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مقدمه
 

تاوان  باشد و مبانی تعلیم و تربیت را مای مبنا و به معنای اساس، پی و زیرساخت میمبانی جمع 

ها و عوامل مؤثر در تعلایم و تربیات دانسات. مباانی     ی ریشهمجموعه دانش سازمان یافته درباره

منشأ تدوین اصول، اهداف، محتوا و... است و در واقع خاستگاه سایر عناصر تعلیم و تربیت مباانی  

و در صورتی که مبانی منسجم و دقیق تدوین شوند، مراحل بعدی وضع مطلوب خواهاد   باشدمی

گوییم چاه هسات                                                                           داشت. مبانی ب عد توصیفی دارد و سایر عناصر ب عد تجویزی دارند. در مبانی می

 باشیم.  ها میو برای تدوین مبانی در پی هست

ی آغاز فعالیات  فرآیند تربیتی، نقطهعبارتی در اندج بهبنابراین مبدأ حرکت همان مبانی تربیت

نامند، که این مبانی پایه و زیربنای دیگر عواملی هساتند کاه در یاك فرآیناد     می را مبانی تربیت

ی عوامل یاا عناصار دیگار تربیتای بار مباانی متکای        تربیتی دخالت دارندج به عبارت دیگر، همه

هاای تربیتای   ی فعالیات مبانی مادر هماه  ی خود را در او دارند، یا به قولیهستند و پایه و ریشه

تاوان گفات: مباانی جماع     کنناد. پام مای   است که اصول، روش، محتوا و برنامه از او زایش می

ای است کاه رو بناهاا )یاا طبقاات بااالی( یاك سااختمان بار آن         یا زیربنا، ساخت پایه 1«مبنا»

در ارتباا  باا موضاوع تعلایم و     هایی که استوارند منظور از مبانی تعلیم و تربیت، به همان هست

هاایی  ها و گازاره ی یافتهشوند ناظر است، نه آنچه باید باشد. به عبارتی، به همهتربیت مطرح می

هایی در ارتبا  با انسان به عنوان موضوع تعلیم و تربیت با توجه باه موقعیات   که به شکل هست

ها است، مباانی  تش تحت تأثیر آنهایی که حیاها، و ضرورت)وضع موجود(، امکانات و محدودیت

اند که در ارتبا  با موضوع تعلیم های خبریشود. پم مبانی همان گزارهتعلیم و تربیت گفته می

شوند. مثل انسان فعال است. انسان بیان می« 2است»اند و به شکل قضایای حاوی و تربیت مطرح

 ضعیف است. انسان خداجو است و...

یعنای مباانی تربیات کاه کتااب      Basics in Education با عناوان  کتاب حاضر  ترجمه کتابی

رغام کتاب   هاای هندوساتان اسات. علای    تربیتی دانشاگاه  ی علومدرسی مقطع کارشناسی رشته

ی نویساندگان مختلاف نوشاته و    ی مبانی تعلیم و تربیت که باه وسایله  تالیفی مختلف در زمینه

ان منبعی مکمل در کنار سایر کتب مبانی تعلایم  تواند به عنومنتشر شده است این کتاب نیز می

تربیتای قارار گیارد.    اندرکاران علومو تربیت مورد استفاده سایر اساتید، دانشجویان، و سایر دست

 ی کتاب منظور از آموزش، تعلیم و... همان تعلیم و تربیت است. الزم به ذکر است که در ترجمه

                                                           
1 - Foundation  

2
 شوند.  های خبری و توصیفی بیان میها هستند و به شکل گزارهفرضها همان پیشمنظور از این هست  - 



 


