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Abstract 
The changes of the new age bring with it moral and psychological challenges 
that also manifest themselves in the field of education. Intellectual, 
psychological and counseling approaches to deal with such issues are not 
effective enough, and therefore we need to apply a new approach in the 
education system. Philosophical counseling approach is more relevant to the 
true meaning of education than other conventional approaches in the field of 
counseling and has educational value due to its nature, so this approach in the 
face of educational-ethical challenges can lead to improving the intellectual 
status of students. Therefore, in this research, we will explain and compare the 
approach of philosophical counseling with the concept of education in a 
descriptive-analytical method. The results of the study of philosophical schools 
and theories, the views of philosophers and great educational educators and 
thinkers of the philosophical counseling approach indicate that philosophical 
counseling is related to the concept of education in key elements, goals and 
functions. 
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One of the issues that has always occupied the minds of education experts 

is how education can cause human self-transformation and growth in moral 

sensitivities, changes in attitudes, beliefs and thoughts; And how can a 

person help to improve the quality of life. Also, the transition to industrial 

life has caused many crises in today's man and has caused many problems 

and psychological damage to him. In order to prevent or treat such problems, 

various methods of counseling have been used. Conventional counseling, 

however, focuses only on the emotional and psychological domains of the 

audience and often ignores their cognitive scope. While man is a creature 

with different existential dimensions and we will not be able to know him 

only by psychological criteria. He must be considered as a complex being in 

all dimensions and as a whole. In addition, changes in modern education 

have changed the status of human beings in general and students in 

particular. Simultaneously with these changes, newer and more diverse 

problems have arisen in the field of educational and moral issues that the 

existing traditional intellectual system is not efficient enough to deal with 

such issues and requires the use of a new intellectual system among students. 

Therefore, other approaches such as the philosophical counseling approach 

should be used to treat students' psychological, educational and moral 

healings. This approach, unlike psychiatry, which considers the root of many 

ailments in a person's unconscious mind and focuses on medication, uses 

philosophical skills such as thought analysis to explore his or her 

assumptions, thereby resolving conflicts of thought. A conflict that is at the 

root of many issues facing students. Philosophical counseling seeks to make 

the most of philosophizing. This movement, which was introduced by 

Aachenbach in Germany in 1981, includes methods that use human intellect 

to develop thought and change his view of existence (Raabe, 2010, 

Translated by Alavinia, 2019). 

Education is a fluid concept that, in its broadest sense, refers to the 

processes of growth, fertility, and education. This concept of education 

applies not only to humans but also to other living things. Hence, education 

in the strict sense must emphasize the education of the real human being. 

Education is a real time that, while maintaining a person's independence, 

provides him / her with mental, moral and personal development and leads him / 

her to a desirable and valuable life. In other words, it should be a continuous 

source of growth, transformation and actualization of any kind of perfection 

in human beings that is desirable and valuable (Ebrahimzadeh, 2019). 

Nevertheless, the philosophical counseling approach is more appropriate to 

the true meaning of education than other conventional approaches in the 

field of counseling and has educational value due to its nature, so this 

approach in the face of educational-ethical challenges can improve the 

situation. Be thoughtful. Theoretical and empirical studies of in the field of 
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"applied philosophical counseling and education" suggest that the use of 

philosophical counseling in education means presenting a subject in the 

curriculum (Papaevangelou, Gikas, & Tsihrintzis, 2016). It is not, but it is 

considered as a method that the teacher uses in the role of a philosophical 

advisor to teach and learn. Alfaiz (Alfaiz, 2018) in his research entitled 

"Guidance and counseling: philosophy and professional challenges in the 

future" considered philosophical counseling as an auxiliary profession in 

education that plays an important role in educating rational people. 

Therefore, the problem of the present study is to explain and relativize the 

philosophical counseling approach with the concept of education. This 

relativism is in key elements, educational goals, methods and functions of 

philosophical counseling with the concept of education. 

 

Method 

The present study tries to explain and relativize the philosophical 

counseling approach with the concept of education using descriptive-

analytical method.  
 

Findings 

The results of this study indicate that philosophical counseling is consistent 

with the concept of education. In discussing the key elements of guiding the 

individual to achieve rationality and rationality are common concepts of both 

aspects. In philosophical counseling, the use of the Socratic point of view and 

critical thinking, which is consistent with the freedom and independence of the 

authorities in rebuilding their beliefs, is characteristic of the trained human 

traits that are consistent with self-government, independence, and choice. The 

counseling process is a means to bring about desirable change in clients that 

leads them to a better life and the attainment of truth. The mental, moral and 

personal development of the individual in education also emphasizes the 

aspect of changing the individual to achieve the truth of things. In the 

objectives section, there are obvious commonalities between philosophical 

counseling and education. Emphasis on discovering and generating needs for 

clients is an important goal of philosophical counseling. This type of goal in 

education refers to the axis of thinking and reforming and recreating one's 

thoughts and ideas. That is, rethinking thoughts and improving them refers to 

one's self-knowledge, self-fulfillment, and self-control. If the important 

purpose of philosophical counseling is to strengthen the self-direction of the 

authorities that ultimately lead the person to a good life. In the methods 

section, we can mention the use of dialogue method as a common method 

between education and philosophical counseling. In the functions section, 

philosophical counseling pays special attention to personal growth. The 

manifestation of this type of function in education is the cultivation of innate 
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talents, self-fulfillment, self-realization, personality development, and 

intensification of consciousness. Maintaining balance is another function of 

philosophical counseling that is crystallized in the training, correction and 

exaltation of the whole soul, interaction and adaptation to the environment, the 

balanced growth of individual forces, and the development of individual and 

social capacities. Another function of philosophical counseling is self-

transformation. In education, the acquisition of awareness of oneself and the 

world, change of attitude, creation of new understanding, turning to new 

situations in the individual is emphasized, which itself shows the self-

transformation of the individual in education. The existence of such similar 

relationships between philosophical counseling and education shows that 

philosophical counseling can not only be a helpful discipline in the field of 

counseling services, but can also be used in the field of education. 
 

Discussion 
Education is one of the most important activities of human societies. The 

increasing expansion of social structures, rapid changes in societies along with 

the growth of technology and different perspectives on the role of man in the 

new world, challenges and conflicts such as alienation, identity confusion, 

disregard for values, etc. in the field of education Provided. Resolving 

conflicts and challenges requires the semantic use of education based on 

cognitive processes and the highest form of mental activity; That is, it 

emphasizes thinking, cultivating the recognition of right ideas and opinions 

from the wrong, and ultimately the attainment of knowledge. Another 

spectrum is transformation education. The need for change refers to the free 

and conscious activity of the audience, whose goal is to achieve the truth of 

things, values, and ultimately the desired life. Thinking, transforming and 

turning to the truth is the basis of philosophy and philosophizing. Philosophy 

is a pure thought and activity that seeks through inquiry and critical thinking to 

rely on the mind to guide the individual to discover his limitations and to 

guide him beyond new depths and new horizons. In addition, philosophy is an 

attempt to realize as much as possible the human potential for a desirable life. 

Given the valuable results that philosophy brings to man and his life, it is 

necessary for education professionals to use new approaches such as 

philosophical counseling to train rational people who know the truth and moral 

values. 
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 چکیده

تعلیم و تربیت نیز، خود  ی حوزههایی اخالقی و روانی را به همراه دارد که در  تغییرات عصر جدید، چالش
مسائل از کارایی  گونه اینموجود برای مقابله با  یا مشاورهدهند. رویکردهای فکری، روانی و  را نشان می

 ی مشاورهرویکرد ی در نظام تربیتی هستیم. رویکرد جدید کارگیری بهالزم برخوردار نبوده، و لذا نیازمند 
مشاوره با معنای حقیقی تربیت تناسب دارد و به  ی حوزهفلسفی بیش از دیگر رویکردهای مرسوم در 

های  از این رو این رویکرد در مواجهه با چالش .سبب سنخیت با ماهیتِ تربیت دارای ارزش تربیتی است
در این پژوهش، ازاین رو  .شودآموزان  تالی وضعیت فکری دانشتواند منجر به اع می  ـ اخالقی یتیترب

تحلیلی خواهیم  -توصیفی به تبیین و نسبت شناسی رویکرد مشاوره فلسفی با مفهوم تربیت به روش 
های فالسفه و مربیان بزرگ تربیتی و  بررسی مکاتب و نظریات فلسفی، دیدگاهنتایج  پرداخت.

در مشاوره فلسفی با مفهوم تربیت این است که  ازحاکی اندیشمندان رویکرد مشاوره فلسفی 
روش )گفتگو(،  ،حقیقت (اب و تفکر انتقادی، تحول و تغییر و )عقالنیت، استقالل و انتخ عناصرکلیدی

به زندگی خوب(، کارکردها )رشد  یابی دستبری، اهداف )مورد پرسش قرار دادن نیازها و باورها، خودراه
 .نسبت دارند (خود دگرگونیشخصی، حفظ تعادل، 
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نظران تعلیم و تربیت را به خود مشـغول نمـوده، ایـن اسـت کـه       از مسائلی که همواره ذهن صاحب
هـای اخالقـی، تغییـر در     در حساسـیت  انسـان و رشد  یخودتحولباعث  تواند یمآموزش و پرورش چگونه 

بـرای رسـیدن بـه بهبـود کیفیـت       انسانگر  تواند یاری د؛ و از چه طریقی میگرد، باورها و افکار ها نگرش
هـای متعـددی    با بحـران حرکت و گذار به سمت زندگی صنعتی، انسان امروزی را  همچنینزندگی شود. 
منظـور  ه روحی روانی بسیاری را برای او موجب شده است. بهای  است و مشکالت و آسیبمواجه ساخته 

ـ   پیشگیری و یا درمان چنین مشکالتی روش  لـیکن  کـار گرفتـه شـده اسـت.     ههای مختلفی از مشـاوره ب
مخاطب تأکید دارند و اغلب دامنه شناختی  شناختی روانهای عاطفی و  های مرسوم صرفاً بر حوزه مشاوره
بـا   و صـرفاً   مختلـ  اسـت  وجودی ابعاد  باکه انسان موجودی  دهند. درحالی را مورد توجه قرار نمی ها آن

موجـودی پیچیـده در تمـام ابعـاد      عنوان بهباید . او قادر به شناخت او نخواهیم بود شناختی روانمعیارهای 
تغییـرات در آمـوزش و پـرورش     عـالوه  هبیک کل در نظر گرفته شود.  ی منزله بهگیرد و  مورد توجه قرار 
بـا ایـن    زمان همطور خاص تغییر داده است.  آموزان را به و دانش یطورکل بهجایگاه انسان  نیز عصر مدرن

آمده اسـت کـه نظـام     به وجوددر زمینه مسائل تربیتی و اخالقی  یتر متنوعتغییرات، مشکالت جدیدتر و 
کـارگیری   و نیازمنـد بـه   ل از کارایی الزم برخوردار نبودهمسائ گونه اینفکری سنتی موجود برای مقابله با 
 آموزان است.  نظام فکری جدیدی در بین دانش

 ها آنهای  و به دیدگاه داشتآموزان نگاهی ویژه  ضروری است که به مسائل تربیتی دانش این بنابر
 عنوان بهنسبت به خویشتن، جهان و مسائل کنونی تربیتی توجه نمود. در این مسیر، مشاوران 

توانند در تعامل با دیگر عوامل  آموزان می رفتار دانش ی ییردهندهتغکننده جریان تعلیم و تربیت و  تسهیل
آموزان شوند. اما با نگاهی گذرا به نظام آموزشی و  کننده رشد تربیتی، اخالقی و اجتماعی دانش تضمینتربیتی، 
ای در سطح مدارس، شاهد آن هستیم که این نوع خدمات از کارآمدی کافی  خدمات مشاوره ی ارائهچگونگی 

 ها آنی که باید برای تربیتی، اخالقی و اجتماع مشکالتو هستند برخوردار نبوده و با مشکالت کیفی همراه 
 ,Fathiazar, Golparvar, Mirnasab, & Vahediچاره اندیشی کرد به قوت خود همچنان باقی است )

دیگری  یکردهایرو ازآموزان،  جهت درمان التیامات روانی، تربیتی و اخالقی دانش باید در از این رو،(. 2017
بسیاری از  ی یشهرکه  پزشکی روانبرخالف  رویکرداستفاده نمود. این فلسفی  ی مشاوره نظیر رویکرد

های  مهارت ازدارودرمانی تمرکز دارند،  برو  اند وی دانستهناهشیار  ی یشهاندهای فرد را در  ناراحتی
حل  به از این طریقپرداخته و های وی  فرض تحلیل تفکر به واکاوی پیشفلسفی نظیر تجزیه و 

بسیاری از مسائل پیشِ روی  ی یشهرکه  یها تعارض. پردازند می ای فکر مراجع تعارضات ریشه
پردازی بیشترین بهره را ببرد. این جنبش  در تالش است که از فلسفهمشاوره فلسفی . استآموزان  دانش
از عقل  گیری بهرهبا هایی است که  دربرگیرنده روشطرح شد توسط آخنباخ در آلمان م 0990در سال که 
 Raabe, 2010, Translated by) پردازد می به هستی وینگاه  تغییراندیشه و  انسانی به رشدخرد  و

Alavinia, 2019.) در مورد  دشیعقا لیو تحل هیتا با تجز کند یبه مراجع کمک م یفلسف ی مشاوره
 یخود را به صورت انتقاد یو جهان شخصنموده خود بر مشکالت غلبه  تینوع نگرش به وضعمسائل و 

خود و جهان خود به دست آورد  ریاز درک و تفس یشخص دگاهید کی در نهایت. کند یمجدداً بازساز



 011 فلسفی با مفهوم تربیت ی شناسی رویکرد مشاوره تبیین و نسبت

(Lahav, 2016).  ساختار در ی سالم هستند که با نوعی گسیختگی مراجعان افراد ،مشاورهاز در این نوع
ل و موضوعات شاوره فلسفی رویکردی برای حل مسائم ،به دیگر سخنمعنای زندگی مواجه هستند. 

 ، اخالقی و تربیتی مربوط به زندگیِ فرد عادی از طریق گفتگو و خودآزمایی فلسفی است.شناسی هستی
اش به فرایندهای بزرگ شدن، بارآوردن و آموزش اشاره  ومی سیال است که در معنای گستردهتربیت مفه

شود. از این رو  گرفته میکار  هبدیگر جانداران نیز نه تنها در مورد انسان بلکه  از تربیت دارد. این مفهوم
با حفظ حقیقی تأکید کند. تربیت زمانی حقیقی است که تربیت در معنای دقیق آن باید بر تربیت انسان 

استقالل فرد موجبات رشد ذهنی، اخالقی و شخصی وی را فراهم نموده و او را به سوی زندگی مطلوب و 
در انسان  یهر نوع کمال دنیبخش تیمستمر منشأ رشد، تحول و فعل طور بهارزشمند هدایت کند. به عبارتی 
فلسفی بیش  ی مشاورهرویکرد با وجود این،  (.Ebrahimzadeh, 2019) شود که مطلوب و ارزشمند باشد
به سبب سنخیت با تناسب دارد و  ا معنای حقیقی تربیتمشاوره ب ی حوزهاز دیگر رویکردهای مرسوم در 

تواند  می قیـ اخال یتیتربهای  جهه با چالشدارای ارزش تربیتی است، از این رو این رویکرد در مواماهیتِ تربیت 
در ایران عمر کوتاهی دارد و اولین مقاالت علمی در این فلسفی  ی مشاوره .شود منجر به اعتالی وضعیت فکری

 ینو برا یا نهیزم ،یفلسف ی مشاورهپرسش و نقش آن در  گاهیجا یبررس»گردد.  باز می 0191زمینه به سال 
گری در  که به نقش پرسش است  (Dibaw Ajari, 2016) دیباواجاریپژوهش  «یتیپژوهش در مسائل ترب

به مراجعان کمک  یگر پرسش از طریق یفلسف ی مشاورهوی معتقد است که مشاوره فلسفی پرداخته است. 
افکار نادرست خود را  ی یشهرو  افتهیدست  یذهن دهی سازماناز خود به  یاساس یها تا با طرح پرسش کند یم

 یبر مبنا یفلسف ی مشاوره نییتب»عنوان خود با  یدکتر ی نامه یانپا( در Pouragha 2018) پورآقا. کش  کنند
نتایج این پژوهش  پرداخته است. یفلسف ی مشاوره یها مشاوره، اهداف و روش تیماه لیبه تحل «یلیفلسفه تحل

های  هدفاز ی خودمختارو  یتیگوناگون شخص یها در جنبه یروشنگر ،یخودتحول ،یخود ادراکنشان داد که 
و  یلیتحل ،یعقالن یها وهیش رینظ یفلسف یها روشاز  ها  این هدفمهم مشاوره فلسفی است. برای دستیابی به 

 هرینتزیس اس و تسییکپاپاوانژلو ، گهای نظری و تجربی  بررسی .شود میکمک به مراجعان استفاده  یبرا یرواق
(Papaevangelou, Gikas, & Tsihrintzis, 2016 در )حاکی از « مشاوره فلسفی کاربردی و تربیت» ی ینهزم

یک ماده درسی در برنامه آموزشی  ی ارائهفلسفی در تعلیم و تربیت به معنای  ی مشاورهکارگیری  آن دارد که، به
کار  شود که معلم در نقش یک مشاور فلسفی به تدریس و یادگیری به عنوان روشی محسوب می که بهنبوده، بل
در  یا حرفه یها و مشاوره: فلسفه و چالش ییراهنما»( در پژوهش خود با عنوان Alfaiz, 2018)الفیز  گیرد. می
 یانسان منطق تِیدهنده در آموزش و پرورش دانسته که در ترب یاری یا حرفه عنوان بهرا  یمشاوره فلسف «ندهیآ

مؤثر در  یابزار آموزش کی یر انتقادعنوان تفکّ»با  (Haţegan, 2018) هاتگان پژوهش جینتا به سزا دارد. ینقش
آموزش و پرورش با اشاره به آن دارد که ابزار اولیه مشاوره فلسفی تفکر انتقادی است.  «یفلسف ی مشاوره
 یا وهیش ،سی. نخست در سطح روش تدریابد یمدست  تیو ترب میبه دو هدف مهم در تعلابزار  نیا یریکارگ به
ها داللت بر آن دارند که  نتایج پژوهش .پردازد یم یشهروند انتقاد تیو دوم آن که به ترب کند یرا تجربه م دیجد
مراکز تربیتی و آموزشی ما با که  با توجه به آنمشاوره فلسفی نتایج مثبتی به همراه دارد. از این رو  کارگیری به
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مشاوره  ینسبت شناس نهیزمدر مستقلی  تاکنون پژوهشو  هستندهای متعدد تربیتی و اخالقی مواجه  چالش
 نهادهای تربیتی کمک نماید.تواند به  انجام نشده است نتایج این پژوهش می تیبا مفهوم ترب یفلسف

تبیین و نسبت شناسـی  به ، تحلیلی -در تالش است که با استفاده از روش توصیفی  حاضر پژوهش
 های تربیتی، هدف ،یدیعناصر کلشناسی در  . این نسبتزددابپرفلسفی با مفهوم تربیت  ی مشاورهرویکرد 
 .استفلسفی با مفهوم تربیت  ی مشاورهکارکردهای و روش 

 نسبت عناصر کلیدی تربیت و مشاوره فلسفی 

گرایی و فلسفه  پراگماتیسم، پدیدارشناسی، سازندههمچون ایدئالیسم، های فلسفی  دقت نظر در مکتب
 وجود دارد، ها آنریه و عمل بین در زمینه تربیت گویای آن است که برخالف تمایزاتی که در نظتحلیلی 

مندی، رشد و تحول، استقالل و  مندی، حقیقت، ارزش مانند عقالنیت، هدف مشترکیدارای عناصر 
تعریفی در  توان یماین عناصر،  به با توجه بنابر اینانتخاب، اجتماع، فرهیختگی و زندگی مطلوب است. 

تربیت  که آنهای تربیتی فوق باشد مبنی بر  که دارای سازواری بین مکتبزمینه تربیت ارائه نمود 
فرایندی درونی، عقالنی، هدفمند و ارزشمند است که با توجه به ساختار اجتماعی، هدایت صحیح و 

های اصولی تربیتی با حفظ جنبه استقالل و انتخاب فرد، رشد و تحول ذهنی، اخالقی و  روش کارگیری به
دگی مطلوب امور و زناو را به سوی فرهیختگی، کش  حقیقت  در نهایتشخصی فرد را فراهم نموده و 

  شود عناصر اساسی تربیت را در مشاوره فلسفی بیابیم. در ادامه تالش می د.هدایت کن
 

 خرد و عقالنیت

تربیت در مکاتب مختل  تربیتی، پرورش عقالنیـت متربـی اسـت. در ایدئالیسـم      یکی از عناصر مهم
 .رشد، جنبه عقالنی آن اسـت  داند و مراد وی از حقیقت را بر مدار فرایند رشد می افالطون راه رسیدن به

تربیت ایدئالیستی در  بنابر این (.Pakseresht, 2007) عقالنیت، نتیجه تعالی کل روح استاین معرفت و 
تواند با تفکر و اندیشـه ورزی نسـبت بـه     می اگیرتوجه به پرورش قوای ذهنی فراگیر در اولویت است. فر

روش  ارائـه با پراگماتسیم را فراموش و یا شناخت آن کمتر شده دوباره معرفت پیدا کند.  ها آنمواردی که 
و معتقـد اسـت کـه    داند  از ارکان تعلیم و تربیت می، پرورش خرد را مسئلهیا روش حل  عمل کامل تفکر

خـود را فـراهم    هـای  یشـه اندموجبـات دگرگـونی در    مسـئله فراگیر از طریق تجربه، فعالیت و روش حل 
شود تا به واسطه آن افرد  میهایی فراهم  فرصت گرایی برای تأمل، اندیشه و خردورزی در سازنده. آورد می

، یادگیری فراینـدی ذهنـی اسـت کـه نیازمنـد      . در این مکتبتوانایی ساختن دانش جدید را داشته باشند
امـا نـه در عـالم    به اصالت عقـل پرداختـه   پدیدارشناسی (. Valavi, 2013) است اندیشه و تفکر عقالنی
مطمـئن،   ملموس و واقعی زندگی. این مکتب بر این بـاور اسـت کـه دانـشِ    های  انتزاعیات که در صحنه

 (.Danaeifard & Alvani, 2017) آیـد  مـی  به دسـت ذهن، فکر و احساس  تجربهاست که از طریق  دانشی

(,1981 (Peters  یکپارچگی دارای دو بعد عقالنی و اجتماعی است. دایـره  نیز معتقد است انسان در عین
شمول بعد عقالنی موردنظر پیترز بسیار گسترده است، به نحوی که وی ابعاد گوناگون انسان از جمله بعد 
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دهـد. وی معتقـد اسـت     اخالقی و عاطفی و حتی اراده و مسئولیت انسان را هم در بعد عقالنی قـرار مـی  
ـ     ارزشیابی، تصمیمانسان به سبب عقالنیت،  رام و گیری در مورد مسائل و دارا بودن نقطـه نظـر قابـل احت
 های هدفترین  و خرد از مهم توان دریافت که پرورش عقالنیت یم بنابر این .قابل تمایز با حیوانات است

مشـاوره  در جایگاه این امـر   اند. حال باید دید که کردهرا دنبال  اتب مختل  تربیتی آنتربیتی است که مک
 فلسفی چگونه است؟

یابی به خرد و زندگی خردمندانه یکی از مفـاهیم اصـلی مشـاوره فلسـفی      فلسفی دست ی مشاورهدر 
فلسـفی جسـتجویی بـرای خـرد و      ی مشـاوره کننـد کـه    این حوزه تأکید می نظران صاحباز برخی  است.

با انتقاد از پیشـگامانی کـه هـدف از فلسـفه ورزی را پـرداختن بـه        ها آنگسترش و تعمیق زندگی است. 
معتقدند کـه ایـن افـراد بـرای      ،دانند ن آن را ایجاد رضایت در مراجع میمشکالت شخصی دانسته و آرما

زیرا نقش فلسفه غلبه بر مشکالت در محیط کار یـا ازدوا  نیسـت،    ای محدود قائل هستند، فلسفه وظیفه
بخشـی   ورزی نیـز رضـایت   ویی هـدف از فلسـفه  بلکه کش  دامنه عقاید و رشد به سمت خرد است. از س

ها، فراروی از نیازهای روزانـه، بـرانگیختن حیـرت در     سفه ورزی بر بیدار کردن ناخشنودیفلبلکه نیست، 
بگشـاید و سـبک    هـا  آنتر فهمیـدن   گسترده های افقجدیدی را به روی  از این طریق درهایافراد تأکید دارد تا 

در  (.Lahav, 2016, Translated by Alavinia, 2020) کنـد  گـذاری  یـه پایش را بر خردمندی زندگی خو
. زیـرا در ایـن رویکـرد، فلسـفه     رسـد  یمـ مشاوره فلسفی عشق به خرد در معنای واقعـی فلسـفه بـه او     

فکری جدید و حساسیت نسبت  های افق، کوششی برای پذیرا بودن خالق نسبت به ناپذیر پایانجستجوی 
 ی مشـاوره ، یرو ز همـین ا .دهنـد  یمـ بنیادین دنیای مـا را شـکل    های یهپابه وسعت معناهایی است که 

رود و ذهن خـود را   و عالیق خاصش فراتر می محورهای خود که در آن فرد از نگرانی استفلسفی فرایندی 
های عقالنی  ب فضیلتکند و به کس ک از طبیعت و زندگی باز میرد،قوه شمار بال فکری بی های افقبه روی 
 .شود نائل می

 

 و پرورش جنبه استقالل، انتخاب و تفکر انتقادی حفظ

انتخاب و تفکر انتقادی فرد است. عنصر اساسی دیگر تعری  تربیت، حفظ و پرورش جنبه استقالل و 

خودکـاری   ،است. در تربیت ایدئالیستی عامل مهـم  مهم تربیت عناصر ر انتقادی در فراگیر ازپرورش تفکّ

گردد این است که انسان موجودی روحانی، آزاد و دارای اراده اسـت. از   فراگیر است و آنچه مهم تلقی می

دهد و نقش اساسی در این فرایند بـه عهـده فـرد اسـت.      میاین رو، تربیت فرایندی است که در فرد رخ 

و تمایل درونی وی برای اِعمال تالش مربوط است و با وجـود چنـین    به عالقه فعالیت خودجوش فراگیر،

از  (.Gutek, 1996, Translated by Pakseresht, 2019) درونی، فشار بیرونی ضـرورتی نـدارد  رغبت 

محـور آن در آزادی انتخـاب یـا اراده آزاد اسـت.      هستند کهها موجوداتی منحصر به فرد  انسان ها آننظر 

. گرچـه  ترغیب کند ها آنطور انتقادی به سنجش باورهای خود و اصالح  هبکند تا فراگیران را  معلم سعی می

او را بـه خودکفـایی    کوشـد  یمتربیت یعنی نفوذ انسان متخصص بر روی انسانی دیگر است که  ها آناز نظر 
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فـرد تربیـت   در مکتـب ایدیالیسـم    2101 در سال از دیدگاه حبیبی .های شخصی رهبری کند ضمن کوشش

شناسـد و کنتـرل    کند بلکه آن را مـی  ای است که خود را تنها با محیط هماهنگ نمی یافته انسان کمال یافته

در مکتـب  . است دار پایبند های نظام استفاده از روشهای متعالی و  کند و بر خودشکوفایی، توجه به ارزش می

باشـد. بـرای    های انتقـادی اندیشـیدن مـی    پراگماتیسم هدف آموزش و پرورش در درجه اول گسترش روش

رسیدن به این هدف، مدرسه باید به نمونه کاربست روش انتقادی در تمام قلمروهای زنـدگی انسـان تبـدیل    

در نظر گرفته شود چرا که  با یکدیگر ها آنکه این قلمروها با توجه به رابطه شود. این امر به این مفهوم است 

ارزیابی انتقـادی  تر و توانایی ما برای  یریم وسیعگ ای که در نظر می تر شود زمینه ما از معنی گسترده هر چه درک

انسـان   هـا  پراگماتیسـم از نظـر  (. Schoffler, 1974, Translated by Hakimi, 1988) تـر خواهـد بـود    بیش

هنگـامی محقـق    بـرای او اسـت. ایـن آزادی    آزادی درونی یا فکری واالتـرین آزادی  موجودی عاقل است و

های با ارزش انتخـاب   که فرد بتواند به مشاهده و بررسی قضایای امور پرداخته و برای خود هدف شود یم

و استقالل فراگیـر را در   ها گرایشابزاری مناسب برگزیند. از این رو مربی باید  ها آنو سپس برای نیل به 

گیتـی حضـور    معتقدند هر فردی نخست در صحنه گراها یهست. نظر گیرد و از تحمیل و اجبار دوری کند

در پـی  ولیت او را نیـز  ؤانتخاب آزادانه، مس آفریند و این یابد و سپس آزادانه معنی و ماهیت خود را می می

تکوین هویت و خودسازی و ایجاد مسئولیت، شـرکت آزادانـه در اجتمـاع و تـأمین      ،خواهد داشت. تربیت

زندگی فردی است و تعلیم و تربیت عبارت است از آگاهی دادن به فراگیران بـرای درک هسـتی خـود و    

اسـاس،   ینبـر همـ  ا. ه ، تقویت انتخاب انساندر نهایتهای مختل  و  ترغیب افراد و رویارویی با موقعیت

ند، بلکه در معتقدند نظام آموزش و پرورش نباید اهداف خود را به شاگرد تحمیل ک گراها یهستطرفداران 

بـه   یابی دستد یادگیرنده را برای تشخیص هدفی ارزشمند راهنمایی کند که الزمه فرایند تربیت سعی کن

 این هدف پرورش تفکر انتقادی است. 

اطالعات و فهم جهـان هسـتی    کخودگردان یادگیرنده در درو  گرایی بـر نقـش فعال سازنده ینظر یمبنا

هـای آموزشـی و تربیتـی از قبـل      های معلم محور کـه در آن هـدف   (. از این رو، با روشSaif, 2020) دقرار دار

کند تـا درک و   میکند بلکه آنان را تشویق  العات را وارد ذهن فراگیران نمیمعلم اطّاند.  ن شده باشد مخال تعیی

های مخـال    به آزمودن ایده ها آنتفکر کنند. طور نقادانه  هو به جستجوی معرفت بپردازند و بفهم خود را کش  

در تالش برای  ها آنرات ها و تفکّ فکر انتقادی نیز مبتنی بر اندیشهشوند. ت و مطالب انتخابی ترغیب می ها یدهابا 

(. توجه به ابتکـار و خـودگردانی از نکـات    Valavi, 2013) آگاهی در او است و ایجاد فهم ومعنا دادن به زندگی 

و انتخاب بین درسـت و نادرسـت در حـوزه     گیری یمتصمگرایی است. خودگردانی به توانایی  سازنده مهم تربیتی

گرایـان خـودگردانی در فراینـد     از نظر سـازنده  بنابر ایناخالق و بین حقیقت از خطا در حوزه عقالنی اشاره دارد. 

 شـگرف دارد  و تسریع رشد عقلی و اخالقی تـأثیری  مسئله، خودکنترلی، حل یمیخودتنظساخت دانش از طریق 

(Masoumi, & Valavi, 2011 .) ی، شناخت فرایندی تعاملی است که نتیجه ارتباط میـان  ختنظر پدیدارشناماز

های سازنده محیط است. در ایـن فراینـد آدمـی بـا شـرایط درونـی خـویش و بـا نظـام حسـی            آدمی و کیفیت

 کنـد  مـی  دهـی  سـازمان رای شناخت انتخـاب و  هایی از جهان تجربی را ب ال است که خود جنبهفعّ یخودعنصر
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(Mehr Mohammadi, 2014 پدیدارشناسی در .)ای از اندیشیدن است که تنهـا بـا روش    تربیت، شیوه ی حوزه

بـر   تر و استفاده صـحیح از پدیدارشناسـی در حـوزه عملـی تربیـت      است. درک جامع پدیدارشناسی دست یافتنی

تفکـر امـری تمـام شـده      هـا  آننماید. زیـرا از نظـر    ر انتقادی حرکت میر و تفکّهایی همچون پرورش تفکّ جنبه

آموز آمـوزش داد   های گوناگون دارد. از این رو باید به دانش وضعیت نظر گرفتن به استمرار و در نیست، بلکه نیاز

به امور و اطـراف خـود    های جدیدی شده و به شیوه های متفاوت بتوانند از عادات عادی خود خار  که در وضعیت

 .را ارائه دهد های مقتضیرتفسیهای گوناگون  ند و در موقعیتنگاه ک

اصالت است. این  ها آنهایی دارد که یکی از  انسان تربیت شده شاخص (Peters, 1966) نظر پیترزاز 

استقالل، »شاخص بر درونی بودن منشأ انتخاب داللت دارد و تقریباً همان مفهومی است که با واژه 

توان خودگردان نامید که قوانین زندگی خویش  شود. شخصی را می بیان می« خودگردانی یا خودمختاری

. به ت تأثیر عوامل بیرونی قرار نگیردهای فردی تح ها و انتخاب گیری را خود انتخاب کند و در تصمیم

اعتقاد پیترز زمانی رفتار فرد دارای اصالت است که در خود توانایی تفکر انتقادی و تأمل عقالنی را 

گرفتن نظر شده با در کند انسان تربیت بیان می (Peters, 1966) پیترزپرورش نموده و تمرین کرده باشد. 

صورت اصول  را به ها آنریج برخی از برخی قواعد کلی، امور را در معرض تأمل و انتقاد قرار داده و به تد

عنصر اساسی حفظ و پرورش جنبه استقالل و انتخاب و تفکر انتقادی فرد  .آورد می رفتاری خویش در

 ، چه جایگاهی در مشاوره فلسفی دارد.دیگر تربیت است. اکنون باید دید که این عنصر

آن است کـه مراجـع    به دنبالبرد،  فلسفی که از دیدگاه سقراطی در فرایند مشاوره بهره می ی مشاوره

و باورهای خـود بـا دیـدگاهی نقادانـه بـه بازسـازی یـا         ها پردازی پس از اکتشاف دیدگاه از طریق فلسفه

باورهـا،  طریق بررسـی  بپردازد. در مشاوره فلسفی هدف آن است که مشاوره شوندگان از  ها آن یجایگزین

 ,Louw & Fourie) شان غلبه کننـد  بر مشکالت شخصی ،ای انتقادی به شیوه های خود عقاید و نگرش

 هـای  تـرین فرضـیه   داند که در آن بنیـادی  آخنباخ مشاوره فلسفی را همچون پژوهشی نقادانه می (.2011

باورهایی که موجب نگرانـی وی  که مراجع با تمرکز بر افکار و  طوری هشود. ب مراجع مورد پرسش واقع می

نماید. بـه بیـان آخنبـاخ در     های فکری اقدام می نگری زمینهبه سمت روش ها آنشده و بازسازی  در زندگی

ترین عامل است. با احترام به اسـتقالل   مهم جو درمانتقالل اخالقی و فکری مشاوره فلسفی احترام به اس

اسـت تـا     جـو  درمـان  ی عهدهمانند من کیستم؟ کامالً به  ، پاسخ دادن به سؤاالت عملی بنیادینجو درمان

بتواند از هر راهی که خود انتخاب نموده، به این سؤاالت پاسخ دهد. نقـش مشـاور فیلسـوف نیـز صـرفاً      

های فلسفی  گری و ارائه ابزارهای فلسفی و پرسش ها آنهای  جوها در ارزیابی نقادانه پاسخ کمک به درمان

 (.Achenbach,1984) خودداری کنـد  هنجارگذارنداردهای ها و استا ها، سبک ارائه نظریهاست. او باید از 

را  یتوانایی پرداختن به اختالالت در سطح آگاهانـه، شـناختی و هیجـان    از منظر مشاوره فلسفی، شخص

بـه کاوشـگری   رو قادر به اندیشیدن خودراهبرانه و نقادانه است. زیرا درباره ساختار ذهنی خود  دارد. از این

ذهنـی خـویش را    های خود در صورت ضـرورت، سـاختار   گیری د و با خودفهمی از رفتار و تصمیمپرداز می

که مراجع، قدرت تشـخیص و شناسـایی ابعـاد سـالمِ      تر آن مهم (.Boele, 1995 ) دهد تحت تأثیر قرار می
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هـایی منطقـی هـدایت     یـری گ و بدین ترتیب به سوی اتخـاذ تصـمیم  دست آورده  هگذار زندگی را ب شرایط

 کنـد  و جهـت زنـدگی خـود را فـراهم مـی      که  امکان پذیرفتن مسئولیت در قبال اندیشـه  شود بطوری می

(Tuedio, 2004.)  

 

 رشد و تحول و تغییر 
 کیـد تأهای تربیت است که در مکاتب تربیتـی مـورد    ویژگیدیگر ایجاد تغییر و تحول در فراگیران از 

هـا   است. در ایدئالیسم رسالت معلم محدود به انتقال دانش و اطالعات سطحی و محـدود در مـورد ارزش  

ها را در فراگیـران ایجـاد    نیست، بلکه باالترین وظیفه معلم است که معرفت و بینش کافی در مورد ارزش

به راستی ارزشمند بـودن  که فراگیران  یرتشود. بدین صو ها آنکه سرآغاز تغییر نگرش در  طوری هنموده ب

 ای برای تغییر رفتار و ها مقدمه ارزش دهی سازمانشده و چنین  ارزش قائل ها آنها را فهمیده، برای  ارزش

ای بـه   از مرحله گذر پیوسته ،یعنی ؛ها آنچنانچه دیالکتیک نیز از دیدگاه  .منعکس شدن در رفتارشان شود

 خردمندانـه  اقعیـت اسـت و هـم در ذات اندیشـیدن    مرحله دیگر یعنـی شـدن مـداوم کـه هـم در ذات و     

(Naqibzadeh, 2020.) 

بنیاد فلسفی مکتب پراگماتیسم بر مبنای اصل تغییر است که مطابق با آن همه چیز در جهان در حال تغییـر  

پیشـین وی   هـای  کـه تجربـه   طـوری  هبدهد،  های جدید پیوند می در جهان، یادگیرنده را با تجربه است. تغییرات

(. Research Institute of Hawzah & University, 2016 ) تهـای کنـونی اسـ    ابزاری برای تجربـه 

و پذیرد  گیرد و می یابد، فرا می های زندگی خود، نکاتی را می جربه و آزمایشتمن چنانچه یادگیرنده در ض

بـه معنـای پذیرنـدگی     ها یسمپراگماتاز منظر تجربه  بنابر این. سازد یمرتیب رفتار خود را دگرگون بدین ت

نیست بلکه نتیجه تجربه، آموختن و تحول یافتن است و از سویی، تأثیر گذاردن و دگرگون کردن اسـت.  

گونه طبیعت ثابت در انسان را انکار نمـوده   رو هر وجود مقدم بر ماهیت است. از این،  گراها یهستاز نظر 

تواند ماهیت خود را دوبـاره شـکل    دانند که هر وقت اراده کند می و آدمی را موجودی کامالً تغییر پذیر می

تواند از وضع موجود خود بگذرد و بـه   می انسان در هر شرایطیبرای تغییر در او وجود ندارد. ی دهد و پایان

گرایان معتقدند تعلیم و تربیت باید منتهی به  سازنده (.Kardan, 2015) ای برسد و خود را بسازد وضع تازه

های دموکراتیک  تغییر در اذهان انسان شود. معلم نیز در این مکتب باید فراگیران خود را با توجه به شیوه

های تربیت  های بازسازی، متقاعد کند و متناسب با آن نیز وسایل و هدف حل نسبت به اعتبار و فوریت راه

پذیری آدمی تأکید دارد زیـرا   و تحولپدیدارشناسی نیز بر تغییر  (.Habibi, 2017) نیز باید بازسازی شوند

در راه بودن و به پایان نرسیدن را مبنای تفکـر خـود قـرار داده اسـت. پدیدارشناسـی شـناختی مجـدد از        

ها است تا از این طریق با کنار زدن  ، باورها، افکار و تفهمها نگرشدر شناخت یا روش تجدید نظر دایمی 

فایـده  (. Lyotard, 1969) ای دچار رکود نشـود  در هیچ مرحلهو  امور دست یافته واسطه بیموانع به ذات 

پدیدارشناسی با نگاهی که بـه نقـد دایمـی بـر     در اصالح و بازآفرینی فهم قرار دارد. عملی پدیدارشناسی 

آن است کـه در یـک   کند. زیرا نخستین کارکرد فهم  شناخت فرد دارد نوعی فهم تازه را در وی ایجاد می



 000 فلسفی با مفهوم تربیت ی شناسی رویکرد مشاوره تبیین و نسبت

پدیدارشناسی فهم فعالیتی  از منظر بنابر این. (Ricoeur, 1990) ی به فرد نشان دهدا تازهوضعیت، جهت 

های خود را  فرد تجربه ،ها . در بده و بستان افقآید یمفکری پدید  های افقتولیدی است که بر اثر امتزا  

ی دانـشِ اندوختـه باشـد،     پیترز معتقد است که آموختن دانش نباید صرفاً جنبـه دهد.  تعدیل و یا تغییر می

داللـت   یت بر کسب دانشـ یو ترب یمتعلبلکه باید به نحوه نگرش فرد فرهیخته شکل و تشخص ببخشد. 

ـ تـرز ا یر نگرش در انسان شود. پییدارد که موجب تغ ـ تغ»ار یـ ن شـرط را مع ی ـ نام« ریی تغییـر و  . ه اسـت دی

مشاوران فلسفی معتقدند که مشـاوره فلسـفی بـر    . باشد یم زین یمشاوره فلسف مفاهیم کلیدیدگرگونی از 

کـه معتقدنـد فلسـفه     استافکار فیلسوفان یونان باستان متأثر از از  ها آنتغییر مراجع تأکید دارد. برداشت 

ه فلسفی نیـز  مشاوردر (. Japling,1996) کند چ فردی را بدون تغییر رها نمیابزار قدرتمندی است که هی

 رییتغ جادیا یبرا یعنوان ابزار مشاوره به ندیفرازیرا مشاوره در معرض تغییر حتمی است. مراجع در فرایند 

حـل  بـدون شـک    (.Schefczyk, 1995)اسـت  « بهتـر  یزندگ» یخود به سو یمطلوب مراجع در زندگ

دربـاره   تـر  یـق عم ینشـ یبـه ب  یابیدست جهتبهبود استدالل و کمک به مراجع  ایدغدغه  نیمشکل، تسک

شده مراجع است. بدان معنا  انیب یها خواستهاز  یپاسخ و بازتابروزانه  یها دغدغهو یا  یموضوعات فلسف

 . ناتوان است ها آنبه  یابیاست که خود از دست یراتییتغ مالاع یمشاور برا که مراجع خواهان کمکِ

 

 حقیقت
ب تربیتـی مختلـ  آن را دنبـال    که مکاتست تربیت ا کش  حقیقت امور از دیگر عناصر مهم تعری 

تـوان   ه گذر از محسوسات به معقوالت، مـی ها معتقدند که با دیالکتیک یا تعقل و از را اند. ایدئالیست کرده
جوی حقیقت و زندگی بر مدار آن بدان معنی است که انسان باید در درجـه اول  جست د.آوربه یاد حقایق را

سپس در راه نیل بدان از طریق مطالعه و موشکافانه فعالیـت کنـد. راه وصـول بـه     خواستار حقیقت بوده، 
حقیقت آن است که فرایند تعلیم و تربیت باید به دانش آموزان کمک کند تا استعدادهایی را که بـالقوه در  

 ءالقـا  هـا  آنحقیقت به  عنوان بهکه از بیرون چیزی  نه آنبخشد  موجود است، تحقق ها آنطبیعت انسانی 
 قـت یحق در تربیـت ایدئالیسـتی   بنابر این(. Gutek, 1996, Translated by Pakseresht, 2019) شود
سبب  نیذهن درک شود. به هم لهیمحقق خواهد شد که به وس یاست و زمان رییتغ یرقابلغو  یابد یامر
مکتب پراگماتیسم اگر در . است ها آن نیب یادراکات و وحدت بخش ریتفس قت،یبه حق یابیراه دست نیبهتر

خورد اما به اعتقاد دیویی  رقم می اش یزندگبا محیط امالت انسان چه حقیقت امری موقتی است که در تع
در زندگی اجتماعی فراگیرنـد.   ها آنهای علمی و حقایق را با توجه به کاربرد روزانه  فراگیران باید موضوع

اوت خردمندانـه و  آزادی در مشاهده و قض ،یعنی ؛درک حقیقت با آزادی هوش ممکن استاز نظر دیویی 
انسـان در زنـدگی    کننـده  یتهداحقایق کلی یا مطلق که جنبه (. Naqibzadeh, 2019) ها ارزیابی هوس

ـ   آیند، ب ها پیش نمی حقایق برای انسانباشند وجود ندارد.  صـورت  ه لکه خود انسان فراگیری اسـت کـه ب
سازد. پس دانشی مهم است که شخص را به تحقق خویشتن نائل کند و او را نسبت  هنرمند حقایق را می

شخص اصیل همان است کـه بـا     ها آندیدگاه از (. Kardan, 2015) تر سازد و ماسوای خود آگاهبه خود 
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بخشد. حتی حقیقت نیز در برترین معنای خود، در پیوند با این  زندگانی خود، به همه چیز معنا و ارزش می
سطوح متفاوتی دارد. در برترین مرتبه حقیقت آن است  ها آنیابد. حقیقت از نظر  سرچشمه معنا می
تواند در سطح کاربرد، برخورداری از نظـم   شود. گرچه حقیقت می دار نمایان می که به انسان هستی

پدیدارشناسی نیز  (.Naqibzadeh, 2020) باشد منطقی و رهایی از تناقض یعنی اندیشیدن کلی نیز
طور  دنبال کش  حقیقت است.کش  حقیقت در نگاه پدیدارشناسان منظرهای متفاوتی دارد. همان هب

حقیقت مطابقت ذهن با واقعیت نیست، بلکه آشکارشدگی  (Gadamer, 1989)که در اندیشه گادامر 
 از راه دیالکتیکهای علوم تجربی بلکه  و ظهور هستی فرد است. از نظر وی حقیقت نه از راه روش

 ی مشاورهمهم دستیابی به آن از مفاهیم  حقیقت و چگونگی (.Bagheri et al., 2015) آید می به دست
نـدگی  پاسخ به سؤاالت بنیادین زندگی همچون من کیستم؟ حقیقت چیسـت؟ و واقعیـت ز  . فلسفی است
در  جو درماناحترام به استقالل  زیرا از یک سو بر ،سیار مهم هستندباز نظر مشاوران فلسفی است چگونه 

خـود  رستی، یا بهتر یا بدتر بـودن  توان درستی یا ناد ت محوریت دارد و  از سوی دیگر میجستجوی حقیق
( تعهد مشـاوره فلسـفی در دنبـال    Japling,1996ر جاپلینگ )نظاز  مراجعان را ارزیابی کرد. های یریتفس

استقالل مراجع در جستجوی هـر چـه بهتـر حقیقـت احتـرام      کردن حقیقت است و مشاور فلسفی باید به 
برای رسیدن به دستورالعملی دقیق و قابل دفـاع و یـک    ،بگذارد. عالوه بر این مشاور در کمک به مراجع

بهتر و بـدتر در   یها راه انیم زیتما در جهتمراجع  مسئولیتی سنگین بر عهده دارد. گرا حقیقتخودفهمی 
 یلسـوف یعنـوان ف  کند. امـا مشـاور بـه    می یرویپ قتیاز حق در نهایت یستیبا ،یریو خود تفس یخود فهم

ـ  یرنقادانـه غ حـات یبـا زدودن ترج  تواند یبر عهده دارد. او م یفیمتخصص وظا ـ از م ،یذهن برداشـتن   انی
 باشد. قتیبه حق یابیاو در دست گر یاریو مانند آن  هیپا یب یعمل یها استدالل

 

 مشاوره فلسفی های هدفتربیتی و  های هدفنسبت 
شود. در هر مکتب تربیتی اهدافی وجود دارد که  تربیت عملی هدفمند است که بر آدمی اعمال می

فلسفی  ی مشاورهاگر چه به اعتقاد آخنباخ کنند.  تالش می ها آنیابی به  خصصان تربیتی برای دستمت

این حوزه از جمله آخنباخ ردپای  نظران طورکلی در میان آثار صاحب هنباید هدف داشته باشد، اما ب

 ی مشاوره و تربیت های هدف چه نسبتی بین اکنون باید بررسی کرد که های فلسفی نمایان است. هدف

کش  و تولید نیاز برای »فلسفی باید ی مشاورهاین باور است که هدف  آخنباخ بر .وجود داردفلسفی 

مورد درخواست یا برآوردن نیازهای بیان شده  های حل فلسفی ارائه راه ی مشاورههدف «. مراجع باشد

که مراجع  طوری هب (.Achenbach,1984) نیست، بلکه مورد پرسش قرار دادن نیازهای ارائه شده است

مشاور  بنابر این یر مداوم از خود و جهان بپردازد.تولید نماید و به باز تفس درپی یپنیازهای متعددی را 

 ایمورد درخواست  های حل راهارائه  زین یبر مراجع نخواهد داشت. هدف مشاوره فلسف یا مآبانه میق فهیوظ

 .ارائه شده است یازهایبلکه مورد پرسش قرار دادن ن ست،یشده ن انیب یازهایبرآوردن ن
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تفکر در افکار و نظریات خود و تشخیص درست شود:  ن هدفی است که در تربیت دنبال میاین هما

زی تجربه در های جدید و بازسازی و نوسا در ایدئالیسم، پذیرش رغبت .خودهای  و نادرست اندیشه

گرایی، آزمون افکار و  آگاهی دادن به فراگیران برای شناخت خود و هستی در مکتب انسان پراگماتیسم،

، اصالح و بازآفرینی فهم در پدیدارشناسی، کسب دانش و گرایی عملمختل  در تربیت های  بررسی گزینه

از  و باورهای او شود. ها نگرشفهم در دیدگاه تربیتی پیترز که در فرد منجر به دگرگونی و تحوالتی در 

( حل مشکالت، تقویت خودراهبری Raabe, 2010, Translated by Alavinia, 2019نظر راب )

توسط خود او سه هدف عمده  ها آنجتناب از مشکالت معین یا حل مراجع و توانمند ساختن او برای ا

فلسفی را  ی مشاورهریق دو شرط مهم برای دستیابی به این اهداف از ط ویمشاوره فلسفی است. 

نظری و دانش عملی در حوزه مشکلی که با به مراجع برای افزایش دانش  داند. یکی کمک ضروری می

ها نظیر تفکر انتقادی در مراجع. هدف حل مشکل و  برخی شایستگیدیگری پرورش آن مواجه است و 

توان در مکاتب مختل  تربیتی مشاهده کرد: در  فلسفی را به وضوح می ی مشاورهی در خودراهبر

کند. در  ای که خود و محیط را کنترل می تههدف است، فرد کمال یاف ترین یلاصسم خودشکوفایی یایدئال

 ها آنسعه شخصیت، بازسازی تجارب برای مواجهه با مشکالت زندگی و حل پراگماتیسم تأکید بر تو

گرایی کسب دانشی که شخص را به تحقق خویش نائل گرداند، از اهداف مهم است. در  است. در انسان

اشد. ب می مسئلهچگونگی زندگی خود و حل  اگزیستانسیالیسم هدف، تشویق فرد برخودشناسی برای تعیین

ای جدید به امور و مسائل نگاه  آموز تا به شیوه فرینی فهم دانشکید بر اصالح و بازآتأدر پدیدارشناسی 

کند و تفسیر مقتضی ارائه دهد، هدف تربیت است و در اندیشه پیترز هدف تربیت، پرورش انسان 

تباط گیرد و قادر است ار ی باز، رفتارش را با کنترل اراده تحت تسلط خود میا ای که با اندیشه فرهیخته

مشاوره فلسفی دارای اهداف  (Lebon, 2001) از دیدگاه لبنامور را درک کند و با مسائل رو برو شود. 

کمک به مراجعان برای حل مشکالت  عنوان بهکه مشاوره فلسفی  درمانی و تربیتی است. زمانی

ای برای زندگی  شیوه عنوان بهفلسفی  ی مشاورهه از ا استفادباشد هدفی درمانی دارد. امّ شان یزندگ

فلسفی  ی مشاوره( نیز هدف Amir, 2006) بر هدف تربیتی این نوع مشاوره اشاره دارد. امیر شده یابیارز

داند. زندگی  ها می مربوط به زندگی خوب و ارزش را وضوح در مسائل افراد، روشنگری در مفاهیم کلیدی

ها زندگی بر مدار حقیقت  از نظر ایدئالیستآموزش و پرورش خوب از اهداف آشکار تربیتی است. هدف 

آموز با امکان  است و راه رسیدن به این هدف، خودشکوفایی یا تحقق خویشتن است به نحوی که دانش

های فردی و ذهنی بتواند زندگی خود را به شکل مؤثرتری کنترل کند و شخصاً به خیر و  رشدِ توانایی

گسترش و پیوستگی معانی است که محتوای  یانگرا عملدیدگاه زیبایی گرایش پیدا کنند. هدف تربیت از 

بهبود و پیشرفت زندگی فرد و اجتماع را به همراه  در نهایت دهد که زندگی اجتماعی افراد را تشکیل می

ای که  یدارد. از دیدگاه اگزیستانسیالیستی هدف تربیت، خودشناسی و اشتداد آگاهی فردی است آگاه

 (. پدیدارشناسیShaari Nejad, 2016فرد در جهت بهبود زندگی خود است )متضمن مسئولیت تعهد 

کند و معتقد است که رشد قوای فردی باید در تمام ابعاد وجودی  غفلت از زندگی عملی را نکوهش می
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دنبال بهبود کیفیت زندگی  ای به طور ویژه ( تعلیم و تربیت بهPeters, 1974انسان باشد. از نظر پیترز )

علوم انسانی و علوم طبیعی، تالش عقالنی بشر برای مقابله با انواع فشارهای زندگی و رسیدن به است و 

 توان یافت. و تربیت میرفاه است. بنابرآنچه گذشت، اهداف مشترکی بین مشاوره فلسفی 

 

 مشاوره فلسفی روشتربیتی و  روشنسبت 

 گفتگو
های مناسب  تربیتی خود، روشهای  هدف به یابی دستکند برای تسهیل  ش میهر مکتب تربیتی تال

هـایی کـه مـورد توجـه قـرار گرفتـه، روش گفتگـو و         و کاربردی را مورد استفاده قرار دهد. یکی از روش

ورزی حاصـل   ها معتقدند شناخت حقیقی، شناختی است که با تفکر و استدالل دیالکتیک است. ایدئالیست

های تدریس نظیر بحث گروهی و دیالکتیک اصرار  و بر روشگردد نه از طریق شناخت کاذب، از این ر می

کند  دیالکتیک فرآیندی است که در آن معلم سعی می ها آن(. از دیدگاه Sultan al-Qara'i, 2006دارند )

نیز معتقدند چون انسان در  ها پراگماتیسمتا فراگیران را نسبت به افکار و نظریات خود ترغیب کند. 

ای  های خود قانع باشد. افراد نظر خود را در مورد مسأله تواند به دریافت کند، نمی اجتماع زندگی می

گیرند. در موقعیت تربیتی نیز معلـم   گاه همه نظرها را مورد نقد و بررسی قرار می کنند و آن بیان می

نظر، بحث و گفتگو  تبادل گراهایی یهستدر مکتب  باید از شیوه بحث گروهی و گفتگو استفاده کند.

هـای طبیعـی    وشنود شرط الزم تحول توانایی ت بسیاری برخوردار است. در این مکتب،گفتیّاز اهمّ

ای ملمـوس و جـایگزین در عمـق زنـدگی اسـت       گفتگو تجربه ها آنشود. از نظر  آدمی شناخته می

(Kneller, 1971, Translated by Bazargan Dilamghani 2019 .)ها آناز نظر سبب که  بدین 

از ایـن رو   .گـردد  یمـ وجود انسان پیوسته در ارتباط با دیگران است و در این پیوستگی وجود وی شکوفا 

یکی  مشارکت داشته باشد.با طرح سؤاالتی در تالش است که در معنی آفرینی فراگیران  گرا یهستمربی 

ه کدهد  ی، نشان میژگین ویگرا تأکید بر مذاکره با فراگیر است. ا سازندههای تربیتی  های محیط از ویژگی

گـر  ید یشـان را بـرا  یها شـه یدهد تـا اند  یآموزان فرصت م معلم به دانش یآموزش یها زان روشیتا چه م

 ,Barzegar Befrooiها را مـورد قضـاوت قـرار دهنـد )     شهیگران آن اندیح دهند و دیآموزان توض دانش

Khezri, & Shirjahani, 2013 .) تربیت مبتنی بر سازنده گرایی بر تعامل و گفتگو بین فراگیران تأکید 

منظـر پدیدارشناسـانی   . شـود  یمـ دارد. زیرا معتقد است تعامل در سطحی اجتماعی منجر به پرورش تفکر 

هنـر گفتگـو کـردن اسـت. گفتگـویی کـه        یمعنا، دیالکتیک به (Gadamer, 1989) همچون گادامر

شوند تا جایی که فهـم   کنند، بلکه هر دو در جریان آن هدایت می یک از طرفین آن را هدایت نمی هیچ

یک از طرفین گفتگو نیست بلکه از آنِ خـرد   حاصل شود و حقیقت آشکار شود. حقیقتی که از آنِ هیچ

فتگو از نظر پیترز یادگیری از نوع غیررسمی (. گBagheri, Sajjadieh, & Tavassoli, 2015است )

گیرد. آنچه در گفتگـو مهـم اسـت     آن فرد مطالب زیادی را فرا می و در طول زندگی است که در جریان

کنند. عالوه بـر   ایجاد دنیایی مشترک برای همه است که در آن هر یک از افراد نقش ویژه خود را ایفا می
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های دیگر افراد، نقشی آموزنده خواهـد داشـت.    جهان هستی از دیدگاهاین، در فرایند گفتگو نگریستن به 

توانایی ایفای نقشی فعال در گفتگویی واقعی نوعی موفقیت محسوب خواهد شدکه بدون دانـش، فهـم و   

روشـی   عنـوان  بـه کـه گفتگـو    (. با توجه به اینPeters, 1966شود ) حساسیت نسبت به دیگران حاصل نمی

 باشد؟  فلسفی نیز مورد توجه می ی مشاورهکاربردی مورد تأکید مکاتب مختل  تربیتی است، باید دید آیا در 

فلسـفی تبـادل    ی مشـاوره آن و ابـزار اولیـه بـرای     یگفتگومحورفلسفی ماهیت  ی مشاورهترین جنبه  مهم

فلسـفی یـک گفتگـوی تکثرگرایانـه،      ی مشـاوره گفتگویی بین مشاور و مراجع است. این نوع تبادل گفتگـو در  

در  .انتخابی، انسانی و اخالقی است که در آن فضـای آزاد پژوهشـی را بـرای مشـاور و مراجـع بـه همـراه دارد       

 شـاوره مگرانـه اسـت. در    ای و پرسـش  مشاوره فلسفی گفتگو دارای ابعاد متعددی مانند اصیل، بـاز و غیرمواجـه  

شخصـی کامـل، عـاملی اخالقـی و      ی یـده دزیرا به  ؛شی اصیل استفلسفی دیدگاه مشاور نسبت به مراجع نگر

ــی   ــته م ــودگردان نگریس ــت       خ ــب مشاوراس ــرام از جان ــته احت ــودراهبری او شایس ــت و خ ــه کرام ــود ک ش

(Marinoff,1995.) 

 

 کارکردهای مشاوره فلسفی و تربیت
ای مانند رشد شخصی، خود دگرگون سازی و ایجاد تعادل را به  کارکردهای ویژهفلسفی  ی مشاوره

 شود. در تربیت پرداخته می ها آنهمراه دارد که در ادامه به جستجوی 
 

 رشد شخصی

فلسفی که بر فرایندهای شناختی تأکید دارد توجه به رشد شخصی دارای اهمیت اسـت.   ی مشاورهدر 
در فرایند مشاوره فلسفی تمرکز بر فهم فلسفی بر رشد شخصی اثرگذار است. دستیابی به فهـم فلسـفی و   

نـه و  توانایی استدالل اخالقی و نقادانه در جریان گفتگوی فلسفی منجر بـه رشـد خودشناسـی واقـع بینا    
از  ای دارد. رشد شخصی نمـود ویـژه   در مکاتب تربیتی  (.Tuedio, 2004) حترام فرد به خود خواهد شدا

یت اشاره کـرد.  توان به باال بودن سطح شناختی ترب های ایدئالیستی در حوزه تعلیم و تربیت می برجستگی
آمـوز بـا    ه دانشترین هدف تربیت خودشکوفایی یا تحقق خویشتن است به نحوی ک در این مکتب، اصیل
 هـا  آن. از نظـر  های فردی و ذهنی بتواند زندگی خود را به شکل مؤثرتری کنترل کند امکان رشدِ توانایی

آمـوزان بتـدریج بـه آگـاهی فکـری       تربیت فرایندی شخصی و ذهنی است که طی آن دانـش  یادگیری و
 شود تعریفی از خویشتن منتهی میوی یابند که این بر پایه درکی جامع از جهان به س می ای دست فزاینده

(Gutek, 1996, Translated by Pakseresht, 2019 ،در پراگماتیسم .)   ،راه رسیدن به جامعـه آرمـانی
حـوزه ادراک   دائـم توسعه شخصیت است. توسعه شخصیت نیز، قـدرتی اسـت بـرای توسـعه و تصـحیح      

و توسعه پیدا  های جدید را بپذیرد شخص. به عبارتی خودِ وسیع خودی است که به سهولت روابط و رغبت
تعلیم و تربیت گراها  هستیاز دیدگاه (. Research Institute of Hawzah & University, 2016)کند 

ولیت فـرد در تعیـین   ؤمسـ ایـن آگـاهی متضـمن    گاهی در فراگیران را فـراهم آورد.  آباید موجب افزایش 
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خـود   فردی خویش و تعهد در جهت بهبود زندگیچگونگی زندگی خود و نحوه آفرینش و رشد شخصیت 
بـی  ال است که به نحوی یادگیرنده موجودی فعّ ،گرایی در تربیت سازنده(. Shaari Nejad, 2016) است

هـای   کند. یادگیرنده مسئولیت یادگیری خویش را برعهده دارد و با توانـایی  همتا دانش را از تجربه بنا می
از  (.Masoumi & Valavi, 2011) دهـد  مـی  نظارت، خود را رشد و توسـعه فراشناختی خود با هدایت و 

هایی درباره عقالنیت اسـت. وی بـا اسـتفاده از     ( رشد شخصی شامل داللتPeters, 1966دیدگاه پیترز )
 کند. بر همین اساس سطح زندگی عقالنی مفهوم عقالنیت در انسان، سطوح گوناگون زندگی را مطرح می

را در مقابل سطح زندگی غیرعقالنی و سطح زندگی منطقی  را در مقابل سطح زندگی غیرمنطقـی قـرار   
ر و احساس است و رشد شخصـی بسـته بـه    . وجه تمایز این سطوح زندگی، درجات گوناگون تفکّدهد یم

توان کارکرد رشـد شخصـی در مشـاوره     می با نظر به آنچه در باال آمد، درجات تفکر و احساس فرد است.
 مشاهده کرد.تربیت فلسفی را در 

 

 حفظ تعادل

ترین وظیفه مشـاور،   فلسفی است. زیرا اصلی ی مشاورهترین وجوه  حفظ تعادل در مراجع یکی از مهم
بازگرداندن تعادل به هم خورده مراجع در دو زمینه است. یکی تعادل به هم خـورده زنـدگی او و دیگـری    

گـری   فلسفی مشـاور یـاری   ی مشاوره(. در Zijlstra, 1997) هم خورده اندیشیدن درباره زندگی به تعادل
پندارد و آنچه  می عنوان کار درست و مورد تأیید کند تا میان آنچه که خود به است که به مراجع کمک می

جامعه از او انتظار دارد تعادل برقرار کند. در تعلیم و تربیت ایدئالیستی افالطون بر آن است که بایـد کـل   
روح به صالح گراییده شود. به عبارتی او معتقد است تا قوای شهویه و غضبیه کنترل نشده باشـد امکـان   

بنـابر  روح نیز باید تزکیه و تعالی حاصل کند. ندارد که روح به فیض حقیقت نائل شود. پس عناصر پایین 
در (. Pakseresht, 2007) ست، بلکه نتیجه تعالی کل روح اسـت معرفت تنها بخش خاصی از روح نی این

سـازگاری صـرفاً   دیویی نقش اصلی ذهن را سازگاری با محیط دانسته و معتقد است که این  پراگماتیسم،
در  ،به دیگـر سـخن  (. Research Institute of Hawzah & University, 2016) امری انفعالی نیست

گیرد. فرایند یادگیری نیز چیزی  ذهن و فرایند یادگیری مورد توجه قرار می ها پراگماتیسمبرنامه تربیتی 
زیست نیست. ارزش اساسی ذهن فراگیر نیـز   آموز و تالش وی برای تطبیق با محیط جز فعالیت دانش

نیـز معتقدنـد آدمـی در     گراهـا  یهستدر خاصیت تأثیر آن در تطبیق با محیط جهت حفظ تعادل است. 
هم تعارضات بـر  شود که نتیجه این هایی مواجه می های آزاد خود با تعارضات و دلواپسی مقابل انتخاب

 بـه دسـت  از طریق گفتگو و تعامالت ارتبـاطی  دوباره آن را  دیکه با است زدن تعادل زندگی شخصی
ندی پیچیـده  از منظر سازنده گرایی، تربیت فرای( Yalom, 1980, Translated by Habib 2018). آورد

یـابی بـه تعـادل     های جدید است و دسـت  های گذشته، تعامالت شخصی و تجربه میان تعامل بین تجربه
ی هـا  یادگیرندگان را با موقعیتمربیان باید  بنابر اینهای او است.  و تجربهرین جنبه تعامل بین فرد ت مهم
جویی  از طریق تعادلال است و فعّ در فرایند یادگیری هزیرا یادگیرند. (Valavi, 2013) نمایندمواجه  جدید
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 .کنند جدیدی را خلق می معرفتشده از محیط  العات کسبهای ادراکی و شناختی خود و اطّ بین طرح
از زنـدگی عملـی    ای عالوه بر فراهم آوردن رشد فکـری، نبایـد   هاز نظر پدیدارشناسان تعلیمات مدرس

 پیترز .ریزی داشته باشد ی بایستی برنامهبعاد وجودغفلت کند و برای رشد متوازن قوای فردی در تمام اَ
(Peters, 1966معتقد است که انسان برای پرورش ظرفیت )   نیازمنـد محـیط   های فردی و عقالنی خـود

شود و این اجتماع است که  ی عقل نوعی آگاهی ساده است که کودک با آن متولد می اجتماعی است. پایه
کند. پیترز در تحلیـل خـود از انسـان، از یکپارچـه بـودن انسـان غفلـت         به پرورش عقل انسان کمک می

اجـزای یـک کـل     عنـوان  بهان نورزیده است؛ زیرا درک ماهیت انسان مستلزم آن است که تمام ابعاد انس
 دیده شود. چراکه عقالنیت یا فردیت انسان بدون در نظر گرفتن دنیای عمومی که در ارتباط با او توسـعه 

 سازد، نه قابل درک کردن است و نه قابل توضیح دادن. یابد و بعد عمومی ذهن او را می می
 

 دگرگونی خود

فلسفی نه تنها تالشی برای تغییر انسان است بلکه کمک به افراد است تا خود را دگرگون  ی مشاوره
( در این زمینه بیان Lahav, 2016) (. الهاوRaabe, 2010, Translated by Alavinia, 2019) کنند
خودکاوی کند که فرایند فلسفی برای دگرگون سازی دارای دو مرحله با ماهیتی متفاوت است. نخست  می

در مرحله اول، فرد کند و دیگری بیرون آمدن از این پیرامون.  فلسفی که پیرامون ما را مشخص می
یرامون از طریق مشاهده و با استفاده از ابزارهای فلسفی معتبر به ترسیم ساختار پ پرداز نقشههمچون یک 

ترین فعالیت در  اند. مهم محقق نشده ای متمرکز است که وهبالقّ های افقاکتشاف  پردازد. مرحله دوم، بر می
های جدید ادراک متمرکز است. در این مرحله رفتن به فراسوی جهان بینی  این مرحله بر یافتن شیوه

شود، به مثابه فرایند  پیرامونی و یا درک زندگی که در الگوهای عادی و همیشگی فرد بیان می
در تربیت نیز مورد توجه  مفهومی است که نیخود دگرگوشود.  خوددگرگون سازی است و مهم تلقی می

ها و حرکت دادن فرگیران به  کار معلم تجزیه و تحلیل و بحث پیرامون ایده آلیسم ایدهشود. در  واقع می
 ,Sajjadi) تغییر شکل یابد ها آنهای  ای که نهایتاً ایده هاست، به گونه تب جدیدی از آگاهیسمت مرا

های زندگی خود،  تجربه و آزمایش دیویی معتقد است که کودک در ضمن پراگماتیسم(. در مکتب 2002
 Research) سازد رتیب رفتار خود را دگرگون میپذیرد و بدین ت گیرد و می یابد، فرا می نکاتی را می

Institute of Hawzah & University, 2016) .تجربه به معنای پذیرندگی  ها آناز دیدگاه  بنابر این
و تحول یافتن است و از سویی، تأثیر گذاردن و دگرگون کردن است. نیست بلکه نتیجه تجربه، آموختن 

چون فرد انسان برتر از نوع است، یا انسان همانا هستی  های متفاوتی هم با طرح صورت گرا یهستفیلسوفان 
که انسان همواره در راه ساختن خود است. او  معتقدند ،از ذات سخن گفت توان ینماست و یا درباره انسان 

خود کند و در راه  را بپذیرد، از آنِ ها آنتواند  را انتخاب نکرده ولی می ها آناست که خود  یدر وضعیتی معین
معنا ایجاد کردنی  گرایی سازنده(. از نظر Naqibzadeh, 2020) فراتر رود ها آنو از  کار گیرد هساختن خود ب

تواند متفاوت باشد در نتیجه رسیدن به یک  است و نه کسب کردنی و از آنجا که این معنا به تعداد افراد می
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 طور دائم در حال تغییر مایی ذهن فرد نیز بهامکان نخواهد داشت و بازن شده صحیح معنای از قبل تعیین
  .(Fardansh, 1998) است

 ستها ، باورها،افکار و تفهمها نگرشپدیدارشناسی شناختی مجدد از شناخت یا روش تجدید نظر دایمی در 

(Lyotard, 1969) د که گیر ر فهم جدید افقی جدید شکل میبا ه. در تربیت پدیدارشناسی مهم آن است که
اندازها و  و چشمدهد  نشان میای از هستی را  ادراک تازه، کیفیت تازه. شود می ها باعث تغییر در پیش فهم

های تجربه زیسته ذهنی خود به فهم خود و  عالوه فرد با تشریح جنبه آورد. به های جدیدی را فراهم می بینش
های خویش  از نظر پیترز، فرد مستقل، همواره در حال ارزشیابی آموزهافزاید.  چگونگی بودن خود در جهان می

ت بندی مجدد تفکرا های خود را مورد انتقاد قرار دهد و به صورت فراگیر باید خود و فرضیه ویبه اعتقاد  .است
 (.Peters, 1974) کندپردازد و این روند تا زمانی که به نقطه غیرقابل انتقادی برسد ادامه پیدا خود ب

 

 ینتیجه گیر
تحوالت  ،یاجتماع یساختارها روزافزونگسترش  است. یجوامع بشر یها تیّالفعّ نیتر از مهم تیترب

و  ها چالش، دیجد یایدر دن ینقش آدم پیرامونمتفاوت  یها دگاهید و یجوامع همراه با رشد فناور عیسر

 تیترب ی حوزهرا در  ها و ... به ارزش توجهی بیظیر از خودبیگانگی، سردرگمی هویتی، ن ییها تعارض

 یندهایاست که بر فرا تیاز ترب ییمعنا یریگ بهرهها مستلزم  فراهم آورده است. حل تعارضات و چالش

و نظرات درست از  دیعقا یپرورش بازشناس ،رتفکّ ،یعنی ؛یذهن تیشکل فعال نیرت یو عال یشناخت

تحول بر  ی الزمهتحول است.  تیترب گرید  یدارد. ط دیتأک ییبه دانا یابیدست در نهایتنادرست و 

 تیها و در نها امور، ارزش قتیبه حق یابیدست شهدفکه آزادانه و آگاهانه مخاطب اشاره دارد  تیّالفعّ

است. فلسفه  یفلسفه و فلسفه ورز ی یهما جان قتیمطلوب است. تفکر، تحول و رو کردن به حق یزندگ

به ذهن،  یدر صدد آن است که با اتکا یو تفکر انتقاد یگر است که از راه پرسش یناب تیّالر و فعّتفکّ

تازه  های افقو  دیاعماق جد یت نموده و او را فراسویهدا شیخو یها تیفرد را در جهت کش  محدود

انسان  های یمند توان شتریهر چه ب ساختن بالفعل جهت یتالش ورزی فلسفه ن،یعالوه بر ا کند. تیهدا

به همراه دارد  که فلسفه برای آدمی و زندگی وی یا ارزنده نتایجبا توجه به  است.مطلوب  یزندگ یبرا

های  معقول و دانا به حقایق و ارزش یها انسانبرای تربیت متخصصان تعلیم و تربیت ضروری است که 

توجه کند. برد  ورزی بیشترین بهره را می فلسفه که ازجدیدی نظیر مشاوره فلسفی  هایرویکردبه اخالقی 

در بحث  دارد.سنخیت با مفهوم تربیت مشاوره فلسفی های این پژوهش حاکی از آن است که  یافته

مشترک هر دو جنبه است.  میاز مفاه تیو عقالن یبه خردورز یابی فرد جهت دست تیهداناصر کلیدی ع

که منطبق با آزادی و استقالل مراجع در ر انتقادی دیدگاه سقراطی و تفکّگیری از  در مشاوره فلسفی بهره

 ربیت شده که منطبق با خودگردانی،های انسان ت شاخصدر تربیت بر بازسازی باورهای خویشتن است 

مطلوب در مراجع است  رییتغ جادیا یبرا یا لهیمشاوره وس ندیفرااستقالل و انتخاب است سنخیت دارد. 

 یو شخص یاخالق ،ی. رشد ذهنکند یم تیهدا قتیبه حق یابیبهتر و دست یزندگ کی یکه او را به سو
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ها نیز  در بخش هدف دارد. دیامور تأک قتیبه حق یابیدست جهتفرد  رییبر جنبه تغ زین تیفرد در ترب

های مشترکی میان مشاوره فلسفی و تربیت مشهود است. تأکید بر کش  و تولید نیاز برای مراجع  نسبت

هدف مهم مشاوره فلسفی است. این نوع هدف در تربیت، بر محور تفکر و اصالح و بازآفرینی افکار و 

ودشناسی، خودشکوفایی و بر خ ها آنافکار و بهبود بازاندیشی که  بدان معنانظریات فرد اشاره دارد. 

 در نهایتچنانچه هدف مهم مشاوره فلسفی نیز تقویت خودراهبری مراجع است که اشاره دارد. خودکنترلی فرد 

روش گفتگو به منزله روشی  کارگیری بهبر  توان یمها  در بخش روش .فرد به سوی زندگی خوب هدایت شود

بخش کارکردها مشاوره فلسفی بر رشد شخصی نگاه ویژه در مشترک بین تربیت و مشاوره فلسفی اشاره نمود. 

دارد. نمود این نوع کارکرد در تربیت نیز پرورش استعدادهای ذاتی، خودشکوفایی، تحقق خویشتن، توسعه 

کارکرد دیگر مشاوره فلسفی است که در تربیت، اصالح و تعالی  ،شخصیت، اشتداد آگاهی است. حفظ تعادل

های فردی و اجتماعی متبلور  ، پرورش ظرفیتیفردبا محیط، رشد متوازن قوای  کل روح، تعامل و سازگاری

آگاهی به خود و جهان،  بر کسباست. در تربیت  خود دگرگونیفلسفی  ی مشاورهشود. از دیگر کارکردهای  می

خود  های جدید در فرد تأکید شده است که خود نشان از تغییر نگرش، ایجاد فهم تازه، روی آوردن به وضعیت

دهد که  های مشابهی بین مشاوره فلسفی و تربیت، نشان می وجود چنین نسبت فرد در تربیت دارد. دگرگونی

در  آنتوان از  میای باشد، بلکه  در زمینه خدمات مشاوره گرایانه یاریای  تواند رشته مشاوره فلسفی نه تنها می

 نیز بهره گرفت.حوزه تعلیم و تربیت 
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