
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

1 

 

 تب فلسفی رئالیسم و اگزیستانسیالیسم بر تعلیم و تربیتابررسی و ارزیابی تاثیر مک

  2پوریا گلپایگانی،  1محمد باقری دادوکالیی

 دانشجوی کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ساری-1

 دانشجوی کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ساری-2

 چکیده 

در مقاله حاضر به بررسی دو مکتب فلسفی رئالیسم و اگزیستانسیالیسم و ارتباط آنان با تعلیم و تربیت 

 رئالیسم،. است قایل واقعیت ما فکر و ذهن از مستقل اشیای برایپرداخته شده است. مکتب رئالیسم 

 شخصی هایتجربه طبق خارج جهان تفسیر و تعبیر از و دارد قبول هستند، که چنانآن را اشیاء

که بر وجود تکیه زده است و فیلسوف اگزیستانسیالیسم نیز مکتبی است  کند.می خودداری

اگزیستانسیالیست، جواهر، ممکنات، تصورات مجرد و مطلق را قبول ندارد و با روحیه انتزاعی مخالف 

در پایان نیز به ارتباط  هتر، سرگرم بررسی وجود موجود است.است. فقط متوجه موجود یا، به زبان ب

 این دو مکتب به تعلیم و تربیت پرداخته شده است.

 تعلیم و تربیت، اگزیستانسیالیسم، رئالیسمواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

و  میبالقوه تعل یی. در عصرما قدرت و توانا شودیبه عنوان صنعت رشد قلمداد م تیو ترب میامروزه در اغلب کشورها تعل

اند موفق  را به خدمت گرفته تیو ترب میکه آگاهانه ، تعل یی، آشکار شده است .کشورها شرفتیپ و یجهت ترق تیترب

 ی،اقتصاد یفرهنگ یمطلوب را درعرصه ها راتییسازند و تغ بالفعل قدرت را نیخود ا یبه هدف ها دنیاند در رس شده

است که افراد آن طبق الگو ، اعتقادات  نیا هرجامعه در تیو ترب میتعل یبه وجود آورند .البته هدف کل یاسیو س ی،اجتماع

.)امینی خلف مبدل شوند ستهیو شا دیمف یجامعه بار آمده ،به اعضا یاسیو س ی، اجتماع ینی، د یفرهنگ ی، ارزشها

را که بر  یاند تا نوع نظام اجتماع دهیرا شناخته و کوش یتیباز نقش ترب ریاز د تیتربو میپردازان تعل هینظر (.1397لو،

، که  یتیترب یوآرا یسازند . لذا شناخت مکاتب فلسف مشخص سازد ، یبوده و آنها را شکوفا م یمبتن یانسان یاستعدادها

 ازیمورد ن زیدهد ن یم لیتشک حوزه نیواساس را در ا هیشود و پا یمحسوب م تیو ترب میاز مسائل مهم تعل

 و ها چالش راهگشای فلسفه گمان بی آید، میان به بشری دانش منشاء از سخن هرجا (.1383.)ماهروزاده،است

 این توان نمی نیز، آموزش عبارتی به یا پرورش و آموزش زمینه در .بود خواهد ما های گوناگون پرسش پاسخگویی

یابی)جعفری گهر، ابوسعیدی و  می فلسفه در را زمینه این چراها از بسیاری پاسخ چراکه فلسفه پنداشت، جدای را مقوله

 (.1394همکاران، 

تواند در  یمطالعات م نیپردازد. ا یم تیو ترب میتعل جیبرنامه ها، عمل و نتا تیماه ند،یبه مطالعه هدف ها، فرا تیفلسفه ترب

 ،یانسان یرشد وجود ندیتر به عنوان فرا عیوس یدر معنا ای یفرهنگ ،یموسسه اجتماع کیبه عنوان  تیو ترب میبافت تعل

عواطف  یو فرهنگ و حت خیتار ،یعادات اجتماع ،ینیع یها تیمثال، فهم واقع)از جهان  یفهم آدم ریتعب یچگونگ یعنی

 تیفلسفه ترب نیعمل و نظر هماهنگ و با معنا ساخت. بنابرا طهیح را در تیتوان ترب یم تی. با کمک فلسفه ترب(باشد ما

از تضاد و تناقض در عمل و  یریدرست، منسجم، هماهنگ و جلوگ تیترب یها ادیبن یمعرف یبرا یاست نظر یمعرفت

 (.1383)ابرهیم زاذه، تیترب

 کندیرا مشخص م یفیوظا تیو ترب میلبرای دستگاه تع یو زمان یمکان طیجامعه ای بنا به فراخور شرا هر در میآموزش و تعل

کند و  یاهداف و مقاصد حرکت م نیکشور بر اساس ا تیو ترب میو دستگاه تعل کندیم نییتب ن وینقشه راه را تضم کیو 

 میبلند و تعال یبر مبان تیو ترب می.در کشور ما فلسفه تعلردیگ یجامعه شکل م درون از تیو ترب میساده فلسفه تعل یانیبه ب

 میالسالم فلسفه تعل همیائمه اطهار عل رهیو س میالهام بخش قران کر میتعال از رییتوان با بهرهگ یبنا شده و م یاسالم ینوران

 یمحسوب م تیو ترب می، که از مسائل مهم تعل یتیترب وآرای یکرد. شناخت مکاتب فلسف فیرا در کشور تعر تیو ترب

و  میتوجه به آراء متفکران بزرگ تعل نیهمچن دارد یخاص تیدهد اهم یم لیحوزه تشک نیواساس را در ا هیشود و پا

، الزم و ضروری  دیهای جد شرفتیپ هر جامعه با یتیمختلف ، جهت همگام شدن نظام ترب ی، در مکاتب فلسف تیترب
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ت پرداخته شده است، سپس مکتب رئالیسم و چند (. در مقاله حاضر ابتدا در مورد مفهوم تعلیم و تربی1397)قدرتی، است

 مولفه از آن و همچنین مکتب اگزیستانسیالیسم و مولفه های آن مورد بررسی قرار گرفته است.

کشورمان را در  تیو ترب میتعل ستمیس یطراحبررسی این دیدگاه ها و استخراج نتایج از آن ها می تواند دستاندرکاران 

 .دینما ارییمناسب برای کشورمان  ییالگو جادیا

 

 مفهوم تعلیم و تربیت

 از کند می تأمین انسان برای را فرهنگی زندگی که شود می اطالق هایی فرایند کلیه به ، وسیع مفهومی در تربیت و تعلیم

 این و است نظر مد ، انسان ، تربیت و تعلیم در.  کند می اخذ را فرهنگ ، تدریج به نابالغ انسان ، در فرهنگ زندگی راه

 آوردن فراهم از است عبارت تربیت، و تعلیم.  است بوده مقارن انسان مفهوم ، با بشری تاریخ های دوران همه در مفهوم

 مطلوب هدفهاى سوى به او اختیارى تکامل و جهت رشد در شخص ساختن یاشکوفا رساندن فعلیت به عوامل و هازمینه

 (1374 ، شده) ندایی سنجیده هاى برنامه اساس وبر

 جریان این که طوری به آنها مجدد تشکیل و تجربیات در نظر تجدید از است عبارت تربیت و تعلیم دیوئی جان نظر از

 (1392 ، شریعتمداری ) آورد فراهم را موجبات رشد بیشتر

 به یک هر و هستند جدا همدیگر از دو آن که است شده تعبیر چنین عامه نظر در معموالً تربیت و تعلیم کلمه دو کاربرد

 مانند فراگیران به خاص هایمهارت و موضوعاتی دادن یاد به تعلیم و آموزش که معنا بدین  دارد ارتباط خاصی عمل

 فراگیران به انسانی یا اخالقی و دینی هایآموزش به تربیت یا پرورش و شود می گفته غیره و نوشتن و خواندن آموزش

 عمل خود دینی وظایف به و بگذارند احترام بزرگان به چگونه که دهیممی یاد فراگیران به مثالً شود می اطالق

 (.139۰ رضایی،نثری و همکاران)کنند

 فهمیدن توانایی که آنست برای حقیقی آموزش. است تحول و دگرگونی آوردن پدید آن مقصد که است راهی آموزش

 (.1387 زاده نقیب)برسد هاقاعده و هاقانون مفهوم به ها،دانستنی پیوند یافتن با نوآموز و آید بکار

 و مهارت دانش، نگرش، گسترش معنی به است آن برای بهتری معادل کارآموزی که(training) معادل عنوانبه پرورش

 ( 1399سیف،)باشد می معین شغل یا تکلیف یک در مناسب عملکرد انجام برای فرد یک نیاز مورد رفتاری الگوهای

 

 مفهوم رئالیسم

 قایل واقعیت ما فکر و ذهن از مستقل اشیای شود و برایمی نامیده "واقع اصالت" و "گراییواقع" فارسی در که رئالیسم

 خودداری شخصی هایتجربه طبق خارج جهان تفسیر و تعبیر از و دارد قبول هستند، که چنانآن را اشیاء رئالیسم،. است

 کند.می

 های دیدگاه دانند . از معیارمی گراییواقع یفلسفه پدر را ارسطو معموال. دارد طوالنی تاریخی گرایانه،واقع هایاندیشه
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ها، مستقل از ذهن ها و ارزشکتمان است و اینکه دانشپذیرش جهان مادی و طبیعی به عنوان یک واقعیت غیرقابلرئالیستی 

ند. با این حال، برخی از متفکران رئالیست عالوه بر عالم مادی به عالم غیرمادی نیز باور دارند. از اینرو انسان وجود دار

 (1375 ،هری ) شفیلد،اند.گرایان علمی یا طبیعی و عقالنی یا قدیمی تقسیم کردهها را به واقعبرخی از اندیشمندان، رئالیست

تدریج در طول زندگی از راه حواس مختلف ام تولد، همانند لوح سفید است و بهها، ذهن انسان هنگبه نظر برخی از رئالیست

کنیم و این نقش بستن را به اصطالح تعبیر می "معلومات"یا  "محفوظات"شود که ما از آنها به نقوشی بر آن بسته می

 (291)همان، پذیر نیستمکانی مادی داشته و درک آن جز از راه حواس و تجربه انامیم. واقعیت، جنبهمی "یادگیری"

 

 تعلیم و تربیت در مکتب رئالیسم

 ای گونه به آنان تربیت و است زندگی های با واقعیت آموزان دانش ساختن مواجه ، مکتب این در تربیت و تعلیم هدف

 دانش تربیتی سیستم این در.نیکو باشند اخالق دارای و بیاندیشند درست و روشن شوند، مند بهره درست زندگی از که باشد

 فکر، نیروی تمرکز تربیت آموز، دانش رغبت و استعداد به توجه. هدف به رسیدن وسیلة نه باشد اصلی هدف باید آموز

 مکتب این صاحبان.بگیرد قرار توجه مورد تربیت در باید حقایق کشف در فعالیت و تفکر و کنجکاوی امکان آوردن فراهم

 اینان. قائلند ارزش حافظه مجرد فعالیت از بیشتر حسی ادراک برای باشد مبتنی برحواس بیشتر باید که تربیت معتقدند

)امینی  .آورد بدست و کرد کشف طبیعت از توان می است استوار آن بر تربیت تعلیم و که را اصولی و قواعد که معتقدند

 (1397لو، خلف

 نقش آن در حواس طریق از معلومات تدریج به که است سفیدی لوح همچون تولد بدو در انسان ذهن رئالیسم دیدگاه از

 تاکید نیز جهان شناسایی قابلیت اصل بر هستند معتقد اشیا وجود استقالل اصل به که این بر رئالیسم عالوه پیروان. بندند می

 ( 1381 نژاد، )شعاری یکدیگرند و ملزوم الزم گفت توان می که اصلی دو ورزند می

هایی که برای زندگی و سازگاری آنها با محیط الزم است. در مجهز کردن شاگردان به مهارت گرایانه،تربیت واقعتعلیم و 

شود و هدف از تربیت، پیوند دادن میان مدرسه و جامعه است. این دیدگاه بر جوانب علمی تعلیم و تربیت، تأکید بیشتری می

های عمده در این سی، علمی، فنی و اخالقی جامعه و فرد از جمله هدفبرآورده ساختن نیازهای اجتماعی، اقتصادی، سیا

 .دیدگاه است

گرایی علمی، سازگاری با محیط طبیعی و اجتماعی از طریق کسب اطالعات و آشنایی توان گفت، هدف تربیت در واقعمی

کامال متعادل از نظر روحی و جسمی گرایی عقالنی، پرورش انسان های گذشته است و در واقعبا میراث فرهنگی نسل

 (1383)ابراهیم زاده، است
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 اهداف آموزش و پرورش رئالیستی

 در مورد اهداف آموزش و پرورش رئالیستی نظرات متعددی مطرح شده است که به در این قسمت به آنها می پردازیم.

 دانش و علم یافته سازمان های رشته مطالعه طریق از انسان قوه ترین عالی یعنی عقل قوه پرورش -1

 راه از خویشتن ساختن شکوفا ، عقالنی ای شیوه به خود انتخابهای بندی صورت راه از خویش تعریف به انسانها ترغیب -2

 تقاضاهای و نفشها تنظیم طریق از خود  ساختن یکپارچه و  یگانه و کمال حداکثر برای خود استعدادهای به  بخشیدن فعلیت

 (1399 گوتک،.)وار مراتب سلسله و عقالیی نظمی وفق بر ، زندگی گوناگون

زندگی  های واقعیت با آنها ساختن مواجه باید تربیت و تعلیم از هدف.بگیرند یاد خوب و سالم زندگی باید کودکان

 اخالق دارای و بیاندیشد درست و روشن شوند مند بهره درست زندگی از که باشد ای گونه به کودکان تربیت و باشد

 رغبت و استعداد به توجه.هدف به رسیدن وسیلة نه باشد اصلی هدف باید آموز دانش تربیتی سیستم این در .باشند نیکو

 تربیت در باید حقایق کشف در فعالیت و تفکر و کنجکاوی امکان آوردن فکر،فراهم نیروی تمرکز آموز،تربیت دانش

 (1394بازارکان،بگیرد) طاهری و  قرار توجه مورد

 دارا ،" برودی" دیدگاه از تربیت و تعلیم هدف هستند و مکتب این پیروان از ... و راسل اسپنسر، هربارت، الک، جان

 آینده به نسبت امید و بیم و احترام و قدرت احساس عاطفی، سالمت بدن، سالمت شامل زودگی خوب وک شدن

 (1374باشد)ضمیری، می

 

 

 شاگرد در مکتب رئالیسمرابطه معلم و 

 وادار تعقل و تجربه و فعالیت به را آموزان دانش که است مسؤول معلم که معتقدند و هستند قائل ارجمندی مقام معلم برای

 می که قائلند ارزش معلم برای آنقدر مکتب، این در. برانگیزد را آنها کنجکاوی و بدهد ایشان به و انتقاد بحث امکان. کند

 درسی موضوعهای و مواد آموزش مسؤول معلم فکری، نظام این در. می دانند تعلیم و تقویت محور را معلم گفت توان

 نماید. در حفظ و برقرار او نگهداشتن فعال و توجه کودک جلب و کنترل و پاداش طریق از را کالس انضباط باید و است

 مطالب بسپارد، یاد به را حقایق بخواهد او از فعالیت به آموز دانش کردن وادار طریق از است موظف معلم مکتب این

 سیستم این در .کند پیدا تازه مفاهیم و معانی روابط، تفسیر و تعبیر و کشف با .کند و مقایسه دهد توضیح را مختلف

 معیارهای از ارزشیابی برای و باشد توأم ارزشیابی با آموزش همة مراحل، در که بایستی و است مهم بسیار ارزشیابی تربیتی،

 ای وسیله و گیرد قرار تقویت و مورد تشویق آموز دانش موفقیتهای باید انگیزش بعنوان .شود استفاده آزمونها و عینی

 (1397لو، خلف )امینی .شود او در مطلوب فعالیتهای افزایش برای
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 تسلط بر عالوه و باشد دانش دهنده انتقال بایست می او .دهد می قرار فراگیران اختیار در را خود رئالیست معلومات معلم

 سوم عنصر آموز دانش رئالیستی مفروضات اساس بر .باشد مسط نیز آزمایش بر گفتگو و بحث های سخنرانی، شیوه بر

 ارتباط مظاهر یافتن .شود می محسوب بعدی تک و طرفه یک ارتباطی شاگرد و معلم لذا ارتباط باشد می آموزش در

 درسی برنامه و زبان تاریخ، دروس وجود ، نیست ذهن از دور معاصر پرورش و در آموزش رئالیستی آموز دانش و معلم

 (1395همکاران،  ) چمل نژاد، محسنی و.دارد رئالیستی ارتباط بر دال محور موضوع

 

 محتوا و برنامه درسی در مکتب رئالیسم

 هایموضوع این رو، از .باشد اجتماعی و گوناگون فردی نیازهای یبرآورنده باید هابرنامه محتوای تئوری، این در

 نتیجه، در و علمی نظر از های هستی پدیده شناخت و علمی بینش یافت  است. برخوردار اهمیت فراوانی از فنی و علمی

 .است بسیاری اهمیت دارای شاگردان، فردی هایفعالیت و به ویژه پژوهش علمی، هایروش به کارگیری

 در .دهدمی تشوکیل را رئالیستی پرورش و محتوای آموزش بینشی، و مهارتی علمی، یعمده یرشته سر کلی، به طور

 در این رو، از .نمایدمی متحول رادپیوسته ها برنامه محتوای آن، از حاصل هاییافته و علمی هاینیز، پژوهش اینجا

 اهمیت دارای تربیتی است، علوم یرشته از هاییشاخه که درسی و آموزشی امروز، برنامه ریزی یواقعگرایانه هایبرنامه

 هماهنگ صورت صوورت به باید ذهنی و جسمی فعالیتهای پرورش واقعگرایانه، و آموزش دیدگاه از .است شده ویژه

 و پایه علوم بشری، هایدانش از آگاهی آموزی،فردی، مهارت های پژوهش هنری، کارهای ، پس ورزش .پذیرد

 (1375، هری )شفیلد، دهندمی تشکیل را درسی عمده مطالب ریاضیات،

 

 روش تدریس در مکتب رئالیسم

 آموزشی هایروش .باشند و پژوهشی علمی هاییافته بر مبتنی باید ها روش ها،رئالیست نظر از

 هایروش و فنون و اصول یزمینه در مستمر، هایکسب آموزش ضمن باید معلمان ، بنابراین .است آموختنی و اکتسابی

 (.1396)شریفات، قلتاش، .دهند انجام صورت تریمنطقی به را یادگیری و یاددهی تدریس امر

 همان به باید است، یادگیری و آموزش همان یادگیری که واقعی هایجنبه با تربیت و تعلیم که معتقدند ها،رئالیست

 .باشد نیز بخشاست، لذت مفید که اندازه

 کودک، روانشناسی به نسبت او رسدمی نظر به .کندکمک می یادگیری به قطعا بازی که بود عقیده این بر الک، جان

 از بیش کرد،می اصرار او بازی، بر سودمندی عالوه کرد.می حمایت آموزشی های جدیدروش از و حساسیت داشت

 کودکان بر ست، آمادگی آنها سطح از باالتر که کنندهخسته هایدرس نباید دارند، آمادگی پذیرش کودکوان که آنچه

 شوند. تشویق بعدی برای یادگیری تا داد آنان پاداش به باید و شود تحمیل

 ارزشمند خودشکوفایی قبیل از اهدافی اینکه با .کنندحمایت می تدریس هایسایر روش و سخنرانی روش از ها،رئالیست
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 خارج، جهان مورد در که شاگردان شودمی حاصل صورت بهتری به هنگامی خودشکوفایی، که اعتقاد دارند است،

 (1379، همکاران و ،اوزمن )هوارد .کنند پیدا شناخت

 چگونگی از آگاهی منظور به و پیوسته بلکه ، مراحل آموزش از مرحله آخرین عنوان به نه ارزشیابی، مکتب ای در

 (.1375هری،  انجام گیرد)شفیلد، علمی هاییافته براساس باید نیز ارزشیابی .گیردصورت می آموزش

 

 

  مفهوم شناسی اگزیستانسیالیسم
 

میشد، حال آنکه چیز رفتار  نوعی مثل یـک ای که در آن حتی با انسان به فلسفة کالسیک بیشتر فلسفة چیزها بود، فلسفه

 (139۰.) گومبروویچ،عالوة هستی است اگزیستانسیالیسم نوعی فلسفة هستی است. هر ابژهای ابـژه بـه

 گرایـی« متعلـق بـه تـاریخ روشنفکری است. سرآغاز شکل گرایی« و »عقـل اصطالح اگزیستانسیالیسم هم مانند »تجربه

های ه نـوزدهم و بیستم دانست؛ یعنی آن هنگام که توجة فیلسوفان به دغدغرهة زمانی قرن بها را میتوان  گیری این فلسفه

عـدالتی، آرزوی جـاودانگی، امیـد، عشـق، ایمـان،  های او مانند رنج از بـی هـای مرزی و آرمان انسـانی و موقعیـت

که نوعی نزدیکی و محبت، یأس، بیهودگی جهان، آزادی، و سـایر مباحـث وجـودی انسـان معطـوف شـد و خواستند 

درواقـع، این مکتب یکی از مکاتب فکـری اسـت کـه بـرای بیـان واقعیـت بشـر . پیوند با مخاطبان خود برقـرار سـازند

از فلسفة  امـروز و بحـران گرفتارآمده در آن بهترین روش را دارد. به این اعتبار است که میتوان گفت بخش بزرگی

 (139۰.) صفوی مقدم، شکل میدهد یالیسمفلسفة اگزیستانسمعاصر و فضای فکری کنونی را 

از نظر سارتر اگزیستانسیالیسم عقیده ای است که زندگی انسان را ممکن می سازد و عالوه بر این اعالم می دارد که در 

داری، هر حقیقت و در هر عمل یک زمینه یا اساس انسانی و یک جنبه ذهنی یا عامل درونی انسان وجود دارد) شریعتم

1392.) 

، معتقـد است که اگزیستانسیالیسم فلسفه نیست بلکه برچسبی یالیسمفیلسـوف و نویسـندة حـوزة اگزیسـتانسوالتر کافمن، 

است بر طغیانهای بسـیار متفـاوت علیه فلسفة سنتی که بسیاری از فیلسوفان اگزیستانسیالیست هم از پذیرفتن ایـن برچسـب 

مجموعه ای از مبانی ناممکن  مئناً اگزیستانسیالیسـم مکتبـی فکـری نیسـت و فروکـاهی آن بـهبر خود امتناع کردند. مط

 (. kaufmann,1975است.)

 (1361اگزیستانسیالیستها به دو دسته کلی تقسیم می شوند:) سارتر،
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حدی بدان  صحبت میکند و بههـای ممکـن  اگزیستانسیالیسم از انسان انضمامیِ فردی و شخصی با کلیـة محـدودیت

عینی یسم در یک کالم، انسانِ اگزیستانسیال(. 1371«.)جمال پور، اهمیت میدهد که به قول یاسپرس »انسان همه چیز است

 (.139۰صاحب اختیار است.)گومبروویچ،  است، تنهاست، از نیستی ساخته شده و بنابراین

ود تکیه زده است و فیلسوف اگزیستانسیالیست، جواهر، ممکنات، مع ذلک اگزیستانسیالیسم به مکتبی گویند که بر وج

تصورات مجرد و مطلق را قبول ندارد و با روحیه انتزاعی مخالف است. فقط متوجه موجود یا، به زبان بهتر، سرگرم 

 (.1332بررسی وجود موجود است.) فولکیه، 

 

 تعلیم و تربیت در مکتب اگزیستانسیالیسم

اگزیستانسیالیستی از سال های مقطع راهنمایی آغاز و تا سال های دبیرستان و دوره چهارساله دانشگاه ادامه تعلیم و تربیت 

پیدا می کند. هدف آن بیدار کردن و شدت بخشیدن به خودآگاهی فرد است. عناصری از تجربه را مورد توجه قرار می 

وقعیت هایی ترغیب می کند که او را به سوی این دهد که ذهنی، شخصی و عاطفی است و رویارو شدن آدمی را با م

و درست و نادرست  شناخت رهنمون باشند که انتخاب های انسان مستلزم پرسش شخصی در مورد خیر و شر

(. یکی از ویژگی های متمایز کننده فلسفه تعلیم و تربیت اگزیستانسیالیست عبارت است از تاکید بر 1399گوتک، است.)

هدف تعلیم و تربیت. هدف اصلی مربی این است که شاگردان را در ساختن بهترین دنیای ممکن برای توانایی به عنوان 

 زندگی، یاری دهند. با این حال گذشته انحصاراً مورد تاکید نیست، بلکه حال و آینده، یعنی توانایی نیز مورد تاکید است.

به استعداد ها دقیق، باهوش و هوشیار باشند) اوزمن و  هدف تربیت این است که به فراگیر این امکان را بدهیم که نسبت

 (.1379، و همکاران کراور

 موریس چهار مفهوم را از تعلیم و تربیت ذکر می کند و تمامی موارد را مردود می شمارد.

 

اگزیستانسیالیسم

ستهای دسته اول اگزیستانسیالی: 1

د مسیحی که به وجود خدا اعتقا
ل یاسپرس و گابریل مارس. دارند

.جزء این دسته حساب می شوند

خدا دسته دوم آن هایی که منکر: 2
یالیستهایهیدگر و اگزیستانس. هستند

زء آن فرانسوی که خود سارتر نیز ج
.ها بوده است
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 مع ذلک موریس یک تعریف کلی از تعلیم و تربیت می دهد و این چنین تعریف می کند:

اقعا بنا باشد جنبه انسانی داشته باشد باید آگاهی را در فرد بیدار کند. این آگاهی مربوط به آگاهی » اگر تعلیم و تربیت و

 (.1392از هستی خود به عنوان فردی که در دنیا حضور دارد می باشد.«)شریعتمداری، 

طه آن فرد به تحقق از دیدگاه این مکتب هیچ درسی فی نفسه مهم تر از درس دیگر نیست. درسی مهم تر است که به واس

 "(. طرفداران این مکتب در حوزه تعلیم و تربیت، بیشتر  اوقات به مفهوم138۰خویشتن و آگاهی از جهان نائل آید. )نلر، 

متوسل می شوند. با این حال تربیت سقراطی را پیشنهاد کردن نیز مستلزم دقت است؛ از آنجا که سقراط از  "گفت و گو

اید اندیشه شود، گفت و گویش فقط سازشی است با محدودیت های ارتباطی، به واقع هیچ چیز قبل می داند به چه چیز ب

 (.1386در آن رخ نمی دهد.) بهشتی، 

از تعلیم و تربیت، که دانش را به صورت محصولی حاضر و آماده الزم االنتقال به ذهن  "بانکداری "پائولو فریره مفهوم

مورد انتقاد قرار می دهد. او به نفع تعلیم و تربیت مبتنی بر گفت و گو میان همتایان، خالی یادگیرنده منفعل تلقی می کند، 

 (.4۰6که در درجه اول، آزادسازی اجتماعی و سیاسی را وجهه خود دارد، استدالل می کند.) همان، 

 جایگاه معلم در مکتب اگزیستانسیالیسم 

 باید معلم هدف . بزنند انتخاب به دست خالقانه و مستقالنه آزادانه، شاگردان که کند کاری باید معلم مکتب این در

 به را شاگردان نبایستی معلم محور شاگرد مکتب این باشد.در شاگرد آگاهی خود به بخشیدن شدت و کردن بیدار

 مکتب این طرفداراننیست.  کار در امتحانی یا نمره نخواهند، خودشان اگر و کند وادار درس کالس در حضوراجباری

موریس و مفهوم 
تتعلیم و تربی

کسب معلومات

آشکار ساختن 
استعدادهای 
معین که در 
تمامی افراد 
.وجود دارند

به نقل از دیویی 
فلسفه اساس نظری 
تعلیم و تربیت را 
تشکیل می دهد

شکل دادن به 
شخصیت افراد، 

فهم آنها و 
آرزوهای آنها
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گونه اجبار  هیچ بدن و بال فراغ با و تمایل صورت در شاگردان همه که شد با آزادی مکان باید مدرسه که کنند تاکید می

 (.1386و تهدیدی در آن حضور یابند.) علوی، 

یافتن روشی که در آن معلمان اگزیستانسیالیست ها دوست دارند شاهد پایان یافتن سلطه جویی بر شاگردان باشند. پایان 

بر اساس راه های از پیش تعیین شده و با استفاده روش های رفتارگرایانه پاداش و تنبیه، کودکان را کنترل می کنند. از 

دغدغه های فکری آنان، نقش معلم در فرایند یادگیری است. آنها اعتقاد دارند که هر معلمی باید یک شاگرد باشد و هر 

لم. از دیدگاه مکتب اگزیستانسیالیسم، با هدایت و فعالیت معلم به عنوان برانگیزاننده محرک، شاگرد، یک مع

(. 1378یادگیرندگان به انتخاب هاب فردی پرداخته و به انجام تحقیقات و پژوهش ها راغب می گردند.)خلیلی شورینی، 

 شود. در یک رابطه نمی محدود وزشیآم برنامه مسائل و درس کالس به معلم تربیت اگزیستانسیالیسم مکتب در

 به را و او داده شرکت دیالوگ در را شاگرد معلم .کنند می دیالوگ حقیقت به رسیدن برای شاگرد و معلم مشترک،

 نه یک دارد را بازیگر یک نقش اگزیستانسیالیسم مکتب در آموز دانش .کند می تشویق دیالوگ در شرکت

 (.138۰کند.) نلر،  می ایفا معلم را اول نقش نلر، زعم به نمایش، این در اما تماشاچی،

 معلمی که تربیت میرسد نظر به واقع در .است نظر مد باشد، دینی ارزشهای به متمایل او ذهنی دیدگاه که معلمی تربیت

 .باشد معلم خصوص تربیت در مکتب این اساسی دیدگاههای از باشد اخالقی موازین و اصول رعایت به پایبند که

 را خود متربیان بتواند استعدادهای و باشد داشته را خود شاگردان بالقوه استعدادهای تشخیص توانائی که معلمی تربیت

 مکتب اگزیستانسیالیسم به شمار می رود. معلم تربیت ویژگیهای دیگر از کند هدایت صحیح جهت در

 روش تربیت در مکتب اگزیستانسیالیسم

 تدریس بایدطوری شده تربیت معلّم .میشوند عرضه بلکه نیستند، انتقال قابل هیچگاه مهارتها، یا معلومات آنها معتقدند

 (1392)شریعتمداری، .باشد جریان یادگیریداشته در فعالی نقش شاگرد، که نماید

 آمده در معلم وجود بخشی از عنوان به مطالب که است آن مستلزم امر این اما شود، ارایه باید معلومات و مطالب درسی

 بیان زمینه دراین ، بوبر نماید. مارتین ارایه شاگردان به شود می صادر وجودش از که چیزی عنوان به معلومات را او و

 (.1374، باشد)ندائی آشنا میکند،کامال تدریس که مطلبی یا موضوع با باید معلم می داردکه

 اما میکند، شاگردان منتقل به را معین معلوماتی معلم، آن ضمن که است فعالییتیتدریس  عقیده اگسیستانسیالیستها، به

 انتقال دهنده وسیله عنوان به معلم ارزش صورت این در شود، فرض مهارتها یا انتقال معلومات تدریس، از هدف اگر

 (1361میکند. )سارتر، پیدا تنزل انتقال، این محصول یا دریافت کننده عنوان شاگرد به ارزش و معلومات

 از کدام هیچ که شود داده اجازه نباید .دارد عهده بر نظارتی را و آموزشی سرپرستی، نقشهای که است شخصی معلم

 روشی سقراطی محاوره .سازد مخدوش باشد داشته وجود معلم و شاگرد بین باید که را ) تو من( ی رابطه روشها این

 (14است.)همان،ص اگزیستانسیالیست معلمان برای مناسبی
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 یابد دست شخصی حقیقتی به زندگی معنای خصوص در سواالتی طریق از تا کند ترغیب را متعلم که میکند تالش معلم

 سازد. فراهم را او آگاهی اشتداد موجبات راه این از و

 برنامه درسی اگزیستانسیالیستی

از نظر اگزیستانسیالیست ها برنامه درسی شامل مهارتها و موضوعاتی است که واقعیت طبیعی و اجتماعی را تبیین می کنند 

 (Heidegger,1962و مهم تر از همه شامل علوم انسانی است که مبین انتخاب انسان است.) 

و هم عناصر هنجاری است. بُعد هنجاری  برنامه ای که مورد تفسیر دانش آموز واقع می شود هم دارای عناصر شناختی

شامل موضوعات ارزش محور است و بُعد شناختی را موضوعات واقعی، توصیفی و علمی شامل می شود. مطالعات انسان 

گریانه مانند تاریخ، هنر، ادبیات، فلسفه و مذهب باالخص برای بررسی ارزش های اخالقی و زیبایی شناختی مفیدند. در 

گزیستانسیالیستی بر ادبیات و علوم انسانی نیز تکیه می شود. ادبیات که برای گشودن دیدگان متعلم نسبت به برنامه درسی ا

اهمیت انتخاب انسان دخیل است، اشخاص را در رویارویی با مسائل انسانی توصیف می کند. از طریق ادبیات، نمایشنامه 

نده اثر هنری قرار می دهد. درگیر شدن نیابتب متعلم در مسائل و فیلم، متعلم ظرفیتهای عاطفی خود را در اختیار آفرین

عمیق عشق، مرگ، رنج و آزادی وسیله فوق العاده ای برای توصیف وضع و حال انسان و دستیابی به معنی در جهانی 

 (1399است که ظاهراً بی معنی است.)گوتک، 

ف رابطه علت و معلولی دارند و نه در حکم بررسی از نظر اگزیستانسیالیستها، مطالعات تاریخی نه آن قدر جنبه کش

خاستگاه و نشو و نمای تمدن های خاص هستند. فایده تاریخ عبارت از روشنگری درباره گذشته و ارائه فرضیات متفاوتی 

 به مردم این روزگار برای زندگی در عصر حاضر است. جورج نلر با هیجان می گوید: 

رس تاریخ خود با شور و هیجان و تحرک شخصی روبه رو شود، و به سبک کارگردانان بنابراین باید یادبگیرد که با د

 (kneller,1966نمایش، صحنه زندگی انسانی را با همه قهرمانان، نابکاران و دسیسه های آن خالقانه کنترل کند.) 

 

 روانشناسی انسان گرایانه

گرایانه، که برای روانشناسی تربیتی و مشاوره داللتهای ضمنی داشته، موثر اگزیستانسیالیسم در تشکیل روانشناسی انسان 

(. ابراهام مازلو، گوردن آلپورت، کارل راجرز و رولومی در زمره پیشروان جنبش روانشناسی Pine, 1969بوده است.)

رد باید خود مفهوم انسان گرای آمریکا هستند. راجرز که مبتکر مفهوم مشاوره مراجع محور است، اصرار دارد که ف

واقعیت و خودپنداشت خویش را بیافریند. مفهوم این فرایند آفرینش هویت شخصی آن است که شخص وجود دارد، به 

عبارت دیگر در کانون جهان تجربی متحولی واقع شده که علی رغم آنکه شامل تعامالت اجتماعی است، در نهایت امر 

 (.Rollo may, 1960خصوصی است)

تعامالت محیطی و اجتماعی سیمای»خود« یا »هویت شخصی« نمایان خواهد شد، اما این شخصیت، دستاورد در نتیجه 

خود فرد و گویای تبلور شخصیت خود اوست، نه حاصل کار دیگران. بر پایه روان شناسی انسان گریانه، در تدریس 
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فردی در مفهوم وسیع کلمه ترغیب و اگزیستانسیالیستی سعی می شود که یادگیری، یا همانا خودآزمایی و تشخص 

تسهیل گردد. برقرار داشتن راه و روش اگزیستانسیالیستی در کالس درس مستلزم تحقق موازنه ظریفی است که به موجب 

 (.Milhollan& Forisha,1972آن هم معلم و هم شاگرد به عنوان افراد انسانی، هویت خویش را حفظ کنند.)

ید مدام از فروغلتیدن در موقعیتی که در آن شاگردان به طور ساده برمبنای سن، رتبه این بدان معناست که معلم با

محصالن نیز باید آگاه باشند  ضافاً این بدان معنی است کهتحصیلی، منزلت یا عضویت گروهی تعریف شوند پرهیز کند. م

ش های سرپرستی، آموزشی، و نظارتی را که آنان نیز می توانند معلم را نه به عنوان شخص، بلکه به عنوان عاملی که نق

برعهده دارد تعریف کنند. به عبارت دیگر، هنگامی که معلمان شاگردان را به شیئ تنزل داده و شاگردان معلمان را به 

(1399انواع نقش پایین می آورند، تعادل ظریف اگزیستانسیالیستی بر هم میخورد.)گوتک،   

 گیرینتیجه 

تعلیم و تربیت در همه سطوح و فلسفه تعلیم و تربیت ارتباط  بین شک بدون که، است چنین شده ذکر مطالب برایند

 از آگاهی و یادگیری . یاددهی فرایند در و پرورش آموزش ی فلسفه کننده تعیین نقش اهمیت تنگاتنگی وجود دارد.

 سطح در و آموزشی نظام در دگرگونی ایجاد دنبال آن، به و آموزش اصول کردن نهادینه راستای در موضوع این

 پرورش و آموزش گستره کنشگران و صاحبنظران، پژوهشگران تاکید مورد همواره که است امری جامعه، در کالن

بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که دو مکتب فلسفی رئالیسم و (. 1397.)کیخا و حاجی علیان، است بوده

کلی بر زندگی خوب و موفقیت انسان ها تاکید دارند. اما هر کدام خط مشی و روش ها و اگزیستانسیالیسم هر دو به طور 

 عقیده ی خاص خود را دارند.

این دو مکتب و دیدگاه از آن جهت که ساخت ذهن بشر هستند دارای یک عیب و مشکل اساسی هستند و آن هم تک 

 یگر را نادیده می گیرند.بعدی بودن آنهاست. یعنی به بعضی مسائل می پردازند و بعضی د

 تاریخ تنها در طول که را او عقل و انسان خدادادی اندیشه میان این در که چرا نیست ایراد از مکتب رئالیسم خالی

 آموز دانش یعنی است محور آموز دانش همچنین ، کند می تاکید حواس بر و کند می رد ، بوده او پیشرفت عامل

 پردازد. می جسمی پرورش به کالس در و کند می گو و وگفت بحث ، کند می نظر اظهار

 آن معلم میتوان از تربیت فلسفه در تاملی قابل نکته های که است مهمی فلسفی مکاتب دیدگاه اگسیستانسیالیزم از

 مد تعامل گرا و پذیر،هدایتگرآزاد، راهنما ،انعطاف  خالق، آگاه، معلم تربیت اگزیستانسیالیسم مکتب کرد در استخراج

 قوانین اجرای ، تهدید از آن که در میپذیرد صورت غیررسمی کامال محیطی در مکتبی چنین در معلم است. تربیت نظر

 تربیت و شکل دهی بر تالش مکتب این نیست .در خبری سختگیرانه قوانین اعمال و اداری گیر پا و دست و خشک

 .میشود برجسته تر معلم بعد اخالقی است و مسیحی برای شاگرد محوریت با معلم مذهبی شخصیت

این مکتب به شدت انسان گراست و به فرد و وجود اهمیت میدهد و به شکلی می توان گفت که تنها مکتبی است که به 

 انسان ارزش واالیی می دهد.
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وب و قوی داشته باشیم نباید فقط از دیدگاه و با توجه با بررسی های صورت گرفته، اگر بخواهیم نظام تعلیم و تربیت خ

نظریات یک مکتب استفاده کنیم، بلکه می بایست از تفکر و دیدگاه چندین مکتب استفاده کرد و بتوان همه جوانب را 

 در پیشرفت نظام و فراید یاددهی و یادگیری به کار برد.

 

 

 منابع

ترجمه گروه علوم تربیتی، قم: موسسه آموزشی و  "علیم و تربیتمبانی فلسفی ت "(.1379اوزمن، هوارد و کراور، سموئل)

 پژوهشی امام خمینی)ره(.

 .76نور، چاپ پانزدهم، ص  امیتهران، دانشگاه پ ت،یترب یفلسفه  (.1383ی)سیزاده، ع میابراه

، سومین کنفرانس بین یمختلف فلسف یها دگاهیو رابطه آن با د تیو ترب میتعل یبررس(. 1397، مهناز)لو خلف امینی امیر

 المللی روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری: تهران.

 .سروش، انتشاراتی تهران: چاپ سوم کانت یتیی ترب فلسفه(.1383)بهیماهروزاده ،ط

 در وتربیت تعلیم فلسفه های مکتب جایگاه (.1394) بهروز جمالوندی، و اصغر علی ابوسعیدی، ،منوچهر گهر، جعفری

 .213-183ص  ،5 دوره خارجی، های زبان در زبانشناختی پژوهش .انگلیسی زبان آموزش

ی، دومین همایش بین المللی از مکاتب فلسف یبرخ دگاهیآن از د یو بررس تیو ترب میفلسفه تعل(. 1397قدرتی، مهدی)

 .روانشناسی و مطالعات اجتماعی: تهران

 تعلیم و تربیت)جلد اول(. تهران: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، سمت.(. فلسفه 1374ندایی، هاشم)

 .چاپ پنجاه و هشتم، تهران: انتشاراتی امیرکبیر ،(. اصول و فلسفه تعلیم و تربیت1392شریعتمداری، علی)

یار، ص (. نظریه یادگیری ارتباز گرایی و کاربرد آن در طراحی کتاب درسی دانشگاهی. ع139۰رضایی، نثری، آزمند.)

81-94 . 

 .یطهور: انتشارات تهرانچاپ بیست و سوم، به فلسفه آموزش و پرورش، ینگاه(.1387) نیرعبدالحسیزاده، م بینق

 .(. روانشناسی پرورشی نوین: تهران، انتشاراتی دوران1399سیف، علی اکبر)

 .2۰، چاپ اول، ص 1375سرمد، تهران، قطره،  یغالمعل یآموزش و پرورش، ترجمه یفلسفه اتیکل،یهر لد،یشف

 .ریکب ری(، فلسفه آموزش و پرورش. تهران : ام1381اکبر ) ینژاد، عل یشعار

 چاپ نوزدهم، انتشاراتی سمت.مکاتب فلسفی و آرای تربیتی ،(. 1399جرالد ال. گوتک، ترجمه محمود پاک سرشت،)

و  یدر حوزه علوم انسان نینو یپژوهش ها یمل شیهما نیاول سم،یالی(، آموزش و پرورش در ر1394و بازارکان ) یطاهر

 : تهران.رانیا یمطالعات اجتماع

 1۰2راهگشا، چاپ اول، ص  :رازیآموزش و پرورش ، ش (1374ی)عل ،یریضم
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، یاسالم یغرب وآموزه ها یبر رابطه معلم و شاگرد از منظر مکاتب فلسف یلیتحل (.1395ی)نیحس ،یچمل نژاد، محسن

2۰-33، ص 1395، مرداد 1، جلد  14شماره  ،یاسالم یعلوم انسان  

(. نظریه یادگیری سازنده گرایی، اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی و 1396شریفات، قلتاش)

 اجتماعی: شیراز.

.(. فلسفه در شش ساعت و پانزده دقیقه، ترجمه مجید پروانه پور، تهران: انتشاراتی قفنوس139۰گومبروویچ، ویتولد)  

54_39: ص3(. دو فصلنامه غرب شناسی بنیادی، شماره139۰صفوی مقدم، ناژین)  

 .انتشاراتی دماوند(. اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر، ترجمه مصطفی رحیمی، تهران: 1361سارتر، ژان پل)

 .(. انسان و هستی، تهران: انتشاراتی هما1371جمال پور، بهرام)

 .(. اگزیستانسیالیسم، ترجمه ایرج پورباقر، کتاب فروشی تایید1332فولکیه، پل)

 .ترجمه فریدون بازرگان دیلمقانی، تهران: انتشاراتی سمت ،(. آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش138۰نلر، جی اف)

 .(. فلسفه تعلیم و تربیت در جهان غرب ، تهران: انتشاراتی اطالعات1386بهشتی، سعید)

تربیتی، کرمان: انتشارات دانشگاه  -(. نکات اساسی در فلسفه تعلیم و تربیت و مکاتب فلسفی1386علوی، حمیدرضا)

 .شهید باهنر کرمان

 .هران: یادواره کتاب(. مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، ت1378خلیلی شورینی، سیاوش)

ی، در مکاتب مختلف فلسف تیو ترب میاهداف تعل یقیتطب(. تحلیل و بررسی 1397کیخا، احمد، حاجی علیان، نیره)

 یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی: سالن همایش های بین المللی صدرا.

 
kaufmann, walter(1975). Existentialism(from Dostoevsky to Sartre), New York: New American 

Library. 

Martin Heidgger, Being and Time(New York: Harper&Row, 1962). 

George F. Kneller, Existentialism in Education(New York: john Wiley & Sons, 1966.) 

See for example, Gerald J. Pine, “ The Existentialism School Counselor,” Clearing House, XL-lll(1969). 

See for example, Rollo May, Psychology and the human Dilemma(New York: Random House,1960). 

Frank Milhollan and Bill E. Forisha, From Skinner to Rogers, Contrasting Approaches to 

Education(1972). 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

