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5                                                فصل اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
1                                     »کلیات فلسفه« اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

  

تعریف فلسفه

فلسفه یعنی تمرکز در  همه چیز در یک کالم به دنبال کشف ماهیت و حقیقت است. واژه فلسفه  از لغت فیلیا به معنای دوست داشتن و سوفیا به 
معنای خرد از یونان باستان گرفته شده است. فلسفه  در معنای حقیقی به مفهوم عشق به دانایی و مطالعه دانش است. بنابراین فلسفه یعنی »عشق 

و عالقه به خرد و فیلسوف، یعنی دوستدار دانش
خرد با طرز فکر و روش کار فرد سروکار دارد، در  صورتی که دانش مربوط به معرفت ها یا اطالعاتی است که فرد در سایه تفکر یا از طریق دیگر 
کسب می کند. کلمه دانش فقط به معرفت صرف اشاره نمی کند، بلکه شامل دگرگونی نیز است. بنابراین آن علمی که سبب دگرگونی وجود یک 

شخص نشود دانش نیست. منظور از خرد کوشش برای به وجود آوردن یک طرز فکر منطقی و نظر وسیع و عمیق در برخورد با امور مختلف است.

اهمیت فلسفه

گاهی معلم یا شاگرد پرسش هایی را از خود می پرسند که چرا تدریس کنم؟ که »جنبه فلسفی دارند. معلم از خود می پرسد: چرا فالن درس را تدریس 
می کنم؟ نهایت تدریس به کجا می رسد« شاگرد هم ممکن است از خود بپرسد: چرا به مدرسه می روم یا چرا فالن درس را می خوانم؟« به خوبی فکر 
کنیم، خواهیم دید که همه جنبه فلسفی دارند و به صورت سوال هایی درباره ماهیت انسان، جهان، معرفت، ارزش و زندگی در می آیند فلسفه به 
چراهای آدمی پاسخ می دهد. از آن جا که رشد و توسعه استعدادهای فردی و جمعی و همچنین رسیدن به جامعه آرمانی، زیر سایه تعلیم و تربیت 

حاصل می شود، منحصراً به تعریف این مهم می پردازیم.

معرفت

یکی از مسائل اساسی فلسفه معرفت است در فلسفه درباره ماهیت معرفت بحث شده است 
معرفت حالت عمومی یا رفتاری است که در اثر برخورد با امور مختلف به وجود می آید . وقتی از فرد بحث می شود منظور درک، فهم، قضاوت، تمایالت 

و مهارت هایی است که او در گذشته کسب کرده است. در اینجا توجه به چند نکته الزم است.
نکته اول: فرد بدون تجربه قبلی قادر به درک مسائل تازه یا شناختن آن امر نیست عالوه بر رشد بدنی ـ تکامل دستگاه اعصاب و رشد اعضای 
حسی، فرد به تدریج به ایجاد مفاهیم و معانی اقدام می کند و از طریق مفاهیم ذهنی امور خارجی را می شناسد و نسبت به آنها معرفت پیدا می کند. 
شاید دلیل اینکه نوزاد در مراحل ابتدایی رشد در مقابل امور مختلف عکس العمل های مبهم و کلی نشان می دهد. ناتوانی او در زمینه های بدنی و روانی 
باشد. به تدریج فرد به تشکیل مفاهیم ذهنی اقدام می کند و رابطة میان آنها را در می یابد و آنچه را در گذشته آموخته در برخورد با امور تازه مورد 

استفاده قرار می دهد. او ابتدا میان خود و اشیا فرق می گذارد و کم کم امور مختلف را درک می کند و درباره آنها به قضاوت می پردازد.
نکته دوم : اینکه فرد با همه خصوصیات در حال تغییر می باشد. 

نکته سوم : اینکه فرد در جریان تشکیل معرفت به عنوان یک عامل موثر دخالت دارد. به عبارت دیگر فرد امور خارجی را همان طور که ارائه می شوند 
نمی پذیرد بلکه ادراکات و مهارت ها و حتی تمایالت او امور خارجی را به صورتی خاص در نظرش جلوه گر می سازد. امور مختلف نیز شامل: حوادث، 
پدیده ها، اشخاص، اشیا و روابط این گونه امور با هم می شوند. بنابراین آنچه به عنوان معرفت تلقی می شود نتیجه برخورد فرد به امور مختلف می شود.

نکته ای که از لحاظ تربیتی اهمیت دارد: روش ساختن مفهومی است که غالبا در اظهارنظرها یا قضاوت ها به کار می بریم باید مفاهیمی مانند: احساس 
می کنم، تصور می کنم، اطالع می دهم، حدس می زنم، یقین دارم، را از یکدیگر متمایز ساخت گاهی در موقع اظهارنظر فرد آنچه را که به طور سطحی 

درک کرده از آنچه را که واقعاً نسبت به آن معرفت دارد جدا نمی سازد و همین امر منشا اشتباهات فراوان می شود .
بنابراین معرفت اسالمی امری می باشد که فرد فاقد آن است. وقتی به کسب آن موفق شد جریان تمام می شود. به طور کلی اگر معرفت به صورت کسب 

معلومات و مهارت های در آید و آن هم از طریق تمرین و تکرار وارد ذهن شود از حالت یک جریان تحولی خارج و به صورت امری ثابت در می آید.
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نکات مهم معرفت: 

معرفت به صورت جریانی متغیر حاصل می گردد و تحول پیدا می کند.
معرفت به امری تعلق می گیرد که گاهی این امور تأثیراتی هستند که در اثر برخورد با اشیاء خارجی در ذهن ما حاصل می شوند و زمانی موضوع 
معرفت را مفاهیمی تشکیل می دهند که در صدد ایجاد ارتباط یا کشف رابطه میان آنهاست. برخورد به یک شی خارجی یا شخص معینی یا مطالعه 

درباره مفاهیم ریاضی و رابطه میان آنها موجب پیدایش معرفت می شود.
چگونگی تشکیل معرفت از لحاظ تربیتی اهمیت فراوان دارد. معرفت ممکن است به صورت عکس العمل مشروط تشکیل شود در این جریان مشابهت، 

تضاد، مجاورت دو امر و درک ارتباط بوسیله فرد باعث تشکیل معرفت می شود.
معرفت ممکن است از طریق فهم و به کار انداختن فکر یعنی توجه به ارتباط امور باهم حاصل می گردد. در این جریان فرد آنچه را که می خواهند 
گسترش دهد و مهارت هایی را که کسب می کند مورد بررسی قرار می دهد. در نتیجه بررسی رابطه اجزا یک امر و ارتباط امور مختلف را می یابد و 

نسبت به آنها بصیرت حاصل می کند. 
آن جریان در مورد تشکیل عادت ها، تمایالت، مهارت ها و مفاهیم رخ می دهد. 

راسل در کتاب مسائل فلسفه معرفت را به امور حسی مثل رنگ، بو، مزه، صدا را معرفت هشتم تلقی می کند. این نکته که امور حسی مستقیماً در 
ذهن ما ظاهر می گردد قابل بحث و بررسی می باشد.

نظر به اینکه ذهن ما مانند جعبه عکاسی نیست که تصاویر؛ اشیاء را آن طور که هستند در خود منعکس سازد بنابراین آنچه در ذهن به صورت 
تأثیرات حسی به وجود می آید در معرض تفسیر قرار می گیرد. معرفت ما نسبت به اشیاء به سمت مفاهیمی است که از پیش در ذهن به وجود آمده اند 

و ادارک ما نتیجه استنباط و تفسیر ذهن ما از اشیاء خارجی است.
آنچه را که ذهن مستقیم به تشکیل آن اقدام می کند به عنوان معرفت عقلی تلقی می شود. معرفت به امور خارجی مستلزم فعالیت حواس و برخورد 

آنها با اشیاء است اما ذهن با فعالیت های عقالنی نیز تأثیرات ذهنی را شکل داده. به صورت معین در مقابل ما قرار می دهد. 
بنابراین این معرفت عقلی خالص درباره امور خارجی قابل تصور نیست. ولی از آنجا که قدرت عقالنی قادر به تجربه مفاهیم هستند در طول زمان و با 
ایجاد عالمت ها و مفاهیم توانستند اصول و قواعدی را که در وضع فعلی با تجربیات حسی سرو کار ندارند به وجود آورند. این نوع قواعد و اصول که 

در ریاضیات و منطق رمزی مطرح هستند محصول فعالیت ذهن می باشند و از این رو می توان معرفت به آنها را معرفت عقالنی تلقی کرد.

رشد
رشد عبارت است از یک تغییر دائمی که همراه با پیشرفت بوده و به طور منظم در زمینه و طرح معینی صورت می گیرد. منظور از تغییر دائمی این 

است که گذشته فرد با وضع فعلی او کاماَل ارتباط دارد و رشد فرد در زمان حاضر پایه و اساس رشد در آینده خواهد بود. 
در تعلیم و تربیت نیز باید تجربیات گذشته فرد را پایه و اساس تجربیات فعلی او قرار داد و متوجه بود که تربیت فعلی فرد اساس کار آینده او را 

تشکیل می دهد.
رشد به صورت تغییرات تدریجی در رفتار فرد یعنی افکار ـ عادات و تمایالت و اعمال روزمره او ظاهر می گردد. بنابراین مربی باید دائما رفتار فرد را 

مورد بررسی قرار دهد.
رشد در هر دوره مشکالت و مسائل خاصی برای افراد به وجود می آورد مثال در دوره های اولیه رشد مشکل فرد کنترل فعالیت های عضالنی است در 
صورتی که در دوره بلوغ بسر بردن با دیگران و سازش اجتماعی مسأله عمده ای است که فرد با آن رو به رو می باشد. مربی باید در هر دوره مشکالت 

و مسائل افراد را در نظر بگیرد و در حل آنها به افراد کمک کند. 
رشد در جنبه های مختلف شخصیت انسان صورت می گیرد آثار رشد در جنبه های بدنی ـ جنبه های عاطفی و جنبه های اخالقی و دینی و هنری افراد 

انسان ظاهر می گردد. مربی در جریان تربیتی باید تمام این جنبه ها را مورد توجه قرار دهد. 
رشد افراد مختلف است . یکی از مسائل عمده در تعلیم و تربیت توجه به اختالفات فردی میان بچه هاست. بچه ها از لحاظ زمینه ارثی وضع اجتماعی 
و امکانات مالی ـ هوش ـ استعداد بدنی و سایر  جنبه های مختلف رشد با هم فرق می کنند. بنابراین معلم باید توجه به وضع هر یک از بچه ها در 

ترقی و پیشرفت آنها بکوشد و فرصت های الزم تربیتی برای آنها ایجاد نماید.

تعلیم و تربیت

جان دیوئی معتقد است تعلیم و تربیت تجدیدنظر در تجربیات و تشکیل مجدد آنها بدانیم یا آن را عبارت از رشد قوه قضاوت صحیح یا هدایت فرد 
تلقی کنیم.
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نظر به اینکه از راه تعلیم  و تربیت می توان موجبات رشد فردی و رفاه جمعی را فراهم نمود، این جریان در زندگی انسانی نقشی مهم دارد. به طور 
کلی پرورش استعدادهای فردی، تحکیم پایه های زندگی جمعی، گسترش آرمان های دموکراتیک و ایجاد تفاهم میان افراد انسانی در سایه ی تعلیم و 
تربیت صورت می گیرد  تعلیم و تربیت حوزه وسیعی است و توسط دانشمندان مختلف از جمله، افالطون، ارسطو، ژان ژاک روسو، بوعلی سینا و دیگر 

دانشمندان بزرگ مورد بررسی قرار گرفته است و هر کدام با دید متفاوت تعاریف مختلفی ارایه نموده اند. 
براي رسیدن به تعریف تربیت بحث را با توجه به معاني لغوي تربیت و اصطالحاتي که مترادف آن بکار مي روند پي مي گیریم. 

1- تعليم يا آموزش: این واژه در لغت نامه دهخدا به معني آموختن، آگاهانیدن، کسي را چیزي آموختن، آموزانیدن و....آمده است.
2- تربيت يا پرورش: پرورانیدن، پروردن، پروردن و آموختن معني شده است. 

از سوي دیگر در زبان فارسي، هر دو کلمات تعلیم و تربیت هم در مورد انسان و هم در مورد حیوان بکار مي روند و تربیت حتي دربارۀ گیاهان نیز 
کاربرد دارد. اما کلمه در مورد انسان داراي کاربرد عمیقتر و وسیعتري است. در مفهوم لغوي به کار بردن کلمه تربیت از پرورش عضالت بدن تا 

کماالت معنوي را شامل مي شود.
دونالد باتلر تعلیم و تربیت را چنین تعریف می کند. 

تعلیم و تربیت فعالیت و کوششی است که در آن افراد مسن تر اجتماع انسانی یا آنهایی که بیشتر رشد کرده اند با افراد کم رشدتر برخورد می کنند، 
تا رشد بیشتری را در آنها بوجود آورند و از این راه به پیشرفت زندگی انسانی کمک کنند.

تعلیم و تربیت عبارت است از مجموعه اعمال یا تأثیرات عمدی و هدف دار یک انسان )آموزگار( بر انسان دیگر )آموزنده( به ویژه عمل یا تأثیر فرد 
بالغ و مجرب کودک و  نوجوان، به منظور ایجاد صفات )اخالقی و علمی( یا مهارت های حرفه ای.

به عبارت دیگر، تعلیم و تربیت عبارت است از: فراهم کردن زمینه ها و عوامل به فعلیت رساندن یا شکوفا ساختن کردن استعدادهای شخصی در جهت 
رشد و تکامل اختیاری او به سوی هدف های مطلوب و بر اساس برنامه ای سنجیده شده یکی از حوزه های مهم تعلیم و تربیت آموزش و پرورش است. 

هدف های تعلیم و تربیت

هدف های تربیتی باید با توجه به معنی رشد و ترقی بیان شود چون هدف های تربیتی یک لحاظ جهت های مختلف رشد هستند یعنی رشد   -1
همه جانبه شخصیت افراد در جهات مختلف تسریع می نمایند بنابراین باید این هدف ها رشد کننده و تکامل پذیر باشند.

هدف های تربیتی باید با توجه به افکار عقاید عادات و تمایالت و اعمال فرد تهیه و تنظیم گردید.   -2
هدف های تربیتی باید موافق ایده ال های اجتماعی باشد.  -3

هدف های تربیتی باید موید یکدیگر باشند اگر قرار است هدف های ایده ال های دیالکتیک سازش داشته باشد نمی توان بعضی از هدف ها را   -4
موافق با این ایده و برخی را مخالف بیان کرد.

هدف های تربیتی باید قابل اجرا باشد.  -5
6- هدف های تربیتی باید جامع باشد. 

هدف های تربیت باید قابل فهم باشد.  -7
هدف های تربیت باید متغیر باشد: نظر به اینکه احتیاجات جامعه  و افراد و مبانی تربیتی هستند بنابراین هدف های تربیتی نیز باید متغیر بده   -8

و با احتیاجات جامعه و افراد سازش داشته باشند.

ویژگی های تربیت اسالمی

تربیت اسالمی از منبع وحی سرچشمه می گردد و تحت تربیت الهی قرار گرفته است پیشوایان معصوم ما نیز غیر مستقیم تحت تربیت الهی قرار 
داشته اند. مسلمانان همه تحت تربیت پیامبر اکرم و پیشوایان معصوم و طبق موازین اسالم پرورش یافته اند. 

در آیه شریفه مساله تربیت الهی در مورد فرزندان حضرت ابراهیم مطرح شده است:
»ووهبناک اسحق و یعقوب نافله و کال جعلنا صالحین و جعلنا هم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلوه و ایتاء الزکوه و کانوا 
النا عابدین واسحق« و یعقوب را به او بخشیدیم و همه را صالح گردانیدیم و آنهار را پیشوایانی قرار دادیم که به امر ما مردم را هدایت کنند و انجام 

کارهای نیک و خواندن نماز و دادن زکات را به آنها وحی کند و آنان  از پرسش کنندگان ما بودند. 
خداوند کریم در مورد انتخاب حضرت طالوت می فرمایند: 

»ان اهلل اصطفیه علیکم و زاده بسطه فی العلم و الجسم واهلل یوتی من یشا واهلل واسع علیم«
خداوند طالوت را به شما برگزید و به علم و قدرت او افزود و خداوند ملکش را به هر که بخواهد می دهد و خداوند وسعت بخشودان است. 



آموزش نکته به نکته و جمموعه سواالت طبقه بندی شده آموزگار ابتدایی آزمون استخدامی8

تربیت عقالنی

یکی از ویژگی های تربیت اسالمی مهم تلقی کردن عقل و نقش آن در پرورش شخصیت افراد است. 
خداوند متعال انسان را از دو طریق هدایت می کند. 

اول به وسیله انبیا و پیشوایان معصوم و دوم از طریق عقل. پایه و اساس تعلیم و تربیت پرورش جنبه عقالنی شخصیت آدمی است. 
مربیان بزرگ جهان وقتی از تعلیم و تربیت انسان بحث می کنند پرورش نیروی عقالنی انسان را پایه و اساس تعلیم و تربیت تلقی می کنند و تاکید 

روی این جنبه از شخصیت را مالک برتری مکتب های تربیتی قرار می دهند. 
اسالم یک مکتب الهی است و تربیت در این مکتب جنبه دینی و معنوی دارد مع لذلک چون اسالم دینی فطری است ابعاد اساسی شخصیت آدمی 

نیز تحت تربیت قرار می دهد.

هدف های تربیتی اسالمی

پرستش خدا هدف اساسی: هدف اساسی تربیت مکتب اسالم پرستش خدای یگانه است. )ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون( همان طور که 
می دانیم عبادت و پرستش خدا یعنی تسلیم حق نمودن و از او اطاعت کردن. آنکه خدا را می پرستد با تمام وجود از او تبعیت می کند و در مسیر 

خداشناسی حرکت می کند. 
عالوه بر پرستش خدا هدف های زیر نیز جزء هدف های تربیت اسالمی هستند: 

ـ تقوا
ـ تعلیم حکمت
ـ عدالت خواهی
ـ تکامل انسان

ـ برادری و همکاری
ـ دوستی با ملل دیگر
ـ پرورش نیروی تفکر

ـ پرورش روح اجتماعی 
ـ پرورش شخصیت اخالقی 

ـ روش های تعلیم و تربیت اسالم 
درباره روش های تعلیم و تربیت اسالم نیز در تعلیم و تربیت اسالمی به اختصار بحث شده است در اینجا عناوین روش ها را ذکر می کنیم:

1ـ عبادت: ضمن اینکه هدف است روش تربیت اسالمی هم هست دعا خواندن که خود نیز به منزله عبادت است جز روش های اساسی تربیت اسالم 
است در دعاهایی که خواندن آنها از طریق پیشوایان معصوم توصیه می شود مضمون غالبا فرد را به عظمت مقام حق تعالی ـ رافت الهی ـ نعمت های 
خداوندی ـ حقارت انسان ـ خودشناسی ـ مطالعه اعمال خود و اعتراف به گناه و توبه و امید به بخشایش الهی تعهد برای جبران گذشته ـ محاسبه یا 

ارزیابی اعمال خود و خویشتن داری ـ تزکیه و زدودن آلودگی ها ـ اتصال به مبدا و رشد و تکامل خود و اموری از این قبیل متوجه می سازد.
2ـ تلفیق ایمان و عمل

3ـ توام ساختن علم و عمل
4ـ تربیت عملی یا پیروی از سیره پیامبر و پیشوایان معصوم 

5ـ پیروی از عقل در تربیت اسالمی
6ـ امر به معروف نهی از منکر

7- پاداش و تنبیه 
8- پند و اندرز

9- توبه
10ـ ترییت از طریق جلب توجه به سر گذشت اقوام و ملل
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اصولی که مبتنی بر احتياجات اساسی فرد است: 

احتياجات بدنی: تأمین احتیاجات بدنی از قبیل غذا ـ آب ـ هوا و فعالیت های عضالنی و محافظت از بدن در مقابل حوادث و امراض عالوه بر اینکه 
در سالمت بدن فرد موثر است در تأمین بهداشت روحی اول نیز تاثیر فراروان دارد. بنابراین معلم باید برنامه تعلیماتی خود را طوری ترتیب دهد که 

در بچه ها عادات و تمایالت مناسب جهت رشد قوی بدنی به وجود آید اطالعات الزم را در این زمینه در اختیارشون قرار دهد. 
احتياجات روانی : این احتیاجات از نظر روانشناسان احتیاجات روانی به اندازه احتیاجات بدنی در تأمین بهداشت جسمانی و روحی تأثیر دارد و 

عدم تأمین آنها موجب اضطراب و ناراحتی می شود. 
احتیاج به محبت

احتیاج به بستگی و تعلق به گروه 
احتیاج به بیان ابراز وجود 

احتیاج به امنیت ـ نظم و هدف
اصولی که مبتنی بر وظايف مربوط به رشد است:

دوره دبستان : وظایف مهم این دوره عبارتند از : 
 1ـ توسعه نظر صحيح درباره خود به عنوان يک موجود رشد کننده : در این زمینه ایجاد عادات الزم برای توجه به بدن ـ پاکیزه نگاه داشتن 
آن، محافظت آن و توسعه نظر صحیح و واقعی درباره بدن لذت بردن از استعمال و بکار بردن اعضا و اندام و داشتن نظر صحیح درباره امور جنسی 
ضروری است از لحاظ تربیتی موفقیت در اجرای این وظیفه شخصیت متعادلی در فرد به وجود می آورد. در این صورت وضع بدنی فرد خوب و نظر 

او نسبت به امور جنسی معقول و منطقی است. 
2- طرز به سر بردن با دیگران ـ ایجاد رفاقت و انتخاب رفیق و توسعه شخصیت اجتماعی 
3-یادگیری نقشی که او به عنوان یک فرد مذکر یا مونث از لحاظ اجتماعی بر عهده دارد. 

4- یادگیری مهارت های اساسی در خواندن ـ نوشتن و حساب کردن انقدر که فرد بتواند در جامعه به سر ببرد.
5- رشد مفاهیم و معانی اموری که بچه در زندگی روزمره با آنها سرو کار دارد مثال پاره ای از مفاهیم مربوط به شغل و کار یا امور مدنی و اجتماعی 

6- توسعه و رشد یک قوه درونی که امور اخالقی را تحت تاثیر قرار می دهد احترام به قوانین اخالقی و توسعه مقیاس عقلی جهت ارزش ها
7- اجرای استقالل شخصی: منظور این وظیفه این است که بچه مستقل به بار آید و بتواند شخصاً و بدون کمک والدین یا دیگران برای تربیت و 

اداره امور فعلی و امور مربوط به آینده خود طرح و نقشه و اجرا درآورد. 
8- رشد و توسعه تمايالت نسبت به گروه ها و موسسات اجتماعی : در اجرای این وظیفه مدرسه باید به بچه ها کمک کند تا نسبت به پیروان 

مذاهب دیگر و افراد نژادهای مخلف آزادی گفتار و عقیده و سایر حقوق تحمل و بردباری نشان دهد و حقوق و احترامات دیگران را رعایت کند.

بلوغ

وظایف عمده مربوط به رشد در این دوره عبارتند از: 
برقراری روابط جدید و صحیح با همساالن  -1

قبول اجرای نقش اجتماعی جنس مذکر یا مونث که مورد تصویب جامعه باشد.   -2
قدر دانی از قدرت بدنی و به کار بردن آن به طور موثر   -3

مستقل ساختن خود در زمینه عاطفی از والدین   -4
تأمین استقالل اقتصادی  -5

6- انتخاب شغل که فرد استعداد الزم برای اجرای آن را دارد و آماده شدن جهت انجام این شغل 
آمادگی برای ازدواج و تشکیل خانواده   -7

8- توسعه و رشد مهارت های عقالنی و درک امور جهت دارا بودن صالحيت های مدنی: منظور این است که شاگردان اموری مربوط به 
قوانین حکومت ـ اقتصاد ـ سیاست ـ وضع اجتماعی ـ طبیعت انسان و موسسات اجتماعی را درک کند و خود را برای برخورد با مسائل زندگی 

آماده نمایند. 
یکی از وظایف مهم دبیرستانی ها تربیت )تبعه ( خوب برای جامعه است. برای توسعه صالحیت های اجتماعی در افراد از طریق اداره مدرسه به وسیله 
شاگردان ـ بررسی های جامعه و موسسات آن گردش های علمی و شرکت در پروژه های محلی می توان اقدام کرد. مطالعه مسائل اجتماعی زمان حاضر 

و استفاده از اشخاصی که در قسمت های مختلف تخصص دارند برای بررسی مسائل اجتماعی مفید است.



آموزش نکته به نکته و جمموعه سواالت طبقه بندی شده آموزگار ابتدایی آزمون استخدامی10
9-آشنایی به حقایق علمی و درک روشن صحیح علمی برای مطالعه رشته های مختلف معلومات بشری و برخورد با مسائل زندگی از طریق 
صحیح برای جوانان و افراد بالغ ضروری است: مدرسه باید در انتخاب مواد و مطالب مربوط به رشته های علمی دقت کافی به خرج دهد و ضمن 
اینکه شاگردان را به حقایق علمی آشنا کند روح علمی ـ عادات صحیح و عالقه به مسائل علمی و تمایل به اجرای روش علمی در کلیه مسائل 

را در شاگردان رسوخ  کند.
کسب و تحصیل ارزشها و مبانی اخالقی و مطابق ساختن رفتار خود با اینگونه ارزشها : در این زمینه مدرسه  می توان اقدامات زیر را معمول دارد.   -10

الف( نظر اینکه معلم موقعیت خاصی در جریان تربیتی دارد و اعمال او به عنوان سند مورد تقلید شاگردان است باید معلمان را از  بین اشخاصی 
که صالحیت احراز این شغل را دارند انتخاب نمود.

ب( با شرکت نوجوان درکارهای جمعی آنها را به ارزش های دینی و اجتماعی و طرز اجرای آنها و استفاده از مبانی علمی در مسائل زندگی آشنا نمود.
پ( کمک به نوجوانان در ایجاد و توسعه میزان های اخالقی با توجه به مقتضات اجتماعی

ت( برقراری جشن ها و اجتماعات به منظور رعایت آداب اجتماعی 

اصول  مبتنی بر قوانین یادگیری

اصل آمادگی : در جریان تدریس و یادگیری آمادگی شاگرد شرط اصلی و فراگرفتن عقاید ـ  عادات ـ تمایالت و مهارت های معین است. بنابراین 
تدریس هر ماده و مطلب علمی باید با توجه به آمادگی شاگرد صورت گیرد. 

اصل تأثير تجربيات قبلی در فراگرفتن مطالب تازه : بعضی از روان شناسان جریان یادگیری مانند جریان رشد می دانند همان طورکه رشد یک 
جریان دائمی است و گذشته آن با حال و وضع فعلی آن با آینده مربوط است یادگیری تابع همین قاعده است بنابراین تجربیات گذشته پایه ادراکات 

فعلی او را تشکیل می دهد و آنچه شاگرد امروز می آموزد در رفتار آینده موثر است. 
اصل فعاليت: در جریان یادگیری شاگرد باید فعال باشد و خود تحت راهنمایی معلم به فراگرفتن امری اقدام کند. مطلب درسی وقتی برای شاگرد 
به صورت حل مسئله یا مشکلی در می آید و خود او صد در صد حل مشکل برآمد و مطالعات، تحقیقات، آزمایش های الزم را انجام داد آنگاه می توان 

گفت در جریان یادگیری نقش موثری داشته و واقعاً مطلب مورد بحث را یاد گرفته است.
اصل توجه به رغبت هدف و کوشش :  شاگردان در جریان یادگیری عالقه ـ هدف ـ محرک و کوشش شاگرد نقش به سزایی دارد. اگر بناست که 
شاگرد از راه تجربه افکار و عقاید، عادات و تمایالت طرز کار خود را تغییر دهد باید نسبت به موضوع مورد یادگیری عالقه مند باشد در جریان یادگیری 

هدف معینی را دنبال کند نسبت به یادگیری امر موردنظر احساس احتیاج نماید و همین احتیاج او را به کوشش و فعالیت وا دارد. 
بنابراین معلم باید عالقه  و رغبت شاگردان را نقطه شروع کار خود قرار دهد. 

اصل انتقال : کار عمده تعلیم و تربیت در موسسات تربیتی این است گه شاگردان را قادر سازد تا آنچه را که مدرسه می آموزند در برخورد به 
موقعیت های تازه مورد استفاده قرار دهد اگر انتقال صورت نمی گرفت کار مدرسه عبث و بیهوده بود. 

اصول مربوط به روابط جز و کل

هر چه مطالب درسی در زمینه وسیعتری قرار گیرد و به صورت کل و اجزا کاماًل مرتبطی که تعلیم داده شود یادگیری عمیق تر خواهد بود. 
اگر مطالب درسی با هم ارتباط داشته باشند شاگرد بتواند ارتباط آنها را درک کند و به صورت کل در یک زمینه وسیعی مورد توجه قرار دهد فهم 

او از مطالب درسی بیشتر خواهد شد و در جریان یادگیری بصیرت الزم راکسب خواهد کرد. 
اصل فهم يادگيری : اگر یادگیری از روی بصیرت و فهم صورت نگیرد بی ارزشی خواهد بود و اثر آن در ذهن شاگرد نیز موقتی خواهد بود اینکه 
بسیاری از شاگردان رشته های علمی را مورد مطالعه قرار می دهند ولی تغییری در افکار و اعمال آنها به وجود نمی آید در اثر این است که یادگیری 
آنها به صورت حفظ بدون فهم صورت گرفته مطالب علکی آن هم به صورت سطحی مدتی در ذهن آنها می ماند ولی طولی نمی کشد که همین اثر 

سطحی نیز از قسمت آگاه ذهن خارج گردد بنابراین باید در جریان یادگیری فهم و بصیرت را مهم شمرد.
اصولی که در امتحان يا ارزش سنجی پيشرفت شاگرد بايد در نظر گرفت:

در ارزش سنجی باید هدف های تربیتی را مورد توجه قرار داد.  -1
ارزش سنجی باید توجه به تغییر افکار تمایالت احساسات عادت اطالعات و اعمال فرد انجام گیرد.   -2
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