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معلم و تربیت

 بر اساس مباني نظري ســند تحول )1390:129( تربیت 
)تعلیم وتربیت( عبارت است از فرایند تعاملي زمینه ساز تكوین و 
تعالي پیوستة هویت متربیان به صورتي یكپارچه و مبتني بر نظام 

معیار اسالمي.
این مفهوم از تربیت شــامل هرگونه اقدام و تدبیر هدفمندي 
اســت كه معلمان و مربیان در فرایند تربیت براي تحقق اهداف 
این فرایند نســبت به متربیان طراحي و اجرا مي كنند كه اهم 

آن ها عبارت اند از:
- تمهید )فراهم كردن شرایط محیطي مناسب(

- تأدیب
- تعلیم
- تزكیه
- تبیین

- آموزش
- تدریس و سنجش

- تذكر
- تشویق و تنبیه

نكتة اصلي در این تعریف آن است كه با وجود مفاهیمي نظیر 
نفس، قلب، فوأد، شاكله، فطرت و روح، «هویت» محور تربيت 
قرار گرفته است. هدف كلي تربیت تكوین و تعالي پیوستة 
هویت فــردي و جمعي دانش آمــوزان از طریق درك موقعیت 

خویش و دیگران و عمل براي بهبود آن مي باشد.
انسان با داشتن فطرت الهي، برخورداري از عواطف و تمایالت 
و اســتعدادهاي طبیعي و تأثیرپذیري نسبي از عوامل محیطي 
و وراثتي، در اثر نوع اســتفاده از عقل خویش و چگونگي درك 
موقعیت هاي مختلف )معرفت( و نحوة مواجهة اختیاري با آن ها 
)باور، گرایــش، اراده و عمل فردي و جمعي( به تدریج واقعیتي 
مشخص و سیال )پویا( در دو بعد فردي و جمعي مي یابد كه از 

آن ها با عنوان هویت یاد مي شود )ص 131(.
جنبة فردي هویت به وجه شخصي و منحصربه فرد وجود هر 
انسان اشاره دارد و وجه جمعي هویت به وجوه مشترك شخصیت 
فرد با دیگران ناظر است كه شامل الیه هاي متعددي نظیر هویت 
انســاني، دیني، ملي، قومي، جنســیتي، حرفه اي و خانوادگي 

مي شود.

براي تحقق این هدف كلي، اهداف دوره هاي تحصیلي بر اساس 
ساحت هاي تعلیم وتربیت تدوین و در شوراي عالي مصوب شده 

است.
بر اساس این اهداف، برنامه هاي درسي )فرصت هاي تربیتي( 
به صورت درهم تنیده طراحي و تدوین مي شوند، اما به طور طبیعي 
در هر یك از بسته هاي تربیت و یادگیري، یكي از اهداف به عنوان 
هدف اصلي و دیگر اهداف به صورت فرعي مورد عنایت خواهند 

بود.

با توجه به نكات قبل، سؤال كليدي آن است كه نقش 
معلمان در این فرایند چيســت؟ آیا صرفًا باید مفاهيم 
كتاب هاي درسي را منتقل كنند یا رسالت آن ها تربيت 

همه جانبة دانش آموزان است؟
به نظر مي رسید بسته هاي تربیت و یادگیري فرصتي هستند 
تا معلمان با طراحي محیطي متنوع و ایجاد چالش خالق، زمینة 
پیوند ابعاد وجودي دانش آموزان )ظرفیت هاي فطري( را با عناصر 
موقعیت فراهم آورند. در اثر این پیوند، فرایند تربیت )تكوین و 
تعالي هویت( مسیر خود را پیدا مي كند و دانش آموزان با كسب 
شایســتگي ها )تفكر، ایمان، علم، اخالق و عمل( هویت خود را 

مي سازند.
لذا مي توان اذعان داشــت، كار معلمان همان تربیت اســت. 
تربیت در ابعاد وجودي دانش آموزان یا همان ابعاد و ساحت هاي 
تعلیم وتربیت )اجتماعي، اعتقــادي و اخالقي، جمعي، هنري، 
اقتصادي و علمي(. به عبارت دیگر تربیت نسلي مؤمن، فكور و 

كارآفرین.
بر اســاس این رســالت نیازمند بازطراحي نظــام آموزش در 
دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایي )و دیگر دانشگاه هاي 
علوم تربیتي كشــور( هســتیم تا زمینة تربیت معلماني با این 
ویژگي ها فراهم شــود. در عین حال نیازمنــد بازطراحي نظام 
آموزش ضمن خدمت معلمان هســتیم تا این شایستگي ها در 
كنار شایســتگي هاي تخصصي به طور مستمر تقویت شوند. در 
این فرایند، بهره گیري از ظرفیت گروه هاي آموزشي مي تواند در 
توانمندسازي و سنجش صالحیت هاي معلمي بر اساس رویكرد 

فوق مؤثر باشد.
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براي تحقق این هدف كلي، اهداف دوره هاي تحصیلي بر اساس 
ساحت هاي تعلیم وتربیت تدوین و در شوراي عالي مصوب شده 

)باور، گرایــش، اراده و عمل فردي و جمعي( به تدریج واقعیتي 
مشخص و سیال )پویا( در دو بعد فردي و جمعي مي یابد كه از 

آن ها با عنوان هویت یاد مي شود )ص 
جنبة فردي هویت به وجه شخصي و منحصربه فرد وجود هر 
انسان اشاره دارد و وجه جمعي هویت به وجوه مشترك شخصیت 
فرد با دیگران ناظر است كه شامل الیه هاي متعددي نظیر هویت 


