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مقدهم
آمــوزگاری دورۀ ابتدایــی از مشــاغل مهــم در ســاختار پــرورش نیــروی انســانی کشــور اســت 
و تأمیــن نیــروی متخصــص در ایــن حــوزه، موضوعــی زیربنایــی در توســعۀ همــه جانبــه بــه 
حســاب می آیــد. در ایــن راســتا، انتشــارات 4خونــه بــا اتــکاء بــر ســوابق حضــور در عرصــۀ 
ــردآوری و  ــه گ ــدام ب ــن خــود اق ــم مؤلفی ــکاری تی ــا هم ــوزش و ب چــاپ و نشــر در حــوزۀ آم
تدویــن ایــن کتــاب در جهــت تأمیــن منابــع و متــون مــورد نیــاز متقاضیــان ایــن حرفــه نمــوده 

اســت.
کتــاب حاضــر متشــکل از مجموعــه دروس و منابــع آزمــون اســتخدامی بــرای شــغل آمــوزگاری 
ــورد  ــع م ــه مناب ــا ک ــود. از آنج ــی می ش ــث امتحان ــج مبح ــامل پن ــت و ش ــی اس دورۀ ابتدای
اســتناد در ایــن آزمــون گســترده هســتند و گــردآوری و مطالعــۀ آنهــا توســط داوطلــب، نیازمنــد 
صــرف هزینــه و زمــان زیــادی می باشــد، ایــن کتــاب اقــدام بــه تجمیــع، تألیــف، خالصــه و 
ساده ســازی مباحــث نمــوده و آنهــا را در قالــب فصــول مجــزا بــه همــراه تســت های مرتبــط 
ــن  ــتخدامی همی ــای اس ــۀ اول از آزمون ه ــل در درج ــر فص ــت های ه ــت. تس ــوده اس ــه نم ارائ
ــدگاه  ــترش دی ــرای گس ــۀ دوم، ب ــده اند و در وهل ــت ش ــته برداش ــال های گذش ــغل در س ش
ــابه  ــث مش ــه مبح ــاغلی ک ــایر مش ــه س ــت ها، ب ــی تس ــی طراح ــورد چگونگ ــان در م متقاضی
ــث  ــان مباح ــد در هم ــی ارش ــای کارشناس ــن آزمون ه ــد و همچنی ــتخدامی دارن ــون اس در آزم

ــده اند. ــه ش ــز ارائ ــا نی ــن آزمون ه ــت های ای ــده و تس ــوع ش رج
در مطالعــۀ ایــن کتــاب بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه درس روان شناســی پرورشــی، 
پایــۀ اصلــِی دروس روانشناســِی رشــد و همچنیــن روش هــا و فنــون تدریــس اســت و مطالعــۀ 
ــه  ــوده ک ــن ب ــر ای ــعی ب ــه س ــن مجموع ــت. در ای ــر اس ــر دو درس دیگ ــدم ب ــن درس مق ای
مطالــب بــه صورتــی مــدون و ســاده نــگارش شــوند و موضوعــات در نهایــت ســادگی، نیازهای 
داوطلــب بــرای شــرکت در آزمــون اســتخدامی را مرتفــع نماینــد. بــه همیــن جهــت از شــما 
خواننــدۀ گرامــی درخواســت داریــم، تــا برداشــت خــود را از میــزان موفقیــت ایــن کتــاب در 
دســتیابی بــه ایــن اهــداف بــه اطــالع مــا رســانده و مــا را در ارتقــاء کیفــی آن یــاری نماییــد.
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تقدیم به پدرم
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کــه بــه او مــی آمــوزد و راهنمایــی می کنــد، پاییــن بیایــد.
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7 اصول و فلسفۀ تعلیم و تربیت-تعاریف و مفاهیم اولیه

مفاهیم اولیه

تعلیم و تربیت معرفت فلسفه

11--11- تعاريف- تعاريف

تعریف فلسفه
فلســفه یعنــی تمرکــز در  همــه چیــز و در یــک کالم، فلســفه بــه دنبــال کشــف ماهیــت و حقیقــت اســت. واژه فلســفه  از لغــت فیلیــا بــه معنــای 
دوســت داشــتن و ســوفیا بــه معنــای خــرد از یونــان باســتان گرفتــه شــده اســت. فلســفه در معنــای حقیقــی بــه مفهــوم عشــق بــه دانایــی و مطالعه 

دانــش اســت. بنابرایــن فلســفه یعنــی عشــق و عالقــه بــه خــرد و فیلســوف، یعنــی دوســتدار دانــش.
خــرد و دانــش: خــرد بــا طــرز فکــر و روش کار فــرد ســروکار دارد، در  صورتــی کــه دانــش مربــوط بــه معرفت هــا یــا اطالعاتــی اســت کــه 
فــرد در ســایه تفکــر یــا از طریــق دیگــر کســب می کنــد. کلمــه دانــش فقــط بــه معرفــت صــرف اشــاره نمی کنــد، بلکــه شــامل دگرگونــی نیــز 
اســت. بنابرایــن آن علمــی کــه ســبب دگرگونــی وجــود یــک شــخص نشــود دانــش نیســت. منظــور از خــرد، کوشــش بــرای بــه وجــود آوردن 

یــک طــرز فکــر منطقــی و نظــر وســیع و عمیــق در برخــورد بــا امــور مختلــف اســت.
مقوله های فلسفی و پرسش های آن:

متا فیزیك یا هستي شناسي: چه چیز واقعي است ؟ علت وجودي آموزش وپرورش چیست؟

معرفت شناسي: چه چیز حقیقي است؟ آیا مي توان انسان را آموزش و تعلیم داد؟

زیبایي شناسي: چه چیز زیباست؟ آیا آموختن وآموزش امري زیبا ومحبوب است؟

اخالق: چه چیز درست است؟ آیا عملکرد انسان نشان دهنده آموزش پذیر بودن آن است؟

اهمیت فلسفه
ــم از خــود می پرســد: چــرا فــالن درس را تدریــس  ــد. معل ــه فلســفی دارن ــا شــاگرد پرســش هایی را از خــود می پرســند کــه جنب ــم ی گاهــی معل
ــا چــرا فــالن درس را  ــه مدرســه مــی روم ی ــه کجــا می رســد؟ شــاگرد هــم ممکــن اســت از خــود بپرســد: چــرا ب ــت تدریــس ب ــم؟ نهای می کن
می خوانــم؟ اگــر بــه خوبــی فکــر کنیــم، خواهیــم دیــد کــه همــه جنبــه فلســفی دارنــد و بــه صــورت ســوالهایی دربــاره ماهیــت انســان، جهــان، 

ــد.  ــی پاســخ می ده ــای آدم ــه چراه ــد. فلســفه ب ــی در می آین ــت، ارزش و زندگ معرف
ذهنیت فلسفی سه بعد دارد:

جامعیــت: فــرد دارای ذهــن فلســفی، در بعــد جامعیــت بــا یــک کل نگــری، مــوارد خــاص را در ارتبــاط بــا زمینــه ای وســیع می نگــرد و در پــی 
ســازماندهی حقایــق و شــکیبایی در تفکــرات عمیــق نظــری اســت تــا اجــزاء را در ارتبــاط بــا هــم و در ارتبــاط بــا یــک زمینــه وســیع بنگــرد.

تعمــق: در تعمــق، فــرد مســائل و آنچــه را کــه مســلم فــرض می شــود مــورد ســوال قــرار می دهــد. بــرای چنیــن فــردی هیــچ چیــز از قبــل 
پذیرفتــه شــده نیســت.

ــد  ــن تاکی ــرار نگرفت ــی ق ــر فشــار های محیطــی، عاطفــی و روان ــر عــدم تحجــر و تحــت تاثی ــد از ذهنیــت فلســفی ب ــن بع ــری: ای انعطاف پذی
دارد. فــردی کــه ایــن بعــد از ذهنیــت را داراســت در برخــورد بــا مســائل خصوصــًا امــور متضــاد، پدیده هــا را از جهــات مختلــف مــورد بررســی و 

ــد. ــز می باش ــام آمی ــت ابه ــردن در موقعی ــل ک ــه عم ــد ب ــردي آرام و عالقه من ــم ف ــای مبه ــد و در موقعیت ه ــرار می ده مشــاهده ق

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

معرفت
یکــی از مســائل اساســِی فلســفه معرفــت اســت. کانــت نقطــه آغازیــن بحــث دربــارۀ معرفــت را بــه رابطــۀ عیــن )امــر خارجــی( و ذهــن )مفهــوم 
ذهنــی( اختصــاص داده اســت. او می گفــت: ایــن ذهــن نیســت کــه بــا عیــن، واقعیــات عالــم خــارج، منطبــق می شــود،  بلکــه عیــن اســت کــه 

ــد.  ــاق می یاب ــا ذهــن انطب ب
معرفــت حالــت عمومــی یــا رفتــاری اســت کــه در اثــر برخــورد بــا امــور مختلــف بــه وجــود می آیــد . وقتــی از خــرد بحــث می شــود منظــور درک، 

فهــم، قضــاوت، تمایــالت و مهارت هایــی اســت کــه او در گذشــته کســب کــرده اســت. در اینجــا توجــه بــه چنــد نکتــه الزم اســت.
نکتــه اول: فــرد بــدون تجربــه قبلــی قــادر بــه درک مســائل تــازه یــا شــناختن آن امــر نیســت. عــالوه بــر رشــد بدنــی، تکامــل دســتگاه اعصــاب 
و رشــد اعضــای حســی، فــرد بــه تدریــج بــه ایجــاد مفاهیــم و معانــی اقــدام می کنــد و از طریــق مفاهیــم ذهنــی امــور خارجــی را می شناســد و 

نســبت بــه آنهــا معرفــت پیــدا می کنــد. 
ــی او در  ــد. ناتوان ــی نشــان می ده ــف عکس العمل هــای مبهــم و کل ــور مختل ــل ام ــی رشــد در مقاب ــوزاد در مراحــل ابتدای ــل اینکــه ن شــاید دلی
زمینه هــای بدنــی و روانــی باشــد. بــه تدریــج فــرد بــه تشــکیل مفاهیــم ذهنــی اقــدام می کنــد و رابطــۀ میــان آنهــا را در می یابــد و آنچــه را در 
گذشــته آموختــه در برخــورد بــا امــور تــازه مــورد اســتفاده قــرار می دهــد. او ابتــدا میــان خــود و اشــیاء فــرق می گــذارد و کــم کــم امــور مختلــف 

ــردازد. ــه قضــاوت می پ ــا ب ــاره آنه ــد و درب را درک می کن
نکته دوم: اینکه فرد با همه خصوصیات در حال تغییر می باشد. 

ــارت دیگــر فــرد امــور خارجــی را  ــه عب ــت دارد. ب ــر دخال ــوان یــک عامــل موث ــه عن ــان تشــکیل معرفــت ب ــه ســوم: اینکــه فــرد در جری نکت
ــرش  ــاص در نظ ــی خ ــه صورت ــی را ب ــور خارج ــالت او ام ــی تمای ــا و حت ــه ادراکات و مهارت ه ــرد بلک ــوند نمی پذی ــه می ش ــه ارائ ــور ک همانط
جلوه گــر میســازند. امــور مختلــف نیــز شــامل: حــوادث، پدیده هــا، اشــخاص، اشــیاء و روابــط  امــور بــا هــم می شــوند. بنابرایــن آنچــه بــه عنــوان 

ــف می شــود. ــور مختل ــا ام ــرد ب ــی می شــود نتیجــه برخــورد ف ــت تلق معرف
ــد  ــم. بای ــه کار می بری ــا ب ــا قضاوت ه ــا ی ــا در اظهارنظره ــه غالب ــی اســت ک ــت دارد، روش ســاختن مفهوم ــی اهمی ــه از لحــاظ تربیت ــه ای ک نکت
ــز ســاخت. گاهــی در  ــن دارم، را از یکدیگــر متمای ــم، یقی ــم، اطــالع می دهــم، حــدس می زن ــم، تصــور می کن ــد: احســاس می کن مفاهیمــی مانن
موقــع اظهارنظــر فــرد آنچــه را کــه بــه طــور ســطحی درک کــرده از آنچــه را کــه واقعــًا نســبت بــه آن معرفــت دارد جــدا نمی ســازد و همیــن 

ــراوان می شــود . ــر منشــأ اشــتباهات ف ام
بــه طــور کلــی اگــر معرفــت بــه صــورت کســب معلومــات و مهارت هــا در آیــد و آن هــم از طریــق تمریــن و تکــرار وارد ذهــن شــود از حالــت 

یــک جریــان تحولــی خــارج و بــه صــورت امــری ثابــت در می آیــد.

نکات مهم معرفت
معرفت به صورت جریانی متغیر حاصل میگردد و تحول پیدا می کند.

ــا حاصــل  ــن م ــی در ذه ــیاء خارج ــا اش ــورد ب ــر برخ ــه در اث ــتند ک ــی هس ــور تأثیرات ــن ام ــی ای ــه گاه ــرد ک ــق می گی ــوری تعل ــه ام ــت ب معرف
می شــوند و زمانــی موضــوع معرفــت را مفاهیمــی تشــکیل می دهنــد کــه درصــدد ایجــاد ارتبــاط یــا کشــف رابطــه میــان آنهاســت. برخــورد بــا 

ــان آنهــا موجــب پیدایــش معرفــت می شــود. ــاره مفاهیــم ریاضــی و رابطــه می ــا مطالعــه درب ــا شــخص معیــن ی یــک شــئ خارجــی ی
چگونگــی تشــکیل معرفــت از لحــاظ تربیتــی اهمیــت فــراوان دارد. معرفــت ممکــن اســت بــه صــورت عکس العمــل مشــروط تشــکیل شــود در 

ایــن جریــان مشــابهت، تضــاد، مجــاورت دو امــر و درک ارتبــاط آنهــا بوســیله فــرد باعــث تشــکیل معرفــت می شــود.
در ایــن قســم از نحــوه تشــکیل معرفــت بــروز عکس العمــل شــرطي نیازمنــد تکــرار اتفاقــات و رخدادهــاي منجــر بــه تشــکیل معرفــت اســت. 
تکــرار و تمریــن شــرط اساســي یادگیــري یــا کســب معرفــت اســت و از ویژگیهــاي بــارز ایــن نحــوه تشــکیل معرفــت، منفعــل بــودن قــوه عقــل و 
فهــم اســت. در یادگیــري از طریــق انعــکاس شــرطي مجــاورت، تکــرار و تمریــن دخالــت تــام دارنــد و فــرد، خــود بــه خــود یعنــي بــدون بررســي 

ــاري خــاص از خــود ظاهــر مي ســازد. ــا رفت ــد ی ــال آن اظهارنظــر مي کن ــرد و در قب و تفکــر انتزاعــي آن را مي پذی
معرفــت ممکــن اســت از طریــق فهــم و بــه کار انداختــن فکــر یعنــی توجــه بــه ارتبــاط امــور باهــم حاصــل گــردد. در ایــن جریــان فــرد آنچــه را 
کــه می خواهــد گســترش دهــد و مهارت هایــی را کــه کســب می کنــد مــورد بررســی قــرار می دهــد. در نتیجــۀ بررســی رابطــۀ اجــزا، یــک امــر 

و ارتبــاط امــور مختلــف را می یابــد و نســبت بــه آنهــا بصیــرت حاصــل می کنــد. 
راســل در کتــاب مســائل فلســفه معرفــت امــور حســی مثــل رنــگ، بــو، مــزه، صــدا را معرفــت هشــتم تلقــی می کنــد. ایــن نکتــه کــه امــور حســی 
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مســتقیمًا در ذهــن مــا ظاهــر می گردنــد قابــل بحــث و بررســی می باشــد.
نظــر بــه اینکــه ذهــن مــا ماننــد جعبــه عکاســی نیســت تــا تصاویــر و اشــیاء را آن طــور کــه هســتند در خــود منعکــس ســازد بنابرایــن آنچــه در 
ــه ســمت مفاهیمــی  ــه اشــیاء ب ــه وجــود می آیــد در معــرض تفســیر قــرار می گیــرد. معرفــت مــا نســبت ب ذهــن بــه صــورت تأثیــرات حســی ب

اســت کــه از پیــش در ذهــن بــه وجــود آمده انــد و ادارک مــا نتیجــه اســتنباط و تفســیر ذهــن مــا از اشــیاء خارجــی اســت.
آنچــه را کــه ذهــن مســتقیم بــه تشــکیل آن اقــدام می کنــد، معرفــت عقلــی تلقــی می شــود. معرفــت بــه امــور خارجــی مســتلزم فعالیــت حــواس 
و برخــورد آنهــا بــا اشــیاء اســت امــا ذهــن بــا فعالیت هــای عقالنــی نیــز تأثیــرات ذهنــی را شــکل داده و بــه صــورت معیــن در مقابــل مــا قــرار 

می دهــد. 
بنابرایــن معرفــت عقلــی خالــص دربــاره امــور خارجــی قابــل تصــور نیســت، ولــی از آنجــا کــه قــدرت عقالنــی قــادر بــه تجربــه مفاهیــم اســت، 
در طــول زمــان و بــا ایجــاد عالمت هــا و مفاهیــم توانســتند اصــول و قواعــدی را کــه بــا تجربیــات حســی ســرو کار ندارنــد نیــز بــه وجــود آورنــد. 
ایــن نــوع قواعــد و اصــول کــه در ریاضیــات و منطــق رمــزی مطــرح هســتند محصــول فعالیــت ذهــن می باشــند و از ایــن رو می تــوان معرفــت 

بــه آنهــا را معرفــت عقالنــی تلقــی کــرد.

رشد 
ــا پیشــرفت و بــه طــور منظــم در زمینــه و طــرح معینــی صــورت می گیــرد. منظــور از  رشــد عبــارت اســت از یــک تغییــر دائمــی کــه همــراه ب
تغییــر دائمــی ایــن اســت کــه گذشــته فــرد بــا وضــع فعلــی او کامــاَل ارتبــاط دارد و رشــد فــرد در زمــان حاضــر پایــه و اســاس رشــد در آینــده 

خواهــد بــود. 
در تعلیــم و تربیــت نیــز بایــد تجربیــات گذشــته فــرد را پایــه و اســاس تجربیــات فعلــی او قــرار داد و متوجــه بــود کــه تربیــت فعلــی فــرد اســاس 

ــده او را تشــکیل می دهــد. کار آین
رشــد بــه صــورت تغییــرات تدریجــی در رفتــار فــرد یعنــی افــکار، عــادات و تمایــالت و اعمــال روزمــره او ظاهــر می گــردد. بنابرایــن مربــی بایــد 

دائمــا رفتــار فــرد را مــورد بررســی قــرار دهــد.
رشــد در هــر دوره مشــکالت و مســائل خاصــی بــرای افــراد بــه وجــود مــی آورد مثــاًل در دورههــای اولیــۀ رشــد، مشــکل فــرد کنتــرل فعالیت هــای 
عضالنــی اســت، در صورتــی کــه در دوره بلــوغ، بســر بــردن بــا دیگــران و ســازش اجتماعــی مســأله عمــده ای اســت کــه فــرد بــا آن رو بــه رو 

می باشــد. مربــی بایــد در هــر دوره مشــکالت و مســائل افــراد را در نظــر بگیــرد و در حــل آنهــا بــه افــراد کمــک کنــد. 
ــی  ــای اخالق ــی و جنبه ه ــای عاطف ــی، جنبه ه ــای بدن ــد در جنبه ه ــار رش ــرد. آث ــف شــخصیت انســان صــورت می گی ــای مختل ــد در جنبه ه رش

و دینــی و هنــری افــراد ظاهــر می گــردد. مربــی در جریــان تربیــت بایــد تمــام ایــن جنبه هــا را مــورد توجــه قــرار دهــد. 
ــه اختالفــات فــردی میــان بچه هاســت. بچه هــا از لحــاظ  رشــد در افــراد، مختلــف اســت . یکــی از مســائل عمــده در تعلیــم و تربیــت توجــه ب
ــا هــم فــرق می کننــد. بنابرایــن  ــات مالــی، هــوش، اســتعداد بدنــی و ســایر  جنبه هــای مختلــِف رشــد ب زمینــه ارثــی، وضــع اجتماعــی و امکان
معلــم بایــد بــا توجــه بــه وضــع هــر یــک از بچه هــا در ترقــی و پیشــرفت آنهــا بکوشــد و فرصت هــای الزم تربیتــی بــرای آنهــا ایجــاد نمایــد.

تعلیم و تربیت
جــان دیوئــی معتقــد اســت تعلیــم و تربیــت را بایــد تجدیدنظــر در تجربیــات و تشــکیل مجــدد آنهــا بدانیــم یــا آن را عبــارت از رشــد قــوه قضــاوت 

صحیــح یــا هدایــت فــرد تلقــی کنیــم.
نظــر بــه اینکــه از راه تعلیــم و تربیــت می تــوان موجبــات رشــد فــردی و رفــاه جمعــی را فراهــم نمــود، ایــن جریــان در زندگــی انســانی نقشــی 
مهــم دارد. تعلیــم و تربیــت در مفهــوم مــدرن، بــه معنــاي موسســه و نهــاد بــه مجمــوع ســاخت هایي اطــالق مي شــود کــه در زمــان معینــي در 
یــک کشــور یــا در هــر گروهــي از کشــورها ، سیاستشــان تربیــت افــراد ملــت اســت. طبــق مقــررات اولیــه دقیقــي کار مي کننــد در لحظــه معینــي 

از تاریــخ خصوصیــات نســبتًا ثابتــي دارنــد.
بــه طــور کلــی پــرورش اســتعدادهای فــردی، تحکیــم پایه هــای زندگــی جمعــی، گســترش آرمان هــای دموکراتیــک و ایجــاد تفاهــم میــان افــراد 
انســانی در ســایۀ تعلیــم و تربیــت صــورت می گیــرد.  تعلیــم و تربیــت حــوزه وســیعی اســت و توســط دانشــمندان مختلــف از جملــه، افالطــون، 
ــد متفــاوت تعاریــف  ــا دی ــزرگ مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت و هــر کــدام ب ارســطو، ژان ژاک روســو، بوعلــی ســینا و دیگــر دانشــمندان ب

ــد.  ــه نموده ان ــی ارای مختلف
براي رسیدن به تعریف تربیت بحث را با توجه به معاني لغوي تربیت و اصطالحاتي که مترادف آن بکار مي روند پي مي گیریم. 



آموزش نکته به نکته و مجموعه سواالت طبقه بندی شده آموزگار ابتدایی آزمون استخدامی10

1- تعلیم یا آموزش: این واژه در لغتنامه دهخدا به معني آموختن، آگاهانیدن، کسي را چیزي آموختن، آموزانیدن و....آمده است.

2- تربیت یا پرورش: پرورانیدن، پروردن و آموختن معني شده است. 

از ســوي دیگــر در زبــان فارســي، هــر دو کلمــۀ تعلیــم و تربیــت هــم در مــورد انســان و هــم در مــورد حیــوان بــکار مي رونــد و تربیــت حتــي 
دربــارۀ گیاهــان نیــز کاربــرد دارد. امــا ایــن کلمــه در مــورد انســان داراي کاربــرد عمیق تــر و وســیعتري اســت. در مفهــوم لغــوي بــه کار بــردن 

ــا کمــاالت معنــوي را شــامل مي شــود. کلمــه تربیــت از پــرورش عضــالت بــدن ت
دونالد باتلر تعلیم و تربیت را چنین تعریف میکند: 

تعلیــم و تربیــت فعالیــت و کوششــی اســت کــه در آن افــراد مســن تر اجتمــاع انســانی یــا آنهایــی کــه بیشــتر رشــد کرده انــد بــا افــراد کــم رشــدتر 
برخــورد می کننــد، تــا رشــد بیشــتری را در آنهــا بوجــود آورنــد و از ایــن راه بــه پیشــرفت زندگــی انســانی کمــک کننــد. 

از ســوی دیگــر طرفــداران نظریــه هربــارت قــوای ذهنــی را مــورد انــکار قــرار مــی دهنــد. بــه نظــر ایــن عــده تعلیــم و تربیــت نــه آشــکار کــردن 
یــا فعلیــت دادن قــوای نهفتــه فــرد اســت و نــه تربیــت قــوای ذهنــی، بلکــه تعلیــم و تربیــت یعنــی تشــکیل ذهــن بوســیله ایجــاد ارتبــاط و اتحــاد 
میــان محتویــات ذهنــی کــه بوســیله امورخارجــی وارد ذهــن شــده اســت. بنابرایــن وظیفــه مربــی اول ایــن اســت کــه مــوارد مناســب را بــرای 

ایجــاد عکــس العمــل اصلــی انتخــاب کنــد و مطالــب جدیــد را بــا توجــه بــه ارتبــاط آنهــا بــه امــور گذشــته ترتیــب دهــد.
تعلیــم و تربیــت عبــارت اســت از مجموعــه اعمــال یــا تأثیــرات عمــدی و هدفــدار یــک انســان )آمــوزگار( بــر انســان دیگــر )آموزنــده( بــه ویــژه 

عمــل یــا تأثیــر فــرد بالــغ و مجــرب بــر کــودک و  نوجــوان، بــه منظــور ایجــاد صفــات )اخالقــی و علمــی( یــا مهارت هــای حرفــه ای.
بــه عبــارت دیگــر، تعلیــم و تربیــت عبــارت اســت از: فراهــم کــردن زمینه هــا و عوامــل بــه فعلیــت رســاندن یــا شــکوفا ســاختن اســتعدادهای 
شــخصی در جهــت رشــد و تکامــل اختیــاری او بــه ســوی هدف هــای مطلــوب و بــر اســاس برنامــه ای ســنجیده شــده کــه یکــی از حوزه هــای 

مهــم تعلیــم و تربیــت، و آمــوزش و پــرورش اســت. 

هدف های تعلیم و تربیت
ــه معنــی رشــد و ترقــی بیــان می شــوند چــون هدف هــای تربیتــی مکمــل جهت هــای مختلــف رشــد  ــا توجــه ب ــد ب 1- هدف هــای تربیتــی بای
ــده و  ــد کنن ــا، رش ــن هدف ه ــد ای ــن بای ــد. بنابرای ــریع می نماین ــف را تس ــات مختل ــراد در جه ــخصیت اف ــه ش ــه جانب ــد هم ــی رش ــتند یعن هس

ــند. ــر باش تکامل پذی
2- هدف های تربیتی باید با توجه به افکار، عقاید، عادات و تمایالت و اعمال فرد تهیه و تنظیم گردند. 

3- هدف های تربیتی باید موافق ایده آل های اجتماعی باشند.
4- هدف هــای تربیتــی بایــد مویــد یکدیگــر باشــند اگــر قــرار اســت بــا هدف هــای ایــده ال دیالکتیــک ســازش داشــته باشــند نمی تــوان بعضــی 

از هدف هــا را موافــق بــا ایــن ایــده و برخــی را مخالــف بیــان کــرد.
5- هدف های تربیتی باید قابل اجرا باشند.

6- هدف های تربیتی باید جامع باشند. 
7- هدف های تربیت باید قابل فهم باشند.

8- هدف هــای تربیــت بایــد متغیــر باشــند: نظــر بــه اینکــه احتیاجــات جامعــه و افــراد، مبانــی تربیتــی هســتند بنابرایــن هدف هــای تربیتــی نیــز 
بایــد متغیــر بــوده و بــا احتیاجــات جامعــه و افــراد ســازش داشــته باشــند.

11--۲۲- تعلیم و تربیت اسالمی- تعلیم و تربیت اسالمی

ویژگی های تربیت اسالمی 
تربیــت اســالمی از منبــع وحــی سرچشــمه می گیــرد. پیامبــر تحــت تربیــت الهــی قــرار گرفتــه اســت، پیشــوایان معصــوم مــا نیــز غیــر مســتقیم 
تحــت تربیــت الهــی قــرار داشــته اند. مســلمانان همــه تحــت تربیــت پیامبــر اکــرم و پیشــوایان معصــوم و طبــق موازیــن اســالم پــرورش یافته انــد. 

در آیه شریفه مساله تربیت الهی در مورد فرزندان حضرت ابراهیم مطرح شده است:
»ووهبنــاک اســحق و یعقــوب نافلــه و کال جعلنــا صالحیــن و جعلنــا هــم ائمــه یهــدون بامرنــا و اوحینــا الیهــم فعــل الخیــرات و اقــام الصلــوه و 
ایتــاء الزکــوه و کانــوا النــا عابدیــن« و اســحق و یعقــوب را بــه او بخشــیدیم و همــه را صالــح گردانیدیــم و آنهــا را پیشــوایانی قــرار دادیــم کــه 
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بــه امــر مــا مــردم را هدایــت کننــد و انجــام کارهــای نیــک و خوانــدن نمــاز و دادن زکات را بــه آنهــا وحــی کردیــم و آنــان از پرســتش کنندگان 
مــا بودنــد. 

 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«

ــعت  ــد وس ــد و خداون ــد می ده ــه بخواه ــر ک ــه ه ــش را ب ــد ملک ــزود و خداون ــدرت او اف ــم و ق ــه عل ــد و ب ــما برگزی ــه ش ــوت را ب ــد طال خداون
ــت.  ــودان اس بخش

تربیت عقالنی
یکی از ویژگی های تربیت اسالمی مهم تلقی کردن عقل و نقش آن در پرورش شخصیت افراد است. 

خداونــد متعــال انســان را از دو طریــق هدایــت می کنــد. اول بــه وســیله انبیــا و پیشــوایان معصــوم و دوم از طریــق عقــل. پایــه و اســاس تعلیــم 
و تربیــت، پــرورش جنبــه عقالنــی شــخصیت آدمــی اســت. 

مربیــان بــزرگ جهــان وقتــی از تعلیــم و تربیــت انســان بحــث می کننــد، پــرورش نیــروی عقالنــی انســان را پایــه و اســاس تعلیــم و تربیــت تلقــی 
می کننــد و تاکیــد روی ایــن جنبــه از شــخصیت را مــالک برتــری مکتب هــای تربیتــی قــرار می دهنــد. 

اســالم یــک مکتــب الهــی اســت و تربیــت در ایــن مکتــب جنبــه دینــی و معنــوی دارد. مــع لذلــک چــون اســالم دینــی فطــری اســت، ابعــاد 
اساســی شــخصیت آدمــی را نیــز تحــت تربیــت قــرار میدهــد.

هدف های تربیت اسالمی
پرســتش خــدا: هــدف اساســی تربیــت مکتــب اســالم پرســتش خــدای یگانــه اســت. )مــا خلقــت الجــن و االنــس اال لیعبــدون( همــان طــور کــه 
ــا تمــام وجــود از او تبعیــت می کنــد،  می دانیــم عبــادت و پرســتش خــدا یعنــی تســلیم حــق بــودن و اطاعــت از او. آنکــه خــدا را می پرســتد و ب

در مســیر خداشناســی حرکــت می کنــد. 
عالوه بر پرستش خدا هدف های زیر نیز جزء هدف های تربیت اسالمی هستند: 

ـ تقوا
ـ تعلیم حکمت
ـ عدالتخواهی

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 روشهای تعلیم و تربیت اسالم 
از دیدگاهی دیگر می توان اهداف تربیت اسالمی را به دو بخش اهداف غایی و اهداف واسطی تقسیم کرد.

عبودّیــت خداونــد و رســیدن انســان بــه توحیــد در مرحلــۀ اعتقــاد و عمــل، هدایــت و رشــد، طهــارت و حیــات طّیبــه، تقــوي، قــرب و رضــوان، 
عبــادت و عبودّیــت از اهــداف غایــی هســتند. اهــداف واســطی نیــز نســبت بــه اهــداف غایــی، کوتــاه دامنــه و ماننــد واســطه ای بــرای نیــل بــه 

اهــداف غایــی هســتند.
در اینجا به اختصار عناوین روش های تعلیم و تربیت اسالمی را ذکر می کنیم:

1ـ عبــادت: ضمــن اینکــه هــدف اســت روش تربیــت اســالمی هــم هســت. دعــا خوانــدن کــه خــود نیــز بــه منزلــه عبــادت اســت جــز روش هــای 
اساســی تربیــت اســالم اســت. در دعاهایــی کــه خوانــدن آنهــا از طریــق پیشــوایان معصــوم توصیــه می شــود مضمــون، غالبــًا فــرد را بــه عظمــت 
مقــام حــق تعالــی، رأفــت الهــی، نعمت هــای خداونــدی، حقــارت انســان، خودشناســی، مطالعــه اعمــال خــود و اعتــراف بــه گنــاه و توبــه و امیــد 
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