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 مقدمه مولف

. زیاادی اراهاه شاده اسات    هاای   برای آموزش از لحاظ معنا ومفهوم تعریف

آموزی را بر هر فرد مسلمان فریضه پیامبر اکرم )ص( دانش پژوهی و علم 

: فرمایناد  می حضرت علی )ع(. (1و واجب شمرده است )اصول کافی جلد 

ارزش . هار نیكای اسات )ااررالحكم(    ی  علم ریشه، "العلم اصل کل خیر"

خداوند به حضرت آدم علمی آموخات و بعاد مالهكاه    ، انسان به علم است

ش و هجارت بارای فارا    ظرفیت علم آدم را پذیرفتند و سجده کردند، تاال 

: گارفتن علام باه قادری مهام اسات کاه پیاامبر اساالم توصایه نمودناد           

علم را بجویید ولو در چین )دورترین نقطه زمین « اطلبوالعلم ولو بالصین»

 در آن زمان (

آحاد بشر امری ضاروری  ی  اگرچه، آموزش و تعلیم و تربیت برای همه

هان برای رشد و نمو به آب که طبیعت و گیاگونه  همان است و به تعبیری

. باشاند  می نیاز دارند، انسان نیز برای رشد و تكامل به علم آموزی نیازمند

هاای ماورد    قابلیات  ی آموزشی به تنهایی همههای  هیچ کدام از تكنولوژی

آموزش مساتقل و قابال گساترش    ی  بنابراین، در یک شبكه. نیاز را ندارند

زم اسات و بارای اساتفاده از هماه     یک پارچه سازی تكنولوژی اطالعات ال

تكنولوژی آموزشای اصاالح و بهباود نظاام آموزشای معلماان       های  قابلیت

 . است اطالعات متفاوت ضروریهای  وپیوند تكنولوژی
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راز و رمز دستیابی جوامع به توسعه همه جانبه و پایدار مستلزم توجاه  

ثاروت و   به هر انسان باید به چشم یک منبع عظیم. به عامل انسانی است

بنابراین قوانین رفتار با انسان باید به همان اندازه . دتولید بی انتها نگاه کر

 . پیچیده و دقیق باشد

انسان نیز ترین  کار، تربیت نیروی انسانی است و با ارزشترین  با ارزش

 . انسان آموزش دیده و تربیت یافته است

 ای  و ریشهستخوان مابقی تو ا      ای ای برادر تو همه اندیشه

 ()مولوی

است که صارف آماوزش و   دقایق زندگی انسان، هنگامی ترین  با ارزش

او هاای   تنها منبع و معدن پایان ناپذیر، انساان و تواناایی   شود و می تربیت

هر معدنی هر چند بزرگ و با ارزش باشد، . در امر خالقیت و نوآوری است

از آن سات کاه هار قادر     رسد، اندیشه انسان معدنی ا می سرانجام به پایان

 . شود می استخراج شود پربارتر

. تاوان باه زور باه خادمت گرفات      مای  جسمی راهای  قدرتها و توانایی

توان بسیاری از چیزها را با پول تهیه کرد ولی اساتعدادهای انساانی و    می

توان بدین طریق به دسات آورد، بلكاه آنهاا را     نمی فكری او راهای  قابلیت

تربیت انسان کار مشكلی است و نباید آن را امری سااده  . باید پرورش داد

مای تاوان در مادت دو ساال احادا       »: گویاد  مای  نهارو . در نظر گرفات 

ساختمان یک کارخانه ذوب آهن را به پایان رساند ولی جهت تربیت یاک  

انساان دارای  . «مدیر برای این صنعت باید بیست سال وقات صارف کارد   

وزش و پارورش خاویش اقادام کناد و     اختیار و آزادی است تاا بارای آما   

رود و بدین ترتیب بار خاود و    می چنانچه آموزش و تربیت نیابد، پایین تر
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این اند.  بزرگترین مشكل کسانی که تربیت نیافته. دیگران ستم کرده است

 .  است که بر جهل خویش واقف نیستند

 در برآرد آب و لعل از سنگ  هر که زآموختن ندارد ننگ

 ننگ دارد ز دانش آموزی       نباشدش روزی و آن که دانش

 )نظامی( 

آماوختن ضامن   هاای   در این کتاب تحت عنوان مبانی آموزش و روش

اصاول و  ، مختلاف در زمیناه آماوزش   هاای   تعریاف  تشریح مفهوم آموزش

ی  هاا  الگوهاا و مادل  ، روشهای آموختن خوانندگان عزیز، آموزش کارکنان

در پایاان هار فصال    . اراهه شده اسات آموزش، بهره وری و مدیریت دانش 

سوال به صورت نمونه جهت خود آزمایی خوانندگان عزیز مطارح   یتعداد

 . شده است

دانشاجویان و کارشناساان و داناش پژوهاان     ، در خاتمه از همه اساتید

د و باا نقاد و بررسای موضاوعات اراهاه      نبر نویسنده منت گذار متقاضا دار

و تكمیلی خود را برای مولف ارساال   پیشنهادات و نظریات اصالحی، شده

 .  نمایند

 

 دکتر مرتضی سمیعی زفرقندی
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