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 تشکر از برگزاری دوره های اموزشی مقدمه:

ایگاه هم ضرورتا جتربیت اسالمی  چرا که اقامه کیفیت دغدغه اصلی دانشگاه است، برای حوزه درس های تعلیم و

یل برای مدیریت این مجموعه دروس تشک مستقل اموزشی پژوهشی گروهایل هستیم ، خبر جدید این که قویژه 

  می شود

___________________________________ 

 عنوان بحث:

  ادگیری و کدام نگاه به یاددهی؟تربیت رسمی و مستقیم: با کدام نگاه به ی

 یا

 بر پایه مبانی نظری سند تحول یفلسفه یادگیری و فلسفه یادده 

 

___________________________________ 

 کدام نگاه به یادگیری؟ (1

 :پاسخ

اشاره دارد، مهم ترین پیام  "تکوین و تعالی هویت"با الهام از هدف تربیت در مبانی نظری سند تحول که به 

 ت) یادگیری(به تربی "هویتی"رویکرد  :اینگونه شرح داد مبانی نظری تحول را عنایت به این بیان می توان

تربیت را در همین جا باید جستجو کرد .... این رویکرد بدیل چیست؟) از  انقالب، تحول و چرخش اصلی در جریان

 تعرف االشیاء باضدادها(. باب



  :وجه سلبی

 .سطحی و مکانیکی نیستیعنی این که با تعریف رفتارگرایانه از یادگیری در تقابل و تعارض است. 

 وجه ایجابی:

وان یادگیری در جان متربی آنچنان بنشیند که بت ری عمیق، دارای آثار ماندگار تربیتی است، هر رخداد اصیلیادگی 

 ارتقاء یافته است... در قالب هر حوزه یادگیری، از این نظر میان ساحت های گفت وضعیت هویتی او یک درجه

 .تربیتی یا حوزه های یادگیری هیچ تفاوتی نیست

اید!!! صرف نشده... فعل آموزش ش تربیت فعل  گیری( و هویت.... یعنی بدون این اتفاق عمیق،مساوقت تربیت) یاد

در انتظار رخداد هویتی می ماند تا نقصش برطرف شود و تمامیت  ....اما فعل آموزش یک فعل ناقص و ناتمام است

 .یابد

__________________________________ 

   رای معلمی) یاددهی(؟اللت بد کدام نگاه به یاددهی؟ (2

  پاسخ:

نگاه و نظریه  نظریه تکلیفی ) نه ....تکلیف بسیار سنگینی است، گرچه در چارچوب نگاه ومعلم یک مربی است

بر نمی تابد... بالعکس، معلمی به یک تکلیف سنگین، پیچیده و  را "رفع تکلیفی"دستاوردی( است. اما مواجهه 

 علمم تالش حداکثری برای خوب یا بهترین بودن  به معنایی با اخالق بدل می شود.... معلم بغایت اخالقی

 داشته باشی، به همان میزان کم فروشی مالزمت پیدا می کند.... هر قدر از بهترین وضعیت و موقعیت ممکن فاصله

 !ای گذاشته کم  کرده ای و در امر مربیگری

 این خصلت یا ظرفیت را باید یک . برخورداری ازالزمه بهترین بودن یادگیرندگی است، بقاء در مدار یادگیری...

معلم حق ندارد دمی از یادگیری باز ایستد. اگر بازایستاد حق ندارد  ....تعهد اخالقی، یا یک وظیفه حرفه ای بداند

 را مربی بگذارد) معلم شاید!!( نام خود

___________________________________ 

 کونوا دعاه الناس بغیر السنتکمیاید عامل و اسوه باشند....  استادان دروس تعلیم و تربیت اسالمی


