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 پیشگفتار

 

موجتب   ویبحانه و تعالی و با استتعانت از الطتاف بیکتران متعتال     ستوفیق حق  مددبه  که آنچه

نخستت  چند دلیل و ضترورت استت.   ، اين کتاب در دستور کار نگارنده قرار گیردتألیف  گرديد تا

، انتد آنکه منابعی که در زمینه مبانی و اصول تعلیم و تربیت به زبان فارسی نوشته و نگاشته شتده 

اگر چه کتاب مبانی و اصول آموزش و پرورش استاد گرانقتدر  ، اند. ديگر آنکهبسیار معدود و اندک

س عنتوان منبتع اصتلی تتدري     جناب آقای دکتر غالمحسین شکوهی سالهای متمادی است که به

و اثتری  ، گیترد  مورد استفاده قترار متی   و يا آموزش و پرورش تعلیم و تربیتدرس مبانی و اصول 

نخست آنکه متتن  ، آن قابل توجه استبا اما دو نکته در رابطه ، و گرانسنگی است ارزنده، يلبدبی

                                                                                          نوشتاری کتاب قدری پیچیده و بعضا  فراتر از سطح ادراکی و نوشتتاری نستل فعلتی دانشتنويان    

 .رداخته استت نپبه تحوالت جديد و نوظهور در عرصه تعلیم و تربیت نیز ،            است. ثانیا  1تربیتی علوم

های اصول و ساير مؤلفه، اهداف، های ديگری نیز در قلمرو مباحث مرتبط با مبانیديدگاهچرا که 

و بررسی منتدد قترار    کنکاشبايست در يک اثر جديدتر مورد تعلیم و تربیت وجود دارند که می

عنوان مدرس درس مبانی و اصتول تعلتیم و    نگارنده مصمم گرديد تا به، . بنا به داليل فوقگیرند

تربیتتی   علتوم  استاتید و محققتان  ، اثر ديگری که بتواند مورد استفاده دانشنويانتألیف  تربیت به

          مضتافا ،  ی را محقتق ستازد.   همت گمارد. امید است که اين اثر ناچیز بتواند چنین هدف، قرار گیرد

، نیز از اين قاعده مستثنی نیستحاضر تألیف  ی است ويهاها و نارسائی هر اثری دارای محدوديت

محققان و دانشنويان عزيز ملتمستانه و داهیانته خواستتاريم کته متا را در اصتال        ، لذا از اساتید

 مساعدت و ياری مشفقانه رسانند.، نواقص اين اثر

 ها و مقاطع گونتاگون رشته، هاازآنناکه اين کتاب مورد استفاده دانشنويان با گرايش، عالوهبه

بتاره   ايتن  در ای که سالها در تدريس و مواجهته بتا دانشتنويان   بنا به تنربه، باشدمیتربیتی  علوم

معرفتی شتوند. بتديهی    نحو منمل  تربیتی به علوم الزم است که قلمروهای، حاصل گرديده است

 تواند زمینه فهم و شناخت بهتر اين حوزه را فراهم نمايد.ين کار میاست که ا

 متنتوعی علمتی   یتربیتتی از قلمروهتا  علتوم هتای  رشته منموعهاز سوی ديگر بايد گفت که 

 شوند.طور اجمالی معرفی میبه ندترمعروف آنها کهکه در ادامه برخی از ، تشکیل شده است

 

 2شناسی تعلیم و تربیتجامعه

                                                 
1  . Educational Sciences 

2- Sociology of Education 
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ای طور کلی نظام آموزشی نهتاد و پديتده  مدرسه يا به، شناسی تعلیم و تربیتمنظر جامعهاز  

 وظتتايف و کارکردهتتايی دارد، اجتمتتاعی استتت. ايتتن موضتتوع کتته نظتتام آموزشتتی چتته رستتالت 

شناسی تعلتیم و تربیتت   از منظر جامعه، فرهنگی و ...(، اقتصادی، اجتماعی، کارکردهای سیاسی)

مدرسته نهتادی اجتمتاعی    ، عبارت ديگر از ديدگاه اين قلمرو علمتی گیرد. بهمورد بررسی قرار می

 ای کته گونته آفرينی جدی و تأثیرگذار باشد. بهتواند در عرصه تحوالت اجتماعی نقشاست که می

نظتم  ، تغییرات اجتماعی است و از سوی ديگر عامل مهمی در انسنامتحوالت و از يک سو موجد 

 .باشدمیتظام اجتماعی و يا لنگرگاه ثبات و ان

 

 3فلسفه تعلیم و تربیت

نظترات   مستلمان  نو متفکترا  عمده فالسفه از شرق تا غرب و از افالطون تا فیلسوفان معاصتر 

اند. از جمله سؤاالتی است که در قلمرو فلسفه تعلتیم  متعددی درباره تعلیم و تربیت مطر  نموده

اهتداف و اصتول تعلتیم و تربیتت از     ، معنتا ، هايی دربتاره تعريتف  شود. پرسشمی مطر و تربیت 

تتری نیتز در حتوزه    هتای عمیتق  باشد. البته پرسشمکاتب فلسفی و فیلسوفان می، ديدگاه فلسفه

ارزشها و اهداف زنتدگانی انستان نیتز    ، ماهیت معرفت، ماهیت انسان و فلسفه تربیت مانند تعريف

موشکافانه فلسفی و عمیقی درباره آنها مطر  و  های دقیقهای فراوان و بررسیاند که بحثمطر 

است که دانشنويان در مقاطع تربیتی  علوم اين حوزه امروزه يکی از قلمروهای، هرحالاند. بهشده

-بررسی و تحصیل در آن می، کارشناسی ارشد و دکتری به مطالعه، مختلف تحصیلی کارشناسی

 پردازند.

 

 

 4اقتصاد تعلیم و تربیت

-نظام آموزشی را از منظر پیامدهای اقتصادی آن بررستی متی  ، تتعلیم و تربیتقلمرو اقتصاد 

، شود. بته عبتارت ديگتر   گذاری تلقی مینظتام آموزشی در واقع نوعی سرمايه، کند. از اين منتظر

به امیتد ايتن کته از ايتن     ، کندهای فراوانی را صرف میجامعه برای اداره نهادهای آموزشی هزينه

صادی خوبی برای جامعه داشته باشد و بتواند بته توستعه اقتصتادی و شتکوفايی     بازده اقت، طريق

گتذاری  د که آيا سترمايه نشوهای اساسی مطر  میپرسش، اقتصاد ملی مننر گردد. در اين حوزه

تواند به توسعه اقتصتادی و شتکوفايی   و می؟ مقرون به صرفه و بازده قابل توجهی دارد در آموزش

کارکرد نهادهای آموزشی و پرورشی را بتا مقولته   ، طور کلی اين حوزهبه؟ گردداقتصاد ملی مننر 
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                                                           امروزه عمدتا  دربتاره توستعه اقتصتادی دو ديتدگاه کلتی      ،              آمیزد. مضافا توسعه اقتصادی درهم می

انستانی   عبا اتکاء بته منتاب  يعنی توسعه اقتصادی با اتکاء به منابع مالی و مادی و توسعه اقتصادی 

رسد که نظريه اول يعنی توسعه با اتکاء به منابع مالی و مادی امتروزه  البته به نظر می وجود دارد.

که کشورهای زيادی وجتود دارنتد کته علیترغم در اختیتار داشتتن        چندان قابل دفاع نیست. چرا

کشتورهايی  ، اند. اما با اتکتاء بته نظريته دوم   توسعه مناسبی پیدا نکرده، منابع عظیم مالی و مادی

گتذاری   سترمايه  انتد بتا  توجه به اينکه منابع مادی و مالی فراوانی در اختیار نداشتته  ژاپن با مانند

هتای شتايان   بته پیشترفت  ، مناسب بر آموزش نیروی انسانی از طريق تقويت نهادهتای آموزشتی  

 .انديافتهتوجهی دست 

 

5تربیتی شناسی روان
 

باشتد. مستائلی   در تعلیم و تربیتت متی   شناسی روانکاربرد ، تربیتی شناسی روانموضوع و مفهوم کلی 

آيا مطالتب درستی متناستب بتا     ؟ هايی دارندها و قابلیتمانند اينکه فراگیران کودک و نوجوان چه ويژگی

عوامتل متؤثر بتر    ؟ يتادگیری چیستت  ؟ نیازهای روانی فراگیران چیستت ؟ اندهای آنان تنظیم شدهقابلیت

مناسب آموزش فراگیتران در ستطو  گونتاگون رشتدی و تحصتیلی       هایشیوه؟ يادگیری انسانی کدامند

-آنهتا متی   ی بهپاسخگوي دنبالبه تربیتی شناسی روانای هستند که سؤاالت عمده امثال ذلک،و ؟ کدامند

تربیتتی   علتوم  تربیتی يکی از قلمروهای کاربردی و تأثیرگتذار در حتوزه   شناسی روانباشد. به همین دلیل 

 است.

 

6آموزشیریزی برنامه
 

 هاچارچوبتدوين نیازمند ، آموزش و پرورش به منظور دستیابی به اهداف و مقاصد مورد نظر

ريتزی آموزشتی يکتی از    برنامته ، عالمانه و هدفمند است. به همین دلیتل ، مندريزی نظامو برنامه

بینی ريزی آن است که موجب پیشاهمیت برنامه، طور کلیاست. بهتربیتی  علوم های قلمروحوزه

يعنتی منبتع بستیار مهمتی کته      ، آينده و تسلط و کنترل بر کلیه منابع از جمله زمان در اختیتار 

. اهمیتت موضتوع   باشتد می، غیرقابل تنديد و بازيافت است، برخالف ساير منابع مالی تنديدپذير

باعث گرديده است تا اين حوزه تحت عنوان يتک قلمترو علمتی مستتقل يعنتی علتم       ريزی برنامه

امکتان اينتاد يتک نظتام     اينکته از طريتق آن   تا  ،يابدريزی آموزشی ايناد و توسعه فراوانی مهبرنا

 آموزشی کارآمد فراهم گردد.
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 7مدیریت آموزشی

چگونگی متديريت  ، های علم مديريتروش واصول ، هايافته، هااين حوزه با استعانت از نظريه

کته متديريت نهادهتای     دهتد. چترا  قرار متی کارآمد و اثربخش نهادهای آموزشی را مورد بررسی 

دانتش متديريت اننتام پتذيرد. الزم      یهاتواند براساس اصول و روشآموزشی عمومی و عالی می

است تمامی منابع و نهادهای پرورش نیروی انسانی مانند نهادهای آموزشتی بته طترز صتحیحی     

و  حکیمانته ، برای هتدايت عالمانته نظتام آموزشتی بته متديريت صتحیح        رواز اينمديريت شوند. 

متديريت   علتم "موضوعی که امروزه تحت عنوان  ،هوشمندانه با اتکاء به دانش مديريت نیازمنديم

وستیعی متورد   به نحو  های آموزشی ای توسعه يافته و در مديريت نظامگستردهبه نحو  "آموزشی

 گیرد.استفاده قرار می

 

 

 

 8برنامه درسی مطالعاترشته 

، انستانی   نیتروی ، مديريتی، ريزی آموزشی به ابعاد اقتصادیکه در قلمرو علم برنامهگونه همان

-نظريته  تاريخچه، در علم برنامه درسی، شودهای تحصیلی پرداخته میهای دورهتأمین نیازمندی

برنامته  ابعتاد، طراحتی، مهندستی، اجترا و ارزشتیابی      تحوالت عناصر ، هاروش، الگوها، هامدل، ها

9ريزی درسیبرنامه، عالوهگیرد. بهدرسی مورد مطالعه قرار می
هتای علتم   عنوان يکتی از حتوزه  به 

-کنند تا با تتدوين برنامته  های آموزشی تالش میابزاری است که از طريق آن نظام، برنامه درسی

برنامته درستی امتروزه قلمترو      مطالعات علم هرحالبههايشان را تحقق بخشند. های درسی هدف

نظريه و مباحتث نظتری و کتاربردی فراوانتی     ، و مستقلی است که دارای رويکردها بسیار گسترده

 است که باعث شده است تا اين حوزه تحت عنوان يک قلمرو علمتی مستتقل و در حتال توستعه    

 .بگذاردصه ظهور پا به عر «مطالعات برنامه درسی»عنوان رشته علمی  تحت

 

 10تکنولوژی یا فناوری آموزشی

-بررسی قرار می توجه و مورد تعلیم و تربیتکاربرد تکنولوژی را در تربیتی  علوم قلمرو ازاين 

توانتد در ختدمت   پرسش اساسی آن است که تتا چته انتدازه تکنولتوژی متی     ، دهد در اين قلمرو

                                                 
7- Educational Administration 
8- Curriculum Studies 

9- Curriculum Development 

10- Educational Technology 
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،                                                                       و بستتر مناستبی را بترای تحقتق اهتداف آن فتراهم ستازد. مضتافا          قرار گیرد آموزش و پرورش

موجب شده است تا اين ، يادگیری و آموزش گذاشته است دنیایثیراتی که امروزه تکنولوژی بر أت

تعلتیم و تربیتت امتروزه در دو    چترا کته    .واقع گرددطور جدی دستخوش تغییر و تحول قلمرو به

به همین دلیل امروزه مباحثی مانند آمتوزش و يتادگیری    فضای واقعی و منازی در جريان است.

طور جدی اينها به نظايرهای منازی و کالس، منابع درسی الکترونیک، آموزش جهانی، بدون مرز

هتای جديتد اطالعتاتی و    شتگرف تکنولتوژی  تتأثیرات   اند که جملگی مؤيد تحوالت ومطر  شده

توان گفت که در پرتو توسعه و نظر حتی میتاين م . ازباشندمیارتباطی بر قلمرو تعلیم و تربیت 

آمتوزش و يتادگیری   ، دنیای تعلیم و تربیت، های مدرنزون تکنولوژیتآور و روزافگسترش حیرت

صتورت توممتان   بته منتازی   فضای فضای واقعی و  دواساس  بردستخوش نوعی تحول پارادايمی 

 .گرديده است

هتای   و رشتته  هستتند در حال توسعه و گسترش قابل تتوجهی  تربیتی  علوم هایرشته،       مضافا 

ستننش و  ، تربیتیاجتماعی  شناسی روان، دبستان و دبستانديگری مانند آموزش و پرورش پیش

کته بررستی تمتامی آنهتا      گیترد متی  بتر  را نیز دراينها  نظايرآموزش و پرورش تطبیقی و ، گیریاندازه

 مستلزم منال و مقال موسع ديگری است.

نمايم تا ديدگاه خود را دربتاره  خاتمه ضمن تشکر از خوانندگان اين اثر، از آنها استدعا می در

هتای بعتدی، بته ايننانتب     منظور اعمال اصتالحات و تکمیتل مطالتب آن در چتا      اين کتاب به

 منعکس فرمايند.

 

 و ما توفیقی اال باهلل

 (1396) اله مرزوقیدکتر رحمت
Email: rmarzoghi@yahoo.com 

 دانشگاه شیراز استاد
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