد که در پرورش شخصیت معلم از مباحث مطرح شده در این مکتب به شمار می

، بالقوه و نهان او بیش از هر چیز دیگري توجه شود . معلم مکتب رئالیسم معتقد ه پرورش استعدادهاي ذاتیآن  ب

آموزان را به فعالیت و تجربه و تعقل وادار کند؛ امکان بحث و انتقاد به ایشان است که معلم مسؤول است که دانش

هایی است  هدف اساسی آموزش و پرورش تربیت انسان ، معتقد استبدهد و کنجکاوي آنها را برانگیزد. ژان پیاژه

اند تکرار نکنند؛ یعنی  ها انجام داده که قابلیت انجام کارهاي جدید را داشته باشند و فقط آنچه را که سایر نسل

(، 1111) 7و کناپ 7، مینز4(. برخی از متخصصان نظیر  لیپمن1154تربیت افرادي خالق، مبتکر و مکتشف )مایر، 

هاي فکري را آموزش دهند،  هاي آموزشی بخواهند مهارت ( معتقدند که چنانچه نظام1164) 6( و سیزر1110) 5اوآ

کارگیري دانش و تمرکز عمیق بر تعدادي از  هاي مجزا، به تأکید بر به باید از تأکید بر آموزش دانش و مهارت

در چنین مکتبی مستلزم کشف علت  (. درک موقعیت معلم1156ها تغییر موضع دهند )فقیهی،  مسائل و موضوع

 وجودي آن است . 

و خود محور مد نظر است.  یرمعلم  مد یتمکتب ترب ین. در ادانندیم یتوترب  یممعلم را محور تعل هاآلیستایده

                                                   
1 -Ozmen&craver 

2 -Ornstein 
3  -Levin 

4- Lipm 

5- Minz 

6 -Knap 

7- Eva 

8 -Cizer 
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 يو الگو باشدداشته  یبر روند آموزش مترب یقیت دقرکه بتواند کنترل و نظا شود یتترب يطور یایستیمعلم 

فقط توسط خود فرد تحقق  یقیحق یتو ترب یمکه تعل کنند یم یدقلمداد شود. اصوال آنها تأک نیگراد یواقع

 یستگیشود که شا یتترب يبه نحو ید(. معلم با 2006،  ینو لو  یناورنشتا ؛71:  1151)اوزمن و کراور ،  یابد یم

فراوان داشته باشد تا قادر باشد به پرورش  هايقابلیت یدآن را داشته باشد تا نماینده خدا در روي زمین باشد. او با

 و بزند پیوند موجود هايواقعیت با را آموزاندانش عقل تواند عقل و سنت مبادرت ورزد. معلم کسی است که می

در واقع، به جاي آنکه ذهن دانشجو معلمان را به انباري از اطالعات یا به . بپردازد او حواس پرورش به همچنین

هاي خاص و  ه بایگانی از معلومات غیرکاربردي تبدیل کنیم، در آموزش نوین، باید مسائل و موضوععبارت دیگر، ب

معین، مورد تأکید قرار گرفته و سپس در زمینه آنها به تفکر عمیق و خالقانه پرداخته شود. در این شیوه، 

 دانشجومعلمان که کنند می تصور گرایانآرمان تواند به معلمان آموزش داده شود.کردن میهاي فکر مهارت

 الهام طریق از حقیقت آوردن بدست و استدالل طریق از حقیقت جستجوي به قادر که هستند متفکر موجوداتی

 هستند.

جو ها موافقند که تعلیم و تربیت، نباید فقط بر رشد ذهنی تأکید کند، بلکه باید دانش آلیست طور کلی، ایده  به 

 تبه منزله عاملی اسصرفا  ها ذهنآلیستاز نظر ایده متمرکز شوند.پرورش قوه تعقل و را تشویق کند تا  معلمان

طرفداران این مکتب بر این باورند که ذهن این توانائی را دارد که  ،کندآوري میعات را جمعکه امور حسی و اطال

(. به 57: 1167، )مغانیان قرار سازدها ارتباط بر و میان آن نموده بندي طبقهاز یگدیکر تفکیک کرده  مفاهیم را 

صدد است که به تربیت معلمانی بپردازد که داراي ذهنی روشن و مغزي در آلیسمرسد که مکتب ایدهنظر می

-متفکر باشند که بنوانند با طرح مسائل آموزشی از طریق علمی و مستدل به پرورش قواي ذهنی و عقلی  دانشجو

این همه از تر و مهم نگرند یم کند یکه تفکر م يبه انسان به عنوان موجود  هاآلیستیدها .معلمان مبادرت ورزند

(. بر 1167نقطه است )شریعتمداري،  ینتا باالتر ینترتفکر او از پست یطهکه ح دانندیم يها انسان را موجود

یابد، باید خود به تربیت  گسترشباید  مکتب، معلم  باید فکور و اندیشمند تربیت شود و حیطه تفکر  او یناساس ا

 ینشده درچن یتمعلم ترب است، لذا تسهیل تفکر مهمی براي ارتباط و خویش بپردازد. از آنجا که زبان ابزار

باشد و  یداکردهپ تسلط کامل را یزبان هايخود به مهارت یستیبپردازد، با یگرانبه آموزش د ینکها قبل از یمکتب

. در دهد یلآموزش زبان محور و اساس آموزش راتشک یمعلمان ینچن یتدرترب هینکمگر ا نیست یسرامر م ینا

ها، آلیستایده .خالق تربیت کرد و فعال کنجکاو، گرا، توان معلمانی کمال واقع، درسایه پرورش ذهن است که می

ایده آلیسم باید  (. معلم در مکتب1164)ابراهیم زاده، هدف اصلی تعلیم و تربیّت را پرورش روح یا ذهن می دانند

 (.1167)شعاري نژاد،  روح و ذهن شاگرد را به عالی ترین صورت ممکن، کامل سازد
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براین  ترین مرتبه است، بنا عالیتا  و شخصیت  ذهن، فکرچون در این نظام فکري، هدف، پرورش  روش تربیت:

آنها معتقدند مربی باید روشی .باشدمبتنی بر این هدف بایستی گیرد،  در پیش می مربی در تربیت معلمروشی که 

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 

توانند به  هایی است که می هاي خلق ایده تأکید داشته باشد. تفکر خالق، یکی از راه انتقادي(  در تربیت معلم

شکلی، در جهان خارج به کار گرفته شوند. تفکر انتقادي نیز، فرایندي پویا، فعال و همراه با استدالل منطقی است 

ید پیچیده را تفسیر نموده و که در طی آن، فرد با روشی منظم، به کاوش و تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته، عقا

ها، هر از نظر ایده آلیست (.1154یابد )مایرز،  شده دست می به شکلی مناسب، به تشخیص سنجیده و حساب

-روشی که در جریان یادگیري بتواند موجب پرورش روح و تقویت ذهن و نیروي تفکر شود، مورد تایید است. ایده

ها استفاده از روش دیالکتیک که تاکید بیشتري دارند. به عقیده آن 1«کدیالکتی»ها در این زمینه به روش آلیست

گیرد، در پرورش نیروي تفکر افراد تاثیر فراوان دارد. در این روش، جریان به صورت بحث و مناظره صورت می

« 2ئیس آنتزلو»یابند. هاي الزم دست مییابد که طرفین خود به پاسخاي ادامه میبحث و تحقیق و گفتگو به گونه

دانند. ترین شیوه تدریس میآلیست هاي مشهور معاصر، روش دیالکتیک را اساسیاز ایده« 1دونالد باتلر»و 

داد و معتقد بود براي پرورش فیلسوف مشهور نیز، روش سقراطی یا دیالکتیک را مورد تاکید قرار می 4«کانت»

 (.124:  1167یسار ،  نیروي تفکر، باید به شیوه  سقراطی عمل نمود )جعفریان

هاي دوسویه و تجزیه و تحلیل، امکان رشد شخصیت شاگردان را  وشد با بحثشود بابستی بکی که تربیت میمعلم

 (گرا داشته باشد. معلم بایستی طوري تربیت شود که خلق و خوي، شخصیت و منشی واال و ارزشفراهم سازد

ها،  ش بر آن است تا شاگردان به جاي آموختن حقایق و واقعیتدر این روش، تال(. 2006،  ینو لو  یناورنشتا

و وظیفه معلم تربیت شده این است که این بینش را در آنان ایجاد  بینشی عمیق نسبت به مسایل پیدا کنند

او باید شخصی  ،گاهی فرهنگی دست یافته باشدباید کسی باشد که به دید لیستآهایدتربیت شده  معلم  نماید.

این امر به آن معنی نیست  .هایی هماهنگ تلفیق داده باشداي از ارزشهاي گوناگونی را در مجموعهباشد که نقش

تالش کند تا چشم انداز معقولی به درون شخصیت خویش  ، بلکه بایستیکه معلم در شخصیت متعلم تصرف کند

کسی که ، داراي ارزش واالیی است . به این ترتیب شدهتربیت  بدست آورد . ماهیت و شخصیت روحانی متعلم

ترین حد و او را یاري دهد تا به تحقق کامل  باید براي متعلم احترام قائل شود قرار است به تعلیم دیگران بپردازد،

. او کمال اهمیت را دارد و تربیت ، گزینشچون معلم الگو نماینده پخته فرهنگ است . شخصیت خویش نایل آید
                                                   

 گفتگو )مکالمه( و تعقل، روش منطقیجدل، احتجاج، استدالل، مکالمه، مباحثه و جدل، روشن کردن مطلبی به وسیله 1

2 -Louis Antz 

3 -Donald Batler 
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 .را دوست بدارد و شخصی با انگیزه و پر شور باشدخود آموزان ، دانشها باشدباید مظهر ارزش تربیت شده معلم

در  یادینبن ییرعالمانه داشته باشد تا بتواند موجب تغ يدانش و رفتار ینش،ب یستیبا این مکتب شده یتمعلم ترب

دارند. آنان  کافی توجه فتار ر و نگرش ،به سطوح دانش هاآلیستیدها یگربه عبارت د شود. یانطرز تفکر مترب

 یاست که معلم به رسالت خود به درست این بخاطر ،عمل نکند یخود به درست یفهبه وظ يمعتقدند اگر شاگرد

-74ننموده است )همان:  یجادشود را در او ا ينگرش و رفتار و ییرکه سبب تغ یعمل نکرده است و دانش کاف

 یعلم یح،و پربار است تا بتواند به انتقال صح یقعم یدانش یافتشود مستحق در یتکه قراراست ترب ی(. معلم71

دانشجو معلم به عنوان  ی بامکتب ینشده در چن یتترب معلمبپردازد.  یانخود به مترب هايو هوشمندانه دانسته

. در مجموع اي براي رشد داردد بالقوه، استعداکند که هم ار لحاظ اخالقی و هم از لحاظ شناختیکسی رفتار می

 .است یو تفکر در مترب یذهن يپرورش قوا یمرب یدتاک

یکی دیگر از مکاتب مهم فلسفی که در خصوص فلسفه تربیت معلم دیدگاه هاي قابل مالحظه اي دارد ، مکتب 

 رئالیسم است.

 یدهجهان خارج و پد یتبه واقع ی،مکتب فلسف یکبه عنوان  یسمرئال فلسفه تربیت معلم در مکتب رئالیسم:

 ي. برا است یعیو طب یدو شاخه تعقل يدارا یسممکتب رئال (.1167ي،وجود در آن توجه دارد)علو یواقع يها

و  یعیو طب یتعقل یسممعلم در هر دو شاخه رئال یگاهجا یمبه ترس یزمکتب ن ینمعلم درا یتدرک بهتر فلسفه ترب

 .وجوه اشتراک و افتراق آنها پرداخته شده است

و  دانند یم یبالقوه مترب يرساندن استعدادهایترا به فعل یمرب  یفهوظ یتعقل رئالیسم شاخه  رئالیسم تعقلی:

 یسمطرفداران مکتب رئال ؛( 71:  1167، يعلو)کنند  یخوب قلمداد م یو زندگ یترشد شخص یزرا ن یتهدف ترب

هاي تعقلی شاگرد بنابراین از نظر رئالیست .خوب است یشده داشتن زندگ یتباورند حق معلم ترب ینبر ا تعقلی

که  یاشدرا داشته  ینا یشود که توانائ یتترب يطور یستیاستعداد دستیابی به کمال را دارد  و معلم با

بالقوه شاگرد، جهت  ياستعدادها یکند.  شناسائ یلبالقوه دانشجو معلمان را از بالفعل به بالقوه تبد ياستعدادها

اهداف بلند مدت  يمعلم دارا یتفلسفه ترب یتعقل یسمرئالوظیفه چنین معلمی است. در  هاپرورش دادن آن ودادن 

 یستیبا کل نگرمعلم  یتباورند که ترب ینبر ا یتعقل یسمطرفداران مکتب رئال به عبارت دیگر است یبوده و دائم

 معلم باشد .  یتاساس ترب

به کل و جزء  یدنارتباط بخش یوستهمکتب گشتالت است که پ یروپ یتعقل یسممعلم در شاخه رئال ش تربیت:رو

 هاي. رئالیستیدنما یترا در شاگردان خود تقو ی، استنباطات و ادراکات کلينگرسازد و روح کلیرا فراموش نم

لم مع. معتقدند جزء و کل رابطه و گراییحل به و هستند گشتالت مکتب پیرو تدریس هايروش درمورد تعقلی

 همان:)وظیفه دارد که ازکل شروع کند و سپس به جزئیات بپردازد و رابطه پیوسته بین کل و جزء برقرار شود
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معتقدند  و یرندگ یشرا در پ یاسیهستند که روش ق یمعلمان یتمدافع ترب یتعقل یسمطرفداران مکتب رئال (.50

نگرش . ارتباط برقرار کند یکل و جزء به خوب ینشود و بتواند ب یتو کل نگر ترب سییاق یوهمعلم به ش یستیبا

 معلم رعایت بنابراین تکلیف ، قرار دارد.«گرا کل»یاروان شناسان گشتالت  یهنظر يبر مبنا یتعقل یانگراواقع

که قرار  یمعلم یآشنائ يبرا یطرح مسائل کل است. جزء و کل بین رابطه درک شاگرد حق وپیوستگی تدریس  

 يآشنا شد و دارا یاتکه ذهن دانشجو معلم با کل یو سپس وقت شودیضرورت محسوب م یکشود  یتاست ترب

-یکار قرار م ردرک بهتر موضوع  در دستو يبرا یاتطرح واره  مشخص شد، آنگاه پرداختن به جزئ چارچوب و

  یتترب یان. معلم در جرکندیگونه تدریس مشاگرد حق داردکه متوجه شود که معلم چ. )مکتب گشتالت( یرد گ

و ارائه شوند  يطرح ربز يطور یدبا ی. لذا مطالب درسیاموزدبه شاگرد ب را«ادراک»و«يبا هم نگر» هايمهارت یدبا

 ی،تر ارائه شوند) رستم یبه مطالب جزئ یاتشوند و به دنبال کل ی، ابتدا معرف یممفاه ینو جامع تر ترینیکه کل

در ابتدا ذهن  یستیبا شود،یآموزش به کالس فرستاده م يکه برا یمعلم یتعقل یسمرئال یدگاه(. از د125: 1167

شوند که   یتترب يطور یدمعلمان با یعنیبپردازد.  یاتآشنا سازد و سپس به ارائه جزئ یکل یمرا با مفاه متربیان

 ینظم ذهن ینکل و جزء، ا ینب یدائم ابطهر یجادا یقطر خود باشند و از یرانفراگ ینظم ذهن یجاداوال قادر به ا

 کنند یتبوجود آمده را تقو

 ، محتوا و دانش را از یکدیگر تفکیککند، موضوعهاي آموزشی سازمان یافته تاکید میبر برنامه یرئالیست تعقل

پرداخته و به موضوعات خاص هاي آموزشی در باالي سلسله مراتب برنامه تر و انتزاعی ترکند. به اشیاء کلیمی

 یشده کس یت(. معلم ترب1164ابراهیم زاده،)هد دتوجه کرده و موضوعات بی اهمیت را در مراتب بعدي قرار می

-ها و موضوعات اخالقی، سیاسی و اقتصادي در برنامه درسی دانشجواست که  به سازماندهی انواع مفاهیم، اندیشه

ذهن دانشجو معلمان را از کل به جزء  که یضرورت آموزش دروس یکل يهاطرح واره معلمان فکر کند.  طرح 

 یهتر یريبندي کیفی موضوعات آموزشی می تواند به دانشجو معلمان در شکل گدرجهتوجه به  سامان دهد. و

 ذهن کمک کند .

 یرويپرورش نبه اصل  یداست که با یشده کس یتمعلم  ترب یس،تدر یانمعتقدند که در جر یتعقل یانگراواقع

و استنتاج  یکل یرتصو یک ئهارا یقاز طر یممفاه یانمعلمان توجه داشته و ارتباط متفکر و تعقل در دانشجو

شود معلمان میپرورش ذهن دانشجو اعثبه منطق و دروسی که ب یتعقل یسمشاخه رئال مد نظر قرار دهد. یاتجزئ

هاي رئالیستی به پرورش واقعی ذهن توانند با استفاده از آموزهمربیان می و همچنین تفکر عقالنی توجه ویژه دارد.

 معلمان آموزش دهنددانشجودانشجو معلمان بپردازند. مربیان می توانند تفکر عقالنی  به عنوان یک ضرورت را به 

است  یکس یتعقل یسمشده رئال یتمعلم ترببنابراین  (.1167؛ شریعتمداري،115 –116: 1151، کراورو  زمن)او

آنها  يبدهد و کنجکاو یشانو تجربه و تعقل وادار کند؛ امکان بحث و انتقاد به ا یتآموزان را به فعالدانش یدکه با
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   برانگیزد.را 

 يثابت و استوار هايدرک و عمل به ارزش يمعلم را سوق دادن شاگردان به سو یاصل یفهوظ یتعقل گرایانواقع

(.معلم مکلف است که هدایت صحیح 1164زاده، یمدارند )ابراه ینطباق و هماهنگانسان ا یعتکه با طب دانندیم

و  ها را درک کندکه منطبق بانیازها ارزششاگردان واعتالي آنان را برعهده گیرد و شاگرد حق داردکه اهمیت 

 يشوند؛ به سو یتکه قرار است ترب یمعلمان یتهدا يمعلم در راستا تربیت فلسفه. اوست فطري هايخواسته

 یعتسوق دهند که با طب هائیارزش يخود را به سو یراناست تا بتوانند ذهن فراگ ثابت و استوار یهائدرک ارزش

 مکتب رئالیسم شاخه دیگري نیز دارد. انسان سازگار است.

د و هدف دان یم یمترب يرا شکل دادن به استعدادها یمرب یفهوظ  یعیطب یماما شاخه رئالس رئالیسم طبیعی:

شده  یترا ترب یمعلم یعیطب هايیسترئال .(71: 1167، ي)علوکندیجامعه تصور م يهایازرفع ن یزرا ن یتترب

 ینبرخوردار باشد تا بتواند در ا یشکل گرفته و از چارچوب مشخص و مدون یاو به خوب يکه استعدادها دانندیم

 نمودن معلم با هدف برطرف یتببخشد. ترب ینظم خاص دیگران آموزش روند به و کند  چارچوب مشخص حرکت

جامعه مد نظر است. بنابراین وظیفه معلم خوب تربیت کردن و حق شاگرد خوب تربیت شدن است.   نیازهاي

شاگرد حق دارد که در جامعه موقعیت اجتماعی قابل قبولی داشته باشد و معلم باید زمینه تحقیق این حق را 

 . براي شاگرد فراهم کند

صورت که آنان به  ینواتسون است ، به ا یمکتب رفتارگرائ یروپ یعیطب یسممعلم در شاخه رئال روش تربیت:

 ياهداف رفتار یینقائلند و نه به درک رابطه کل و جزء ، لذا تع یتآخر اهم یدرک جزأ اول ، سپس جزء دوم و ال

 یستیمعلم جزء نگر با یتباورند که ترب ینبر ا یعیطب یسمدارد. . طرفداران مکتب رئال یبسزائ یتاز نظر آنان اهم

باورند که همه جوانب امر را به دقت مورد  ینبر ا یعیطب یسممدافعان شاخه رئال ینبنابرا .معلم باشد یتاساس ترب

به عبارت  پردازد. می یاتکل یفراهم شد، به بررس یاتدرک جزئ ینهزم یدهد و وقت یقرار م یابیسنجش و ارز

معلم مکلف که  هاي طبیعی معتقدندرئالیست. دارد یتمعلم کل نگر ارجح یتمعلم جزء نگر بر ترب یتترب یگرد

 یعی،طب یانگرااست که اجزاء را براي شاگرد توضیح دهد و شاگرد حق دارد که رابطه بین اجزاء را درک کند. واقع

و محسوس آشنا  ینیمشاهدات ع یقطراز  یشاگردان را با امور جزئ ید،معلم با یستدر یانمعتقدند که در جر

بر  یرا مبتن یستدر يروش ها یعی،طب یا یعلم یانرو واقع گرا ین. از ایابنددست  یبه قواعد کل یجکرده تا به تدر

و  یشبر اساس مشاهده و آزما یستدر يها یوهو معتقدند اگر ش هندد ی، قرار م«رفتارگرا»نگرش روان شناسان 

 (.116:1167یسار، یانر است )جعفرمطلوب ت یرد،تجربه قرار گ

-یتمعلم ترب یفهکه وظ یردگیدر دستور کار قرار م یمعلمان یتترب یسم،شاخه از مکتب رئال یندر ا  یگرد ياز سو

و  یفهمعتقدند وظ یعیطب گرایانواقع ها.کند و نه درک ارزشیها به شاگردان قلمداد مارزش یشده را صرفا معرف
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که  طوري به ،است هاارزش ینا يحاکم بر جامعه  و سوق دادن شاگردان به سو هايارزش معرفی ، معلمرسالت 

(. بنابراین معلم وظیفه دارد که از ارزش تعریف  71-51: همان) کنند درک را ها ارزش يارزشمند یزشاگردان ن

 ینها  برایسترئال ک کند.مناسبی ارائه کند که براي شاگرد قابل درک باشد و شاگرد حق دارد که ارزش ها را در

 يهایارمع یستیاند، اشاعه دهند. آنها باشده یفتعر یها را که به درستاز ارزش یبرخ یداند که معلمان بایدهعق

بتواند خود  یدها  معلم بایست(. از نظر رئال110-1166:111ي، دهند)قائد یمرا تعل یبا شناسیو ز القیاخ یاساس

از  يارا در مجموعه یگوناگون يهاباشد که نقش یشخص ید(. او باینی)مدل ع یدعمل نما یبه عنوان مدل ارزش

تالش در جهت مواجه  یدآموزش و پرورش با دف(. . ه77-77: 1164داده باشد)گوتک،  یقگوناگون تلف يهاازرش

خوردار شوند، روشن و سالم و خوش بر یکه از زندگ یندبار آ يباشد و افراد یزندگ يهایتساختن افراد با واقع

 (.1167نژاد،  يارزش باشند باشند)شعار یکو بدن سالم  به عنوان  یکواخالق ن يو دارا یندیشند،درست ب

طرفداران هر دو شاخه مکتب رئالیسم معتقد هستند که  باید به تربیت  .:اشتراکات دو شاخه تعقلی و طبیعی

معلمی پرداخت  که اساس آموزش باشد و بتواند به راهنمائی متربیان مبادرت ورزد. معلم در هر دو شاخه تعقلی و 

تشکیل ، لذا هر دو شاخه این مکتب معلم محورند و معلم اساس آموزش را کندطبیعی نقش محوري را بازي می

(.  به عبارت دیگر  71:  1167دهد و وظیفه شاگرد صرفا اطاعت و تقلید و الگو برداري از معلم است )علوي،می

 دهد..تربیت معلم معلم محور اساس تفکر هر دو مکتب را تشکیل می

انشمندان تواند درهر رشته به جاي شرح آنچه درکتاب نوشته شده یا ددر هر دو شاخه معلم تربیت شده آگاه می

اند، شاگردان رامتوجه مسائل سازد و به آنهاکمک کند تا از طریق مشاهده، آزمایش و مطالعه نظریات بیان کرده

. شدند یاتنظر ینگونهبرد، و خود مشخصأ متوجه ا یپ یعلم يهایهها ونظريتئورمختلف به چگونگی پیدایش 

هاي مستمر، در  اکتسابی و آموختنی است. بنابراین، معلمان باید ضمن کسب آموزش رئالیستی هاي آموزشی روش

شفیلد  )ترین صورت انجام دهند هاي تدریس، امر یاددهی و یادگیري را به منطقی ي اصول و فنون و روش زمینه

تقاد دارند که شود. آنها اع ییکه منجر به خودشکوفا کنند یم یتحما یاز روش ها، یستدر مجموع رئال(.1157،

کنند. در  یداکه شاگردان در مورد جهان خارج، شناخت پ شود یصورت حاصل م ینبه بهتر یهنگام یی،خودشکوفا

هدف کمک  ینبه ا یدنراه رس درآنان را  تواند یبر آنها عرضه شود و روش حل مساله م یاتواقع یدبا یجه،نت

 (.115 – 116: 1151 کراور،)اوزمن و یدنما

را به  یقاز او بخواهد حقا یتآموز به فعالکردن دانشوادار یقموظف است از طر تربیت شده معلم اخههر دو شدر 

تازه  یمو مفاه یروابط، معان یرو تفس یرکند. با کشف و تعب یسهدهد و مقا یحبسپارد، مطالب مختلف را توض یاد

هارت و دانش را در او تقویت کند. معلم یعنی پرورش ذهنی فراگیر بایستی در الویت قرار گیرد تا مکند.  یداپ

 مهارت و دانشي دارا سیتدر روش وی درس ماده نهیدر زمتربیت شده یاید معلم  .باشد ايبایستی فردي حرفه
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 میتعل از برالیل علوم هم و هنرها نهیدرزم هم دیبا معلمان. استي احرفهي کار پرورش گفت توانیم کهباشد

 (. 50: 1164  )گوتک، باشند متخصصیک  دیبا معلمان. باشند شده برخورداری همگانی تیوترب

التحصیل قلمداد نکند، طرفداران هر دو شاخه بر این باورند که بایستی به تربیت معلمی پرداخت که خود را فارغ

علوم هاي آموزي باشد، به مطالعه علوم روز بپردازد، قادر باشد به تجزیه و تحلیل یافتهپیوسته در حال دانش

کند تا   هوشمند عمل يراهنما یکبه عنوان  یدمعلم بارفتاري پرداخته و راهنماي خوبی براي دیگران باشد .

و عالقه  هاي انگیزهنظر یبررس سوق دهد. ها استاطراف آن یطکه در مح یتجرب یلمسا يبه سو آموزان رادانش

(.  1166:110)قائدي، کند یم یکتحر یشو آزما میمستق يامشاهده یقمسائل از طر ینو حل ا یبه بررسو ها آن

 (.125-126 :1167، رستمی )ردیگراهنماي شاگردان را معلم به عهده می هدایت ومعلم باید 

شود و او نیز مانند شاگرد پیوسته باید بر دانش و بینش خود  ، معلم راهنماي شاگرد تلقی میهر دو شاخهدر 

شناسی در کودکان انگیزه ایجاد نماید. اما  شناسی تربیتی و کودک هاي روان از یافتهجویی  بیفزاید. معلم باید با بهره

محور همه مسایل آموزشی معلم نیست، بلکه وي نیز به عنوان عنصري از عناصر آموزش و پرورش، شرایط یاد 

گوناگون بهره هاي  هاي علمی جدید در عرصه کند و در این راستا، از یافته دادن و یاد گرفتن را تسهیل می

شفیلد،  )هاي وي نیز داراي اهمیت فراوان است ها و دانش جوید و عالوه بر شخصیت اخالقی معلم، مهارت می

 بنابر این تربیت معلم فرهیخته،متخصص، عالقه مند و با اخالق مد نظر چنین مکتبی است.. .(22 : 1157

گیرد ، مکتب  عمل گرائی  قرار می در ادامه بررسی مکاتب فلسفی ، سومین مکتبی که مورد بررسی

 است.

شاگرد در این مکتب نقش محوري و اساسی را دارد و علم فلسفه تربیت معلم  در مکتب پراگماتیسم: 

ترین نماینده این مکتب تربیت را بازسازي تجارب بایستی مطابق نظر شاگرد رفتار نماید .دیوئی به عنوان شاخص

، انگیزه و استعداد . معلم باید مطابق نیاز، عالقهحل کسب تجربه شاگرد باشدداند. مدرسه باید مشاگردان می

 1154توجه دارند )مایر،  یادگیريبه نقش شاگرد در  هایستپراگمات ( .57: 1167، شاگرد عمل نماید)علوي

مند بودن امور را ارزش یزانکند که خود شاگردان در عمل م يکار ید(. معلم با 2006،  ینو لو  یناورنشتا ؛461:

 یردادند ارزشمند شمارند و در غ یصرا که در عمل سودمند تشخ يصورت که امور ینبد ،یندو تجربه نما یشآزما

 که دارد حق و دارد عهده بر را هاصورت فاقد ارزش. معلم حق هدایت و راهنمایی شاگرد در تمامی زمینه ینا

مکتب هر  ین(. از آنجا که  در ا57: 1167 علوي،) دهد قرار شاگرد اختیار در مطلوب نحو به را خویش تجربه

است که  ینمعلم ا یفهوظ ،یابد یدر کالس درس حضور م یو اطالعات قبل یاتاز تجرب يبا مجموعه ا يشاگرد

کسب تجارب  يرا فراهم کند تا راه برا ايینهکرده و و زم یحشاگردان را تصح یو اطالعات غلط قبل یاتتجرب

کند که خود شاگردان فعال باشند و هر چه  یستدر ايبه گونه یدبا مشاگرد باز شود. معل يبه رو یحو صح یدجد
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 یآموزش و پرورش و به عبارت یمحور اصل یدجامعه با یازمورد ن یبهتر به کسب تجربه بپردازند. مسائل اساس

 محور تعامل معلم و شاگرد باشد. تریقدق

 .دهدبراي جامعه سودمند باشد اساس دیدگاه نظري این مکتب  را تشکیل میتربیت معلمی که بتواند عمال  

مکتب است.  ینمعلم در ا یتترب یاساس يمحورها یگرکه در خدمت اهداف جامعه باشد از د یمعلم یتترب

 يبرا بالی منزله به ،نظام آموزش و پرورش را باز کند هاياز گره یپرداخته شود که گره یمعلم یتبه ترب یستیبا

. تربیت باشد ینمشکل آفر ینکهرا حل کند نه ا یبار باشد،  بتواند مشکل ینکهشود  نه ا یتلق ینظام ینچن یتتقو

، استعداد و عالقه متربیان را داشته ، نیازمعلمی که هم خود داراي انگیزه باشد و هم توانائی توجه کافی به انگیزه

 ماتیسم است. باشد، در دستور کار تربیت معلم مکتب پراگ

کند تا این حقیقت را دریابند و بپذیرند که  پیوسته درصدد است که به فراگیران کمک  معلم مکتب پراگماتیسم

آموزان خود آموزش بدهد که براي دانشهمواره قابل تغییر هستند. او باید به نحوي تربیت شود که بتواند به 

سازد که حل  دهد و مطرح می ار ببرند و مسائلی را ترتیب میرسیدن به حقیقت و حل مسائل، روش علمی را به ک

برد که فراگیران مستقیما به  هاي یادگیري را آنچنان پیش می و فصل آنها مستلزم تالش شخصی باشد؛ فعالیت

(. چنین معلمی آموخته است تا مسایل و 1161نژاد،  فرآیند تحقیق کشانده شوند و به پژوهش بپردازند )شعاري

شود را با کمک خود فراگیران حل نماید، ؛ فراگیران را طوري تربیت کند تا آنان  ی که در کالس طرح میمشکالت

بندي کنند و از لحاظ اهمیت و اولویت مورد بحث قرار  و طبقه شان را انتخاب خود شخصا مسایل مورد عالقه

و   یناورنشتا ؛1111)دیوئی، ؛نجام گیردتواند بدون اشتباه ا داند که یادگیري نمیدهند.  معلم پراگماتیست می

، نیازها، (. فلسفه تربیت معلم در این مکتب عمدتا حول محور تربیت معلمی است که به استعدادها2006،  ینلو

اي بنماید. بایستی مربیان در تر از همه تجارب متربیان توجه ویژهها و مهمها ، انگیزهاحساسات، عالئق ، پتانسیل

 ، زمینه پیدایش چنین تفکري را فراهم کنند.آموزشی متربیان خودطی دوره 

. کننددهدکه یادگیرندگان مسأله راحل مییادگیري وقتی رخ می بر این باورند که ها پراگماتیست: روش تربیت

ال هر چند که اعم ؛باشند یبادر قبال شاگردان خود شک یدبا بینند،آمورش میروش حل مسئله با  که  یمعلمان

یابند. از نظر دیویی روش حل مسأله که همان دست  يفور یجتواند دانش آموزان را مجبور کند تا به نتا یفشار م

روش تحقیق است، بهترین و موثرترین شیوه تعلیم وتربیّت است، زیرا این روش، حصول اهداف یادگیري را سریع 

به نظر می رسد اگر معلمان به شیوه  .نتایج تحقیق است آموز خود با فعالیت و با رغبتب به دنبالتر نموده و دانش

حل مساله تربیت شوند،کارائی بهتري خواهند داشت. از آنجا که محتواي آموزشی باید متناسب با تجارب کنونی 

گرایان روش حل مسئله خود را براي انتخاب شاگردان و در ارتباط نزدیک و پویا بازندگی آنها انتخاب شود،عمل

سازد تا از طریق (. روش تحقیقی حل مسأله، معلمان را قادر می0116 کنند)رستمی،دروس نیزتوصیه میمحتواي 
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یان )جعفر آزمایش و تجربیات عمل بتوانند، مطالب سودمندي را براي رسیدن به اهداف موردنظر، بیان نمایند

  (.110:1167یسار،

به شاگردان کمک کند تا با استفاده از آنجه در گذشته ید طوري تربیت شود که معلم با، کسب معرفت  یاندر جر

 یلهآورند وس یبه دست آمده زمان حاضر ومشکالت آن را بهتر درک کنند و آنچه را در زمان حاضر به دست م

حفظ معلومات  تفکر است . یرويمهم به کار افتادن ن ،کسب معرفت یاندر جر .قراردادند یندهگسترش تجربه در آ

 ینکند واز ا یکردان را تحرگتفکر شا یروين یدکالس با یطمح ینبنابر ا باشد. یم یتیفاقد ارزش ترب ؛ هاو مهارت

عالوه براین محیط کالس باید روح دموکراسی را پرورش دهد و عمال . ییدت به آن ها کمک نمافرعرا در کسب م

( .از نظر عملگرایان 201 -201: 1167شاگردان را متوجه ارزش فرد و قدرت عقالنی او بنماید )شریعتمداري، 

به عقیده عمل گرایان معلم بایستی طوري آمورش . مهم ترین روش تعلیم وتربیّت، روش تحقیق وفکرکردن است

زیرا فکرکردن روش اصلی تعلیم وتربیّت ویادگیري . ببیند که شاگرد را به تفکّر انتقادي درباره مسائل وادار کند

 . ري کند که خود شاگرد باید در این جریان نقش فعال داشته باشدبنابراین معلم باید کا. است

 یدنباتربیت شده  اعتقاد دارد که معلم  یوییمعلم نقش راهنما و همکار شاگردان را برعهده دارد. د یوییاز نظر د

 یت،فعال آموزان را از راه دانش یدبلکه با ،را منتقل کند، داشته باشد دانش خود خواهد یمحض که م ينقش دانا

رونق می آموز  در ذهن دانش یادگیري راتفکر و  معلم تربیت شده کسی است که و پرورش به تفکر وادارد. یقتحق

 یطو شرا کند یآموزان اقدام م کار و تالش دانش یت،فعال یطو ساختن شرا ها یتموقع یجاد. اوست که به ابخشد

شاگرد با توجه به عالقه و رغبتش فراهم  ينو برا  یتیهمواره درصدد است تا فعال سازد، یرا فراهم م یدتجربه مف

کند که  یقشاگردان را تشو ،دهد یرا در او پرورش م یدمو کراس را به تفکر وادارد وروح اگیرفر یدبا معلمکند. 

 (.1167زاده، )نقیبدر مقابل مسائل بهتر فکر کنند یوستهپ

آموز  همان معلم و دانش یادگیرنده یاو  یاددهندهدو رکن  یانم یارتباط متقابل یکهمواره  یدبا یوییاز نظر د

 ییرا راهنما یکدیگرباشند، هر دو  یادگیريبه تبادل تجربه بپردازند و هر دو در حال  یدوجود داشته باشد. آنان با

 یجادرتباط متقابل، تعادل اا یندستوردهنده باشد. در ا یگريمجبور به اطاعت و د ینکه یکیکنند نه ا یتو هدا

باید طوري تربیت شود که سازنده موقعیت هاي .معلم گردد یم یو تفکر منطق آید یمسأله به وجود م شود، یم

یادگیري براي مسائلی خاص باشد تا حل مسائل مزبورموجب راهنمایی دانش آموزان درفهم بهتر محیط اجتماعی 

ي از ساخت سنتی مواد درسی، متوجه هر گونه ز باید به جاي پیروهم معلم و هم دانش آمو. و طبیعی شان شود

از نظر معلوماتی باشند که مفید بود ن آنها در حل مسأله اي خاص که باآن درگیر هستند به ثبوت رسیده است. 

 یدنبالذا  است و یتبلکه ، ترب یستن یمواد درس یستدر ی که قرار است تربیت شود،معلم یفه، وظ یسمپراگمات

معلم باید به دانش آموز  استدروس را اصل ، و کودک را فرع بر آن شمرد . وظیفۀ معلم، تحریک و هدایت  ۀبرنام
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تجربه هاي گذشته، زمان حاضر و مشکالت آن را درک کند و تجربه هاي زمان حال را  کمک کند تا با استفاده از

رآموزش وپرورش از نظر دیویی شاگرد است ومربی پایه اصلی واساسی دگسترش تجربه در آینده قرار دهد  وسیلۀ 

 .(41:1171یویی،)د می بایست متناسب با نیروهاي طبیعی وذاتی طفل محرکه اوغرایز او را متمرکزسازد

 با ،و فعال یاپو یذهن يمعلم سودمند، مشکل گشا، دارا یتمکتب به ترب ینمعلم در ا یتکالم فلسفه ترب یکدر 

 یتترب یگرمکتب د ین. از نظر اشودیخالصه م یعلم هايمثبت با استفاده از روش ییراتومدافع تغ انگیزه

را  یشترحقوق ب یافتباالتر و در مدرکبجز کسب  ايیزهو انگ کنندیم یآخر خود را ط هايکه سال یمعلمان

است که  یتجارب يدر حال کسب تجربه و بازساز یوستهاست که پ یشده کس یتمعلم ترب .ندارد یهیندارند، توج

-یم یشرفترا الزمه پ ییرچون تغ کندیاستقبال م ینهمثبت و به ییراتاز تغ یمعلم ینقبال آموخته است. چن

 ینمعلم در ا یتاساس و محور ترب مفید و گراتعامل ،فعال ،راهنما، با تجربه علمم یترسد ترب ی. به نظر مپندارد

اعمال  پیامد و شوند خطا مرتکب تا دهد اجازه آموزانانششود که به د یتترب يطور یستیمکتب است. معلم  با

. در یابدیم فزایشکند ا یحرا تصح یشخو هايدانش آموز خطا ینکهاحتمال ا یقطر ینرا تجربه کنند به ا یشخو

 یادگیري داري،یدانو م یکارگردان يبه جا گاهیهاست که به عنوان تک یشده کس یتمعلم  ترب یسممکتب پراگمات

 یازکمک ن یااست که به مشورت  یمتعلمان یی. نقش معلم در درجه نخست راهنماکندیم یترا هدا  یرانفراگ

بنابراین در فلسفه تربیت معلم پراگماتیسمی، تربیت معلمانی که یه درک فلسفه بنیادین این مکتب ، یعنی مندند.

 درک سودمندي ، نائل شوند ، یک ضرورت محسوب می شود.

 

یستانسیالیسم از مکاتب فلسفی مهمی است که نکته هاي قابل تاملی در فلسفه تربیت معلم مکتب اگز

 می توان از آن استخراج کرد.

)وجود(  یهستی تقدم آن دگاهید نیتری اصل هیپا بر سمیالیستانسیااگز مکتب. :مکتب اگزیستانسیالیسم

در این مکتب  معلم باید کاري کند که شاگردان آزادانه، مستقالنه و خالقانه  .(1167)علوي، قراردارد تیبرماه

:  1164دست به انتخاب بزنند . هدف معلم باید بیدار کردن و شدت بخشیدن به خود آگاهی شاگرد باشد)گوتک 

وراجباري (. در این مکتب شاگرد محور معلم نبایستی شاگردان را به حض2006،  ینو لو  یناورنشتا؛ 154-157

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 

( . تربیت معلمی که از آزادي ، خالقیت ، قدرت 11:  1167اجبار و تهدیدي در آن حضور می یابند )علوي ، 

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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یین می کنند که نحوه چیستی و چرائی آموزش را تعیین می کنند . اینکه چر بایستی کار هستند . آنان تع

آموزش بهتر ببینند و معلمی که قرار است تربیت شود نیز با داشتن انتقال چنین روحیه اي بایستی آموزش 

،  ینیشور لییخلي مد نظر است )فرد هايانتخاب بهبود منظور به يفرد یو خود آگاه یاشتداد آگاه ببینند .

1156  :11.) 

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 

انش آموز در مکتب اگزیستانسیالیسم  نقش یک بازیگر را دارد نه او را به شرکت در دیالوگ تشویق می کند.  د

( .معلم از نظر مکتب 1155یک تماشاچی: اما در این نمایش، به زعم نلر، نقش اول را معلم ایفا می کند )نلر ،

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. 

کند که در آنان  يالزم آنان کار تحریک و هادادن به شاگردان در مورد ارزش یمعلم آن است که با آگاه یفهوظ

دارد که شاگردان را  یفهدست بزنند . معلم وظ یشکنند و آنان به انتخاب مسئوالنه خو یداپ مقامی و رشد هاارزش

 یقاز طر یدبا . به عبارت دیگر یادگیرندگانبالقوه در نهاد آنان وجود دارد ، آگاه سازد  ورتکه بص یاز استعدادهائ

 ید(. معلم با 161:  1156،  ینیشور یلی)خل بزننددست  خویش مسئوالنه انتخاب به ،و پژوهش یکسب آگاه

معلم آن است که  مسئولیت(. 1164  ،)گوتک یردبپذ یتاعمال خود مسئول یجشود که در مقابل نتا یتترب يطور

-11:  1167،  يکند )علو یقرا تشو یندهاز گذشته و حال و امکانات آ یفراهم آورد که آگاه یتیترب یطمح ینوع

مکتب  هايیدگاهاز د پذیردیرا م یتمسئول ینا یرشکه عواقب پذ پذیريتیمعلم مسئول یت(. ترب 12

 است. یستانسیالیسماگز

نقش راهنما را  هايهنجارها و ناهنجار ینب یزبه شاگرد در انتخاب و تما یداساس آموزش شاگرد است و معلم با 

:  1151هست )اوزمن و کزاور ،   یزن یمعلم مربوط به ورور در مسائل اخالق یفهاز وظ یداشته باشد ، لذا بخش

خود را بخاطر شاگردان به  ید(.  کارل راجرز  معتقد است که معلمان با2006،  ینو لو  یناورنشتا؛ 407-405

 ید. معلم بایدنما یتفعال یرخواسته فراگ يمراقب استعداد و دانش افراد باشد و در راستا باید معلم. خطر اندازند

 او به ،بدارد یرا گرام یرفراگ باید معلم استعداد دانش آموز کمک کند. سازياشد تا به آزادآموزش ب کنندهیلتسه

است که  یمعلم آگاه یتمکتب بر ترب ینا ياساس فکر بنابراین  بوجود آورد. ارزشمندي احساس او در و دهد بها

 است. يفکر یدگاهد نیمعلم متشخص اساس ا یت. تربهاستیدو نبا هایدو با شناسیمعتقد به ارزش

که  رسدیباشد، مد نظر است. در واقع به نظر م ینید هايبه ارزش مایلاو مت یذهن یدگاهکه د یمعلم یتترب 
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مکتب در خصوص  ینا یاساس هايیدگاهباشد از د یاخالق یناصول و مواز یتبه رعا یبندکه پا یمعلم یتترب

 دبالقوه شاگردان خود را داشته باشد و بتوان ياستعدادها یصتشخ یکه توانائ یمعلم یتمعلم باشد. ترب یتترب

 یستانسیالیسممعلم مکتب اگز یتترب هايیژگیو یگرکند از د یتهدا یحخود را در جهت صح یانمترب ياستعدادها

بالقوه و  ياستعدادها یصتشخ یشود گه خود توانائ یتترب يطور یستیمعلم با یگرد ي. از سورودیبه شمار م

 هايدست به انتخاب ،یاشتداد آگاه ینبا ا توانداستعدادها ( تا ب یآنها به بالفعل را داشته باشد )شکوفائ یلتبد

 کند. گیريیمبزند و بهتر بتواند تصم ینهبه

 یتترب یانو کنترل مترب یهبا قصد تنب رفاکه ص یمعلم یتمعلم مستبد مخالف است و با ترب یتمکتب با ترب ینا 

 یادگیري یلتواند موجب تسه می که است گرامعلم تعامل یتباور است که ترب ینبر ا یراز کندیم مخالفت ،شود

-یآنان م یقبه تشو یانمترب یهکنترل و تنب يکه بجا یمعلم یتترب یمکتب ینچن یدگاه. در واقع  از دشودیم

مکتب  ینارزشمند است .چرا که طرفداران ا کند؛یم یراهنمائ یبه اهداف آموزش رسیدنو آنان را در  پردازد

 و هوشمندانه را فراهم کند.  یمنطق یح،تفکر صح زمینه تواندیاست که م یقمعتقدند که تشو

 

 .شوندیم عرضه بلکه ستند،ین انتقال قابل چگاهیه ها،مهارتیا  معلومات معتقدند انیگرای هست :روش تربیت

داشته باشد. معلومات و مطالب یریادگیانیدر جر یکه شاگرد، نقش فعال نمایدطوري تدریس دیبا تربیت شده معلّم

از وجود معلم در آمده و او معلومات  خشیامر مستلزم آن است که مطالب به عنوان ب نیشود، اما ا هیارا دیبا یدرس

-یم انیب نهیزم نیدرا ،1رببو نیمارت .دینما هیشود به شاگردان ارا یوجودش صادر ماز  که  يزیرا به عنوان چ

گرایان، تدریس به عقیده هستی .باشد آشنا کند،کامالیم سیتدر کهی مطلب ای موضوع با دیبا معلم داردکه

کند، اما اگر هدف از تدریس، انتقال فعالییتی است که ضمن آن معلم، معلوماتی معین را به شاگردان منتقل می

دهنده معلومات و ارزش شاگرد ارزش معلم به عنوان وسیله انتقالها فرض شود، در این صورت معلومات یا مهارت

 (.117:1167کند )جعفریان یسار،کننده یا محصول این انتقال، تنزل پیدا میبه عنوان دریافت

مکتب  ینا ينظر  یدگاهگرا  اساس دو تعامل ی، مسئول  و معتقد به مسائل اخالق، دانامعلم آگاه یتدر مجموع ترب

است  یبدان معن ین. انمایدیرا حفظ م یشخو یانسان یتاست که هو یشده کس یتدهد. معلم تربیم لیرا تشک

و  یلیسن، رتبه تحص يبطور ساده بر مبنا دانکه در آن شاگر یتیدر موقع یدنمدام از فرو غلت یدکه معلم با

 یو نظارت یآموزش ی،سرپرست يهااست که نقش یکند. معلم شخص یزشوند پره یفتعر یگروه یتعضو یامنزلت 

معلم و  ینب یدتو ( را که با -)من ي رابطه هاروش ینکدام از ا یچاجازه داده شود که ه ید. نبارا بر عهده دارد

است.  یستانسیالیستمعلمان اگز يبرا یمناسب یروش یمخدوش سازد. محاوره سقراط باشدشاگرد وجود داشته 

                                                   
1  - Martin Bober 
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 یشخص یقتیبه حق  یزندگ يدر خصوص معنا یسواالت یقکند تا از طر یبکند که متعلم را ترغیمعلم تالش م

 او را فراهم سازد. یراه موجبات اشتداد آگاه ینو از ا یابددست 

 

 . آخرین مکتبی که مورد بررسی قرار می گیرد، مکتب ناتورالیسم است

علم در طبیعت قرار داده در ابن مکتب عوامل راهنماي تربیت م  فلسفه تربیت معلم در مکتب ناتورالیسم:

، اختیار گیرد. معلم تربیت شده موجودي است که از قدرت آزاديشده است و هدایت معلم در پرتو آن صورت می

، اراده و ، داراي قدرت آزادي. تربیت معلم دیندار و دوستدار طبیعت ، متفکرو قدرت انتخاب برخوردار است

و تفکر درتربیت معلم از اهمیت زیادي برخوردار است، بایستی در تربیت انتخاب مد نظر این مکتب است . تعقل 

؛ 1151انسان موجودي است که پتانسیل تربیت شدن را دارد )کامرون،  .چنین انسانی از طبیعت الگو گرفت

 یازهايو ن یعتبه طب یتوجه کاف یممعلم در مکتب ناتورالس یتچون اساس ترب (.2006،  ینو لو  یناورنشتا

 .یردقرار گ یداو محور با یعتو طب یاساس یازهاين یدمعلم با یتاست، لذا در  ترب عییطب

 یجنهفته در آن  به تدر يهاکه ارزش ياکودک و شاگرد است به گونه یعی، مراقبت از رشد طبیمعلم و مرب یفهوظ

دارد  یبر مراحل رشد متربنظارت تا شود که عمدیم یلتبد يکامال به نقش فرد یبه منصه ظهور برسند. نقش مرب

در واقع  (.105-106:  1167،  ي)علو باشد بایستی یمترب یعتکامال منطبق با طب یمرب يهاها و نظارتیتو هدا

اساس دیدگاه نظري این مکتب بر این استوار است که بایستی به تربیت معلمی مبادرت ورزید که مراقبت از 

مطابق ، دهدطبیعت و رشد متربی را وظیفه مهم خود بداند. تربیت معلمی که  طبیعت را الگوي خود قرار می

هاي دینی و مذهبی آشنا سازد، فکور تربیت شود رزشهاي دینی و مذهبی تربیت شود و بتواند متربی را با اارزش

هاي بارز تربیت معلم در چنین مکتبی و پتانسیل تربیت متربیان فکور و اندیشمند را داشته باشد از دیگر ویژگی

 است.

برداري کرد . همانطور که طرفداران مکتب ناتورالیسم بر این باورند که در تربیت معلم بایستی از طبیعت الگو

کند، بایستی به تربیت معلمانی پرداخت که توانائی انتقال آرامش را به طبیعت به انسان آرامش را هدیه می

شود و تعامل بهتر و موثرتري متربیان داشته باشند زیرا در سایه چنین آرامشی اشت که آموزش بهینه حاصل می

شود و سان سرشار از شادي و نشاط میگیرد. از سوي دیگر با مالحظه طبیعت انبین مربی ومتربی شکل می

تواند در دادن روحیه . می توان چنین استنباط کرد که همانطور که طبیعت میکنداحساس آزادي و سرزندگی می

نشاط و شادمانی به انسان فاکتور مناسبی به شمار آید، بایستی تربیت معلمانی در دستور کار قرار گیرند که ضمن 

اي فراهم شود که ، بایستی زمینهشوند که سرشار از تفاهم و درک توام با همدلی است اینکه در محیطی تربیت

 اند به متربیان منتقل شود .این احساس شور و سرزندگی که چنین معلمانی در سایه آن رشد یافته
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ته : روش  تربیت معلم استقراء  است. به عبارت دیگر مربی راهنماي متربی است تا از یک دسروش تربیت

ها و تصورات خود را روشن و متمایز سازد و به درک قوانین طبیعت برسد هاي ساده ، اندیشهمشاهدات و آزمایش

(. تربیت معلمی که با روش استقرائی تربیت شود ،یعنی ابتدا به بررسی جزئیات بپردازد و 67: 1147)خدیوي زند،

همین اساس قادر به درک قوانین طبیعت با سپس به یک تصور و درک کلی روشن و مشخص دست یابد، و بر 

-( می121:  1110زاده ، دهد. روسو ) به نقل از زیرکتوجه به نیازهاي خود باشد، اساس تربیت را تشکیل می

 :گوید

طفلی که مطابق دستورات ما تربیت شده باشد، عادت دارد تمام مسائل را از خودش بخواهد و فقط وقتی به " 

ند که نقص خود را متوجه شده باشد.وي هر چیز تازه اي را که می بیند ، بدون سخن گفتن دیگران مراجعه می ک

 . "کند و کنجکاو است روش حل مساله بهترین گزینه است، کمتر سوال میتماشا می کند؛ بیشتر متفکر است

قت همه جوانب امر را محور و نه  دیگرمحور، در دستور کار است. تربیت معلمی که با ددر واقع تربیت معلم خود

ساخته تربیت شود، کمتر به مربی خود تکیه کند و  کند با الهام از طبیعت خودکند و در واقع سعی میبررسی می

هاي برجسته تربیت معلم در چنین مکتبی با تقویت حس کنجکاوي خود به رفع مشکالت خود بپردازد از ویژگی

-، خود، کنجکاوم در این مکتب نمونه بارزي از تربیت معلمان فکوراست و پیشنهاد روش حل مساله در تربیت معل

، خود اتکاء و جسور و با اخالق  است. از نظر روسو  وظیفه معلم پرورش دادن و به فعلیت رساندن تمام ساخته

تاکید ( روسو 110: 1167، صفات عالی اخالقی است که در طبیعت شاگردان به صورت بالقوه وجود دارد)علوي

کند که خود مربیان بایستی با نیتی پاک و قصدي خالص به امر خطیر تربیت متربیان خود همت گمارند می

 (. 26:  1110 )روسو ،

ی معلمچنین  .باشد هماهنگ کامال عتیطب با اول درجه درتربیت شده مکتب ناتورالیسم کسی است که  معلم

ي کار همی عیطبي روهاین ومد باجذر کندبلکهی نم دخالت تعیکند،درطبی م درکی راعیطب طیمحی تیترب نقش

 دارد،ی آدمطبیعی  نمو و رشد مراحل به نسبت کهی وقوف باشود معلمی که در این مکتب تربیت می. کندیم

 طیمح با تعامل راه از دنیبال و دنیکاو به او کیتحر از راي ریادگی بلکه کندي نمیریادگی به مجبور را آموزدانش

 دارد، نیا عجله آموز دانشي ریادگي یبرا کهعنصري  عنوان بهتربیت شده  معلم ایثان. کندیم بیش،ترغیخو

. باشد آماده که ردیگیم ادی یموقع آموزدانش؛ چون بر این باور است که  است آزاریب و انگارسهل صبور،ي فرد

طوري  معلم اگر .کندیم کشف خود را دانش محصل آنی ط که استی کشف روش موافق پرورشکار درمقام معلم

 پس پا دیبا بلکه د،ینما عرضه متعلم به را قتیحق تواندی،نم دهدن نشاني ادیزیی بایشککه از خود تربیت شود

ي هاوهیبر خالف ش يمدارکودکشده چنین مکتب تربیت معلم  .دینما بیترغی اکتشافخود رابه شاگرد وبگذارد 

رابطه  با وجود .پردازدیم سیتدر به میرمستقیغ يها، به کمک راهبردشاگرد ذهنبه  اطالعات انتقالی سنت
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این است که معلمی که در ، گرایانه، یکی از وجوه آموزش و پرورش طبیعتو آرام انگارانهشاگردي سهل – معلم

هاي جامعه که تباهی داراي فطرتی پاک استکودک  شود بایستی این فرضیه را بپذیرد کهاین مکتب تربیت می

هاي کودک به عنوان مواد خام براي یازها، غرایز و سائقچنین معلمی  به ن سرشت او را نیالوده است. ي فاسد،

-مبناي عمل خرد شده وهاي روشن تبدیل به تدریج این احساسات به ایده کند تامیتداوم تربیت اعتماد و اتکا 

 قرار گیرند.مندانه 

، گرامعتقدند که بایستی به تربیت معلم طبیعتتوان ادعا کرد که طرفداران مکتب ناتورالیسم در مجموع می 

گرا، داراي نیتی اتکاء، تعامل، خودهاي دینی و مذهبی ، فکور، آرام ، با نشاط، متشخص، معتقد به ارزشجوصلح

پرداخت  یمعلم یتبه ترب یستیاورند که باب ینمکتب برا ینطرفداران ا پاک و بی آالیش و با اخالق پرداخته شود.

 يهایت، ناظر بر فعالمعلم  راهنما یتاو باشد. ترب یاصل یفهوظ یمترب یشآال یپاک و ب یعتکه مراقبت از طب

از  رهمه جوانب ام یعالقمند به بررسو  محور ،متفکر، ،جستجوگر ، کنجکاو ، خودی، مدافع روش استقرائیمترب

 یبه نظر م ینرود.  چن یمعلم به شمار م یتترب یو چرائ یستیمکتب در چ ینمد نظر ا یلسفف  يهایژگیو یگرد

مهم  ینرا داشته باشد مد نظر است که البته ا یو نظارت مترب ی، راهنمائیتکه نقش هدا یمعلم یترسد که ترب

قدرت  ي، دارا، متفکریعتمعلم دوستدار طب یتترب. سامان داده شود یمترب یعتتوجه به طب يدر راستا یستیبا

 مکتب است. ین، اراده و انتخاب مد نظر ا يآزاد

 جمع بندي مطالب مریوط به فلسفه تربیت معلم از منظر مکاتب فلسفی در جدول زیر آورده شده است

 داللت هاي فلسفه تربیت معلم نام  مکتب

شایسته، الگو، داراي بینش،  گرا، فکور، منتقد، منطقی،کنجکاو، تربیت معلم ذهن آلیسم ایده

شکوفا  و داشتن طرح و برنامه مشخص و منش، و رفتار عالمانه، منطقی و خود

 مدون

واقع گراي کل نگر، داراي استعداد پرورش یافته و مدون، هدفدار، و  تربیت معلم رئالیسم تعقلی

 هاي قابل تائید و داشتن طرح و برنامه مشخص و مدونقادر به درک ارزش

تربیت معلم واقع گراي جزء نگر، داراي استعداد شکل گرفته، داراي اهداف کوتاه  رئالیسم طبیعی

دادن به استعداد هاي جدید ، شکلمدت . در این شاخه وظیفه معلم تربیت شده

 است نه خلق استعداد هاي جدید و داشتن طرح و برنامه مشخص و مدون

-پذیر، ایجادپذیر و انعطافگرا، تغییرسودمند، تجربه گرا ، الگو،تربیت معلم عمل پراگماتیسم

شود تا به . چنین معلمی تربیت میگرا مد نظر استکننده تغییر، فعال و تعامل

معلمان بپردازد و به استعدادها، نیازها، حل مشکالت آموزشی و عاطفی دانشجو

آنان توجه  ها ، انگیزه ها و مهم تر از همه تجارباحساسات، عالئق، پتانسیل

 اي مبذول دارد و داشتن طرح و برنامه مشخص و مدونویژه
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-تربیت معلم آگاه، فکور، منطقی، خالق، با استعداد، آزاد، راهنما، الگو، مسئولیت اگزسیتانسیالیسم

رسمی، بدون تهدید و گرا، غیرپذیر ، انعطاف پذیر،هدایت گر و تعاملپذیر،تغییر

گیرانه دست و پا گیر اداري  و اعمال قوانین سختفشار، اجراي قوانین خشک و 

 و داشتن طرح و برنامه مشخص و مدون

تربیت معلم دوستدار طبیعت، مراقب رشد طبیعی متربی، سرشار از شادي و  ناتورالیسم

شکوفا ،کنجکاو، ساخته و خودمحور،خود اتکاء، داراي استعداد خودآرامش، خود

گرا ،تغییر پذیر و انعطاف پذیر، الگو، دیندار و فکور، منطقی ،جستجوگر،  تعامل

 هاي دینی و مذهبی و داشتن طرح و برنامه مشخص و مدونمعتقد به ارزش

 

 وجوه تشابه مکاتب فلسفی در خصوص فلسفه تربیت معلم

آلیسم . مکتب ایدهستعداد معلم تربیت شده فاکتوري است که در تمامی مکاتب فلسفی به آن اشاره شده استا

-داند که داراي استعداد خود شکوفا است. شاخه رئالیسم تعقلی بر استعداد  پرورشمعلم تربیت شده را کسی می

کند. مکاتب پراگماتیسم و یافته معلم تربیت شده و شاخه رئالیسم طبیعی استعداد شکل گرفته وي تاکید می

کنند و حساسیتی بر جنس استعداد ندارند و ا میاگزیستانسیالیسم صرفا به ذکر استعداد معلم تربیت شده اکتف

مایه اندیشه فلسفی خود قرار داده است. ایده مکتب ناتورالیسم هم استعداد خود ساخته معلم تربیت شده را دست

وجود دارد  آلیسم، اگزیستانسیالیسم و ناتورالیسمتربیت معلم فکور، منطقی،کنجکاو و جستحوگر در مکاتب ایده

تر است. فلسفه تربیت معلم الگو وجه اشتراک مکاتب  رنگآلیسم پرنگ و بوي این ایده در مکتب ایدهکه البته ر

آلیسم، پراگماتیسم، اگزیستانسیالیسم و ناتورالیسم است. مکاتب پراگماتیسم، اگزیستانسیالیسم و ناتورالیسم  ایده

ا اصرار دارند. تمامی مکاتب فلسفه داشتن طرح و گرپذیر و تعامل، انعطافپذیرکم و بیش بر تربیت معلم تغییر

 کنند.برنامه مشخص و مدون در تربیت معلم را ضروري قلمداد می

 

 وجوه تفاوت مکاتب فلسفی در خصوص فلسفه تربیت معلم

تربیت معلم فکور، خالق، مبتکر، مکتشف، منتقد، ذهن گرا، منطقی، داراي فن استدالل،  آلیسمایدهدر مکتب 

،کنجکاو، مدیر، خود محور  و الگو مد نظر این مکتب است. معلمی که در این مکتب تربیت می شود، کل نگر 

وظیفه دارد دانشجو معلمان را به فعالیت، تجریه، تفکر و تعقل  خالقانه وادار کند. پرورش دادن و شکوفا ساختن 

یف چنین معلمی است. معلم تربیت استعدادهاي موجود دانشجو معلمان و رشد منش و شخصیت آنان از دیگر وظا

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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شخص بالغی است که توشه اي از معرفت یا تربیت شده  معلم چنین مکتبی ر دهاي قابل تایید مد نظر است.

قرار دهد دانشجو معلمان مهارت قابل آموزش را داراست که از طریق آموزش عامدانه می کوشد آن را در اختیار 

ی خوب تربیت مباید ارتباط گر ماهري باشد . براي ایجاد ارتباط مؤثر ، معل آلیستیایده نظام تربیت شده  .معلم 

کلمات صحیح انتخاب کند ، سبک مناسب سخن گفتن را به کار برد و از امثله ،  شده است که قادر باشد که

باید مراقب باشد که تدریس به لفاظی یا موعظه محض تنزل  ويتوصیفات و مقایسه هاي مناسب استفاده کند . 

در  یدارتباط دادن عقا یات،نظر یابیوافکار، ارز یماهمف  یلتحل . معلم تربیت شده ایده آلیسم قادر است بهنکند

 ،توانائی یمروشن ساختن مفاه مبادرت ورزد  .ها  ارزش یو چگونگ یدعقا ی، تفسیرعقالن یرس ی،منطق ینهزم یک

ي کوشش برایتی وترب يانتخاب روش ها ی،علمیات نظر یمتعم تازه، و يکشف راه ها يو کوشش برا یدعقا یابیارز

در مکاتب ایده آلیسم و   .دهد یم یلرا تشک ی معلم تربیت شده هدف اساس یروح فلسف گسترش

برد و  یم یخود پ ینشبه مرور زمان به کنه آفر یمعلم و شناخت حس هايشاگرد با آموزش ینهمچنرئالیسم

 .گیردیاش شکل م یدرون یتشخص

تربیت معلم واقع گرا مد نظر است . این مکتب داراي دو شاخه است که در خصوص تربیت  سمیرئال مکتب در 

معلم با یکدیگر اختالفات و اشتراکاتی دارند. در شاخه رئالیسم تعقلی تربیت معلم کل نگر، منتقد،کنحکاو، 

داشته باشد مد نظر هدایتگروخود شکوفا که توانائی به فعلیت رساندن استعدادهاي بالقوه دانشجو معلمان را 

هاي مطلق و قابل تایید سوق دهد است.معلم ترلیت شده این مکتب وظیفه دارد دانشجو معلمان را به سوي ارزش

مند شود. معلم حق دارد که از زندگی خوب بهرهطوري که آنان قادر به سازماندهی مفاهیم ذهنی باشند و دانشجو

ها به نگر مطرح است. معلم تربیت شده کسی است که به معرفی ارزشءگرایان طبیعی تربیت معلم جزاما  در واقع

دادن استعدادهاي متربی مبادرت می کند. وي به شکلاي را خلق نمیهاي تازهپردازد و ارزشمعلمان میدانشجو

یت معلم مدیر، هاي جامعه در دستور کار او قرار دارد. اما اشتراکات این دو شاخه عبارتند از: تربورزد و رفع نیاز

 معلم سمیپرگمات مکتبدر مند. گرا، راهنما و عالقه، کمالاخالق، فرهیخته، باايمدار، حرفهخود محور، الگو، روش

-یم لیتقل شاگرد کی حد تا را خود مقام گاه و پردازدیم تیهدا بهي داردانیمي بجاتربیت شده کسی است که 

 به لیتبد و کندیمي پردازهینظر وخطا، شیآزما وي سازهیفرض راه از شاگردکند تا چنین معلمی تالش می. دهد

 يباال اریبس تیمکتب به جهت اهم نی. در اشودیم همنوعانش و خود ندهیآی زندگي برا گشامشکل کی

-مکتب به نوع نگاه شاگرد  ینمعلم در ا یتترب شود.براي تربیت معلم از طبیعت الگو گرفته می، یانسان تیشخص

معلم  یتو اراده شاگرد به ترب یلمکتب مجبور است که مطابق م یندر ا  ینظام آموزش یعنیدارد؛    یبستگ

 بر تالش مکتب نیا در. شودیم تربرجستهتربیت شده  معلمی اخالق بعد اگزیستانسیالیسم در. مبادرت ورزد

( و تو –رابطه ) من  کیبا معلم تربیت شده  .است شاگردي برای حیمسمحوریت  بامذهبی  تیشخصی ده شکل
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 گرانید يهاافتهیکه ممکن است با همه  ابدییدست م یشخص یقتیحق کیشاگرد به  یمحاوره سقراط قیاز طر

 زین یمهم ینقش اخالق ، دارايعالوه بر نقش فکري تربیت شده مکتب اگزیستانسیالیسم متفاوت باشد . معلمان

 تکلفی ب و انگارانهسهلرابطه . ندینمامی فایا هستند، دیتقل ستهیرا که شا ییانقش الگوها و اسوه انآن . هستند

طوري  او.  است ساخته مبدلی مخف ناظر کی به را او و گرفتهتربیت شده  معلم از را تامي محور سمیناتورال

ی عیطب فطرت اساس بر را شاگردش تیشخصپرورش  به هدفمند و میمستق ریغ شکلتربیت شده است که به 

 می پردازد. اش

 

 يریگ جهینت. 6

منش،  ینش،ب يالگو، دارا یسته،کنجکاو، شا ی،گرا، فکور، منتقد، منطقمعلم ذهن یتترب آلیسمیدهادر مکتب  

 گرايمعلم  واقع یتترب یسم،مکتب رئال یتعقل یسمرئالعالمانه و خود شکوفا مد نظر است. در شاخه  يرفتار

 یسمرئالو در شاخه  یدقابل تائ هايارزش کو مدون، هدفدار و قادر به در یافتهاستعداد پرورش  داراي نگر،کل

 یندر ا .مدت مد نظر استاهداف کوتاه ياستعداد شکل گرفته، دارا داراي نگر،جزء گرايمعلم واقع یتترب ،یعیطب

است. اما در  یدجد هاياستعداد به دادنبلکه شکل یست؛ن یدجد هاياستعداد خلق ،شده یتمعلم ترب یفهشاخه وظ

 ،گرامعلم عمل یتترب یسمکه اساس آموزش باشد مد نظر است. در مکتب پراگمات یمعلم بیتهر دو شاخه تر

تا  شودیم یتترب یمعلم چنین. است نظر مد گرافعال و تعامل ییر،تغ کنندهیجادا پذیر،تغییر گرا،تجربه سودمند،

، هایلازها، احساسات، عالئق، پتانسیدانشجو معلمان بپردازد و به استعدادها، ن یو عاطف یبه حل مشکالت آموزش

 یکمکتب معلم گاه مقام خود را تا حد  ینمبذول دارد. در ا ايویژه توجه آنان تجارب همه از ترو مهم هایزهانگ

پردازد یم یتبه هدا يداریدانم يحور کار است. معلم بجاشاگرد م یسمدر مکتب پرگمات دهد.یم یلشاگرد تقل

 .پذیردیاز شاگردان صورت م یسنججامعه و مطابق نظر یازبر اساس ن آلیسمیدهمعلم همانند ا یتفلسفه ترب

 توانیمعلم م یتدر فلسفه ترب یقابل تامل هاياست که نکته یمهم یاز مکاتب فلسف یستانسیالیسممکتب اگز

 یر،پذانعطاف پذیر،یتآزاد، راهنما، مسئول ق،معلم آگاه، خال یتترب یستانسیالیسماز آن استخراج کرد. در مکتب اگز

که  پذیردیصورت م رسمییرکامال غ یطیدر مح یمکتب ینمعلم در چن تربیت. است نظر مد گراو تعامل گریتهدا

. یستن يخبر گیرانهسخت ینو اعمال قوان  يادار یرا گخشک و دست و پ ینقوان يو فشار، اجرا یددر آن از تهد

بعد  و شاگرد است يبرا یحیمس یتمعلم با محور یمذهب یتشخص یتو ترب یدهمکتب تالش بر شکل یندر ا

 یعیمراقب رشد طب یعت،معلم دوستدار طب یتترب تورالیسمدر مکتب نا شود.یتر ممعلم برجسته یاخالق

و  دیندار گرا،خته ،کنجکاو، جستجوگر، تعاملساخود اتکاء،خود محور،و آرامش، خود يسرشار از شاد ی،مترب

 یژهشود که توجه و یتترب يطور یستیمعلم با یمکتب ینمد نظر است. در چن یو مذهب ینید هايمعتقد به ارزش
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 او باشد. يکار هايیتاز اولو یمترب یعیطب یازهايبه ن

 یمکاتب مختلف فلسف يهایدگاهد یبه عمل آمده تنوع و گستردگ یفوق شد بررس يهاتالش نوشته ینحصل ا ما

 یککه  یستامکان آن ن یلیو تحل يانتقاد یدياست که با د یهیسازد. بدیم یانمعلم نما یترا در قبال فلسفه ترب

هر  یثبت و منفشمردن نکات مو ضمن بر تبه مجموع نظر انداخ یدبلکه با ؛مکتب بر آمد یک يجانبه به طرفدار

رسد ینظرم به لذا دارد؟ ی نیاز به تربیت معلمجامعه آرمان چرا ینکه. انسبتا کامل بر آمد ینظام یمکتب به طراح

که  شود یموضوع از آنجا آشکارتر م یتحساس .معلم باشد یتفلسفه ترب یینتب گرو در یحصح یم و تربیتتعل که

اجتماع  یها وشئون مختلف زندگ و سازنده او در عرصه یحصح ینیآفرو نقشمعلم  یتبه ترب یازن یعصرکنون در

 يمعلم در رشد شتابان تحوالت جوامع بشر یتو غفلت ازفلسفه ترب باشد یم یتحائز اهم یازهر زمان بیش

آینده فلسفه تربیت معلم  ناظر به یک رویکرد یادگیرنده  به دنبال خواهدداشت. یريناپذجبران يهاخسارت

است که در آن باید دانشجو معلم توانایی درک نقاط قوت و ضعف خود را به عنوان یادگیرنده داشته محور ردشاگ

سازي و پاالیش دانش و بینش معلم براي یکپارچهباشند.  تجارب یادگیري طراحی شده براي کمک به دانشجو

آگاهانه،  گیريتصمیم دهايرویکر.  است تحلیل و تجزیه و تقلیل القا، گرایی،جدید از طریق مقایسه، ساخت

 سازي این دیدگاه عبارتندهاي پیادهربیت معلم مهم هستند. روشت در فلسفه مشکل و حل انتقادي، تفکر خالق

تجربیات  پشتیبانی گسترده از برنامه درسی قابل دسترس و هاي عملی،طریق اتخاذ استراتژي از از: بررسی محتوا

 معلم.اصلی تربیت  توجه به ساختار و

که نقش بسزایی در تعلیم و تربیت نوباوگان این  تربیت بهینه معلمیابیم که با اندک تأمل بر این تحقیق در می

هاي مجازي هم نظري حتی اگر به محیط .باشدنمی ممکن تبیین فلسفه تربیت معلممرز و بوم دارد بدون 

نیز نیازمند چیستی و گیرد -جایگاه معلم قرار میدر  کههاي ارایه شده دیجیتالی کننده آموزشهئبیافکنیم ارا

تربیت معلم  که میابییم در رانیا زمانیعز کشور یمنتقدانه به نظام آموزش یبا نگاه .چرائی تربیت معلم هستند

. توجه به فلسفه تربیت معلم است هدیگردی شخصي هایقگیسلیب مییبگوبهتر  ای یشخصهاي سلیقه  دستخوش

 از متأثر برهه هر کشوردرتربیت معلم  ظامن موضع که افتیدر توانی م کینزدي نما کیاز. کمتر بوده است

 دوني بنوآور کی به دست کشور، پرورش و آموزش نیمسئول نابهنگامیی ازجابجای ناشی اسیس عیسري رهاییتغ

ي آماري جامعه کی در شیوآزما قیتحق بدون کوتاه زمان کی در و زدهی علم وي نظري پشتوانه و مطالعه

 . دینمایم و نموده تیتبع به مجبور را کشور کل که نمودهیی هابخشنامه و هادستورالعمل صدور به اقدام محدود،

ی به ویژه آموزش نظام دلسوزان ازیی هاونیاپوزوس لیتشک اندیشی و تبیین جدي فلسفه تربیت معلم،چاره

 درجهت مهمی اقدامتواند می درمتخصصان زبده و دلسوز فلسفه تعلیم و تربیت )که تعدادشان هم کم نیست ( 

 نیبا تأثر از مطالعه نظرات و مقاالت ا نویسندگان این مقاله. فلسفه تربیت معلم قلمداد شود موجود تیوضع اصالح
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آموزش و  یاسیس نی)نه مسئول تیو ترب میتعل فالسفهکه  ی، تا مادامرسیده اند نتیجه نی، به انظرانصاحب

خواهد  یباق یرانیو ح یسرگشتگ نی، ا ندیننماچیستی و چرائی  تربیت معلم  اي در خصوصژهیو توجهپرورش ( 

اسالم و مذهب ناب  نیمب نیکه د یبر اساس نگاه پیشنهاد نگارندگان این مقاله این است که می توان بود .

توان آن را یکه م یاسالم اتیبر نظر یمتک يمکتب نظر کیدارد ،  یبه انسان و خلقت و جهان هست یعیش

فلسفه قرار داد و  رهی، در کانون دادیاز ابتدا تا کنون نام يمکاتب بشر یمثبت تمام يهایژگیاز و يامجموعه

 کیبه  دنیدر بر دارد رس زیاف را ناهد یمکتب تمام کی. از آن جا که  نمود نیبر اساس آن تدوتربیت معلم را

ی فلسف مکاتبی تمام که میباش داشته توجه دی. بادینمایم لیراتسه تیترب و میتعل و مشترک کار  نیهدف مع

 و سیتدر با کنیل. ردیگیدربرم فیتعر نیا زین راي بشر سعادت و دارندی جهان نیا انسان کی بهی نگاهی غرب

 مکتب آنیک انسان نائل آمده به اهداف  جزی محصولی آموزش درنظام جهان مختلف مکاتبي ریبکارگ

. اما  جنس نگاه مکتب تربیتی اسالم  به تربیت  معلم متفاوت است جو زجو (  دیبرو ازگندم. )گندم  نخواهدداشت

آن  ياه تیمراحل و مطلوب نییمعلم و تب  تیترب فلسفه تیبر اهم دیتنها تاکتوان ادعا کرد که . در مجموع می

 ریتاث يمناسب برا يو ابزارها ها وهیدر کار بست آنها و به کار بردن ش  يبلکه اهتمام و اراده ستاد ست،ین یکاف

کاران اندرو دست نیمسئول ،دلسوزان که  يروز دیبه ام. کننده داردنییگذاشتن بر افکار و رفتار آنان، نقش تع

جدي فلسفه تربیت معلم  نیخودمان دست به تدو یو اسالم یرانیبه اهداف ا یابیدست يبرا کشور تیو ترب لمیتع

 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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