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سمپوزیم ملی اصالحات ،اقدام بیپیشینه
و نقطــۀ عطف در تـــاریخ وزارت معــارف!
روز دوشـنبه  ۱۶جـدی سـال  ۱۳۹۸خورشـیدی ،بـرای نخسـتینبار بزرگتریـن سـمپوزیم ملـی اصالحـات بـه منظـور
بازنگـری سـاختار وظیفـوی و تشـکیالتی نظـام تعلیـم و تربیـت کشـور در کابـل بـا حضـور صدهـا تـن از صاحبنظران،
آمـوزگاران ،نماینـدگان گروههـای مختلـف اجتماعـی ،همـکاران داخلـی و بینالمللـی وزارت معـارف ،راهاندازی شـد که
ایـن یـک نقطـه عطـف در تاریـخ معارف کشـور بـود .ایـن سـمپوزیم روی پنـج محور؛ نصـاب قابلیـت محـور ،مدیریت
سیسـتمی ،ساختارپاسـخگو ،نهـاد آموزشـی و اسـتفاده موثـر از تکنالـوژی تمرکز داشـت تا از ایـن طریق بتواند نیاز کشـور
را در قـرن  ۲۱برآورده سـازد.
هـدف رهبـری وزارت معـارف از راهانـدازی سـمپوزیم ملی اصالحات ،دسـتیابی بـه دیدگاههای موثر شـهروندان
و صاحبنظـران بـه نمایندگـی از قشـرهای داخـل جامعـه و نهادهـای آموزشـی بـود تـا همـه جوانـب و پیامدهای پروسـه
اصالحـات را واضـح سـاخته و برنامـه اصالحات معـارف را بیشـتر غنامد و اجرایی سـازد.
برگـزاری سـمپوزیم ملـی اصالحـات؛ نشـان از تعهـد واضح رهبـری وزارت معارف بـرای آوردن اصالحـات ژرف و
بنیـادی در قانـون ،اسـناد تقنینـی ،برنامههـای عمـل ،مقررهها و پالیسـیهای موجـود این وزارت اسـت تا راه را بـرای تطبیق
اصالحـات کمـی و کیفـی نظام معـارف در چهارچـوب خدمات موثـر ،عادالنه و پاسـخگو به هدف سـاختن زندگی فردی
و اجتماعـی بهتر برای شـهروندان هموار سـازد.
پروسـه اصالحـات در وزارت معـارف ،پـس از سـالها منازعـه و عقبگردهـای آموزشـی در افغانسـتان ،یـک گام
سـازنده بـرای نسـل امـروز و فـردای جامعـه ماسـت کـه میتـوان امیدوار بـود با تحقـق و دسـتیافتن بـه نتایـج آن در دراز
مـدت ،شـاهد شـکلگیری یـک نظـام معیـاری آموزشـی و تربیتـی در سـطح کشـور گردید ،زیـرا نظـام معارف افغانسـتان
بـا وجـود تالشهـا و اقدامـات بیپیشـینه در عرصـه اصالحـات ،هنـوز هـم از نابسـامانیها ،پنهانکاریهـا ،تشـکیالت
نامتعـادل ،کمبـود منابـع ،فسـاد و فشـارهای بیـرون سـاختاری رنـج میبرد.
بـا آنکـه گامهای سـازنده در راسـتای سیستمسـازی ،پروسـ ه اسـتخدام ،غیرمتمرکز سـاختن صالحیتهـا و کاهش
فسـاد وزارت معـارف برداشـته شـده اسـت ،اما هنوز هم واحدهای تربیتی و آموزشـی از مشـکالت گسـترده رنـج میبرند.
برعلاوه کمبـود ظرفیـت ،نبـود منابع و نظارت ضعیف ،شـیوههای برخـورد و روابط میان آمـوزگاران و شـاگردان در مکاتب
بهعنـوان مهـد تعلیـم و تربیـت ،بهجـای زبـان و روش همدلی ،اغلـب زورگویانـه ،تحقیرآمیـز ،خشـونتآمیز و غیرمعیاری
اسـت .ایـن مشـکالت اثـرات منفـی روی تربیـت و آینده شـاگردان میگذارد و به جای رشـد اسـتعدادها سـبب به حاشـیه
رانـدن ،عقدهمنـدی و صدمـات روحـی جبرانناپذیـر باالی شـاگردان میشـود .رهبـری وزارت معـارف همواره کوشـیده تا
بـا قضایـای ایـن چنینـی برخـورد فـوری و جدی نمـوده و برای حـل دایمـی آن ،اصالحـات و اقدامـات بنیادین را بـه اجراء
بگذارد.
بـا ایـن حـال ،یافتهها نشـان میدهـد ،در میان مـوج بزرگـی از امیدواریهـا ،نگرانیهایی نیـز از نتایج تحقق پروسـه
اصالحـات سـاختار وظیفـوی و تشـکیالتی وزارت معـارف وجـود دارد کـه ایـن نگرانیهـا اغلـب از دلهرههـای ناشـی از
تغییـرات وظیفـوی و یـا از دسـت دادن شـغل بـه دلیـل تنقیـض تشـکیالت در ایـن وزارت ناشـی میشـود .رهبـری وزارت
معـارف ضمـن تاکیـد و اولویـت بخشـیدن روی منافـع جمعـی و ملـی ،هـر گونـه نگرانـی را از عواقب تطبیـق اصالحات
منتفـی دانسـته و اطمینـان میدهـد کـه هـدف ایـن وزارت بهبود کیفیـت و ارایه خدمات اسـت ،نـه کاهش شـغل و تنقیض
تشـکیالت در وزارت معارف.
اصالحـات در وزارت معـارف کـه طـی یک میکانیـزم زمانی ده سـاله در دهـه معارف مـورد اجراء قـرار میگیرد ،یک
نیـاز الزامـی اسـت و پیامـد آن در امر ملتسـازی ،انکشـاف جامعه و توانمند سـاختن جوانان ،بسـیار مهم تلقی میشـود.
بـدون اصلاح و بهروزسـازی نظـام تعلیـم و تربیـت در کشـور ،دسـتیابی بـه انکشـاف و خودکفایـی یک ملـت و جامعه
امـری غیرممکـن اسـت و بـه همیـن دلیل بایـد همه با هم برای داشـتن یـک نظام تعلیمـی و تربیتـی مطابق بـا نیازهای روز
بکوشیم.
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د رسمولف مرستيال محمد يعقوب مومند

تعريـف :د مسـلې حـل هغـه بهيـر دی چې د هغه په وسـيله شـخص هڅـه کوي ترڅو سـتونزو،
ننګونـو او غوټـو تـه د حل مناسـبې الرې چارې پيـدا کړي.
تشـريح :پـه ورځنـي ژونـد کې لـه دې قابليـت څخه ډېـره ګټه اخيسـتل کيـږي .ډېر ورسـره
مخامـخ کېـږو .ډېـر خلک لـه دې اصطالح څخه ښـه تصور نه لـري ،ځکه چـې ددې اصطالح د
حـل پـه مهارتونـو نه پوهېږي .ننګونې ورسـره شـته ،خـو د حل په الرو فکر نه شـي کـوالی .ددې
پرځـای چـې سـتونزو تـه د حـل الرې ولټـوي ،ناهيلـی کيږي .يـا هغه کار پرېـږدي او يـا هم هغه
کې ځـان ته نـورې سـتونزې جوړوي.
هـدف :لـه دې قابليـت څخـه مـو هـدف دا دی ترڅـو زمـوږ ښـوونکي ،زده کوونکـي او
محصليـن پـه ټولنيـز او کورنـي ژونـد کې له ننګونو سـره مبارزه وکړي .د شـته سـتونزو پـه اړه فکر
وکـړي او بيـا ورتـه معقولـې د حـل الرې په ګوتـه کړي .هغـه لـوړې او ژورې چې په مـخ کې يې
پرتـې دي پـه ښـه او اغېزمنـه توګـه يـې لـه منځـه يوسـي او خپل هـدف ته ځان ورسـوي.
ژونـدي او محيطـي مثالونـه :د رخصتـۍ پـه ورځ کـې د سـيند غـاړې تـه ځو ،ګـورو چې
اوبـه موجونـه وهـي .ګـرداب جـوړوي .غږونـه يې زمـوږ غوږونه پـه حرکـت راولي او مـوږ هم له
دې غږونـو او شـور څخـه خـاص خونـد اخلـو .ولې؟ کـه چېرتـه د اوبو په بهيـر کې تيږو شـتتون
نـه درلـوده ،څـه فکـر کـوئ چې اوبـو موجونـه به زمـوږ تر سـترګو شـوي وای او يـا هـم د اوبو د
موجونـو شـور به زمـوږ غوږونو تـه را رسـېدلي وو؟
کـه چېرتـه ژمـی نـه و ،دا فکر مـو کاوه چې تودې جامـې دې شـتون ولري؟ که پـه اوړي کې
هـوا تـوده نـه وای ،دا فکـر مـو کاوه چې ارکنډېشـن ،يخچال او پکی دې شـتون ولـري؟ که چېرته
پـه نـړۍ کـې مجهـوالت نـه وای ،علـم به دومـره پرمختـګ کـړی وای؟ هغـو هېوادونـو کې چې
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ډېـرې زلزلـې کېـږي ،هلتـه قـوي سـاختمانونه جوړيـږي،
ځکـه چـې دې هېوادونو کـې د ځمـک پېژندنـې او زلزلې
پېژندنـې علم ډېـر پرمختګ کـړی دی.
پورتـه مثالونـه دا مـوږ تـه ښـيئ چـې انسـانان ددې
هڅه کـوي ،ترڅو له سـمو مېتودونو ،قابليتونـو او مهارتونو
څخـه پـه ګټې اخيسـتنې سـره هغه مسـايل حـل کړي چې
پـه پايلـه کـې يـوه مسـله د ګـواښ پر ځـای په يـوه فرصت
او پرمختـګ بدل شـي.
مثـال :د ډېـوې پلار مجبـور دی چـې په ډېر سـرعت
سـره يـو لرې ښـار تـه الړ شـي .خپل ځان سـره فکـر کوي
چـې پـه کومـه وسـيله هغـه ښـار ته ځـان ورسـوي .يـو له
دغـو وسـيلو څخـه د کاروان قطـار دی ،خـو قطـار ډېر ورو
روان وي .نـه شـي کـوالی چـې پـه ټاکلـي وخـت خپـل
هـدف تـه ورسـېږي .شـخصي وسـيله بلـه الر ده ،مګـر د
فنـي سـتونزو لـه امله شـخصي وسـيله هـم د اعتبـار وړ نه
دی .بلـه وسـيله ملي بـس ده،
مګـر ملـي بـس ډېـر ورو ورو ځـي ،هـر تـم ځـای
کـې دريـږي .څـوک کېباسـي او څـوک پورتـه کـوي .ډېره
ناوختـه کيـږي ،لـه دې تـګ څخـه نه تـګ ښـه دی ،ځکه
چـې هـم سـتړی کيـږې او هم دې وخـت ضايع کيـږي .دا
ښـار هوايـي ډګـر هـم نه لـري چـې الوتکـه کې الړ شـي.
د ډېـوې پلار بايـد څـه وکـړي؟ هغـه له کومو مسـلو سـره
مخامـخ دی؟ پـه دې اړه فکـر وکړئ! د مسـلو ډولونه په يوه
لنـډ راپـور کـې وليکـئ او بيـا يې لـه خپلـو ټولګيوالو سـره
شـريک کړئ.
پوښـتنه :تاسـو هـم لـه داسـې کومـې موضـوع سـره
مخامخ شـوي ياسـت چې هغه تاسـو لپاره يوه مسـله وي؟
کـه وي نـو د ژونـد پـه کومـه برخه کـې دي؟ کوم مسـلک
او کومـې څانګـې پـورې اړونـد دي؟ د حـل پـه موخـه مو
لـه خپلـو ټولګيوالـو سـره شـريکه کـړې ده؟ ترڅـو د حـل
لپـاره يـې تاسـو سـره د حـل پـه ځانګړتيـاوو او الرو چارو
کـې مرسـته وکړي؟
پورتـه مطلبونـو تـه پـه کتـو سـره مسـله يـو ځـل بيـا
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داسـې تعريفـوو:
پـه شـته شـرايطو ،لـږو امکاناتـو او لنـډ وخـت کـې
هـدف ته د رسـېدو پـه موخـه د حل لپـاره غـوره الرو لټولو
تـه مسـله وايي.

د مسلې حل زده کړه ييز هدفونه

۱ـ د ستونزو پېژندل ،په دقيقه توګه علل او ارزونه.
۲ـ د ټيم له غړو څخه د مرستې غوښتنه.
۳ـ سوله (د تعرض او تيري د حل لپاره).
۴ـ د ستونزو د حل له مرکزونو سره اشنايي.
۵ـ د ټولنـې او کاري چاپيريـال د ګـډو حـل الرو
پېژندنـه.

د مسلې ځانګړتياوې

کلـه چې د مسـلې احسـاس کـوو ،باید په دې پوه شـو
چـې هدف څه شـی دی .کله چـې هدف هدفمنـد وي نو:
۱ـ هـدف مـو بايـد روښـانه وي ،کـه چېرتـه هـدف
روښـانه نـه وي د مسـلې درک او پـه اړه بـه يـې پوهـاوی
نيمکـړی وي .دا پـه دې دليـل چـې ځينـې اشـخاص شـته
چـې د مسـلې د حـل پـه الرو نـه پوهېـږي او دا کار ددې
المـل کيـږي چـې نوموړی شـخص تراوسـه هدف سـم نه
دی تعريـف کـړی.
۲ـ مسـله تـر کنټرول الندې يـو روان بهير دی ،سـر او
کار يـې لـه موضـوع سـره الس او ګرېـوان کېـدل دي .هغه
څـه چې ترسـره کـوي يې په اړه يـې پوره معلومـات لري .د
يـوې مسـلې په حـل کې که هـر څومـره جدي واوسـو ،نو
د حـل الرو د انتخـاب ډېـرې غوره الرې هم شـته.
۳ـ په مسله کې زموږ وړتياوې محدودې دي
اصـوال کلـه چـې لـه يوې مسـلې سـره مخامـخ کېږو
چـې امکانـات مـو هـم لـږ وي ،ډېـر داسـې اشـخاص هم
شـته چـې خپلـې وړتيـاوې يـا نـه پېژنـي يـا هم ترې سـمه
ګټـه نـه شـي اخيسـتالی دا ددې المـل کيـږي چـې د حل
الرو پـر ځـای ځان تـه ننګونـې راوالړې کړي .همـدا دليل

دی چـې د رياضـي د تمرينونـو حـل خپلـه رياضـي پوه ته
اسـانه دی ،مګـر نـورو تـه بيـا دا کار يوه مسـله ده.
۴ـ پـه مسـله کـې اوسـنی يـا هم فعلـي موقعيـت بايد
مشخص وي
کـه چېرته تاسـو په نـږدې راتلونکي کې په يـوه ازموينه
کـې ګـډون کـوئ ،تاسـو بایـد ځاتنـه د پوهنيـزو فعاليتونو
د پېژندنـې کچـه معلومـه کـړئ .دا معلومـات تاسـو سـره
د ازموينـې پـه حـل کـې مرسـته کـوي ،ترڅـو په مـخ کې
پراتـه احتمالـي ننګونـې مـو پـه ښـه توګـه وپېژنئ او پـه اړه
يـې غـوره د حل الرې وړانـدې کړئ .د مسـلې ځانګړتياوو
تـه پـه کتو سـره هغه څه چې تاسـو يـې پـه اړه مطالعه کړې
ده ،يـو لـه مسـلو څخـه چـې تاسـو پـه دې وروسـتيو کـې
ورسـره مخامـخ شـوي ياسـت ،ويـې وايـئ! ناحـل شـوي
مهـم دالیـل هم ځـان سـره فهرسـت کـړئ او وې ليکئ.

د مسلې حل ولې مهم دی

د ښـوونې او روزنـې يـو لـه لويـو هدفونـو څخـه د
ټولنيـز ژونـد په بهير کـې د بېالبېلـو سـتونزو او ننګونو حل
دی،خـو دې کار لپـاره تر ټولـو غوره الر د افـرادو روزل دي
او بيـا لـه دې الرې وکـوالی شـي چې په ورځنـي ژوند کې
پـه خپلـو سـتونزو او ننګونـو الس بـری او بريالی شـي.
د بېالبېلـو زده کړييـزو هدفونـو تمريـن يواځـې ددې
لپـاره نـه دی چې مسـلې حـل کړای شـي ،بلکې هـدف دا
دی چـې د مسـلې د حـل له مخـې هغـو قوانينـو او اصولو
تـه السرسـی پيـدا کـړي چـې د ژونـد پـه نـورو برخـو کې
هـم د ګټـې اخيسـتنې وړ وي ،همـدا دليل دی چې نسـبت
نـورو زده کـړو تـه د مسـلې حـل د زده کـړې حاصـل د پام
او قناعـت وړ دی.
د سـاري پـه توګـه :د تنـاب يوه څنـډه مو پـه الس کې
ده ،پرتـه لـه دې چـې دا څنـډه خوشـې کـړو ايـا هغـه بلـه
څنـډه پـه الس کـې نيولی شـو؟
فکـر وکـړئ! چـې هېـڅ شـی پـه واک کـې نـه لـرئ
يواځـې يـو چتـرۍ يـا هـم يـوه امسـا ده چـې هغـه هـم د

کوټـې پـه يوه کنج کـې ايښـې ده او تاسـو ددې قصد کړی
دی چـې د تنـاب دواړه برخـې يـو لـه بـل سـره وتـړئ .پـه
هېـڅ ډول نشـئ کـوالی چـې پـه يـوه وخـت کـې د تنـاب
دواړه څنـډې پـه الس کـې ونيسـئ.
ـ دغه مسله څنګه کوالی شو چې حل يې کړو؟
ـ هـدف څـه دی؟ کـوم او څومـره امکانـات پـه واک
کې لـرئ؟
ـ ستونزې او ننګونې څه دي؟
ـ څـه شـی مـو د سـتونزو د لـه منځـه وړلـو لپـاره
مخنیـوی کـوي؟

د مسلې حل پړاوونه

۱ـ د مسـلې تشـخيص :د مسـلې له حل څخـه دمخه
بايد خپله مسـله په نښـه او ښـه وپېژندل شـي .د سـاري په
توګـه :زده کوونکـی وړانديز کـوي چې په نندارتـون کې يوه
علمـي ننـداره تمثيـل کـړي .کوم درسـونه بايـد وټاکي؟ که
چېرتـه د ارواپوهنـې درسـونه وټاکـي ،کومـه موضـوع ورته
مناسـبه ده؟ تـر هر څـه د مخه د یوې مسـلې ګونګ حالت
روښـانه کـول ډېـر مهـم دي .متفاوتې مسـلې او له مسـلې
څخـه مبهـم تصور نشـي کوالی چـې موږ تـه منطقي حل
الرې پـه الس راکـړي .د مسـلې په تشـخيصولو کې ښـه دا
دی چـې نـورو تـه د الرښـود رول ورکـړئ او دا کسـان پـه
خپلـه په نښـه کـړئ د داسـې ډېـرو مسـايلو چې پـه واقعي
ژونـد کې شـتون لـري ،مشـخصول اسـانه کار نه دی.
۲ـ د مسـلو د حـل لپـاره لـه مناسـبو الرو چـارو څخه
کار اخيستل
هغـه زده کوونکـي چـې د انګليسـي ژبـې پـه زده کړه
کـې سـتونزې لـري ،هغـه لپـاره بايد مناسـبې د حـل الرې
ولټـول شـي .يـو لـه دغـو حـل الرو څخـه د وړو او سـاده
کلماتـو کارول او پرلپسـې تمريـن دی .تاسـو هـم بايـد د
همدغـې برخـې ارزونـه وکـړئ .نـه شـی کـوالی چـې
موضـوع مـو يـوه وي او ارزونـه د بـل شـي وکـړئ .ارزونـه
بايـد يـوه معلومه او مشـخصه پايله ولري .څه غـواړئ؟ ايا
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هماغـه څه پـه الس درکـوي؟ دا کار ددې المل کيږي چې
مـوږ د سـتونزو پـر ځای د السـته راوړنـو الره خپلـه کړو او
ورو ورو مختـه الړ شـو.
۳ـ د حل الرو ارزونه
مـوږ بايـد د مسـلې د حـل د الرو ارزونه وکـړو .دا کار
ددې المـل کيـږي ،ترڅـو د پوهې د ترالسـه کولـو لپاره يوه
الګو واوسـو.
د سـاري پـه توګـه :زده کوونکـی بايـد لـه درس څخه
مخکـې او وروسـته د انګليسـي ژبـې د زده کړې د سـتونزو
او د خپلـو نمـرو پـه اړه د مطالعـې د مېتـود پـر بنسـټ يـوه
مقايسـوي ارزونـه وکړي.
۴ـ د حل الرو بيا کتنه او اصالح
پـه حل مسـله کـې بله ډېـره مهمه موضـوع د حل الرو
بياکتنـه او اصلاح کونه ده .هغه کسـان چې غواړي مسـلې
حـل کـړي دا يـې خوښـيږي چـې پخوانـۍ الرې چـارې
نـورې هـم قـوي کـړي او يا يـې هم اصلاح کړي.
۵ـ د حل الرو په اړه بديلونه ځای پر ځای کول
چـا چـې د نـوې مطالعـې د مېتـود څخـه پـه ګټـې
اخيسـتنې سـره ونـه کـړای شـول چـې انګليسـي ژبـه زده
کـړي بايـد پـه نـورو حـل الرو فکر وکـړي ،څنګه مـو پيل
کـړ؟ له کـوم مېتـود څخه مـو ګټـه واخيسـته؟ لومړيتوبونه
مـو څـه وو؟ سـتونزې څـه وې؟
يـو لـه هغه مسـلو څخه چې پـه دې وروسـتیو وختونو
کې تاسـو ورسـره مخامخ شـوي ياسـت انتخاب کړئ او د
حـل پـه موخه يـې پړاوونه هـم وليکئ.

د مسلې د حل د پړاوونو روښانتيا

۱ـ د مسلې پېژندنه.
۲ـ د حـل پـه موخـه لـه مناسـبو الرو چـارو څخه کار
اخيستل.
۳ـ د حل د الرو ارزونه.
۴ـ د حل د الرو بيا کتنه او سمونه.
۵ـ د حل الرو لپاره ريزرف بديلونه په پام کې نيول.
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د جان ډيوي له نظره د مسلې حل پړاوونه
۱ـ د مسلې ټاکل.
۲ـ د مسلې علت پېژندل او مشخص کول.
۳ـ مسلې ته ممکنه د حل الرې پيدا کول.
۴ـ د حل لپاره يې معقوله بحث کول.
۵ـ د انتخابي حل الرو په اړه اجرات او نتيجه ګيري.
عربـي معقولـه ده چـې وايـي :فهـم السـوال نصـف
الجـواب.
البـرت انشـټين د مسـلې د پېژندلـو پـه اړه وايـي :کـه
چېرتـه د يـوې مسـلې د حـل لپـاره ماتـه څـوک  ۶۰دقيقې
وخـت راکـړي  ۵۵دقيقې بـه يې د فکر کولو لپـاره ځانګړی
کـړم او پاتـې  ۵دقيقـې بـه يـې په حـل بانـدې تېـرې کړم.
نومـوړی وايـي د مسـلې د حـل تـر ټولـو مهـم مهارتونـه د
مسـلې پـه اړه پوهـه او خپلـه د مسـلې سـمه پېژندنـه ده،
کـه چېرتـه مسـله ښـه درک نـه کـړو ،نو لـرې نـه ده چې له
لويـو سـتونزو او ننګونـو سـره بـه مخامـخ شـو .لکـه چـې
وايـي :کـوږ بـار تـر منزله نه رسـيږي .لومړۍ خښـته سـمه
ولګـوئ ،دېوالونـه پورتـه کـړئ او ماڼۍ پرې جـوړې کړئ.
پخوانـۍ تجربـې :پخوانـۍ تجربـې د مسـلې پـه حل
کـې زمـوږ پـه وړتياوو ښـه اغېـز کوالی شـي .څـوک چې
د مسـلې د حـل پـه مېتودونـو پوهېـږي ،پـه نويـو بېالبېلـو
ځايونـو او د مسـلو پـه حـل کـې لـه هغـوی څخـه ګټـه
اخيسـتل کيـږي .کـه چېرتـه يـو څـوک پـه موټـر سـايکل
چلولـو پوهېـږي هغه کوالی شـي چې موټر چلـول هم ژر
زده کـړي .کـه پورتـه موضوع ته ښـه ځير شـو ،نـو دا به راته
جوتـه شـي چـې د موټر پـه زده کولو کـې پخوانـۍ تجربې
څومره مرسـته کـړې ده.

د يـوه ځانګـړي وخت لپـاره د مسـلې حل په
پـام کې نـه نيول

د ژبـو او ادبياتـو اسـتاد لـه زده کوونکـو څخـه غواړي
چـې د انشـا په اړه يو مناسـبه موضوع وليکـي .زده کوونکي
څـو سـاعته پـه دې اړه پـه خپلـه کوټه کـې په فکـر کې وي

چـې يـو لـه دغـو زده کوونکو څخـه لېمـه ده ،خـو لېمه نه
شـي کـوالی چې پـه دې اړه يوه ښـه موضـوع وټاکي .خپل
ذهـن سـره له څـو سـاعته کشـمکش څخـه وروسـته ځان
سـره وايـي :دا به غـوره وي چې پـه دې اړه يو سـاعت هېڅ
فکـر ونـه کـړم .له يوه سـاعت څخه وروسـته بـه دې کار ته
بیـا دوام ورکـړم .لېمـه له يوه سـاعت تفريح څخه وروسـته
بېرتـه موضـوع تـه راګرځـي ،اټـکل کيـږي چې د مسـلې د
حـل پـه اړه يـې ذهن تـه څـه راغلي دي .ستاسـو پـه فکر د
لېمـې د مسـلې دحـل دليـل په څـه کې و؟
مهمـه ټکی:ابوعلـي سـينا بـه د يـوې مسـلې د حل په
اړه پـه هماغـه شـېبه کـې ډېـرې هلـې ځلـې کولـې ،مګـر
پـه حـل بـه يـې نـه بريالی کېـده .هغـه فعاليـت به يـې لنډ
وخـت لپـاره وځنـډاوه .په اوداسـه او لمونځ به يـې پيل وکړ
او د اللـه ج پـه دربـار کـې به ودرېـده او له اللـه ج څخه به
يـې د مرسـتې غوښـتنه کوله.

د مسلې د حل تحليلي او اکتشافي مېتودونه

د يوه کتاب ښـوونکی د ښـوونځي د مدير له مشـورې
څخـه وروسـته ټولګـي تـه ننوځـي او زده کوونکـو تـه خبر
ورکـوي چـې د ښـوونځي مدير تصميـم نيولـی دی ،ترڅو
د راتلونکـي اونـۍ د دوشـنبې پـه ورځ د اسـتراحت لپاره له
ښـوونځي څخـه بهـر واوسـي .دا چـې چېرتـه بـه وي؟ دا
د زده کوونکـو خوښـه ده .ښـوونکی لـه زده کوونکـو څخه
پوښـتنه کـوي چـې چېرتـه الړ شـو؟ د بېالبېلـو نظرونـو په
تـرڅ کـې درې وړانديزونـو بانـدې هوکـړه کيږي.
۱ـ دا چـې د کتـاب اونـۍ رانـږدې ده او د زده کوونکـو
يـوه اړتيـا هـم ده ښـه ده چـې د کتـاب کلنـي نندارتـون تـه
والړ شـو.
۲ـ د ډېرو زده کوونکو غرونه خوښـيږي ،ښـه به دا وي
چـې ټول په ګـډه غرونو ته والړ شـو.
۳ـ راځـئ چـې وچـه او لمـده وکـړو ،که چېرتـه وچه
شـوه نـو لومـړی وړانديـز به پلـی کړو او کـه لمده شـوه ،نو
دويـم وړانديـز به پلـی کړو.

اوس نو بايد:
ـ شخصي تجربې په کار واچوئ.
ـ فکر وکړئ
ـ له نورو سره سال او مشورې وکړئ.
ـ د مسـلې د حـل د جمـع بندۍ راپور چمتـو کړئ .بيا
يـې خپلو ټولګيوالو سـره شـريک کـړئ او ورتـه ووايئ چې
کـوم مېتود سـره ډېر خوښ ياسـت؟
لومـړی پورتـه درې وړانديزونو بانـدې فکر وکړئ چې
کـوم په کـې منطقي او کـوم په کې منطقـي نه دی.
دغـه وړانديزونـه د ذهنـي محاسـبې پـر بنسـټ ،پـه
منطقـي قواعـدو برابـر او د رښـتيني نيازسـنجۍ پر بنسـټ
شـوي دي او پـه همدې دليـل ورته د مسـلې د حل تحليلي
مېتـود وايـي .لـه تحليلـي مېتـود څخـه ګټـه اخيسـتنه د
مسـلې حـل تـه د السرسـی تضمينـوي او دغـه مېتـود ټولو
تـه د منلـو وړ دی.

د مسلې په حل کې د بريا پايلې

د مسـلې پـه حـل کـې تجربـه ،مهـارت او کاميابـي
انسـان تـه ډېـر پـه زړه پـورې او خوشـحالوونکی وي .هغه
کسـان چـې د مسـلې پـه حـل کـې اړينـه پوهـه او تجربـه
لري نسـبت نـورو ته عاطفـي ،مهربانه او مثبـت اندی وي.
هغـوی د خـوږ ژونـد پـه معنا ډېر ښـه پوهيـږي او لـه نورو
سـره د ناسـتې او والړې پـه اړه خوښـي ښـيي.

د مسلې د حل په اړه داستان

څـه وخـت مخکـې پـه ټولګـي کـې له يـو کس سـره
ملګـری شـوم ،لـه څـو دقيقو خبـرو څخـه وروسـته ډېر ژر
دې خبـرې تـه ځير شـوم چې دا کـس څومره تېـز او ځيرکه
انسـان دی .هغـه بېالبېلـې سـتونزې درلـودې او هڅـه يې
کولـه چـې دا ټولـې سـتونزې پـه ډېـرې چټکـۍ سـره ماتـه
تعريـف کړي
پـه مقابـل کـې يـې مانـه ځوابونه ترالسـه کـړي .زه د
خپـل نوي ملګـري ټولو خبرو تـه ځير وم چـې دی په ذهن
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کـې ډېـر څـه لـري .غـواړي چې لـه ځان سـره يې وسـاتي
او پـه عيـن وخـت کـې يـې ښـه چمتووالـی او وړتيـا هـم
درلوده.
ستونزه څه وه؟
د ټولـو ورځنيـو چـارو د ترسـره کېـدو لپـاره انـرژي او
قوت درلـودل.
حل الره څه وه؟
لـه هغـه نه مې وپوښـتل ستاسـو په اند د حـل الره څه
ده؟ هغـه پـه ډېـرې چټکۍ سـره ځـواب راکـړ چـې زه بايد
خپلـو ورځنيـو چـارو د ته پـوره انـرژي ولرم .هغـه ويل :زه
بايـد ټـول ورځنـي پروګرامونه ترسـه کړم

د داستان تحليل

کـه چېرتـه کـس تـه ويل شـوي وای پـه پورته داسـتان
کـې بـه د مسـلې پـه حـل ډېـر ښـه پـوه شـوی و او قاطـع
پرېکـړې بـه يـې کـړې وه ،نـو همـدا المـل دی چـې د
موضـوع پـه اړه پـه ذهـن کـې ډېـر څه نـه لـري ،نـو دلته ده
چـې د مسـلې حـل قابليـت ډېـر مهـم دی او بايـد هغـه په
ډېـره ښـه توګـه سـره زده کـړئ.
د مسـلې د حـل مېتود :په پيـل کې بايد مسـله وپېژنو.
هـدف يې مشـخص کـړو .په معنـا او مفهـوم يې ځـان پوه
کړو او بيا مسـله حـل کړو.
پـه لومـړي قـدم کـې ،د حـل پـه مسـله کـې د هـدف
پيـدا کـول دي اوس نو ستاسـو هدف او غوښـتنې څه دي؟
پـه مثـال کـې ويـل شـوي دي چـې اصلي مسـله څه
وه؟
د وخـت کمښـت؟ د انـرژۍ لږوالـی .د هـدف نـه
ځانګـړي کـول؟ بـې پروګرامـي؟ د لومړيتوب پر بنسـټ د
فعاليتونـو نـه کټګـوري کـول.

د داستان تحليل

ابراهيـم لـه زرغونـې څخه پوښـتنه وکړه؟ ولـې غواړې
پـه يـوه ورځ کـې ټـول کارونه ترسـره کـړې؟ هغـې ځواب
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ورکـړ.زه بایـد يـو بريالۍ مېرمنه واوسـم .لـه زرغونې څخه
مـې بيـا پوښـتنه وکـړه غـواړې چـې پـه کومـو کارونـو کې
بريالـی واوسـې؟ هغـې وويـل :ټولـو کارونـو کـې .زه بايد
پـه ټولـو انسـانانو کـې بريالـۍ شـخصه واوسـم او زه بايـد
خپـل ټول ورځنـي فعاليتونه داسـې ترسـره کـړم ،ترڅو زما
قناعـت پـرې حاصل شـي.
داسـتان:څه وخـت وړانـدې مې لـه يوه شـرکت څخه
ليدنـه کوله .ددې شـرکت ځينـو کارکوونکو شـکايت کاوه،
دا څويـم ځـل دی چـې د دوی پـه غـذا کې د ژويو پښـې،
وېښـتان او وزرونه ليـدل کيږي.
زه الړم د دغـه شـرکت د روغتيـا لـه مشـر سـره مـې
دغـه مسـله شـريکه کـړه او پـه دې اړه مـې تـرې وضاحت
وغوښـته .نومـوړي ډېـر عجيـب او غريـب ځـواب راکړ! او
وې ويـل :زه خپلـه د دې شـرکت ډېرې غذاګانـې نه خورم،
دا غـذا زما يو اشـپز تيـاروي .دغـه ده زه ځم ورتـه به ووايم
چـې سـم کار وکړي.

اخځليکونه
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.)creative problem solving(lumsdaine _4
 https:// motamem.org _5روشهـای
تکنکهـای حـل مسـله
.www.thakem.com _6
 motamem.org _7معرفی مهارت حل مسله
 behboodfardi,.com _8تصمیـم گیـری و حـل
مسله

بنفشه بهار سنا

مقدمه

امتحـان واژهای کـه به نظر همه افـراد در دنیا یک عمل
ترسـناک و هولنـاک بـه نظـر میرسـد .این واژه ریشـه
عربـی داشـته و از دیـر زمـان بـه این سـو بـرای معلوم
کـردن مقـدار داشـتهها و نداشـتههای دانشآمـوزان
مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد .هـدف اصلـی امتحـان
کسـب معلومـات از میـزان یادگیـری دانشآمـوزان
اسـت تا بـا معلوم کـردن آن آموزگار بتوانـد درس خود
را بـر معیـار یادگیـری بیشـتر دانشآموزان عیار سـازد.
دیـده میشـود کـه امتحـان نـه تنهـا در مکتبهـا و
دانشـگاهها وجـود دارد ،بلکـه اکثـر موسسـات دولتی
و غیردولتـی نیـز بـرای ورود اشـخاص بـه آن نهـاد،
پروسـهای رقابتـی را در نظـر میگیرنـد تـا بـه صورت
اصولـی هر شـخص را نظـر به لیاقت فردیاش شـامل
شغلی سـازند.
موضـوع اساسـی ایـن اسـت کـه چـرا افـراد از
امتحـان میترسـند .امتحـان فشـار درونـی دارد و
شـخصی کـه بـه خـود موقـع امتحـان فشـار وارد
میکنـد بـه نتیجـه امتحـان خـود ضربـه میزنـد .در
ً
کشـورهای نسـبتا پیشـرفته که اکثـر افراد بدون داشـتن
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نمـره کامیابـی بـه کار گماشـته میشـوند ،بیـم امتحان
کمتـر حس میشـود .ولـی در کشـورهای عقـب مانده
مثـل افغانسـتان کـه توجـه بیشـتر بـه خصوصیـات و
اسـتعدادهای درونـی افـراد نیسـت و اشـخاص از نمره
کامیابیشـان شـناخته میشـوند ،بیـم امتحـان زیادتـر
ا ست .
اگر آمـوزگاران برنامه درسـی را طـوری طرحریزی
کننـد کـه هـدف دانشآمـوزان فقـط یادگیـری باشـد نه
تـرس و نـاکام شـدن و درس را بـرای آموزش فـرا گیرند
نـه بخاطـر داشـتن یـک سـند معتبر بـرای شـمولیت به
درجههـای بـاال ،آنگاه شـاید بیـم امتحـان کـم و تـا
حـدودی از بیـن رود.

امتحان چیست؟

داکتـر حسـن شـعبانی امتحـان را بـه دو زمان تقسـیم
کـرده که یکـی آن امتحـان در روشهای سـنتی آموزش
و پـرورش بـه عملـی گفتـه شـده کـه در پایـان هـر یک
از سـه مـاه یـا نیمسـال تحصیلـی بـرای اندازهگیـری
میـزان آموختههـای دانشآمـوزان و تعییـن قبولشـدگان
و مـردودان بـه منظـور ارتقـای دانشآموزان از کالسـی
بـه کالس دیگـر یـا از واحـدی بـه واحـد دیگـر انجـام
میگیـرد و امتحـان در روش جدیـد ،دارای نقـش و
اهمیتـی بـه مراتـب باالتـر از مفاهیم فوق اسـت و برای
هدفهـای مهمتـر و گسـتردهتری بـه کار مـیرود .در
روش جدیـد مفهـوم امتحـان با ارزشـیابی یکی اسـت؛
زیـرا هـر دو بـه اندازهگیـری آموختههـای دانشآمـوزان
ن اندازهگیـری نیـز همچـون امتحان
مربوطانـد؛ بنابریـ 
نیـاز بـه داشـتن اطالعـات دارد .اطالعـات از طریـق
اندازهگیـری بـه دسـت میآیـد و اندازهگیـری هـر
چیـزی احتیـاج به یـک وسـیله دارد؛ بهطور مثـال برای
اندازهگیـری طـول از خطکـش و بـرای اندازهگیری وزن
از تـرازو اسـتفاده میشـود.
همچنیـن در مـورد امتحـان میتـوان گفـت کـه
اگـر آمـوزگاری پـس از اندازهگیـری و بـه دسـتآوردن
اطالعـات ،کیفیـت نتایـج یـا اطالعات به دسـت آمده
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را مـورد توجه قـرار دهد و به تحلیـل آن بپردازد،میتوان
گفـت کـه او عمـل امتحـان را انجـام داده اسـت؛ مانند
اینکـه هـرگاه به توانایی کسـی نمـره بدهیـم و این نمره
را یادداشـت کنیـم ،توانایی وی را اندازهگیـری کردهایم،
ولـی هـرگاه ایـن نمـرات را تفسـیر کنیـم یعنـی آنهـا را
بـا معیارهـای ویـژه یـا ضوابـط معینـی مقایسـه کنیـم
دیگـر تنهـا عمـل اندازهگیـری را انجـام ندادهایـم ،بلکه
توانایـی پیشـرفت دانشآمـوزان را امتحـان کردهایـم.
پـس امتحـان نوعـی داوری در مـورد فـرد بـر اسـاس
اطالعـات معتبر اسـت)1(.
حسـن ملکـی (قاسـم) ،در مـورد سـه واژه آزمون،
سـنجش و امتحـان نوشـته اسـت که ایـن سـه واژه اکثرا
متـرادف هـم میداننـد ،متـرادف نیسـتند و بیـن اینهـا
تفـاوت وجـود اسـت .مفهـوم ارزیابـی در ارتبـاط بـا
آمـوزش یعنـی رونـدی کـه طـی آن جنبههـای خاصی
از رفتـار فراگیـر مـورد قضـاوت قـرار میگیرد و شـامل
مجموعـهای از مهارتهایـی اسـت کـه بـه وسـیله آن
آمـوزگار مشـخص مینمایـد کـه آیا بـه صـورت فراگیر
بـه اهـداف از پیـش تعیین شـده دسترسـی پیدا کـرده یا
نـه .مفهوم سـنجش در واقع مرحلهای از ارزیابی اسـت
کـه طـی آن آمـوزگار کیفیـت رفتـار فراگیر را بـا توجه به
شـواهدی مشـخص میکنـد .امـا آزمـون ابـزاری برای
سـنجش بـوده و بـرای اثبـات حضـور رفتارهـای مـورد
انتظـار در فراگیـری و تعییـن میـزان تسـلط وی بـر آن
رفتارهـا بـه کار میرود.
آقـای ملکی بـرای اینکه اجـرای امتحـان در روند
یاددهـی -یادگیـری سـودمند واقع شـود چند پیشـنهاد
سـودمند را برای آمـوزگاران کرده اسـت:
 .۱اطالعـات داشـتن در مـورد اینکـه کجـا
میرویـم و از کجـا بایـد شـروع کنیـم آمـوزگار را
قـادر میسـازد برنامههـای گوناگـون بـرای دسـتیابی
بـه هـدف را پیشـنهاد کنـد .انتخـاب ،ارائـه و اجـرای
یـک برنامـه و فعالیتهـای یادگیـری مناسـب مسـتلزم
ارزشـیابی مسـتمر بـه منظور بررسـی پیشـرفت و اتخاذ
تصمیمگیـری الزم اسـت.

 .۲فراینـد یاددهـی و یادگیـری از بخشهـا و
اجزایـی شـکل میگیـرد کـه عـدم تسـلط بـه آنهـا از
طـرف آمـوزگار کل جریـان یادهی-یادگیـری را مختـل
میکنـد .امتحـان نیـز یکـی از بخشهـای مهـم و
جداییناپذیـر عمـل تدریـس محسـوب میگـردد کـه
عـدم اجـرای آن و عدم تسـلط بر مناسـب اجـرا نمودن
آن باعـث میگردد بازخـورد فعالیتهای آمـوزگاران در
کالسهـای درس مشـهود نگـردد.
 .۳جهـت آگاهـی یافتـن از میـزان تسـلط
دانشآمـوزان بر دروس ارائه شـده مناسـبترین وسـیله
امتحـان اسـت.
 .۴الزم اسـت در جریـان یاددهـی -یادگیـری
در طـول یکسـال آمـوزگاران و دبیـران بداننـد کـه آیـا
دانشآمـوزان آنهـا میتواننـد آموختههای خـود را قیاس
و اسـتدالل کننـد ،نتیجهگیری نماینـد و تعمیم بدهند؟
آیـا در مواجـه شـدن بـا مسـئلهای بـرای آن راهحـل
مناسـبی بدسـت آورنـد؟ آیـا میتواننـد بین آنچـه را که
قبلا آموختهانـد و آنچـه را کـه حـاال میآموزنـد رابطـه
ایجـاد نماینـد؟ و دههـا سـوال ایـن چنینـی .ابـزاری که
آمـوزگاران و دبیـران را به پاسـخی منطقی سواالتشـان
میرسـاند امتحـان اسـت(.)2
نظـر بـه اینکـه یادگیـری یـک پدیـده کاملا فردی
اسـت و افـراد نیـز بـدون شـک از توانمندیهـا ،میـزان
هـوش ،ابتـکار و خالقیـت یکسـانی برخوردار نیسـتند
و تفـاوت هـای قابل توجـهای بیـن دانشآمـوزان وجود
دارد و پـی بـردن بـه ایـن تفاوتهـا بـرای آمـوزگاران و
دبیـران از اهمیت بیشـتری برخوردار اسـت ،لذا جهت
پیبـردن بـه تفاوتهـای دانشآمـوزان تنهـا ابـزاری که
کاربـرد دارد امتحان اسـت.
برخـی مواقـع نیـز انگیـزه امتحـان ایـن اسـت کـه
آمـوزگار میخواهـد بدانـد که آیـا دانشآمـوزان مهارت
و دانـش کافـی برای دریافـت آنچه را که قصـد گفتن آن
را دارد را دارنـد یـا خیـر؟ بـرای پرهیز از گفتـن مطالب
تکـراری کـه دانشآمـوزان آن را میدانـد امتحـان امری
ضروری اسـت.

• شناسـایی و چارهجویـی نارسـاییها نیـز از
طریـق امتحـان امکانپذیـر اسـت.
• تصمیمگیـری بـه منظـور شـروع مراحـل بعدی
تدر یس
• تصمیمگیـری بـه منظـور بهبود و اصلاح روش
تدریس
• امتحـان را میتـوان بـرای شناسـایی میـزان
پیشـرفت تحصیـل بهـره گرفـت
• یکـی از وظایـف جانبـی آمـوزگاران و دبیـران
کشـف اسـتعدادها و توانمندیهـای دانشآمـوزان
میباشـد کـه ابـزار ایـن عملکـرد امتحـان اسـت.
شـناخت از نوع عالیـق و رغبتهـای دانشآموزان
نتیجـه کوشـش و فعالیـت فـرد اسـت و امتحـان انگیزه
کار دانشآمـوزان را تقویـت میکنـد.

هدف امتحان:

بسـیاری از آمـوزگاران تصـور میکننـد کـه امتحـان از
پیشـرفت تحصیلی تنها بـه منظور ارتقـای دانشآموزان
صـورت میگیـرد در حالیکـه هـدف ارزشـیابی بـه
مراتـب گسـتردهتر و مهمتـر از چنیـن مفهومـی اسـت.
امتحـان از یک سـو باید وسـیلۀ تشـخیص باشـد،
ت دانشآمـوزان در
یعنـی قـادر باشـد از میـزان فعالیـ 
طـول یادگیـری و از میـزان آموختههـا ،پیشـرفت و
عقـب ماندگـی آنـان اطالعاتـی معتبـر بـه دسـت دهد
و نیـز بتوانـد آگاهـی الزم را از قـدرت و ضعـف روش
تدریـس آمـوزگار ،ارزشـمند و صریح بـودن هدفهای
آموزشـی و اعتبـار محتـوا در اختیار بگذارد و از سـوی
دیگـر ارزشـیابی بایـد وسـیله پیشبینـی باشـد یعنـی
نشـان دهد کـه دانشآمـوز در چـه زمینهای قادر اسـت
موفقیـت بیشـتری کسـب کنـد و در چـه جنبههایـی
توان پیشـرفت نـدارد و از ایـنرو آموزگاران و مسـئوالن
آمـوزش و پـرورش باید بدانند چـرا امتحـان میگیرند.
بـه طورکلـی هدفهـای امتحـان را میتـوان در
مقولههـای زیـر مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار داد:
 .۱امتحـان بـه عنـوان وسـیلهای بـرای شـناخت
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توانایـی و زمینههـای علمـی متوالـی و بـه هم پیوسـته
اسـت؛ از همیـنرو کسـب مهـارت و دانـش در هـر
زمینـه مسـتلزم داشـتن پایههـای قـوی در آن زمینـه
اسـت .بـه همیـن دلیـل امتحانهـا صرفـا بـه منظـور
اندازهگیـری رفتارهـای ورودی و ارزیابـی میـزان
آمادگـی دانشآمـوزان بـرای شـروع آمـوزش جدیـد به
کار مـیرود.
 .۲امتحـان بـه عنـوان وسـیلهای برای شناسـاندن
هدفهـای آموزشـی در فراینـد تدریـس اسـت و
فعالیتهای آموزشـی به منظور رسـیدن بـه هدفهای
آموزشـی صـورت میگیرد و ارزشـیابی تحقـق یا عدم
تحقـق هدفهـا را مشـخص میکنـد .دانشآمـوزان
میتواننـد بسـیاری از هدفهـای تدریـس را از روی
سـوالهای مطـرح شـده در ارزشـیابی کشـف کننـد.
در حقیقـت یکـی از هدفهـای امتحـان وصـول بـه
هدفهـای تدریـس را مشـخص کند و با آگاه سـاختن
دانشآمـوزان از هدفهـای رفتـاری هـر یـک از مـواد
آموزشـی ،هدایـت یادگیـری و زمینهسـازی در آنهـا و
امـکان مطالعـه بهتـر و بیشـتر را فراهـم کند.
 .۳امتحـان بـه عنـوان وسـیلهای بـرای بهبـود و
اصلاح و فعالیتهـای آموزشـی.
نتایـج امتحـان نه تنهـا میـزان پیشـرفت تحصیلی
دانشآمـوزان و عملکـرد آنـان را در فعالیتهـای
آموزشـی و پرورشـی مشـخص میسـازد ،بلکـه
کیفیـت تلاش دانشآمـوزان و روش تدریـس آمـوزگار
و میـزان مهـارت وی را در ایـن زمینـه مـورد ارزیابـی
قـرار میدهـد .در بسـیاری از مـوارد عـدم موفقیـت
دانشآمـوزان برگرفتـه از روش نادرسـت آمـوزگار
میباشـد .گاهـی آمـوزگار بهتریـن روش تدریـس را
دارد ولـی اهداف درسـی نامشـخص اسـت کـه همین
باعث میشـود دانشآمـوزان از نتایج امتحـان ناراضی
باشـند .در اینجـا مصلحـت اینسـت که آمـوزگار بعد
از اخـذ امتحـان و گرفتـن نتیجـ ه امتحان به تمـام نقاط
ضعـف و قـوت دانشآمـوزان توجـه کند؛ مثلا اهداف
آموزشـی را واضحتـر بیـان نمایـد ،از روشهـای
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تدریـس کـه تمـام دانشآمـوزان درس را سـریع یـاد
بگیرنـد بایـد اسـتفاده کند و نیـز تمرکـز در تطبیق پالن
درسـی با شـرایط یادگیـری دانشآموزان داشـته باشـد.
حسن شعبانی در جای دیگری میگوید:
 .۴امتحـان بـه عنـوان وسـیلهای بـرای شـناخت
نارسـاییهای آموزشـی دانشآمـوزان و ترمیـم آنهـا
اگـر امتحـان بر اسـاس موازین علمی تهیـه و اجرا
شـود میتواند درباره پیشـرفت تحصیلـی دانشآموزان
و ضعفهـا و نارسـاییهای آنـان اطالعـات مفیدی را
در اختیـار آمـوزگار قـرار دهـد کـه آمـوزگار بـا تحلیـل
آن اطالعـات از آموختـه و ناآموختههـای دانشآمـوزان
مطلـع میشـود که در نتیجـه برای صنف بعـدی همان
ضعفهـا را از بیـن میبـرد.
 .۵امتحـان به عنوان وسـیلهای بـرای ایجاد رغبت
و کسـب عادات صحیـح در دانشآموزان
امتحـان را نبایـد صرف بـرای نمره دادن و مقایسـه
پیشـرفت تحصیلـی آنـان بـا یکدیگـر و تعییـن افـراد
قـوی و ضعیـف بـه کار بـرد .هـرگاه از امتحـان بـه
عنـوان تهدیـد دانشآمـوزان و تعییـن افـراد ضعیـف
و قـوی اسـتفاده شـود ارزش تربیتـی خـود را بـه طـور
کلـی از دسـت میدهـد .بـه همین دلیـل امتحـان باید
دانشآمـوزان را بـا میـزان کار و فعالیتهایشـان آشـنا
سـازد ،علـت و میزان پیشـرفت یـا عقب ماندگـی آنان
را مشـخص کنـد و در آنـان رغبـت و انگیـزۀ تلاش را
ایجـاد کند))3
 .۶امتحان به عنوان عاملی برای ارتقای
دانشآموزان.
یکـی دیگـر از کاربردهـای امتحـان ،سـنجیدن
میـزان توانایـی دانشآمـوزان بـرای ارتقـای از یـک
مرحلـه بـه مرحلـۀ دیگر اسـت .البتـه امتحـان اهداف
دیگـری ماننـد ایجاد رغبت در دانشآموزان ،مشـخص
شـدن نقـاط ظعـف و قـوت در آنهـا ،تعیین اهـداف و
تغییـر دادن روش تدریـس بـرای تدریـس بهتـر و غیـره
نیـز دارد .ولی متاسـفانه امروزه آمـوزگاران تمام اهدف
امتحـان را بـه فراموشـی سـپردهاند و فقـط از امتحـان

بخاطـر نمـره دادن دانشآمـوزان اسـتفاده میکننـد و
دانشآمـوزان هـم از امتحـان فقـط میداننـد کـه بعـد
از سـپری نمـودن امتحـان بایـد یک صنف باالتـر ارتقا
کننـد و اگـر ارتقـا نکننـد ننـگ میداننـد .در حالیکـه
اگـر ارتقـای کیفیتـی را در آمـوزش و پـرورش ترویـج
کنیم زیباسـت.

اهمیت و ضرورت امتحان

دکتـر حسـن شـعبانی در جریـان فعالیتهـای
آموزشـی امتحـان را از دو دیـدگاه مورد توجـه قرار داده
ا ست .
یکی از نظر آموزگار و دیگری از نظر دانشآموز.

از نظر آموزگار

آمـوزگار بـرای تدریـس بهتـر بـا در نظـر داشـت
سـویه ،اسـتعداد و توانایـی دانشآمـوزان و بلنـد بـردن
سـطح دانـش ،دانشآمـوزان از یـک صنـف تـا صنـف
دیگـر به یک سلسـله اطالعـات در مـورد دانشآموزان
ضـرورت دارد کـه ایـن گونـه معلومـات را میتوانـد
فقـط از طریـق امتحـان حاصل کنـد .بنابرایـن امتحان
بهتریـن وسـیله بـرای شـناخت دانشآموزان بـرای بلند
بـردن سـطح دانش آنـان میباشـد.
الـف :مشـکالت و نقصهـای موجـود در فراینـد
تدریـس را از دیـدگاه هدفهـا ،محتـوا ،روشها ،مواد
و وسـایل آموزشـی و عناصـر دیگـر در اختیـار آموزگار
قـرار میدهد.
ب :کارآیـی تدریـس و کافـی بـودن ابزارهایـی را
کـه در اندازهگیـری پیشـرفت تحصیلـی دانشآمـوزان
بـه کار رفتـه اسـت نشـان میدهـد .یعنـی آمـوزگار
بـرای تدریـس از مـواد درسـی بیـرون از کتاب درسـی
اسـتفاده میکنـد .مثلا آمـوزگاری کـه فقـط از روی
کتـاب درسـی ،درس ارايه کرده اسـت تا آمـوزگاری که
علاوه بر کتاب درسـی از وسـایل دیداری یا شـنیداری
و یـا هـم از هـر دو اسـتفاده نمـوده اسـت طبعـا نتایج
امتحـان هـر دو آمـوزگار فـرق میکنـد .بـه احتمـال

زیـاد آموزگاری که از مواد درسـی اسـتفاده کرده باشـد
نتایـج بهتـر میگیـرد ،بـه شـرطی کـه از مـواد درسـی
اسـتفاده بجـا و در موقـع کـرده باشـد.
ج :میـزان پیشـرفت تحصیلـی دانشآمـوزان و
آمادگـی آنـان را بـرای آموزشهـای بعـدی مشـخص
میکنـد .
یعنـی آمـوزگار از امتحـان بـرای مشـخص کـردن
آموختههـا و ناآموختههـای دانشآمـوزان میتوانـد بـه
حیـث بهتریـن وسـیله شناسـایی اسـتفاده کند.

از نظر دانش آموز

اگـر از امتحـان به گونهای مناسـب اسـتفاده شـود
میتوانـد در بهبود دانـش ،دانشآموزان اثرگذار باشـد.
الـف :امتحـان بـرای جلـب دقـت و تلاش
دانشآمـوزان ،بـرای یادگیـری و همچنیـن آگاهـی از
پیشـرفت تحصیلـی آنـان انگیزه بسـیار موثری اسـت.
ب :دانشآمـوزان بـه وسـیلۀ امتحان بـه جنبههای
مثبـت و منفـی خـود در یادگیـری پـی خواهنـد بـرد به
شـرطی کـه آمـوزگار بعد از هـر امتحان نـکات قوت و
ضعـف آنها را بـه صـورت صادقانه و صورت شـفاهی
یـا کتبی بیـان کند.
ج :امتحـان مسـتمر باعـث میشـود کـه مطالـب
آموزشـی همیشـه مـرور شـود و از یـاد نرود.
د :نتایـج امتحـان ،دانشآموزان را به خودشناسـی
وا مـیدارد و در ضمـن دانشآمـوزان میتواننـد بـرای
آینـده تصمیمهـای آگاهانـه بگیرنـد طـوری کـه بعـد
از هـر ارزیابـی دانشآمـوزان بـه نقـاط ضعـف و قوت
خـود پیمیبرنـد (.)4
اگـر دانشآمـوزی بدانـد کـه نتایـج امتحانـش
از مضامیـن لسـان خوبتـر و از مضامیـن ساینسـی
همیشـه ضعیـف میباشـد میتوانـد در آینـده روی
اینکـه یـک شـاعر خـوب و یا یک نویسـنده زبردسـت
شـود بیشـتر کار کند ولی اگر آگاه نباشـد شوق میکند
کـه داکتـر شـود و بـر خـود فشـار مـیآورد تـا حداقـل
یکبـار در چوکـی دانشـگاه طـب بنشـیند ،بعدهـا
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متوجـه میشـود کـه طـب را پیـش بـرده نمیتوانـد و
از تـرک کـردن صنـف درسـی نیـز خجالت میکشـد،
باالخـره بـا فشـار درس را بـه پایـان میرسـاند و سـند
فراغـت میگیـرد ولـی داکتـر شـده نمیتوانـد .چـه
خـوب اسـت کـه دانشآمـوزان را از اول بـا امتحـان
متوجـه تصمیمهـای آیندهشـان کنیـم.

چرا از امتحان میترسیم

داکتـر شـعبانی بـه ایـن بـاور اسـت کـه تـرس و
اضطـراب دانشآمـوزان بیشـتر معلـول عملکردهـای
نادرسـت آمـوزگاران در طـول سـال میباشـد .گاهـی
آمـوزگار نقـش خـود را ،کـه فراهـم کـردن موقعیـت
و امکانـات مناسـب آموزشـی و پرورشـی و هدایـت
فعالیتهـای آموزشـی دانشآمـوزان بـه منظـور رشـد
همـه جانبـه آنـان اسـت فرامـوش میکنـد و تنهـا بـه
انتقـال حقایـق علمـی و اندازهگیـری آن حقایـق ضبط
شـده توسـط فراگیران بـه منظور عبـور آنان از کالسـی
بـه کالسـی دیگـر میپـردازد ،در حالیکـه امتحـان
همچـون سـایر فعالیتهای آموزشـی اسـت و جدا از
زندگـی و مدرسـه دانشآمـوزان نیسـت .وظیفـه همـه
آمـوزگاران اسـت کـه امتحـان را از وجـه ناآگاهانـه به
شـکل آگاهانه درآورنـد و بدانند که امتحـان تنها برای
عبـور از کالسـی بـه کالسـی دیگـر نیسـت .در کنـار
امتحـان ،از پیشـرفت تحصیلـی فراگیران بایـد کارآیی
آمـوزگاران در امر تدریـس نیز مورد ارزیابـی قرار گیرد
و میـزان موفقیت یـا عدم موفقیـت آمـوزگاران همراه با
عوامـل موثـر در آن بـرای رفـع نواقـص و اشـکاالت
موجـود ،اقدامـات الزم را بـه عمـل آورد.
چـون هدف اصلـی آموزش و پـرورش تنها انتقال
معلومـات و حقایـق علمی نیسـت ،بلکه بـرای آوردن
نیازهـای همـه جانبه دانشآموزان اسـت بـه طریقی که
همـه آنهـا بتواند اسـتعداد و تواناییهای خـود را از قوه
بـه فعـل درآورنـد .آموزگار وقتـی طرح گرفتـن امتحان
مسـتمر از فراینـد آمـوزش موظف اسـت از یک طرف
بـه رشـد گروهـی و پیشـرفت همـۀ افـراد کالس توجه
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کنـد و از طرف دیگـر متوجه کمبودیهای آموزشـی و
نقایـص پیشـرفت تکتـک فراگیران باشـد و به کشـف
و برطـرف کـردن عواملی که سـبب چنیـن کمبودیها
و نقایصی شـده اسـت بپردازد(. )5
اگـر هـدف امتحـان را مـا ارتقـای سـطح دانش،
دانشآمـوزان قـرار دهیـم و طـوری کـه دانشآمـوز
بعـد از امتحـان متوجـه کمبودیهـای خـود شـوند
و بعـد برنامـه آمـوزگار نیـز بـرای رشـد و بهترسـازی
همیـن کمبودیهـا طرحریـزی شـود ،دانشآمـوز نـه
تنهـا بـرای امتحـان و روز امتحـان دچـار بیمـار روانی
نمیشـود بلکـه حتـی خـودش عالقمنـد بـه سـپری
نمـودن امتحـان توسـط آمـوزگار میباشـد و امـا اگـر
معیـار امتحـان را فقـط ارتقـاء از یک صنـف به صنف
دیگـر بدانیـم طبعا دانشآمـوز برای امتحـان اضطراب
دارد کـه دلهـره ناکامـی او را بیمـار روانـی میسـازد.

مصاحبه با بانوافزیبا فانی؛ روانشناس

سـوال :امتحـان چیسـت ،چـرا از دانشآمـوزان
بایـد امتحـان گرفـت و بایـد چـه کاری کـرد تـا فشـار
امتحـان را کاهـش داد؟
جواب :امتحان درک از داشـتههای دانشآموزان و
همچنـان چیزهـای جدیدی که فـرا گرفتهاند میباشـد
و امتحـان را به دو شـکل میگیریـم یکی آن در جریان
درسهـا و دیگـر آن بعـد از ختـم هر فصل درسـی که
امتحـان فصالنـه میباشـد .امتحانـات فصالنـه برای
بعضـی از دانشآمـوزان بیمارکننـده میشـود بـه دلیـل
اینکـه از بس تشـویش دارند.
از دانـش آمـوزان بخاطـر ایـن امتحـان گرفتـه
میشـود تـا یـک سـند از آموختههـای آنهـا نـزد مـا
باشـد تا مطابق همان سـند دسـت داشـته راهبندیهای
بعـدی را از سـر راه دانشآمـوزان برداریـم و آنـان را به
طـرف پیشـرفت سـوق دهیـم.
امتحـان از نظـر روانشناسـی بـرای هـر انسـان
تـرس و اضطـراب دارد ،حتـی اگـر هـر قـدر درس را
یـاد داشـته باشـد ولـی وظیفـه آمـوزگار و خانـواده آن

اسـت کـه همیـن تـرس طبیعـی را از بیـن ببرنـد .خانـواده
بایـد از تـوان دانشآمـوز اضافهتر توقع نداشـته باشـند .اگر
دانشآمـوز تـرس از دسـت دادن محبت خانواده را نداشـته
باشـد در امتحـان آرام میباشـد و آمـوزگار نیـز وظیفه دارد
تـا در وقت امتحـان از تبعیض به صورت جـدی جلوگیری
کنـد .سـواالت امتحـان بایـد طوری طـرح ریزی شـود که
آموختههـای دانشآمـوزان را مـورد آزمـون قـرار دهـد نـه
حفـظ کردگیهـای آنـان را.
در کشـور مـا دانشآمـوزان بـه ایـن خاطـر از امتحان
تـرس دارنـد کـه سـواالت طـرح شـده حافظهیـی اسـت و
بـر دانشآمـوزان وقت داده میشـود تـا میتوانند بنویسـند
و دانشآمـوزی کـه چنـدان حافظـه قـوی نـدارد جوابـات
را فرامـوش میکنـد و یـا هـم از ده سـطر بیشـتر نوشـته
نمیتوانـد .اگـر سـواالت طـوری باشـد کـه دانشآمـوز
از هیـچ سـبک آموزشـی تـرس نداشـته باشـد در امتحـان
نمـرات خـوب گرفتـه و چیـزی میآمـوزد.
سـوال :آیـا رفتـار آمـوزگار ارتباطـی بـا فشـار امتحان
بـاالی دانشآمـوزان دارد؟
جـواب :رفتـار آمـوزگار نـه تنهـا در امتحـان بلکـه در
تمامـی سـال تعلیمـی نقـش مهـم و ارزنـده را دارد .روش
اسـتاد میتوانـد خـوب انگیزهدهنـده بـرای یادگیـری
دانشآمـوزان باشـد و در ضمـن بهتریـن عمـل آناسـت
کـه آمـوزگار بـا دانشآمـوزان رابطۀ خیلـی خوب را داشـته
باشـد تـا دانشآمـوز از آمـوزگار تـرس نداشـته باشـد بلکه
حیا داشـته باشـد.
سـوال :وظیفـۀ مکتب،کالـج و یـا هم دانشـگاه در کم
کردن فشـار امتحان چیسـت؟
جـواب :مکتـب ،کالـج و دانشـگاه مسـئولیت دارنـد
تـا صحـت روانـی دانشآمـوزان را تقویـت کننـد .بـر هـر
مدیـر مکتـب و رییـس دانشـگاه الزم اسـت در محلـی که
دانشآمـوزان هسـتند حداقل یک روانشـانس مسـلکی که
بـا آمـوزش و پـرورش سـر و کار دارد را اسـتخدم نمایند تا
در جریـان سـال تعلیمی همـواره با دانشآمـوزان در تماس
باشـد و از مزایـای امتحـان و هـدف اصلـی امتحـان کـه
همانـا بلند بردن سـطح دانـش ،دانشآموزان اسـت آگاهی

دهـد تا اسـترس امتحـان بـه حداقـل کاهـش یابد(ترجمه
توسـط بنفشـه بهار).
تـرس از امتحـان در اکثـر کشـورها دیـده میشـود
چـه کشـور پیشرفتـه مثـل امریـکا یـا کشـورهای در حال
پیشـرفت ماننـد هندوسـتان و یـا هـم کشـور عقبمانـده
ماننـد افغانسـتان ولـی ایـن ترسها بیشـتر کسـبی اسـتند.
مثلا وقتی آمـوزگار بـه دانشآمـوز میگوید فلان درس را
اگـر جـدی نگیریـد در امتحان نـاکام خواهید شـد ،باعث
میشـود کـه دانشآمـوز آن درس را از تـرس بخوانـد نـه
از روی شـوق و یـا آگاهـی کـه گویـا همـان درس در آینده
یـک مشـکل بـزرگ را میتوانـد حـل کنـد .حضـور یـک
روانشـناس مسـلکی میتوانـد حداقـل یـک راهنمـای
خـوب بـرای یادگیـری دانشآموزان باشـد و تـرس امتحان
را نیـز کـم کنـد هـر چنـد از بین بـردناش آسـان نیسـت.

ماخذ:

 .۱شـعبانی ،حسـن ،مهارتهـای آموزشـی و
پرورشـی( روشهـا و فنـون تدریـس) ،۱۳۸۳ ،تهـران،
صـص 180 -172
 .۲قاسـم ،ملکـی حسـن ،مهارتهـای اساسـی
تدریـس ، ۱۳۸۴،کتابخانـه ملی ایـران ،صص145-133
 .۳مجلـه تعلیمـی و تربیتی بنـام  ،Edu-nextمولف
بنفشـه بهار ،سـال  16 ,۲۰۱۶و 17
 .4سـیف ،علی اکبر( )1396اندازه گیری،سـنجش و
ارزشـیابی آموزش ،تهـران ،صص 133-131
 .5نجف ،طهماسـبی ،اضطـراب امتحـان :پیامدها و
راه هـا کنتـرول آن ، 1393 ،صص 81-75
 .6مصاحبه با روانشناس هندی
 .7مصاحبه با اشتراک کننده های تحقیق
http://www.beytoote.com/psychology/ .8
khanevde-m/feeze.html
/http://www.asriran.com .9
/11/08/1389/http://danesh.news .10
/causes_of_stress_related_to_exams
مجلۀ آموزشی-پژوهشی
سال اول ،دور اول ،شامرۀ مسلسل 5-4
جدی و دلو  1398خورشیدی

17

جایگــاه مهـارتهـای
اساسی در نصاب تعلیمی
مؤلف عبدالرقیبجهید

از آنجاییکـه جوامـع بشـری هر روز به سـوی پیشـرفت و
توسـعه در عرصه علوم و تکنالـوژی گام برمیدارد ،همگام
بـا ایـن کاروان سریعالسـیر دانـش و اطالعـات ضـروری
اسـت تـا نصـاب تعلیمـی در همسـویی بـا تمدنهـا و
یافتههـای علمـی تـازه طـرح و تدویـن گـردد تـا در حال و
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آینـده بـه نیازهای جامعـه و فراگیران علم پاسـخگو باشـد.
در جامعـه مـا کـه اکثریـت مطلـق آن بـه آموزههـای
دینـی و فرهنـگ نـاب اسلامی باورمندانـد ،آمـوزش و
یادگیـری متـون دینـی و عقیدتـی در اولویـت قـرار دارد.
در قـدم دوم آمـوزش مضامیـن بنیـادی و مهـم دیگـر چون
سـاینس ،ریاضیـات و شـیمی و یادگیـری زبانهـای زنـده
دنیـا ماننـد انگلیسـی ،اردو ،فرانسـوی و غیـره قـرار دارد.
بـه متخصصـان و نگارنـدگان نصـاب تعلیمـی الزم
اسـت تا نصاب ملی -آموزشـی را که معرف کشـور اسـت
طـوری طـرح کننـد کـه مفاهیـم ،مهارتهـا و نگرشهـا
در آن ،تـوازن و تناسـب داشـته و بـه صـورت علمـی و
منطقـی باشـد و یـک نصـاب پایـدار ،پاسـخگو و متـوازن
از دیدگاههـای مختلـف دانشـمندان تعلیـم و تربیـت و
روانشناسـان تدویـن گردد و بـا در نظرگرفتـن همه مدلها
و سـاختارها ،مدلـی کـه بـرای جامعه و شـهروندان کشـور
کارآیـی بیشـتر دارد انتخـاب شـود.
در محتـوای نصـاب تعلیمـی ،مفردات وکتب درسـی
وحـدت میـان مفهـوم ،مهـارت و طـرز تلقـی و ارزشهـا
طـوری سـازماندهی گـردد کـه وحدت و تـوازن برقـرار و
از غلظـت محتوا کاسـته شـود تا محتـوا ،مفهومزده نباشـد

و نبایـد آنقـدر هـم بـر مهارتهـا تأکیـد شـود کـه
محتـوای مهـارتزده و بیاثـر باشـد و نبایـد آنقدرهـم بـر
ذهنیتسـازی مبالغـه صـورت گیـرد تـا فراگیـران را گیـج
و سـرخورده سـازد و اصـل وحـدت توالـی و تـوازن کـه
سـبب پیشـرفت یادگیری در تمـام عرصهها میگـردد ،دور
شو یم .
هسـته نصـاب تعلیمـی براهـداف کلـی ،عینـی و
رفتـاری اسـتوار اسـت و بایـد تعـادل و تـوازن و همچنیـن
تسلسـل رعایـت گـردد .ابتـدا اهـداف کالن نظام ارزشـی
کشـور و اهـداف و مقاصد تعلیـم و تربیت ،اهـداف برنامه
درسـی ،اهـداف مفـردات ،اهـداف کتـاب درسـی رشـته
مخصـوص و اهـداف فصـل ،اهـداف درس همـه بـا هـم
تسلسـل و بافـت منطقی و تیوریک داشـته باشـند و ارتباط
عمـودی و افقـی ماننـد محتـوا در آنهـا متجلـی باشـد.
مـا چگونـه رویکـرد علمـی را بـرای نصـاب تعلیمـی
خواهانیـم ؟ هـرگاه نصـاب مـا بـر روش اهداف باشـد این
نصـاب هدفمـدار اسـت کـه تأکید بیشـتر بـرای حصول
اهـداف و توقعـات برنامهریـزان میباشـد و ارزشـیابی
محاسـن و معایـب آنرا بازرسـی میکنـد؛ هـرگاه نصـاب
را مبتنـی بـر قابلیتهـای آموزشـی وکاربردی بسـازیم این
نـوع نصاب بیشـتر بـر مهارتهای اساسـی تأکیـد میکند
و ایـن قابلیتهـا بـه غایـات و اهـداف میانجامنـد .هرگاه
نصابـی برمبنـای محتـوا و مفهـوم باشـد نصـاب تعلیمـی
براسـاس محتوایـی ُم ّ
سـمی میشـود که بیشـتر بـر رویکرد
انتقالـی تمرکـز دارد.
ایجـاب میکنـد تـا از هرسـه نـوع ایـن برنامههـای
آموزشـی مشـتمل برمحتـوا ،مهـارت و قابلیـت و اهـداف
رویکـرد جامـع وکامـل را برگزینیم که در آن هـدف ،محتوا
و قابلیـت ،هـر سـه وجـود داشـته باشـد و ایـن رویکـرد
تعاملـی مـورد پسـند همـه اهـل معـارف و علمـای تعلیـم
و تربیـت قـرار خواهـد گرفـت .بنابرایـن الزم اسـت تـا
تجـارب و یافتههای علمی سـایر کشـورها را مـورد مطالعه
و پژوهـش قرار داده و سـپس از بهتریـن وکارآمدترین نظام
آموزشـی کشـورها الگـو بـرداری کـرده و مطابق به شـرایط
جامعـه خـود برنامههـای مفیـد و عملـی آنهـا را وارد

نصـاب تعلیمـی و آموزشـی خـود نماییـم.
بـرای بـاال بـردن و پیشـرفت و توسـعه نصـاب تعلمی
الزم اسـت تـا هشـت مهارت اساسـی را کـه در دورههای
تعلیمی توسـط شـاگردان توسعه داده میشـوند را مشخص
سـازیم کـه بـه نظر میرسـد مـوارد زیر باشـند:
 .1مهارتهای ارتباطی
 .2مهارت در شمارش
 .3مهارتهای معلوماتی
 .4مهارت در حل مشکل
 .5مهارت در اداره فردی و رقابتی (مدیریت خودی)
 .6مهارتهای اجتماعی و همکاری
 .7مهارتهای فیزیکی
 .8مهارتهای کار و مطالعه
طبقهبنـدی بـاال ،گروههـای مهارتـی مهـم را در بـر
میگیـرد ،ماننـد :مهارتهـای ابتـکاری ،مهارتهـای
ارزشـی و مهارتهـای زندگـی عملـی.
در پالنگـذاری برنامههـای آموزشـی ،مکاتـب
ضـرورت دارنـد مطمئن شـوند که تمـام شـاگردان فرصت
آن را دارنـد تـا مهارتهـای اساسـی خـود را بـه طورکامـل
توسـعه داده و تـا حـد تـوان در راه کسـب ایـن مهارتهـا
کوشـش نماینـد .ایـن طبقهبندیهـا بـا عناوین متفـاوت و
عملکـرد مشـابه بـرای دسـتهبندی مهارتهای اساسـی و
خصوصیـات آن کـه تمام شـاگردان ضرورت به توسـعه آن
دارنـد ،میباشـد .ایـن مهارتهـا بـه تنهایـی قابل توسـعه
نبـوده و میتواننـد بـا بخشهـای آموزشـی توسـعه یابنـد.
انکشـاف مهارتهـا مسـتلزم ارتبـاط بـا همدیگـر
بـوده کـه در صنـف و خـارج صنـف تطبیـق میگـردد و
برنامههـای درسـی زمینـه آمـوزش را کـه بـرای شـاگردان
مفیـد ،بامعنـی و مؤثرخواهـد بـود فراهـم میسـازد.
تعـدادی از مهارتهـای اساسـی در صـورت فعالیتهای
گروهـی میتوانـد توسـعه یابـد در حالیکه بسـیاری دیگر
از مهارتهـای اساسـی بـه شـخص توانایـی آ نرا میدهد
کـه در فعالیتهـای گروهـی کارهـای مؤثـر بیشـتر داشـته
باشـد .شـاگردان راههـای همـکاری در کارهـای مشـترک
را خواهنـد آموخـت و در محیـط رقابتـی موفقانـه اشـتراک
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خواهنـد نمـود.
نصـاب تعلیمـی سـبب موفقیـت بیشـتر شـاگردان
خواهـد شـد .شـاگردان بـه صورتـی انفـرادی مهارتهای
اساسیشـان را بـه درجـات مختلـف توسـعه میدهنـد.

مهارتهای ارتباطی شاگردان باید

• بـا شـنیدن ،صحبـت کـردن ،خواندن و سـایر موارد
ارتباطـی ،ارتبـاط ماهرانـه و مطمئنانه برقرار سـازند.
• معلومات ،تشـریحات ،نظریات و احساسـات را از
طریـق بافتهـای مختلـف فرهنگـی  ،لسـانی و اجتماعی
دریافـت و ارسـال بتوانند.
• بـا توسـعه مهارتهـای سـلیقوی و تحلیلهـای
مهـم در ارتبـاط بـه رسـانه و پیامهـای سـمعی و بصـری و
منابـع دیگـر ،درک واضح ،علمـی و مطمئـن ازموضوعات
را کسـب و تشـخیص بدهنـد.
• بـا اسـتفاده از تکنالوژیهـای جدیـد ارتباطـی
و معلوماتـی ماننـد ارتبـاط بـا افـراد معلول(نابینایـان،
ناشـنوایان و اللهـا) را کسـب و تقویـت کننـد.

مهارت در شمارش

شاگردان باید
• دقیق حساب نموده بتوانند.
• مطمئنانه اظهارنظر بتوانند.
• از ماشینحسـاب و وسـایل اندازهگیـری بهصـورت
دقیـق و مطمئنانه اسـتفاده بتوانند.
• اطالعـات ارائـه شـده را بفهمنـد ،تحلیـل نماینـد
حـل نمـوده وجـواب داده بتواننـد.
• معلومـات را جهـت کمـک بـه اسـتدالل علمـی
پـرورش داده بتواننـد.
• شـناختن و اسـتفاده نمونههای عـددی و ارتباط آنها
را تشـخیص و تفکیک کـرده بتوانند.

مهارتهای معلوماتی

شاگردان باید:
• شـناخت ،تعییـن ،حفـظ ،بازیابـی و پیشـرفت در
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معلومـات از منابـع گسـترده را داشـته باشـند.
• سـازماندهی ،تحلیـل ،ترکیـب ،ارزیابی واسـتفاده
معلومـات را در وقـت و زمـان آن انجـام داده بتوانند.
• معلومـات را بهصـورت شـفاف ،علمـی ،مختصر و
بـه صورت درسـت اسـتفاده بتوانند.
• تشـخیص ،توضیـح و تعبیر نقـاط مختلف نظریات
و واقعیتهـا را بـا تفکر درسـت انجـام داده بتوانند.
• اسـتفاده از سـاحه بازیابـی معلومـات و رونـد
معلوماتـی تکنالـوژی بـه صـورت مطمئـن و شایسـته در
خـود نهادینـه سـازند.

مهارتهای حل مشکالت

شاگردان باید:
• تفکر عمیق ،مبتکرانه و خالقانه داشته باشند.
• تمریـن نمودن تصورات ،پیـش قدمی و تغییرپذیری
را کسب نمایند.
• تشـخیص ،توضیـح و تعریف دوباره یک مشـکل را
بازتـاب داده بتوانند.
• تحلیـل مشـکالت را از راههـا و شـیوههای گوناگون
تأمین کـرده بتوانند.
• ایجاد تماس و روابط را تقویت کرده بتوانند.
• تحقیق،کشـف ،تولیـد و توسـعه نظریـات را ایجـاد
کـرده بتوانند.
• امتحـان نمـودن نظریـات و راهحلهـا و ایجـاد
تصمیـم بـه اسـاس تجـارب و شـواهد تاییـدی را داشـته
باشـند.
• ارزیابی جریانات و راهحلها را انجام داده بتوانند.

مهارتهای اداری فردی و رقابتی

شاگردان باید:
• ایجـاد خـود ارزیابـی و دسـتیافتن بـه اهـداف
مشـخص تحققپذیـر را تقویـت داده بتواننـد.
• استفاده مؤثر از وقت را داشته باشند.
• فهمانـدن بهصـورت مبتکرانـه ،متعهدانـه ،مـداوم و
جرأتمندانـه را اسـتمرار بخشـند.

• اهـداف سـاختاری را جهـت تغییـر دادن فشـارها و
مبـارزات را توسـعه داده بتواننـد.
• مهارتهـای ارزیابـی فـردی و مدافعـه خـود را
توسـعه داده بتواننـد.
• رسـیدن بـه نظمهـای فـردی و اخذ مسـؤلیتها در
راسـتای فعالیتهـا و تصامیـم فـردی را در خـود پـرورش
داده بتوانند.
• ارزشهـای فردی و رشـد و اسـتعدادهای شـخصی
را توسـعه بدهند.
• اخـذ مسـؤلیتهای بیشـتر در مـورد صحـت و
سلامتی فـردی کـه توسـعه مهارتهـای حفاظت بـدن از
آسـیبپذیری اسـت را بـر خـود الزم گیرنـد.
ً
• مهارتهـای زندگـی روزمـره وسـیع مثلا:
مسـائل خانوادگـی ،اقتصـادی ،مصرفـی ،ترانسـپورتی و
مهارتهـای تنظیـم خانوادگـی را توسـعه دهنـد.

مهارتهای اجتماعی و همکاری

شاگردان باید :
• مهـارت روابـط خـوب بـا دیگـران وکار مشـترک
جهـت رسـیدن بـه هـدف مـورد نظـر را کسـب نماینـد.
• اخـذ مسـؤلیتها بحیـث عضـوی از گـروه در
فعالیتهـا را بـر عهـده گرفتـه بتواننـد.
• اشـتراک مناسـب در نهادهای فرهنگـی و اجتماعی
را جـزو کارهای مهـم خود فـرض نمایند.
• آموختـن جهـت تشـخیص ،تحلیـل و واکنـش
مناسـب در مقابـل رفتـار و اعمـال تبعیضآمیـز را دریافت
کنند .
• تصدیـق نمـودن تفاوتهـای فـردی و ابـراز احتـرام
بـه حقـوق تمـام مردم را داشـته باشـند.
• مـورد توجـه قرارگرفتـن دیگـران از طریـق
قابلیتهایـی ماننـد :صداقـت ،اعتمـاد و درسـتی ،نیکی،
پشـتکار ،تحمـل ،مهمـان نـوازی و سـخاوت را در خـود
پـرورش دهنـد.
• احسـاس مسـؤلیتها بـرای بهتـر زیسـتن دیگران و
بـرای محیط زیسـت را انکشـاف بدهند.

• اشـتراک مؤثـر منحیـث شـهروندی با مسـؤلیت در
جامعـه انجـام داده بتوانند.
• توسـعه توانایـی جهـت گفتگـو و رسـیدن بـه توافق
عمومـی را کسـب نمایند.

مهارتهای فیزیکی

شاگردان باید:
• انکشـاف صحـت و سلامتی فـردی از طریـق
رژ یـم غـذای صحـی را تقویـت کننـد.
تمرینـات منظـم و ِ
• مهارتهـای متحرک ،غیرمتحرک و فعالیت دسـتی
را انکشاف بدهند.
• مهارتهـای اساسـی ماننـد کمکهـای اولیـه را
توسـعه بدهنـد.
• مهارتهـای اختصاصـی ماننـد ورزشـی ،تفریحی
و فعالیتهـای فرهنگـی را توسـعه بدهند.
• طـرز اسـتفاده از وسـایل و لـوازم بهصـورت مصون
و مؤثـر را آموختـه و گسـترش بدهند.
• مهارتهـای اسـتراحت خود را شناسـایی و توسـعه
دهند.

مهارتهای کار و مطالعه

شاگردان باید:
• کار مؤثـر هـم بهصـورت انفـرادی و در گروههـا را
تقویـت داده بتوانند.
• تجـارب آموزشـی ،فرهنگـی و شـیوههای بهتـر
آموزشـی را گسـترش بدهنـد.
• مسـؤلیت بیشـتر جهـت آمـوزش و کار فـردی را بـه
عهـده گرفتـه و توسـعه دهند.
• مهـارت جهـت ادامـه آمـوزش در طـول زندگـی را
جهـت رسـیدن بـه زندگی مرفـه را کسـب و توسـعه دهند.

منابع:

نصاب تعلیمی زیالند جدید
نصاب تعلیمی انگلستان
مطالعات و تحقیقات نویسنده
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څـه ډول زده کــړې تـه اړتیـاده؟
رسمولف فیض الله فائیز

لـه شـکه پرتـه چـې د هـرې ټولنـې د پرمختګ لـوی المل
زده کـړه  ،ښـوونه او روزنـه ده.
تجربـو ثابتـه کـړې ده چـې د يـوې ټولنې د ښـوونې او
روزنـې ډول د هغـوی د ژونـد پـه تاریـخ کـې د هغـوی د
پرمختـګ او یـا هم د وروسـته پاتې والې المل شـوی دی.
هغـه ټولنـه پرمـخ تللـې ده چـې د ښـوونې او روزنـې
پرمـخ تللـی سیسـتم ولـري او چارواکـې یـې زړه سـوانده
او خپلـې دنـدې او خپـل ولـس تـه ځانونـه مسـوول وګڼې
او کـه د ښـوونې او روزنـې سیسـتم يـې خـراب او د هیـواد
د راتلونکـې نسـل ښـوونې او روزنـې تـه سـمه پاملرنـه ونه
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کـړي نـو بیـا بـه راتلونکـې ټولنـه او د هیـواد خلک لـه ګڼو
سـتونزو او وروسـته پاتـې والې سـره مـخ وي.
د هـر ملت او هیـواد د پرمختګ او سـوکالۍ لپاره او د
سـتونزو د لـه منځـه وړلو او خپلـو لوړو موخو ته د رسـېدلو
لپـاره زده کـړه او سـمه ښـوونه او روزنه ښـه وسـیله ده ،کوم
چـې د اسلام مقـدس دیـن اود اللـه تعالـی رسـول صلـی
اللـه علیـه وسـلم د پوهې او تعلیـم د اهمیت پـه اړه ۱۴۰۰
کالـه پخـوا ډېرې ارزښـتناکې الرښـوونې کړې دي.
د اوسـنۍ نـړۍ چټـک پرمختـګ د یـوې ښـې او
منظمـې ښـوونې او روزنې د سیسـتم شـته والی ښـيي یا دا
چـې د سـاینس او تکنالـوژۍ په خوا کـې دا دومـره پراختیا
او پرمختیـا د سـمې او مناسـبې ښـوونې او روزنې لـه برکته
دی.
پـه اوسـني وخت کـې د ښـوونې او رزونې پـه وړاندې
لـوی خنـډ د یوکـره او ازمایـل شـوي تعلیمـي نصـاب نـه
شـتون دی،د اوسـني ښـوونیز نظـام بدلـول په یـوه کار آمد
یـا کاربـردي او موثـر نظـام باندې ډیـر مهـم دی او ډېر کار
او کوښـښ تـه اړتیـا لري.
پـه  ۱۹۵۹میلادي کې د فرانسـې په هیـواد کې ځوان
نسـل سـتر الریونونـه وکـړل او د خپـل هیـواد پـه چارواکو
يـې فشـار را ووړ تـر څـو د ښـوونې او روزنـې پـه سیسـتم

کـې بدلـون را ولي او سـرچینه يـې د پوهنتونونو د اسـتادانو
وړاندیزونـه وو چـې دهیـواد چارواکو ته يې د ښـوونیز نظام
دبدلـون لپـاره کـړې وو؛ خـو حکومـت ور بانـدې چنـدان
غـوږ نـه و ګرولی،تـر څـو د دغـو الریونونـو پـه پایلـه کـې
حکومـت مجبور شـو د ښـوونیز نظـام د بدلـون او اصالح
لپـاره نـوي قوانیـن را منځ تـه کړي.
د شـلمې پېـړۍ په وروسـتیو کې نړیوال پوه شـول چې
نشـي کېـدای ښـوونه او روزنـه د ژونـد لـه واقعیتونـو څخه
لـري پاتـې شـي،چې په پایلـه کې يـې د ښـوونې او روزنې
نـوی نظـام را منـځ ته کـړ او ښـوونکی يې د دې نظـام مهم
اړخ وبالـه  ،بیايـې پـه محتـوا کـې د بدلـون سـره سـم د
ښـوونکې نقـش او رول تـه ډېـر اهمیـت ورکړ.د ښـوونکې
د تربيـې او د تدریـس د ښـو او مناسـبو میتودونـو د تقویـې
لپـاره یـې ډېر وخـت ورکړ او هغـوی ته د بیا بیـا زده کړو او
تجربـو شـریکولو پـه چانس بانـدې ټینګار وشـو.
پـه ښـوونیز نصـاب او د کتابونـو پـه محتواکـې
بدلـون راوسـتل او د پوهـې او معلوماتـو د منابعـو
زیاتوالـی لکه:مجلې،کتابتونونه،رادیویـي او تلویزیونـي
پروګرامونه،کمپیوټـر او نـورو را منـځ کېـدل دا ټـول لـه
ټولنې،اقتصاد،فرهنـګ او همدارنګـه لـه بهرنۍ نړۍ سـره د
علـم او پوهـې د پیونـد او اړیکـو د ال نـژدې والـې سـبب
شـوي دي.
دولـت د ټولنـې د راتلونکـې نسـل د ښـوونې او روزنې
پـه برخه کـې ډېـر مسـؤولیتونه او دنـدې لري چـې د ځینو
يې پـه النـدې ډول یادونـه کوو.
 ښـوونه او روزنـه د ټولنـې د هـر فـرد حـق دی اودولتونـه مجبـور او مکلـف دي چـې د ټولنـې د افـرادو دغه
حـق هر یـوه تـه ورسـوي.
 د ټولنـې د غـړو د ښـه ژوندانـه لپـاره د زده کـړي پـهکميـت او کیفيـت دواړو خـواوو پـه پراختیا بانـدې پانګونه
تـر څـو باکیفیتـه او د اړتیـا سـره سـمه زده کـړه وشـي او د
ټولنـې هـر غـړی نـه یواځـې دا چـې د نـورو د اوږو بـار نـه
شـي بلکـې یـو خدمتـګار او د ټولنـې د پرمختـګ لپـاره
مالتړلـی و اوسـي.
 -دخپلـو اوالدونـو پـه ښـوونه او روزنـه کـې د کورنیو

لـه حـق څخه دفـاع او مالتړ،نظـارت او په ټولنـه کې له هر
ډول اخالقـي او ټولنیـز انحراف څخـه مخنیوی.
 د هـر ډول جنسـیتي،قومي،ژبني او نـورو تعصبونـواو تبعیضونـو څخـه مخنیـوی او د زده کـړي پـه ډګـر کې د
عدالـت را منـځ تـه کول.
 د مناسـب موثر او ګټورښـوونیز نصاب،سیاسـت اوپالیسـي را منـځ تـه کول.
 پـه ښـوونه او روزنه کـې د خلکو د پراخـې ونډې اوبرخـې اخیسـتنې رامنځ تـه کول.
پـه اوسـني عصـر کـې دزده کـړې معنـا د هرچـا لپاره
مـادام العمـره زدکـړه ده  ،د اوسـنۍ او نـوې زده کـړې
موخـې :د پوهـې الس تـه راوړل،د هـوښ پیاوړتیـا یـا
پـرورش،د اسـتعداد پراخول او ځواکمنتیا،ځـان پېژندنه ،او
لـه خپـل اسـتعداد څخه خبرتیـا،د خپـلذهن دخلاق او
لـه تخیـل څخـه ډک ځـواک پـه کار اچـول ،پـه نامطلوبو
انګېـزو برالسـی،د مسـؤالنه نقـش او رول سـرته رسـول او
ځینـې نـورې دي.
د زده کـړي او ښـوونې او روزنې د سـتراتیژي په ټاکلو
کـې بایـد د خلکـو او ټولنـې ونـډه ډېـره شـي،دهغوی لـه
امکاناتـو څخـه ګټـه واخیسـتل شي،داسـې شـرایط را منځ
تـه شـي چـې د ټولنـې هـر د فکـر څښـتن،پوهان او مخور
خلـک د ټولنـې پـه پرمختـګ او د ښـوونې او روزنـې پـه
پراختیـا او پرمختیـا کـې ګـډون وکـړي ،چـې پـه دې توګه
د ټولنـې هـر غـړی د ښـوونې او روزنـې د موخـو د الس ته
راوړلـو پـه الر کـې برخه واخلـي او یو مناسـب چاپېریال را
منـځ تـه کړي.
د دې لپـاره چـې ښـوونیز نصـاب د هرچـا خـوښ
شـي،تر بېځایـه انتقادونو الندې را نه شـي ،د ښـه تطبیق او
بریالیتـوب چانـس يـې ډېر شـي ،اړینـه ده چې د ښـوونیز
نصـاب هـر ډول طـرح د ټولنـې لـه بېلا بېلـو پرګنـو سـره
شـریکه شـي او دهغوی نظر واخیسـتل شـي  ،په تیروکلونو
کـې کله چې ښـوونیز نصاب طرح شـو د پارلمـان له دواړو
مجلسـونو،د پوهنتونونو له اسـتادانو او د ټولنـې له بېلو،بېلو
اسـتاذو سـره شـریک شـو،هیله ده پـه راتلونکې کـې هم دا
کار وشـي.تر څـو پورې چـې دهر ښـوونیز نصـاب ارزونه
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و نـه شـي،بیا بیـا کتنـه يـې و نـه شـي او د کیفیـت کنترول
يـې و نـه شـي،نه یواځـې دا چـې د پرمختګ سـبب به ونه
ګرځـي بلکـې بـاور بـه ور بانـدې لـږ شـي او د یـوه مثبت
بدلـون سـبب به نه شـي.
بلـه مهمـه خبـره د مسـلکي ښـوونکو ده،ځکـه د
ښـوونې او روزنـې یـو مهـم اړخ انسـاني سـرچینې دي،د
هـرې ټولنـې د پرمختـګ یـو لوی المل هـم انسـاني منابع
او لـه هغـوی څخه د کار اخیسـتنې څرنګوالـی دی ،تر څو
چـې ارزیابـي شـوي او تعلیـم او تحصیـل کړي ښـوونکې
پـه چـارو و نـه ګمـارل شـي او هغـوی هم پـه خپـل وار او
پـه لـوړه روحیـه او مسـوولیت پذیرۍ سـره دنده پـه مخ بو
نـه ځـي ،که هـر څومـره ښـه او پرمختللی ښـوونیز نصاب
ولـرو بیـا بـه هـم چنـدان ښـه پایلـه الس تـه را نـه وړو،د
تعلیـم او تحصیـل سـندونه ډېـرو خلکو تر السـه کړي خو
کلـه چـې په عمـل کـې لیـدل کیـږي،د ښـوونې او روزنې
او زده کـړي او تدریـس چـارې پـه ډیـرو سـیمو کـې پڅې
روانـې دي،حتـی پـه مرکـز کـې ښـوونکې د درسـي پلان
پـه جوړولـو نـه پوهیـږې یـا دا چـې اهمیـت نه ورکـوي او
ټولګـې ته د درسـي پالن لـه تیارولو پرته داخلیږي،درسـي
پلان خـو ال پـه ځـای پرېـږده چـې د رشـتې او مسـلک
خلاف مضمـون درس ورکـوي او حتـی پخپله بـه یې ۱۲
ټولګـی نـه وي لوسـتلی خـو  ۱۲ټولګـې تـه درس ورکوي.
کـه د نـورو هیوادونـو د ښـوونې او روزنـې حالـت تـه
وګـورو او بیـا د خپـل هیـواد حـال وګـورو ډیـر توپیرونـه
بـه پکـې و وینـو،دوه کالـه پخـوا مـا پخپلـه د جورجیـا یـا
ګورجسـتان هیـواد لـه څـو ښـوونځیو څخـه لیدنـه وکـړه،
د هغـوی پـه هـر ټولګـې کـې بـه دوه دوه ښـوونکې پـه یوه
وخـت والړوو،لـه لیسـانس څخـه کښـته معلـم يـې نـه
درلـود ،پـه سـلو کـې تـر شـپېته يې ډېـر ښـوونکې ماسـتر
وو،متاسـفانه چـې زمـوږ پـه هیـواد کـې د ښـوونکې پاکې
دنـدې او د ښـوونکې لـوړ مقـام تـه تش په یوه شـعار سـره
ارزښـت ورکـول کېـږې نـه واقعـي ارزښـت،ځکه نـو نـه
ښـوونکې پـه لـوړه انګېزه دنده سـرته رسـوي او نه زړه ښـه
کـوي او نـه هغـه لـه  ۱۲ټولګـې څخه فـارغ شـوي چې د
کانکـور ازموینـه ورکوي ،نه غـواړي چې پـه راتلونکې کې
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ښـوونکی شـي،ځکه د ښـوونکې اقتصـادي سـتونزې هـر
څـوک وینې،نـه چنـدان معـاش ور کـول کیږی نه کـوم بل
امتیـاز پـه پایلـه کې د ښـوونکې په توګه دنده سـرته رسـول
یـوه د مجبوریـت دنـده ده؛ نـو پـه داسـې حـال کـې دښـو
پایلـوالس تـه راوړلـو او موخـو تـه د رسـېدلو لپـاره څنګـه
امیـدوار و اوسـو؟
د ښـوونې او روزنـې لـه چـارو څخـه دوامداره او سـم
نظـارت ډیـر اړیـن دی خـو تـر کومـه ځایـه چـې لیـدل
کیـږی زمـوږ د ښـوونې او روزنـي لـه چـارو څخـه چندان
نظـارت نـه کیـږي ،چـې پـه خپل ځـای یـوه لویه سـتونزه
ده کـه هرڅومـره ښـه ښـوونیز نصـاب ولـرو؛ خو مناسـب
نظـارت ور څخـه و نـه شـي بیا هم ویالی شـو چـې موخو
تـه بـه د رسـېدلو الر ډېـره اوږده او لـه سـتونزو ډکـه وي،په
اوس وخـت کـې خـو نظـارت د نظـارت پـه ډول نـه بلکې
د تفتیـش پـه ډول کیـږي  ،ځکـه ډېـری د نظـارت غـړي د
حاضـري او ترقـي تعلیـم چیرتـه دی او څنګـه دی په برخه
کـې وخـت تیروي نـه دا چې وګـوري او معلومـه کړي چې
د لوسـت او تدریـس کیفیـت او کمیـت پـه څـه حـال کې
دی او د شـته سـتونزو د حـل الرې کومـې دي.
نـن ورځ پـه نړیوالـه کچـه د اخالقو،پوهـې او
معرفـت،درک او مهارتونـو پـه روزنـه بانـدې ډېـر تاکیـد
کیږي،نـو اړینـه ده چې زده کوونکې داسـې تربیه شـي چې
پـه خپلـې وړې ټولنـې او لویـه نړیواله ټولنه کې سـم سـوله
ييـز او د اسلام د مقدس دین له الرښـوونو او اخالقو سـره
سـم ژونـد وکړای شـي.
ښـوونه او روزنـه بایـد زمـوږ د زده کوونکـو دینـي
او ملـي هویـت غښـتلی کـړي پـه داسـې ډول چـې زمـوږ
زده کوونکـې پـه خپـل اسلامیت او افغانیـت بانـدې فخر
وکـړي او ننګـه يـې وکـړي.
د دولتـي او شـخصي ښـوونځیو او پوهنتونونـو تر منځ
انـډول او د موخـو یو شـانته والی بله مهمـه موضوع ده چې
دولـت باید ورتـه اړینه پاملرنـه وکړي.ښـوونیز نصابونه يې
بایـد د لوړو زده کـړو او پوهنې وزارتونو له خـوا په دوامداره
توګـه وکتل شي،هسـې نه چـې د زده کوونکـو او محصلینو
پیسـې هـم مصـرف شـي او سـبا ورځ خـدای مکـړه پایلـه

يـې د بیسـوادو یا لـه خپل ملي او اسلامي هویـت څخه د
ناخبـرو افرادو فراغت شـي.
زده کـړه او ښـوونه او روزنـه بایـد ،د مـادام العمـر زده
کـړو او مطالعـې ځواک غښـتلی کړي،په اوسـنۍ نړۍ کې
چـې سـاینس اوتکنالـوژي پـه چټکۍ سـره پر مـخ درومي
اړینـه ده چـې پـه زده کوونکـو کـې د ډول،ډول زده کـړو
اسـتعدادونه او ظرفیتونـه و روزل شـي.
زده کوونکـو تـه پـه هـر عمـر کـې د هغـوی د عمر او
اسـتعدادونو د رشـد او پرمختیـا سـره سـم بایـد د زده کـړو
زمینه،وسـایل او امکانـات ور تـه تیـار کـړل شـي،که هغه
انټرنيـت وي کـه اخبـار او مجلې یـا اضافي ټولګـې وي ،یا
د حرفـي زده کـړه او د زده کـړو او معلوماتـو الس ته راوړلو
نـور ځایونه یـا هرڅه.
ښـوونه او روزنـه باید دزده کوونکـو د انتقادي فکرکولو
او د مسـألې د حـل الرو چـارو لټولـو ځواک غښـتلی کړي
او دې تـه ډیـره پاملرنـه وکـړي ،يواځـې د پوهـې او ځینـو
حقایقـو په رسـولو باندې بسـنه و نه شـي،له شـته فرصتونو
څخـه د مناسـبې او اړتیـا سـره سـمې زده کـړې لپـاره ګټـه
واخسـتل شي.
د راتلونکـې نسـل د ښـې ښـوونې او روزنـې پـه برخه
کـې نه یواځـې د پوهنـې وزارت مسـؤول وګڼل شـي بلکې
د مخابراتـو او معلوماتـي تکنالـوژۍ وزارت او ټـول دولتـي
او نـا دولتـي تلویزیونونـه او رادیوګانـې بایـد مناسـبه برخه
واخلـي،د بې ګټـې سـریالونو او حتی ډېری ګمـراه کوونکو
سـریالونو پـه ځـای بایـد ښـوونې او روزنـې ته ډيـر وخت
ورکـړ شـي.دولت بایـد یـاد ارګانونـه تـر کلـک نظـارت
النـدې ونیسـي او د ښـوونې او روزنـې پـه برخـه کـې يـې
ونـډې ا خیسـتلو تـه وهڅوي.
پـه اوسـنې وخت کـې کمپیوټر او د هغه په وسـیله زده
کـړو تـه ډیـر اهمیت ورکـول کیـږي،؛ خوله بـده مرغه چې
زمـوږ د ښـوونې او روزنې په سیسـتم کـې ډېره لـږه پاملرنه
و رتـه شـوې ده،کـه ځینـو ښـوونځیو تـه کمپیوټـر ورکـول
شـوی هـم وي ،خـو دهغـوی یـا برښـنا نـه وي او یايي هم
ښـوونکی نـه وي،په هر حـال دا موضوع باید جـدي ونیول
شـي او ډیـره پاملرنه ورته وشـي.

په اوسـني وخت کـه څه هم د ملت،هیـواد او خاورې
د خواخـوږي محتـرم جمهـور رئیس صاحب دالرښـوونې
سـره سـم باید ښـوونیز نصـاب کاربـردي بڼه خپلـه کړي،د
کار د بـازار سـره سـم زده کوونکـې وروزل شـي ؛ خـو دې
موخـې تـه د رسـیدلو اوږده الره ال په مخکې ده او تر اوسـه
پـورې دومره محسـوس بدلـون او پرمختګ ندی شـوی.
کـه څـه هم د طالبانـو د حکومت لـه را پرځېدلو څخه
را پـه دې خـوا د ښـونیز نصـاب د سـمون او اصلاح په الر
کـې ډېـر کار او پرمختـګ شـوی دی،کـه پخواني ښـوونیز
نصابونـه او اوسـنی ښـوونیز نصـاب سـره پرتله کـړو خورا
ډیـر توپیـر پکې راغلی دی مګـر زموږ د ټولنـې د اړتیاوو او
دکار دبـازار غوښـتنو تـه ال هـم ځواب نشـي ویالی.
کـه غـواړو چـې هیـواد مـو پـه خپلـو پښـو و
درېږي،راتلونکـی نسـل مـو پـه نړیـوال او سـیمه ییـز ډګـر
کـې فعـال او جوړوونکـی رول ولـري نـو د ښـوونې او
روزنـې په برخـه کې ډېـرې پانګونې تـه اړتیا ده ،ښـوونکې
د ښـه تدریـس پـه موخـه ښـه و روزل شـي،د هغـوی پـه
حـق کـې له پـوره عدالت څخه کار واخیسـتل شـي،دژوند
چـارو د پرمـخ بیولـو او اقتصادي سـتونزو د لـه منځه وړلو
پـه اړه يـې مناسـبې الرې چـارې ولټولې شـي ،مدیریت ته
يـې پـوره پاملرنه وشـي ،که چېرته ښـوونکو ته پـوره پاملرنه
و نشـي نوراتلونکـی نسـل بـه مـو د ناپوهـۍ پـه ګردابونـو
کـې الهـو کـړی وي،همـدا ښـوونکي دي چـې د ټولنـې د
راتلونکـې روښـانتیا څراغونـه يـې پـه الس کـې دي ،کـه د
دوي پاکـې دنـدې ته هغسـې چـې اړینه ده پاملرنه ونشـي
نـو د راتلونکـي نسـل ژونـد او سرنوشـت بـه مـو پـه لـوی
الس د جهـل پـه تـور تـم کـې غوځولـی وي.
دا هـم اړینـه ده چـې پـه تلـوار او لـه سـر سـري تغییر
او بدلـون څخـه ځـان وسـاتو او داسـې اصالحـات باید را
منـځ تـه کـړو چـې درد دوا کـړي او دا کارونه د اللـه تعالی
د رضـا خپلولـو او د هیـواد او خلکو او راتلونکې نسـل ته د
خدمـت پـه موخـه وکړو ،نـه د خپل نـوم لوړولو او شـهرت
الس تـه راوړلـو لپـاره د پورتنیـو موخـو د الس تـه راوړلـو
لپـاره دې تـه هـم ډېره اړتیـا لیدل کېـږي چـې کار اهل کار
ته وسـپارل شـي.
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معاون رسمولف سید حبیبالله ولیزاده

چکیده

آمـوزش انفـرادی روشهای مختلف در یادگیری شـاگردان
اسـت که بعضی از شـاگردان به تنهایـی تحتنظر معلم به
فعالیـت درسـی میپردازنـد ،مطالبـی بیشـتری میآموزند
و بیـن شـاگردان نمـره خـوب میگیرنـد .همچنـان در
مـورد آمـوزش فـرد بـا فـرد ،گروههـای کوچـک ،آمـوزش
برنامهیـی و مهمتـر از همـه رویارویـی معلـم و شـاگرد و
طـرز برخـورد در موفقیت درسـی شـاگردان و مهارتهای
آموزشـی بیشـتر بـرای پیشـرفت یادگیـری کمـک میکند.
واژههـای کلیـدی :آمـوزش انفـرادی ،روش آزاد
و انسـانی ،مهارتهـای آمـوزش ،توصیـف برنامههـای
آموزشـی.

مقدمه:

آمـوزش انفـرادی بـا توجـه بـه امکانـات و شـرایط،
بـه روشهـای مختلفـی تقسـیم میشـود .هـرگاه دانـش
روانشناسـی تربیتـی بـر اسـاس ارزشهـای اخالقـی،
فرهنگی ،مذهبی و انسـانی استوار شـود و محتوای فرهنگ
ملـی مـا را بـه خـود بگیـرد و بـا وضـع و حـال مخاطبـان
تعلیـم و تربیـت و مقتضیـات زندگـی در افغانسـتان
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هماهنـگ شـود ،دانـش رهایی بخـش برای نظـام تعلیم
و تربیـت در کشـور محسـوب میگـردد .بـا تأسـف هر
سـه جنبـهی مذکـور یعنـی بنیادهـای دانـش ،محتـوا و
تناسـب علمـی ایـن دانـش رهاییبخـش ،هنـوز گرفتار
درک ،دریافتهـا و روشهـای تقلیـدی و محدودنگـر
اسـت و نتوانسـته در جایـگاه رفـع خـود در نظـام تعلیم
ت افغانسـتان اسـتقرار یابـد .مشـکالت تعلیـم و
و تربیـ 
تربیـت در کشـور مـا ،منحصـر بـه ضعفهـای دانـش
علـوم تربیتـی و روانشناسـی تربیتـی نیسـت .مکاتـب
و دیگـر مراکـز آموزشـی و تربیتـی مـا نیـز از جملـه بـه
دالیـل مذکـور ،از چنان کیفیتی کـه انتظـار آ نرا داریم،
برخـوردار نیسـتد.

هدف از تدریس انفرادی

عـدهی زیـادی از متخصصـان تعلیـم و تربیـت،
فراهـم آوردن شـرایطی کـه یادگیـری را بـرای کارآمـوز
ً
آسـان میکنـد را تدریـس نامیدهانـد .بنا گفتـه میتوانیم
کـه تدریـس یـک فعالیـت اسـت کـه بـر اسـاس هدف
خاصـی انجـام میگیـرد تـا تجربـه را آسـان و باعـث
تغییـر در شـاگرد شـود.

آموزش انفرادی
()Individual Instruction

بعضـی از شـاگردان در صنفهـای عمومـی و بـه
صـورت گروهـی بـا شـاگردان دیگـر چنـدان موفقیتـی
ندارنـد .اگـر بـه تنهایـی زیرنظـر معلـم یـا برنامـهی
ت درسـی بیشـتری
خاصـی به فعالیت بپردازند ،پیشـرف 
خواهند داشـت .این شـیوهی آموزشـی را روانشناسان،
آمـوزش انفـرادی نامیدهانـد .در واقـع آمـوزش انفرادی
بیانگـر ایـن واقعیـت اسـت کـه مـواد و موضوعـات
درسـی ،روشهـای آموزشـی ،زمان و مکان ،سـرعت و
مقـدار مطالـب درسـی همه بـرای یک شـاگرد یـا گروه
کوچکـی از شـاگردان بـا ویژگیهـای مشـترک بـه کار

میرونـد .در ایـن مبحـث بـه مـوارد مختلـف و مهـم
آمـوزش انفـرادی به اختصـار اشـاره میشـود ،اما پیش
از شـرح هـر کـدام از آنهـا الزم اسـت بـه چگونگـی
طـرح کلـر  The Keller Plannاشـاره شـود.
طـرح کلـر :در سـال  1968کلـر ،یکـی از
روانشناسـان رفتارگرایـی آمریـکا ،شـیوهی نوینـی را
در آمـوزش انفـرادی بـرای پوهنتونهـا و موسسـات
تحصیلات عالـی عرضـه کـرد کـه مـورد توجـه
روانشناسـان تربیتـی قـرار گرفـت .هـدف اصلـی ،این
بـود کـه هـر درس بـه  15تـا  30بخـش تقسـیم شـود.
وظیفـهی شـاگرد این اسـت تـا بـه مطالعهی هـر بخش
بپـردازد و پـس از فراگرفتـن آن امتحـان بدهـد .در
صـورت موفقیـت بـه بخش دیگـر بپـردازد و بخشها را
بـه ایـن گونـه بـه پایـان برسـاند و ویژگیهای ایـن طرح
بـه شـرح زیـر اسـت:
 -1همگامـی بـا فـرد :شـاگرد میتوانـد بـا نظـر
مسـاعد مسـئوالن و با سـرعتی کـه مایل اسـت درس را
بـه پایان برسـاند در حالی که کار او هیـچ گونه ارتباطی
بـه کار و نمـره شـاگردان دیگـر ندارد.
 -2ایجـاد ورزیدگـی :تـا شـاگرد نشـان ندهـد
کـه در زمینـهی خاصـی ورزیدگـی الزم را کسـب کرده
اسـت ،نمیتوانـد بـه مطلـب جدیـد بپردازد .شکسـت
در امتحـان هیچگونـه سـرزنش یـا مجازاتـی را بـرای
شـاگرد بـه دنبال نخواهد داشـت .در این رابطـه ارزیابی
کوچکـی پیشبینـی شـده و در صـورت ناکامـی در
نخسـتین امتحـان یادگیرنـده کوشـش تازهیـی بـرای
مطالعـه و امتحـان مجـدد آن بخـش بـه کار میبـرد و
آنقـدر بـه امتحـان و مطالعـهی مجـدد ادامـه میدهـد
تـا بتوانـد دسـتکم بـه  80تـا  90درصـد از سـواالت
امتحـان جـواب درسـت بدهـد.
 -3امتحـان خصوصـی :میتـوان از شـاگردان
بـا اسـتعداد بـرای کمـک بـه نوآمـوزان و حـل مسـائل
آنـان بهـره جسـت و دریافـت کـه نقـص ،کمبـود و
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دشـواریهای درسـی ایـن دسـته از شـاگردان در
چیسـت ؟
 -4راهنمایـی :بـرای بخشهای مختلف درسـی،
راهنمایـی الزم بـه عمـل آیـد ،اهـداف آموزشـی بـرای
مـوارد خـاص در نظر گرفته شـده و پیشـنهادهای عملی
مشـخص گردنـد ،منابـع موجـود معین و برنامـهی کار،
طرحهـا یـا آزمایشهـا توصیـف شـوند و نمونههایی از
امتحانـات مربـوط در اختیار شـاگردان قـرار گیرند.
 –5شـیوههای آمـوزش تکمیلـی :گاهـی
سـخنرانیها ،فیلمهـا ،تلوزیـون ،سلاید ،ویدیـو،
دیـد و بازدیدهـا ،سـیرعلمی و غیـره ،شـیوههای
ارزشـمندی بـرای تشـریح و تکمیـل بخشهـای
مختلـف برنامههـا بهشـمار میآینـد .حضـور در ایـن
ً
جلسـات معمـوال داوطلبانـه اسـت .طـرح کلـر را نظام
آموزشی شخصی شـده (Personalized System of
 )Instruction=PSIنیـز نامیدهانـد .اگـر بـه اصول این
ت تحصیلـی
طـرح بـه دقـت رفتـار شـود میـزان پیشـرف 
شـاگردان در مقایسـه بـا آمـوزش معمول سـنتی بسـیار
بـاال اسـت .در ایـن طـرح آنچـه که بیشـتر مـورد توجه
قـرار میگیـرد همگامـی شـاگرد بـا برنامـه اسـت و در
درجـهی دوم تعامـل و ارتباط مسـتقیم شـاگرد بـا معلم
اسـت.

روش آزاد و انسانی
()Open and Humanistic Method

روش آزاد و انسـانی بـا اصطالحهـای دیگـری نیـز
بـه کار رفتـه اسـت ،مانند :آمـوزش غیررسـمی ،فضای
بـاز تربیـت و آمـوزش یـا تحصیـل غیررسـمی .در واقع
روش بـاز انسـانی نتیجـهی مقالـهای تحقیقـی ناسـا
مرهیـل اسـت کـه نیـل()Neill,A.S.,Summerhill
پژوهشگـر معـروف در سـال  1960منتشـر سـاخت.
وی در ایـن مقالـه از فشـار ،رقابـت ،بیارتباطـی،
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دسـتهبندی و روشهـای غیرانسـانی در تعلیـم و تربیت
آن زمـان سـخن بـه میـان آورده و آنهـا را مـورد انتقـاد
شـدید قـرار داده اسـت .هـدف اصلـی در آمـوزش بـاز
انسـانی ایـن اسـت کـه یادگیرنده خـود بایـد تعیین کند
کـه چـه چیـز و چگونـه بایـد بیامـوزد و در ایـن زمینـه
معلـم چنـدان نقـش مهمـی بـه عهـده نـدارد بـه همین
دلیل اسـت که بعضـی از طرفداران روش باز انسـانی،
طـرح پالنهـا ،درس ،نظـارت معلـم ،حضـور اجباری
شـاگرد ،مراقبـت از امتحانـات و سـرانجام نمرههـای
امتحانـی شـاگردان را مـردود میشـمارند .روش آزاد
و انسـانی بـه نوعـی روش مباحثـه و روش آمـوزش
انفـرادی شـباهت دارد ،چـون انتخـاب موضـوع درس
حـق شـاگرد اسـت نه حـق معلـم .وقتـی چنیـن ترتیبی
برقـرار شـود میل بـه یادگیـری افزایش مییابـد .چنانچه
پارسـا( )1385از قـول کارل راجـرز( )1975میگوید:
شـاگردان میخواهنـد رشـد کننـد ،بـه واقعیتهـا
پـی ببرنـد و بدیـن وسـیله امیـد بـه تسـلط و ورزیدگـی
در آنـان ظهـور میکنـد .اهـداف تعلیـم و تربیـت بـاز
شـباهت زیـادی بـه اهـداف جنبـش پیـشرو(John
 )Deweyدارد کـه وی در نیمـه نخسـت قـرن بیسـتم
مطـرح نمـود .دیـوی بـا سـختگیریهای آموزشـی که
در آن زمـان موجود بـود مخالفت میکـرد و آنرا بیهوده
میدانسـت .در واقـع پـرورشکاران انسـانگرا ،ماننـد
کارل راجـرز ،مازلـو و دیگـران اصالحطلبانـی بودهانـد
کـه بـه نتایج انقلاب آموزشـی جان دیـوی ابـراز عالقه
میکردنـد .انسـانگرایان معتقدنـد کـه هـدف تعلیـم
و تربیـت آزاد میتوانـد فـرد را صاحـب درک ،خـود
انگیختـه ،مبتکـر ،دلشـاد ،متکـی بـه خـود و بیهراس
بـار آورد .معلمـی کـه بتوانـد چنیـن فضـا را در صنـف
بـه وجـود آورد میتوانـد مطمئن باشـد که بـرای جامعه
افـرادی را بـا همیـن ویژگیهـا پـرورش میدهـد.

اصول ناظر به تعلیم و تربیت انسانی

اصول پنجگانهی مهم و بنیادی ،روش آزاد
تعلیم و تربیه انسانی به شرح زیر است:
 -1خود رهبری( :)Self - directionنخسـتین
اصـل در تعلیـم و تربیـه آزاد و انسـانی خـود رهبـری
اسـت ،بدیـن معنـا که شـاگرد خود بایـد تعییـن کند که
چه چیـزی میخواهـد بیامـوزد .گودمـن(Goodman
 )1964.Pیکـی از طرفـداران ایـن نظریـه معتقد اسـت
تـا چیزی نیـاز ،میـل ،کنجـکاوی و تصور ذهنـی فرد را
ارضـاء نکنـد ،آموختـه نمیشـود و اگـر هـم چیزهایـی
بـه جـز اینهـا آموختـه شـوند زود فرامـوش میشـوند.
معلـم فقـط شـاگردان را در جهـت انجـام گرفتـن
خواستهایشـان آگاه سـازد و ایـن آگاهسـازی تنهـا بر
اثـر تقاضای شـاگرد باشـد .مختصر آنکه اصـل(آزادی
انتخـاب) و(عالقـه شـاگرد) اسـاس آموزش قـرار گیرد.
بـا ایـن همـه پژوهشهـای مختلـف نشـان دادهانـد که
روش آزاد تـا  13سـالگی تـا حـدودی خـوب و موثـر
اسـت ،امـا پـس از آن چنـدان موفقیتی نـدارد.
 -2میـل بـه چگونـه آموختـن :اصـل دوم در
تعلیـم و تربیـت انسـانی ایـن اسـت کـه مکاتـب بایـد
شـاگردانی را تربیـت کننـد کـه میـل بـه آموختـن دارند.
در واقـع وظیفـهی مکتـب ایجـاد محیطـی مشـخص و
روشـن بـرای شـاگردان اسـت .پارسـا( )1385توضیح
میدهـد کـه بـه عقیـدهی گاردنـر()Gardener, J.W
شـاگردان میخواهنـد بـه میل و سـبک خـود مطالب را
بیاموزنـد ،امـا وظیفـهی معلـم و مکتـب ایـن اسـت که
بـه شـاگردان یاری دهنـد تا بیاموزنـد چگونـه بیاموزند.
 -3خودسـنجی :سـومین اصـل در تعلیـم و
تربیـت آزاد و انسـانی خودسـنجی اسـت .طرفـداران
ایـن روش معتقدانـد کـه ارزیابـی بـه وسـیلهی معلمان
و مکاتـب بـه صـورت صنـف ،نمـره ،رتبـه و ماننـد
اینهـا مداخلـه در یادگیـری شـاگردان اسـت .ابزارهای
ارزیابـی ماننـد امتحان روش نامناسـبی اسـت .گالسـر

( )1969.Glasser,W.Lیکـی از طرفـداران روش
آزاد و انسـانی بـا امتحانهـای عینـی بـه مخالفـت
میپـردازد .بـه عقیـدهی وی سـواالت فقـط یک پاسـخ
درسـت دارنـد و شـاگردان بـرای پاسـخ دادن بـه آنهـا
بایـد مطالـب زیـادی را حفـظ کننـد .گالسـر(منحنی
ً
بههنجـار ارزیابـی) را کاملا نابههنجـار و غیرطبیعـی
قلمـداد میکنـد .زیـرا نمرههـای آن ،نـه بـه مهـارت یـا
شایسـتگی ،بلکه به مقایسـه بـا دیگران و حتـی گاهی با
شاگردان متفاوت وابسته اسـت .روانشناسان روش آزاد
و انسـانی را بهتریـن روش بـرای امتحـان و خودسـنجی
میداننـد ،بدیـن معنی که پیشـرفت درسـی شـاگردان را
هـر بـار با دفعـهی پیـش میسـنجد .مقایسـه و ارزیابی
آنـان بـا دیگـران به وسـیلهی نمـره ،تحقیـر شـاگردان و
تجـاوز آشـکار بـه حقـوق انسـانی آنان اسـت.
 - 4اهمیـت احسـاس :پـرورشکاران روش آزاد
و انسـانی بـه تفکیـک و جدا سـاختن مسـایل شـناختی
و عاطفـی اعتقـاد ندارنـد ،از ایـن جهـت مکاتـب باید
احسـاس و عواطف شـاگردان را مورد توجه قـرار دهند.
زیـرا بعضـی از روانشناسـان از طـرح مسـایل اساسـی
عاطفـی ماننـد عشـق و محبـت ،دوسـتی و رفاقت ،غم
و شـادی شـانه خالـی میکننـد .روانشناسـان انسـانی
برعکـس چنیـن پدیـده را مـورد بررسـی قـرار میدهنـد
و بـه ویـژه بـا شـیوههای کاربـردی و خشـک کامپیوتری
کـه بـه احسـاسهای شـخصی شـاگردان و بـه مسـایل
دامنگیـر انسـانی اهمیـت نمیدهنـد ،بـه مخالفـت
برمیخیزنـد .مـود ( )1970یکـی از روانشناسـان
انسـانی ،بیاعتنایـی بسـیاری از معلمـان را بـه مسـایل
عاطفـی شـاگردان تعـدی روانـی(Psychol gical
 )violenceنامیـده اسـت و تاکیـد میکنـد کـه بـه
مصـرف پیشـرفت علـم و دانـش نبایـد از حـل مسـایل
احساسـی ،هیجانـی رویایـی شـاگردان دوری جسـت.
 -5فقـدان تهدیـد :واپسـین اصـل در تعلیـم و
تربیـت انسـانی ایـن اسـت کـه وقتـی محیط آموزشـی
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عـاری از هـر گونـه تـرس و تهدیـدی باشـد مطالـب
آسـانتر و بـا معناتـر آموختـه میشـوند و در حافظـه نیز
بهتـر و بیشـتر دوام پیـدا میکننـد .ایـن اصـل حتـی از
اصـل عـدم دخالـت نمـره در پیشـرفت شـاگرد مهمتـر
اسـت .بـه اعتقـاد روانشناسـان روش آزاد ،بسـیاری
از شـاگردان در مکاتـب امـروزی تحقیـر ،مسـخره،
بـیارزش و بیاعتبـار میشـوند .پارسـا()1385
توضیـح میدهد کـه کارل راجرز( )1969معتقد اسـت
کـه ایـن گونه تهدیدها به شـخص شـاگرد و بـه تصوری
کـه او از خویشـتن دارد لطمـه میزنـد و در نتیجـه در
یادگیـری و پیشـرفتهای درسـی او اختلال بـه وجـود
میآورنـد .البتـه پیـش از همه ،شـاگردان کم اسـتعداد،
معلـول و عقبماندههـای محیطـی که باید با شـاگردان
برخـوردار بـه یک روش درس بخواننـد و امتحان بدهند
در معـرض تهدیدهـای روانـی قـرار میگیرنـد و وقتـی
مکتـب ،معلـم و برنامـه تهدیدآمیـز شـدند همـهی این
عوامل ناخوشـایند میشـوند که شـاگردان را از یادگیری
و پیشـرفت بـاز میدارنـد.

مهارتهای آموزش

بنجامیـن بلـوم ( )1963روانشـناس معـروف
امریکایـی ،طـراح اصلـی مهارتهـای آموزشـی اسـت
کـه اسـاس طـرح او بـه کاربـرد زمـان در مـواد درسـی
اسـتوار اسـت ،یعنـی زمانـی کـه بـرای گـذر از نادانـی
بـه دانایـی ،یـا از ناتوانـی به یـک مهـارت عملی صرف
میشـود .میـزان یادگیـری شـاگرد تابـع زمـان مجـاز
بـرای یادگیری تقسـیم بـر زمانی اسـت که شـاگرد برای
ً
یادگیـری الزم دارد .معلمـان غالبا برنامهی درسـی خود
را بـه شـکل یکنواخـت اجرا میکننـد و یـا نمیخواهند
تفاوتـی میـان شـاگردان قائل شـوند .شـاگردان دیرآموز
بـرای آموختن به زمـان زیادتری نیاز دارنـد ،چون چنین
زمانـی در اختیارشـان قـرار نمیگیـرد ،کـم میآموزنـد
و نمرههـای کـم میگیرنـد .امـا زودآمـوزان از زمـان
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حداکثـر بهـره را میبرنـد و مطالـب بیشـتری میآموزند
و نمرههـای خـوب و عالـی دریافـت میکننـد .کیفیـت
آمـوزش نیز در طـرح کارول مطـرح گردیده اسـت .اگر
نحـوهی اجـرای آمـوزش ضعیف باشـد شـاگردان برای
مطالعـه و یادگیـری وقت بیشـتری صـرف میکنند و اگر
سـطح آموزش بـاال باشـد شـاگردان وقت کمتـری را به
کار میبرنـد.
بلوم در سـال  1968در پیشبرد شـیوه (مهارتهای
آمـوزش) کمکهـای فراوانـی نمـود .بدیـن ترتیـب کـه
وقـت کافی ،انگیـزش و ادراک الزم و چگونگی آموزش
خـوب و موثـر را بـرای شـاگردان پیشبینـی کـرد .بـه
عقیـده بلوم بـا روش او فقط  5تا  10درصد از شـاگردان
نمیتواننـد نمرههـای خـوب ( )A,Bدریافـت کننـد.
امتحانـات کـه در حـدود زیـادی تشـخیصی هسـتند،
وسـیله سـنجش معلومـات در شـیوه آمـوزش به شـمار
میآیـد و اطالع از نتایج خیلی فوری اسـت .شـاگردانی
کـه شایسـتگی الزم را در سـطح آمـوزش نشـان ندهنـد
بیدرنـگ نسـخهی اصلاح خـود را دریافـت میکنند.
شـاگردانی کـه بـه سـبب دیرآمـوزی ،عقبماندگـی
درسـی داشـتند ،اینک با ایـن روش همه چیز بنـا به نیاز
و توانایـی آنـان تنظیـم و همگام میشـود .در شـیوههای
آمـوزش مهارتهـا بـه طـور کلی کوشـش میشـود که
بـا تکیـه بـر تدریس خصوصـی کیفیـت آمـوزش را باال
ببرنـد .در واقـع آموزش فرد بـا فرد ،سـازش و همکاری
بیشـتری را بـرای رفع نیازهـا و کمبودها فراهـم میآورد.
گروههـای کوچـک ،کتابهـای درسـی انتخابـی،
آمـوزش برنامهیـی و مهمتـر از همـه رویارویـی معلـم
و شـاگرد و برخـورد بـا مسـایل خـاص شـاگرد کمـک
ارزنـدهای بـرای درک و پیشـرفت میکنـد .بیـن طـرح
کلـر و آمـوزش مهارتهـا شـباهت زیادی وجـود دارد.
هـر دو روش از اطلاع نتایـج بهـره میگیرنـد کـه بـا
آمـوزش معمولـی مکاتـب تفاوت فـراوان دارنـد و هردو
بـه آمـوزش خصوصـی یـا انفـرادی متکـی میباشـند.

طرفـداران نظریـهی مهـارت بـا آزمایشهـای مختلـف
دریافتنـد کـه تعـداد شـاگردان موفـق بـا ایـن روش دو
برابـر آنهایـی اسـت کـه بـا روش معمولـی و سـنتی
تحصیـل میکننـد .حتـی جالـب اسـت بدانیـم وقتـی
ایـن روش را در مـورد شـاگردان بههنجـار ضعیف (بهره
هوشـی پایینتـر از )90بـه کار بردنـد معلـوم شـد کـه
میـزان موفقیت آنها نسـبت بـه همین گروه از شـاگردان
بـا روش آمـوزش معمولـی  58درصد بوده اسـت .بنا به
گزارش سـه تـن از روانشناسـان (Mauo, ST, Hunt,
 5 )1968 .R.C, and Tremmel, Fدرصـد از گـروه
گـواه و  65درصـد از گـروه آزمایشـی بـه شـیوه آموزش
مهارتهـا نمـره ممتـاز( )Aدر امتحاناتـی جمعـی بـه
دسـت آوردنـد .همـهی ایـن آزمایشهـا بیانگـر ایـن
واقعیتانـد کـه موفقیـت و پیشـرفت درسـی شـاگردان
و مهارتهـای آموزشـی خیلـی بیشـتر و چشـمگیرتر از
روشهای آموزشـی دیگراسـت.

روش آزاد و انسانی
()Open and Humanistic Method

روش آموزشـی بـا اصطالحهـای دیگـری نیـز
بـه کار رفتـه اسـت ،ماننـد :آمـوزش غیررسـمی،
فضـای بـاز تربیـت و آمـوزش بـاز انسـانی یـا تحصیل
غیررسـمی .در واقـع روش بـاز انسـانی نتیجـهی
مقالـهای تحقیقـی بـه ناسـامرهیل اسـت کـه نیـل
( )Summerhill,1960.Neill,A.Sپژوهشگـر
معـروف در سـال  1960منتشـر سـاخت وی در ایـن
مقالـه از فشـار ،رقابـت ،بیارتباطـی ،دسـتهبندی
و روشهـای غیرانسـانی در تعلیـم و تربیـه آن زمـان
سـخن بـه میـان آورده و آنهـا را مـورد انتقـاد شـدید
قـرار داده اسـت .هـدف اصلـی در آمـوزش باز انسـانی
ایـن اسـت کـه یادگیرنـده خـود بایـد تعییـن کنـد چـه
چیزهایـی و چگونـه بایـد بیامـوزد ،یعنـی در واقـع ایـن
شـاگرد اسـت کـه در امـر آموختـن خودمختـار اسـت

و در ایـن زمینـه معلـم چنـدان نقـش مهمـی بـه عهـده
نـدارد به همین مناسـبت اسـت که بعضـی از طرفداران
روش بـاز انسـانی ،مالکبنـدی برنامهها ،طـرح درس،
نظـارت معلـم ،حضـور اجبـاری شـاگرد ،مراقبـت از
امتحانـات و سـرانجام نمرههـای امتحانـی شـاگردان را
مـردود میشـمارند .روش آزاد و انسـانی در عمـل بـه
نوعـی ترکیـب روش مباحثـه و روش آمـوزش انفـرادی
شـباهت دارد ،امـا میکوشـد جایـگاه برتـر معلـم را بـه
درجـهی برابـر با شـاگرد تعدیل کنـد .انتخـاب موضوع
درس حـق شـاگرد اسـت نه حق معلـم یا طـراح برنامه.
اسـاس صنـف درسـی در روش آزاد و انسـانی بیانگـر
ایـن اعتقـاد اسـت کـه شـاگردان دارای گرایـش خـود
شـکوفایی هسـتند .معلـم بایـد کار خـود را بـر ایـن
گرایـش بنـا نهـد و صنف را بـه گونهای سـازمان دهد که
شـاگردان همواره بـا رویدادهای معنادار برخورد داشـته
باشـند .وقتـی چنین ترتیبی برقرار شـود میل بـه یادگیری
افزایـش مییابد و چنانچـه پارسـا( )1385از قول کارل
را جـرز ( )1975میگویـد :شـاگردان میخواهنـد
رشـد کننـد ،بـه واقعیتهـا پـی ببرنـد و بدیـن وسـیله
امیـد بـه تسـلط و ورزیدگـی در آنـان ظهـور میکنـد.
اهـداف تعلیـم و تربیه باز و انسـانی شـباهت فراوانی به
اهـداف جنبـش پیـشرو( )John Deweyدارد کـه وی
در نیمـهی نخسـت قـرن بیسـتم مطـرح نمود .دیـوی با
سـختگیریهای آموزشـی کـه در آن زمان مرسـوم بود
مخالفـت میکـرد و تمرینهـای صـرف و آرایشهـای
تربیتـی را زایـد و بیهـوده میدانسـت .در واقـع بایـد
گفـت پـرورشکاران انسـانگرا ،ماننـد کارل راجـرز،
مازلـو و دیگـران اصالحطلبانـی بودهانـد کـه بـه نتایـج
انقلاب آموزشـی جـان دیـوی ابـراز عالقـه میکردند.
انسـانگرایان معتقدنـد کـه هـدف تعلیـم و تربیـه بایـد
خـود شـکوفایی باشـد کـه بـه اسـتعداد خاصـی نیـاز
نـدارد ،بلکـه بـرای رشـد و پیشـرفت به محیط مسـاعد
و پذیـرا نیازمنـد اسـت .فقـط نـوع مشـخصی از آزادی
مجلۀ آموزشی-پژوهشی
سال اول ،دور اول ،شامرۀ مسلسل 5-4
جدی و دلو  1398خورشیدی

31

میتوانـد فـرد را صاحـب درک ،خودانگیختگی ،مبتکر،
دلشـاد ،متکـی بـه خـود و بیبیـم و هـراس بـار آورد.
معلمـی کـه بتوانـد چنیـن فضا یـا محیطـی را در صنف
بـه وجـود آورد میتوانـد مطمئن باشـد که بـرای جامعه
افـرادی را بـا همیـن ویژگیهـا پـرورش میدهـد.

آموزش برنامهای
()Programmed Instruction

سـکینر در سـال  1954در گـزارش تاریخـی خـود
بـه نـام علـم یادگیـری و هنـر تدریـس شـیوه تـازه را بـه
نـام ( آمـوزش برنامـه) پیشـنهاد کـرد ،در ایـن گـزارش
زیانهـای آموزش جـاری را در مکاتب امریکا برشـمرد
و راههایـی را تجویـز نمـود .به عقیـده او کمبـود عوامل
تقویتـی پیشـرفت تعلیـم و تربیـت و موفقیت شـاگردان
را دچـار وقفـه میکـرد ،بـه ویـژه آنکـه هیچگونـه رابطه
معقـول میـان محـرک و پاسـخ دیـده نمیشـود و امـر
تقویـت و تنبیه پـس از مدتی طوالنی انجـام میگرفت.
بـه نظـر او درمـان ایـن دردها فقط بـا آمـوزش برنامهای
امکانپذیـر بـود .در آمـوزش برنامـهای محتـوای درس
بایـد آن چنـان تنظیـم شـود کـه بـه اجـرای سـه هـدف
یـاری دهد.
 - 1وضعـی بـه وجـود آیـد کـه آموزش بـه صورت
فـردی یـا گروهـی کوچـک و بـا زمـان و سـرعتی کـه
شـاگردان مایـل هسـتند ،انجـام شـود.
 – 2فرصتهایـی فراهـم گردد تـا شـاگردان بتوانند
بـه گونـهای فعال بـه مواد درسـی پاسـخ دهند.
 - 3در مـورد صحـت و دقـت پاسـخها فراگشـت
مربـوط بـه طـور شایسـته ایجـاد شـود .ایـن فراگشـت
بیدرنـگ بایـد پـس از انجـام شـدن پاسـخ صـورت
پذیـرد.

توصیف برنامههای آموزشی

32

مجلۀ آموزشی-پژوهشی
سال اول ،دور اول ،شامرۀ مسلسل 5-4
جدی و دلو  1398خورشیدی

آمـوزش برنامـهای ممکـن اسـت بـه شـکلهای
مختلـف انجـام شـود .برنامـه آموزشـی میتوانـد
بـه صـورت کتـاب ،کتابچـه ،یـک دسـته ورق ،یـک
ماشـین سـاده یـا یـک دسـتگاه کامـل کامپیوتـری و
الکترونیکـی درآیـد .برنامـه بـه طـور کلـی از یـک
دسـته اجـزاء معلوماتـی به نـام چهارچـوب ()frames
سـازمان مییابـد تـا شـاگردان بتواننـد هرچنـد بـار کـه
بخواهنـد مطالعـه کننـد و پاسـخهای خـود را بـه شـیوه
خاصـی دریافـت کننـد .چهارچـوب بعـدی بـه طـرح
پرسـشهایی میپـردازد کـه پاسـخهای درسـت را
عرضـه میکنـد و با پاسـخهایی که شـاگرد به آنهـا داده
اسـت مقایسـه می شـود .گاهی هم به وسـیله یک رشته
چهارچوبهـای معینـی معـروف به شـاخه()Branch
کـم اصالحی برای شـاگردان فراهـم مـیآورد .اگر همه
شـاگردان بـه یـک شـیوه و ترتیـب تحصیـل و پیشـرفت
کننـد برنامـه را خطـی( )linear programاگـر بنـا
بـه چهارچـوب خاصـی اجـراء شـود آن را شـاخهای
( )Branched programمینامنـد .در دو دهـه اخیـر
آمـوزش برنامـهای در کانـون بحـث و مجادلههـای
فـراوان قـرار گرفتـه اسـت .در واقـع نباید تصـور کرد که
آمـوزش برنامـهای بتوانـد جـای معلـم را بگیـرد ،بلکـه
ابـزاری اسـت همچـون ابزارهای دیگـر آموزشـی که به
یـاری معلم میآید و به پیشـرفتهای درسـی شـاگردان
یـاری میدهـد .با وجـود نظرهـای مخالف ،امـروزه در
کشـورهای پیشـرفته صنعتـی بیـش از پیـش بـه کاربـرد
آمـوزش برنامـهای توجـه میشـود.

آموزش به کمک کامپیوتر

(Computer Assisted Instruction -
)CAI
آمـوزش بـه کمـک کامپیوتـر امـروز یکـی از
شـیوههای بـارز گسـترش و پیشـرفت آمـوزش برنامهای

بـه شـمار میآید کـه دارای مزایایی به شـرح زیر اسـت:
 -1اطالعـات مربـوط بـه پاسـخهای انفـرادی
شـاگرد را میتوانـد بیدرنـگ در پایان هـر درس از نظر
آمـاری به منظـور بازبینی بـرای معلم اندوختـه ،بازیابی
و عمـل کند.
 -2قـادر اسـت اطالعـات مربـوط بـه شـاگردان را
نیـز از لحـاظ جمعـی مـورد رسـیدگی قـرار دهد.
 -3تنهـا یـک دسـتگاه کامپیوتـر میتوانـد بـه کار
بسـیاری از شـاگردان را کـه هـزاران کیلومتـر از مرکـز
کامپیوتـر دور هسـتند ،رسـیدگی کنـد.
 -4کامپیوتـر میتوانـد اطالعـات مربـوط بـه دوره
زمانـی را بدسـت آورد کـه بـه اصطلاح روانشناسـان
میـان ظهـور محرک(مسـاله) و پاسـخ شـاگرد رخ
میدهـد.
 -5کامپیوتـر همچنیـن قادر اسـت با گوشـی تلفن
و صحنههـای تلوزیونـی مـواد آموزشـی را بـه صـورت
غیرکالمی(تصویـری) و سـمعی(مانند تلفـظ واژههـای
زبـان بیگانـه یـا نوتهـای موسـیقی) بـه شـاگرد عرضه
کنـد .بـه طـوری کـه مشـاهده میشـود ،آمـوزش بـه
کمـک کامپیوتر یـا( )CAIدارای مزایای بسـیار اسـت.
زیـرا آشـنایی و رفتـار بـا هر شـاگردی را بـرای بعضی از
مقاصـد آسـانتر میسـازد و حتـی میتوانـد نقـص کار
او را تعییـن کنـد و مقـدار و نـوع تمرینـی را کـه شـاگرد
نیـاز دارد مشـخص سـازد و معلـم را از دوره کـردن
درس و تصحیـح اوراق نمـره دادن رهایـی بخشـد .بـر
علاوه معلـم آرامتـر پیـش مـیرود و کمتـر در معـرض
عملکـرد متغیـر شـاگردان قـرار میگیـرد .در واقـع
آمـوزش بـه کمـک کامپیوتـر بـه جـز بعضـی مـوارد هر
موضوعـی را که پالن شـده باشـد میتوانـد تعلیم دهد.
محدودیتهـای( )CAIبیشـتر در آمـوزش زبانهـای
خارجـی و زبـان محـاوره و املای صحیـح بعضـی از
کلمههـا دیـده میشـود.

نتیجه:

تدریـس انفـرادی در کل تاثیـرات مثبتـی خـود را
دارد ،زیـرا دروس انفـرادی نسـبت بـه دروس جمعـی و
گروهـی تفـاوت بیشـتر در عرصـه یادگیـری شـاگردان
میگـذارد .چـون دروس انفـرادی در روان و بلنـد بـردن
دانـش ،اسـتعداد شـاگردان و یادگیرندگان بسـیار کمک
میکنـد .چنانچـه شـاگرد تلاش مـیورزد و میخواهد
بـه شـکل انفـرادی از معلـم چیزهـای بهتـر و خوبتـر
بیامـوزد ،موضـوع را کـه معلم به شـاگرد خود تشـریح و
توضیـح میکند ،شـاگرد آنرا خوب درک کـرده میتواند
و از آن فهـم عمیـق ،دقیـق و درسـت گرفتـه میتوانـد
نسـبت به شـاگردانی دیگر کـه در صنـف گروهی درس
میخواننـد و به هرگونه سـوالی و مشـکلی کـه در درس
ر بـرو شـود آزادانـه از معلـم خـود پرسـیده میتوانـد و
معلـم نیـز با داشـتن وقتـی کـه در اختیـار خـود دارد به
شـیوه بهتـر جـواب آ نرا در اختیار شـاگرد قـرار میدهد
تـا شـاگرد بهتـر یـاد بگیـرد و خوبتـر بیاموزد.

ماخذ:

 -1شعبانی حسن ،مهارتهای آموزشی و پرورشی
(روش ها و فنون تدریس) .انتشارات سمت سال 1371
ص  18الی 42
 -2صیف علی اکبر ،روانشناسی پرورشی،
انتشارات آگاه ص  25الی 33
 -3روانشناسی تربیتی ،جلد دوم ،مولف پوهاند
عبدالمنان «حقیار» سال  1395ص  19الی 28
 -4شعبانی ،حسن 1385 ،مهارتهای آموزشی
روشها و فنون تدریس تهران ،سمت .ص  80الی 93
 -5جمع آوری مواد آموزشی از انترنت.
 -6سـتانکزی ،دکتـور عبدالهادی ،مـواد مطالعاتی
اجباری ،سـال  1397صفحـات  120الی 195
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معاون مولف :ویدا بلوچ

مقدمه

شـاگردان مهمتریـن عنصـر در نظام تعلیـم و تربیت
هـر کشـوری محسـوب میشـوند؛ شـاد زیسـتن
برایشـان بـه انـدازه تغذیـه خـوب ،محبت کـردن و
حفاظتشـان اهمیـت دارد ،زیرا سلامت روحی و
روانـی ،فیزیکـی و جسـمانی آنها را تامیـن میکند
و ایـن اهمیـت در زمـان حـال بـرای شـاگردان
سـرزمین مـا کـه سـالها بـا محیطهـای جنـگزده
و مملـو از خشـونت مواجـه بودهانـد بـه قـدری
بیشـتر میشـود کـه نمیتـوان آن را بـا کلماتـی
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سـاده توصیف کـرد .براین اسـاس در نظام
آمـوزش و پـرورش افغانسـتان توجـه بـه
ایـن امـر مهـم از جملـه عواملی اسـت که
میتوانـد ایـن سـرمایه ملـی را برای رشـد
بهتـر و کیفـی آمـاده سـازد و ایـن مهـارت
از جملـه مهارتهـای رفتـاری اسـت کـه
در محیـط آموختـه میشـود نـه فقـط بـا
محفوظـات علمـی.
نشـاط و شـادابی در مکتـب باعـث
رشـد و تکامل ابعاد جسـمانی ،شـناختی،
عاطفـی ،اخالقـی و معنـوی یک شـاگرد میشـود.
چنانچـه یـک بعـد از ایـن ابعـاد دچار صدمه شـود
و یـا مـورد غفلت و فراموشـی قـرار گیرد ،شـاگرد به
تواناییهـا و شایسـتگیهای کامـل دسـت نخواهند
یافـت .بـا توجـه بـه اینکـه ایجـاد نشـاط و شـادابی
یکـی از مؤثرتریـن راههـا بـرای افزایـش بهداشـت
روانـی در جامعـه اسـت ،مکتـب بهعنوان یـک نهاد
میتوانـد بـا بوجـود آوردن زمینههـا و برنامههایـی
باعـث شـاداب کـردن جامعه شـود .اگـر در مکتب

شـوق زندگـی کـردن بوجـود آیـد خـود به خـود بـر جامعه
اثرگـذار خواهد بـود .چرا که انسـانهای شـاد زندگی خود
را تحـت کنترل دارند ،مسـئولیتپذیرند ،هدفمند هسـتند،
دیـد مثبـت بـه زندگـی دارنـد ،آیندهنگـر و امیدوارنـد و در
مقابـل مشـکالت و سـختیها از پـای نمینشـینند .بـرای
شادابسـازی مکاتـب بایـد تحـول جـدی در نگـرش
مدیـران و مسـئوالن نظـام تعلیـم و تربیـت ایجاد کـرد .در
واقـع شادابسـازی مکاتـب را بایـد در سیسـتم تعلیـم و
تربیـت کشـور قـرار داد .در مقالـه حاضـر ابتـدا بـه معنای
شـاد بـودن از دیـدگاه روانشناسـان پرداخته شـده ،سـپس
بـه اهمیـت نشـاط و شـادابی ،محیـط آمـوزش و شـادابی
شـاگردان در مکتـب اشـاره شـده ،همچنـان بـه چگونگی
ایجـاد فضـای شـاد در مکاتـب بحـث صـورت گرفتـه و
برعلاوه به عوامـل ایجاد شـادی در مکاتب اشـاره گردیده
و در پایـان راهکارهـا و پیشـنهادات مناسـب جهـت ایجـاد
مکتـب شـاد و بـا نشـاط ارائـه گردیده اسـت.

شادی از دیدگاه روانشناسان

ریچـارد کارسـون معتقـد اسـت کـه شـادمانی
حالتـی از ذهـن اسـت نـه رشـتهای از حوادث ،احساسـی
آرامشبخـش کـه میتوانیـد همیشـه تجرب ه و بـا آن زندگی
کنیـد .شـادمانی نیـاز بـه جسـتجو نـدارد ،شـادمانی در
خـارج از وجـود شـما نیسـت شـادمانی یـک احسـاس
اسـت.
مهمتریـن خصوصیـات آدمهـای شـاد عبارت اسـت
از:
 -1کنتـرل زندگـی  -2توجـه بـه جسـم و روح -3
زندگـی را صحنـه بـرد و باخـت نمیداننـد  -4از زندگـی
یـاد میگیرنـد  -5برنامهریـزی دارنـد  -6هدفمند هسـتند
و بـا یـادآوری شـادیهای زندگی احسـاس لـذت میکنند
 -7بـه آینـده دیـد مثبـت دارنـد  -8مسـئولیت پذیرنـد -9
بعضـی از اتفاقـات را بـه محیـط نسـبت میدهنـد -10
همیشـه تالش جهـت بهتر شـدن دارند(شـارف.)1386 ،

اهمیت نشاط و شادابی در مکتب

صباغیـان( )1384بـه نقـل از احمد پـوری(،)1396
نشـاط و شـادابی در مکتـب باعـث رشـد و شـکوفایی در
همـهی ابعـاد وجـودی یـک شـاگرد میشـود .در محیـط
شـاد ،ذهن انسـان پویا ،زبانش گویا و اسـتعدادش شـکوفا
میگـردد .در قـرن جدیـد سـرلوحهی تعلیـم و تربیـت در
یـک جملـه خالصه شـده اسـت« ،شـوق زندگی کـردن را
بـه شـاگردان بیاموزیـم»؛ پـس بایـد معتقـد باشـیم کـه در
حقیقت رشـد پایـدار ما در گرو شـادی پایدار اسـت و این
شـادی بایـد در مکاتـب ایجـاد و مدیریت شـود.
بـراى ایـن کـه سلامت جسـمانى و روانـى کـودکان،
شـاگردان ،اطرافیـان و خودمـان حفـظ شـود ،بایـد سـعى
کنیـم بـا شناسـایى عوامـل مؤثـر بـر شـادى ،موجبـات
تقویـت عوامـل مثبـت و تقلیـل عوامـل منفـى مؤثـر بـر
شـادى را فراهـم کنیـم  .از آنجـا کـه شـادى بزرگترهـا
عامـل مؤثـر در شـادى و نشـاط کـودکان اسـت و اولیـاء
و مربیـان غمگیـن نمىتواننـد فرزنـدان و شـاگردانى شـاد
تربیـت کننـد ،از ایـنرو بـا ارائـه نظـام اعتقـادى درسـت
بـراى دسـتیابى بـه شـادى ،مىتـوان بـه افزایش شـادى در
میـان افـراد جامعه کمک کـرد .هنگامی کـه مکتب مکانی
بـرای آموختـن مهارتهـای کاربـردی زندگی باشـد ،برای
شـاگردان شـوقانگیز و نشـاطآور خواهد بود .شاگردان در
ایـن مکاتـب بـا حوصلـه و اشـتیاق بـه عمـق مطالـب پی
میبرنـد ،آنهـا را میفهمنـد ،تجربـه میکنند و بـه زندگی
خـود مرتبـط میسـازند .از ایـنرو بـا ذوق و شـوق بـه
مکتـب آمـده و امیـد بـه موفقیـت و زندگی در آنهـا تقویت
میگـردد .زیرا نشـاط موجب شـکوفایی اسـتعدادها شـده
و انسـان شـاداب ،پویـا و پرتحـرک بـه زندگـی امیـدوار
گردیـده و برای رسـیدن به اهـداف خود سرسـختانه تالش
میکنـد .مهمتریـن مولفـه شـاد بـودن امیـد بـه زندگـی
اسـت .بـه عبـارت دیگـر بین شـاد بـودن و امید بـه زندگی
یـک رابطـه مسـتقیم وجـود دارد( .مرآتـی.)1382 ،
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محیط آموزش و شادابی شاگردان

اسـکندری( )1386به نقـل از افالکی فـرد (،)1397
فضاهـای آموزشـی بـه دلیـل محدودیتهای خـاص خود
برای خشـک و بیروح شـدن مسـتعد اسـت ،اما باید تمام
تالشهـا را بـه کار گرفت تـا از وقوع این حادثـه جلوگیری
کـرد .اهمیـت دادن بـه فضای آموزشـی و رعایـت اصول و
اسـتندردهای مربـوط بـه آن در طراحی این مراکـز منجر به
خلـق محیطی متناسـب با خواسـتههای روانی شـاگردان و
در نتیجـه جامعـه میگردد.
ریشـه عالقـه هـر شـاگرد بـه آموختـن در مکتـب و
محیـط آموزشـی شـکل میگیـرد و در صـورت ناهماهنگ
بـودن محیـط بـا انتظـارات فـرد حس دافعـه و عـدم عالقه
بـه یادگیـری شـکل میگیـرد .شـکل و چیدمـان صنفها،
رنـگ ،نـور و تهویـه ،امکانـات آموزشـی ،دکوراسـیون
داخلـی و همـه و همـه در آموزشپذیـری و ایجـاد عالقـه
و رغبـت در شـاگردان موثـر اسـت .در حـال حاضـر
کمتـر سـاختمان آموزشـی را میتـوان دیـد کـه دارای تمام
اسـلوبها و اسـتندرها باشـد ،اما امید میرود در سـاخت
بناهـای جدیـد آموزشـی ایـن اسـتندرها رعایـت گـردد.

چگونگی ایجاد فضای شاداب در مکاتب

مکتـب اگر ایسـتا ،غـمزده و میرنده باشـد ،شـاگردان
بـه جـای نشـاط و طـراوت و شـادابی ،انزجـار و بـه جـای
مهربانـی و عشـقورزی ،حسـادت و کینهتـوزی را
میآموزنـد .در مکتـب پویـا ،امیـد بـه زندگـی ،موفقیـت
و کنجـکاوی ،شـادی و طـراوت تحصیلـی ،برانگیزنـده و
تحققدهنـده اسـتعدادها و نیازهـای فطـری و مقتضیـات
آتـی شـاگردان اسـت.
شادابسـازی را از ابعـاد مختلـف میتـوان بررسـی
نمـود ،چـرا کـه در ابتـدا شـاداب کـردن محیـط مکتـب
بـه ایجـاد فضـای مناسـب و فضاسـازی ظاهـری منتـج
میشـود .لیکـن بـا نگاهـی دقیقتـر بایـد شـاداب نمـودن
فقـط جنبـه ظاهـری نـدارد چـون داشـتن بهداشـت روانی
سـالم نیازمنـد رعایـت اصولی اسـت که هم جنبـه مادی و
هـم جنبـه معنـوی دارد و در واقع شادابسـازی را در ابعاد
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ظاهـری و ابعـاد معنـوی جسـت وجـو کـرد که هـر یک از
این موارد شـامل بررسـی موضوعات و مواردی مهم اسـت
ً
کـه با در نظـر گرفتن آنهـا مطمئنـا میتوانیـم روح و روان
و جسـم و جـان کـودک و نوجـوان را شـاد کنیم(ترکمـان،
.)1385

عوامل ایجاد شادی در مکاتب

الف) شادابسازی ظاهری مکتب
 -۱فضاسـازی و زیباسـازی صحـن مکتـب:
دیوارهـای تزییـن شـده بـا نقاشـیهای زیبـا ،سـطح زمین
مناسـب ،کاشـت درخـت و فضـای سـبز ،قـرار دادن
چوکیهـای رنگـی ،زیبـا ،تابلـوی زیبـا در سـر در ورودی
مکتـب ،مناسـب بـودن انـدازه محیـط مکتـب.
 -2زیباسـازی سـاختمان مکاتـب :رنگآمیـزی
درب و کلکیـن و سـاختمان ،نصـب پردههـای زیبـا،
زیباسـازی راهروهـا ،صنفهـا و قـرار دادن گلدانهـای
گلهـای طبیعـی و مصنوعـی در راهروهـا ،مناسـب بـودن
انـدازه صنفهـا و...
 -3زیباسـازی و تمیـز بودن نمازخانـه ،کتابخانه و
البراتـوار :اسـتفاده از خوشبـو کنندههـا ،قفسـههای زیبا،
مناسـب بودن محیط کتابخانـه ،نمازخانـه و البراتوار.
 -4پوشـشهای ظاهری معلمها ،مدیـر و کارکنان،
شـاگردان :اسـتفاده از روپوشهـای شـاد بـرای شـاگردان
و همچنیـن پوشـش مرتـب و اسـتفاده از رنگهـای شـاد و
روشـن برای کارکنـان مکتب.
 -5رعایـت بهداشـت :تمیـز بـودن محیـط مکتب،
صنفهـا ،بهداشـت فـردی ،اجتماعـی ،شـاگردان.
ب) معلم شاد و با روحیه
معلـم فضـا و جـو صنـف درسـی را تنظیـم میکنـد،
چنانچـه قـرار باشـد کـه روح شـاگردان پـرورش و رشـد
یابـد ،بایـد ایـن رونـد از روح معلم آغـاز گردد .حـال اگر
روح معلـم افسـرده و ناتـوان باشـد شـانس ناچیـزی بـرای
تقویـت و مراقبـت از روح شـاگردان بوجـود خواهـد آمـد.
معلـم بـا انـواع روشهای تدریس آشـنا باشـد .اطالعاتش
بـه روز باشـد ،معلـم بایـد بدانـد کـه شـاگردان دارای

تفاوتهـای فردی هسـتند و نیـز باید به روشهای تشـویق
وتنبیـه آگاهـی الزم داشـته باشـد و پرروحیـه و باانگیـزه
باشـد(محمودیان.)1383 ،
ج) جو مکتب
جـو مکتـب میتوانـد بـر اسـاس وفـاداری و همدلـی
سـازماندهی شـود یـا افـراد را در دو سـوی یک دیـوار بلند
ناامنـی و بیاعتمـادی قـرار دهـد .داشـتن فرصتهـای
برابـر ،خـودی محسـوب شـدن ،پذیرفتـه شـدن و تمایـل
بـه همـکاری چندجانبـه ،از جملـه مؤلفههای جـو مکتب
ا ست .

راهکارهـای مناسـب جهـت شادابسـازی
مکا تب

الف :پیشنهاد به مدیران
 -1نظـارت مشـارکتی بـر فعالیتهـای آموزشـی و
پرورشـی مکتـب
 - 2تبادل تجربه مدیران موفق در رابطه با
شادابسازی مکاتب
 -3مطالعـه در خصـوص شـادی و جایـگاه آن در
تعلیـم و تربیـت
 -4اسـتفاده از مدیریت مشـارکتی کـه باعث خالقیت
و ابتکار میشـود.
 -5تشـکیل کمیتـه شادابسـازی مرکـب از مدیـر،
معلـم ورزش ،هنـر ،نماینده معلمـان ،شـاگردان و انجمن
اولیـاء و مربیان
 -6برگـزاری سـیرهای علمـی و تفریحـی بـا نظـارت
والدین
 -7اهمیـت دادن به شـاگردان کنجکاو و پرسـشگر و
پرتحرک و شـاداب
 -8ایجـاد فضای سـبز و اسـتفاده از رنگهای شـاد و
جـذاب در مکتب
 -9فراهم کردن برنامه مشـارکت اولیـاء در برنامههای
شادابسازی
 -10پخش موسیقی آرامبخش در ساعات تفریح
 -11ترغیـب کارکنـان بـه اسـتفاده از لباسهـای

مناسـب بـا رنگهـای روشـن و همچنیـن انتخـاب رنـگ
مناسـب و شـاد بـرای لبـاس شـاگردان
 -12تشویق بهترین طرح در زمینه شادابسازی
ب :پیشنهاد به معلمان
 -1استفاده از روشهای مناسب تشویق و تنبیه
 -2ترغیب شاگردان به فعالیتهای گروهی
 -3استفاده از روش سیرعلمی و نمایشنامهای
 -4اختصاص بخشی از صنف به گفتن فکاهی
 -5اسـتفاده از موسـیقی سـر صنف درس در موقعیت
منا سب
 -6خواندن قصهها و داستانهای جالب و
دوستداشتنی برای شاگردان.
ج :پیشنهاد به مشاوران ،مربیان پرورشی
 -1معرفـی الگوهـای مناسـب علمـی ،ورزشـی،
فرهنگـی بـه شـاگردان
 -2توجه به بهداشت روانی و جسمی شاگردان
 -3برگـزاری مسـابقه خنـده در مراسـم صبحگاهـی یا
اعیـاد کـه با گفتـن فکاهیهـای مناسـب و اخالقـی باعث
ایجـاد شـور و نشـاط و تخلیـه هیجانی میشـود.
 -4ایجـاد تابلـوی اعالنـات تحـت عنـوان ایسـتگاه
خنـده کـه شـامل شـعرهای شـادی آفریـن و فکاهیـات
مناسـب میباشـد.
 -5استفاده از پیامهای شاد در تابلوی اعالنات
 -6برگزاری جشنها به مناسبتهای مختلف
 -7آمـوزش مهارتهـای زندگـی (خودآگاهـی،
همدلـی ،ارتبـاط مؤثـر ،تصمیمگیـری ،حل مسـأله ،تفکر
خلاق ،تفکـر انتقـادی ،توانایـی حـل مسـئله ،توانایـی
مقابلـه بـا اسـترس)
 -8برگـزاری برنامههـای صبحگاهـی بانشـاط و پربار
همـراه با موسـیقی و ورزش
 -9تبـادل تجربیـات موفـق مدیـران در رابطـه بـا
شادسـازی مکاتـب
 -10ایجـاد انگیـزه و ترغیـب مدیـران جهـت مطالعه
در رابطـه بـا شـادی و جایـگاه آن در تعلیـم و تربیـت
-11برگـزاری نمایشـگاه دستسـازهها – آثار – نقاشـی
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– شـعر – خط – مسـابقه قـرآن بهصـورت گروهی
 -12نمایـش فیلـم و تیاتـر نمایشهـای گودیهـا –
موسـیقی زنـده مـورد عالقـه شـاگردان
 -13بـردن شـاگردان بـه موزیـم – تیاتـر – سـینما -
پـارک– بـا کمـک اولیـا مکتـب و خانـه
 -14ورزش صبحگاهـی بـه صـورت دسـتهجمعی
قبـل از شـروع صنـف
 -15تشـویق و تقدیـر از فعالیتهـای کوچـک و کـم
ارزش از نظـر دیگـران
 -16نمایش فیلم و اسالید در مکتب
 -17حضـور فعال معلمان با نشـاط همـراه با ظاهری
مناسـب و آراسته (کاکیا)1385 ،

نتیجهگیری

شـاید در اولیـن نـگاه احسـاس کنیـم کـه انجـام همه
امـور فـوق در مکاتـب مسـتلزم پرداخـت هزینههـای
ً
سـنگین باشـد و مسـلما در مکاتـب دولتـی چنیـن امکانی
وجـود نـدارد ،لیکن با کمـی تأمل بـه این نتیجه میرسـیم
کـه انجام بسـیاری از پیشـنهادات فـوق میتواند بـا درایت
و مدیریـت صحیـح بـا حداقـل بودجـه و امکانـات انجـام
شـود و بـه اشـکال مختلـف میتـوان شـادابی و طـراوت
را بـه کـودکان و نوجوانـان ایـن مـرز و بـوم هدیـه دهیـم و
در نهایـت جامعـهای شـاد داشـته باشـیم کـه ایـن خـود
باعـث بـروز رشـد اسـتعدادها و خالقیتهـا در جوانـان
میشـود .شادابسـازی و ایجاد روحیه شـاد در شـاگردان
و جلوگیـری از افسـردگی آنهـا باعـث میشـود افـرادی
هدفمنـد ،کارآمـد و مسـئولیتپذیر در جامعـه داشـته
باشـیم .در ایـن میـان عوامل متعددی دسـت به دسـت هم
میدهـد تـا ایـن هـدف محقـق شـود.
 مهمتریـن عامـل نقـش خانـواده اسـت ،تربیـتفرزنـد از اوان زندگـی و ایجاد نشـاط و پیوند میـان خانواده
و مکتـب و تعامـل ایـن دو در ایجـاد هماهنگـی بـا هـم
میتوانـد روشـی مؤثر برای ایجاد شـادابی در فرزند شـود.
 مکتـب بـه عنوان مهمترین عنصر در شـاد زیسـتن وشـاد نمـودن شـاگردان ،بعد از خانـواده نقش مهمـی دارد،
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بنابرایـن توجـه بـه عوامـل و شـرایط گوناگونی کـه میتواند
در شادابسـازی در مکتـب نقـش داشـته باشـد از جملـه
فضـای شـاد ،معلـم شـاد و بانشـاط ،مدیریـت درسـت و
اهمیـت قایـل شـدن بـه هر یـک از شـاگردان میتوانـد اثر
چشـمگیری در پـرورش کـودکان و نوجوانانـی شـاد ،پـر
انرژی و مسـتعد داشـته باشـد.
پـس بـا ایـن تفاسـیر میتـوان گفت بـا شادابسـازی
محیـط کمـک شـایانی بـه شـادابی فرزنـدان و رشـد
همهجانبـه (اخالقـی ،آموزشـی و )......آنهـا میشـود.

منابع و ماخذ

 -1احمـد پـوری ،یونـس( ،)1396روشهـای
چگونگـی ایجـاد نشـاط و شـادابی در مـدارس و ایجـاد
انگیـزه در دانـش آمـوزان ،پایـان نامـه دوره کارشناسـی
ارشـد.
 -2افالکـی ،حسـین( ،)1397تاثیرگـذاری فضـای
آموزشـی در شـادی و یادگیـری دانشآمـوزان ،مجلـه
دسـتآوردهای نویـن در مطالعـات علـوم انسـانی ،سـال
اول ،شـماره .2
 -3ترکمـان ،پـری منظـر( ،)1389مدرسـه ،مدرسـه
اسـت ،رشـد مشـاور مدرسـه ،دوره یکـم ،شـماره.3
 -4شـارف ،ریچـارد ِاس( ،)1386نظریههـای روان
درمانـی و مشـاوره ،ترجمـه :مهـرداد فیروزبخـت ،چـاپ
سـوم ،تهران :سـمت.
 -5صباغیـان ،زهرا( ،)1384مدرسـه وتقویت نشـاط
و امیـد بـه زندگـی ،ماهنامه پیونـد ،انجمن اولیـا و مربیان،
شماره .311 ،310 ،309
 -6کاکیـا ،لیـدا( ،)1385آرامـش و نقـش آن در
زندگـی ،ارتباط پیونـد ،همدلی و آرامـش ،ماهنامه تربیت،
سـال ،21شـماره.8
 -7محمودیـان ،طاهـره( ،)1383شـادابی و نشـاط
خانـواده و تأثیـر آن بر فرزنـدان ،ماهنامه تربیت ،سـال،20
شماره .1
 -8مرآتـی ،کیانـوش( ،)1382بـه شـادی همـی دار
تـن را جـوان ،ماهنامـه پیونـد ،شـماره .289

ایدئالیسم و آموزش و پرورش
معاون مؤلف انیسه رسوری

مقدمه

بـدون شـک تعلیـم وتربیـت یکـی از
پایههـای اصلـی و اساسـی تغییـر و
تحـول در هـر جامعـه اسـت ،یعنـی
تعلیم و تربیت باعث رشـد و پیشـرفت
از نـگاه اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسـی،
فرهنگـی و غیـره در هـر جامعـه
میشـود.
تعلیـم و تربیت پویا و متناسـب با
نیازهـای جامعـه درگـرو تجدیدنگری
و بازسـازی آن اسـت وآنچـه مـا را در
این راسـتا کمـک و همـکاری میکند،
توجـه به نظریـات تربیتی دانشـمندان و
علمایـی اسـت کـه در مـورد چگونگی
آمـوزش و پـرورش؛ کـه در آن نیازهـا ،تواناییهـا و
اسـتعدادهای طبیعـی افراد اسـت ،سـخن گفتهاند.
همچنـان دقـت و توجـه بیشـتر بـه شـرایط طبیعـی
افـراد جهـت بالنده کـردن اسـتعدادهای بالقـوه آنان
و آگاه کـردن افـراد نسـبت بـه تمـام اتفاقاتـی که در
ادوار تاریـخ جهـان اتفـاق افتاده اسـت .جهت آگاه
کـردن آنـان از رویدادهای گذشـته و جریانات فعلی

بخاطـر رشـد بیشـتر آن بـرای تحلیـل موضوعـات
کـه نتیجـه آن پرورانـدن عقـل یا ذهـن انسـان مورد
توجـه اسـت در نظر گرفته شـود و یگانـه عامل ترقی
تعلیـم و تربیـت در جهان ،توجه به دیـدگاه متفکران
و دانشـمندان است.
در ایـن مقالـه آمـوزش و پـرورش را از دیـد
(ایدئالیسـم) بررسـی میکنیـم .هـدف ایـن
مقالـه شـناخت آراء تربیتـی مکتـب ایدئالیسـم
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(آرمانگرایـی) میباشـد و ضـرورت اهمیـت ایـن موضوع
در این اسـت کـه نظریات دانشـمندان در حوزه ایدئالیسـم
را مطالعـه و تحلیـل و تجزیـه نمـوده و نظـام آمـوزش و
پـرورش افغانسـتان را در قالـب آن بررسـی نماییـم.
همچنـان بـرای معلمـان ارزشـمند اسـت کـه بـا
فلسـفههای مختلـف آمـوزش و پـرورش آشـنا شـوند .این
قابلیـت بـرای معلمـان کمـک میکنـد تـا خطمشـیها و
برنامههـای آموزشـی را مـورد نقـد و بررسـی قـرار دهنـد.
وقتـی که مربیان از تشـخیص چشـماندازهای ایدئولوژیک
و فلسـفی کـه منشـأ اصالحـات بعـدی بـه شـمار میآینـد
ناتـوان باشـند ،نمیتواننـد پیشـنهادها را نقـد کننـد و از آن
بـه شـکل عملـی اسـتفاده کنند.

معرفی مکتب تربیتی ایدئالیسم

ایدئالیسـم بـه معنـی آرمانگرایـی ،مذهـب
اصالتتصـور ،فلسـفه معنویـون ،خیالپرسـتی،
پندارگرایـی ،اصالتمعنـی ،تصورگرایـی ،تصوربـاوری و
غیـره اسـت.
ً
ایدئالیسـم کـه واقعیـت را ذاتـا روحـی یـا تمثیلـی
میدانـد یکـی از کهنتریـن نظامهـای فکری بشـر اسـت.
ایـن تصـور کـه آمـوزش و پـرورش فراینـد شکوفاشـدن
اسـتعدادهایی اسـت کـه به صـورت نهـان در نهـاد کودک
اسـت ،در معرفتشناسـی ایدئالیسـتی ریشـه دارد .معلـم
بـه مثابه الگو یا اسـوه اخالقـی و فرهنگی نیز از ایدئالیسـم
ً
فلسـفی سرچشـمه میگیرد .منشـأ ایدئالیسـم را عموما در
آثـار افالطـون شـاگرد نـامدار ،سـقراط باید جسـتجو کرد.
درحالیکـه سـقراط پرسـشهای اساسـی را در خصـوص
واقعیـت ،معرفـت و طبیعـت آدمـی مطـرح میسـاخت،
افالطـون در تهیـه پاسـخهای بنیادین بـرای آنها از اسـتاد
ً
خویـش گام فراتـر نهاد .احتمـاال در اثر مـراودات فرهنگی
بین شـرق و غـرب ،مفاهیم ایدئالیسـتی در اندیشـه غربی
راه یافته اسـت.
در سـنت تعلیـم و تربیـت غربـی ،ریشـههای
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ً
ایدئالیسـتی معمـوال بـه افـکار افالطـون برمیگـردد .بـا
اینکـه تنهـا شـماری محـدودی از فالسـفه آمـوزش و
پـرورش معاصـر ایدئالیسـت هسـتند ،بررسـی ایدئالیسـم
چشـمانداز فرهنگـی و تربیتـی ارزشـمندی را بدسـت
میدهـد .درآلمـان سـدههای هجدهـم و نوزدهـم ،یوهان
گوتلـب فیختـه ( ،)1870-1814بریـد ریـک شـلینگ
( ،)1775-1854و گئـورگ ویلیـام فریدریـش هـگل
( )1770 -1831شـخصیتهای برجسـته فلسـفه به شمار
میآمدنـد .اثـر هگل مرسـوم به «فلسـفه تاریـخ» برجریان
تفکـر فلسـفی هـم در داخـل و هـم در خـارج آلمـان
تأثیرگذاشـت .بایـد بـه خاطـر داشـت کـه کارل ماکـس
( )1813 -1818و هـم جـان دیـوی ()1852-1959
در دوران تحصیـل خـود بـه مطالعـه ایدئالیسـم پرداختـه
بودنـد .فریدریـش فروبـل ( )1852 -1782بنیانگـذار
کودکسـتان ،برپایه فلسـفه ایدئالیسم ،روشـی برای آموزش
و پـرورش دوران نخسـت کودکـی ابـداع کـرد.
در ایـاالت متحدهآمریـکا نیـز ایدئالیسـم دوره
اشـتهاری داشـته اسـت .تعالیگرایـان نیوانگلنـد – رالـف
والدومراسـون ( )1882 -1803و هنـری دیویـد ثـوررو
( )1862 -1817از گزارههـای متافیزیـک ایدئالیسـتی بـه
عنـوان مفاهیـم مبنایـی خـود دربـاره روح کلـی یـا جهـان
کبیـر و طبیعـت بهرهگرفتـه اسـت.
آرمانگرایـی کـه گاهـی «پندارگرایـی» و «اصالـت
تصـور» نیـز نامیـده میشـود ،پدیدههـا را بـر اسـاس
«ایـدهآل» یـا آنچـه روح نامیـده میشـود بـه روح نسـبت
داده تفسـیر و توجیـه میکنـد و « عقل یا ذهـن» یا «روح»
را مقـدم برمـاده میدانـد .آرمانگرایـی برایـن بـاور اسـت
واقعیـت ،در پندارهـا و فکـر و ذهـن یا «خود» اسـت پیش
از اینکـه بـه نیروهـای مـادی بسـتگی داشـته باشـد .نقطه
یا هسـته مرکزی این فلسـفه ،آگاهی شـخص از خویشـتن
اسـت یـا پاسـخ بـه این پرسـش کـه «مـن کیسـتم؟» و آن
را مهمتریـن حقیقـت در تجربـه فـرد میدانـد کـه پیوسـته
رو بـه کمـال اسـت .بنابرایـن آرمانگرایـی( ،ایدئالیسـم)

مطلـق عقـل یـا ذهن را ثابـت نمیدانـد بلکه معتقد اسـت
کـه ذهـن یا عقـل در واقـع ،یا فرایند اسـت .طرفـداران این
سیسـتم فکـری ،واقعیـت را فکـری میدانـد کـه در مغـز
(کلـه) ماسـت نـه در دنیـای فکـر خارجـی .ایشـان نظـر
بـه پیوسـتگی ،حقیقـت را مـورد تأکیـد قـرار میدهنـد که
میگویـد :یـک فکـر در صورتی حقیقت اسـت کـه جزئی
از نظـام یا «سیسـتم» افکار ما را تشـکیلدهـد .همچنین،
آرمانگرایـی بیشـتر اسـتدالل قیاسـی را تأکیـد میکند و به
حـواس و روش عملـی ،کمتـر توجـه دارند( .لوئیـس آنتز)
معتقـد اسـت کـه ایدئالیسـم بـه آن دسـته از تئوریهـای
اطلاق میشـود کـه بـه ذهـن یـا روح اهمیـت میدهنـد.
کلمـه ذهـن یـا روح هـم بـه شـخص کـه تجربـه یـا درک
میکنـد و هـم بـه موضـوع یا مطلـب کـه قابل درک باشـد
اطلاق میشـود.
یکـی از مهمتریـن موضوعاتـی کـه ذهـن بشـر را بـه
خـود مشـغول سـاخته ایـن اسـت کـه آیـا جهانـی کـه مـا
در آن زندگـی میکنیـم ،واقعیـت دارد یـا نـه؟ گروهـی
کـه جهـان را مصنـوع ذهـن خـود دانسـتهاند؛ یعنـی آنچه
را ادراک میکننـد آفریـده ذهـن خـود تلقـی کردهانـد؛
چنانچه آرتوشـوپنهاور ( )1788 -1861فیلسـوف معروف
آلمانـی میگویـد «جهان تصـور من اسـت»  .یعنی جهان
خارجـی و دنیـای متکثـر مـادی تابـع معنایی اسـت که در
وجـود مـن اسـت .بـه عبـارت دیگـر ،ظواهـر و عـوارض
دنیـای خارجـی نقشهای سـاخته ذهـن من هسـتند؛ چرا
ً
کـه ممکـن نیسـت مـا دربـاره چیـزی بیآنکـه واقعـا آن را
احسـاس بکنیـم ،نظری داشـته باشـیم و چیزی محسـوس
یـا مطلبـی را ،جـدا از احسـاس یا ادراکـی کـه از آن داریم
در ذهـن خـود تصـور نمائیـم .جـرج بارکلـی (-1753
 )1685از نامدارتریـن چهرههـای ایـن مکتـب میگویـد:
« بعضـی از حقایـق جهان بدیهی اسـت و قریـب به ذهن،
کـه بـرای دریافـت آنهـا فقط بایـد دیـدگان را گشـود .این
حقیقـت مهـم نیـز به نظـر مـن از جمله آنهاسـت که همه
اجسـام سـماوی و زمینی و تمام آنچه دسـتگاه عظیم عالم

از آنهـا ترکیـب یافتـه اسـت بیآنکـه ذهـن وجـود داشـته
باشـد موجـود نتوانـد بود و وجـود آنهـا عبـارت از معلوم
و مـدرک شـدن اسـت .به نظـر بارکلـی «اگر محتویـات یا
موضوعـات» معرفـت انسـان را مورد بررسـی قـرار دهیم،
خواهیـم دیـد کـه ایـن موضوعـات تصوراتـی هسـتند کـه
خـواص را متأثـر سـاختهاند یـا بـه کمـک حافظـه و تخیل
شـکل گرفتهانـد و یـا تصوراتی هسـتند که توجـه ،عالقه یا
عملیـات ذهنـی سـبب درک آنهـا میشـوند».
وی بـا تأییـد ایـن موضـوع کـه « مـاده جـز بـه عنـوان
صورتـی از ذهـن نمیتواند وجود داشـته باشـد ،آن را انکار
میکنـد و بـه ایـن اعتقـاد اسـت کـه هیـچ کـس مـاده را به
صـورت متقـدم نسـبت بـه احسـاس تجربه نکرده اسـت و
ایـن در واقـع ذهـن را سـازنده مـاده میدانـد .به نظـر وی،
مـردم اشـتباهات مشـترکی مرتکـب میشـوند کـه تصـور
میکننـد هرچنـد ذهنـی بـرای درک نباشـد باز هم اشـیایی
از قبیـل درختـان ،منـازل و سـنگها وجـود دارند».
بایـد یـادآور شـد کـه دیـدگاه فلسـفی بارکلـی از
ً
اعتقـادات دینـی و مذهبی وی شـدیدا متأثر بـود .او معتقد
بـود که
«جوهـر غیرمـادی (اندیشـه یـا عقـل) بهوسـیله علم
مـورد اهانـت قـرار گرفتـه و علـم ،نظامهـای مـادی را بـه
ارمغـان آورده اسـت .آنچـه وجـود دارد ماده نیسـت ،بلکه
عقـل ،اندیشـه یـا خداوند اسـت».
مکتـب ایدئالیسـم خـود بـه دو جریـان عمده تقسـیم
میشـود .گروهـی معتقـد هسـتند کـه تمـام اشـیاء و
پدیدههـای عالـم در ذهـن انسـان سـاخته میشـود و
میگویـد «سراسـر عالـم مجمـوع ذهـن و شـعور مـن
اسـت» .عـدۀ دیگـر اظهـار دارنـد کـه دنیـای مـادی بـه
وسـیله روح یـا عقل بزرگی کـه تا حدودی خارج از شـعور
و ذهـن انسـان اسـت ،ایجـاد شـده اسـت.
در مقابـل ایـن طـرز فکـر ،جریـان دیگری قـرار گرفته
کـه جهـان خـارج را حقیقـت میدانـد و مدافـع ایـن نـوع
طـرز فکر هسـتند کـه حقیقت نهایـی عالم به جـز ماده که
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عینـی و واقعـی اسـت ،چیزی دیگر نیسـت .ایـن طرز فکر
ً
کاملا در نقطـه مقابـل ایدئالسـم قـرار دارد و بـه عبـارت
دیگـر هـر نـوع عقیده فلسـفی کـه حقیقـت نهایـی عالم را
کـه مـاده میدانـد ،در مقابـل اصالـت تصور اسـت.
بـه طـور کلی ایـن دو نحلـۀ فکـری در سراسـر تاریخ
تفکـر درجهـان بـوده و طرفـداران هریـک سـعی کردهانـد
عقایـد خـود را بـا دالیـل فلسـفی بـه اثبات برسـانند.
بنابراین ،اسـاس فلسـفه ایدئالیسـم ذهن ،روح ،تصور
یا ادراک انسـان اسـت که معتقـدان به این مکتب ،مسـائل
معنـوی و روحـی را اسـاس پیدایش جهان قـرار میدهند و
بـودن یـا نبـودن را حاصـل ادراک شـخصی فـرد میدانند.
بنابرایـن ایدئالیسـت به کسـی که جهان خـارج را محصول
ذهـن خـود بدانـد اطلاق میشـود؛ یعنـی هرآنچـه را در
جهـان خـارج میبینـد و یـا لمـس میکنـد مخلـوق ذهن
مـدرک میدانـد .بـر همیـن اسـاس اگـر ذهـن مدرکـی
ِ
موجـود نباشـد واقعیتهـای خارجـی وجـود نخواهـد
داشـت .ایـن مکتـب یک نظام فکـری و عقیدتی اسـت که
پدیدههـا را براسـاس ایـدهآل و در ارتبـاط بـا روح و معنـی
تعبیـر و تفسـیر مینمایـد و ذهـن را مقدم بر مـاده میداند.
ایدئالیستها به موضوعات زیر توجه دارند:
 -1علم آفریده ذهن انسان است.
 -2حـواس انسـان بـه تنهایـی در بدسـت آوردن
حقیقـت جایگاهـی نـدارد.
 -3دنیـای خـارج سـاخته و محصـول ذهـن انسـان
اسـت.
 -4دین ،اخالق و معنویت جایگاه خاصی
دارند(القرادئی.)1384 ،
به نظر پیروان رئالیسم:
 -1ارزشهـای روحـی (یـا معنـوی – یـا غیرمـادی)
تأثیـر قطعـی در امورجهـان دارنـد و هر چیز پیـش از آنچه
مادی باشـد روحـی ،عقلی یا معنوی اسـت .جهـان مادی
کـم ارزشتـر از جهـان معنـوی ،ذهنـی یـا روحی اسـت،
زیـرا متغیر یـا ناپایدار اسـت .حقیقت پیـش از آنچه مادی
باشـد معنوی اسـت.
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 -2تـن و روان جدا و مسـتقل از هـم و مقابل همدیگر
قـرار دارند (دوگرایـی یا ثنویت).
ً
 -3رفتـار انسـان ذاتـا هـدفدار اسـت و تنهـا
پاسـخ محرکهـای خارجـی نمیباشـد ،آن طـوری کـه
روانشناسـان رفتارگـرا معتقدنـد .بـه بیـان دیگـر ،انگیزش
اساسـی رفتـار در درون «خـود» فـرد اسـت نـه خـارج از
آن .بنابراین ،انسـان آزاد اسـت یا دارای آزادی اراده اسـت،
چـون انسـان هدفمنـد اسـت؛ یعنـی رفتـارش هـدفدار
بنابرایـن بـه ارزشـیابی نیـز میپـردازد.
 -4وقتـی انسـان دربـاره ارزش داوری میکنـد بایـد
معیارهایـی را بـرای این داوری ارزشـی داشـته باشـد و این
معیارها باید جامع و مسـتقل باشـند .به نظر ایدئالیسـتها
ایـن معیارهـا وجود دارنـد و خـود «واقعیت» را مشـخص
میکننـد.
 -5زندگـی خـوب بـرای انسـان زیسـتی اسـت که در
آن ،مفاهیـم ارزشـی معقوالنـه درک شـدهاند و درکـردار یا
سلوک شـخص آشـکار میشـوند.
 -6میـان فـرد و جامعـه وحـدت وجـود دارد و هـر
فـرد ،عنصـر یـا جزئـی از کل اسـت و کل خاصیتـی دارد
کـه در هیـچ یـک از اجـزاء ،آن خاصیـت را نمیتـوان دید،
بـه عبـارت دیگـر بزرگتـر از مجمـوع خـودش میباشـد
(شـفلید.)1375 ،

معرفتشناسی ایدئالیسم

در ایدئالیسـم ،فراینـد شـناخت شـامل بازشناسـی
ایدههـای نهایـی اسـت کـه از پیـش در ذهـن تشـکیل
شـدهاند .از راه تـذکار ،ذهـن انسـان میتوانـد ایدههـای
اصلـی جهـان را در فکر خویش شـکل دهد .از راه شـهود،
دروننگـری و بصیـرت فـرد میتوانـد بـه درون خویـش
بنگـرد و نسـخه مطلـق را در آن بیابـد .آنچـه باید شـناخته
شـود از قبـل در ذهـن حضـور دارد .چالـش تعلیـم و تعلم
شـامل آوردن ایـن معرفـت بـه وجـدان آگاه اسـت .از نظر
فـرد ایدئالیسـت ،منطـق بنیادیـن کـه تـار و پـود فراینـد
متافیزیکـی و معرفتشـناختی را تشـکیل میدهد ،شـامل

منطقـی اسـت کـه جـزء را بـه کل پیونـد میدهـد.
برطبـق اصـول معرفتشناسـی ایدئالیسـتی هـدف
عمـده آمـوزش و پـرورش عبـارت از تحریـک متعلمـان
در جهـت نیـل بـه هدایتسـازی سـرزندهتر و کاملتـر
خویـش بـا ذهن مطلق یـا جهان اسـت .یادگیـری فرایندی
اسـت که طـی آن دانشآموزان بـه تدریج بـه آگاهی فکری
فزاینـدهای دسـت مییابنـد کـه ایـن خـود بـر پایـه درک
جامـع از جهـان و چشـماندازی به سـوی آن بـه تعریفی از
خویشـتن منتهـی میشـود.
یادگیـری به عنـوان فراینـد ،عبارت از یـادآوری ایدهها
و کاربـرد آنهاسـت .چـون واقعیـت ذهنی اسـت ،آموزش
و پـرورش نیـز بـا مفاهیـم و ایدههـا مرتبط اسـت .مـردم با
حصـول آگاهـی نسـبت بـه ایدههـا و سـازمان دادن آنهـا
در نظـام کـه درآن جـزء یا فرد بـا کل مرتبط اسـت ،تربیت
میشـوند .ایدئالیسـتها از برنامـه موضوع مـدار که در آن
ایدههـا یـا مفاهیـم متعـدد بـر اسـاس روابطـی کـه بـه هم
دارنـد سـازمان داده میشـوند حمایـت میکننـد .یادگیری
فراینـدی خودجـوش اسـت و هنگامـی تحقـق مییابـد که
یادگیرنـده مفهومـی را که نمادی برآن داللـت دارد بخاطر
آورد .هـر نظـام مفهومـی دارای نمادهایـی اسـت کـه بـر
مفاهیـم گوناگـون داللـت دارنـد .درحالـی کـه نظامهـای
مفهومـی متعـدد و موضوعـات تخصصـی متناظر بـا آنها
ً
وجـود دارنـد ،ایـن موضوعـات گوناگـون مجموعـا ترکیب
بزرگتـری را تشـکیل میدهنـد .امـا عالیتریـن درجـه
معرفـت ،معرفتـی اسـت کـه روابط ایـن موضوعـات را در
وحـدت و یکپارچگـی لحـاظ میکنـد.

انسانشناسی در پندارگرایی

در ایـن دیـدگاه ،انسـان بـه مثابـه بخشـی از هسـتی،
موجـودی معنـوی اسـت و ماهیـت اصلـی او را روح وی
تشـکیل میدهـد .قدرتهـای مهـم روح انسـان ،عقـل
و اراده اسـت .ایـن دو نیـرو انسـان را از سـایر موجـودات
متمایـز میکنـد .عقـل بـه او امـکان شـناخت صحیـح و
اراده قـدرت رفتـار صحیـح را میبخشـد.

ارزششناسی در پندارگرایی

ایدئالیسـتها بـرای ارزشهـا ،اهمیت ویـژهای قایل
هسـتند و معتقدنـد که ارزشها در ذات خـود ابدی ،مطلق
و تغییرناپذیرنـد .آنهـا معتقدنـد آنچـه که تغییـر میکند و
در جایـی خـوب و در جایی بد دانسـته میشـود ،ارزشها
نیسـتند بلکه ارزشگذاریها هسـتند.
ارزشهـا در ایـن دیـدگاه ،دارای سلسـله مراتبانـد؛
بـرای مثـال ارزشهـای معنـوی برتـر از ارزشهـای مادی
اسـت .ارزشهـای غایـی یـا پایـدار ،برتـر از ارزشهایـی
هسـتند کـه گذرا و وسـیلهی رسـیدن بـه ارزشهـای واالتر
دیگر هسـتند.
هنگامـی که با چنـد ارزش روبرو هسـتیم ،ناگزیریم
دسـت بـه انتخـاب بزنیـم و اینجاسـت کـه ارادهی مـا
اولویـت را بـه بهتریـن آنهـا میدهـد .در ایـن تئـوری،
ارزشهـای اخالقـی باالتریـن مرتبـه را در میـان ارزشهـا
دارنـد و معیارهایـی هسـتند که انسـان بایـد رفتارهای خود
را بـا آنهـا تطبیـق داده و اعمـال و رفتـار دیگـران را با آنها
بسنجد .

شناختشناسی در پندارگرایی

ایدئالیسـتها معتقدنـد کـه معرفـت یـا شـناخت
انسـان ،مسـتقل از تجـارب هسـتی اوسـت .انسـان،
ایدههایـی از جهـان و پدیدههـا را از همـان آغـاز زندگـی
در ذهـن دارد .بـه اعتقـاد برخـی از آنـان ،روح انسـان قبل
از تولـد بـا حقایـق آشـنا میشـود و بعـد از تولـد ،آنهـا
را بـه یـاد مـیآورد .شـناخت انسـان ،محصـول اندیشـه و
خـردورزی اوسـت؛ بنابرایـن بـرای رسـیدن بـه حقیقـت و
دوری از خطـای حـواس ،تربیـت بایـد بـه تقویـت ذهـن
بپـردازد .تقویـت و منظم کـردن ذهن با به خاطر سـپردن و
یـادآوری دانشهـا ممکـن اسـت.
بـه عقیـدهی ایدئالیسـم ،معرفت و شـناخت انسـان،
مسـتقل از تجربهی حسـی اوسـت .عمل دانسـتن در ذهن
یـا عقل صـورت میگیرد و عقل فعال اسـت و به وسـیلهی
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قدرتهـای نهانـی کـه دارد معلومـات بـه دسـت آمـده از
طریـق حـواس را ترکیب و تنظیـم میکند .انسـان میتواند
بـا روش شـهودی یعنـی بـدون اسـتفاده از حـواس خـود،
حقیقـت را دریابـد .بدیـن ترتیـب ،منشـا معرفـت انسـان،
ذهـن و عقـل اوسـت و افـکار یـا ایدههـا کـه غیرمـادی
هسـتند ،پایههـای وجـود یـا هسـتی میباشـند.

ایدئالیسم و آموزش و پرورش

هـدف از تربیـت ایدئالیسـتی این اسـت که شـاگرد را
قـادر سـازد تـا بـه حقیقـت زیبایـی و نیکـی در زندگیاش
پـی ببـرد تـا شـخصیت وی بـه طـور آزاد و کامـل پرورش
یابـد .تحقـق خـود ،عمدهتریـن هـدف آمـوزش و پرورش
ایدئالیسـتی اسـت .منظـور رسـاندن انسـان بـه عالیترین
جایـگاه شـخصیت و بالنـده سـاختن تمـام تواناییهـا و
اسـتعدادهای ذاتـی وی اسـت .بنابرایـن از نظـر آموزش و
پـرورش ایدئالیسـتی ،ایجـاد محیـط روحانـی و معنـوی
بایـد از عمدهتریـن هدفهـای تربیـت باشـد .بـه نظـر
ایدئالیسـتها ،فرهنـگ و محیـط روحانـی ،حاصـل
فعالیـت خالق انسـان اسـت ،به ایـن معنی که تمـام علوم
انسـانی یعنی ،هنـر ،ادبیات ،مذهب ،اخلاق ،ریاضیات،
علـوم و تاریخ و فلسـفه ،محصول فعالیتهـای خردمندانه
و اخالقـی و زیباییشـناختی انسـان اسـت کـه آمـوزش و
پـرورش بایـد ایـن میـراث فرهنگـی را پـاس دارد .در ایـن
مکتـب بـه پرورش ذهن ،بیـش از تربیت بـدن اهمیت داده
میشـود و پـرورش جسـم نیز بـه این منظـور ،مـورد توجه
قـرار میگیـرد کـه ظـرف روح اسـت .هرچه که این جسـم
بهتـر پـرورش یافته باشـد ،روح نیـز بهتر پرورده میشـود.
بـه طورکلـی ،ایدئالیسـتها موافقانـد کـه تعلیـم
و تربیـت ،نبایـد فقـط بـر رشـد ذهنـی تأکیـد کنـد ،بلکـه
بایـد دانشپژوهـان را تشـویق کنـد تـا بـر همـهی آنچـه
کـه بـه ارزشهـای پایـدار مربـوط اسـت ،متمرکـز شـوند.
آنهـا معتقدنـد کـه هـدف تعلیم و تربیـت باید بـه جانب
تحقیـق ،در مـورد اندیشـههای حقیقـی هدایـت شـود.
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تخلفـات انضباطـی شـاگردان ،بـه منزلـهی طغیـان
نفسـیات و بـروز خودخواهیهـا تلقـی میشـود کـه بایـد
مطابـق بـا اصـول اخالقـی مـورد مؤاخذه قـرار گیرنـد .در
نظـر ایدئالیسـتها ریشـهی این اصـول در دین ،یـا در این
اعتقـاد اسـت کـه انسـان موجود روحانـی اسـت و روح او
جاودانـه خواهـد ماند.
یکـی از اهـداف مهـم تعلیـم و تربیـت ایدئالیسـتی،
خودشـکوفایی اسـت .اصـوال آنهـا تأکیـد میکننـد کـه
تعلیـم و تربیـت حقیقـی فقـط توسـط خـود فـرد تحقـق
مییابـد و هـر چنـد معلمـان نتواننـد در ذهـن کـودکان راه
یابنـد ،امـا قادرنـد مـواد درسـی و فعالیتهایـی را تـدارک
ببیننـد کـه بـر یادگیری اثـر میگـذارد و پاسـخ یادگیرنده به
ایـن مـواد و فعالیتهاسـت کـه تعلیـم و تربیت را تشـکیل
میدهـد.

مکتب در فلسفه ایدئالیسم

وظیفـه مدرسـه پاسـداری از دانش ،مهـارت و انظباط
پیشـین است .
مدرسـه از طریـق انتقـال عامدانـه میـراث فرهنگی به
شـکل برنامـهای منظـم ،متوالی و متراکـم ،بچههـا را برای
آینـده آمـاده میکند.

تعریف آموزش و پرورش از دیدگاه
ایدئالیسم

تعلیـم و تربیت مورد توجه ایدئالیستهاسـت عبارت
اسـت از :پرورش اسـتعدادهای درونی کـودکان و کمک به
بـروز اسـتعدادهای ذاتی دانشآمـوزان که بالقـوه در وجود
آنهـا نهفتـه اسـت بـه عبـارت دیگـر آمـوزش و پـرورش
عبـارت اسـت از :نفوذ و اثرگذاری انسـان روی انسـان ،که
میکوشـد او را بـه «خودشـکوفایی» ضمـن کوشـشهای
شـخصی رهبری کنـد .معتقدان سیسـتم تربیتـی میگویند
بـا تربیـت منظم و تدریجـی ،اسـتعدادهای روحی کودکان
پـرورش مییابـد .در نتیجـه توفیـق بـا فرهنگـی شـدن در

تمـام عرصههـای زندگـی از خانـواده تـا جامعـه مرهـون
تربیت منظـم اسـت(القرائی.)1384 ،

معلم در فلسفهی ایدئالیستی

از میـان تمامـی عوامـل آموزشـی و تربیتـی ،نقـش
معلـم بـهعنـوان مهمتریـن عامـل نظـام تعلیـم و تربیت از
جایـگاه و اهمیت بهسـزایی دارد .معلم در رشـد و پرورش
دانشآمـوزان  ،نقـش بسـیار مهمـی را ایفا میکنـد .تمامی
فعالیتهـای معلـم ،ماننـد شـناخت فرآیند رشـد کودکان
و نوجوانـان ،شـیوههای تدریـس و عالقهمنـدی بـه رشـته
تدریـس خود ،از عواملی هسـتند که در آمـوزش و پرورش
دانشآمـوزان ،نقـش زیـادی دارند.
از سـوی دیگـر معلمـی کـه بخواهـد در شـغل خـود
متبحر شـود بایسـتی دربارهی نقـش خود به تامـل پرداخته
و دربـارهی نظریـهای کـه قـوام و دوام عمـل تربیـت بـه آن
وابسـته اسـت ،تفکـر نمایـد .نحـوه برخـورد معلـم بـا
دانشآمـوزان بـه طرز تصـور وی از ماهیت انسـان وابسـته
اسـت .همچنیـن موضـوع آمـوزش یـا مهـارت اسـت و یا
معرفـت و دیدگاهـی که معلـم دربـاره واقعیـت دارد ،درک
او از واقعیـت اسـت .بنابرایـن از آنجایـی کـه معلـم بایـد
مفهـوم واقعیـت و ماهیـت انسـان و جامعـه را مـورد تامـل
قـرار دهـد ،باید فیلسـوفانه بیاندیشـد و این جز با شـناخت
معلـم از دیدگاههـای مختلـف فلسـفی و آرا نظریهپردازان
امکانپذیـر نمیباشـد .در ایـن نظریـه ،معلـم بـا کمـک
بـه شـاگردان ،زمینههایـی را فراهـم میکنـد تـا خـود آنـان
بـه رشـد معنـوی و روحانـی دسـتیابنـد .شـاگردان برای
او دارای اهمیـت فراوانـی هسـتند ،چـون آنهـا هسـتند که
بایـد پـرورش یابنـد و بـه خصایـص و اخالق نیکو آراسـته
گردنـد .ایـن کار در درجهی نخسـت توسـط معلم صورت
میگیـرد .بنابرایـن ،معلم بایـد دارای شـخصیت متعالی و
روح پـرورده باشـد .هـدف معلـم ،انتقال اطالعـات عینی
بـه شـاگرد نیسـت ،بلکـه فراهـم آوردن شـرایطی اسـت تا
شـخصیت شـاگرد ،بالنده شـود و خود او نیز پرورش یابد؛

ایـن بالندگی باید در مسـیر رشـد روحانی صـورت پذیرد.
شـخصیت معلـم مدام شـاگرد را تحـت تأثیر قـرار میدهد
و معلـم میکوشـد شـاگرد را رهبری کند تا وی شـخصا در
رشـد خـود ،توفیـق یابد.
بطـور کلـی بایـد گفـت معلـم مهمتریـن عامـل نظام
آموزشـی اسـت و نقـش تربیتـی و آموزشـی او در هدایـت
دانشآمـوزان بسـیار بـارز و قابـل توجـه اسـت .بـه
همیـن دلیـل در طـول تاریـخ مکاتـب گوناگـون فلسـفی،
دانشـمندان ،فیلسـوفان و مربیـان بـزرگ ،دیدگاههـا و
نظـرات بسـیار مهمـی درباره نقـش و جایـگاه معلم مطرح
کرد هانـد.
ایدئالیسـتها بـه معلـم و مربـی بیشـتر توجـه دارنـد
و معتقدنـد مربـی بایـد از نظـر عقلـی و اخالقـی برتـر و
سرمشـق دانشآمـوزان باشـند و محیـط خـاص را بـرای
کـودک فراهـم کنـد و وظیفـهی مربـی ،راهنمایی به سـوی
ً
حقیقـت اسـت .اصـوال از دیـدگاه معلـم پیـرو مکتـب
ایدئالیسـم  :انسـان چیـزی را یـاد نمیگیـرد ،بلکـه آن را به
خاطـر مـیآورد ،یادگیـری فقـط یـادآوری مطالب اسـت.
در ایـن دیـدگاه بـر نقـش محـوری و حسـاس معلـم تاکید
زیـادی میشـود .وی باید بـرای خود بـه دیدگاهی فرهنگی
دسـتیافته باشـد .بایـد شـخصی باشـد کـه نقشهـای
گوناگونـی را در مجموعـهای از ارزشهـا هماهنـگ تلفیق
داده باشـد .معلـم نباید در شـخصیت متعلـم تصرف کند.
ماهیـت و شـخصیت روحانـی متعلـم دارای ارزش واالیی
اسـت .بـه ایـن ترتیب معلـم باید بـرای متعلم احتـرام قائل
شـود و او را یـاری کنـد تا بـه تحقق شـخصیت خود تالش
کنـد .چون معلـم الگـو و نماینـده فرهنگ اسـت ،گزینش
او کمـال اهمیـت را دارد .معلمـان علاوه بـر بهرهمندی از
آمـوزش و پـرورش همگانـی بایـد در تربیـت دانشآموزان
متخصـص باشـند .معلمان باید بیشـتر بـر فعالیت كودكان
تاكیـد كننـد .زمانـی كـه معلـم بـر موضـوع اشـراف دارد
میتوانـد دیالیكتیـك را بهعنـوان روش تدریـس اجـرا كنـد
و همچنیـن روش دروننگـری  ،روش شـهودی ،بینـش و
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بصیرت ،الگوسـازی و سـخنرانی ،بحث و گفتگو ،پرسش
و پاسـخ و روش اكتشـافی را بـهكار بـرد.
از سـوی دیگـر معلـم را بایـد بـر اسـاس صالحیـت
او در موضـوع درسـی و فـن تربیـت برگزیـد ،زیـرا بایـد
شایسـته سرمشـقگیری دانشآمـوزان گـردد ،بایـد از ذوق
زیباییشناسـی نیـز بهرهمنـد باشـد .معلـم بایـد مظهـر
ارزشهـا باشـد ،دانشآمـوزان او را دوسـت داشـته باشـند
و شـخصی بـا انگیـزه و پرشـور باشـد ،بایـد در فـن خـود
متخصـص باشـد و معلومات کافـی در مـورد دانشآموزان
خود داشـته باشـد و روح یـا ذهن را کـه عالیترین صورت
وجـود در جهـان اسـت کامـل سـازد .وی عامـل انتقـال
میـراث معنوی اسـت .او بایـد بتواند با دانشآمـوزان تفاهم
و ارتبـاط برقـرار کنـد و روح دموکراسـی را در شـاگردان
رسـوخ دهـد و در کالس آنرا اجـرا نمایـد .معلـم بایـد بـه
تدریـج خـود را فرامـوش کنـد و بـه شـخصیت شـاگردان
اهمیـت دهـد .بـه تولـد دوباره فرهنـگ در هر نسـل کمک
کنـد و عالقـه بـه یادگیـری را در شـاگردان بیـدار کنـد.

یـک معلـم آرامانگـرا دارای خصوصیـات
زیـر میباشـد:
 معتقـد اسـت کـه بایـد از لحـاظ معرفـت و بینش،برتـر از دیگران باشـد.
 نیازهـا و توانهـای همـه دانشآموزان و شـاگردانشرا بـه خوبی میشناسـد .
 میکوشـد فرصتهـا و موقعیـت فعالیتهـایاکتشـافی  ،تحلیلـی ،ترکیبـی و کابـرد معرفـت و معلومات
آموختـه در زندگـی را بـرای همه شـاگردانش فراهـم کند و
آنهـا را خلاق بـار آورد.
 شـاگردان را بـه تقلید از اشـخاص بزرگ و برجسـتهتشـویق میکند.
 روی اهمیـت اخالقـی و روانـی موضوعـات مـوردبحـث تاکیـد میکنـد.
 میکوشـد خصایـص مطلـوب را بـرای دانشآموزانالگـو نماید .
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 تفکـر مسـتقل را بـا هدایـت بحـث صنـف دردانشآمـوزان تشـویق میکنـد .
 رعایـت ارزشهـای ثابـت را در تصمیمگیـری موردتاکیـد قـرار میدهد.
 معلم باید در فن خود متخصص باشد. معلـم بایـد بتواند بـا شـاگردان تمایل و ارتبـاط پیداکند .
 معلـم بایـد فردی باشـد که بتواند تمایـل به یادگیریرا برای شـاگردان ایجاد کند.

ویژگیهای دانشآموز ایدئالیسم

 دانشآمـوز بایـد خـودکار و خـودکاو باشـد و معلمرا الگـوی خویـش قـرار دهـد .انضبـاط را رعایـت کند .با
معلـم و دیگـر دانشآمـوزان رابطه صمیمی داشـته باشـند.
مدرسـه به منزلة گلسـتانی اسـت كه دانشآمـوزان گلهای
ایـن گلسـتان و معلـم باغبان این گلهاسـت و بایـد كه این
گلهـا بـه عالیتریـن درجة رشـد و كمال برسـند.

محتوا و برنامهی درسی

چـون هـدف از تربیـت رشـد خـود اسـت ،بنابرایـن
محتـوا بایـد مطالبـی باشـد کـه بـرای رسـیدن بـه ایـن
هـدف ،مفیـد واقـع شـود .از ایـنرو ،مطالبـی کـه آرمان و
اندیشـههای ذهنـی را تقویت میکنـد ،از اهمیـت ویژهای
برخـوردار اسـت .ایدئالیسـتها در تعیین مطالب درسـی
بـه تجربهی فعلـی کودک توجهـی نمیکنند ،بلکـه تجربه
نـژاد انسـان را بهطـور کلـی مـورد نظـر دارند.
به عبـارت دیگر ،کودکان را مینیاتور یا کوچکشـدهی
افـراد بزرگسـال میبیننـد و در نتیجه ،همـان مطالبی را که
بـرای بزرگسـال مناسـب میداننـد ،کمابیش بـرای کودک
در نظـر میگیرنـد .علوم و علوم انسـانی دو رشـتهی اصلی
برنامههـا را تشـکیل میدهـد .در ایـن میان بـه بخشهایی
از ایـن دو رشـته توجـه میکننـد کـه دارای اهمیـت پایـدار
و مانـدگار اسـت و بـرای سلامت و حفـظ کل جامعـهی
انسـانی مفیـد باشـد .برنامـه درسـی در ایـن مكتـب بـر

اسـاس طبیعـت وجـود انسـان تنظیـم شـده و شـامل
موضوعاتـی اسـت كـه بـرای تحقق رشـد و كمـال عقلی و
عقالنـی انسـان ضـرورت دارد .برنامـه درسـی را در چهار
گـروه زیـر تنظیـم میكنند :
 -1مطالعـه درسهـای عمـی مثـل روش تهیـه غـذا و
مسـكن ،بهكار بـردن ابـزارآالت.
 -2مطالعـه درسهـای نظـری مثـل ادبیـات ،زبـان،
علـوم ،ریاضیـات و از ایـن قبیـل.
 -3مطالعه درسهای هنری مثل هنر ،شعر ،موسیقی
و مجسمهسازی.
 -4مطالعـه درسهای دینـی و اخالقی مثـل الهیات،
نظریـات دینی ،دسـتورات و احـكام دینی.

روش آموزشی ایدئالیستی

چـون در ایـن نظام فکـری هدف پرورش خود شـاگرد
و شـخصیت وی تـا عالیتریـن مرتبـه اسـت ،بنابرایـن
روشـی کـه معلـم در پیـش میگیـرد ،مبتنـی بر ایـن هدف
اسـت .معلـم میکوشـد بـا بحثهـای دوسـویه و تجزیـه
و تحلیـل ،امـکان رشـد شـخصیت شـاگردان را فراهـم
سـازد .در ایـن روش ،تلاش بـر آن اسـت تـا شـاگردان به
جـای آموختـن حقایـق و واقعیتها ،بینشـی عمیق نسـبت
بـه مسـایل پیـدا کننـد .در روش ایدئالیسـتی ،کوشـش بـر
ً
ایـن اسـت تا شـاگردان بـه رهبـری معلـم ،شـخصا امکان
بالندگـی و رشـد پیـدا کـرده و به ایـن حقیقـت پیببرند که
تجربیـات فعلـی آنـان بسـیار کـم اسـت و باید بکوشـند تا
بـه تجربیـات کاملتـری دسـت یابنـد و بـه همیـن منظور،
بیشـتر بـه بحثهـای دوطرفـه میپردازنـد تـا سـخنرانی
مسـتقیم معلم.

نقاط ضعف فلسفه ایدئالیسم

 تغییرات ناگزیر زمان را نادیده میگیرد . بیشـتر روی شـیوهها و مطالب درسـی سـنتی تاکیدمیورزد.
 -بـرای سـنتهای فرهنگـی اعتبـار بیشـتری قایـل

اسـت ،زیـرا تربیـت را موضـوع گـذر در میـراث فرهنگـی
میدانـد .
 بـه هیـچ گونـه آسـانگیری در رفتـار و معیارهـایآموزشـی و تحصیلـی مدرسـه اعتقـاد نـدارد.

نقاط قوت فلسفه ایدئالیسم :

 به سـطح عالـی شـناختی در تربیت توجـه دارد و بهافزایـش و گسـترش آن در محصالن میکوشـد.
 از یادگیـری فرهنگی بیشـتر حمایـت میکند و آن راگسـترش میدهد.
 بـه رشـد و تکامل اخالقـی و منش بیشـتر میپردازد.
 معلـم را کانـون آموزش و پرورش و شـخص بسـیارقابـل احتـرام میداند.
 -رویکرد جامع ،نظامدار و کلینگر است.

ویژگیهای کلی ایدئالسیمها

 -1بـه آن دسـته از تئوریهـا اطلاق میشـود كـه بـه
ذهـن یـا روح اهمیـت میدهنـد .
 -2عقل یا ذهن یا روح را مقدم بر ماده میداند.
 -3معتقـد اسـت كه واقعیـت در پندارهـا ،فكر ،ذهن
یا «خود» اسـت .
 -4نقطـه یـا هسـتهی مركـزی ایـن فلسـفه آگاهـی
شـخصی از خویشـتن اسـت و آن را مهمتریـن حقیقت در
تجربـهی فـرد میدانـد كـه پیوسـته رو بـه كمـال اسـت .
 -5علم آفریدهی ذهن است .
 -6حـواس انسـان بـه تنهایـی در بـه دسـت آوردن
حقیقـت جایگاهـی ندارنـد .
 -7دنیـای خـارج سـاخته و محصـول ذهـن انسـان
اسـت .
 -8دین و اخالق و معنویت جایگاه خاصی دارند .
 -9ارزشهـای روحـی (غیرمـادی) تاثیـر قطعـی در
امـور جهـان دارنـد و هـر چیـز بیـش از آنكـه مادی باشـد
روحـی یـا عقلی یـا معنوی اسـت  .یعنی حقیقـت بیش از
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آنچـه مـادی باشـد روحی اسـت .
 -10تـن و روان از هـم جـدا و مقابـل هـم قـرار دارند
(دو گرایـی یـا ثنویت)
ً
 -11رفتـار انسـان ذاتـا هـدفدار اسـت و تنها پاسـخ
محركهـای خارجـی نمیباشـد .
 -12وقتـی انسـان دربـارهی ارزش داوری میكنـد
بایـد معیارهایـی برابـر ایـن داوری ارزشـی داشـته باشـد
و ایـن معیارهـا بایـد جامـع و مسـتقل باشـند .بـه نظـر
ایدئالیسـتها ایـن معیارها وجود دارند و خـود «واقعیت»
را مشـخص میكننـد .
 -13زندگـی خـوب از نظـر ایـن مكتـب زندگـیای
اسـت كـه در آن مفاهیـم ارزشـی معقوالنه درك شـدهاند و
در سـكوت یـا كـردار شـخص آشـكار میشـوند .
 -14بیـن افـراد و جامعـه وحـدت وجـود دارد و هـر
فـرد ،جزئـی از كل اسـت و كل خاصیتـی دارد كـه در هیچ
یـك از اجـزاء آن خاصیـت را نمیتـوان دیـد .
 -15در ایـن مكتـب تنها مسـئول آمـوزش ارزشها به
كـودكان نیسـت بلكه مـردم یعنـی جامعهی بشـری نیز این
مسـئولیت را به عهـده دارد .
ایدئالیسـم بـه عنـوان فلسـفهای كه بیشـتر بـا معرفت
سـر و كار دارد ایـن فلسـفه را فلسـفهی روحـی ،معنـوی یا
ذهنـی میخواننـد .در ایـن مورد اسـاس را ذهنـی فعال كه
تجربـه میكنـد تشـكیل میدهـد .دكارت و بركلـی بیشـتر
بـه این معنـا توجـه دارند.

نتیجه گیری

ً
ایدئالیسـم کـه واقعیت را ذاتـا روحی یـا تمثیلی تلقی
میکنـد یکـی از کهنتریـن و دیربازتریـن نظامهـای فکری
بشـریت اسـت .آرمانگرایـی براین باور اسـت واقعیت ،در
پندارهـا و فکـر و ذهـن یـا «خـود» اسـت ،پیـش از اینکه
بـه نیروهـای مـادی بسـتگی داشـته باشـد .نقطـه یا هسـته
مرکزی این فلسـفه ،آگاهی شـخص از خویشـتن اسـت یا
پاسـخ به این پرسـش که «مـن کیسـتم؟» و آن را مهمترین
حقیقـت در تجربـه فـرد میدانـد کـه پیوسـته رو بـه کمـال
اسـت .بنابریـن آرمانگرایـی( ،ایدئالیسـم) مطلـق عقل یا
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ذهـن را یـک جوهـر سـاخته ،پرداختـه و ثابـت نمیدانـد
بلکـه معتقد اسـت که ذهـن یا عقـل در واقع ،یـک جریان
یـا فراینـد اسـت .طرفـداران ایـن سیسـتم فکـری ،واقعیت
را فکـری میدانـد کـه در مغـز (کلـه) ماسـت نـه در دنیای
فکـری خارجی .ایشـان نظر به پیوسـتگی حقیقـت را مورد
تأکیـد قـرار میدهنـد کـه میگوید :یـک فکـر در صورتی
حقیقـت اسـت جزئـی از نظـام یـا «سیسـتم» افـکار ما را
تشـکیل میدهـد .همچنین ،آرمانگرایی بیشـتر اسـتدالل
قیاسـی را تأکیـد میکنـد و به حـواس و روش عملی ،کمتر
توجـه دارند.

منابع:

القرایـی -خلیـل سـلطان .)1384( ،فلسـفه تعلیـم
وتربیـت وآراء تربیتـی ،ترجمـه ،محمد نوالـی وهمکاران،
تهـران دانشـگاه تبریـز ،صفحـات85،86،87
بیـات عبدالرسـول ودیگـران )1381( ،فرهنـگ واژه
هـا ،تهـران :مؤسسـه اندیشـه وفرهنـگ دینـی صفحـه 85
پـاک سرشـت ،محمدجعفـر )1381( ،مکاتـب
فلسـفی وآرء تربتـی ،تهـران انتشـارات بعثـت صفحـات
110-93 -45 -22
شـریعت مـداری ،دکترعلی )1388( ،اصول وفلسـفه
تعلیـم وتربیـت ،تهـران :انتشـارات امیرکبیـر ،صفحـات
173-163
شـفلید ،هـری )1375(،کلیـات فلسـفه آمـوزش
وپـرورش ،ترجمـه ،غلام علـی سـرمد ،تهران:نشـرقطره،
صفحـات 226-225
بابایی ،پرویز ،)1386( ،مکتب های فلسفی از دوران
باسـتان تا امروز ،انتشارات نگاه ،صص.364،365،
مجتبـوی ،سـید جلال الدیـن ،)1381( ،کلیـات
فلسفه،تهران:دانشـگاه تهران،صـص.196،197،
شـعاری نژاد ،علی اکبـر ،)1377( ،فلسـفه آموزش و
پرورش ،تهـران :انتشـارات امیر کبیر.
http://www.hamyaryiran.ir/thread8309.html
http://kamis.blogfa.com/post/25

استخوانها سرمایه استواری و حرکت بدن در فقاریهها
معاون رسمؤلف ترینا ستارمحب

پیشگفتار

یکـی از مهمتریـن اعمـال حیاتـی بدن حرکت اسـت.
در بسـیاری اوقـات عکسالعملهـای یـک موجـود
زنـده در برابـر محرکههـای محیطی بهصـورت حرکتی
میباشـد .حرکت در موجودات زنده ناشـی از دسـتگاه
یـا سیسـتمهای حرکتـی اسـت که این سیسـتم شـامل
اسـکلت و عضلات میباشـد .اسـکلت ماننـد قالبی
اسـت که بـدن موجـود زنده را شـکل میدهـد و زمینه
حفاظتـی ،اسـتحکام و حرکـت را فراهم میسـازد .در
موجـودات زنـده دو نـوع اسـکلت مشـاهده میشـود:
اسـکلت خارجـی و اسـکلت داخلی:
بهطـور مثـال بسـیاری از بندپایـان اسـکلت
خارجـی دارند که شـامل قشـر سـختی از جنـس ماده
سـخت بهنـام کیتیـن اسـت کـه بـه سـلولوز شـباهت
دارد .اسـکلت ،حرکـت خـود بـه خـودی نـدارد و
حرکـت آن بـه اسـتقرار عضلات وابسـته اسـت .در
موجـودات زنده که اسـکلت خارجـی دارند عضالت
در داخـل اسـکلت قـرار گرفتـه اسـت .اسـکلت در
محـل مفصلهـا انعطافپذیـر و نـازک و در بقیه جاها
محکـم و غیرقابـل انعطـاف اسـت .بـه همیـن دلیـل

رشـد ایـن حیوانـات محـدود اسـت و بخاطـر ادامـه
رشـد بایـد پوسـتاندازی کننـد.
گـروه دیگـری از موجـودات زنـد ه کـه اسـکلت
خارجـی دارنـد ،نرمتنـان هسـتند کـه بخاطـر نرمـی
بدنشـان بـرای حفاظـت بخشهـای داخلـی در
اطـراف خـود یک نـوع قشـر بهنام صـدف میسـازند،
ماننـد حلـزون یـا گـوک.
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اسـکلت داخلـی ،از جنـس غضـروف ،اسـتخوان
و یـا هـر دوی آنهاسـت کـه عضلات روی آنهـا قـرار
دارنـد و بـا انقبـاض خـود آنهـا را کـش و باعـث حرکـت
میشـوند .گروههـای مهـرهدار کـه شـامل ماهیهـا،
ذوحیاتیـن ،خزنـدگان ،پرنـدگان و پسـتانداران میشـوند،
در بیـن مهـرهداران ،پسـتانداران تکامـل یافتهترانـد .اینـک
میخواهیـم در مـورد اسـتخوانبندی ،مفاصـل و وضـع
صحـی اسـتخوانهای انسـان بحثـی داشـته باشـیم.

تاریخچه تحقیق

بیولـوژی علمـی اسـت کـه بـر مشـاهده و تجربـه
اسـتوار اسـت .مطالعـات جدیـد روی سـاختار موجودات
ً
زنـده تقریبـا از قرن  16آغاز شـد که از همین قرن سـاختار
عضلات و اسـکلت نیـز مـورد مطالعـات جدیدتـر قـرار
گرفت .
وسـالیوس یک کالبدشـناس بـود که در قـرن  16برای
انجـام مطالعاتـی کـه بـه طـور همهجانبـه بـر واقعیتهای
مـورد مشـاهده اسـتوار باشـد ،پیشـنهادی ارائـه کـرد .او
معتقـد بـود کـه طبابـت بـر کالبدشناسـی اسـتوار اسـت.
وسـالیوس روی اسـتخوانهایی کـه از قبـر انسـانها
بدسـت میآورد و یا با اسـتفاده از اجسـاد اتاقهـای اعدام
در شـناخت اسـتخوانهای بـدن تـا جایـی پیـش رفـت که
با چشـم بسـته هر نوع اسـتخوان را تشـخیص مـیداد .این
دانشـمند در سـال ()1542م کتابـی بهنام (دربـاره کارخانه
بـدن آدمی) نوشـت که به طـور مفصل در باره اسـتخوانها
 ،عضلات ،رگهـا و اعصـاب بحث شـده بـود .او پس از
کالبـد شـکافی اسـکلتی از مفصلبنـدی تهیـه کرد.
از دیگـر کالبدشناسـان چیرهدسـت میتـوان از
لئونـاردو داوینچی نام برد .لئوناردو در مهندسـی ،نقاشـی،
مجسمهسـازی نیـز دسـت باالیـی داشـت .وی بخاطـری
کـه آثـار هنریش بـه واقعیـت تطبیق شـود به کالبدشـکافی
حیوانـات و در حـدود  30جسـد آدمـی پرداخـت .وی
بیشـتر بـر وضع عضلات تکیه میکـرد و نقاشـیهای وی
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از کالبـد آدمـی از جملـه آثـار جاویدانـی هسـتند.

ساختمان استخوانها

اسـتخوان از حجـرات مایکروسـکوپی بهنـام
اوستئوسـیت از کلمـه التینـی اوسـتئون بـه معنـی
(اسـتخوان) تشـکیل شـده اسـت اوستئوسـیتها حجرات
اسـتخوان هسـتند و بخشهـای اسـتخوان را میسـازند.
اسـتخوان از  30درصـد مـواد عضـوی و  60درصـد
مـواد معدنـی و آب تشـکیل شـده اسـت .بـا افزایـش سـن
مقـدار مـواد معدنی اسـتخوان نسـبت بـه مـواد عضوی آن
افزایـش مییابـد .مـواد عضوی اسـتخوان به طـور عمده از
نوعـی پروتیـن رشـتهای بهنـام کالژن منشـأ میگیـرد .بیـن
ایـن الیـاف پروتئینـی را مـاده جاللتینـی پـر میکنـد .مواد
عضـوی اسـتخوان تا حـدی باعـث انعطافپذیری انسـاج
اسـتخوان میشـود .مـواد معدنـی اسـتخوانها باعـث
سـختی و اسـتحکام اسـتخوان میشـود که شـامل کلسـیم
فاسـفیت ،کلسـیم کاربنیـت ،کلسـیم فلورایـد ،میگنزیـم
فاسـفیت ،سـودیم هایدروکسـاید و سـودیم کلورایـد
اسـت .وقتـی کـه اسـتخوان تحـت فشـار قـرار میگیـرد
مـواد عضـوی انعطافپذیـر آن از آسـیب دیـدن اسـتخوان
جلوگیـری میکنـد در حالیکـه مـواد معدنـی شـکنندگی
آن را افزایـش میدهـد.

ساختمان استخوان دراز

در اسـتخوان دراز دو بخـش عمـده قابـل تشـخیص
اسـت کـه بهنـام دیافیـز و اپیفیـز یـاد میگـردد .دیافیـز به
بخش وسـطی اسـتخوان و اپیفیز دو سـر برآمده آن است.
دیافیـز یـا بخـش اسـتوانهای اسـتخوان بسـیار محکـم
اسـت و بخاطـر فشـردگي کـه دارد سـبب سـبکی وزن
اسـتخوان دراز میشـود و حرکـت را آسـان میسـازد .در
بخـش مرکـزی دیافیـز مجـرای وسـیع وجـود دارد کـه مغز
زرد اسـتخوان در بیـن آن قـرار دارد به طـور عمده حجرات
چربـیدار اسـت ،در مغـز زرد ،رگهای خونـی و همچنین

حجراتـی که بعضـی کرویات سـفید را میسـازند ،موجود
اسـت .دیـوار مجـرای مغـز اسـتخوان دراز را الیـهای از
انسـاج ارتباطـی بهنـام ( آندوسـتئوم) میسـازد.
اطراف مجرای اسـتخوان را انسـاج اسـتخوانی متراکم
فـرا میگیـرد کـه مرکـب از واحدهایـی بهنـام سیسـتمهای
هـاورس اسـت و در مرکـز هـر سیسـتم هـاورس مجـرای
هـاورس قـرار دارد کـه محـل اسـتقرار رگهـای خونـی
و عصبـی اسـت و همـه ایـن مجراهـا یکـی بـه دیگـر و
بـه مجـرای وسـط اسـتخوان راه دارنـد .حجـرات انسـاج
اسـتخوانی در ضخامـت تیغههـای اسـتخوان سیسـتم
هـاورس قـرار میگیرنـد و از طریـق شـبکه مویرگـی کـه
از مجـرای هـاورس میآینـد ،غـذا و اکسـیجن را دریافـت
و مـواد زائیـد را از خـود دفـع میکننـد و در جایـی کـه بـه
اسـتحکام زیـاد اسـتخوانها ضـرورت نیسـت بخـش
انسـاج اسـتخوان متراکـم کمتـر شـده و انسـاج اسـتخوان
اسـفنجی جایگزیـن میشـود.
دو سـر اسـتخوان دراز ( اپیفیزها) از انسـاج استخوان
اسـفنجی کـه اسـتحکام کمتـر دارد درسـت شـده اسـت و
در بیـن آنهـا حفرههـای مغـز سـرخ وجـود دارد .در مغـز
سـرخ ،کرویات سـرخ ( اریتروسیسـت) و برخـی کرویات
سـفید بـه وجـود میآینـد .سـطح خارجـی اسـتخوان
دراز بـه جـز از دو سـر آن ( جایـی کـه اسـتخوان دراز بـه
اسـتخوانهای دیگـر مفصـل میشـود الیـه از انسـاج
ارتباطـی پیونـد رشـتهای محکـم بهنـام پـرده ضریـع یـا
پـردهی اوسـتئوم میپوشـاند .پـرده ضریـع دو الیه اسـت.
الیـه خارجـی آن شـامل رشتههاسـت و در الیـه داخلی که
ً
مسـتقیما به انسـاج اسـتخوان متراکم میچسـبد .حجرات
زیادتر و رشـتهها کمتـر وجود دارد در پـرده ضریع رگهای
لنفـی و اعصـاب دیده میشـود .پـرده ضریـع وظایف مهم
ماننـد رشـد ،ترمیـم و تغذیـه اسـتخوان را به عهـده دارد.
سـر اسـتخوان دراز را الیـه نـازک از انسـاج غضروفی
بهنـام غضـروف مفصلـی میپوشـاند که مانند یک جسـم
ضربهگیـر در مقابـل اثـرات و ضربههـای کـه بـه مفصـل

وارد میشـود مقاومـت میکنـد.

انواع استخوانها

ً
اکثـرا اسـتخوانها بـه چهـار حالـت وجـود دارنـد.
اسـتخوانهای دراز هـم در دسـتها و هـم در پاهـا دیـده
میشـود .اسـتخوانهای جمجمه جـز اسـتخوانهای پهن
بـه شـمار میرونـد .اسـتخوانهای سـتون فقـرات از نـوع
اسـتخوانهای نامنظـم هسـتند .اسـتخوانهای مچهـا،
ً
پاهـا نمونههایـی از اسـتخوانهای کوتاهانـد کـه تقریبـا
مکعبـی بـه نظـر میرسـند.
اسـتخوانهای مـچ دسـت کوتـاه بـوده و حرکـت
انعطافپذیـری دسـتها را امکانپذیـر میسـازند و
اسـتخوانهای نامنظـم سـتون فقـرات نیز بـه ایـن گونهاند.
اسـتخوان ران یـک اسـتخوان دراز اسـت کـه بـه صفـت
تکیـهگاه عضلات قـوی پاهـا و هـم بـرای تحمـل وزن
بـدن سـازگاری دارد .مقـدار حرکت اسـتخوان در قسـمت
مفاصـل بـه شـکل و سـاختمان اسـتخوان و مفصـل همان
محـل بسـتگی دارد.

وظایف استخوانها

سیسـتم اسـتخوانبندی بـدن پنـج وظیفـه خاص
را بـهدوش دارد.
 -1اعضـای بدن را اسـتوار نگهداشـته و به بدن شـکل
و قیافـه منظـم میدهد.
 -2حفاظـت اعضـای داخلـی نـرم بـدن را بـه عهـده
دارد .طـور مثـال جمجمـه از مغـز ،گـوش داخلـی و
قسـمتهایی از چشـمها محافظـت میکنـد .قفـس
سـینه اعضـای مهـم ماننـد قلـب ،شـشها را در بـر دارد.
سـتون فقرات نخـاع شـوکی را در برگرفتـه و از آن حفاظت
میکنـد.
 -3عضالتـی کـه بـه اسـکلت متصلانـد بهنـام
عضلات اسـکلتی نامیده میشـوند .این عضلات نیروی
کششـی بـه اسـتخوانها وارد میکنـد و آن را حرکـت
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میدهـد ،پـس اسـتخوانها در حرکـت بـدن سـهم حیاتی
دارنـد و همیشـه تحـت تاثیـر عضلات عمـل میکننـد.
 -4اسـتخوانها محـل ذخیـره مـواد معدنـی ماننـد
کلسـیم و فاسـفیت هسـتند در صـورت تغذیـه ناکافی بدن
ً
میتوانـد از ایـن مـواد مصـرف نمایـد .مثلا اگـر مقـدار
کلسـیم از حـد طبیعـی پایینتر بیاید ،اسـتخوانها کلسـیم
مـورد ضـرورت را وارد جریـان خـون میکنند .ایـن ترکیب
اسـتخوان بـه مقـدار کلسـیم خـون اثر میگـذارد.
 -5مغـز سـرخ اسـتخوان مرکـز کرویاتسـازی خون
اسـت .مغز سـرخ در اسـتخوانهای قبرغهها اطراف سـینه
و اسـتخوانهای لگـن خاصره سـاخته میشـود.

رشد استخوان

اسـتخوانهای طویـل در دورۀ جنینی ابتـدا به صورت
انسـباح ارتباطـی اسـت .بعـد حالـت غضروفـی پیـدا
میکنـد .مرحلـه غضروفـی شـدن ،مرحلـه شـکلگیری
هـم اسـت ،زیـرا بـا ایـن تبدیـل غضـروف شـکل حقیقی
اسـتخوان را بـه خود میگیـرد .ادامه ایـن مرحله ،غضروف
درازتـر و اسـتخوانیتر میشـود .اسـتخوانی شـدن از مرکز
دیافیـز به سـمت اپیفیزها پیش میرود .اسـتخوانی شـدن
در دو منطقـه یعنـی در دو سـر اسـتخوان (که در هرسـمت
بیـن اپیفیـز و دیافیـز قـرار دارد) انجـام نمیشـود .ایـن
مناطـق را غضروفهـای اتصـال مینامنـد .غضروفهای
اتصـال تـا سـنین  18-20سـالگی بـه اسـتخوان تبدیـل
میشـوند و بـر طـول اسـتخوان نیـز میافزایند ،بعـد از این
سـن غضروفهـای اتصال تبدیل به اسـتخوان میشـوند و
رشـد طولـی اسـتخوان دراز متوقـف میشـود.
اسـتخوانها رشـد قطـری هـم دارنـد کـه توسـط
حجـرات دارای نسـج اسـتخوان (اوستئوبالسـتها)
صـورت میگیـرد کـه در تولیـد اسـتخوان جدیـد نقـش
دارنـد .همزمـان با افزایـش محیط اسـتخوان مواد سـازنده
اسـتخوان در بخـش داخلـی دیافیـز بـه تحلیـل مـیرود
ایـن عمـل سـبب تشـکیل حفره مغـز اسـتخوان در وسـط
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اسـتخوان میشـود .قطر اسـتخوان زیاد شـده مجـرای مغز
اسـتخوان وسـیعتر میشـود و پـر از مغـز زرد میشـود.
بایـد گفتـه شـود کـه طـور اوسـط رشـد اسـتخوان
در زنـان تـا حـدود هـژده سـالگی و در مـردان تـا حـدود
بیستسـالگی ادامـه مییابـد .امـا استخوانسـازی در
هنـگام شکسـتگی اسـتخوان در همه حال انجام میشـود،
چونکـه مـاده اسـتخوانی ترشـح میشـود ،ولی پیشـرفت
ترمیـم اسـتخوان بـه سـن و سلامتی عمومـی شـخص
بسـتگی دارد .

استخوانبندی انسان

اسـکلت انسـان از دو بخـش عمـده تشـکیل شـده،
اسـکلت محـوری یـا مرکـزی و اسـکلت ضمیمـهای.

اسکلت محوری

الـف :اسـتخوانهای سـر شـامل اسـتخوانهای
جمجمـه و اسـتخوانهای روی (صـورت) میباشـد.
جمجمـه ماننـد محفظـه اسـت کـه مغـز سـر در آنجـا
داشـته و حفاظـت میگـردد .روی شـامل اسـتخوانهایی
اسـت کـه از چشـمها ،گوشهـا ،بینـی و دهـان محافظت
میکننـد .
در بعضـی اسـتخوانهای روی ماننـد اسـتخوانهای
قسـمت پایینـی بینـی غضـروف هم وجـود دارد.
اسـتخوانهای جمجمـه کمی انحنادار و نازک هسـتند
و در دوران طفولیـت این اسـتخوان توسـط انسـاج ارتباطی
بـه هـم متصلانـد .بـا رشـد طفـل بخشهـای ارتباطـی
بـه اسـتخوان تبدیـل میشـوند .جمجمـه منحیـث گنبدی
مسـطح از مغـز محافظـت میکنـد ،بـا آن هـم جمجـه
ً
کاملا آسـیبناپذیر نیسـت .ضربـات کاری میتوانـد بـه
آن صدمـه وارد کـرده شکسـتگی را بـار آرد ،ولـی اگـر زود
تـداوی نشـود اثـرات ناگـواری بـه مغـز وارد میشـود .در
مجمـوع بیسـت و دو اسـتخوان در سـاختمان سـر بـه کار
رفتـه کـه هشـت تـای آن جمجمـه را تشـکیل میدهنـد و

چهـارده اسـتخوان دیگـر اسـتخوانهای صـورت هسـتند.
ب -ستون فقرات
سـتون فقـرات از قطعـات اسـتخوان بهنـام مهرههـا
تشـکیل شـده اسـت .هـر مهـره سـه بخـش اساسـی مانند
جسـم مهره ،سـوراخ مهـره و زوائـد را در بر دارد که جسـم
مهـره محکـم و بـزرگ اسـت ،سـوراخ مهـره محلی اسـت
کـه نخـاع از آن عبـور میکنـد و هر مهـره دارای یـک زائده
عقبـی دو زائـده جانبـی و سـطوح مفصلی اسـت.
سـتون فقرات محکـم و قابل انحناع و انعطاف اسـت.
سـتون فقـرات سـر را حمـل میکنـد و تارهـای قبرغههـا
(دندههـا) بـه آن چسـبیدهاند .همچنیـن دسـتها و پاهـا
توسـط کمربنـد شـانهای و کمربند لگنـی به سـتون فقرات
متکی هسـتند و سـتون فقرات نخـاع شـوکی را در خود جا
داده و از آن محافظـت میکنـد.
مهرههـا روی هـم قـرار میگیرنـد و سـتون فقـرات را
تشـکیل میدهـد .در فاصله بین دو جسـم مهـره صفحات
غضروفـی بهنـام دیسـک قـرار دارنـد .دیسـکها ماننـد
بالشـتک عمـل میکننـد و اثرات ضربـه را میگیرنـد ،ولی
بـا گذشـت زمـان سـاییده و نـازک میشـوند و بـه همیـن
خاطـر در کهـن سـالی طـول قـد انسـان کاهـش مییابد.
سـتون فقرات از پنج قسـمت مجزا تشـکیل شـده
است.
 -1مهرههـای گـردن :شـامل هفـت مهـره اسـت کـه
اولیـن مهـره گـردن اطـس نـام دارد .این مهـره با اسـتخوان
پسسـر وصـل میشـود .دومیـن مهـره گـردن آگزیـس یـا
اسـه نـام دارد کـه سـر و مهـره اطلـس دور محـور آگزیس
میچرخـد.
 -2مهرههـای پشـت یـا سـینهای :از  12مهره تشـکیل
شـده اسـت کـه زائـده پشـتی آنهـا رو بـه پاییـن و بـه هر
یـک از آنهـا یـک جفـت دنـده یـا تارهـای قبرغـه وصـل
ا ست .
 -3مهرههـای کمـر :شـامل پنـج مهـره و بزرگتریـن
مهرههـا هسـتند ،زائـده پشـتی آنهـا عمـودی اسـت ،این

مهرههـا در فرورفتگـی پشـتی کمـر جـا دارنـد و بیشـترین
وزن کمـر را تحمـل میکننـد.
 -4مهرههـای خاجـی :شـامل  5مهره به هم چسـبیده
اسـت ایـن مهرههـا پشـتی لگـن را تشـکیل میدهنـد
و اسـتخوانهای نیملگـن چـپ و راسـت بـه آن وصـل
میشـوند.
 -5مهرههـای دنبالچـه :شـامل  4مهره کوچـک و به
هم متصل هسـتند .سـتون فقرات خمیدگیهایـی دارد .که
سـبب میشـود به طـور موثر وزن بـدن را تحمـل کند و در
سـتون فقـرات فقـط مهرههـای گـردن و کمر تحـرک دارند.
در دوره جنینـی مهرههـای گـردن بـه سـمت پشـت تحدب
دارنـد ،بعـد از تولـد و زمانیکـه طفـل میتوانـد سـرخود
را قائـم نگـه دارد در منطقـه مهرههـای گـردن فرورفتگـی
حالـت مقعـر پیـدا میکند.
ج -قبرغهها و قفسه سینه
قبرغههـا ،قسـمت پیـشرو و بخـش پشـتی سـتون
فقـرات در مجمـوع قفسـه سـینه را بـه وجـود مـیآورد،
کـه قلـب و شـشها را در برداشـته و از آنهـا محافظـت
میکنـد .در اسـتخوان جنـاع پیـش روی قفسـه سـینه سـه
قسـمت وجـود دارد .قسـمت باالیتنـه و بخـش غضروفی
تحتانـی کـه گزیفوئیـد نـام دارد .بـه هر سـمت از قسـمت
جنـاع باالیـی یـک اسـتخوان بهنـام ترقـوه یـا چنبـره بـه
کمـک رباطهـا متصـل میشـود.
هفـت جفـت غضـروف سـر دنـده ،هفت جفـت اول
ً
دندههـا را مسـتقیما بـه جناع سـینه متصل میکنـد ،اینها
را دندههـای حقیقـی میگوینـد..
انسـان دوازده جفـت دنـده دارد کـه هفـت اول آن
دندههـای حقیقـی ،سـه جفـت بعـدی دندههـای کاذب
نـام دارنـد ،زیـرا غضـروف سـردندهای آنهـا بـه جـای
ً
اینکـه مسـتقیما بـه جناع سـینه متصل شـوند بـا غضروف
سـردندهای هفتـم اتصـال مییابنـد و در اخیـر دو جفـت
دنـده آخـر کـه بـه هیچجـا متصـل نیسـتند ،نـه بـه جنـاع
سـینه و نه بـه غضروف بـه اینهـا دندههـای آزاد میگویند
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کـه قسـمتی از گردههـا را پوشـانیده اسـت.
د :اسلکت ضمیمهای
اسـکلت ضمیمهای ،شـامل اسـتخوانهای دسـتها
و پاهاسـت .در مجمـوع  126قطعـه اسـتخوان ،اسـکلت
ضمیمـه را بوجـود آوردهانـد .دسـتها توسـط کمربنـد
شـانهای و پاهـا بوسـیله کمربنـد لگنـی بـه اسـتخوان تنـه
متصـل میشـوند.
الـف :کمربنـد شـانهای در دو طـرف ،شـامل چهـار
اسـتخوان اسـت دو اسـتخوان خمیـده چنبـر یـا ترقـوه؛ دو
اسـتخوان شـانهای کـه پهـن و مثلثی شـکلاند ،اسـتخوان
شـانهای یـا کتـف را میتـوان در هـردو طـرف شـانه زیـر
انگشـتان لمس کرد و یک سـر هر اسـتخوان ترقـوه ،در هر
طـرف به اسـتخوان جناع و سـر دیگران به اسـتخوان شـانه
مفصـل میشـود .در محل مفصل اسـتخوان شـانه و ترقوه
جایـگاه بوجـود میآیـد که در آنجا سـر اسـتخوان بـازو با
اسـتخوانهای کمربنـد شـانهای مفصـل میشـوند.
و :استخوانهای دستها
اسـتخوانهای هـر دسـت شـامل اسـتخوانهای
بـازو ،سـاعد ،مچ دسـت ،کف دسـت و انگشـتان اسـت.
اسـتخوان بـازو یا هومروس سـازندۀ قسـمت باالی دسـت
اسـت .نوک باالی اسـتخوان بـازو صاف و قوسدار اسـت
و در بـاال بـه اسـتخوان کتـف و ترقـوه وصـل میشـود.
سـاعد از دو اسـتخوان رادیوس و اولنا درسـت شـده است،
اسـتخوان رادیوس در امتداد اسـتخوان شسـت قـرار دارد و
میتوانـد بچرخـد و بسـیار قابـل انعطـاف باشـد.
اسـتخوان اولنـا برعکـس ثبـات نسـبی دارد .در
انتهـای بـاالی اسـتخوان رادیـوس برجسـتگی بزرگـی
بهنـام آرنـج وجـود دارد .اسـتخوان آرنـج باعـث میشـود
کـه سـاعد نتوانـد بـه سـمت عقـب و روی بازو خم شـود.
اسـتخوانهای مچ دسـت شـامل هشت اسـتخوان کوچک
اسـت که در دو ردیف قرار دارند ،این اسـتخوانها بوسـیله
رباطهـا (رشـتههای محکـم از انسـاج ارتباطـی) بـه هـم
وصـل شـدهاند .مـچ دسـت بسـیار قابـل انعطاف اسـت و
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میتوانـد کـف دسـت را در جهـات مختلـف حرکت دهد
بـا همـه اینها مچ دسـت حرکـت جانبی مختصـری دارد.
کف دسـت از پنج اسـتخوان درسـت شـده در سمت
شسـت کف دسـت تعدادی ماهیچـه کوچک قـرار دارد که
بـه انگشـتان اجـازه حرکـت میدهد .هـر یک از انگشـتان
دسـت بـه جـز شسـت از سـه بنـد یا سـه قطعـه اسـتخوان
کوچک سـاخته شـدهاند .انگشـت شسـت دوبنـد دارد که
در مقابـل سـایر انگشـتان قـرار دارنـد و انعطافپذیـری
آنهـا نسـبت به سـایر انگشـتان زیاد اسـت.
ه :کمربند لگنی
اسـتخوانهای هـر پـا توسـط یک نیـم لگـن در محل
اسـتخوان خاجـی بـه تنـه متصل میشـوند .هر نیـم لگنی
در دوره جنینـی تـا جوانـی از سـه اسـتخوان مشـخص
و چسـپیده بـه هـم تشـکیل شـده اسـت کـه عبارتانـد
از تهیهگاهـی ،اسـتخوان نشـیمنگاهی و اسـتخوان
شـرمگاهی .دو نیـم لگـن بـه طـور متقـارن در پشـت بـه
طرفیـن اسـتخوان خاجـی توسـط مفاصل پیونـد خوردهاند
و در پیـشرو هـم از طریـق اسـتخوان رابـط شـرمگاهی به
هـم متصل هسـتند .به ایـن ترتیب مجموعه اسـتخوانهای
خاجـی و دونیملگـن ،فضایـی بهنـام لگـن را بـه وجـود
میآورنـد.
کمربنـد لگنـی محـل اتصـال اسـتخوان و عضلات
ران و محـل قـرار گرفتـن اندامهـای داخلـی پایینـی شـکم
میباشـد.
از لحـاظ سـاختمانی بیـن لگـن مـردان و زنـان
تفاوتهایـی وجـود دارد .لگـن زنـان در مقایسـه بـا لگـن
مـردان بـه خاطر دوران حاملگـی و زمان زایمـان عریضتر
اسـت و هـم اسـتخوانهایی کـه لگـن زنـان را میسـازد
سـبکتر و قابـل انعطافتـر اسـت.
ی :استخوانهای پا
اسـکلت هـر پـا از اسـتخوانهای ران ،سـاق ،مـچ
پـا ،کـف و انگشـتان تشـکیل شـده اسـت .اسـتخوان ران
یـا فمـور ،بزرگتریـن و قویتریـن اسـتخوا ن بـدن اسـت.

انتهـای بـاالی اسـتخوان ران انحنـادار و صاف اسـت .این
سـه اسـتخوان ران در حفـرهای کـه در اسـتخوان تهیـهگاه
وجـود دارد بهخوبـی جفت میشـود و یـک مفصل توپ-
کاسـهای را پدیـده مـیآورد.
سـاق پـا از دو اسـتخوان درشـت نـی( )Tibaiو نازک
نی( )Fibulaتشـکیل شـده اسـت.
انتهـای تحتانـی درشـت نـی قـوزک داخلـی و انتهای
تحتانـی اسـتخوان نـازک نـی قـوزک خارجـی پـا را پدیـد
مـیآورد .روی مفصـل ران و سـاق ،اسـتخوان منفـردی
بهنـام اسـتخوان کشـکک وجـود دارد کـه اجـازه نمیدهد
اسـتخوان سـاق در سـمت جلـو روی اسـتخوان ران خـم
شو د .
مـچ پـا از هفـت اسـتخوان تشـکیل شـده اسـت .این
اسـتخوانها رابـط بین سـاق و کف پـا هسـتند .بزرگترین
اسـتخوان مچ پا ،اسـتخوان پاشـنه پا است .اسـتخوانهای
درشـت نـی و نـازک نـی بـا یکـی از اسـتخوانهای مـچ پا
کـه دومیـن اسـتخوان بـزرگ مچ پا هسـتند توسـط مفاصل
وصلانـد .کـف پـا ماننـد کـف دسـت از پنـج اسـتخوان
درسـت شـده اسـت؛ اما بین اسـتخوانهای کـف پا وکف
دسـت یـک تفـاوت اساسـی وجـود دارد .کف پـا دو قوس
دارد کـه در دسـت نیسـت؛ یکی قوس طولـی و دیگر قوس
عرضـی که نسـبت به قـوس طولی عمود اسـت و در منطقه
کـف پـا قـرار دارد .رباطهـا و زردپیهـای عضالت سـاق
پـا ،اسـتخوانهای کـف پا را نسـبت بـه قوسهـای موجود
در جـای خـود نگـه مـیدارد .در عوض قوسهـای موجود
در هنـگام راه رفتـن باعـث انعطافپذیـری و جهـش کـف
پـا میشـوند .در بعضـی افـراد بخاطـر ضعـف رباطهـا و
زردپیهـا ،قوسهـا در کـف پـا بـه وجـود نمیآینـد و کف
پـا صـاف میمانـد و بـه هنـگام راه رفتـن بـه عضلات پـا
فشـار وارد میگـردد کـه سـبب درد و خسـتگی میشـود.
عوامـل ایجـاد کف پـای صـاف عبارتانـد از :تغذیه
نامناسـب ،عـدم توازن هورمونـی ،وزن زیاد ،عدم تناسـب
بـدن و کفـش تنگ.

اسـتخوانهای انگشـتان ماننـد انگشـتان دسـت هـر
یـک از سـه بنـد تشـکیل شـدهاند؛ جـز شسـت کـه دو بند
دارد .در پاهـا انگشـت شسـت در مقابـل سـایر انگشـتان
قـرار نـدارد .بـه همیـن دلیـل تواناییهـای دسـت در پاهـا
وجود نـدارد.

بعضی از تصورات نادرست

 -1بعضیهـا تصـور میکننـد کـه تعـداد مهرههـای
گـردن زرافـه از تعـداد مهرههـای گـردن آدمـی و دیگـر
پسـتانداران بیشـتر اسـت ولی این تصور نادرسـت اسـت،
چونکـه تعـداد مهـره گـردن پسـتانداران یکسـان اسـت
و آنچـه کـه باعـث تفـاوت طـول گـردن میشـود انـدازه
مهرههایـی اسـت کـه ایـن بخـش را میسـازد.
 -2جنـاع سـینه مرغ کـه بعضـی از مـردم در یک نوع
بـازی شـرطی آنرا میشـکنند ،در واقع دو اسـتخوان ترقوه
مـرغ اسـت کـه در زیـر گـردن بـه هـم متصـل میشـوند و
اسـتخوان شـکل vرا بـه وجـود میآورنـد .جنـاع واقعـی
سـینه آن بخشـی اسـت کـه عضلات سـینهای روی آن
قـرار گرفتهانـد .جنـاع پرنـدگان یک اسـتخوان پهن اسـت
کـه روی آن اسـتخوان نـازک و عمـودی تیغـه مانند اسـتوار
اسـت .عضالت سـینه در دو طـرف این تیغه عمـودی قرار
دارد.
 -3بعضیهـا تصـور میکننـد کـه تارهـای قبرغههـا
ً
در زنـان کمتـر از مـردان اسـت ،ولـی ایـن تصـور کاملا
غلـط اسـت و تعـداد تارهـای قبرغههـا در مـردان و زنـان
یکسـان اسـت و هـر دو وضعیـت مشـابهی دارنـد.

مفصلها

مفصل یعنی محل اتصال دو استخوان.

انواع مفصلها
مفصلهـا سـه نوعانـد :مفصلهـای متحـرک،
مفصلهـای نیمـه متحـرک و مفصلهـای بیحرکـت.
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مفصلهـای متحـرک :مفصلهای متحرک سـاختمان
مشـابهی دارنـد و در آنها سـه قسـمت عمده وجـود دارد.
غضـروف مفصلـی ،کیسـه مفصلی و فضـای مفصلی.
وقتـی دو اسـتخوان بـه هم میرسـند سـطوح آنها با
هـم تمـاس نمیگیرنـد ،دو سـر اسـتخوان در محل مفصل
متحـرک بـا یک کالهک صـاف و لغزنـده بهنـام غضروف
مفصـل پوشـیده میشـود ایـن غضـروف نقـش ضربهگیـر
داشـته و مانع اصطکاک و سـاییده شـدن سـر اسـتخوانها
میشـود .بیـن دو سـر غضروفـی مفصـل کیسـهای بهنـام
کپسـول مفصلـی قرار دارد کـه جنس آن از انسـاج ارتباطی
رشـتهای سـخت اسـت ،این کپسـول غشـایی دارد که مایع
مفصلـی را ترشـح میکنـد و فضـای مفصلـی را کـه بیـن
غضروفهـای دو سـر اسـتخوان وجـود دارد پـر میکنـد.
مایـع مفصلـی باعـث میشـود کـه در هنـگام حرکـت،
اصطـکاک در محـل مفصـل یعنـی در شـکافها و فضاها
کـه در انسـاج ارتباطـی بین عضلات ،رباطهـا ،زردپیها
و اسـتخوانها کاهـش یابـد .کیسـههای پـر از مایـع بهنـام
کیسـههای برسـا اسـت .مایـع کـه از ایـن کیسـهها ترشـح
میشـود از اصطـکاک بیـن زردپیهـا و اسـتخوانها
میکاهـد .تـورم ایـن کیسـهها عارضـهای بهنـام برسـیتین
بـه وجـود مـیآورد و هـم بـرای تشـخیص مریضیهـای
مفاصـل از مایع کیسـه برسـا اسـتفاده میشـود.
بـا افزایـش سـن ،مفاصـل دچـار تغییـرات تحلیلـی
میشـوند .مایـع بیـن مفاصـل بـه مقـدار کافـی ترشـح
نمیشـود .غضروفهـای مفصلـی ،اسـتخوانی میگردنـد
ایـن سـبب میشـود کـه سـر اسـتخوانها رشـد کننـد،
مفاصـل سـخت و دردناک شـوند و تحرک اسـتخوانها در
محـل مفاصـل کاهـش یابـد.

انواع مفاصل متحرک

 -1مفصـل تـوپ – کاسـهای :در ایـن نـوع مفصل یک
اسـتخوان بـا سـر کـروی وجـود دارد کـه در حفـره مقعری
در اسـتخوان دوم قـرار دارد .مفصـل بیـن بازو و اسـتخوان
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کمربنـد شـانه ،مفصـل بیـن اسـتخوان تهیـهگاه و سـر
اسـتخوان ران از ایـن دسـته مفاصـل بـه شـمار میرونـد.
 -2مفصـل لوالیـی یـا چپر اسـت مثل اینکـه در یک
جهـت حرکـت دارد .مفاصل سـاعد ،بـازو  ،ران  ،سـاق و
انگشـتان از ایـن قبیلاند.
 -3مفصـل محـوری کـه مثالهـای مشـخص آن
مفصـل بیـن مهـره اطلـس و مهـره آسـه در گـردن اسـت.
در ایـن مفصـل ،اطلـس و سـر در حول محـوری که همان
جسـم مهـره آسـه اسـت ،میچرخـد .مثالی دیگـر مفصل
بیـن اسـتخوان رادیـوس و اسـتخوان اولنـا  ulnaاسـت
در اینجـا هـم اسـتخوان رادیـوس حـول اسـتخوان اولنـا
میچرخـد.
 -4مفصـل لغزنـده :آن اسـت کـه سـطوح صـاف
اسـتخوانها در محـل مفصـل روی هـم میلغزنـد.
مهرههـای سـتون فقـرات در چنیـن وضیعتانـد.
 -5مفاصـل نیمهمتحـرک :حرکـت نسـبی دارنـد بیـن
دو اسـتخوان غضروفـی وجـود دارد ،اتصال تارهـای قبرغه
و مهرههـای پشـت و اتصـال دو اسـتخوان شـرمگاهی از
ایـن نـوع مفاصلاند.
 -6مفاصـل بیحرکـت :در ایـن نـوع اسـتخوانها بـا
لبههـای دندانـهدار خـود به وسـط انسـاج ارتباطـی به طور
محکـم بـه هـم مفصـل شـدهاند ،اسـتخوان جمجمـه در
بزرگسـاالن از چنیـن مفاصلانـد.
ب انـواع حرکـت :مفاصل در بسـیاری جهات حرکت
میکننـد .در عمـل خم کـردن دو اسـتخوان به هـم نزدیک
و زاویـه بیـن آنها کمتـر میگردد.
 حرکـت کششـی :در ایـن حرکـت زاویـه بیـن دواسـتخوان افزایـش مییابـد و یـک اسـتخوان در امتـداد
اسـتخوان دیگـر قـرار میگیرنـد.
 حرکـت دورسـازی :حرکتـی اسـت کـه در آندسـتها و پاهـا از سـطح تقـارن ( خـط میانی) بـدن دور
میشـوند.
 -حرکـت نزدیکسـازی :برعکـس عمـل دورسـازی

اسـت کـه ضمـن آن دسـتها و پاها به سـمت خـط میانی
بـدن نزدیک میشـوند.
 حرکـت چرخشـی :شـامل حرکتـی اسـت کـهاسـتخوانها بـه دور محـور خـود میچرخنـد ،ماننـد
حرکـت چرخشـی سـر در حـول مهـره اولـی گـردن
 حرکـت همهجانبـه :همـه انـواع حـرکات را شـاملمیباشـد.

وضع صحی استخوانها

آسیبهای استخوانها
شکسـتگی :معمولیترین صدمه اسـتخوان شکستگی
یـا کسـر آن اسـت کـه محـل بـه علـت خونریـزی و زخم
ورم میکنـد.
جهـت تـداوی دو سـر اسـتخوان شکسـته را بـه
هـم نزدیـک بعـد محـل را گـچ گرفتـه و یـا توسـط بنـداژ
میبندنـد .ایـن در صورتـی اسـت که شکسـتگی خفیف و
از هـم جدا نشـده باشـند .در ایـن نوع شکسـتگی جراحان
بـرای اتصـال دو اسـتخوان از سـیم ،صفحـات فلـز و پیـچ
ً
اسـتفاده میکننـد ،بعدا گـچ گرفته و یـا با بنـداژ میبندند.
شکسـتگی حـاد  :طـوری کـه سـر دو اسـتخوان بـه
خصـوص اسـتخوانهای دراز از هـم جـدا و یـا چنـد
قسـمت میشـوند کـه در این نـوع باید اسـتخوان را کشـید
و بـا هـم جفـت کـرد و بـرای اتصـال آنهـا از سـیم ،میله
فلـزی و ابـزار دیگـر جراحـی اسـتفادهگـردد.
بـر آمدگـی :وقتـی اتفـاق میافتـد کـه اسـتخوانها از
محـل طبیعـی خـود در مفاصل خـارج میشـود .برآمدگی
ممکـن اسـت سـبب کشـیدگی و یـا پارگـی رباطهـای
محـل مفصل شـود در ایـن صورت بایـد برآمدگـی دوباره
جابهجـا شـود و بـرای مریـض اسـتراحت توصیـه گـردد.
ضربـه دیدگـی :هنـگام اجرای حـرکات غیرعـادی در
محـل مفصـل بـه وجـود میآیـد ،در ایـن حالـت امـکان
دارد رباطهـا از اسـتخوانها جـدا و یـا از عـرض قطـع
شـوند .اگـر چـه اسـتخوان از هـم جـدا نمیشـوند ولی با

درد شـدید و ورم مفصل همراه اسـت .درمـان این ناراحتی
بـا پمادهایـی کـه از انـواع چربی اسـتروئید نباشـد ،امکان
پذیر اسـت.
دیسک لغزنده:
ً
قبلا گفتـه شـد که بیـن جسـم هـردو مهـره غضروف
رشـتهای وجـود دارد .این غضروف در وسـط قابـل ارتجاع
اسـت .ایـن قابلیـت بخاطـر کار زیـاد ،افزایـش سـن و یـا
حـرکات ناگهانـی از جـای خـود بـه سـمت جلـو حرکـت
کـرده و روی اعصـاب نخاع فشـار وارد میکند ،درد طاقت
فرسـایی دارد؛ ایـن حالـت را دیسـک لغزنـده میگویند.

مریضیهای استخوان

• الـف .آرتریـت :تـورم یـک یـا چند مفصل اسـت
ً
کـه اغبـا بـا درد و تغییـر محـل اسـتخوان همـراه اسـت.
حداقـل بیسـت نـوع آرتریـت وجـود دارد کـه مهمتریـن
آنهـا آرتریـت روماتیزمـی و اوسـتئو آرتریـت اسـت.
 آرتریـت روماتیسـمی یـک مـرض مزمـن اسـت کهسـبب متورم شـدن انسـاج ارتباطی میشـود .غشای کیسه
سـینوویال در محل مفصل ضخیم میشـود و اسـتخوانها
در محـل مفصـل بـه هـم میچسـبند .ایـن عارضه بـا درد
شـدید و تورم مفاصـل همراه اسـت .درد مفاصل عضالت
را نیـز تحـت تاثیـر قـرار میدهد ،حتی سـبب تغییر شـکل
مفاصـل میشـود .بالخـره ایـن مرض سـبب عـدم تحرک
مفاصـل شـده عضلات را به تحلیـل خواهد بـرد .ارتریت
روماتیزمـی در زنـان سـه برابـر بیشـتر از مـردان قابـل
احسـاس است.
 اوسـتئو آرتریـت :یکـی از مریضیهـای مفصـلبهشـمار مـیرود و در سـنین باالتـر ایـن عارضـه بیشـتر
اسـت ،طوری کـه مفاصـل ورم کرده بـا درد همراه اسـت.
ایـن مـرض سـبب خرابـی غضروفهـای مفصـل شـده
بـه جـای آن یـک الیـه اسـتخوان پدیـد میآیـد .پوشـیدن
بازوبنـد یـا مفصـل بنـد ،دواهـای نیروبخـش ،خـوردن
ویتامینهـا و غذاهـای معین بـه درمان ایـن بیماری کمک
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میکنـد.
• ب :نقرس:ایـن مـرض از افزایش یوریک اسـید در
خـون پدیـد میآیـد ،قسـمیکه بلورهـای یوریک اسـید در
فضـای مفاصـل و گردههـا رسـوب میکنـد .شسـتن پاهـا
بیشـتر تحـت تاثیر قرار میگیرد و محل درد شـدید اسـت.
مـردان زیاد مصـاب ایـن مرضاند.
• پ راشیتیم
ً
معمـوال در کـودکان بـه علـت کمبـود ویتامیـن D
بوجـود میآیـد در ایـن صـورت اسـتخوانها نـرم و شـکل
کمانـی بـه خود میگیـرد .با مصـرف ویتامیـن  Dو گرفتن
حمـام آفتـاب امـکان تـداوی دارد.
• ت -دیسکوماتی
ایـن عارضـه مربـوط بـه غضـروف بیـن مهرههـای
سـتون فقـرات اسـت .در این حالـت مهرههای کـه از جای
خـود خـارج میشـود روی اعصـاب فشـار مـیآورد ،درد
زیـاد ایجـاد میکنـد .ایـن عارضـه با ماسـاژ ،اسـتراحت،
کشـش و یـا جراحـی درمـان میشـود.
ث -اوسـتئو پروزیـس :از تراکـم مـواد معدنـی در
ً
اسـتخوان تقریبـا از  35درصـد بـه  65درصـد تشـکیل
میشـود و در زنـان بیشـتر قابـل احسـاس اسـت ،چونکه
در زنـان از  55سـاله بـاال 30درصـد از مـواد سـازنده
اسـتخوان کاهـش مییابـد کـه سـبب الغـری ضعیفـی
اسـتخوان میشـود .زنانی کـه دوره قاعدگـی را میگذارنند
بـرای تامیـن مـاده اسـتخوان بایـد از هورمـون اسـتروژن
اسـتفاده کننـد.
ج -اوستئومیلیت
عفونیتـی اسـت کـه امـکان دارد همـه قسـمتهای
ً
اسـتخوان را بگیرد و معموال در سـنین بین  14 -5سـالگی
اتفـاق میافتـد.
چ – اوستئوسارکما یا سرطان استخوان
امـکان دارد در سـن جوانی بروز کـن؛د محل مصاب
منطقـه باالی زانو اسـت.
ح -انحناهای غیرطبیعی در ستون مهرهها
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گـوژ پشـتی( کی فوزیـس) عبارت اسـت از خمیدگی
سـتون فقـرات در محـل پشـت به سـمت فرورفتگـی قوس
کمـر شـامل یـک انحنـای شـدید در منطقـه کمـر و باالی
مهرههـای خاجـی در سـتون مهرههـا.
انحنـای جانبـی سـتون مهـره ( اسکولیوسـیس) کـه
شـامل انحنـای سـتون فقـرات بـه سـمت جانبیـن اسـت.

منابع:

 -1اسـتخوانها و ماهیچههـا /مولـف محمـد علـی
شـعیم ؛ ویراسـتار علیرضـا اسـبقی ،تهران :مدرسـه 1381
اسـتفاده از صفحـات 44-6
 -2اناتومـی سیسـتمیک اسـنل RIC HARD S. /1
SNELL.MD. PHD
ترجمـه داکتـر فردیـن عمیدی دانشـیار دانشـگاه علوم
پزشـکی تهـران سـال  1384اسـتفاده از فصـول ()12 -11
صفحـات بیـن 349 -123
 -3اطلـس اناتومـی انسـان مولفیـن داکتـر پریچهـر
پاسـنجش داکتـر مهـدی مهـدی زاده داکتـر مجیـد علـی
محمـدی اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه علوم پزشـکی
ایـران چاپ هفتم  1392اسـتفاده از صفحـات بین 73 – 2
 -4بیولـوژی صنـف نهم سـال چـاپ  1390مولفان:
حیـات اللـه ناصـر عضـوی شـورای علـی سـیدی موجود
شـاه سـیدی عضـوی پـروژه انکشـاف و نصـاب تعلیمـی
اسـتفاده از صفحـات بیـن  50 – 43فصـل پنجـم

معاون رس مؤلف مایل آقا متقی

چکیده

یکی از محورهای اساسـی پاسـداری از ّ
هویـت و ویژگیهای
آن ،اهتمـام کامـل به آموزش و پرورش فرزندان اسـت .الزم به
یـادآوری اسـت که معنـای تربیت و پرورش بسـیار گسـتردهتر
از معنـای تعلیـم و آمـوزش اسـت .تربیـت بـه معنـای تکامل
و رشـد فرزنـد تـا رسـیدن گام بـهگام بـه مرحلـۀ کمال اسـت
و همـۀ جوانـب تربیـت مـادی و جسـمی ،نفسـی و روحـی،
عقلـی و فکـری ،رفتـاری و اجتماعـی را شـامل میشـود و
تعلیـم جزئـی از تربیت به شـمار میآید و در اختیار گذاشـتن
معلومـات مـورد نیاز کـودکان برای اصلاح امـور زندگی تنها
بـه جنبـۀ عقلی و اندیشـۀ آنهـا ارتبـاط دارد؛ امـا تربیت همه
جوانـب وجودی مانند :جسـمی ،عقلی ،شـخصیتی و معنوی
را شـامل میشـود ،بـرای رشـد و بالندگـی فرزندان هـم تعلیم
الزم اسـت و هـم تربیـت؛ زیـرا آنـان امانتهایـی هسـتند که
بـه پـدر و مادرانشـان سـپرده شـدهاند .پیامبـر بـزرگ اسلام
فرمـوده اسـت :بهتریـن هدیـۀ والدیـن بـرای فرزندانشـان
تربیـت خـوب آنها اسـت.

مقدمه

اصـول تربیـت اسلامی دارای ابعـاد گوناگـون اسـت که
هـر کـدام بـرای تعلیـم و تربیت کـودکان مؤثر بـوده و والدین،
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مربیـان و معلمـان بایـد هـر یـک را در نظـر بگیرنـد تـا
کـودکان بـه گونـه درسـت تربیـت شـوند .پـس روش
تربیـت فرزنـدان یکـی از مهمتریـن و اساسـیترین
امـور زندگـی اسـت ،چـون قلـب آنهـا از هرگونـه نقش
و تصویـر خالـی اسـت و میتواند برای هر نقشـی ظرف
قـرار گیـرد و بـه هـر سـویی که خواسـته شـوند بـه همان
طـرف متمایـل میشـوند .بـا تعلیـم و تربیت درسـت در
آینـده انسـانهای خـوب بار میآینـد و با تعلیـم و تربیت
غیرسـالم و نافرجـام بـار میآینـد کـه در ایـن صـورت
والدیـن ،مربـی و معلـم در مجازات گنـاه و خالفکاری
آنهـا شـریک خواهنـد بـود .در ایـن مقالـه اصـول و
تربیت اسلامی بـه بخشهای گوناگون تقسـیم شـده که
هـر کـدام آن از اهمیـت بسـزایی بـرای والدیـن ،معلمان
و شـاگردان برخـوردار اسـت کهـدر زیر به شـرح هریک
آنهـا میپردازیـم:
 -1تربیت ایمانی:
سلامت عقیـده و ایمـان انسـانها روح رسـالت
اسلام اسـت کـه بهوسـیلۀ کاشـتن نهـال ارکان ایمـان
بـه خداونـد ،فرشـتگان ،کتابهـای آسـمانی ،پیامبران،
جهـان آخـرت ،قضـا و قـدر در قلـب و روح آنـان تحقق
پیـدا میکنـد.
معلـم و مربـی الزم اسـت بـا زبـان سـاده و دالیـل
قابـل درک بـر روی اثبـات وجـود خداونـد و توحیـد و
یکتاپرسـتی تلاش کنند و سـعی نمایند کـه نهال محبت
خداونـد و شـکر نعمتهـا و بخشـشهای او را در دل
کـودک بنشـانند و او را متوجـه این حقایـق نمایند که تنها
حاکـم و فرمانـروا در دنیـا و آخـرت و تنهـا شـفا دهنـده
و تنهـا مشکلگشـا خداونـد اسـت ،پـس از آن معلـم و
مربـی کـودک را بـا منزلـت و عظمت قـرآن آشـنا نمایند
و بـه او بگوینـد کـه قـرآن بخاطـر آنکـه کالم و هدایـت
خداونـد اسـت با دیگـر کتابهایـی که از انسانهاسـت
بسـیار فـرق دارد و ابتـدا روخوانـی و سـپس روش حفظ
بعضـی یا همـۀ سـورههای قـرآن را بـه او بیاموزنـد .پس
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از آن معلـم بـرای ایجـاد و تقویـت محبـت رسـول خـدا
در دل کـودک تلاش نمایـد و به او بفهمانـد که حضرت
محمـد (ص) آخریـن و گرامیتریـن پیامبـران اسـت و
پیـروی از سـنت و روش او باعـث سـعادت و نیکبختی
در دنیـا و آخـرت میشـود و بعد از آن نهـال محبت اهل
بیـت و اصحـاب رسـول خـدا و نیـک مـردان صالـح را
در دل او جایگزیـن نماید(وهبـة الزحیلـی  ،1394 ،ص
.)40
 -2تربیت بدنی:
سلامت شـخصیت انسـانی و توانایـی جسـمانی
دو پایـۀ اساسـی پـرورش درسـت فرزنـدان اسـت؛ زیـرا
عقـل سـالم در بـدن سـالم اسـت و الزمـۀ عمـل بـه
مسـئولیتهای زندگـی و برخورداری از توانایی جسـمی
میباشـد و ضعـف و سسـتی جسـمی مانـع از قیـام بـه
بسـیاری از مسـئولیتها میشـود .رسـول خـدا در
حدیثـی فرمـوده اسـت «مؤمن قـوی و توانا نـزد خداوند
بسـیار محبـوب و بهتـر از مؤمـن ضعیف و ناتوان اسـت
و در هـر یـک بـه درجاتـی خیـر و منفعـت وجـود دارد»
(امـام مسـلم ،1412ق .)234
 -3تربیت عبادی:
عبـادت در اسلام ثمـره و بازتـاب طبیعـی ایمـان و
عقیـده و دلیـل وجـود درسـتی آن اسـت .پیـش از بلوغ،
تکلیفـی متوجه کـودکان نیسـت ،اما آمادهسـازی کودک
بـرای گام نهـادن بـه مرحلۀ بلوغ و پـس از آن از نظر دینی
و شـرعی بـه تربیـت و پـرورش عبـادی او نیازمند اسـت
تـا عبادت به عنـوان بخش حیاتـی و ریشـهدار در زندگی
و رفتـار او مبـدل گـردد و او را بـه ضـرورت ارتبـاط بـا
خداونـد و اسـتقامت در ادای اوامـر و اجتنـاب از نواهی
بـه صورت مـداوم یادآور شـود .عـادت دادن کـودکان به
عبـادت از سـن هفـت سـالگی آغـاز شـود و در سـن ده
سـالگی مـورد تأکید قرار گیرد؛ زیرا رسـول خـدا فرموده
اسـت « :فرزندان خود را در هفت سـالگی بـه ادای نماز

فرمـان دهیـد و در ده سـالگی اگـر آن را تـرک کردنـد و با
تشـویق و ترغیـب حاضر بـه ادای آن نبودند آنـان را تنبیه
بدنـی نمایید»(امـام ابـو داود،1422 ،ص .)143
-4تربیت اخالقی:
آداب پسـندیده و اخلاق اسلامی در واقـع بسـتر
دیـنداری هسـتند .در روایـت آمـده اسـت کـه «اخالق
ظـرف دیـن اسـت» و نیز اخلاق خـوب و صحیـح پایۀ
سرشـتها و عـادات و زمینـه رشـد و تکامل شـخصیت
انسـان ،نشـانۀ هدایـت و پرهیـزکاری و التـزام صحیح به
مسـئولیتهای شـرعی برگرفته از قرآن اسـت ،بنابراین با
ارزشتریـن مسـئولیتهای اخالقی عبـادت :از صداقت
در گفتـار ،امانـتداری ،آرامش و بردبـاری ،عفت زبان،
پاکـی درون از حسـد و کینـه میباشـد ،رسـول خـدا
فرمـوده اسـت «برای کودکان خـود احتـرام بگذارید و به
خوبـی آنهـا را تربیـت کنیـد» معیار تفاوت میان حسـن
اخلاق و سـوء اخلاق بایـد بـه روشـی کـه رسـول خدا
در پیـش میگرفـت بـه کـودکان آمـوزش داده شـود .آن
ُ
حضـرت (ص) می-فرمـود« :خیـر و نیکـی در حسـن
اخلاق اسـت و گناه آن اسـت که دل ناپسـندش شـمارد
و نخواهـد مـردم از آن اطلاع یابنـد» و همچنیـن اصول
حسـن اخلاق عبارتنـد از رفتـار و گفتـار درسـت با پدر
و مـادر ،معلـم و مربی ،رعایـت ادب و احتـرام خانواده،
بـرادر ،خواهـر ،دوسـتان ،همصنفـان ،همسـایگان و بـا
همـه مردم(وهبـة الزحیلـی ،1394 ،ص .)45
قـرآن علاوه میکنـد کـه احسـان و نیکـوکاری باید
بـه صـورت یـک واجـب فطـری و طبیعـی در انسـان
موجـود باشـد همـان گونه کـه خداوند نعمت خـود را به
انسـان ارزانـی بخشـیده و در حـق او نیکی کرده اسـت؛
بـر انسـان نیـز الزم اسـت تا بـه دیگـران نیکی و احسـان
{و َأ ْحسـن َك َمـا َأ ْح َس َ
نمایـد .خداونـد میفرمایـدَ :
ـن
ِ
َّ َ َ
الل ُـه ِإل ْيـك }(قصـص )77:بخشـش و نیکویـی کـن
همانطـوری کـه خداوند در حـق تو بخشـش و نیکویی
ـنت ْم َأ ْح َس ُ
کـرده اسـت و نیـز میفرمایـد{ :إ ْن َأ ْح َس ُ
ـنت ْم
ِ

َُ ُ
ِلنف ِسـك ْم }(اإلسـراء )7:سـود و فایـده نیکـوکاری
بـه شـخص نیکـوکار برمیگـردد (عبدالفتـاح عفیـف
طبـاره ،1387،ص.)442
-5تربیت معنوی:
والدیـن بایـد بـه ایـن بخـش از تربیـت اهتمـام
بیشـتری ورزنـد؛ زیـرا ایـن نـوع از تربیـت زمینهسـاز
رشـد احساسـات و عواطـف ،تهذیب ،تزکیه و شـفافیت
آنهاسـت و موجـب رشـد شـخصیت کـودکان میگردد
از طـرف دیگـر تربیـت معنـوی و روحانی باعـث تعالی
نفـس ،صفـای روح و سلامتی روان میشـود و نیـز این
نـوع تربیـت قـوۀ تفکـر در عظمـت و اسـرار آفرینـش
خداونـد را تقویـت نمـوده بسـتر آرامـش و آسـودگی را
فراهم میسـازد .والدیـن محترم نباید آن هشـدار الهی را
فرامـوش کننـد که خداونـد کریم آنها را خطـاب فرموده
ُ َُ ُ َ ُ َ
اسـتَ :
{يـا َأ ُّي َهـا َّالذ َ
يـن َآم ُنوا قـوا أنف َسـك ْم َوأ ْه ِليك ْـم ن ًارا
ِ
} (التحریـم )6:ای کسـانی کـه ایمـان آوردیـد خـود
و فرزندانتـان را از آتـش نجـات دهیـد .پـس بـر هـر
مسـلمان الزم اسـت کـه خـود و اهـل خانـواده خـود را
بـه راه دیـن بیـاورد ،بـه هـر شـکل ممکن کـه باشـد باید
پدر سـعی کنـد فرزنـدان خود را بـه تشـویق و ترغیب به
فهمانـدن و ترسـاندن بـه زجـر و تنبیه به دینداری سـوق
داده از عذاب رهایی بخشـد(محمود حسـن،1411 ،ص
.)796
 -6تربیت اجتماعی:
تربیـت اجتماعـی بـه معنـای روابـط صحیـح و
سـنجیده با همۀ قشـرهای جامعه اعـم از بزرگ و کوچک
و خویشـاوندان ،بیگانـگان و همسایههاسـت .کـودک
بایـد از جـرأت همـراه بـا ادب و احترام الزم بـرای اثبات
شـخصیت خـود برخـوردار گـردد و دو دلـی و خجالـت
باعـث منـزوی گردیـدن او نشـود .در جهـت تحقـق این
امـر کـودکان همـراه با پدر و مـادر در مجالـس و محافل
حضـور پیـدا کنند .بـه طور مثـال حضرت عمـر (رض)
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حضـرت ابـن عبـاس را کـه کـودک بـود بـه مجالـس
بـزرگان اصحـاب بـا خـود میبـرد .الزم اسـت کارهایی
کـه انجامشـان در حـد تـوان کـودکان اسـت ماننـد:
امانـت گرفتـن ،خریـد و فـروش اندک برایشـان سـپرده
شـود و بـرای آنهـا آمـوزش داده شـود کـه آغازگر سلام
و احوالپرسـی باشـند و درسـت پاسـخ سلام را دهنـد،
در واقـع ایـن نـوع تربیـت زمینهسـاز محبت ،دوسـتی و
عالقهمنـدی بـه خیـر و نیکـی را فراهـم میسـازد و نیـز
بـرای کـودکان در حـد تـوان و عالقۀشـان آمـوزش فنـی
و حرفـهای داده شـود .چـون ایـن فعالیتهـا از فقـر و
تنگدسـتی جلوگیـری میکنـد و آمـوزش حرفههایـی
مانند :کشـاورزی ،صنعـت ،تجارت ،خیاطی ،نسـاجی
و همچنـان حرفههـای جدیدی مانند :آمـوزش کامپیوتر،
اینترنـت ،الکترونیک ،مهندسـی و غیره داده شـود از نظر
شـریعت واجب کفایی بـه شـمار میآیند(وهبةالزحیلی،
،1394ص .)46

نتیجه گیری

مسـئولیت والدیـن در قبال کـودکان و فرزندانشـان
در تمـام مراحل آموزشـی بـه خصوص در مرحلـه قبل از
مکتـب جدیتر اسـت؛ زیـرا این مرحلـه پایه و اساسـی
برای رشـد فکری ،اخالقی ،تربیتی و آموزشـی میباشـد
و نیـز در زمینـه آموزش و تربیـت کـودکان ،معلمین باید
وجیبـه خـود را درک کننـد چـون تنهـا آنهـا هسـتند کـه
میتواننـد بـرای جامعـه افـراد بـا درک ،مخلـص و بـا
رفاه
احسـاس را تقدیـم نمایند و معلوم اسـت که ترقـی و ِ
یـک جامعـه بسـتگی بـه افـراد آن دارد و حتـی میتـوان
گفـت کـه امنیـت و عدمامنیـت آن نیـز بـه افـراد جامعـه
بر میگـردد.

پیشنهادات:

نخسـت بـرای والدیـن محتـرم پیشـنهاد میشـود
کـه در رابطـه بـه تعلیـم و تربیـت فرزندانشـان کوشـا
باشـند و ایـن را درک نماینـد کـه فرزندانشـان نـزد آنها
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یـک امانـت الهیهسـتند و در برابـر آنها پیـش خداوند
جوابگـو و مسـئول مـی باشـند.
 بـرای مقـام محتـرم وزارت معـارف پیشـنهادمیشـود ایـن کـه در مـورد اسـتخدام معلمیـن مسـلکی
و بـا احسـاس توجـه جـدی نماید ،زیـرا معلـم ضعیف
نمیتوانـد شـاگرد الیـق و نخبـه تربیـت کنـد و از جانب
دیگر شـاگرد مقلـد معلم خود اسـت و از تعلیم و تربیت
معلـم خـود متأثـر میشـود و اگـر معلـم ضعیف باشـد
شـاگرد هـم اعتمـاد به نفـس خـود را از دسـت میدهد.

منابع:

قرآن کریم
 -1دیوبنـدی محمود حسـن 1382( ،خورشـیدی)
تفسـیر کابلـی ،ترجمـه از اردو به دری هیئتـی از علمای
افغانسـتان ،ناشـر ،تهـران نشـر احسـان  ،نوبـت چـاپ
نهم .
 -2نیشـاپوری ابوحسن مسـلم بن حجاج1420( ،
قمـری) صحیـح مسـلم  ،محقـق و معلق  :هاشـم احمد
عمـر – ناشـر  :موسسـه عزالدیـن – محـل نشـر  :بیـروت
لبنان.
 -3سجسـتانی ابـوداود سـلیمان بـن اشـعث،( ،
1431قمـری) سـنن ابـوداود ،تحقیـق محمـد عوامـه،
ناشـر :دارالیسـر ،دارالمنهـاج ،نوبـت چـاپ سـوم،
 -4طبـاره عفیـف عبدالفتاح (1388شمسـی) روح
الدیـن اسلامی  ،مترجـم ابوبکـر حسـن زاده نوبـت
چـاپ دوم ناشـر تاثگـه
 -5وهبـة الزحیلی )1394( ،فقـه خانواده در جهان
معاصـر ،مترجـم :عبدالعزیـز سـلیمی ،ناشـر :احسـان،
نوبـت چـاپ پنجم

نقش خودباوری در زندگی فردی و اجتماعی کودکان
معاون مولف سیداحمدجاهد»تالش»

مقدمه

متأسـفانه در مکاتب و مدارس ما نسـبت به خودباوری
در کـودکان توجـه زیـادی صورت نگرفته اسـت ،بلکه
بسـیاری از معلمـان خودبـاوری کـودکان را سـرکوب
میکننـد و ایـن امـر در خانوادههـا و دانشـگاهها نیـز
دنبـال میشـود .ســؤالی که همـواره در زندگـی فردی و
اجتماعـی مـا مطرح میشـود این اسـت که چـرا وقتی
کاری را انجـام میدهیـم ،دچـار تردیـد میشـویم و یا
بـه علـت بـاور نداشـتن بـاالی خـود از کاری منصرف
میشـویم؟
خودبـاوری بـه داشـتن اعتمادبهنفـس و ایمـان
داشـتن بـاالی خـود و انجـام دادن کار درسـت طبـق
اهدافـی کـه بـرای بهبـود زندگـی گرفتـه میشـود،
اطلاق میشـود .یعنـی آنچـه را عـزم میکنیـد ،انجام
میدهیـد و نقطـه شـروع بـرای موفقیـت فـردی و
اجتماعـی شـخص میباشـد.
انسـانها در طـول تاریـخ بـاالی هـر پدیـده
اجتماعـی تحقیقاتـی را انجام داده اسـت ،امـا در مورد
خودبـاوری و اهمیـت آن اولین بار در سـال ( 1960م)
کتابـی از طـرف داکتـر براندن نگاشـته و تحـول عظیم

در جهـان نسـبت بـه خودبـاوری ایجاد شـد.
بحـث خودبـاوری اولیـن بـار در سـال(1980م)
مـورد توجـه قرار گرفـت .میتوانیـم خودبـاوری را یک
بخـش مهـم از روانشناسـی تلقـی کنیـم کـه رابطـهی
مسـتقیم بـا روان و رشـد فکـری افـراد دارد .تعریف از
خودبـاوری ایـن اسـت که:
خودبـاوری ،نیـروی قدرتمنـدی دردرون هـر فـرد
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اسـت کـه در هنـگام به دنیـا آمدن تاثیـر ذاتی بر فـرد دارد،
یعنـی اینکـه ما بـه تواناییهـای خویش آگاهی و شـناخت
داشـته و آن را باورکنیـم؛ آنچـه را اراده میکنیـم بـا عظـم
راسـخ انجـام دهیـم و آنچـه را هـدف قـرار میدهیـم،
بـا اراده در مسـیر انجـام دادن آن تلاش ورزیـم و بـه
اسـتعدادهایی کـه خداونـد متعال بـرای ما عنایـت فرموده
اسـت ،ایمـان داشـته و باورکنیـم کـه میتوانیم هـرکاری را
مطابـق اسـتعدادهای خـود انجـام دهیـم.
خودبـاوری وقتـی در فـرد نهادینـه میشـود کـه
بـا تشـویق کمتـر تصمیمـات درسـت میگیـرد و بـا
اعتمادبهنفـس کامـل زندگـی خـود را بـه پیـش میبـرد ،از
نظـر روحـی و روانـی آرامـش خـود را احسـاس میکنـد،
بـا محیط زندگـی خویش سـازگاری داشـته و اندیشـههای
جدیـد را از خـود بـروز میدهـد .هـرکاری را کـه شـروع
میکنـد بـا جـان و دل در تلاش آن میباشـد تا بـه مرحله
اتمـام برسـاند و زیـر تاثیـر ناکامیها نمـیرود بـه پایان راه
فکـر میکنـد و هـر کاری را که شـروع کرده اسـت از آن به
بهانههـای مختلـف منصـرف نمیشـود.
خودبـاوری به معنـی نادیـده گرفتن کمبودها نیسـت،
بلکـه بـه معنـی دیـدن اسـتعدادها و توانایـی خودتـان
میباشـد .بخـش مهمـی از خودبـاوری دانسـتن نقـاط
ضعـف اسـت ،به طوری که به شـما در رسـیدن بـه چیزی
کـه میخواهیـد کمـک میکند .شـما بایـد آنچه کـه اکنون
در اختیـار داریـد آن را بیبنیـد و با آنچه که اکنـون در اختیار
داریـد ،راهحلـی بـرای برطـرف نمـودن نقـاط ضعفتـان
بیابید و در مسـیر رسـیدن به خواسـتههایتان اسـتفاده کنید.
فـرد خودبـاور از توانمندیها و قابلیتهایش اسـتفاده
میکنـد ،امـا اگـر موفـق نشـد توانمندیهایـش را پرورش
میدهـد .چرا کـه حتما راهی وجـود دارد و تلاش میکند
راهـی را بـرای پیروزیهایـش پیـدا کنـد .شکسـت بـه این
معنـا نیسـت که فـرد هیـچ قابلیـت و توانایی نـدارد و دیگر
در زندگـی نمیتوانـد موفق شـود ،بلکـه باید اشـتباهات را
پیـدا کـرد و دوباره شـروع کرد.

تاریخچه خودباوری

در سراسـر جهـان نسـبت بـه خودبـاوری و اهمیـت
آن در زندگـی فـردی و اجتماعـی آگاهـی الزم پدیـد آمـده
اسـت کـه رسـیدن بـه توانایهـای فـرد بـدون خودبـاوری
امـکان پذیـر نیسـت و حتـا یـک جامعـه نمیتوانـد سـالم
باشـد ،بـدون اینکـه افـراد آن بـرای خودشـان ارزش قائـل
شـوند و تکیـه بـر تواناییهایشـان داشـته باشـند.
خودبـاوری بـرای اولیـن بـار از جانـب دکتـر ناتانیـل
برانـدن (پدرجنبـش خودباوری) مطرح گردیـد و بعدها در
مـورد خودبـاوری مطالعـات زیـادی صورت گرفـت که از
جملـه آنها:
«الفـرد ادلـر عقیـده داشـت همـه افـراد بـا احسـاس
فرودسـتی کـه بـه دلیـل ناتوانیهـای اولیـه در زندگـی و
تـرس از ناتوانـی ارگانی اسـت بـه دنیا میآینـد و در مرحله
دوم بـه علـت عملکـرد افـراد دیگر(براسـاس مراحل رشـد
فـرد یـا هدفگیـری دیگـران اسـتوار اسـت) افـرادی کـه
بزرگترانـد ،قویتـر هسـتند».

تعریف خودباوری

خودبـاوری نیـروی قدرتمنـد در درون هـر فرد اسـت
کـه در هنـگام بـه دنیـا آمـدن تاثیـر ذاتـی دارد .خودباوری
یعنـی اینکه ما نسـبت به توانایـی خود ،آگاهی و شـناخت
داشـته باشـیم و بتوانیـم بـه تواناییهـای خود اعتمـاد کنیم
یـا باورداشـتن بـر حـق مبتنـی بـر شـاد بـودن ،احسـاس
ارزشـمند بـودن از خـود و نتایـج تالشهایمـان در زندگی
فـردی و اجتماعـی میباشـد.
بـه طـور خالصـه بایـد گفـت کـه کلمـه خودبـاوری
اصلاح افکار و تقویت شـخصیت و داشـتن اعتمادبهنفس
و مسـئولیتپذیری در قبـال خـود و جامعـه و همچنان باور
داشـتن بـاالی خـود و پذیـرش اینکـه حقـارت و ناتوانی را
نمیپذیـرم و هیچکـس نمیتوانـد مـرا تحقیـر کنـد ،ایمان
و بـاور داشـتن بـاالی خویش میباشـد.

مفهوم خودباوری

خودبـاوری از پایههای رسـیدن به موفقیـت در زندگی
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اﺳﺖ .آیـا تـا بـه حـاال ﭘﯿﺶ آﻣﺪه آن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ دوﺳﺖ
داﺷﺘﻪاﯾﺪ ﺣﺘﯽ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮑﺮده باشـید .ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ بـاالیﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﺪ؟
خودبـاوری اعتمـاد بـر توانایـی خویـش بـرای
اندیشـیدن و مبـارزه بـا چالشهای اساسـی زندگی اسـت.
بیشـتر افـراد نمیتواننـد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ،
ﭼﻮن دﯾﮕﺮان بـه آنهـا ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ .وﻟﯽ ﻫﻤﺎنطور ﮐﻪ اﻟﯿﻨﻮر
روزولـت ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ « :ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺲ
ﺣﻘﺎرت و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ
او ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ».آدمـﻫﺎی ﺧﻮدﺑﺎور ﺳﺮﺷﺎر از اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻨﺪ
و نمیخواهنـد کارهـا ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ افتـد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل
اﻧﺴﺎنـﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﯾﮕﺮان را ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و در
ﻋﻮض ﺗﺸﻮﯾﻖ دﯾﮕﺮان از آداب و خصوصیـات ﺑﺎرز آنهـا
اﺳﺖ .اعتقـاد و ایمـان بـه تواناییهـا بـرای ایجـاد تغییر در
خـود و محیـط بـرای رسـیدن بـه اهـداف ،پذیرفتـن اینکه
قادرانـد آنچـه عـزم میکنیـد انجـام میدهیـد ،یعنـی
خوداتکایـی و درسـت انجـام دادن یـک تصمیـم نقطـه
مقابـل متکـی بـودن بـه دیگـران نقطـه شـروع موفقیت هر
انسـانی اسـت؛ یعنـی شـناخت تواناییهـا ،اسـتعدادها،
قابلیتهـای روانـی ،فـردی ،عقلـی و فکـری ،از امکانات
و اسـتعدادهای درونـی خـود بهتریـن بهـره بـردن ،انطباق
بـودن بـا شـرایط موجـود و آینده مطلـوب را رقمزدن اسـت
و ایـن میتوانـد مفهـوم جامـع از خودبـاوری باشـد.
کسـی کـه بـه خودبـاوری رسـیده خـود را میشناسـد
و خـود و تواناییهـا و اسـتعدادهایش را بـاور میکنـد،
بـه تمامـی نقـاط قـوت و ضعفهـای شـخصیتی خـود
آگاه اسـت و بـا تشـویش کمتـر و بـا اراده و عـزم راسـخ
ضعفهایـش را جبـران میکنـد در نتیجـه نقـاط مثبـت
و قـوت شـخصیتاش آسـانتر و سـریعتر شـکوفا
میشـود .شـخصی که خود را بـاور دارد در تمامی مسـائل
فـردی ،خانوادگـی ،اجتماعـی ،شـغلی ،تحصیلـی و در
تمامـی برهههـای حسـاس و سرنوشتسـاز زندگـی بـا
اعتمادبهنفـس پیش میرود و تصمیمات درسـتی میگیرد.
خودبـاوری واقعی ،سـتایش خود و تحقیر دیگران یا نشـان
دادن برتـری فـردی با کوچک کـردن دیگران نیسـت .تکبر،

خودسـتایی و اغـراق در تواناییهـای خـود ،برعکس آنچه
بسـیاری از افـراد تصـور میکنند نشـان دهنـده خودباوری
نیسـت ،بلکـه از کمبـود خودبـاوری ناشـی میشـود.
یکـی از مهمتریـن ویژگیهـای خودبـاوری ایـن
اسـت کـه افـراد خودبـاور بـا خـود و دیگـران در نبـرد
نیسـتند .خودبـاوری بـه ایـن دلیـل اهمیـت دارد کـه
میتوانـد زیربنـای توانایـی مـا در پاسـخ فعاالنـه و مثبـت
بـه فرصتهایـی میباشـد کـه در عرصههـای گوناگـون
زندگـی ،شـغلی و احساسـی پیشروی مـا قـرار میگیرند.
همچنیـن خودبـاوری پایـه و اسـاس آرامـش روحی اسـت
کـه لـذت بـردن از زندگـی را میسـر میکنـد.

اهمیت خود باوری در زندگی

داشـتن خودبـاوری بـرای هرکـس ضـروری اسـت.
نداشـتن بـاور بـه خودتـان نتیجهای بـه جز از دسـت دادن
فرصـت انجـام کارهـا و چیزهایـی کـه آرزوی انجـام آنها
را داریـد ،نخواهـد داشـت .یکـی از دالیلی کـه نمیتوانید
تواناییهـای خودتـان را باورکنیـد ،بـه ایـن دلیل اسـت که
دیگـران آنهارا بـاور ندارند .ولـی باید بدانیـد که هیچکس
نمیتوانـد احسـاس ناتوایـی را به شـما القا کنـد مگر اینکه
خودتـان بـه خـود اعتمـاد نداشـته باشـید در ایـن صـورت
شـک و تردیـد بـه ذهنتـان راه پیـدا میکنـد .مثال:
• دیگـران از مـن بهتـر هسـتند و صالحیـت بیشـتری
بـرای انجـام دادن ایـن کار دارنـد
• موفقیت برای دیگران است ،نه برای امثال من!
• نمیتوانم خطر شکست را بپذیرم .
هـر انسـانی اسـتعدادهایی دارد و بایـد از وجـود آن
احسـاس غـرور کند و اجـازه دهد همهگان اسـتعدادهایش
را بشناسـد و باور داشـته باشـد کاری را که به خوبی انجام
میدهـد ،اسـتعداد بـه حسـاب میآید .هـر انسـانی دارای
اسـتعداد اسـت ،فقط باید آن را باور داشـته باشـد در کاری
که انجـام میدهد بهترین اسـت ،فقـط روش انجام کارش
متمایـز از دیگـران و منحصـر بـه خـود او اسـت .اگـر باور
نداشـته باشـید درکاری کـه میکنیـد بهتریـن هسـتید هرگز
در زندگـی بـه اهدافتـان نخواهید رسـید ،بایـد از خواب
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بیـدار شـوید و بـه خودتـان بگویید بهترین هسـتید.
اگـر بـه خودتـان برچسـب شکسـت خـورده بزنیـد،
بیـرون آمـدن از چاهـی کـه در آن فرورفتهایـد بسـیار
مشـکلتر از آنچـه کـه هسـت ،میشـود .یکی از مـواردی
کـه در زندگـی ،خودبـاوری را نشـانه میگیـرد و باعـث
میشـود احسـاس ناتوانـی کنیـد ،دیـدگاه شـما نسـبت به
شکسـت میباشـد .در واقـع خـود شکسـتها نیسـتند
کـه باعـث بـه وجود آمـدن ایـن احسـاس میشـوند ،بلکه
نـوع نـگاه و دیـدگاه ما سـبب ایجاد آن میشـود .پـس باید
دیدگاهمـان را متفـاوت کنیـم و بـرای رسـیدن بـه چنیـن
دیدگاهـی بایـد بـه ایـن جملـه ایمـان داشـته باشـیم کـه:
پشـت سـر هـر آدم موفقـی ،شکسـتهای بـزرگ وجـود
دارد.
خودبـاوری بـه شـما ایـن توانایـی را میدهـد کـه از
اشـتباه کـردن وحشـت نکنیـد و بـا شکسـت کنـار بیایید و
آن را طـوری ببینیـد کـه واقعـا هسـت .یـک عقبنشـینی
موقـت و نـه ابـدی و همانطور کـه خودباوری شـما را باال
میبـرد ،متوجـه میشـوید کـه مـردم هـم بیشـتر شـما را
بـاور میکننـد.
انسـان ناخـودآگاه بر روی جنبه منفی و شکسـتها و
خاطـرات تلخ گذشـته تمرکـز میکند ،پـس پیروزیهایتان
را بشـمارید و آنهـا را ثبـت کنیـد .پیشـنهاد میکنـم یـک
دفتـر برداریـد و پیروزیهـای خود را در آن ثبـت کنید .این
پیروزیهـا میتواننـد مربـوط بـه امـروز ،هفتـه گذشـته یا
ماه و سـال گذشـته باشـد .زمان آنهـا اهمیت نـدارد .مهم
ایـن اسـت کـه شـما پیروزیهـای خـود را ثبت کنیـد و به
تواناییهـای خـود ایمـان بیاورید تا بـا این کار بـه خودتان
کمـک کنید و بـه خودباوری برسـید .انجام ایـن کار به این
دلیل اسـت کـه ایـن پیروزیهای کوچـک و بزرگ به شـما
حـس شـادی و قـدرت میدهـد و بـه خودتـان یـادآوری
میکنیـد کـه شـما در گذشـته کارهـای فوقالعـاده انجـام
دادهایـد ،پـس در آینـده هـم میتوانیـد بـه موقعیتهـای
بزرگتـر برسـید .جـان گـوردون :بیشـتر از گـوش دادن بـه
خودتان،حـرف زدن بـا خودتـان را تمریـن کنید.
بـا خودتـان مثـل یک قهرمـان صحبـت کنید ،بـه این
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سـبب در یـک لحظـه مراحـل فکـری شـما جـان تـازهای
میگیـرد.
تصویـر ذهنـی نقـش مهمـی دارد .اینکـه تصویـر
خوبـی از خودمـان در ذهـن خـود بسـازیم و نقـاط قـوت
خودمـان را بشناسـیم و بـه آن یقیـن داشـته باشـیم .هر چه
بیشـتر خودمـان را بشناسـیم به خودمـان اعتمـاد میکنیم.
زمانـی کـه بـه ایـن کار عـادت کنیـد دیگـر فرصتـی
بـرای افـکار منفـی نداریـد .بهتـر اسـت بـا خودتـان ایـن
جملات را تکـرار کنیـد:
• من در کاری که انجام میدهم ،بهترین هستم؛
• وقتـی بـا خود عهـد میبنـدم هیچ کاری نیسـت که
نتوانم انجـام دهم؛
• من یک آدم عادی نیستم ،من یک قهرمان هستم.

نقـش خانواده و مکتـب در ایجاد خودباوری
درکودکان

همـه والدین تلاش میکننـد فرزندانشـان بـا روحیه
اعتمـاد بهنفـس و داشـتن خودبـاوری تربیـت شـوند،
امـا نقـش والدیـن در شـکلگیری خودبـاوری کـودکان
بسـیار مهـم و حایـز اهمیـت اسـت .والدیـن در حقیقـت
نمیتواننـد بـه صورت مسـتقیم ،خودبـاوری را بـه کودکان
تزریـق کننـد ،امـا بـا تربیـت درسـت میتواننـد کـودکان
سـالم و خودبـاور در جامعـه تربیـت نماینـد.
علـل بسـیاری از رفتارهـای نامناسـب یـک کـودک
و دانشآمـوز در خانـه و یـا در مکتـب ریشـه در کمبـود و
یـا ضعـف عاملـی اسـت بـه نـام خودبـاوری کـه خانـواده
اولیـن جایگاه و مکتـب دومین جایـگاه در ایجاد و تقویت
خودبـاوری در کـودکان دارنـد.
گامهـای اساسـی خودباوری توسـط والدین برداشـته
میشـود؛ آنهـا هسـتند که به کـودکان بـال و پـر میدهند
و روحیـه اعتمادبهنفـس را در وجودشـان شـکوفا سـاخته
یـک پایـهی قـوی در زندگـی فـردی و اجتماعی کـودک به
حسـاب میآینـد ایـن وظیفـه والدین اسـت که بـه کودکان
بیاموزنـد بـا چالشهـای زندگـی مبـارزه کننـد و احسـاس
ارزشـمند بودن را در وجـود خود تقویت نماینـد .این نکته

بسـیار مهـم اسـت کـه عمدهترین مرحلـه در شـکلگیری
خودبـاوری در کـودکان زمانـی کـه سنشـان کمتر اسـت،
میباشـد .هـر قـدر کـه بزرگتـر میشـوند ،مشـکالت و
چالشهـای زندگـی هـم بیشـتر میشـود.
کودکانـی کـه شـناخت و اعتمـاد کافی بـه ارزشهای
خودشـان دارنـد در ارتبـاط بـا دیگـران رفتـار بهتـری از
خودشـان نشـان میدهند .همچنیـن باور دارند کـه دیگران
هـم همیـن رفتـار را بـا آنها خواهند داشـت .آنهـا تحمل
رفتـار نادرسـت را ندارند به همین دلیل اگر احسـاس کنند
کـه کسـی بـا آنهـا بـد رفتـاری میکنـد آن رابطـه را تمـام
میکننـد و بـه دنبـال شـخصی میرونـد که بـا آنهـا رفتار
بهتـری دارد و در محیطـی پـر از تـرس کـودک میآمـوزد
ً
کـه دائمـا بترسـد و احسـاس ناامنـی کنـد و در محیطی پر
از شـادی میآمـوزد کـه شـاد باشـد و در محیطـی پـر از
تشـویق میآمـوزد کـه بزرگ باشـد بـه عبارتـی خودباوری
در کـودک از نـوع نگاه ،نگـرش ،رفتار ،برخـورد و توقعات
دیگـران از همـان طفولیـت جوانـه میزند و بزرگ میشـود
و بـه محصول میرسـد .تحقیـر ،طرد کـردن ،بیاحترامی،
سـرزنش ،تهدیـد ،مقایسـه نابجـا ،تکـرار دائـم نـکات
ً
منفـی همـه و همـه راههایی هسـتند کـه مسـلما نمیتوانند
در کـودک بـه خودبـاوری منجـر شـود .برعکـس راههـای
مناسـبی ماننـد پذیـرش ،احتـرام ،محبـت ،توجـه ،جـدی
گرفتـن ،گوش دادن ،تشـویق ،حمایت و انتظـارات معقول
وجـود دارد کـه کاربـرد هر کـدام از آنهـا برای رسـیدن به
سـر منـزل مقصـود میتوانـد مفید باشـد.
هـر نظـام تعلیمـی و تربیتـی مسـئولیت دارد کـه برای
تعییـن ویژگیهـای شـخصیتی شـاگردان تلاش کننـد و
طبـق روش معینـی کـه در زندگـی اطفـال تاثیرگذار اسـت
آنها را سـازگار سـازد.
بشـر دو نـوع شـیوه تربیتـی را میشناسـد؛ یـک الهـی
و دوم انسـانی .شـیوه الهـی از جانـب خـدای سـبحان و
شـیوه انسـانی سـاخته بشـر اسـت .یکی از مسـایل بسـیار
مهـم تربیتـی در آمـوزش و پـرورش کـودکان و نوجوانـان
مسـئله تشـویق و تنبیـه اسـت ایـن موضـوع از دیرزمـان
توجـه متخصصان تعلیـم و تربیـت و روانشناسـان ،اولیاء

و مربیـان را بـه خـود جلـب کـرده اسـت .
تشـویق سـبب میگـردد کـه کـودک احسـاس توانایی
کننـد و در تلاش این میشـود تـا کار را که باعـث گردیده
از طـرف والدیـن و جامعه تشـویق شـده اسـت بارهـا آ نرا
تکـرار کنند.
اساسـیترین راه بـرای اینکـه خودبـاوری در وجـود
اطفـال رشـد میکنـد این اسـت وقتـی اطفالتـان کارهای
کوچـک و یـا بـزرگ را در حدتوانشـان انجـام میدهـد و
یـا نقـش خویـش را به درسـتی در اجتمـاع انجـام میدهد
از کلمـات تشـکری و یـا سـپاسگزاری اسـتفاده کنیـد تـا
نسـبت بـه خودشـان احسـاس خوبـی داشـته باشـند و بـه
آنهـا انگیـزه میدهد تـا رفتار بهتـری از خود نشـان دهند.
ایجـاد هسـته اولیـه خودبـاوری کـودک در صنـوف
درسـی شـکل میگیـرد ،معلـم اسـت کـهبـه کـودکان در
مکتـب میگوینـد شـما میتوانید موفق شـوید و یـا اینکه
ً
مرتبـا در ذهـن آنهـا اینطور وانمود کنند که شـما نقشـی
در سرنوشـت خـود نداریـد و این کشـتی جامعه اسـت که
سرنوشـت شـما را در دسـت دارد شـاگردان هـم مجبورنـد
بـه صحبتهـای معلمهـا گـوش فـرا دهنـد و ایـن طبیعی
اسـت که فرصتـی برای بروز رشـد و توانای شـاگردان هیچ
نـوع کمکـی نمیکند.
ایـن روزها آمار امراض افسـردگی ،اسـترس بیشـتر از
ً
حـد افزایشیافتـه اسـت .پزشـکان مرتبـا توصیـه میکننـد
کـه جوامـع امـروزی نیاز بـه درمان عمیـق و روحـی دارند
کـه تنها از دسـت ما و قـرص و داروهـای آرام بخش کاری
برنمیآیـد .ایـن وظیفـه معلمـان هسـت کـه میتواننـد
ایفـای نقـش نمـوده و در برابر آسـیبهای روحـی و روانی
کـودکان تلاش کننـد و شـاگردان را بـا روحیـه خودباوری
تربیـت نماینـد و همین اساسـی بهنظر میرسـد که نسـخه
درمـان فقـط روی میـز داکتـران قرار نـدارد و ایـن معلمین
هسـتند کـه میتواننـد رهبـر صحیـح کـودکان و نوجوانـان
باشـند ،امـا مشـکلی کـه در کشـورهای توسـعهنیافته و
درحالرشـد از جملـه افغانسـتان نیز وجود دارد این اسـت
کـه اکثـر معلمـا ن خـود محصـول همیـن نظـام آموزشـی
هسـتند .دچار اسـترس ،افسـردگی و خودکمبینی هسـتند.
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حـال چگونـه میتـوان انتظـار داشـت معلمـی که خـود را
بـاور نـدارد ،بتوانـد راز موفقیـت و بهتر زندگی کـردن را به
کـودکان مـا آمـوزش دهد؟
در کشـورهای پیشـرفته بـرای اینکـه معلمـان و مربیان
بتواننـد در امـر تدریـس بهتـر و پرمسـئولیت موفق شـوند،
علاوه بـر تسـتها و آموزشهای علمـی برای اسـتخدام،
از لحـاظ روحـی و روانـی هـم معلمـان را مـورد آزمایـش
قـرار میدهنـد و همـواره تأکید میشـود افرادی این شـغل
را انتخـاب کننـد کـه عاشـق ایـن کار هسـتند ،چـون آنها
آمدهانـد تا شـمع فـروزان دلهای هـزاران کـودک و نوجوان
باشـند .در واقـع آنچـه امـروز کـودکان بـه آن نیـاز دارنـد،
یادگیـری یـک سـری فرمـول و زندگـی و قواعـد خشـک
و غیرمنعطـف نیسـت .کـودکان میخواهنـد جسـارت
زندگـی کـردن را بیاموزنـد و ایـن مـا هسـتیم کـه میتوانیم
بـه آنها یـاد بدهیـم که شـما میتوانید پـرواز کنیـد و فقط
کافیاسـت بالهایتـان را تـکان دهیـد.
در گذشـته نظامهـای آموزشـی وظایـف خـود را
مختـص بـه آمـوزش علـوم و یادگیـری کـودکان معطـوف
داشـته و چنـدان بـه تربیـت روحـی نسـل آینـده توجـه
نداشـتند و در ایـن میـان فقـط عـدهای کـه میتوانسـتند
خـود واقعیشـان را ببیننـد و در ایـن خصوص اگـر نگاهی
بـه زندگـی نوابـغ تاریـخ بشـری مثـل بـرادرانرایـت و یـا
ادیسـون بیندازیـد ،دچـار حیـرت میشـوید کـه چگونـه
ایـن موجـود دوپا بـا امکاناتی نه چندان گسـترده ،توانسـته
کارهـای عظیمـی انجـام دهـد.
در آغـاز بـه کـودک بیاموزیم کـه نقاط ضعـف و قوت
خـود را شناسـایی کنـد .بـا ایـن کار او افق حرکـت خود را
میتوانـد بیابـد و بعـد از شـناخت نقـاط قـوت و ضعـف
نبایـد احسـاس نگرانـی یـا خجالـت کنـد ،برعکـس بایـد
احسـاس رضایتمندی و خوشـنودی نماید .هیچ انسـانی
بـه تنهایـی قـادر بـه انجـام هـر کاری نیسـت .احسـاس با
ارزش بـودن زمانـی در فـرد ایجـاد میشـود کـه بعـد از
شـناخت نقـاط ضعـف و قوت خـود اولیـن گامهای جدی
را بـردارد .در واقـع در ایـن هنـگام اسـت کـه او یـاد گرفته
خـودش باشـد نـه دیگـری .تشـویق توانایـی ،حمایـت از
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تالشهـا ،تشـویق به تجربـه کـردن راههای مختلـف برای
حـل یـک مسـئله بـه ایجـاد و تقویـت احسـاس کفایـت
در کـودک کمـک میکنـد .واگـذاری تدریجـی برخـی
مسـئولیتها ،تشـویق بـه ایجاد ارتباط سـالم بـا اطرافیان،
ایجـاد فرصتهایـی بـرای تبـادل تجربیـات میتوانـد بـه
ایجـاد و تقویـت احسـاس مسـئولیت کمک کنـد .پذیرش
کـودک بـه عنـوان یـک فـرد و عـدم مقایسـه بیمـورد او بـا
دیگـران و همچنیـن پذیـرش عواطـف و احساسـات او
میتوانـد به ایجـاد احسـاس امنیت در کـودک کمک کند.
فرد خودباور نشـانههای بارزی از احسـاس ارزشـمند بودن
و خودبـاوری در عملکـرد روزانـه خـود دارد؛ چنیـن فردی
مسـئولیتپذیر اسـت ،نسـبت به پیشـرفت خود احسـاس
افتخـار دارد ،دامنـه وسـیعی از هیجانـات و احساسـات
را از خـود نشـان میدهـد و دیگـران را بـه راحتـی تحـت
تأثیـر قـرار میدهد.کـودک یـا جوانـی کـه بـه تواناییهای
شـخصی خـودش باور دارد نسـبت بـه کودکی که بـه تمام
تواناییهـای خـودش نامطمئـن اسـت و در شـک و تردیـد
نسـبت بـه خـودش گیـر کـرده اسـت ،بهتـر بـا مشـکالت
زندگـی کنـار میآیـد .اگـر کسـی بـه تواناییهـای خودش
بـاور نداشـته باشـد ،بـه راحتـی اجـازه میدهد کـه دیگران
زندگـیاش را در دسـت بگیرنـد کـه بعیـد اسـت منجـر به
رویدادهـای مثبـت در زندگـی شـود.
کودکانـی کـه شـناخت و اعتمـاد کافی بـه ارزشهای
خودشـان دارنـد بـا دیگـران هـم رفتـار بهتری از خودشـان
نشـان میدهنـد و بـاور دارنـد که دیگـران هم همیـن رفتار
را بـا آنهـا خواهنـد داشـت آنهـا تحمـل رفتـار نادرسـت
را ندارنـد .بـه همیـن دلیـل اگـر حـس کننـد کـه کسـی بـا
آنهـا بـد رفتـاری میکنـد آن رابطـه را تمـام میکننـد و به
دنبـال شـخصی میرونـد کـه بـا آن هـا رفتـار بهتـری دارد
چنیـن کودکانـی کمتـر از سـایرین بـهظاهـر خـود توجه و
رسـیدگی میکننـد ،چـرا کـه از فکـر کـردن بهظاهـر خود
و دیـدن آن در آینـه لـذت نمیبرند.تصمیمگیری برایشـان
مشـکل اسـت ،نسـبت به آینده بدبین بـوده و آینـده خود را
پربـار نمیبیننـد ،به کوچکتـر از خودشـان زور میگویند
و در مسـائل گوناگـون کمتـر داوطلب شـده و کمتر سـئوال

میکننـد.

عوامـل کـه خودبـاوری را در اطفـال صدمـه
میزنـد

بخشـی مهمی از علم روانشناسـی به نام آسیبشناسی
روانـی حکایـت از آن دارد کـه علـت بسـیاری از رفتارهای
نامناسـب کـه والدیـن در خانـه و معلمـان در مکتـب بـا
کـودکان انجـام میدهـد ،سـبب میگـردد کـه کـودکان
پرخاشگـری ،اضطـراب و افـکار مربـوط بـه خودکشـی،
مصـرف سـیگار و اسـتعمال موادمخـدر را در زندگـی
اجتماعـی و فـردی خـود تجربـه نماینـد
هـر پـدر و مـادری آرزوی داشـتن فرزندانـی سـالم و
تندرسـت را دارد آنهـا بیـش از هـر چیـز نگران خـوراک،
پوشـاک و درس کودکانشـان هسـتند و بـرای بـرآورده
کـردن ایـن نیازها شـب و روز تلاش میکننـد و لحظهای
آرام و قـرار ندارنـد ،امـا آیـا هیـچ با خـود اندیشـیدهاید که
کـودکان مـا علاوه بـر غذای جسـمی بـه غـذای روحی و
روانـی هـم احتیاج دارنـد .برخی از والدین و بزرگسـاالن
بـا اعمـال فشـارهای فیزیکـی و روانـی نامناسـب یـا زدن
برچسـبهایی نادرسـت غیراخالقـی حیثیـت اجتماعـی
کـودکان و نوجـوان را صدمـه میزنـد و بـه اطاعـت از
دسـتورهای خـود وادار میکننـد کـه ایـن تأثیـری منفی در
خودبـاوری کـودکان خواهـد گذاشـت.
برچسـب زدن نادرسـت بـه کـودکان یعنـی اینکـه گاه
کـودک یـا نوجـوان بهطـور ناخواسـته عملـی ناصحیـح
انجـام میدهـد و والدیـن یا دیگـر اعضای خانـواده او را با
الفاظـی چـون تنبـل ،بیعرضـه و ...تنبیه میکننـد .به کار
بـردن مـداوم ایـن الفاظ موجـب تأثیـرات سـوء در ذهنیت
کـودک شـده و احسـاس گنـاه و تقصیـر زیـاد موجـب
خـواری نفـس و سرشکسـتگی و کاهش عملکـرد درکودک
میشـود و گاه موجـب میشـود که ایـن نوع کـودکان برای
جبـران کمبودهـا و وانمـود کـردن اهمیت خود بـه دیگران،
براسـاس بیارزشـی غلبـه کرده و هیـچ انتقـادی را نپذیرفته
و بـا کمتریـن انتقـادی آشـفته شـده و به فـردی بی بـاور به
خـود تبدیـل میشـوند.

ارزشـیابی از خود که در دوره کودکی در هر فرد رشـد
ی در درسهـا  ،تواناییهـای
میکنـد و منجـر بـه شایسـتگ 
بدنـی و غیـره در کودکان میشـود ،معلمان نقـش عمدهای
را در ایـن میـان ایفـا میکننـد ،چرا کـه با حمایـت متعادل
آنهـا کـودک میتواننـد ارزشـیابی از خـود را به سـمت و
سـوی درست سـوق بدهند.
امـا نوجوانانـی کـه بیـش از انـدازه ،از سـوی خانواده
حمایـت و کنتـرل میشـوند فرصـت و موقعیتـی بـرای
دسـت و پنجـه نـرم کردن با مسـائل و مشـکالت اجتماعی
را پیـدا نکـرده و از خودبـاوری پایینـی برخـوردار خواهنـد
شد .
گاه در برخـی از خانوادههـا ،نوجـوان بـه خـود
جـرأت و اجـازه پیشـنهاد و اظهارنظـر در مـورد برخـی از
برنامهریزیهـا و تصمیمگیریهـا را نمیدهـد و والدیـن
نیـز هیچگونـه اهمیتـی بـه دیـدگاه کـودک و نوجـوان
نمیدهنـد یـا هـرگاه نوجـوان صحبـت میکنـد ،بـا تحقیر
و سـرزنش آنهـا روبـهرو میشـود.
پژوهشگـران معتقدنـد کـه بین خودبـاوری و ارتکاب
جـرم رابطـه نزدیکـی وجـود دارد .نوجوانانـی کـه مرتکب
جرم میشـوند از خودبـاوری پایینـی برخورداراند و اعمال
مجرمانـه آنهـا در عـدم نداشـتن خودباوری ضعیـف آنان
اسـت کـه ریشـه ایـن فقـر در قـدم اول خانوادههـا و در
قـدم دوم مکتـب میباشـد که بـا کودکانشـان رفتار سـالم
ندارد.

عوامـل مهـم کـه روحیـه خودبـاوری را در
کـودکان صدمـه میرسـاند
 تمسخر کردن کودک
 بی اهمیت شمردن کودک
 مخالفت کردن با کودک
 قوانین وضع کردن باالی کودک
 دور نگهداشن کودک از فعالیتهای اجتماعی
 تهدید و تنبیههای بدنی کودک
 سوء استفاده جنسی از کودک
 بدگمانی باالی کودک
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نتیجهگیری

هـدف از نـگارش مقالـه حاضـر آن اسـت تـا افـرادی
کـه بـه طـور انفـرادی میخواهنـد خودبـاوری را در خـود
ایجادکننـد مفیـد باشـد و هم دانسـتن مـواردی از آن برای
معلمـان ،مدرسـان و خانوادههـا نیـز مهـم خواهـد بـود.
خودبـاوری اصطالحـی اسـت کـه امـروزه در
جامعهشناسـی ،روانشناسـی و علـوم تربیتـی بـه کار
مـیرود و منظـور از آن یـک حالـت مثبت روحـی و روانی
اسـت کـه در نتیجه احسـاس ارزشـمندی در نفس انسـان
پدیـد میآیـد و او را آماده میسـازد تـا از طریـق بهرهگیری
از لیاقتهـا و توانمندیهایـی کـه دارد بـه انجـام وظایفـی
کـه برعهده اوسـت عمل نموده و در این راه ،از مشـکالت
و موانعـی کـه پیـش میآیـد هراسـی بـه دل راه ندهنـد .در
واقـع ،خودبـاوری ،بـاور بـه اسـتعدادها ،تواناییهـا و
نیروهـای نهفتـه فطـری درونـی اسـت کـه بـا اتـکأ بـه آن،
میتـوان بـه اهـداف موردنظـر در زندگـی رسـید و بـه
آنـان جامـه عمـل پوشـانید و مرحلـه عالـی خودبـاوری،
شـکوفایی همـه اسـتعدادهای بالقـوه فـرد اسـت.
والدیـن مشـکالت زیـادی را میتواننـد در راه رشـد
خودبـاوری کـودک پدیـد آورنـد هنگامـی کـه کـودک را
تمسـخر میکننـد یا احساسـی را بـه او میدهنـد که ارزش
و اهمیتـی نـدارد یـا اینکه قوانیـن عجیب و سـختی را برای
کـودک وضـع میکننـد کـه هـر کـدام ایـن عوامـل باعـث
میشـود خودبـاوری کـودک صدمـه بزننـد.
امـروزه میلیونهـا زن و مـرد کـه در کودکـی
خودباوریشـان صلـب شـده ،دنبـال راه حلی بـرای درمان
خـود میگردنـد .آنهـا متوجـه شـدهاند کـه ناتوانـی و
کمبـود خودبـاوری آنهـا در هنـگام کودکـی صدمـه دیده
اسـت.
در جهـان امـروزی علوم به سـرعت در حال گسـترش
اسـت و دانسـتن پدیدههـای مختلـف اجتماعی کـه باعث
رشـد عـدم و توانایهـای فـردی و اجتماعـی در جامعـه
میگـردد را بیابنـد و بـرای حـل این مسـایل گامهـای را در
جهـت بهبـود بردارنـد ،وظیفـه معلمان امـروزی تنهـا این
نیسـت کـه دانـش بیـش از حـد را بـرای شـاگردان آموزش
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بدهنـد کـه در زندگـی فـردی و اجتماعـی آنهـا هیـچ
تاثیـری بـارزی نداشـته باشـد تنهـا توجه بـه اسـتعدادها و
روشهـای مختلـف تدریـس نمیتواند شـاگردان مـارا در
راه یادگیـری کمـک کنـد ،بلکـه بایـد درکنـار ایـن مسـایل
بـه رشـد و روان شـاگردان نیـز توجـه جدی صـورت گیرد،
در حـال حاضـر معلمـان توجـه زیـادی بـاالی خودباوری
شـاگردان نکردهانـد و حتـا بعضـی معلمـان بـا رویکـردی
خشـن خودبـاوری کـودکان را صدمـه میزننـد که پیشـنهاد
ً
بنـده در ایـن راسـتا این اسـت کـه خانوادههـا و مخصوصا
معلمیـن تدریـس خـود را بـا در نظـر گرفتـن روح و روان
شـاگردان آمیختـه سـازند و معلومـات الزم را در ایـن بـاره
از کتابهـای مختلـف بـه دسـت آورنـد و شـاگردان را بـا
روحیـه سـالم و خودبـاور تقدیـم جامعـه نمایند.

منابع و مأخذ

 -1الیـس ،البرت( :)1397افسـانه خودباوری ،ناشـر
نسـل نواندیش.
 -2برانـدن ،ناتانیـل( :)1367تقویـت خودبـاوری ،
چـاپ اپل.
 -3بریکـس ،درونـی کورکیـل( :)1385خودباوری و
عـزت نفس.
 -4لعلـی ،مسـعود( :)1386المـاس خودبـاوری،
چـاپ بهارسـبز.
 -5تریسـی ،برایان(:)1390نیـروی اعتمـاد بهنفـس،
چاپ سـوم.
 -6ران ،جیـم( :)1386معجـزه در درون توسـت،
چـاپ شـریعت.
 -7هارتلـی ،الیزابـت ( :)1396ایجـاد انگیـزه در
کـودکان ،ترجمـه احمـد ناحیـد.
 -8تقویـت عـزت نفـس و خودبـاوری در کـودکان و
نوجوانـان ،انتشـار در روزنامـه جوانـان.
 -9گـروه نویسـندگان موسسـه فرهنگـی قدروالیـت
( :)1395ناشـر موسسـه فرهنگـی والیـت.
 -10ویدو های صوتی در رابطه خودباوری

رسمولف سلیامن سون ارا
به زبان نورستانی

نورسـتانی وری گرامـر سـتوره تـی منچـا
زعاسـته ،کی که سـتوراموکه ولسـته ،شـترک ،دلکیـں ،دوس ،تره
ول مـع عمـه بوسـته .ایکی تں پتتی وری سـته اجـزا کدی وری سـته کیوع کیوع
بټـه تـں وری سـته خصوصیت مـع توره ں سـتع عمـه بوتی .منچاسـته اوبجیکـی تں وری
چـوک اهمیـت واسـه کـه پورجـی سـته ببدیں جی سـوره وری ښـټله وریاسـته جی سـوره شـفاهی
حالـت تـں سـتع سـتوراں حالت تں اتوا سـته آمنـی دلکیں ګرجـار ایمـو ادبیات مـع ګټں ګو کودیـوم ای.
آینـه ګجـاع اچـی کـوټ ګرامـری وری سـتوراں بټه تـں ایموکـں اویـچ ای .امکیا شـترک وری کیـوت کوله جی
وری مـع زره پتلـه منچـا پورجاسـته ببدیئـں ګاښ کوتمـش زعـں وری اینه اسـه چـی چوک وری پیشـلں الـه بی با
آجیـک ګرامـری بتـات دی اوت بولـه ای .نشـتریک ابتدایـی بټـه تـں آمنـی زپ اوت بوله کودیـوم کومو.

نشتریک بته

وریی چار
نورستانی الیپبی
نورستانی وری الیپبی وڅادوڅ کوټ ای گرکشع:
ا ،ب ،پ ،ت ،ټ ،ج ،چ ،څ ،ڄ ،د ،ډ ،ر ،ز ،ړ ،رء(ع)  ،ژ ،س ،ش ،ښ ،ک ،گ ،ل ،م ،ن ،ڼ ،ں ،و ،ه،
ء ،ی
امنیـا تـں سـتع  ۲۷کـوټ پښـتو جـی دری مع پلټـه ای پنع تـره  ۳کـوټ پڅنع که نورسـتانی
وری تـں ای پښـتو جـی دری تـں وریاسـته نه بولـه ای امکـی آمنی ای:
ڄ ،رء(ع)  ،ں وریاسـته بـی بـا(ڄ) ڄـوڄ – رء(ع) وم (عـوم) – (ں) کوں
– پورجـاں کویـی ویـک رء (ع) کـوټ مشـکل حل نـه بی با
(ع) مع سـتورامو
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نورسـتانی وری تـں وڅانـو کـوټ پمیـج وڅاښـو
شـینگ نـوای کوټ ای سـوره تـره  ۳شـینگ وای کومک
کولـی کـوټ ای امکـی امنـی ای:

ا  -و -ی
آجسـته کـه تی می نورسـتانی وری تـں تریڅ عربی
وری کـوټ ای امکـی مسـتعار عربی کلمه تں وریاسـته
بوله ای امکـی آمنی ای:
ث ،ح ،خ ،ذ ،ص ،ض ،ط ،ظ ،ع ،غ ،ف ،ق هـ
امنـی نورسـتانی کلمـه تں وریـا تاں نـوای ای .کوو
اوت بوتـی ایباسـته نورسـتانی کلمـه نـه اسـه .کلمـه تں
نورسـتانی الیپبـی آجسـته که تـی وریاسـته بوله ای:
آو ،-بـاں ،پـا ،تـا – ټکـوک – جـا ـ چـوک ـ څیـو،
ڄیـک -داوـ ډوک -ربـاب -زو ،رءوم (ع)  -ژوک-
سـوس -شـوش -ښـام -کـور -گـوم – للو – مـر  -نلتں-
وری -یـو
اوره لـه وڅـادوڅ نورسـتانی الیپبـی تـں سـتع
ښـوکوټ کلمه اوکښـاں تں نـه اڅتت پمیج کـه پټوریک
اڅلـه ای امکـی آمنـی ای:
ړ -ڼ -ں – ه ـ ء
آمنـی کـوټ کلمه تـں پمیج کـه پټوریـک اڅله ای
آجسـته کی:
کړه -لڼه کوں – ټگه – سته  -أړه
(ء) کـوټ کلمـه حرکـت که پلیاسـته تـں دی اڅته
آجسـته کهٔ :
سته سـته -أ سته نورسـتانی وری تں حرکت
گرکعبـا چـی (ی) اویـچ ای کـه امکـی وریبا سـتوراالں
کں مشـکل بوتـه کی که تی چی پښـتو وری تں مشـکل
اسـبا سـوره دنیـا تـں تخنیک پیشـلں گـه تی کودیـوم تں
سـکال سـوار اڅله بی.
رء -حـرف (کـوټ) کی ایمو شـترک ویـک نه وري
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سـه کمپیوتـر تـں تعسـته مشـکل بـا گجاعـه کویـی وام
بوعویـک(ع) کـوټ شـینگ تں تـوره ں بامریک اسـه که
(رء) بجـای (ع) وریاتمـش اینـه بتـات څنگـواره کں نه
اسـه .کویی ورم سـمتیع ویک اسـه.

کلمه سته اقسام

آسـته لفـظ کـه شـینگأ معنـا جـی مقصـد دیوکں
پاشـی سـتع برواڅتبا سـته کلمه اسـه .کدی کلمـه معنا
وای لفـظ کـه شـینگ کں کولـه ای.
ٔ
ایمویاسـته تلـول جـی شـتان پعـوان اوسـته کـں.
اچـی کلمـه اپارکوسـته اویـچ اسـه امکـی چـی کلمـه
اپارکعبـا یـال کـدی جملـه اپپلـه ای.
ٔ
 .1نـام :اینـه التری کـدی أ کیفیت جی حالت سـته
نام اسـه کی:
سـو ،ماس ،مـړه ،بعـه ،ککاک ،ودعسـته ،زعسـته،
ووشتیک.
ٔ
کوسـته کـں

 .2ضمیـر :ضمیـر وریـی مټسـتوک
ٔ
نکوسـته کی نام بجای وریاسـته
کدی نام سـکال تکـرار
بولـه ای آجسـته که:
او ،تیو ،امکی ،امنی ،سته ،اینه
 .3صفـت :صفـت آسـته کلمه اسـه چی أ نام سـته
حالـت جـی کـی اسـی واره زعاته کی:
ژی ،څنگ ،اچاک ،سکال ،اروسوا ،یوڅ،
 .4فعـل :فعـل سـته کلمـه کـں کولـه ای چـی .أ
ولتـں أ کودیـوم جی عمـل تں داللـت کوته ،کـی :اتوم،
نشـتوم ،یعـا ،اونگتـا ،وله لـوم – پیلـوم ،کولـوم ،څعلوم.
 .5قیـد :قیـد سـته کلمه کـں کوله ای چـی فعل مع
اپاربوتـی ٔ
سـته أ حالـت جـی وضعیـت مـع مفیـد کوته
کـی(( :نښـی ایـا)) کیامـع قیـد نـه اسـه کـه نښـی کنم
ایـا کعبـا انـی أور لتـری پیدابـا اڅں فعل ٔ
سـته مـع مفید
کعاسـته کنـم اڅں حالت اسـه

مفهوم اوش که نام سته اقسام

نام مفهوم جی معنا اوش که پوچ قسم اسه:
 .1خـاص نـام :أ خـاص منچـی کـه خـاص لتـری
زعاتـه کی:
کوله – تروک – پارون – نورستان.
 .2عـام نـام :عام نـا متں خاص منچـی جی خاص
لتـری هـدف نـه بولـه ای؛ بلکـه څنگ تـں ایـار داللت
کولـه ای کی:
 منچی – داو – پار – انا – تره اټپـع نـام -شـینگ نـام -لتريئـں نـام پرمـع کوںنـام ،آمنـی څنـگ عـام نـام ای کی:
 مشـتں ،امـو -وعجـو – تـره ک ،اونـدراں – اڅوڅ اڅلک .3جنـس (لتريئں) نام :آسـته نام اسـه چی سـکال
جـی اچاک تـں ایار کـه داللـت کوته کی:
آو -اناوـ گوم -تل  -أنگا
 .4جمعیـت (کاسـکال کـه لټـاں) نـام :سـته نـام
اسـه چـی وری تـں مفرد (أو) سـوره معنا تں أ سـه سـیں
دیوکـں وریاسـته بوتـه کی:
سعیں – گعموری – گښښا ـ څنگ ـ منچی
 .5مجـرد نـام :سـته نام اسـه چی مـادی بټه نواسـه
پکڅـه وعسـته نه بوتـه کی:
بدی شپور ،زعسته ،ودعیک – څیع آښ
 نام ایپاں لحاظ تں دیو رقم اسه -1مرکـب نام :سـته نـام دیوکں کولـه ای چی دیوکه
سـکال کلمـه مـښ ایپی سـته اسـه کـی :بعگعـام اټال-
دوآب – نورستان
 -2بسـیط نـام :أ مفـرد کلمه اسـه وره ں کی گټں نه
گوسـته ای کی :کـوت ،آر ،دویی ،ښـی ،زره ،مرکب نام
مټسـتوک دی بوله ای کی :کعښـتا – نعمتر – نن سـوس.

مذکر جی مونث (نه جی شتری)

نورسـتانی وری تں څنگ نام کیفیت جی جنسـیت
جـی گرکه دیو رقـم ای .مچکوعا نـام ،جوکوعا نام.
 -1مچکوعـا نـام صفت تـں پټوریک الـف اڅتت.
کی :
ارا -ازا – اعواـ کټوا -نښوا
 -2أور نامتـں پټوریـک (ه) چیتـه گټں اتـه کی :کره
– دره – ازه – ازه ره
 -3پټوریـک(ں) غنـه نـون چیتـه گټـں اتـه – کعں –
معـں – څعـں – نوعیں
 -4کویـی پټوریـک (ڼ) چیتـه گټـں اتـه – شـوڼ –
کیـوڼ ـ کاڼ
امنـی اوره له نـام جی صفت مـع کلمه ایپاسـته بیبا
آجسـته که بولـه ای کی:
 -1کالـی ارا اسـه ،نښـی ازا اسـی ،داو اعـوا اسـه،
منچـی کټـوا اسـه ،پانښـوا اسـه.
 -2تـو روک کره اسـه ،دودره ښـټاں گوسـته اسـه ،د
عواتـں ازه بـورو ایسـه ،واعوک ازره اسـی.
 -3شـمنیاکع اسـه ،سـون ارا معـه ں واسـه ،دعـوا
امعوڅعـں تـه ،نوعیـں پنیـوا گـوا
 -4شـوڼ پټویـا گلمـر کیوڼـه لسـته ویلـه اسـه.
کعتـوک لـی کاڼ واسـی.

مونث نام

نورسـتانی وری تـں مونـث نـام جـی صفـت مذکر
نـام جی صفـت یار نیـں بلکـه امکیاتـع فـرق وابوله ای
کی :
 -1جوکوعـاں نامتـں پټوریـک (ی) گټـں الـه ای
کـی :اره ں وای – کټـوای – اعـوای – نښـوای ازه ی ،کری،
نورسـتانی وری تـں نـام جـی صفـت مونـث بولـه بیبـا
مجلۀ آموزشی-پژوهشی
سال اول ،دور اول ،شامرۀ مسلسل 5-4
جدی و دلو  1398خورشیدی

73

چیتتـی (ی) اوتـا بوته .کـی :بلی ،څعی ،کانـی - ،کامی
دی آجسـته.
نورسـتانی وری تں مونث کوسـته کں دیـو پوت ای.
نشـتریک مونـث جـی مذکـر کـں کیـوع کیـوع نـام بوله
ای اتکـی أ خـاص قاعـده لـی پاچیـں نـه اتـه .کـی :تـا،
نو – سـوس ،بعـا ،مړه ،جـوک ،لیلواک ،لیلیواکی .سـوره
پوت اینه اسـه چی مونـث دیوکں پټوریک چـی تتی (ی)
پښـی ایپاسـته بولـه ای کـی :ایی ،گـه یی ،نشـنی ،بعیی،
اوندریـی ،اوسـپی ،ویکيـی آجسـته وره دی اینـه دیو بوله
بټـه تں أ ښـنگرا قاعـده وعسـته بوته.
 اجسـته کـی تی مـی مچکوعـاں دیوکـں کلمه تںپټوریـک(ا) اوتابوتـه کی :ایا ،گوا ،نشـنا ،بعـا ،اوندره یا،
اوسـپیا ،ویکیا آجسـته وره ں دی.
مذکر جی مونث ایار کلمه اجسته که اڅله ای:
مذکر مونث مذکر مونث
اتاسی اڅی باسله بی سلی
اله بی الی بی باسوا با سوای
بلی
اوتینا اوتینی بله
اوتلیا اوتلیی بعسله بعسلی
اوشوا اوشوای بلسله بلسلی
اوتره اوتری
اعویا اعوی
ازه ری
ازره
انعی
انع
اڅی
اڅه
ازه لی
ازله
اڅله اڅلی

مفرد نام

نام گعسـته جـی کمیت اوش که تی نورسـتانی وری
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تـں دیـو قسـم ای ،مفرد جـی جمع .مفرد آسـته نام اسـه
چـی التـری که امنچـی تں داللـت کوته ،کی :مـړه ،کنا،
و څا
جمـع آسـته اسـه چـی اوه تع سـکال لتری جـی لټه
منچاتـں داللـت کوتـه کـی :مـړاں .کنـاں ،وڅـاں ایکی
ٔ
اوتاکوسـته مـع جمـع
الـف(ا) تـں (ں) غنـه نـون پښـی
بولـه ای.
 -1ار مفـرد نـام جـی صفـت مـښ پټوریـک چیتـه
(ں) غنـه نـون بیبـا جمـع بولـه ای کـی :ویره اوش کشـع
مفرد جمع مفرد جمع
منچی منچاں پرمع پرمعاں
زراں
زره
گاں
گا
کوع کوعاں زعں زعاں
پوعں پوعاں کره کراں
نورسـتانی وری تـں انسـان ،کلـی جی کلیـاں کلمه
مـښ دی جمـع بولـه ای کی:
احمـد کلـی ،احمـد کلیـاں – احمد کلـی پنع جمع
اسـه ،سـوره احمـد کلیـاں پوگوولتـں کی کعسـته تں دی
داللـت کوتـه کی:
مفرد :مم ،وا ،وای ،کټا ،پورده ،پعله ،پعامه.
جمـع :ممـی کلـی ،واوی کلـی ،ویـه کلـی ،کټاں،
پـورداں ،پعلاں ،پعامـاں کلیامـع بـی بـا احمـد کلیا الو
أوعا...
کـدی ممی کلیـاں ،واوی کلیـاں ،ویه کلیـاں که تی
دی جمـع کاع بوله ای.
نورسـتانی وری تـں جمـع کاع بـی بـا مذکـر جـی
مونـت ایـار اڅلـه ای کـی:
جوکوعـاں ،مچکوعـاں ،احمد کلی ،سـونیک کلی،
ممـی کلی ،ویـه کلی...
نورسـتانی وری تـں اړوار تـاں مـع آجسـته که جمع
کاع بولـه ای کـی :کامـی ،کامیـں ،که تـی ،که تیـں مم،

ممیـں ،کعښـتی .کعښـتیں آمنـی آجسـته لتـری کویـی
پتادبعـاں پتـه اړوار دی گعام مښ پته جمـع کاع بوله ای.
کـی :گعمـوی ،گعمویں ،بجنڄـاوای ،بنجڄاویئں،
دموکـوای ،دموکويئـں ،کوویـی دی زدوار مښ مفرد جی
جمـع زعسـته بولـه ای کـی :نـواک – نواکں – نـوت ،نوتں
جوک ،جوکں ښپښـی ،ښپښـیئں
 نورسـتانی وری تـں أ ړه اټپـع دی مذکر جی مونثنـام وا بوله ای کی :مذکـر :کټا ،واش ،کاچ...
مونـث :کټیو ،پښـکو ،ترپعا ...گر کشـع :نورسـتانی
څنـگ وريئـں پمیج ارا وری اسـه ایمـو انـی أ ړه أ ړه بټاں
سـتوراتمش وری سـته پوړی گرامر ستوراسـته سـکال ول
جـی وام اویـچ واسـه .ایمـر وام جی مجارپتمشـبا سـتں
ستورامو

نام سته حالت

نـام حالـت اوش کـه دیـو رقـم ای :معنـوی جـی
لفظـی :نـام سـته معنـوی حالـت:
نام سته مشهور حالت شتوا ای اوش کشع:
 -1فاعلـی حالـت :سـته نـام اسـه چـی جملـه تـں
فاعـل بیبـا ایکی تـں سـتع اکودیوم بولـه بیبا کـدی ایکی
مـښ گټـں گوسـته بیبا آسـته کں فاعلـی حالـت کوله ای
کی :
((گبا پټی ستوراته .مالکانی پمواته))
اینـه جملـه (یـال) تـں گبـا جـی مالکانـی او دیـو
فاعلـی حالـت تـں ای.
ٔ
 -2مفعولـی حالـت :کـه جملـه (یـال) تـں ا نـام
مفعـول بیبـا ایکـی کـں مفعولـی حالـت کولـه ای کـی:
لټکار گری یوته :ونجی سباک ولته
اینـه جملـه تـں گـری جـی سـباک مفعولـی حالت
تـں ای.
ٔ
 -3ندایـی حالـت :کـه ا نـام شـینگ جـی وللاں

حالـت وا بیباسـته نـام کـں ندایـی حالـت کولـه ای کی:
آمړا! آجوکه! ای بعاکه! ای سوسکه! توولتوم.
اینـه جملـه (یـال) تـں مـړه -جـوک ،بعـا ،سـوس،
ندایـی حالـت تـں ای.
 -4ارتباطـی حالـت :کـه أ نـام ارتباطـی چارمـع
وریاسـته بـی بـا ارتبـاط کـوټ کـه پونـوی وای ،کـه دی
پټیـاره گټـی باسـته ارتباطـی حالـت اسـه کـی:
پموستع ایاسوم ،بازار تں اتوم -سونیکی قلم پعه.
اینـه تاتـں امـو – بـازار ،سـونیک ارتباطی(گټـں)
حالـت تـں ای .ارتباطـی کـوټ نورسـتانی وری تں گټں
کـوټ کـدی ارتباط کوټ آمنی ای :پ – سـته – تں – سـتع
– مـع – ایکـی – اینه
امنـی یـال تـں آجیکـه اڅلـه ای :کټـه پتـاس تعـی،
اولسـه سـته اسـه ،يئـں تـں نـه ای ،نښـيی پموسـتع أوه،
کومـع گـوا ،ایکـی یـار ،پنـع کلمـه تـں وریاسـته بیبـا
آجیکـه اڅلـه ای کـی :پټـه ،کوسـته ،يئـں تں ،کارسـتع،
يئـں مـع ایکـی کـں...،

نه بدل بوله نام

نورسـتانی وری تـں أ ړه ورکـه نـه بولـه بـدل نـه بوله
نـام ای ،څنگـوار ایارکه وریاسـته بوله ای ،امنـی نام کیوع
کیوع ولتـں لوچاسـته بوله ای.
 -1گجی نام تں پټوریک (ه) ایسته بیبا کی:
کعښته :تاتی کلم اوعه .واعوک کنه ته.
 -2مچکوعا نام تں پټوریک (ه) بیباکی:
ووه ،ښیوک اڅته ،واوسه کلم پته سه.

نورستانی وری تں ور وری سنی چار

ار وری وره ں وری نـه سـنیا نـه بولـه ای .ورتں سـتع
اتـوای لغـت نورسـتانی وری تـں اینـه وری چـاره مـع
وریاسـته بولـه ای.
مجلۀ آموزشی-پژوهشی
سال اول ،دور اول ،شامرۀ مسلسل 5-4
جدی و دلو  1398خورشیدی

75

 -1امکـی عربـی مصـدر جی لغت پټوریـک ع  -ح
مـع بیباکی نورسـتانی وری تں آجسـته بولـه ای کی:
 -2اطلاع :ولـه تـں تـں (ع) سـته شـینگ نـه بوتـه
اطلا ولسـته بوته
 -3اصلاح :ولـه تـں تـں (ح) سـته شـینگ نـه بوته
(اصلا) ولسـته بوته.
 -4موضـوع( :ع) نـه ولسـته بوته (موضو) (ع) سـته
شـینگ نه بوته.
 -5رباعـی( :ع) شـینگ نـه بوتـه (ربایـی) ولسـته
بوته .
 -6تعصـب :تاسـب ولسـته بوته آجسـته وره ں دی.
وره ں لغـت نورسـتانی وری تـں اتوایبـا امکـی اړه اوتـه
مټوارمـع وریاسـته بولـه ای سـوره ستوراسـته تـں سـته
اموسـته اصلـی شـکل مـع ستوراسـته بولـه ای .ولسـته
تـں آرپئـں عربـی لغـت نورسـتانی وری تں نـه ای امکی
سـتوری حالت مع ولسـته نـه بوله ای .سـتورا عربی وری
چـاره مع ستوراسـته بولـه ای سـوره وله تں تں نورسـتانی
وری چـاره مـع ولسـته بولـه ای کی اوره له سـتوری سـته
ای.

ضمیر

ضمیـر آسـته کلمـه اسـه چـی نـام تکـرار (دور) نـه
بولـه کـں نـام بجـای وریاسـته بوتـه کی:
مـرا ایـا ،سـته گجیکو :کتاب ٔ
سـته سـته اسـه ،سـته
اڅله اسـه
مـرا ایـا :ایکـی کتـاب اوعـه ،ایکی اتـه ،ایکـی یوته
اجسـته وره ں دی
 نورسـتانی وری تـں چـی قسـم ضمیـر ای .سـورهسـکال اوت بولـه جی وریاسـته آمنـی ای.
شـخصی ضمیر ،اشاری ضمیر ،اسـتفهامی ضمیر،
مبهـم ضمیر جی ربطـی ضمیره.
شـخصی ضمیـر :آسـته ضمیـر اسـه چـی أ منچـی
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یعنـی ،متکلـم ،مخاطـب جـی غایـب تـں داللـت کوته
شـخصی ضمیـر وریاسـته بیبا گټـں گوسـته ((متصل))،
نـه گټـں گوسـته ((منفصـل)) تـں بټه بولـه ای.
 .1متصـل ضمیـر څنگـوار کیوعـں نه اڅلـه ای فعل
مـع گټه وریاسـته بولـه ای امکـی آمنی ای
 مفرد متکلم دیوکں بی با اتوم. جمع متکلم دیوکں بی با اتمش.– مفرد مخاطب دیوکں بی با أته
 جمع مخاطب دیوکں بی با ایاسعه مفـرد مذکـر غایـب دیوکـں بی بـا واعوک گوسـه،واعـوک بـدراں پلنگته.
 جمع مذکر غایب دیوکں بی با مړه أیه مفـرد مونـث غایـب دیوکں بـی با سـونیک مکتبتں گـه یی
 جمـع مونـث غایـب دیوکـں بـی بـا سـونکانیولو بـی
 .1امنـی متصـل ضمیـر څنگـوار افعـال مع اپـاره ں
اڅلـه ای گجاعـه فعلـی ضمیـر دی کولـه ای.
 .2امنـی متصـل ضمیـر دیـو حالـت وابولـه ای.
فاعلـی جـی مفعولـی .الزمـی افعـال تـں فعل چـاره ں،
متعـدی افعـال تں مفعـول چـاره ں اڅله ای .امـا وریاتں
تـں منفصـل ضمیـر دی امکیامـع اڅلـه ای.
 تـاب ( تاریـخ نورسـتانی – کـدی احمـد پیـدا بیسـه .ادامـه دارد

نویسنده :مولوی حسام

بخش دوم

تبعیض در خانواده

از جملـه حقایـق مسـلم نـزد جامعهشناسـان ،متخصصا ن
تربیتـی و اندیشـمندان مسـلمان ایـن اسـت كـه خانـواده
سـتون جامعـه و زیربنـا زندگـی بـه شـمار مـیرود ،در
صورتیكـه خانـواده بـر پایههـای مسـتحكم دینـی،
اخالقـی و پیوندهای عمیق اسـتوار باشـد ،خشـت قوی در
سـاختمان امـت یـا سـلول زنـده در پیكـر جامعـه خواهـد
بـود ،ازایـنرو بههنجـار بـودن خانـواده تنهـا راه اصلاح
امـت و فسـاد آن عامـل فسـاد و فروپاشـی جامعـه خواهد
بو د .
اسلام قواعـد و اصولـی را مقـرر داشـته كـه بنیـاد
خانـواده بـه آن اسـتوار خواهد شـد و یك زندگی ارزشـمند
مبتنـی بـر مفاهیـم دوسـتی ،محبـت ،آرامش ،سـازگاری و
سلامتی را تضمیـن خواهـد كـرد.
خداوند متعال میفرماید:
ّ
ترجمـه ( :و یكـی از نشـانههای (دال بـر قـدرت و
عظمـت) خـدا این اسـت كه از جنـس خودتان همسـرانی
را بـرای شـما آفریـد تـا در كنـار آنـان (در پرتـو جاذبـه و
كشـش قلبـی) بیارامیـد و در میـان شـما و ایشـان مهـر و
ّ
محبـت انداخـت (و هر یـك را شـیفته و دلباختـه دیگری
سـاخت ،تا با آرامش و آسـایش ،مایه شـكوفائی و پرورش
شـخصیت همدیگـر شـوید و پیونـد زندگـی انسـانها و

تعـادل جسـمانی و روحانی آنهـا برقرار و محفوظ باشـد).
ّ ً
مسـلما در ایـن (امـور) نشـانهها و دالیلـی (بـر عظمـت و
قـدرت خـدا) اسـت بـرای افـرادی كـه (دربـاره پدیدههای
جهـان و آفریدههـای یـزدان) میاندیشـند)( .) ۱۳
در اسلام ،خانـواده مهمتریـن محـل پـرورش یـک
فـرد مسـلمان و برخـوردار از تمامـی ارزشهای اسلامی
اسـت ،ایـن ارزشهـا شـامل :پیونـد متقابـل ،دلسـوزی،
عطوفـت ،همیاری ،احسـان و همكاری ،حرمت گذاشـتن
بـه بـزرگان ،مهربانـی بـا كـودكان ،ایثـار ،عشـق ،گفتـار
نیـك ،پیونـد خویشـاوندی و ...اسـت .از ایـن روی نقـش
خانـواده در زندگـی بسـیار كارآمـد و موثـر میباشـد ،کـه
مجلۀ آموزشی-پژوهشی
سال اول ،دور اول ،شامرۀ مسلسل 5-4
جدی و دلو  1398خورشیدی

77

نبایـد در محافظـت ازآن غفلـت صـورت بگیـرد و آشـیانه
زندگـی محبتآمیـز اعضـای آن بـه هـر علتـی از جملـه
تبعیـض از هـم بپاشـد.
دعـوا و منازعـه میـان خواهـر و بـرادر در خانـه ،یكی
از مسـایل همیشـگی خانوادهها بهشـمار میرود ،بسـیاری
از ایـن جنجالهـا ریشـهای رقابتآلـود دارد و ایـن خـود
امـری اسـت عـادی؛ اگـر چنیـن قضایـا بـه عنـوان یـك
امـر غیرعـادی تلقـی گـردد ،مشـكالت خانوادههـا بیشـتر
میشـود ،زیـرا اعضـای خانـواده پیوسـته در رقابـت بـا
هـم هسـتند ،اگـر پـدر و مـادر بخواهنـد در چنیـن جـدال
رقابتآمیـز بـه عنـوان قاضـی مداخلـه نماینـد ،پیامدهای
بدتـر از حالـت موجود را شـاهد خواهند بود .در بسـیاری
از مـوارد پـدر و مادر آگاهانه و یا ناآگاهانـه ،خود رقابت را
در بیـن فرزندانشـان تشـویق مینماینـد .در نتیجه تبعیض
در بیـن اعضـای خانوادههـا بـه صـورت دوامدار حفـظ
میگـردد و باعـث فروپاشـی خانـواده میشـود .چهبسـا
اوقـات وضیعـت اقتصـادی خانواده هـم از نظر فقـر و هم
از نظـر ثـروت نقـش مهمی در هم گسسـتن خانـواده دارد.

عوامل تبعیض درخانواده

بسـیاری از رفتارهـا ،اندیشـهها و تفکرهـای
تبعیضآمیـز در جامعـه ،محصـول شـکلگیری آن
در آوان کودکـی در کانـون خانـواده اسـت و رفتارهـای
ناسـنجیده ،غیردقیـق و تبعیضآمیـز والدیـن در میـان
کودکانشـان ،خواسـته و یا ناخواسـته هم به صـورت فعال
و هـم بـه صـورت منفعـل در عکسالعملهـا و رفتارهـای
فرزندانشـان تأثیـر میگـذارد.
نـگاه متفـاوت بـر مسـئله جنسـیت در خانوادههـا،
برخورد از سرآشـفتگی و احساسـاتی شـدن در قبـال رفتار
کـودکان از جملـه مسـائلی اسـت کـه اثـرات آن منفـی
و پیامدهـای ناگـوار اجتماعـی بـر روح و روان کـودکان
گذاشـته و بـه شـکلی ناهنجـار در جامعـه بـروز میکنـد(
.) ۱۴
یکـی از عواملـی کـه باعـث برانگیختـن حسـادت
در فرزنـدان میشـود ،رفتـار تبعیضآمیـز والدیـن اسـت.
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شـاید والدیـن بـه علـل مختلـف (زیبایـی ،هـوش زیـاد،
خوشاخالقـی ،فرمانبـرداری ،چاالکـی و )...عالقـه
بیشـتری بـه یکـی از کودکانشـان داشـته باشـند.
در ایـن موقـع حـس حسـادت و انتقامجویـی در
فرزنـدان دیگر پدیـد میآید .از این رو ،اسلام بـه برقراری
ت مسـاوات
عدالـت بیـن فرزنـدان توصیـه میکند.رعایـ 
ض میتوانـد از
و عدالـت در بیـن فرزنـدان و عدمتبعیـ 
ی و خشـمهای پنهانـی و روحیـه
ایجـاد عقدههـای روحـ 
ی كنـد و آنـان را از ابتلا
ی در كـودكا ن جلوگیـر 
شورشـگر 
ك عصبـی نجـات بخشـد .پیامبـر
بـ ه بیماریهـای خطرنـا 
اكـرم(ص) در ایـن بـاره فرمـوده انـد ،ترجمـه حدیـث:
(در اعطـای هدیـه به فرزنـدان خود عدالـت را رعایت
كنیـد ،همچنـا ن كـه دوسـت داریـد میـا ن شـما در نیكی و
ت مراعات شـود)(.)۱۵
ت عدال 
مالطفـ 
بـر ایـن اسـاس ،وجـود تبعیـض و بیعدالتـی میـان
فرزنـدان ،بـذر کینـه و دشـمنی را در دل آنـان مـیکارد و
بـه آنهـا روحیـهای ناسـازگار میدهـد و درنتیجـه ،زمینـه
بـزهکاری در آنـان فراهـم میشـود.
عامـل دیگـری اینکه با تولد نـوزاد جدیـد در خانواده،
فرزنـد اول کـه تاکنـون حـرف اول را مـیزد و محبـوب
همـگان بـود دچـار نوعـی حسـادت میشـود .او فکـر
میکنـد بـا ورود فـردی دیگـر جایگاهـش را از دسـت داده
و خانـواده چـون گذشـته او را دوسـت نـدارد و مـورد توجه
آنـان نیسـت .لـذا دچار مشـکالت رفتاری شـده و شـروع
بـه خودنمایـی (بـرای جلـب توجـه بیشـتر) و حتـی انتقام
از نـوزاد جدیـد میکنـد ،یـا ممکـن اسـت این مشـکل به
شـکلی دیگـر خـود را نشـان دهد.
والدیـن هوشـیار بایـد در ایـن مواقـع بـا توجه بیشـتر
بـه فرزنـد بزرگتـر ،ایـن مشـکل را برطـرف کننـد .بـرای
نمونـه ،پـدر خانـواده میتوانـد مدتـی از وقـت خـود را
صـرف فرزنـد بزرگتـر کـرده او را بـه تنهایی به پـارک یا هر
مـکان تفریحـی دیگـر ببـرد تا کودک احسـاس نکنـد که او
دیگـر کـودک محبوب دیـروزی نیسـت .همچنـان میتوان
بـا رفتـار و سـخنان مناسـب بـه او بفهمانیـم کـه رسـیدگی
بیشـتر بـه فرزنـد دوم تنها به این دلیل اسـت کـه او کوچک

و ناتـوان بـوده و از عهـدهی کارهایـش بر نمیآیـد و ناگزیر
بایـد بـه وی رسـیدگی کرد.
والدینـی که بیـن فرزندان خـود تفاوت قائل میشـوند
در واقـع خودشـان را زیـر سـوال میبرنـد ،چـرا کـه
فرزندانشـان محصـول رفتـار و تربیـت آنهـا هسـتند و اگـر
مشـکلی در فرزندشـان میبیننـد بایـد در ابتـدا در رفتـار
خودشـان تجدیدنظـر کننـد.
حضرت پیامبر گرامی اسالم (ص) فرموده است:
ترجمـه (:میـان فرزندانتـان در دادن عطایـا و هدیـه
مسـاوات و برابـری کنیـد ،اگر در ایـن باره کسـی را ترجیح
میدادم(یعنـی اگـر مسـاوات و برابـری الزم نبـود مـن
دسـتور مـیدادم کـه بـه دختـران بیـش از پسـران بدهید)(
.) ۱۶
اگـر یکی از فرزنـدان برخلاف بقیه رویه ناسـازگاری
را در پیـش میگیـرد ،تفـاوت قائـل شـدن ،بدتریـن تنبیهی
اسـت کـه والدیـن میتوانند در پیـش بگیرنـد خصوصا که
هرگـز نمیتوانـد وسـیلهای باشـد تـا فرزندشـان به اشـتباه
خـود پی ببـرد .تفاوت قائل شـدن در واقع سـبب میشـود
بیشـتر از رفتـار فرزنـد ،رفتار والدیـن مورد انتقاد باشـد.
عامـل دیگرتبعیـض علیـه زنـان در خانوادههـا اسـت
چنانچـه در فرهنـگ عـرب جاهلـی تبعیـض علیـه زنـان
اعمـال میگردیـد و زنـان از همه حقـوق اجتماعی محروم
بودنـد زنهـا از ارث نصیبـی نداشـتن ارث نصیـب كسـی
بـود كـه در كارزار اسـلحه به دسـت گیـرد و در میـدان نبرد
حاضـر شـود و بـا دشـمنان بجنگـد در ایـن زمـان امـوال
میـت نصیـب مـردان فامیـل میشـد( .) ۱۷
اسلام مقـدس بـا قاطعیـت تمام و بـا تصریح به نسـا
در برابـر جملـه مسـتقل حكـم ارث زن را در كنـار حكـم
ارث مـرد بیـان كـرد؛ زنـان ماننـد مـردان مالك بخشـی از
ارث گردیدنـد:
(بـرای مـردان و بـرای زنـان از آنچـه پـدر و مـادر و
خویشـاوندان از خـود بـه جای میگذارند سـهمی اسـت،
خـواه آن كـم باشـد و یـا زیـاد  .سـهم هـر یـك را خداونـد
ّ
مشـخص و واجـب گردانـده اسـت (و تغییرناپذیر اسـت)
( .) ۱۸

اللـه متعـال تبعیـض علیـه زنـان را نکوهـش نمـوده و
امـر بـه رفتـار نیک نمـوده:
(و بـا زنـان خـود بـه طـور شایسـته (در گفتـار و در
كـردار) معاشـرت كنیـد و اگـر هـم از آنـان (بـه جهاتـی)
كراهـت داشـتید (شـتاب نكنیـد و زود تصمیـم بـه جدائی
نگیریـد) زیرا كه چه بسـا از چیـزی بدتان بیایـد و خداوند
در آن خیـر و خوبـی فراوانـی قـرار بدهـد)( .)۱۹

پیامدهای تبعیض در خانواده

تجربـه نشـان داده اسـت کـه در برخـی خانوادههـا
تفـاوت گذاشـتن بیـن فرزنـدان اتفـاق میافتـد؛ شـاید
والدیـن همـه فرزندانشـان را بـه یک اندازه دوسـت داشـته
باشـند ،اما ممکن اسـت در کالم ،رفتار و عمـل به گونهای
برخـورد کننـد کـه تلقـی فرزنـدان از عملکـرد آنهـا ،فرق
گذاشـتن بیـن آنهـا محسـوب شـود .ایـن در حالـی اسـت
کـه رفتـار یکسـان نداشـتن نسـبت بـه فرزنـدان میتوانـد
آثـار بسـیار سـوئی داشـته و آینـده آنهـا را بـه شـکلی منفی
تحتالشـعاع قـرار دهـد ( . ) ۲۰
ً
بنـاء نیاز اسـت تا بـه پیامدهای رفتارهـای تبعیضآمیز
والدین نسـبت به فرزندان اشـاره نمائیم:
 -1کینهتوزی و انتقام
توجـه والدیـن بـه یکـی از فرزنـدان باعـث میشـود
کـه یکـی ،نسـبت بـه دیگـری و والدینـش تنفر و کینـه پیدا
کـرده و در صـدد انتقامجویـی برآیـد و ممکـن اسـت بـا
رسـاندن آسـیب بدنـی یـا خـراب کـردن وجهـه او باعـث
تزلـزل محبوبیتـش در نـزد والدیـن شـود و اگـر هـم نتواند
انتقـام بگیـرد شـروع میکنـد بـه لجبـازی و خشـونت
و بـه دنبـال راهـی بـرای انتقـام میگـردد .لـذا تبدیـل بـه
شـخصی خشـمگین و عصبانـی میشـود کـه در پـی بهانه
اسـت ،خشـم و کینهتـوزی امنیـت روحـی انسـان را بـه
خطرانداختـه و بـه شـخصیت انسـانی لطمـه وارد میکنـد
و در ایـن صـورت ،فـرد بـه مـرور زمـان در اجتمـاع و در
ارتبـاط بـا همنوعانـش دچـار مشـکل میشـود ،زیـرا هیچ
فـردی تحمـل پذیـرش انسـان غضبنـاک و عـاری از هر
گونـه محبـت و آرامش را ندارد و همیشـه جویـای محیطی
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سرشـار از امنیـت و صلح و صفا اسـت .فرد خشـمناک بر
اثـر رفتارهای ناپسـند و ناهنجـار ،از جامعه طرد شـده و به
فـردی گوشـهگیر و منـزوی تبدیـل میشـود.
چنیـن فـردی بـر اثـر رفتارهـای نادرسـت از
پیشـرفتهای فـردی و اجتماعـی که الزمـهاش حضور در
عرصـهی اجتمـاع و همـکاری بـا اطرافیـان اسـت ،عقـب
میمانـد و شـخصیت خـود را پـوچ و بیهـوده میانـگارد.
اعتمـاد بـه نفـس خـود را از دسـت میدهـد و بـه امـراض
مختلـف روحـی و روانـی مبتلا میشـود .کینهتـوزی و
انتقـام باعـث بـه وجـود آمـدن بدگمانـی و عـدم اعتمـاد
میشـود و ایمـان انسـان را ضایـع میکنـد و عـدم اعتمـاد
بـه دیگـران باعـث تنهایی هر چـه زیادتر شـخص میگردد
( .) ۲۱
 -2ایجاد فاصله بین فرزندان و والدین
تبعیـض در بیـن فرزنـدان از طـرف والدیـن باعـث
میشـود کـه فرزنـد احسـاس کنـد ،پـدر و مـادرش او را
دوسـت ندارنـد و از ایـن کـه فرزنـدی هماننـد او دارنـد
ناراحـت و شـرمگین هسـتند ،همچنیـن خـود را باعـث
ناراحتـی و عقبماندگـی آنـان بدانـد.
از ایـن لحـاظ سـعی میکند زیـاد همـراه والدین خود
نباشـد تـا کمتـر دیده شـود و مـورد سـرزنش قـرار نگیرد و
هـر روز فاصلـه او بـا والدینـش بیشـتر میشـود .بـه خاطر
ایـن کـه والدیـن محبـت خـود را نثـار وی نکردهانـد و در
او ایـن حـس را ایجـاد کردهانـد کـه ماننـد خواهـر و برادر
قـادر بـه انجـام کارهـا نیسـت .بنابرایـن فرزند بـرای یافتن
پناهـگاه بـرای محبـت و دوسـتی جایی غیـر از خانـواده و
والدیـن را جسـتجو میکنـد و اینجاسـت کـه بـا دوسـتان
ناباب و افراد اسـتفادهجو آشـنا شـده و محبت گمشـدهاش
را در آنـان پیـدا میکنـد و بـرای حفـظ ایـن دوسـتی و
محبت دسـت بـه انجام هـر کاری میزنـد؛ زیرا ایـن گروه
از دوسـتان ،او را درک کـرده ،بـه او محبـت نمـوده و او را
قبـول دارنـد ،پـس بـرای فرد بسـیار ارزشـمند میشـوند.
والدیـن بایـد آگاه باشـند کـه ایجـاد فاصلـه آنـان و
فرزندانشـان ،چـه اثـرات منفـی برای فرزنـدان آنـان دارد.
پـس نباید اجـازه هیچگونـه فاصلـهای را بدهند و دوسـتان
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خوبـی بـرای فرزندانشـان باشـند.
 -3گرایش فرزندان به ناسازگاری محیط اجتماعی
و خانواده
در برخـی مـوارد والدیـن بـه شـکل ناخـودآگاه و
ناخواسـته بیـن فرزنـدان تبعیـض قائـل میشـوند .در واقع
ایـن نـوع تفـاوت قائلشـدن بیـن فرزنـدان بـه شـکلی
ناخواسـته اتفـاق میافتـد در حالـی کـه پـدر یا مـادر همه
فرزندانشـان را بـه یک میـزان دوسـت دارند ،امـا در رفتار
بـه گونـهای عمـل میکنند کـه عمل آنهـا میتوانـد تداعی
کننـده تبعض باشـد؛ در این موارد ممکن اسـت وابسـتگی
یکـی از فرزنـدان نسـبت بـه والدیـن بیشـتر باشـد و همین
وابسـتگی سـبب شـود تا والدین نسـبت به آن فرزنـد رفتار
محبتآمیزتـری داشـته باشـند و همیـن مسـاله فرزنـد یـا
فرزنـدان دیگـر را دلخـور و ناراحـت کنـد.
در ایـن گونـه مـوارد اطرافیـان و نزدیـکان پـدر و مادر
کـه میتواننـد متوجـه موضـوع شـوند ،بهتـر اسـت آنهـا را
نسـبت بـه رفتارشـان آگاه کننـد تـا والدیـن بـا تجدیدنظـر
در رفتارشـان موجـب آزار فرزندانشـان نشـوند .تبعیـض
والدیـن میـان فرزنـدان ،مقایسـه فرزنـدان بـا یکدیگـر و با
دوسـتان و آشـنایان ،تحقیـر و سـرزنش در حضـور جمع و
دوسـتان ،بـه احسـاس ناامنـی ،پاییـن آمـدن خودبـاوری،
ایجـاد حـس حسـادت میـان فرزنـدان ،نگرانـی ،تـرس و
گریـز از خانـواده در فرزنـد منجـر میشـود.این عوامـل
از نـگاه جامعهشناسـان ،سـبب گرایـش فرزنـدان بـه
ناسـازگاری بـا محیـط خانـواده و در نهایـت ،گرایـش بـه
رفتارهـای نامناسـب میشـود.

راههای رفع تبعیض در اجتماع و خانواده

در جامعـه سـنتی بـه دالیل افـکار مختلف بسـترهای
تبعیـض ژرف و عمیـق اسـت .این بسـترها مسـتلزم اتخاذ
رویکردهـای علمـی و معرفتشناسـی جدیـد اسـت تا در
درازمـدت و در میـان نسـل جدیـد رنـگ خود را از دسـت
بدهد .درسـالهای گذشـته هرچنـد گامهایی دراین راسـتا
برداشـته شـد ،اما این گامها بیشـتر از آنکه ماهیت درونی
و فرهنگـی داشـته باشـد ،نمـود بیرونـی و بـا فشـارعامل

بیرونـی صـورت گرفتـه اسـت از همیـنرو میـزان غلبـه بر
معضـل تبعیـض قابـل تامل نبوده اسـت.

نتیجهگیری

از بحـث و بررسـی در باره عوامل تبعیـض در خانواده
از دیـدگاه اسلام به ایـن نکات دسـت مییابیم:
 -1تبعیـض یكـی از مشـكالت اساسـی دامنگیـر
اقشـار مختلـف مـردم در كشـور بـوده و از منفورتریـن
پدیدههـا در جامعـه بشـری میباشـد .روا داشـتن و خوب
دانسـتن هر چیز برای خویشـتن و ناروا داشـتن و جلوگیری
كـردن چیـزی بـر دیگـران تبعیض گفتـه میشـود .تبعیض
بنـا بر نبـود عدالـت اجتماعی و مشـاركت برابـر اجتماعی
بـر فـرد یـا گروهـی تحمیل میگـردد.
 -2بـا ظهـور اسلام اللـه متعـال اعلام نمـود کـه
تمـام انسـانها از آن جهـت كـه انسـاناند تفاوتـی بـا هـم
ندارنـد و صفـات ظاهـری؛ مانند رنـگ ،زبان ،نـژاد ،قبیله
زن و مـرد بـودن ،نمیتوانـد مالكـی برای برتـری و تبعیض
باشـد .قـرآن كریـم ملاك برتـری را ویژگیهائـی؛ ماننـد
تقـوا ،علـم ،جهـاد در راه خـدا میدانـد كـه بـا همـت و
تلاش خـود انسـان بـهدسـت میآیـد.
 -3بسـیاری از رفتارهـا ،اندیشـهها و تفکرهـای
تبعیضآمیـزدر جامعـه ،محصـول شـکلگیری آن در آوان
کودکـی در کانـون خانـواده اسـت و رفتارهای ناسـنجیده،
غیردقیـق و تبعیضآمیـز والدیـن در میـان کودکانشـان،
خواسـته و یـا ناخواسـته هـم بـه صـورت فعـال و هـم
بـه صـورت منفعـل در عکسالعملهـا و رفتارهـای
فرزندانشـان تأثیـر میگـذارد.
 -4تجربه نشـان داده اسـت که در برخـی خانوادهها
تفـاوت گذاشـتن بیـن فرزنـدان اتفـاق میافتـد؛ شـاید
والدیـن همـه فرزندانشـان را بـه یک اندازه دوسـت داشـته
باشـند ،اما ممکن اسـت در کالم ،رفتار و عمـل به گونهای
برخـورد کننـد کـه تلقـی فرزنـدان از عملکـرد آنهـا ،فرق
گذاشـتن بیـن آنهـا محسـوب شـود .ایـن در حالـی اسـت
کـه رفتـاری یکسـان نداشـتن نسـبت بـه فرزنـدان میتواند
آثـار بسـیار سـوئی داشـته و آینـده آنهـا را بـه شـکلی منفی

تحتالشـعاع قـرار دهـد.

تبعیض از منظر احادیث نبوی

پیامبـر گرامـی ومحبـوب اسلام (ص) در طـول
رسـالت  23سـاله خود در فرصتهـا و موقعیتهای مختلف،
جامعهـی نوپـای اسلام را از بالیـدن به تفاخرات نسـبی و
قبیـل وی برحـذر میداشـت.
حضـرت پیامبـر(ص) پـس از فتـح مکـه و در
حساسـترین لحظـه خطبهـای ایـراد کـرده و مسـاوات
اسلامی را بـر همـگان اعلام نمـود:
ای انسـانها! اللـه متعـال عیـب تكبـر و جاهلیـت و
نازیـدن بـه پدرانتان را از شـما دور كـرد .آگاه باشـید! همه
انسـانها دو دسـتهاند؛ دسـته صالح و پرهیـزگار كه در پیش
اللـه آبرومنـد اسـت و دیگری فاجر و شـقی كـه در نزد الله
خوار و ذلیل و پسـت اسـت ،همه انسـانها فرزنـدان آدماند
و اللـه آدم را از خـاك آفریده اسـت.
همچنـان پیامبر گرامـی اسلام (ص) در خطبهای که
در حجةالـوداع خواندنـد؛ بار دیگر این حقیقت را گوشـزد
کردند:
ترجمـه حدیـث( :هیـچ عربـی بـر عجمـی ،هیـچ
عجمی بر عربی ،هیچ سـفیدی بر سـیاهی و هیچ سـیاهی
بـر سـفیدی ،برتـری ندارد مگـر با تقـوی ،گرامیترین شـما
نـزد اللـه پرهیزگارترین شماسـت)(.)۱۲

فهرست منابع

 : 12انعام آیة ۵۲
 : 13الحجرات آیة ۱۳
 : 14در سایههای قرآن ج  ۴ص ۳۵۴
 : 15روم ایة ۲۱
 : 16روم ایة ۲۱
 : 17در سایههای قرآن  :ج  ۳ص ۱۳۴
 : 18صحیح البخاری  :ج  ۳ص ۱۲۷
 : 19تجلی اخالق اسالمی  :ص ۳۸
 : 20نسا آیة ۷
 : 21نسا آیة ۱۹
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تعلیم و تربیت از دیدگاه اسالم
پروفیسور دکتوراسدالله «محققجهانی»

بخش دوم

موت فبیلۀ ایسرمن موت عالم

تحمـل مـرگ یـک قبیلـه از مـردن یـک دانشـمند آسـانتر
ا ست .
داناتریـن مـردم کسـی اسـت کـه دانـش دیگـران را بر
دانـش خـود بیفزایـد ،بهتریـن ارزش مخصـوص مردمـی
اسـت کـه از بینایـی و آگاهـی بهرهمنـد باشـند و هـر کس
کـم بدانـد خالـی از اعتبار اسـت.
ّ
در جهـان دیگـر (روز قیامـت) مرکـب نوشـتنی
دانشـمندان ،بـا خـون شـهیدان و زن میشـود.
آن کـس کـه در راه دانشانـدوزی اسـت ،هماننـد آن
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اسـت کـه روزهایش را بـه روزه و شـبهایش را بـه عبادت
بسـر بـرد ،آموختـن یـک رشـته علـم بهتـر اسـت از تعداد
طالیـی کـه حجـماش چـون کـوه ابوقبیـس باشـد و در راه
خـدا بـه انفـاق برود.
در آن زمـان کـه جادههـا از هیـچ خطـری مصـون
نبـود ،در آن روزگار کـه سـفر بـا تمـام رنـج و مشـقت
انجـام میگرفـت ،رهبـر بـزرگ اسلام بـه مـردم مسـلمان
میفرمـود :بـه طلـب علـم بپردازیـد ،هـر چنـد در چیـن
باشـد ،اسلام جملـۀ فارغالتحصیلـی را سـخیف و بیپایه
میدانـد ،منتهایـی بـرای دانـش نمیشناسـد ،ابتـدای

تحصیـل را سـاعت والدت ،فرجـام دانشانـدوزی را
خانـۀ قبـر معرفـی میکنـد.
در اینجـا ممکـن اسـت بـرای دوسـتان پرسشـی
مطـرح شـود و آن ایـن کـه چگونـه کـودک تـازه بـه دنیـا
آمـده ممکـن اسـت کسـب دانـش کنـد؟ بایـد گفـت
مشـاعر طفـل از همان ابتدای والدت شـروع بـه فعالیت
میکنـد و میگوینـد حسـاسترین عضـو در ایـن وقـت
گـوش اسـت ،طفـل گرچـه آگاه به مسـائل نیسـت اما از
تمـام برنامههـا اثـر برداشـته و شـکل میگیـرد و میتوان
گفـت حسـاسترین دورۀ شـکلگیری از همـان وقـت
شـروع میشـود و دسـتور اسلام بـرای گرفتـن اذان و
اقامـت ،به گوش راسـت و چـپ کودک بـه همین خاطر
ا ست .
بـرادران و خواهـران نبایـد از یـک نکتـه مهـم غافل
بماننـد و آن ایـن که اسلام دانشـاندوزی را به دو صورت
تصویـر میکنـد ،فـرض عیـن و فـرض کفایـه ،کلیـه
علومـی کـه با زندگی وحیات صالحی سـر و کار دارد ،از
قبیـل صنعت ،تجارت ،طبابت ،هنر ،دانش و کشـاورزی
حسـاب و هندسـه ،معمـاری و مهندسـی ،فـرض کفایی
اسـت ،یعنـی اندوختناش بـر همهگان ضروری نیسـت
بلکـه هـر قشـری از جامعـه بایـد یـک رشـته از علـوم را
بیامـوزد تـا بـه طـور دسـتهجمعی وآموختهشـدن تمـام
علـوم بـه وسـیلۀ گروههـا نیازهـای مـردم برآورده شـود.
امـا آموختـن دانشـی کـه ریشـه و اسـاس فـرد را بـا
خانـواده ،خانـواده را بـا جامعـه ،جامعـه را بـا حکومـت
و دولـت ،حکومـت و دولـت را بـا ملـت ،دنیـا را بـا
آخـرت ،جامعـه را بـا جوامـع تشـکیل میدهـد واجـب
اجبـاری و همگانـی اسـت و آن دانـش کـه فراگیـریاش
بـر حاکـم و رعیـت ،طبیـب و مهنـدس ،وزیـر و وکیـل،
وضیـع و شـریف ،خـرد و کالن ،بـزرگ و کوچـک،
مـرد و زن ،سـیاه و سـپید ،شـهری و دهاتـی فـرض عین
اسـت عبـارت اسـت از اصـول دیـن و قسـمتی از فـروع
اسلام و احـکام حلال و حـرام و برنامههـای حقوقـی و
همـه مسـائل نفسـی و اخالقی اسـت ،مـردم اگر آراسـته

بـه تمـام علـوم گردنـد ولـی از آگاهی نسـبت به مسـائل
اعتقـادی و اخالقـی و عملی اسلام دور باشـند ،زندگی
آنـان فاقـد نیـت خواهـد بـود و بهسـان دزدی میباشـند
کـه با چـراغ وارد صحنه شـده و بـرای بـردن گزیدهترین
کاال آمادهانـد.
تاریـخ حیـات بشـری ثابت کـرده که امنیـت درونی
و بیرونـی از برکـت دین اسـت و بدون دین سلامت دنیا
و آخـرت مفهومـی نخواهد داشـت ،تربیت بـدون ایمان
بیمعنـی اسـت و نجـات مـردم از ظلـم و وحشـیگری
بـدون گرایش بـه اسلام برنامهای محال اسـت.
بـه همیـن خاطر آیـات و احادیـث و روایـات تأکید
فراوانـی نسـبت بـه یادگیـری علـم دیـن دارنـد و اهمیت
دانـش دیـن بـه علـت عظمـت وگسـتردگی موضـوع آن
اسـت کـه عبـارت از تأمین خیر و سـعادت در ایـن (دنیا
و آخرت) بشـر اسـت.
انسـان پـس از فراگیـری دانش دین بالفاصلـه باید با
اجـرای آن برخیـزد زیـرا علم بـدون عمل شخصیتسـاز
نیسـت ،ایجـاد امنیـت و سلامت نمیکنـد و در ایـن
مسـاله فرقـی بین علوم مـادی و معنوی نیسـت ؛ چنانکه
حضـرت علی کـرم اللـه وجهـه میفرماید:
دانـش بدون عمـل همچـون درخت بیثمر اسـت،
علـم بـدون عمـل کمـان بینیـزه اسـت ،دانشـی کـه در
آن عمـل نیسـت همچـون دارویـی اسـت کـه در آن اثـر
نیسـت ،علمـی کـه تـو را اصلاح نکنـد گمراهی اسـت
دانـش مؤمـن در عمل اسـت.
مسـلمانان در سـایۀ تشـویق قرآن و سـنت نسبت به
فراگیـری علم آراسـته بـه علومـی از قبیل صـرف و نحو،
بدیـع و بیـان ،عروض و قافیه ،حکمت و فلسـفه ،تفسـیر
و منطـق ،تایـخ و جغرافیه ،روایت و درایـت ،علم رجال،
ریاضیـات ،هیئـت ،تنظیـم تقویـم ،فیزیـک ،بیولـوژی،
کیمیـا ،فـن اسلحهسـازی حتـی اسـلحۀ گـرم ،سـاختن
کاغـذ ،اسـتفاده قطبنمـا در دریـا ،تاریـخ طبیعـی از
قبیل جهانشناسـی ،نباتشناسـی ،حیوانشناسـی ،علم
طـب و بهداشـت ،صنایـع ظریفه ،مهندسـی و معماری،
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نقاشـی و نجـاری ،زرگـری و ترصیـع ،منبـت کاری
 ،صنعـت آهـن و فـوالد ،خاتـمکاری ،شیشهسـازی،
قمـاش و فـرش ،سفالسـازی ،دائرهالمعـارف نویسـی،
ایجـاد کتابخانههـای معتبـر و فهرسـتهای منظـم
بـرای کتـب ،تأسـیس مـدارس و دانشـگاهها و تدریـس
علـوم مختلف شـدند.
آنچـه در مرحلـۀ دانشانـدوزی امـروزی و
بهخصـوص دانـش دیـن مهـم اسـت دو برنامـه و یـک
نتیجـه اسـت.
برنامـه اول فراگیـری نیکیهـا و بدیهـا کـه در
اسلام مشـخص شـده و به عبارت دیگر دانـش آنچه در
زندگـی نیکـی اسـت و آنچه کـه در برنامه حیات زشـت
اسـت و برنامـه دوم آراستهشـدن بـه خوبیهـا و دوری و
کنارهگیـری از بدیهـا و نتیجـۀ ایـن دو واقعیـت پدیـد
آمـدن امنیـت در دنیا و سـعادت و نیکبختـی در جهان
دیگر اسـت.
نتیجـۀ کلـی این بخـش این شـد که فراگیـری دانش
دیـن بایـد در دانـش تمـام برنامههـای زندگـی قـرار گیرد
و اجـرای تعالیـم الهـی از پـی یادگیـری آن نوربخـش
حیـات و زندگـی گـردد در آن صـورت اسـت کـه عقـل
رشـد نمـوده و اراده و تصمیـم آدمـی قـوت گرفتـه و بـه
تدریـج آدمـی آمـاده و مسـتعد بـرای مبـارزه بـا حوادث
شـده از آراستهشـدن بـه نیکی و فـرار از زشـتیها غفلت
نورزیـده ،در سـایۀ دانـش و علـم بـه تحصیـل نیـروی
خـود نگهـداری و تقـوا موفـق میگـردد و بـه قـول علمـا
از تقـوای نظـری بـه تقـوای عملی میرسـد ،مسـلمانان
صدر اسلام اعـم از پیامبـر خـدا ،صحابۀ کـرام ،تابعین
و تبـع تابعیـن و ائمـه مجتهدیـن فـارغ التحصیلان
دانشـگاهها چـون مراکـز علمی امـروز نبودنـد ،اما چهره
آنـان بـرای رهـروان راهحـق و حقیقـت بهتریـن تابلـو و
الگـو و راهنماسـت ،اینـان مردمـی بودنـد که بـه معارف
الهـی آگاهـی داشـته و آگاهی آنـان در عملشـان متبلور
بـود و اینـان در زبـان قـرآن صاحبـان تقـوا و بصیـرت و
بـه اصطلاح عصـر حاضر افـراد و اشـخاص شایسـته و
بایسـته و دارای لیاقـت و مهارتهـای زندگـی دنیـاوی و
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اخـروی بودند.
زنـان در جهـان ،منطقه و افغانسـتان نیمپیکر جامعه
و حتـی بیـش از آن را تشـکیل میدهنـد مـا نمیتوانیـم
نیمپیکـر جامعـه را نادیـده بگیریـم و در تعلیـم و تربیـت
فرزنـدان و نوسـازی و بازسـازی جامعـه نقـش عمـده و
سـازنده زنـان را فرامـوش کنیم.
اگـر در جهـان انبیـاء هسـتند یـا اولیـاء ،نوابغانـد
و یـا هـم عالمههـا و دانشـمندان بـزرگ ،مخترعـان و
مکتشـفاناند و یـا هـم دولتمـردان و سیاسـتمداران،
همـه و همـه زادۀ دامـان پـر مهـر و محبـت و عطوفـت و
تربیتیافتـگان و تعلیمیافتههـای مادرانانـد ،در قـرآن و
حدیـث پیرامـون آموزش علـم و دانش ،ایمان و اسلام ،
طاعت و عبادت  ،خشـیت و معرفـت و تعلیم و تربیت و
 ....صیغـه عـام و اعم از زنان و مردان و پسـران و دختران
بـه کار رفته اسـت ،دولت جمهوری اسلامی افغانسـتان
بهویـژه وزارت معـارف بـا درنظرداشـت ارزشهـای
اسلامی و ملـی و قانوناساسـی حقـوق مسـاوی بـرای
تمـام شـهروندان کشـور اعـم از ذکـور و انـاث را مدنظر
گرفتـه اسـت ،همیـن اکنـون از جملـه لشـکر ده میلیونی
شـاگردان معـارف بیـش از چهـل فیصـدی آنـان را دختر
خانمهـا تشـکیل مـی دهنـد و انشـاءالله در چنـد سـال
آینـدۀ نزدیـک بـه پنجـاه فیصـد و نصـف شـاگردان
عزیزمـان را طبقـه محترمـه نسـاء (زنـان و دختـران)
تشـکیل خواهنـد داد .همینگونـه فیصـدی روزافـزون
اشـتراک زنـان را در سـایر وزارتخانههـا و ادارت دولتی
و غیردولتـی مقایسـه کنیـد.
شـما میدانیـد تـا جایـی کـه موضـوع به آمـوزش و
تعلیـم و تربیـت زنـان ارتبـاط میگیـرد ،این حق مسـلم
را چهـارده قـرن قبـل اسلام بـه آنـان بـه ارمغـان آورده و
ارزانـی داشـته اسـت ،مـا با محـروم نگاهداشـتن زنـان از
نعمـت دانـش نمیتوانیـم پـا به پـای جوامـع پیشـرفته و
متمـدن گام برداریـم البتـه بـا در نظرداشـت فرهنـگ،
اخلاق و آموزههـای اسلام ،زیـرا فرهنـگ اسلامی بـا
فرهنـگ غربـی تفـاوت دارد ،در فرهنـگ اسلامی زنـان
حـق تعلیـم ،کار ،تعییـن و انتخـاب همسـر را دارنـد،

امـا نـه بهشـکل مختلـط و آمیـزش در ادارات تعلیمـی و
تحصیلـی و کار در دفاتـر.
درنظـام و حکومت اسلامی زنـان از نعمـت تعلیم
و تحصیـل محـروم نیسـتند و نخواهنـد بـود پ ،آنگونه
کـه حلقـات غافـل و بیخبر و مخالف اسلام دسـت به
تبلیغـات و شـایعه پراگنـی میزننـد ،اسلام بـرای تعلیم
و تربیـت اطفـال و کـودکان و شـاگردان و دانشآمـوزن
مکاتـب زنـان را بـا مـردان برابـر میدانـد؛ همینگونه در
بخـش پزشـکی و دفاع از جان ،مـال و آبرو و عزت وطن
آموزشهـای تربیتبدنـی و نظامـی را در نظـر میگیـرد،
زنـان باید اسـتفاده اسـلحه را بیاموزند ،کمکهـای اولیه
صحـی و  ....را فراگیرند و دوشـادوش مردان محرمشـان
بـا رعایـت آداب و اخلاق اسلامی میتواننـد از آبـرو و
عـزت ،نامـوس و وطن دفاع نماینـد؛ البته بـاز هم تأکید
اسـت کـه تعلیـم زنـان در سـایر عرصههـای مختلـف با
مـردان مختلط نباشـد.

فهم دین

از حضـرت معاویه (رض) روایت اسـت که رسـول
خـدا (ص) فرمودهانـد :کسـی را کـه خداونـد برایـش
خیـری را اراده کنـد ،بـرای وی علـم و فهـم در دیـن عطا
میفرمایـد.
بدیهـي اسـت کـه دانـش و فهـم دینـی سرچشـمه
تمـام نیکیهـا اسـت کسـی را کـه علـم و فهـم دینـی
نصیـب گشـت ،سـعادت دیـن و دنیـا نصیـب او گردید،
او از طریـق علـم و فهـم دینـی زندگـی خود و دیگـران را
آراسـته و بـر بسـته خواهـد سـاخت.
زنـان بـا ایـن قـول کـه دینمـان را از مردانمـان
بپرسـید ،نمیتواننـد در آخـرت نجـات و رهایـی یابنـد.
زنـان پیوسـت و ضمیمه مردان نیسـتند ،پس ایشـان
دینشـان را به مردانشـان نسـپارند.
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اسحاق مومند

مـوږ د ژبـې او ادبياتو د يووالي ،سـمون او لـه تېروتنو څخه
د مخنيـوي او کـره توب په هکلـه بحث کوو.
ښـه بـه دا وي پـه پيل کې د پښـتو ژبـې او ادبياتو څخه
چـې يـو لـه بـل څخـه دوه نـه بيليدونکـي مفهومونـه دي،
لنـډې خبـرې وکړو.
ژبـه د غږيـزو او اوريزو نښـو يوه ټولګـه (مجموعه) ده
چـې هره يـوه يـې زمـوږ د يـوه ذهني انځـور ښـکارندويي
کـوي ،يـا ژبـه د غږيـزو ياصوتـي سـمبولونو داسـې يـو
اکتسـابي يـا قـرار دادي سيسـتم دی چـې د يـوې ټولنـې
وګـړي يې پخپل منځ کـې د پوهولو راپوهولـو لپاره کاروي.
د ادبياتـو پـه بـاب هـم بېـل بېـل نظرونـه او تعريفونـه
شـته يـا موجـود دي ،ځينـې پـه دې عقيـده دي هغـه اثـار
چـې هنـري ارزښـت ولـري ،ادبيـات بلـل کيـږي.
يـو شـمېر پوهـان وايـي :هغه هنـري او ادبـي اثار چې
تخيـل ورسـره ملګـری وي ،د ژونـد واقعيتونـو ته پـه هنري
ډول انعـکاس ورکـړي ،پـر لوسـتونکو او اوريدونکـو اغيزه
وکـړي ،ادبيات بلـل کيږي.
خـدای بښـلی محترم پوهاند رښـتين صاحب د پښـتو
ادبياتـو پـه تاريـخ کـې ادب چـې د ادبياتـو مفـرده بڼـه ده،
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داسـې راپيژنـي :ادب د پوهـې ،زيرکـۍ ،بلنـې او د هـر
شـي د انـدازې د سـاتلو په معنـا راغلـی دی .دوې معناوې
لـري .د ادب علـم پـه اولـه معنـا د اخالقـو لـه علـم څخه
عبـارت دی .پـه دويمـه معنـا د ادب علـم هغـه پوهنـه ده
چـې د ويلـو ،ليکلـو او ښـې وينا ډولونـه راښـيي ،د نظم او
نثـر څرنګوالی ،ښـه والـی ،بدوالی او نـورې مرتبې بيانوي.
دا چـې مـوږ غـواړو پـه اوسـني وخـت د ادبياتـو پـر
سـمون ،کـره کتنـې او لـه تېروتنـو څخـه د مخنيـوي او کره
تـوب پـه هکلـه بحث وکـړو ،ښـه بـه داوي چې د اوسـنۍ
دورې ادبياتـو تـه هـم يوځلغلنده نظـر واچوو اوسـنۍ دوره
د پښـتو ژبـې او ادبياتـو د ودې ،پراختيـا او پرمختيـا لپـاره
يـوه مناسـبه دوره ده .پـه اوسـنۍ دوره کـې داسـې ادبي اثار
رامنـځ تـه شـول چـې د سـيمې لـه ادبي اثارو سـره سـيالي
کوالی شـي.
دا چـې اوسـنۍ دوره څـه وخـت پيليږي پـه دې هکله
هـم پوهـان بېـل بېـل نظرونـه لـري ،لکـه چـې خـدای
(ج) بښـلی نوميالـی څيړونکـی محمدصديـق روحـي د
پښـتو ژبـې او ادبياتـو اوسـنۍ دوره داسـې راپيژنـي :پـه لره
پښـتونخوا کـې د ( )۱۹۱۰کال شـاوخوا د افغان جريدې په

خپريدلو سـره اوسـنۍ دوره پيـل شـوي ده .دې جريدې
کـې د پښـتو ژبـې نـوي ډولونـه او ژانرونـه باب شـول.
پـه ګـران هېـواد افغانسـتان کـې د سـراج االخبار د
دويـم ځـل  ۱۹۱۱م پـه خپريدلـو سـره د پښـتو معاصـر
ادب بنسـټ کېښـودل شـو .پـه حقيقـت کـې د شـلمې
پيـړۍ لـه پيـل سـره پـه هيـواد کـې د معاصـرو ادبياتو د
پيليـدو شـرايط برابر شـول .پـه دې وخت کـې معاصرو
ادبياتـو د ژمنـو او رسـالتمنو ادبياتـو پـه توګـه د ټولنې په
خدمـت کـې په کار پيل وکـړ .په دې دوره کـې ادبيات د
ولـس د ذهنونو د روښـانولو لپـاره د ټولنې په خدمت کې
پـه کار واچـول شـول .د وخـت يو شـمير نامتو شـاعران
او ليکـواالن؛ لکـه :مولـوي صالـح محمـد کندهـاری،
غلام محـی الديـن افغـان ،مولـوي عبدالواسـع
کندهـاری ،عبدالعلي مسـتغني ،عبدالهـادي داوي ددې
دورې سـاالران وو .ورپسـې يـو شـمېر نـورو وتلـو او
نامتـو شـاعرانو او ليکوالـو ،لکه :عبدالحـی حبيبي ،قيام
الديـن خـادم ،ګل پاچا الفـت ،عبدالـروف بېنوا ،صديق
اللـه رښـتين ،عبدالرحمـن پـژواک ،محمدصديـق
روهي ،عبدالشـکور رشـاد ،اميرشـاه فوالد ،محمدرفيع
قانـع ،برهـان الديـن کشـيکی ،محمدموسـی شـفيق،
سـيد شـمس الدين مجـروح ،حبيب الله تږی ،دوسـت
شـينواری او نـورو د خپلـو ارزښـتناکو اثـارو پـه ليکلـو
سـره دا لـړۍ جـاري وسـاتله او هغـې تـه يـې نـوي سـا
ورو بښله.
د پـام وړ خبـره ده چـې اوس مهـال هم پـه دې ډګر
کې ارزښـتناک ګامونه پورته شـوي او پورتـه کيږي .ډيرو
ځوانانـو د ژبـې او ادبياتـو ډګر تـود سـاتلی دی ،د هرې
ورځـې په تېريدو سـره نـوي پـه زړه پورې او ارزښـتناک
اثـار او ټولګـې پـه دې ډګر کـې ځليږي.
د يادونـې وړ ده چـې پـه ننيـو ادبياتـو کـې نظم دی
او کـه نثر ځينې سـتونزې تر سـترګو کيـږي .ليکواالن او
شـاعران له دې سـره سـره چـې پـر زړه پورې ،ګټـور اثار
او ليکنـې د ژبـې او ادبياتـو پراخـې غيـږي ته سـپاري او

د ادبياتـو پـه آسـمان کـې ځليـږي ،خـو پـه ډيـرو خپرو
شـوو مطالبـو کـې د سـيمه ييزې لهجـې څرک لـه ورايه
معلوميږي.
همدارنګـه بايـد پـه نـوو تخليـق شـوو اثـارو کـې
ټولنيـزو اړتيـاوو ،منځپانګـې او ژبنـي جورښـت تـه
ځانګـړي پاملرنـه وشـي.
کـه پورتنـي ټکي پـه پام کې ونـه نيول شـي .له يوې
خـوا د ادبـي اثـارو او ليکنو کيفيـت ته زيان رسـيږي ،له
بلـه پلوه د ژبـې يووالی او منل شـوي معيارونـه له منځه
وړي .لـه دې املـه بايـد هر ادبـي ،هنـري او علمي اثر د
نقـد يا کره کتنـې پرتله وتلل شـي.
دلتـه مـو لـه نقـد څخـه يادونـه وکـړه ،ضـروري او
اړينـه ده چـې د نقـد يـا کـره کتنـې پـه هکلـه هـم لنـډه
يادونـه وکـړو.
ادبـي کـره کتنـه يـا ادبـي نقـد د ادب پوهنـې يـوه
مهمـه څانګـه ده چـې د ادبياتـو د ودې او پرمختـګ پـه
بهيـر کـې ځانګـړی ځـای لـري.
پخـوا د انتقـاد او تقريـظ کلمې کې موجـودې وې.
ً
انتقـاد به معمـوال د يوه ادبـي ،هنري او علمـي اثر منفي
خـواوو او اړخونـو تـه ګوتـه نيـول و؛ خـو تقريـظ د يـوه
ادبـي ،هنـري او علمـي اثـر مثبتـې خـواوې او اړخونـه
سـتايي ،ګټـورې او پـه زړه پـورې خـواوې يې نـه يوازې
راپـه ګوتـه کـوي ،بلکـې د بېالبېلـو خپرندويه وسـيلو له
الرې يـې د ټولنې د بېالبېلو قشـرونو د ګټې اخيسـتنې په
نيـت تبليـغ او ترويج ته سـپاري.
يـوه داسـې پوهه چـې د يوه ادبـي ،هنـري او علمي
اثـر منفـي او مثبتـې خـواوې او ګټـې راپـه ګوتـه کـوي،
د يـوه اثـر د نيمګړتيـاوو پـوره کوونکـي او بشـپړوونکی
وي ،نـه تخريبوونکـی؛ نـو هغه څـوک چې د يـوه ادبي،
هنـري او علمـي اثـر ښـېګڼه او بدګڼـه پـه دې ميتـود
راښـايي ،ناقـد ورتـه ويـل کيـږي .د ناقـد لـه خـوا د يوه
اثـر د مثبتـو او منفـي خـواوو د راپه ګوته کولو او ښـودنې
عمـل تـه نقـد وايـي او نقـد داسـې تعريفوو:
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نقـد لـه هغـه تلـې څخـه عبـارت دې چې پـه هغه
کـې د يـوه ادبـي ،هنـري او علمـي اثـر مثبتـې او منفـي
خـواوې تلـل کيـږي ،د هغې سـموالی ،ناسـموالی ،کره
تـوب او نيمګړيتـوب پـه ګوتـه کيـږي ،خـو ترڅنګ يې
اثـرارزول کيـږي او د بډاينې لپاره يـې وړانديزونه کيږي.
انتقـاد د نـوي خيـال او ايجـاد مـور ده .انتقـاد د
تخليقـي ادب ترجمـان دی.
يـو نامتـو پوه ايمـر پـه دې اړونـد وايي((:نقـد موږ
تـه يـوازې ښـوونه نـه کـوي ،بلکې تنويـروي مـو هم))
يـو بـل پـوه د انتقـاد پـه بـاب داسـې څرګندونـه
کـوي ((:پـه نړۍ کې چې د کومو ښـو خبـرو څرکندونې
شـوي دي او يـا کـوم غـوره خيالونه رامنځ ته شـوي دي،
پـر هغـو ټولو پوهيـدل ،څرګنـدول او نـورو ته رسـول او
پـه نوي طـرز سـره رغاونـه د تنقيـد اصلي دنـده ده)).
ځينـې عقيـده لـري ،نقـاد بايـد د شـاعر يـا ليکوال
ښـېګڼې محسـوس کړي ،هغه ښـيګڼې تحليل او تجزيه
کـړي ،بيا يـې توضيـح کړي.
انګليسـي پـوه ،ملټـن د نقاد دنـده داسـې ټاکي(( :
نقـاد بايـد د ادبـي تخليقاتـو معقوليت وتلي او ارزښـت
يـې څرګند کـړي)).
د پـام وړ خبـره ده چـې نقـاد بايـد د ادبـي ،هنـري
او علمـي اثـر پـه تحليـل او ارزونـه کـې لـه دوسـتۍ،
دښـمنۍ او تعصـب څخـه کار ونخلـي؛ ځکـه کـه نقاد
دا کار وکـړي ،د نقـد اهميـت لـه منځـه ځي .بايـد د اثر
د دواړو خـواوو لـه څرګندلـو څخـه د نقـاد موخـه د اثـر
جـوړول او رغاونـه وي.
دې کـې هم شـک نشـته ،پـه کومـه ټولنـه کې چې
نقـد بـاب شـي ،د هغـې ټولنـې ادبيـات ډيـره وده او
پرمختـګ کـوي؛ ځکـه اديـب او ليکـوال چـې غـواړي
يـو اثـر تخليـق کـړي؛ نـو مخکې لـه ليکنـې يـا تخليق
هغـه پوهيـږی چـې دلته نقادان شـتون لـري ،زمـا اثر به
تـر غـور او څيړنـې الندې ونيسـي .غـوره او کمـزورې،
ګټـورې او بـې ګټـې برخـې بـه يـې ټولنـې تـه وړانـدې
کـړي .د نقـد کوونکـي دغسـې سـلوک د ليکـوال پـر
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علـم ،پوهـې ،هنـر ،اخالقـو ،فرهنـګ ،ايديالـوژۍ او
طـرز تفکـر پـورې مسـتقيه اړيکـه لـري .بې له شـکه د
اثـر ارزول د نيمګړتيـاوو پـه ګوتـه کول دي .لـه دې امله
ليکـوال هڅـه او هانـد کوي چـې خپله ليکنـه او تخليق
شـوی اثـر چاڼ کـړي له نقـد څخه وېـره او ډار لـه ځانه
لـرې کـړي .پخپـل ليـکل شـوي اثـر ډاډمـن او بـاوري
شي .
لنـډه دا چـې ادبـي کـره کتنـه د ادبـي اثـارو د هـر
اړخيـزې ارزونې په معنـا ده چې ددغو اثارو ښـکالوې،
ارزښـتونه او نيمګړتيـاوې پـه ګوتـه کوي.
پـه پايلـه کې بايـد يادونـه وکـړو چې خپـل تخليق
شـوي او ليـکل شـوي اثـار او ليکنـې ادبي کـره کتنې ته
وړانـدې کـړو چې کره تـوب او کوټـه توب يـې را معلوم
شـي .مـوږ بايـد ژبـې او ادبياتـو ته پـه سرسـري نظرونه
ګـورو .د هـر ادبـي ،هنـري او علمـي اثـر د ليکلـو پـر
وخـت يـې پـه ځانګـړي او ټولنيـز ژونـد کـې اغيـزو ته
پاملرنـه وکـړو ،ترڅـو خپلې ژبـې ،ادبياتـو او فرهنګ ته
مـو پـر ځای ،ګټـور ،ارزښـتناک او علمـي خدمت کړی
وي.

سرچينې:

۱ـ پښتو درسي کتاب ،يوولسم ټولګی
۲ـ اريانا دايرة المعارف،لومړی ټوک
۳ـ هاشـمي سـيد محـی الديـن ،د پښـتو ژبـې لنډ
ګرامر
۴ـ رښتين صاحب ،د پښتو ادب تاريخ
۵ـ هيلـه مـن ،محمدقاسـم ،پښـتو ژبـه او ګرامـر،
درسـي کتاب
۶ـ دانټرنټ له پاڼو څخه
۷ـ زما خپل ياددښتونه

آمـوزش تیـزهوشـان
نویسنده :محمد امیر نظری عضو شورای علمی معارف

مقدمه

آمـوزش کـودکان تیزهـوش در اکثـر کشـورهای جهـان
وجـود دارد ،امـا هنـوز در برخـورد با ابعـاد مختلف مرتبط
بـر ایـن موضـوع از جملـه :تعریـف تیزهوشـان ،چگونگی
شناسـایی ،سـنین و دورۀ آمـوزش ،مراکز تعلیمـی ،نصاب
تعلیمـی و تربیت معلم تیزهوشـان ،پالیسـی واحدی وجود
نـدارد .در قانـون معـارف افغانسـتان در مـورد تأسـیس و
تجهیـز مکاتـب مختص بـه شـاگردان «ممتـاز» « ،نخبه»
و «دارای اسـتعدادهای فوقالعـاده» تذکـر رفتـه اسـت .در
فقره سـوم مـادۀ هفتم قانون معارف آمده اسـت « :تأسـیس
و تجهیـز مکاتـب دولتـی مختـص بـه شـاگردان ممتـاز،
نخبـه و دارای اسـتعدادهای فوقالعـاده و شـاگردان دارای
نیازمندیهـای خـاص» جـزء وظایـف و صالحیتهـای
وزارت معـارف میباشـد.
در نوشـته حاضر سـعی شـده اسـت که به دیدگاههای
موجـود پیرامـون ماهیـت آمـوزش تیزهوشـان ،تیزهـوش و
مفاهیـم مرتبـط بـه آن ،معایـب و مزایا و شـیوههای معمول
آمـوزش بـه آن پرداختـه شـود .مطالـب ایـن مقالـه برگرفته
شـده از مـرور ادبیـات طـرح ایجـاد مکاتـب تیزهوشـان

اسـت کـه در شـورای علمی انجام شـده اسـت.

الـف .دیدگاههـا پیرامـون ماهیـت آمـوزش
تیزهوشـان

در جهـان باورهـای متفـاوت و متضـادی پیرامـون
ً
تیزهوشـی و آمـوزش تیزهوشـان وجـود دارد کـه ظاهـرا
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دو مبحـث تسـاویگرایی و گرایـش بـه نخبهپـروری
زیربنایـی ایـن تضـاد و تفـاوت را تشـکیل میدهـد .در
نخبهپـروری ،انگیـزه اصلـی آمـوزش تیزهوشـان ،رشـد
قـوای فکـری و دماغـی و پـرورش اسـتعدادهای خـاص
اسـت .در تسـاویگرایی منشـأ تالشهـا ،توجـه بـه برابری
فرصتهـای آموزشـی بـرای همـۀ شـاگردان و پـرورش
کامـل اسـتعدادهای افـراد بـرای خودشـکوفایی و رفـع
نیازهـای جامعـه میباشـد.
از نظـر موافقـان ،آمـوزش تیزهوشـان بهطـور خاص،
اهمیـت اساسـی در پیشـرفت زندگـی بشـر دارد و بـا در
نظرگرفتـن تواناییهـای سرشـار و قابلیتهـای غنـی
تیزهوشـان اسـت کـه میتوانـد بـرای مسـائل عمـدۀ
بشـری در سـطح جهانـی پاسـخ مناسـب یافتـه و موجـب
پیشـرفتهای فراگیـر در علـوم مختلـف گردنـد .همچنان
بـه زعـم طـرفداران ،تیزهوشـان در هـر جامعـه از جملـۀ
منابـع ارزشـمند همـان جامعـه بـه شـمار میرونـد ،عـدم
توجـه به آنهـا ،هـدر دادن منابع ملی یک ملت محسـوب
میشـود.
مخالفـان ،آمـوزش شـاگردان را بهطـور جداگانـه بـه
دلیـل تقسـیمبندی شـاگردان بـر اسـاس هـوش و ترویـج
ایـدۀ نابرابری در جامعه را کار منطقی و درسـت نمیدانند.
مبنـای هستیشناسـی طـرح آمـوزش فراگیـر 1از طـرف
یونسـکو و نظریـ ه هـوش چندگانه 2هـوارد گاردنـر و تأکید
بـر برابـری آموزشـی مبنـای همیـن دیـدگاه اسـت .گاردنر
بـه ایـن باور اسـت کـه همـۀ کـودکان باهوشاند ،امـا نوع
هوششـان متفـاوت اسـت .ایـن تفـاوت سلسـله مراتبـی
نیسـت و کـودکان را بـه گروه-هـای دارای ضریـب هـوش
بـاال و پاییـن دسـتهبندی نمیکنـد .بـه عبارتـی قشـربندی
افـراد از نظـر هـوش ،نـگاه تقلیل-گرایانـه به هوش اسـت.

ب .تیزهوش و مفاهیم مرتبط به آن
 .1مفهوم هوش

بـا وجـود تالشهـای گسـترده روانشناسـان ،هنـوز

تعریـف دقیـق و روشـنی از مفهـوم هـوش کـه همـگان بر
آن توافـق داشـته باشـند ارائـه نشـده اسـت .علـت عمـدۀ
اختالفنظـر بـر سـر ماهیـت هـوش این اسـت کـه هوش
پدیـده مشـاهده پذیـر نیسـت .هـوش سـازهای اسـت کـه
نظریهپـردازان و آزمونسـازان پدیـد آوردهانـد تـا بـه کمک
آن رفتـار هوشـمندانه را تبییـن کننـد .در ادامـه بـه چنـد
تعریـف معمـول از هـوش اشـاره شـده اسـت:
 هـوش یعنـی تـوان انجـام بعضـی از فعالیتهـایویـژه همـراه بـا تمرکـز ،خالقیـت و ابـداع.
 هـوش یعنـی مجموعـهای از دانشهـا و مهارتهـاکـه فقط به وسـیله یـک آزمون سـنجیده شـود.
 هـوش عامـل کلـی و منحصـر بـه فـردی اسـت کهبخـش وسـیعی از رفتارهـا را شـامل میگـردد.
 در مفاهیـم سـنتی مربـوط بـه هـوش از هـوش بـهعنـوان هـوش شـناختی( هـوش عمومـی) یـاد میشـود.
هـوش عمومـی را توانایـی فهمیـدن ،آموختـن ،بـه خاطـر
سـپردن ،حـل مسـئله و اسـتفاده از آموختههـا تعریـف
میکننـد (کاپلان و سـادوک ،1991 ،نقـل از صفـاری
ش شـناختی یـا عمومی
دهنـوی و همـکاران .)1388 ،هو 
جامعیـت الزم را در تبییـن تواناییهـای ذهنی انسـان ندارد
و در تعریـف آن فقـط حـوزه ادراکی و شـناختی ،آن هم در
حیطـه میـان فـردی مـورد توجـه قـرار میگیـرد.
 هـوش از نظـر گاردنـر ،کـه مبنـای بـه رسـمیتشـناختن اشـکال گوناگـون هـوش میباشـد عبارت اسـت
از :قابلیـت حـل مسـئله یـا تولیـد یـک محصول ،سـاخت
چیـزی کـه دسـت کـم در یـک فرهنـگ ارزشـمند تلقـی
میشـود (گاردنـر .)1990 ،در نهایـت گاردنـر هفـت
نـوع هـوش را در قالـب نخسـتین پـردازش از نظـر هـوش
چندگانـه ارائـه کـرد.
 .1.1سیر تحول مفهوم هوش
مباحـث هـوش ،اسـتعداد و نبـوغ از جملـه مـواردی
هسـتند کـه در طـول تاریـخ مـورد توجـه اندیشـمندان
متفـاوت بوده اسـت .افالطـون در کتـاب جمهوریت خود
1. Inclusive Education
2. Multi intelligence theory
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از قـول سـقراط نقـل کرده اسـت که برخـی از افـراد دارای
تواناییهایـی هسـتند کـه آنهـا را از سـایر افـراد متفـاوت
میکنـد؛ آنهـا در مقایسـه بـا دیگـران از مطالعـات خوده
بهـره بیشـتری میبرنـد .افالطـون ایـن تواناییهـا را هدیـه
فطـری نامید .ذکاوت ،اشـتیاق به مطالعه ،یادگیری آسـان،
حافظـه خـوب و سختکوشـی از دیگـر صفاتی اسـت که
افالطـون بـرای ایـن افراد برشـمرده اسـت .شـاید افالطون
اولیـن فـردی بـود کـه بـه برتریهـای برخـی از افـراد در
یادگیـری و نیـاز آنهـا بـه آموزشهـای خـاص پـی بـرد.
او همچنـان بـا اطلاق هدایـای فطـری بـه ایـن ویژگیهـا
بـر نقـش وراثـت در شـکلگیری تواناییهـا ذهنـی تأکیـد
نمـود .بعـد از افالطـون بحـث در زمینه هـوش و تیزهوش
همچنـان ادامـه یافـت؛ برخـی بـر نقـش وراثـت و برخـی
بـر نقـش محیـط در شـکلگیری هـوش تأکیـد میکردند.
در اوایـل قـرن بیسـتم هـوش بـه عنـوان یـک توانایـی
شـناختی توسـط آلفـرد بینـه مطـرح شـد .او همچنـان
آزمونـی را بـرای اندازهگیـری میزان بهـرۀ هوش افـراد ابداع
کـرد .بعدهـا لوئیـز ترمـن و دیویـد کسـلر آزمونهـای
جدیدتـری را سـاختند ،امـا در دو دهـۀ اخیـر مفهوم هوش
بـه حوزههـای دیگـری ماننـد هـوش هیجانـی ،هـوش
طبیعـی ،هـوش وجـودی و هـوش معنوی گسـترش یافت.
علاوه بـر ایـن هـوش دیگـر بـه عنـوان یـک توانایـی کلی
محسـوب نمیگـردد ،بلکـه بـه عنـوان مجموعـهای از
ظرفیتهـای گوناگـون در نظـر گرفتـه میشـود.

 .2مفهوم تیزهوش

در ترمینالوجـی مفهـوم تیزهوشـان ،آنچـه یافتههـای
گـزارش تحقیـق «تـاور» نشـان میدهـد مفهوم تیزهوشـان
و افـراد مسـتعد یا دارای اسـتعداد فوقالعاده در کشـورهای
مختلـف جهـان ،در قالـب کلمـات و مفاهیـم متنـوع بـه
کار رفتـه اسـت .تقریبـا یکچهـارم پاسـخدهندگان ایـن
تحقیـق ،کلمـۀ ( )Giftedو دو سـوم پاسـخدهندگان
کلمـۀ ( )Talentedو همچنـان کلمـه (precocious
 )Intellectuallyرا کشـور فرانسـه ،کلمـه (more able
) را جزیـرۀ ولـز ،کلمـه ()High Intellectual abilities

را اسـپانیا ،کلمـه () outstanding potential abilities
را هنگـری و کلمـه ( )Special prerequisitesرا کشـور
دانمـارک بـهکار گرفتـه اسـت کـه از لحـاظ مفهـوم بـا هم
همپوشـانی دارنـد)2010 ,Prof Joan Freeman( .
 .2.1تعریف اصطالحی تیزهوش
 در اصالحیـه  1978قانـون عمومـی آمریـکا،کـودکان تیزهـوش چنیـن تعریـف شـده اسـت :کـودکان و
نوجوانان سـنین قبـل از مکتب ،دوره ابتدائیه ،متوسـطه و یا
لیسـه کـه دارای توانایی هوشـی باال ،خالقیـت ،توانایی در
یـک موضـوع علمـی خـاص و توانایـی مدیریـت و رهبری
هسـتند و بـه خدمـات تعلیمـی خاصـی نیـاز دارند.
 در گـزارش تخصصی مکاتب متوسـطه اسـترالیا در 1980آمـده اسـت :تیزهـوش بـه کودکـی اطالق میشـود
کـه ضمـن برخـورداری از قـوای فکـری بـاال و اسـتعداد
فـراوان از خالقیـت و دیگـر تواناییهـا نیـز بهـره بـرده و به
آمـوزش فراتـر از آنچـه در مکاتـب عـادی ارائـه میشـود
نیازمند اسـت.
 تیلـور و اشـترنبرگ ( ،)1989چنیـن اظهـارمیدارنـد :کـودکان تیزهـوش و مسـتعد کودکانـی هسـتند
کـه از لحـاظ حرفـهای شایسـته و الیـق تشـخیص داده
میشـوند و بـا اسـتفاده از تواناییهـای برجسـتۀ خـود،
قـادر بـه انجـام عملکرد بـاال هسـتند .چنیـن کودکانی در
برخـی از زمینههـا همچـون توانایـی هوش کلی ،اسـتعداد
تعلیمـی خـاص ،خالقیـت یـا تفکـر آفرینشـی و رهبـری،
توانایـی بالقـوه و یـا پیشـرفت نشـان میدهنـد؛ بـه علاوه
اینگونـه کـودکان نیازمنـد برنامهها و خدمـات ویژه ،بیش
از آن چیـزی کـه بـه طـور معمـول افـراد عـادی دریافـت
میکننـد ،هسـتند.
 از سـوی دیگـر رنزولـی ( ،)1978بیـان میکنـدکـودک تیزهوش دارای ویژگیهای شـخصیتی ذیل اسـت:
 .1بهـرۀ هوشـی فوقالعـاده .2 ،انگیـزه  .3خالقیت و بدین
ترتیـب انگیـزه را شـامل « وظیفهشناسـی»« ،پشـتکار»،
«خـود را بـه مخاطـره انداختـن» و «دیدگاهـی آیندهنگـر
داشـتن» میدانـد و توانمندیهـای هوشـی فوقالعـاده
را بـه معنـای نمـرۀ هوشـی معمـوال  130بـه بـاال تعریـف
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میکنـد و خالقیـت را بدیـن ترتیـب توانمنـدی فـرد در
جهـت حـل مسـائل و مشـکالت بـه شـکل مسـتقل ،پویا
و اصیـل میدانـد.
 پـاره تـو ( )1848-1923معتقد اسـت نخبه کسـیً
اسـت کـه ذاتـا دارای امتیـازات هوشـی ،جسـمی و روانی
اسـت .ایـن مواهـب را طبیعـت در وجـود یک شـخص به
عاریـت نهاده اسـت .همچنین هارولد السـول ،نخبگان را
متشـکل از افـرادی میداند که بیشـترین دسترسـی و کنترل
را بـر ارزشهـا دارند.
شـاید گسـتردهترین تعریفی کـه در رابطه با تیزهوشـی
بـه کار رفته باشـد ،تعریف مشـهور وزارت تعلیـم و تربیت
آمریـکا باشـد ،از آن جهـت کـه حجـم عظیمـی از ادبیات
تحقیقـی به آن اختصاص یافته اسـت .ایـن تعریف عبارت
اسـت از« :کودکان تیزهوش و پراسـتعداد کسـانی هسـتند
کـه بـر طبـق تشـخیص افـراد صالحیـتدار و اهـل فـن به
دلیـل تواناییهـای برجسـتهای کـه دارنـد ،عملکردهـای
عالـی از خـود نشـان میدهنـد .ایـن کـودکان بـه خدمات
و برنامههـای آموزشـی متفاوتـی نیازمندنـد که فراتـر از از
آمـوزش معمولـی در مکاتـب عـادی اسـت تـا مسـئولیت
خویـش را در قبـال خـود و جامعـه ایفـا کنند».
خالصـه ،آنچـه از مباحث معرفتشـناختی تیزهوش
بدسـت میآیـد در تعریف سـنتی از تیزهوشـی ،تیزهوشـی
مبتنـی اسـت بـر هـوش کلـی کـه بـه وسـیلۀ یـک آزمـون
هـوش انفـرادی اندازهگیـری میشـود .از نظـر سـنتی
کودکانـی تیزهـوش شـناخته میشـدند کـه نمـرۀ آنهـا در
آزمـون بهرههوش در سـطح باالتر باشـد .اما در سـالهای
اخیـر ،نارضایتـی گسـتردهای در برابـر کاربـرد بهرههـوش
بـه عنـوان تنهـا عامـل تعییـن کننـده در تعریف تیزهوشـان
بـه وجـود آمـده اسـت .دالیلـی کـه باعـث نارضایتـی
شـده عبـارت اسـت از شـناخت محدودیتهاییکـه در
آزمونهـای هـوش وجـود دارد و ایـن تعاریـف نمیتواننـد
تمامـی صفـات تیزهـوش را در برگیرنـد.
در ایـن ارتبـاط ،صفاتی را که تیزهـوش در آنها برتری
داده میشـوند عبارتنـد از )1 :گنجینـه لغـات )2 ،ثبـات
شـخصیت )3 ،صراحـت بیـان )4 ،مسـئولیت اجتماعی،

92

مجلۀ آموزشی-پژوهشی
سال اول ،دور اول ،شامرۀ مسلسل 5-4
جدی و دلو  1398خورشیدی

 )5مسـئولیتپذیری )6 ،رهبـری )7 ،آرامـش درونـی)8 ،
ثبـات احساسـی )9 ،سلامتی و  )10خودکفایـی و اتـکاء
بـه نفس.
 .2.2مفاهم نخبه ،با استعداد و تیزهوش
واژههـای نخبـه ،تیزهـوش ،بـا اسـتعداد بـه جـای
یکدیگـر اسـتفاده میشـوند ،امـا برخـی بیـن نخبـه و
تیزهـوش تفـاوت میگذارنـد .گانیـه در سـال ،1991
مفاهیـم بااسـتعداد و نابغـه را چنیـن از هـم تفکیـک کرده
کـه افـراد بااسـتعداد و تیزهـوش ،بـاالی میانگیـن توانایـی
بشـری قـرار دارنـد و نوابـغ در یک رشـتهای خـاص دارای
توانایـی عملکـرد بـاال هسـتند .بـا ایـن وجـود نبـوغ در
حـوزهی فعالیتهـای بشـری ماننـد ریاضیـات ،ادبیات و
موسـیقی ثابت شده اسـت .فریمن در سـال ،2000همین
تعریـف را انعـکاس داد و افـزود کـه اسـتعداد بهطـور کلی
ماننـد رشـد جنبههای هوشـی به راحتـی قابـل اندازهگیری
اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه نوابـغ معمـوال توسـط
متخصصـان همـان حـوزه تعییـن میشـوند.

 .3سـوابق تحقیـق ،نظریههـا و مدلهـای
تأثیرگـذار در مـورد تیزهوشـان

تحقیـق و تفکـر در مورد تیزهـوش و افراد بااسـتعداد،
سـابقهای طوالنـی و دوهـزار سـاله دارد و احتمـاال بـه
موقعـی بـر میگـردد کـه بـرای اولین بـار انسـان عالقهمند
شـد بدانـد کـه چـرا اشـخاص بـا هـم تفـاوت دارنـد .در
جوامـع مختلـف همیشـه افـرادی بودهانـد کـه از خـود
تواناییهـا و برجسـتگیهای خاصـی نمایـان میسـاختند
کـه ایـن امـر موجـب ،تحریـک حسکنجـکاوی دیگـران
میشـد ،سـوءظن ،نفـرت و یـا ترغیـب و تشـویق آنهـا
را در پیداشـت .امـا بهصـورت علمـی ،فکـر پـرورش
اسـتعدادهای درخشـان بهطـور پیوسـته و سـازنده بـا آغاز
رنسـانس نضـج گرفـت و تـا بهحـال ادامـه دارد.
جنـگ دوم جهانـی از دیگـر عوامـل توجـه و نیـاز بـه
شناسـایی و تعلیـم و تربیـت کـودکان تیزهـوش بـه ویژه در
آمریـکا ،انگلسـتان ،فرانسـه و شـوروی سـابق بوده اسـت.
البتـه در ایـن موقع ،توجه بیشـتر به تفاوتهای فـردی بوده

اسـت تـا هـوش؛ همچنیـن نظریـات جدیـد در خصوص
تشـخیص شـاگردان تیزهـوش ،بـر خلاف شـروع کار که
بیشـتر «بهـره هـوش» مدنظر بـود ،ویژگیهای قابـل توجه
بسـیاری را کـه در برگیرنده برخی صفـات اجتماعی ،منش
اخالقـی یـا سـازگاری روانشـناختی و فردی باشـد در نظر
دارد.
از منظـر جامعهشـناختی هـر انسـان ممکـن آمادگـی
بیولوژیکی خاصی داشـته باشـد امـا اینکه دیگـران چگونه
بـا او برخـورد میکنـد و از چـه فرصتهایـی برخـوردار
میشـود ،در شـدن انسـان نقـش مهـم دارد.
فراگیرتریـن مطالعـۀ اشـخاص بـا بهـرۀ هوشـی بـاال،
تحقیـق طولی«لویـس ترمـن» و همکارانـش در دانشـگاه
اسـتنفورد میباشـد .در ایـن طـرح تحقیـق ،چنـد صـد
کـودک کـه نمـرۀ هوششـان  140یـا باالتـر بـود ،در طـی
یـک دورۀ چهـل سـاله مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد .هدف
از ایـن تحقیـق دسـتیابی بـه اطالعاتـی در خصـوص
موفقیـت شـغلی ،سلامت فیزیکـی و روانـی ،سـازگاری
اجتماعـی و دیگـر متغییرهـا همـراه بـا هـوش بـاال بـود.
از اواخـر قـرن  19تـا اواسـط قـرن بیسـت ،رونـد
سـنجش ذهنـی بـه مرحلـه پیشـرفتهای از تکامـل رسـید.
ظهـور آزمونهـای روانـی در ایـن دوره ،جهـت سـنجش
و اندازهگیـری صفـت عقالنـی ،اجتماعـی و آموزشـی
برانگیخته شـد .شـروع آمـوزش فراگیـر در اروپـا و آمریکا
(اوایـل قـرن بیسـتم) درهـای مکاتـب را بـه روی کـودکان
اغلـب طبقـات گشـود؛ لذا بـرای شناسـایی شـاگردانیکه
تـوان هماهنگی بـا همصنفیهایشـان را نداشـتند ،نیاز به
روشهـای جدیـد آمـوزش بـود.
در قـرن بیسـت در شـیوۀ سـنجش هـوش و شناسـایی
تیزهوشـان تغییـرات زیـادی آمـد« .اسـپرمن» تمـام
اجـزای آزمونهـا را پیـدا کـرد و تعییـن دو عاملـی کلـی و
اختصاصـی ،نظریـه اسـپرمن را به دو نظریـه عاملی هوش
معـروف نمود« .اسـپیرمن» در انگلسـتان ،هـوش عمومی
( )Gرا در صـدر سلسـله مراتـب ذهنـی میدانسـت .ایـن
برداشـت از مفهـوم اسـتعداد ،به شـکل برجسـت ه در جهان
باقـی مانده اسـت ،به این معنـی که کـودکان در صورتیکه

هوششـان باالتـر از یک نقطه تعیین شـده باشـد بـه عنوان
تیزهـوش انتخـاب میشـوند.
«ترسـتن» کـه عقایـدش بـه طـور اساسـی بـا نظریـه
اسـپرمن تفـاوت دارد نتیجـه گرفـت کـه هـوش از هفـت
توانایـی ذهنـی اولیـه مجـزا تشـکیل شـده اسـت« :مفهوم
کالمـی ،سـرعت درک ،اسـتدالل ،عـدد ،حافظـۀ عددی،
سالسـت کالم و فضـای یـا تجسـمی».
«گلفـورد» طـرح سـه بعـدی سـاختار عقلـی پیچیده
را در ایـن زمـان مطـرح کـرد در ایـن طـرح ،فعالیتهـای
ذهنـی در مکعـب سـه بعـدی طبقهبنـدی شـده اسـت.1 :
عملکـرد ذهنـی؛  .2محتـوا؛  3و نتایـج بدسـت آمـده از
عملیـات ذهنـی.
«کتـل» بـر اسـاس نظریـۀ کتـل اسـتعداد عمومـی
شـامل دو جـزء اسـت :هـوش متبلـور و هـوش سـیال.
هـوش متبلـور نماینـدۀ تواناییهـای اکتسـابی اسـت کـه
تحـت تأثیـر محیـط فرهنگـی ،تجربههـا و آموزشهـا
شـکل میگیـرد ،مهارتهـای مرتبـط بـا این عامل شـامل
کلمـات ،اطالعـات عمومـی و حسـاب میباشـد .هـوش
سـیال :مقیاسـی اسـت بـرای عوامـل زیستشـناختی بـا
تواناییهـای ذاتی قابل مقایسـه اسـت ،لذا هوش سـیال از
تأثیـرات فرهنـگ ،تعلیـم و تربیت و تجربه مسـتقل اسـت.
ایـن عامـل شـامل توانایـی درک ارتباطـات پیچیـده و حل
مسـئله است.
«ویگوتسـکی» در روسـیه ،کـودک را بـه عنـوان یـک
عامـل فعـال در یادگیـری ترویـج کـرد( .ویگوتسـکی،
 .)1978دیـدگاه وی بیـش از اندازهگیـری ضریـب هوشـی
واحـد بـرای توسـعه پتانسـیل مـورد توجـه قـرار گرفـت.
تکنیکهای او بیشـتر در اروپای شـرقی اسـتفاده میشـود،
هـر چنـد کـه در جاهـای دیگـر نیـز وجـود دارد.
«گاردنـر» هـوش چندگانه را مطرح کرد .وی پیشـنهاد
کـرد کـه معلمان برای انتخـاب تیزهوش و مسـتعد در یک
محـدوده خـاص ،بین هفـت تا  13سـال هـوش را در نظر
گیـرد و این تئـوری از محبوبیت برخوردار اسـت.
()Prof Joan Freeman, 2010
یکـی از الگوهـای تعییـن تیزهوشـی ،الگوی رشـدی
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هورویتـس و اوبریـن اسـت .در ایـن الگـو ،تیزهوشـی را
میتـوان نتیجـه رشـد برتـر و خارقالعـاده تصـور نمـود،
کـه بـر اثـر عملکـرد مشـترک ارگانیسـم نسـبتا سـالم و
آسـیبناپذیر در محیـط تسـهیل کننـده بـه وجـود میآید.
بنابرایـن یـک کـودک تنهـا موقعـی بـه سـطحی از نبـوغ
میرسـد کـه اوال بـه طـور نسـبی فاقـد نقایـص زیسـتی
باشـد ،ثانیـا در اغلـب مـوارد در برابر فشـارهای محیط که
مانـع پیشـرفت میشـوند آسـیب پذیرتـر نباشـد ،ثالثـا در
محیطـی پـرورش یابد کـه فعالیتهای او پشـتیبانی شـود.
فـرض مهـم ایـن الگـو چنیـن اسـت ،کـه کـودکان باید در
حوزههـای بـه خصـوص مسـتعد باشـند ،بـه عنـوان مثال،
یـک کـودک مبتلا بـه فلـج مغـزی قـادر نیسـت در یـک
مسـابقه ورزشـی رکـوردی را بدسـت آورد .بـا وجـود ایـن
او میتوانـد در زمینـه کارهـای فکـری و یـا مهارتهـای
حرکتـی در اندامهایـی کـه به خاطر آسـیب مغـزی ناقص
شـدهاند ،کارهـای خالقانـهای را از خـود نشـان دهـد.
طـرح دیگـری در ایـن ارتبـاط ،طـرح چنـد عاملـی
اسـت .ایـن طـرح چنـد بعـدی ،عناصـر اجتماعـی و
شـخصیتی را در بـر میگیـرد و واجـد نقش کلیدی اسـت.
بـر اسـاس این طرح تیزهوشـی بـر پایه الگوی رشـد عامتر
اسـتوار اسـت .دانشـمندی به نـام مونکـس ،بهترین شـیوۀ
پـرورش اسـتعدادها را در کشـف هـر چـه سـریعتر آنها،
دادن آمـوزش ویـژه و فراهـم سـاختن امکانـات کمـک
آموزشـی بـرای رفـع نیازهـای اینگونـه کـودکان میدانـد.
بنابرایـن تنـوع گسـتردهای در برنامـه آموزشـی و دروس
انتخابـی بـه کاربـرد تـا نیازهـای ویـژه شـاگردان تیزهوش
و مسـتعد بـر طـرف گـردد .از نظـر مونکـس نصابهـای
تعلیمـی را میتـوان بـه صـورت غنیسـازی ،تسـریع
تعلیمـی و یـا گروهبنـدی شـاگردان با اسـتعداد بـه صورت
همگـن و ناهمگـن ارائـه داد.

 .4شیوههای آموزش تیزهوشان

شـیوههای آمـوزش تیزهوشـان در کشـورهای مختلف
جهـان متعـدد اسـت .کاکاونـد ( )138 :1388محـور
اصلـی آموزش تیزهوشـان را تحت عناون زیر آورده اسـت:
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 .1روش تسـریع :منظـور از روش تسـریعی ارائـهی
محتـوا ،مفاهیـم و تجربیـات آموزشـی بـا سـرعت بیشـتر
ا ست
 .2روش غنیسـازی :بـه معنـای دریافـت اطالعـات
بسـیار وسـیع یا عمیـق در زمان محدود اسـت کـه رنزولی
(بـه نقـل از کاکانـدو ( ،)138 :1388آن را مـدل عامـل
چرخـان نـام نهاده اسـت.
بهطـور کلـی ،برنامههای ارائـه خدمات به تیزهوشـان
ً
معمـوال بـه سـه دسـته تقسـیم میشـوند کـه عبارتنـد از:
 )1تسـریع تعلیمـی )2 ،غنیسـازی )3 ،جداسـازی یـا
گروهبندیهـای خـاص .هـر چنـد ایـن روشهـا را طـور
معمـول بـه صـورت جـدا از هـم تعریـف میکننـد ولـی
ً
عملا نمیتـوان آنهـا را بهطـور کامـل از هـم مجـزا نمود
و ممکـن همپوشـانیهایی بیـن آنهـا وجود داشـته باشـد.
در ارتبـاط بـه بحـث انـواع روشهـای آمـوزش
تیزهوشـان میتـوان یـادآور شـد :هیـچ راه فراگیـری وجود
نـدارد کـه بتـوان گفـت قطعـا مؤثـر اسـت .همیشـه باید با
شـرایط وفـق پیـدا کـرد و تصمیمگیـری در مـورد آمـوزش
تیزهوشـان بایـد به اتفاق خود شـاگردان و مطابـق با عالئق
خـاص و مهارتهـای آنها باشـد .بـه همین لحاظ اسـت
کـه در خصـوص آمـوزش تیزهوشـان نـه تنهـا در سـطوح
کشـورهای مختلف بلکه در سـطح یک کشـور ،شـیوههای
آموزشـی یکسـان وجـود نـدارد .در ادامـه بـه معرفـی سـه
ارائـه آمـوزش برای تیزهوشـان اشـاره شـده اسـت:
 .4.1تسریع تعلیمی
تسـریع تعلیمـی راهـی بـرای سـرعت بخشـیدن بـه
رشـد و ظهـور تواناییهـای شـناختی در مکتـب اسـت.
برنامـه تسـریعی ایـن امـکان را بـه شـاگردانی که سـریعتر
میآموزنـد میدهـد کـه در برخـی دروس پیشـرفت کنند و
بـه صنفهای باالتـر بروند .جهش تعلیمی شـکل خاصی
از تسـریع تعلیمی اسـت و به باور کارشناسـان خطر ایجاد
خلـل یادگیـری و حتـی مشـکالت روانشـناختی را ممکن
در پی داشـته باشـد .این رویکـرد اگر بدون خلـل یادگیری
و روانشـاختی باشـد مؤثر اسـت.
اسـتنلی ( )1977گزینههـای مختلفی را برای تسـریع

تعلیمـی شـاگردان تیزهوش مطـرح میکنند:
• ورود و شمولیت زودهنگام به مکتب؛
• خروج و فراغت زودهنگام از مکتب؛
• گذرانـدن دروسـی کـه در سـالهای آخـر دوره
ابتدایـی و متوسـطه ضـروری هسـتند؛
• اسـتفاده از مشـاوران خـاص بـرای برانگیختـن و
تدریـس خصوصـی شـاگردان در دروس مختلـف
• گذراندن دروس سطوح باالتر در مکتب و...
 .4.2غنیسازی
در فعالیتهـای غنیسـازی معلمـان تلاش بـر
آن دارنـد کـه قابلیتهـای شـاگردان را نشـان دهنـد.
غنیسـازی راه پیچیـده بـرای پـرورش مهارتهـا،
تواناییهـا و شـخصیت اسـت و در واقـع ترکیبـی از چنـد
روش اسـت .مواد درسـی در ایـن رویکرد علاوه بر لحاظ
کمـی بـه لحـاظ کیفـی غنیسـازی میشـوند .مهمتریـن
ویژگیهـای آنهـا عبارتنـد از :نـو بـودن ،دشـواری ،تنوع،
چالـش فـردی و رشـد خالقیـت و مهارتهـای اجتماعی.
شـاگردان تیزهـوش اغلب تجربه غنیسـازی را دارند.
ولـی رویکـرد غنیسـازی ،بـه غنیسـازی برنامهریـزی
شـده توسـط معلـم و مکتـب اشـاره دارد .در رویکـرد
غنیسـازی معلمـان بایـد از طریـق گروهبنـدی شـاگردان،
جذابتـر سـاختن مـواد درسـی ،اسـتفاده از روشهـای
مختلـف آمـوزش کـه اغلب تجربی هسـتند و به شـاگردان
کمـک نمایند( .خاتنا .)1992رویکرد غنیسـازی نسـبت
بـه تسـریع تعلیمـی بـه دلیل عـدم بـروز مشـکالت روانی
اجتماعـی ناشـی از نگذرانـدن برخی سـالها ،ترجیح داده
میشـود.
 4.2.1مدلها و راهکارهای غنیسازی
 مـدل سـه وجهـی رنزولـی ( .)1977ایـن مـدلاز سـه نـوع مختلـف غنیسـازی تشـکیل شـده اسـت:
 )1فعالیت-هـای اکتشـافی )2 ،فعالیتهـای یادگیـری
گروهـی و )3بررسـیهای فـردی از مشـکالت واقعـی.
فعالیت اکتشـافی .در این فعالیت شـاگردان با گسـتره
وسـیعی از موضوعـات آشـنا میشـوند تـا آنهـا بتواننـد
مسـائلی را بـرای تحقیق بیشـتر برگزیننـد .اگر شـاگردان با

رشـتههای مختلـف آشـنا گردنـد بیشـتر احتمـال دارد کـه
بتواننـد آنچـه را که با عالقه و مهارتشـان سـازگار اسـت
انتخـاب کنند.
فعالیتهـای یادگیـری گروهـی .هـدف از ایـن
مرحلـه ،فعالیتهـای گروهـی رشـد فکـری ،شـناختی
و مهارتهـای احساسـی اسـت تـا شـاگردان بـه طـرز
مؤثرتـری بتوانـد از عهده محتـوا برآید .پـرورش خالقیت،
تفکـر نقادانـه و انعکاسـی و حـل مسـئله در ایـن مرحلـه
انجـام میپذیرنـد.
بررسـیهای فـردی از مشـکالت واقعـی .در ایـن
مرحلـه از شـاگردان انتظـار مـی رود که مسـائل قابل حلی
را تشـخیص دهنـد ،انتخـاب نماینـد و راهحلهایـی بـرای
آنهـا بیابند .شـاگردان باید مطابق با عالئـق و مهارتهای
خـود برگزیننـد و مسـئولیت یافتـن راهحل هم با خودشـان
اسـت .معلمـان بـه جـای ارائـه دسـتورالعملهای صریـح
نقـش آمادهسـازی و تسـهیلگری را ایفـا کننـد تا شـاگردان
در حـل مسـئله مسـتقل و خودکفا شـوند.
 راهکارهـا و ابزارهای غنیسـازی مـز ( .)2004مز،راهکارهـا و ابزارهـای زیر را بیـان میکند:
• یادگیری مستقل و کار پروژهای؛
• ایجاد مراکز یادگیری یا کارگاه؛
• سفرهای علمی؛
• برنامههای خاص در آخر هفتهها؛
• برنامههای تابستانی؛
• ایجـاد رقابـت برای حل مسـائل واقعی کـه در آینده
پیـش میآیند؛
• المپیادهای علمی.

 .5آموزش جداگانه تیزهوشان

آمـوزش جداگانـه تیزهوشـان دارای مفدیـت خـاص
خـود میباشـد .از جملـه میتـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره
کرد :
 ایجـاد و اداره یـک صنف متشـکل از شـاگردانی کهبـا مهارتهـای مشـابه باشـد ،کار تدریـس را بـه معلمـان
آسـان می-کنـد و بـر علاوه احتمـال دارد که شـاگردان از
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یکدیگـر در یادگیـری یـا سـایر جنبههـای زندگـی حمایـت کنند.
 از آنجایـی کـه شـاگردان خـود را بـا شـاگردانی کـه مهارتهـای مشـابهی دارند مقایسـه میکننـد درکی کـه از خودمییابنـد بـه واقعیـت نزدیکتـر خواهـد بود.
 یکسـانی آمـوزش بـه سـرعت دلخـواه و تهییـج و انگیزهدهـی بـه یکدیگـر)2008 ,Peter- Szarka( ( .ترجمـهفاطمـه یزدانـی دماونـدی) .جداسـازی اشـکال متفاوتـی دارد کـه از جملـه مـوارد زیـر میباشـد:
• صنفهای معمولی؛
• صنفهای معمولی با گروهبندیهای درون صنفی؛
• صنفهای معمولی با اجازه داشتن خروج از صنف؛
• صنفهای معمولی با گروهبندی خاص؛
• صنفهای اختصاصی؛
• صنفهای اختصاصی با گروهبندیهای خاص؛
• صنفهای اختصاصی با اجازه خروج از صنف؛
• صنفهای ویژه همراه با برخی صنفهای یکپارچه؛
• صنفهای خاص و مکاتب خاص (سیسک.)1987 ،

 .6مزایا و معایب

درجدول زیر به بعضی مزایا و معایب آموزش خاص تیزهوشان ،اشاره شده است

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•مزایا
•امکانات بیشتر آموزشی و کیفیت تعلیمی بیشتر؛
•بیشتر بودن فضای رقابت و تالش بیشتر شاگردان؛
•معلمان با تجارب و تحصیالت بیشتر؛
•بینیازی از کورسهای آمادگی و تقویتی؛
•پایین بودن اوقات بیکاری و اتالف وقت شاگردان؛
•جلوگیــری از ضایــع شــدن و از بینرفتــن اســتعدادهای
خــاص و یکــی از منابــع و ســرمایههای ملــی؛
•توسعه تواناییها و استعدادهای شاگردان در زمینههای
مختلف؛
•نیروی برای رونق اقتصاد ملی است؛
•محرکی برای بهبود عمومی است.

 .7نتیجهگیری

•
•
•
•
•
•
•
•

•معایب
•مشکل بودن استعدادیابی شاگردان تیزهوش؛
•ترویج اشکال مختلف ایدههای نابرابری در جامعه؛
•دچــار شــدن بــه مشــکالت هویتــی بــا توجــه بــه کمالگرایی
ایــن کــودکان و انتظــار بیــش از حــد بزرگســاالن از اینها؛
•ایجــاد حــس غــرور و برتربینــی بــه شــاگردان تیزهــوش
نســبت بــه ســایر شــاگردان؛
•باالرفتــن ســطح توقــع والدیــن و جامعــه از تیزهوشــان و
احســاس بیکفایتــی آنهــا؛
•نبــود امنیــت روانــی و فزیکــی و احســاس یــأس و ناامیــدی
تیزهوشــان؛
•دوگانگــی احساســات و عواطــف بــه علــت احســاس
خشــنودی از انجــام کار و نگرانــی از برداشــت منفــی
دیگــران نســبت بــه خودشــان.

مباحـث هـوش ،اسـتعداد و نبـوغ از جملـه مـواردی هسـتند کـه در طـول تاریـخ مـورد توجـه اندیشـمندان متفـاوت
بـوده اسـت .بـه عبارتـی نسـبت بـه مفهـوم تیزهوشـی اختلاف برداشـت وجـود دارد و بـه همیـن لحاظ بـا تعاریـف متنوع
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از تیزهوشـان مواجـه میباشـیم .آنچـه مطالعـات نشـان
میدهـد ،دو نـوع اسـتعداد یـا هـوش (ذاتـی و اکتسـابی)
وجـود دارد.
افالطـون با اطلاق هدایـای فطری بـه ایـن ویژگیها
بـر نقش وراثـت در شـکلگیری تواناییهایی ذهنـی تأکید
نمـود .بعـد از افالطـون بحـث در زمینه هـوش و تیزهوش
همچنـان ادامـه یافـت؛ برخـی بـر نقـش وراثـت و برخـی
بـر نقـش محیـط در شـکلگیری هـوش تأکیـد میکردند.
در شناسـایی تیزهـوش ،بهـره هوشـی عامـل تعییـن
کننـده بـود ،اما به مرور زمـان عالوه بر بهرههوشـی صفات
و ویژگیهای شـخصیتی نیـز منحیث شـاخصهای تعیین
تیزهـوش مطـرح شـد .یـادآوری شـد کـه هـوش بـه عنوان
یـک توانایـی شـناختی در اوایـل قرن بیسـتم توسـط آلفرد
بینـه مطـرح شـد او همچنـان آزمونـی را بـرای اندازهگیری
میـزان بهـره هـوش افـراد ابداع کـرد .بعدهـا لوئیـز ترمن و
دیویـد کسـلر آزمونهـای جدیدتـری را سـاختند امـا در
دو دهـه اخیـر مفهـوم هـوش بـه حوزههـای دیگـری مانند
هـوش هیجانـی ،هـوش طبیعـی ،هـوش وجـودی و هوش
معنـوی گسـترش یافتـه اسـت .عالوه بـر ایـن ،دیگر هوش
بـه عنـوان یـک توانایـی کلـی محسـوب نمیگـردد .بلکـه
بـه عنـوان مجموعـهای از ظرفیتهـای گوناگـون در نظـر
گرفتـه میشـود .حـال ،آنچـه مسـلم اسـت این اسـت که
ً
شناسـایی و تعییـن تیزهـوش صرفـا بـر آزمون بهره هوشـی
کافی نیسـت.
چگونگـی آمـوزش تیزهوشـان؛ بهصـورت جداگانه یا
در کنـار شـاگردان دیگـر ،بـا پیچیدگیهـا و برخوردهـای
مختلـف مواجـه بوده اسـت و بـه همیـن خاطـر موافقان و
مخالفـان خـود را دارد .بعضی کشـورها با اعتقـاد به هوش
چندگانـه ،همچنـان بـا بـاور بـر اینکـه تیزهـوش آمـوزش
داده میشـود طـرفدار جداسـازی آمـوزش شـاگردان
بااسـتعداد نیسـتند .در سـطح کشـورهایی کـه باورمنـد به
آمـوزش خـاص شـاگردان تیزهـوش هسـتند ،در خصوص
تعییـن تیزهوشـان و چگونگـی آمـوزش آنهـا ،پالیسـی
واحـد وجـود ندارد .هر کشـور نظـر به شـرایط اجتماعی و
فرهنگـی خـود تدابیـر دارد کـه از جملـه میتوان بـه موارد

زیـر اشـاره کرده:
• ایجاد صنفهای ویژه در مکاتب عمومی؛
• آموزش تیزهوشان در صنفهای شاگردان عادی؛
• ایجاد مکاتب خاص برای تیزهوشان؛
• اسـتفاه از شـیوههای آمـوزش تسـریعی و بکارگیری
روش غنیسـازی (آمـوزش عمقـی موضوعـات گسـترده و
یـا آموزش بسـیار باالتـر از سـطح معمول؛
• تأمیـن امکانـات آموزشـی خـارج از مکتـب بـرای
تیزهوشـان ( امکانـات موزههـا ،کتابخانهها ،آزمایشـگاهها
و.)...
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ویژ گیهای معلمان موفـق
نامزد معاون مؤلف :لطیفه هومن

آموزش و تدریس کار بسـیار ظریف و حسـاس است ،زیرا
هرکـس کـه سـواد یـا معلوماتی در رشـتهای خاص کسـب
کـرده ،نمیتوانـد معلـم موفقی باشـد .معلم شایسـته فقط
آن کسـی نیسـت کـه در یـک مکتـب متوسـطه یـا لیسـه
تدریـس میکنـد ،بلکـه میتوانـد هـر فـرد واجد شـرایطی
باشـد که در یک پرورشگاه و سـازمان تربیتـی ،یک کارگاه
یـا کارخانه ،یـک ورزشگاه یا یـک زندان فعالیـت میکند
و میخواهـد در کار تدریـس و فـن آموختـن موفقیـت بـه
دست آورد.
ً
بنـا هـر داوطلـب شـغل معلمـی بایـد بـا ویژگیهای
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معلـم خـوب و تربیتکننـدگان نمونـه آشـنا شـود و بدانـد
که معلمـان کامیاب از چـه صفات و مزایایـی برخورداراند
و چـه پیشـرفتهای علمی و آموزشـی در باال بردن سـطح
کارآیـی و مهـارت آنـان مؤثرتراند .بـر عالوه بـه عنوان یک
کارشـناس و منتقـد تربیتـی چگونـه میتوانـد بـه تربیـت
داوطلبـان شـغل معلمـی یـاری کنـد و نارسـایی و ناتوانـی
معلمـان نـاکام را مشـخص سـازد و معلـوم کنـد ،چگونـه
میتـوان بـه رفـع آنها اقـدام کـرد .در واقع چنین شـرایطی
تنهـا موجـب سـازندگی و پیشـرفت کار معلمان شایسـته و
برجسـته نمیشـوند ،بلکـه بهطورکلـی بـا افـراد کامیاب و

موفقـی نیـز ارتبـاط پیـدا میکننـد کـه بـه نوعی بـا مردم
داد و سـتد اجتماعـی دارند.
معلـم درتدریـس بـا متغییرهـای متفـاوت سـر و
کار دارد .او سـعی میکنـد بـا دسـتکاری و کنتـرول
متغییرهـای مختلـف ،وضعیتـی بهوجـود آورد کـه
یادگیـری حاصـل شـود .شـناخت و کنتـرول همـهی
عوامـل و متغییـر دخیل کار آسـانی نیسـت .بدون شـک
در ایجـاد محیـط یادگیـری یکـی از عوامـل مؤثـر و مهم
ویژگیهـای معلـم موفـق اسـت کـه اکنـون هر کـدام از
ایـن ویژگیهـا را شـرح میدهیـم:

نقش تربیتی معلم

معلمـان بهطورکلـی دو نقـش یـا دو وظیفـه دارنـد.
نخسـتین وظیفـهی آنـان مسـئولیتی اسـت کـه در برابـر
فرهنـگ جامعـهی خـود بـه عهـده گرفتهانـد و دیگـر،
وظیفـهای کـه در قبـال شـاگردان پذیرفتهانـد .ایـن
دوگانگـی وظیفـه ،اغلـب همزمـان بـا یکدیگـر انجـام
میگیرد .در مورد نخسـت ممکن اسـت معلمان نسـبت
بـه فرهنـگ حاکـم بـر رفتـار جامعـهی خـود نظرهـای
خاصـی را دنبـال کننـد و در مـورد دوم ،فقـط بـه آموزش
شـاگردان ،آن منطقـه ارتبـاط دارنـد.
منظـور از فرهنـگ طـرز زندگـی معمـول یـا میراث
اجتماعـی مـردم اسـت و محصول همه گونـه تجربههای
انسـانی اسـت کـه در پرتـو آن ،گروهی از مـردم به راه و
رسـم زندگـی خـود ادمـه میدهنـد .فرهنـگ بهطورکلی
بـه امـوری ماننـد زبـان ،آداب ،رسـوم ،اخلاق ،ابزارهـا
و روشهـای معمـول ،معلومـات ،سـاختههای هنـری و
نمایشـی ،آرمانهـا و مالکهـای رفتـاری یـک جامعـه
اطلاق میگـردد.
نقـش معلـم نسـبت بـه فرهنـگ :یکـی از
وظیفههـای مهـم هـر معلمـی انتقـال بخشـی از
خصوصیـات فرهنـگ ملـت خـود بـه نسـل جـوان
جامعـه اسـت کـه مـورد تأییـد اکثـر مـردم قـرار گرفتـه
باشـد ،امـا باید توجه داشـت کوششـی کـه در راه اجرای

چنیـن وظیفـهای بـه کار مـیرود امـر تربیـت را در وضع
محافظـهکار آنهـای قـرار میدهـد و تعلیـم و تربیتـی
کـه فقـط بـه حفـظ دسـتآوردهای گذشـته و فرهنـگ
موجـود بپـردازد ،نمیتوانـد پویـا ،مترقـی و متحـول
بـه شـمار آیـد .از یـک فرهنـگ ایسـتا نمیتـوان امیـد
هیچگونـه موفقیـت و پیشـرفتی داشـت .فـرهــنگی کـه
نتوانـد خــود را بـه دگـرگـونیهــای زمان تطبیق دهـــد
و بـا معیارهــای نــوسازگاری برقـرار نمایـد محکـوم به
شکسـت و عقبماندگـی اسـت.
اگرچـه در بسـیاری از جوامـع اکثـر مـردم هـم بـه
حفـظ میراثهـای فرهنگـی و هـم به اصالح و پیشـرفت
آن اظهـار عالقـه میکننـد ،امـا دشـواری کار معلـم در
ایـن اسـت کـه چگونـه بتواند میـان این دو قطـب متضاد
سـازش و هماهنگـی بهوجـود آورد .در اینجـا بـرای
معلـم ممکـن اسـت چهار وضـع یـا حالت پیـش بیاید:
 .1نفـی فرهنـگ موجـود :معلمانـی کـه میـراث
ملـی را نادیـده میگیرنـد ،آ نرا عامـل عقبمانـده و
پسگـرا یـا حتـی زیانبـار میشـمارند و معتقدانـد کـه
چنیـن فرهنگـی برخلاف طبیعـت ،آزادی و آرزوهـای
بشـری اسـت و نبایـد بـه آن بهـا یـا اعتبـاری داده شـود.
پیـروی از آداب و رسـوم آن نادرسـت اسـت .بـه ایـن
جهـت میکوشـند شـاگردان خـود را از تعلـق بـه چنیـن
فرهنگـی ناامید و دلسـرد کننـد و حتـی از اصالح عیب
و نقـص آن سـر بـاز میزننـد .آنچـه میخواهنـد نفـی
هرگونـه فرهنگی اسـت .به عقیـدهی آنان انسـان باید آزاد
باشـد تـا هرطـوری کـه میخواهـد رفتـار کنـد.
 .2طـرح فرهنـگ نـو :چـون ایـن دسـته معلمـان
افـرادی نو جـو و تجددطلباند به طـرح فرهنگ آرمانی
و متعالـی خود دسـت میزننـد .برای اجـرای این منظور
بـه شـاگردان خـود ،نگرشهـا ،ارزشهـا و معلوماتی را
میآموزنـد کـه سـبب حرکت آنـان بـه سـوی آرمانهای
آنـان میگـردد و چـون از فرهنـگ موجـود دلخـوش
نیسـتند همـواره کوشـش میکنند طـرح فرهنگـی خود را
کـه اغلـب «بازسـازی اجتماعـی» مینامنـد را از قوه به
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فعـل درآورند.
 .3حفـظ فرهنـگ موجـود :گـروه دیگـری از
معلمـان بـا شـور و عشـق سرشـار ،خـود را حامـی و
پشـتیبان فرهنـگ جامعـهی خـود میداننـد و بـرای
ارزشهـا ،اعتقادهـا ،نگرشهای ملـی و میهنی اهمیت
و احتـرام فراوانـی قایلانـد ،فرهنـگ موجـود را آن گونه
کـه هسـت ارج مینهنـد ،بـه تجلیـل و سـتایش نقـاط
مثبـت آن میپردازنـد و میکوشـند آ نرا دسـتنخورده
و بـی کم و کاسـت بـه نسـلهای جدید تحویـل دهند.
ایـن افـراد انـکار نمیکننـد کـه رویدادهـای تاریخـی
دگرگونیهـای فرهنگـی را بهوجـود میآورنـد و اگـر
خوشـی و نیکبختـی مـردم را فراهم آورند بـا فرهنگ
مـردم پیونـد مییابنـد و جـزء آن میشـوند.
در هرحـال معلمانـی کـه حافـظ فرهنـگ
هسـتند خـود را در دگرگونیهـای فرهنگـی سـهیم
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نمیداننـد ،بلکـه هـر تغییردهنـدهای را بدعـت گـزار
ً
یـا خائـن میشـمارند .ایـن دسـته از معلمهـا را غالبـا
محافظـهکار نامیدهانـد .امـا آنـان خـود را «درسـت
آییـن» میشناسـند و هـر شـاگردی کـه بکوشـد بـر
خالف سـنت و قراردادهـای اجتماعی مرسـوم رفتارکند
در برابـرش سـخت ایسـتادگی میکننـد و هماننـد
بازسـازان و تجدیدنظرطلبـان اجتماعـی از راه ارشـاد
و خیرخواهـی بـه تلفیـق عقایـد خـود میپردازنـد و
اهـداف مطلوبشـان را در اندیشـه و رفتـار شـاگردان
منعکـس میکننـد.
 .4اصلاح فرهنـگ موجـود :ایـن دسـته از
معلمـان برخالف سـه دسـتهی دیگـر مانند دانشـمندان
و پژوهشگـران در آزمایشـگاه رفتـار میکننـد .بدیـن
معنـا کـه وقتـی موضـوع مـورد تحقیق«فرهنگ» اسـت
کوشـش نمیکننـد کـه بیدلیـل منطقـی بـه نفـی و

تغییـر یـا حفـظ فرهنـگ اقـدام کننـد ،بلکـه آ نرا مـورد
ارزیابـی دقیـق قـرار میدهند ،جنبههـای مثبـت و منفی،
سـودمند و زیان بـار و بـه طورکلی میزان مشـروعیت آ نرا
مشـخص میکننـد .طـوری کـه دیـده میشـود ایـن افراد
میکوشـند تضادهـا و تناقضهایـی کـه در فرهنگ وجود
دارد روشـن سـازند و راهحـل احتمالـی آنهـا را بیابنـد
تـا از صدمـهزدن بـه معیارهـای ارزشـمند آن جلوگیـری
کننـد .امیـد واقعی این معلمـان اصالحطلـب و آزادمنش
این اسـت کـه وقتـی شـهروندان بیاموزنـد و مسـائل را به
اندیشـهای معقـول مـورد بررسـی قـرار دهنـد ،رفتهرفتـه
فرهنـگ شـکل منطقـی بـه خـود میگیـرد و پاالیـش
مییابـد .روش آموزشـی اینهـا برخلاف معلمـان دیگر
بـر پایـهی حقیقتجویـی ،طـرد هرگونـه پیـشداوری و
نظـم و سـازندگی مؤثر اسـتوار اسـت و به شاگردانشـان
میآموزنـد کـه بـرای ایجاد یـک فرهنـگ مترقـی و پایدار
بایـد همـواره از روی بینـش و بـا دالیـل عقلی رفتـار کنند
(پارسـا.)1385،

اهمیت خصوصیات رفتاری معلمان

روانشناسـان تربیتـی همانگونـه کـه برای شـاگردان
مکتـب خصوصیاتـی یـادآور شـدهاند بـرای معلمـان
موفـق نیـز شـرایطی تعییـن کردهانـد کـه در گزینـش آنان
و پیشـرفت تحصیلـی شـاگردان دارای اهمیـت فراوانـی
اسـت .از سـویی هـم برخـی تصورکردهانـد کـه شـرایط
الزم بـرای معلمـان خـوب امـور فطـری و ذاتـی اسـت
و بـا تعلیـم و تربیـت ارتباطـی ندارنـد .اگـر چنیـن نظری
درسـت باشـد ،در ایـن صـورت سـازمانهای تربیهمعلم
دیگـر معنایـی نخواهـد داشـت .تجربه نشـان داده اسـت
کـه معلمـان خـوب ،متوسـط و ضعیف بـا گذرانـدن یک
دورهی آموزشـی ُپربـار پرورشکارانـی بهتـر و مؤثرتـر
شـد هاند.
شـاید برخـی شـرایط و ویژگیهایی را بـرای معلمان
شایسـته و موفـق پیشـنهاد کننـد ،امـا ممکـن اسـت
ویژگیهـای آن دسـته از پـرورشکاران ارزشـمندی کـه

براسـاس پژوهشهـای روانشناسـان فراهـم شـده بـا
نظـر آنـان در مغایـرت باشـد .گروهـی دیگـر نیـز تصـور
کردهانـد کـه معلـم خـوب همیشـه بـه موقـع سـرصنف
حضـور مییابـد ،از شـاگردان راضـی اسـت و شـاگردان
هـم از او رضایـت کامـل دارنـد ،اما پـس از رسـیدگی به
کارنامهی او در پایان هر دورهی درسـی مشـاهده میشـود
کـه نتیجـهی کار رضایتبخـش نیسـت .همچنیـن،
اگرچـه تشـویق شـاگردان و نرمخویـی و همدلـی بـا آنان
از ویژگیهـای جالـب و مهـم هـر معلـم موفـقــی بـه
شـمار مــیآید ،ولــی تحــقیق و تجربهی کـارشــناسان
تربیتـی نشـان داده کـه ایـن صفـات از ویژگیهـای درجه
اول معلمـان برجسـته نمیباشـند .البتـه ،معلمـان خوب
و بـد همـه جـا هسـت .تربیـت معلمـان خوب ،کـه یکی
از اهـداف روانشناسـی تربیتـی اسـت ،تنهـا بـه مکاتـب
اختصـاص نـدارد ،بلکـه به همـهی واحدهـای اجتماعی
مربـوط میشـود .چنانکـه هـر پـدر و مـادری بـه نوبهی
خـود معلم به شـمار میرونـد .بنابراین ،آمـوزش صحیح
و تضمیـن موفقیـت یادگیرنـده شـرط اصلـی و اسـاس
پیشـرفتهای علمـی ،اجتماعـی و اخالقـی اسـت.
در اینجــا پیـش از تشریـــح شرایـــط الزم بـرای
معلمان موفـــق ،الزم اسـت یادآورشویم که روانشناسان
ایـن ویژگیهـا را ازدیدگاههـای مختلـف مـورد بررسـی
قـرار داده و اصولـی را پیشـنهاد کردهانـد .در اینجـا ایـن
اصـول بیـان و تشـریح میشـوند.
پیشنیـاز ویژگیهای معلمان :گروهـی از پژوهشگران
تربیتـی بـرای شـغل معلمـی دو پیـش نیاز اصلـی؛ عالقه
بـه تدریـس و ایجـاد عالقـه در شـاگردان را مـورد توجـه
قـرار داده و یـادآور شـدهاند کـه بـرای گزینـش معلمـان
واجـد شـرایط نخسـت باید مسـلم شـود که آیـا داوطلب
زمینـهی دریافـت ایـن دو پیـش نیاز را داراسـت یـا نه؟
 .1عالقـه به تدریـس :پژوهشگران عشـق و عالقه
بـه تدریس را نخسـتین پیشنیاز شـغل معلمی دانسـتهاند
و ایـن نباید به آن علت باشـد که معلمی شـغل شـریف و
مـورد احتـرام مـردم اسـت ،بلکه بدان سـبب اسـت که تا
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کسـی بـه کار تدریـس عالقهمند نباشـد ،هرگونه شـرایط
دیگـری بیحاصـل خواهـد بـود و حتـی معتقدنـد کـه
معلـم بایـد موضوع درس و تدریس را بیشـتر از شـخص
خود دوسـت داشـته باشـد .یعنی ،معلم ریاضی نخست
بایـد بـه ریاضـی عالقهمنـد باشـد وگرنـه نبایـد آ نرا
تدریـس کنـد و از هیـچ معلمـی نیز نباید خواسـته شـود
موضوعـی را کـه دوسـت نـدارد درس بدهـد .معلمـی
کـه بـه عللـی در برخـی از صنفهـا چندیـن موضـوع
مختلـف را درس میدهـد ،معلـم خوبـی نیسـت ،مگـر
آنکـه نخسـت ثابت شـود کـه وی همـهی آن درسها را
دوسـت دارد .البتـه ،کـم اتفـاق میافتـد کـه یـک نفر به
چندیـن موضـوع درسـی بهطـور یکسـان عالقـه داشـته
باشد.
وقتـی معلمـی از روی بیمیلـی بگویـد (گویا درس
تاریـخ داریـم یـا مثـل اینکـه امـروز تاریـخ داریـم؛ یـا
خـواه ناخـواه درس تاریـخ را بایـد آغازکنیـم؟) بیانگـر
ایـن واقعیـت اسـت کـه معلـم خـود بـه درس تاریـخ
عالقـهای نـدارد و بـه طـور ضمنی میرسـاند کـه تاریخ
درس مهمی نیسـت .وقتی شـاگرد میبیند معلم نسـبت
بـه درس بیتفـاوت اسـت او نیـز بیتفـاوت میشـود.
در واقـع هـر معلمـی بایـد کار خـود را بـه یـک موضوع
درسـی محـدود کنـد و در صورت امکان بیـش از یکبار
آنرا در طـول روز تدریـس نکنـد ،زیـرا صنفهـا مکـرر
ً
غالبـا خسـتهکننده و کم بار اسـت و در نتیجـه به آمادگی
ذهنـی معلـم و پیشـرفت تحصیلـی شـاگردان آسـیب
میرسـاند.
 .2ایجـاد عالقـه در شـاگردان :تنهـا عالقـهی
معلـم بـه موضـوع درس کافـی نیسـت ،بلکـه او بایـد
بتوانـد ایـن عالقـه را در شـاگردان خـود نیـز ایجـاد کند.
تدریـس خوب نیاز به مهـارت دارد و آن هنگامی حاصل
میشـود کـه معلـم نشـان دهـد هم به شـغل خـود و هم
بـه کار تدریـس عالقهمنـد اسـت .معلمانی کـه به درس
عالقـه دارنـد ،امـا نسـبت بـه شـاگردان خـود بیتفاوت
ً
هسـتند ،صنفشـان غالبـا کسـلکننده اسـت .بدیـن
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معنـا کـه توجـه و کنجـکاوی شـاگردان را کـه الزمـهی
یادگیـری و پیشـرفت تحصیلـی اسـت بـر نمیانگیـزد.
معلـم خـوب هماننـد یک هنرپیشـه نیرو و مهـارت خود
را دربرانگیختـن عالقـه و توجه شـاگردان بـه کار میبرد.
دو عامـل پیشنیـاز کـه در بـاال بیان شـد ،بیشـک
دو شـرط اصلـی برای هنـر معلمی اسـت و نبایـد تصور
نمـود کـه آنهـا اموری فطـری و ذاتی هسـتند و بـا تعلیم
و تربیـت ارتباطـی ندارنـد .دلیـل وجـود سـازمانهای
تربیـت معلم بـه همین علت اسـت .در واقـع همانگونه
که شـاگردان در کوشـش بـرای آموختن تغییـر میکنند و
امکانـات و پیشـرفتهای نوینـی در آنـان پدیـد میآید،
سـطح کارآیـی معلمـان را بـا تنظیـم برنامههـای خاصی
میتوان بـاال برد(پارسـا.)1385،

خصوصیات مسلکی معلمان

در فضـای آموزشـی قـرن  21موضوعاتـی ماننـد
سـرعت ،دقـت ،مهـارت ،اطالعـات و فناوریهـای
نویـن مطرح اسـت .در ایـن فضا ،صنف درسـی ،تحت
عنـوان سـلف سـرویس عمومـی و مکتب ،تحـت عنوان
جمهـوری دانـش نـام میگیـرد کـه از اسـتانداردهای
خـاص پیـروی میکننـد کـه بایـد در بهکارگیـری آنهـا
دقـت کافـی شـود ،لـذا وجـود خصوصیـات مسـلکی
و شـرایط الزم در فراینـد یاددهـی ـ یادگیـری در صنـف
درسـی کـه مطابـق نیازهـا و ویژگیهـای فراگیـران
میباشـد ،طبـق استانداردسـازی یعنـی تعییـن آنچـه
کـه بایـد انجام شـود و اجـرای آن ،بایـد بـه بهترین وجه
ترسـیم شـود .در ایـن فضـای آموزشـی عقیـده بـر ایـن
اسـت کـه بـه منظـور تدویـن اسـتانداردها باالخـص در
یـک صنـف و فضـای آموزشـی بایـد برنامـه و نیازهـای
فراگیـران لحـاظ گـردد .محیـط آموزشـی الزم اسـت
بـا تکنیکهـای جدیـد آموزشـی آراسـته گـردد ،زیـرا
عقیـده بـر ایـن اسـت کـه انطباقهـای خلاق و پویـا
بـه طـور مؤثـری در فضـای کیفـی آموزشـی تأثیـر دارد.
انطباقهــای خـلاق مــیتوانند برنامههای درسـی را به

یکدیگـر مرتبـط کننـد و مفاهیم عینـی ـ ذهنـی را عینیتر
سـازند و برخـی درسهـا و محتواهـا در فضـای مناسـب
کـه بـر اسـاس اسـتانداردها غنـی شـدهاند بـر یادگیـری
تأثیـر بـه سـزایی دارد.
در قـرن  21در حـوزهی تعلیـم و تربیـت بـا توجـه به
سـطح انتظـارات افکارعمومـی ،نسـبت به بـرون دادهای
فعلـی نظـام تعلیـم و تربیـت کاسـتیهای قابلتوجهـی
احسـاس میشـود .از طرفـی تغییـرات سـریع بهوجـود
آمـده در عرصههـای مختلـف و تغییـر نیازمندیهـای
جامعـه ،بـروز حرفههـا و مشـاغل جدیـد ،همگـی
ضـرورت بازنگـری در فراینـد تعلیـم و تربیـت را فراهـم
کرده اسـت .در نگرشی سریــع به تعلــیم و تربیت برای
جلـب اعتمـاد عمومــی ،تربیـت معلـم شایسـته مطـرح
میباشـد .پـس پرداختـن بـه برنامـهی آموزشـی در تعلیم
و تربیـت کـه بخشـی از آن معلمـان خلاق و شایسـته
میباشـند ضـروری بهنظـر میرسـدً .
بنـاء بایـد توجـه
داشـت کـه برنامهریـزی تعلیم و تربیـت قبـل از اینکه بر
شـاخصهای کمی اسـتوار باشـد تأکید بر کیفیـت دارد،
لـذا بایـد برنامههـای پیشبینـی نشـده در جهـت بهبـود
کیفیـت آمـوزش و در رأس آن معلمـان مسـلکی به عنوان
مجریـان اوامـر آموزشـی باشـند و فراینـد تصمیمگیریها
بایـد بر اسـاس یک الگـوی مشـخص و هدفمند صورت
گیـرد .ضمـن اینکـه تعلیـم و تربیت مـا درحـال حاضر با
بسـیاری از جوامع تطبیق داشـته اسـت ،ولی برای رسیدن
بـه اهـداف متعالی سـازمان و رسـیدن بـه اسـتانداردهای
الزم نیـاز بـه بازبینـی و چارهاندیشـی دارد و ایـن بازبینـی
میبایسـت در سـطوح مختلـف نظـام آموزشـی و علمی
بـه خصـوص در بازنگـری خصوصیات مسـلکی معلمان
صـورت گیـرد .دیده شـود کـه خصوصیات معلـم در قرن
بیسـتویکم چیسـت؟ از آنجایـی که قرن بیسـتویکم،
قـرن اطالعـات ،ابتـکار و مهـارت و سـرعت اسـت،
ویژگیهـای معلـم مسـلکی در ایـن قـرن بایـد براسـاس
ایـن اصولباشـد.
الـف) اطالعـات :ویژگـی معلـم ،بـاال بـردن

اطالعـات و بـروز کـردن آن اسـت .در بحـث اطالعـات
(برنامـه  ICTفنـاوری اطالعـات) جایگاه ویـژهای دارد
کـه بـه آن میپردازیـم:
 .1آشـنایی بـا فنـاوری آموزشـی :بـرای کسـب
موفقیت در قرن بیسـتویکم ،معلمـان باید دانشآموزانی
تربیـت کننـد کـه یادگیرنـدگان مادامالعمـر باشـند و ایـن
میسـر نمیگـردد مگـر اینکـه فراینـد یادگیـری مبتنـی بر
انتقـال صرف دانـش تغییرپذیرد ،بنابراین معلمـان باید بر
اسـتفاده از کامپیوتـر و انترنـت و کاربرد آنهـا در تدریس
واقـف باشـند و شـاگردان را نیز بـه این امر ترغیـب کنند.
فنـاوری اطالعـات بـه مـا میآمـوزد آنچـه کـه تـا دیروز
درسـت بوده امروز ممکن اسـت نادرسـت و حتـی گ مراه
کننـده باشـد .بنابرایـن معلمان با اسـتفاده از ایـن تکنیک
بایـد معلمانـی محقـق و پژوهشگـر باشـند و شـاگردان
پرسـشگرای امـروز و پژوهشگـران فـردا تربیـت کننـد.
 .2آشـنایی بـا کیفیـت و اسـتانداردهای جهانـی
کار :معلمـان باید از کیفیت و اسـتانداردهای جهانی کار
آشـنایی کامـل داشـته باشـند تا مطابـق بـه نیازمندیهای
زمـان ،جامعـه و بـازارکار بتوانند شـاگردان خـود را تعلیم
و تربیـت کنند.
 .3بـاال بـردن اطالعـات عمومـی :معلـم قـرن
بیسـتویکم بایـد در همـهی زمینههـا اطالعـات خود را
بـاال ببـرد نه فقـط در رشـتهی موردنظـر و تدریـس خود،
چـرا که بسـیاری از علوم به هـم وابسـتهاند .اصطالحات
رایـج روز را بشناسـد ،امـور سیاسـی ،اقتصـادی و
اجتماعـی جامعـهی خـود را بدانـد و در نهایـت بـه علـم
روانشناسـی آگاه باشـد ،چرا کـه یک معلم قبـل از معلم
بـودن ،بایـد یـک روانشـناس آگاه و خبـره باشـد.
 .4تدریـس نویـن :اسـتفاده از روش تدریـس فعال
و بـهروز ،روشهــای تدریـس معلــم را ویژگـی خـاص
میبخشـد که عبارتنـد از :روش همیـاری ،روش تدریس
فعـال ،روش بـارش مغـزی ،روش ایفـای نقـش ،روش
نمایشـی ،روش بحـث گروهـی ،روش حـل مسـأله،
روش اسـتقرایی و روش اکتشـافی .تمـام ایـن روشهـا را
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میشناسـد و میدانـد کـه هـر یـک را در چه درسـی و در
چـه صنفـی بـه کار گیرد و بـه تعبیری تدریـس او مبتنی بر
اسـتانداردها اسـت و تدریـس براسـاس اسـتاندارد نوعی
بهبـود رونـد کار در تعلیـم و تربیـت اسـت.
 .5شـرکت در دورههـای ضمـن خدمـت :معلـم
همیشـه خـود بایـد در حـال فراگیـری علـم باشـد و
اطالعـات جدیـد و نو را بگیرد ،در طول کار خود همیشـه
یکسـان تدریـس نکنـد و نـکات را از جهـات مختلـف و
زوایـای متعـدد بیـان کنـد .الزمهی ایـن کار ،شـرکت در
دورههـای ضمـن خدمـت آمـوزش معلمـان اسـت.
 .6آشـنایی بـا اصـول روانشناسـی تربیتـی:
از آنجـایــی کـه معلــم در طــول تدریـس خــود نیـاز
بـه ارتبـاط مقابـل دارد ،بنابرایـن بایـد مخاطبـان خـود را
شناسـایی کنـد؛ بدانـد در چه شـرایطی زندگـی میکنند،
تـا حـدی از خانـواده آنهـا مطلع باشـد؛ در ایـن صورت
میتوانـد پیامهـای یاددهـی خـود را شـفاف منتقـل کند.
 .7داشـتن طـرح درس :معلـم بایـد زمـان تدریس
خـود را حسـاب کنـد ،کتـاب مـورد تدریـس را بـا طـرح
درس سـاالنه ،بودجهبنـدی کنـد و همچنـان طـرح درس
روزانـه داشـته باشـد و اطالعاتـی کافی و جامـع در بارهی
مراحـل و طـرح درسنویسـی داشـته باشـد ،ارزیابـی
تشـخیصی ،تکمیلـی و پایانـی را بدانـد و در مراحـل
تدریس خــود به کــار بندد .هــدفهای جــزئی ،کـلی
و رفــتاری را شناسایی کــند .حیطههای آموزشی(دانش،
درک و فهـم ،کاربـرد ،ترکیـب و قضـاوت) را بدانـد و در
طرحریـزی سـؤاالت و ارزیابیهـای مسـتمر خـود که در
طـرح سـاالنه خـود در نظرگرفتـه اسـت اعمـال نماید.
 ب) ابتـکار :دومیـن ویژگـی قـرن بیسـتویکم،
ابتـکاری بـودن آن اسـت ،بنابرایـن ،معلـم در ایـن زمـان
بایـد دارای ویژگیهـای زیـر باشـد:
 .1خالقیـت :معلـم قـرن بیسـتویکم خلاق
اسـت ،دسـت بـه شـیوههای جدیـد میزنـد و شـاگردان
را نیـز خلاق بـار مـیآورد؛ هـر انـدازه شـاگرد از نظـر
اطالعـات ،غنیتر باشـد ،انگیـزهی خالقیت کـه در نهاد
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وجـود دارد بـه فعلیت میرسـد و این صـورت نمیپذیرد
مگـر اینکـه معلـم خـودش ،آراسـته بـه صفـت خالقیت
با شد .
 .2ایجـاد دنیـای پرسـش در صنف :معلـم مبتکر
کسـی اسـت کـه همیشـه سـؤالی بـرای مطـرح کـردن در
صنـف داشـته باشـد و حـس کنجـکاوی شـاگردان را
تحریـک کنـد .آنـان را بـه فعالیـت و جنبـش وا دارد (در
ً
صنـف خسـته کننـده ،مرتبـا چشـم شـاگردان فقـط بـه
عقربههای سـاعت میباشـد) و عشـق بـه یادگیـری فنون
جدیـد را در آنهـا زنـده کنـد.
 .3ایجـاد دنیـای تخیـل در صنـف :معلـم مبتکـر
بـه تخیـل شـاگردان احتـرام میگـذارد .یـک انشـای نو یا
یـک نقاشـی غیرعادی را به مسـخره نمیگیـرد ،از جنبهی
خالقانـه و مبتکرانـه بـه آن مینگـرد ،زیرا تخیل اسـت که
خالقیـت و ابتـکار را به بـار میآورد.
 .4تـرس نداشـتن از شکسـت :معلـم مبتکـر در
بهکارگیـری مسـائل از هیچگونـه شکسـتی هـراس ندارد،
بلکـه قوی و اسـتوار میایسـتد ،طرحهای خلاق خود را
آزمایـش میکنـد و نتیجـه را میگیـرد و بـه همـه منعکس
میکنـد.
 .5خطرپذیـری :معلـم مبتکـر در راه خـود هرگونـه
خطـری را میپذیـرد ،اعم از خطـرات مالی یـا غیرمالی،
زیـرا بـه هدفش امیـدوار و معتقد اسـت.
 .6قـدرت تغییـر پیشفرضهـا :معلـم مبتکـر
پیشفرضهـای جدیـد ارائـه میدهـد و بـه یـک مسـأله
از زوایـای مختلـف مینگـرد ،پیشفرضهـای قدیمـی
بـرای او جالب نیسـتند ،میاندیشـد در ذهن خـود (چرا)
پـروری ذهنـی ایجـاد میکنـد و پیشفرضهـا را تغییـر
میدهـد ،تجربـه میکنـد ،میآزمایـد تـا باالخره روشـی
جدیـد و طرحـی نو درانـدازد.
 .7تشـخیص پیشنیازهـای شـاگردان :یکـی از
زمینههـای فعالیـت معلـم این اسـت کـه از کجا شـروع
کنـد و پیشنیـاز شـاگردان او چیسـت؟ نقطـهی شـروع
مبتکـر سـنتی و معمولـی نیسـت ،بهتریـن نقطهی شـروع

را بـه کار میبنـدد ،گاهـی با طرح سـؤالی نوین بـا آوردن
وسـیله یـا مـدل (نمونـهی کوچکـی از خانـه و عمـارت
کـه پیـش از شـروع سـاختمان از چـوب یـا مقـوا سـاخته
میشـود) سـؤال برانگیـز و....
 .8درمـان ناتوانیهـای یادگیـری :معلـم مبتکــر
شـاگــردان ناتوان را شناسـایی مـیکــند و به درمان آنها
میپـردازد .معلمـی کـه با یـک تعـداد شـاگردان خالق و
توانـا کار کنـد ،ابتـکار خاصـی شـاید نتوانـد در کار خود
بـه کار بنـدد ،امـا معلـم مبتکـر کسـی اسـت کـه بـا بـه
کاربـردن روشهـای جدید آموزشـی بـه شـاگردان ناتوان
کمـک کند.
  .9شـناخت تفاوتهـای فـردی :معلـم مبتکـر
بـه تفاوتهـای فـردی شـاگردان توجـه دارد؛ میدانـد بـه
هـر کـدام چـه مسـئولیتی بدهـد و در چـه زمینـهای آنها
را خلاق بـار آورد و اسـتعدادهای نهانـی آنـان را در چـه
رشـته تحصیلـی بارور سـازد.
ج) مهـارت و سـرعت :سـومین ممیـزهی قـرن
بیسـتویکم ،مهـارت و سـرعت اسـت کـه معلـم بایـد
دارای خصوصیـات زیـر در ایـن مقولـه باشـد:
 .1مهارتهـای فـردی :شـامل قـدرت طرحریزی
مـدل ذهنـی ،بـه کارگیـری اصـول منطقـی در تدریـس،
قـدرت تجزیـه و تحلیـل مسـائل قـدرت تصمیمگیـری.
  .2مهارتهای ارتباطی :مهارتهــای ارتباطـی معلـم
شـامل خــصوصیات :کـنــترول احساسـات فنبیـان،
بـه کاربـردن شـعر و امثـال آن در تدریـس و گزارشـدهی
صحیـح میباشـد.
  .3مهـارت درتدریـس :بیشـترین تأثیـر در اثـر
بخشـی کار معلمـان ،مهـارت در تدریـس و اطلاع از
دانـش تدریـس اسـت و ارتباطـی خـاص بیـن دورهـی
کارآمـوزی و عملکـرد معلمـان وجـود دارد ،معلـم قـرن
بیسـتویکم بایـد بـا فنـون جدیـد تدریـس آشـنا باشـد و
آنهـا را در تدریـس خـود بـه کار گیـرد.
  .4اسـتفاده از وسـایل کمـک آموزشـی
(تکنولـوژی آموزشـی) :یکـی از مقولههایـی کـه بـه

مهـارت و سـرعت تدریـس معلـم کمـک میکند بـه کار
بـردن وسـایل کمـک آموزشـی در امـر تدریس اسـت ،به
ویـژه در مقطـع ابتدایـی.
 .5مهـارت تفکـر انتزاعـی :معلمانـی کـه تفکـر
انتزاعـی باالیــی دارنـد میتواننـد بـا طـرز دیـد متفـاوت
بـه یـک مسـأله یـا مشـکل بنگرنـد (از دیـد خودشـان،
شـاگردان ،مشـاوران ،مدیـران ،اولیـاء و  )...بنابرایـن
میتواننـد راهحلهـای متفاوتـی ارایـه دهنـد و دربـارهی
مزایـا و معایـب هـر برنامـه فکـر کـرده و بهتریـن راه را
انتخـاب کننـد و اگـر نتایـج پیشبینـی شـده ،تحقـق
نیابـد مشـتاقاند کـه برنامـه را تغییـر دهنـد .در هنـگام
برنامهریـزی مشـکالت اضافـی را میتوانند حـدس بزنند
و قبـل از اینکـه مشـکل روی دهـد بهطـور منظـم و
اصولـی پیشـگیریهایی را تـدارک ببیننـد ،مهـارت تفکـر
انتزاعـی باعث میشـود معلمـان در امر یاددهـی موفقتر
باشـند.
 .6مهـارت تجزیه و تحلیل مسـائل :ایـن معلمان
سـطح تفکـر انتزاعـی فوقالعـاده باالیـی دارنـد .در
حـوزهی کالمـی از هـوش زیـادی برخوردارانـد ،سرشـار
از اندیشههــای عالیانـد .دربـارهی موضوعـات گوناگون
بـه روشـنی بحـث میکنند ،میداننـد انجام چـه کارهایی
ضـروری و انجـام چـه کارهایـی غیرضروری اسـت.
نکتـه قابـل ذکـر ایـن اسـت کـه هـر چنـد در قـرن
بیسـتویکم تحـوالت جهانـی و واژهی سـرعت
اطالعـات ،ابتـکارات ،مفاهیـم کلیـدی و خـاص
میباشـند ،امـا ویژگیهـای معلـم در فرهنـگ دینـی مـا
همیشـه جـای خـود را دارد کـه در کنار ویژگیهـای قبلی
اهمیـت فـراوان و به سـزایی دارد؛ چرا که هـدف از تعلیم
و تربیـت فراگیـران تنهـا در زمینـهی علـم نیسـت ،بلکـه
تعلیـم و تربیت دینی و رشـد خصوصیات اخالقی بسـیار
مهـم اسـت کـه در این جـا بـه ویژگیهای اخالقـی معلم
در قـرن بیسـتویکم اشـاره میکنیـم.
د) خصوصیـات اخالقی :چهارمیـن ویژگی معلم
قـرن بیسـتویکم ،آگاه بـودن از خصوصیـات اخالقـی
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افـراد جامعـه اسـت ،بنابـرآن ،معلـم در ایـن زمـان بایـد
دارای ویژگیهـای زیـر باشـد:
 .1مراعات آداب و رسـوم اجتماعی :بسـیاری از
سعـادتهـای اجـتمـاعـی مرهـون ادب و مراعات آداب
و رسـوم اجتماعـی اسـت و بـه بهانـهی پیشـرفت علـم،
تحـوالت و جهانـی شـدن ،نباید معلم کـه الگوی اخالق
بـرای شـاگردان خود اسـت آداب و رسـوم اجتماعی خود
را کنـار بگـذارد ،حصارهـا را بشـکند و حریـم عفـت و
پاکدامنـی جامعـه را کنـار نهد.
 .2نشـاط و شـادابی :معلـم بایـد بـه هنـگام ورود
بـه صنـف ،مشـکالت زندگـی خـود را کـه ناشـی از
تغییـر و تحـوالت جامعـه ماننـد :گرانـی ،بیماریهـا
و  ...را کنارگـذارد و بـا روحیـهی شـاداب و پـر نشـاط
بـه صنـف بـرود (هوشـیار .)1386،اگـر بینشـاطی،
کسـلی ،افسـردگی بـر او غلبـه کنـد موجـب انتقـال بـه
شـاگردان میشـود .هوشـیار ( )1386از قول نیچه اضافه
میکنـد «:هیـچ کاری کـه در آن روحیـهی شـاد نقـش
نداشـته باشـد پیـش نمـیرود» (ص .)9
 .3آراسـتگی ظاهـر :هـر چند در قرن بیسـتویکم
سـرعت اهمیت ویـژهای دارد و زمـان و فرصت به حداقل
میرسـد امـا معلـم بایـد فرصـت رسـیدن بـه ظاهـر را به
خـود بدهد و بـا ظاهری آراسـته وارد صنف شـود.
 رسـول اکـرم (ص) قبـل از خـروج از منـزل ،مقابـل
آیینـه میرفتـه و ظاهـر خـود را مرتب میکرده اسـت و در
جـواب ایـن سـؤال که چـرا تا ایـن انـدازه به ایـن موضوع
اهمیـت میدهنـد؛ میفرمـود« :نمیخواهـم باعـث
غیبـت مـردم شـوم» .معلم باید از رسـول اکـرم (ص) که
الگـو و اسـوه اخلاق اسـت درس بیاموزند.
 .4سـعهیصدر :اگـر معلـم در عصـر تحـوالت و
تغییـرات رفتارهایـی خـاص از شـاگردان خـود دیـد بایـد
بـا سـع هیصدر بـا آن برخـورد کنـد ،دریـا دل باشـد و
توانایی پشـت سرگذاشـتن هیجانهای ناشـی از پیشرفت
در شـاگردان خـود را داشـته باشـد ،زیـرا با سـع هیصدر،
بسـیاری از مشـکالت حـل میشـود «رب اشـرح لـی
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صـدری ...ویسـرلی امـری» (قرآنکریم ،سـوره طـه ،آیه
 .)25بـا سـعهیصدر میتـوان اسـتعداد درونـی فراگیران
را شـناخت و آنهـا را شـکوفا کـرد.
 .5اخلاص :بارزتریـن ویژگـی معلـم در عصـر
شـکوفایی علـم ،اخالص اسـت .مکتـب ،درس ،صنف،
رفتـار ،گفتـار همـه بایـد بـوی اخلاص بدهـد .اگـر بـه
دنبـال آموزشهـای جدیـد و تکنیکهـای جهانـی اسـت
نبایـد بـه خاطـر ریـا و بـهرخ کشـیدن خـود و خودنمایی
باشـد ،بلکـه باید اخالص درکار داشـته باشـد و تنها خود
را نبینـد بلکـه هدفش پیشـرفت جامعـه و تعالی آن باشـد
و اگـر اکسـیر اخلاص در کار معلـم نباشـد هـر چند در
زمینـهی علمـی -معلمـی موفـق باشـد ،ارزش معنـوی
نخواهد داشـت.
 .6قائل شـدن شـخصیت به دیگـران :معلم موفق
در قـرن بیسـتویکم ،کسـی اسـت کـه علاوه بـر اینکه
خـود متشـخص اسـت برای دیگـران اعـم از شـاگردان یا
همـکاران ارزش و شـخصیت قایـل اسـت و بـا سـخنان
کنایهآمیـز نبایـد دیگـران را برنجانـد ،بلکه بایـد راهنمای
دیگـران در راهیابی به موفقیتها باشـد؛ دیگـران را تحقیر
و در جمـع سـرزنش نکــند ،زیـرا باعث عـقــده و کــینه
در وجــود شـخص میشـود و آتـش انتقـام را شـعلهور
میسـازد.
 .7تعهـد در کار :اگـر معلـم هـمگام بـا جامعـه
پیشـرفت کـرد و بـر تمامـی زوایـای علـوم و فنـون جدید
دسـت یافـت ،امـا در کارش بـه خصلـت تعهـد آراسـته
نگشـت ،جـز زیـان و خسـران بـرای جامعـهاش ارمغـان
دیگـری نخواهـد داشـت .تعهـد کاری موجـب درسـت
اسـتفاده کـردن از اطالعـات علمـی میشـود ،راه بـه
کارگیـری صحیـح آنهـا را به معلم نشـان میدهـد وگرنه
علـم در خدمـت نسلکشـی و تباهـی جوامـع میشـود.
 .8تقـوا :ویژگـی اولیـه و مسـلم بـرای قـرن
بیسـتویکم ،تقـوا اسـت .اگـر معلـم آراسـته بـه خوی و
خصلـت تقوا نباشـد ،نسـلی کـه تحت تعلیـم و تربیت او
میباشـند عـاری از ایـن صفـت خواهنـد بود و کسـی که

تقوا نداشـته باشـد تحـت تأثیـر فرهنگهای مخـرب قرار
خواهـد گرفـت و پدیـده تهاجـم فرهنگـی را بـا اسـتقبال
خواهـد پذیرفـت و یـا اینکـه دچـار غـرور علمـی کاذب
میگـردد.
 .9وظیفهشناسـی :معلـم قرن بیسـتویکم ،دارای
خصلـت وظیفهشناسـی اسـت .از زیـر بـار مسـئولیت به
بهانههـای مختلـف نمیگریـزد ،تأخیـر در کار نـدارد ،در
صنـف درسـیاش وقـت را ضایـع نمیکند؛ کـمکاری در
برنامـهاش مفهـوم ندارد و حتـی گاهی بیشـتر از وظیفهی
سـپرده شـده کار میکنـد .فقـط بـه کار از جنبـهی مالـی
و سـود مـادی نمینگـرد و در حیـن انجـام وظیفـهاش
چشمداشـت بـه تعریـف ،تمجیـد یـا پـاداش و تشـویق
خاص نـدارد.
 .10رفعـت و مهربانـی :معلم قرن بیستویکـــم
مهـــربان اسـت و با این صــفت کـودکــان و نونهاالن را
بـه خـود جـذب میکنـد ،پرخاشـگر ،تندخـو و عصبانی
نیسـت ،زمینـه را بـرای هرگونـه پرسـش فراهـم میکنـد،
اجـازه میدهـد بـه راحتـی شـاگردان بـا او گفتگـو و
مشـکالت درسـی یـا غیردرسـی خـود را بازگـو کننـد.
 .11نگـرش و بینـش صحیـح :معلـم قـرن
بیسـتویکم ،نگرشـی درسـت و مثبـت از مسـائل دارد.
مسـائل جدیـد و نوآوریهـا را بـا دیـد مثبـت مینگـرد تا
روحیـهی همـکاری را در شـاگرد تقویـت کند ،نـه اینکه
کاسـتیهای او را بـه رخاش بکشـد ،در تجزیـه و تحلیـل
ایـن نوآوریهـا قـوی و قدرتمنـد اسـت و آنهـا را مغتنـم
میشـمارد و بـه خوبـی اسـتفاده میکنـد.
 .12تقـدم منافـع جامعـه نسـبت بـه منافـع
خـود :معلـم قـرن بیسـتویکم سـعی میکنـد تـا منافع
جامعـه را نسـبت بـه منافع شـخصی خـود ترجیـح داده،
وظایـف خویـش را برمبنـای آن برنامهریـزی و اجـرا کند
(هوشـیار.)1386،

اداره صنف درسی

چگونگـی اداره صنـف و روش تدریـس معلـم منبـع

مهمـی بـرای قضـاوت دربـاره تواناییهـا و ارزشهـای
شـغلی اوسـت .علت این امر آن اسـت کـه ادارهی صنف
و تدریـس در تعلیـم و تربیـت بسـیار حائز اهمیت اسـت
و از گذشـته دور به عنوان یکی ازمسـئولیتهای حسـاس
معلـم بـه حسـاب آمـده اسـت .مهارتهـای اداره صنف
و چگونگـی تدریـس معلـم ،بـر رفتـار ،احسـاس ،تفکـر
و یادگیریهـای شـاگردان تاثیـر اساسـی میگـذارد و کار
معلـم از ایـن طریـق نیـز ارزیابـی میشـود .تحقیقـات
نشـان میدهـد کـه نـه فقـط شـاگردان و والدیـن بلکـه
مدیـران و دیگـر کسـانی کـه بـا محیـط آموزشـی سـر
و کار دارنـد از نحـوهی اداره صنـف و تدریـس معلـم
تاثیـر میپذیرنـد ،بلکـه صنـفداری و تدریـس معلـم
در خودپنـداری شـغلی و رضایـت از کار وی تاثیـر
میگذارد(لطـف آبـادی.)1393،

خصوصیـات معلمان خـوب از دیدگاههای
مختلف

بازتـاب نگرشهـای معلمـان :پـی بردن بـه ارزش و
اهمیـت خـوب ،مقایسـهی نگرشهـای آنـان بـا یکدیگر
اسـت .در سـال  1960تعـدادی عکـس و تصویـر در
موقعیتهـای گوناگـون بـه گـروه بزرگـی از معلمـان داده
شـد تـا احسـاس و نگرشهـای خـود را در قالـب یـک
داسـتان دربـارهی آنهـا بنویسـند .سـپس بـه تجزیـه و
تحلیـل داسـتانها پرداختنـد و ویژگیهـای مربـوط بـه
شـخصیت آنـان را آشـکار نمودنـد.
پژوهشگـران از سـوی دیگر ،از هر یک از شـاگردان
ایـن معلمـان خواسـتند تـا احسـاس و اندیشـهی خـود
را نسـبت بـه معلمانشـان در پرسـشنامهای منعکـس
نماینـد .سـرانجام پـس از بررسـی نتایـج پرسـشنامهها
عنوانهـای «خـوب» و « ضعیـف» بـرای معلمـان تعیین
گردید.
بارزتریـن تفاوتهایـی کـه در مقایسـهی ایـن دو
دسـته از معلمـان بـه دسـت آمـد ایـن بـود کـه معلمـان
برجسـته موفقیـت را فقـط از راه کار و کوشـش و فداکاری
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ممکـن میدانسـتند ،در صورتـی کـه معلمـان ضعیـف و
بیعالقـه آنرا امـری اتفاقـی میپنداشـتند .بـه سـخن
دیگـر ،معلمـان خـوب اختیـار و قـدرت را ناشـی از
خـود میدانسـتند؛ در صورتـی کـه معلمـان ضعیـف
آنرا پدیـدهای بیرونـی فکـر میکردنـد .بـر همیـن قیاس،
معلمـان خـوب معتقـد بودنـد کـه از راه تالش و کوشـش
شـخصی میتواننـد بـر ناکامیهـا و شکستهایشـان
پیـروز گردنـد؛ حـال آنکـه معلمـان ضعیف شکسـت را
بـه عوامـل بیرونـی یـا غیـر خـود نسـبت میدادنـد و از
ایـن بابـت خود را مسـئول نمیدانسـتند .معلــمان خوب
زندگــی را رفتار و کرداری مسـئوالنه و اخالقــی تلــقی
مـیکــردند ،در صورتـی کـه معلمـان ضعیـف آ نرا بـه
مصونیـت از تنبیه و ناخوشـایندیها محدود میسـاختند.
سـرانجام آنکـه معلمان خوب بـا دیدی مثبت بـه دیگران
مینگریسـتند ،حـال آنکـه معلمـان ضعیـف دیگـران را
عقـدهای ،بیگذشـت و نامهربـان معرفـی میکردنـد.
در ایـن بررسـیها معلـوم گردید که تعهد مسـئولیت
و اعتمـاد بـه دیگـران ،نـه تنهـا از ویژگیهـای برجسـتهی
معلمـان خـوب ،بلکـه از شـاخصهای مهـم ،ارزنـده و
قابـل احتـرام هـر انسـانی بـه شـمار میآید.
موضـع اختیـار و قـدرت :از بررسـیهای دو تـن از
روانشناسـان )1963(and, Ryans)1962(Burkard
چنیـن بـر میآیـد کـه معلمـان خـوب خـود را در
شکسـتها و پیروزیهـا مسـئول میدانسـتند و احسـاس
میکردنـد که خـود وظیفه دارنـد به حل مسـائل بپردازند.
مفهـوم موضـع اختیـار و قـدرت ()Locus of Control
نیـز بـه همیـن امر بسـتگی دارد .کسـی که موضـع اختیار
و قـدرت را درونـی بدانـد خـود را مسـئول شکسـتها
و پیروزیهـا میدانـد ،امـا اگـر آ نرا بیرونـی بدانـد
پیشآمدهـا و رخدادهـا را بـه دیگـران نسـبت میدهـد.
پژوهشهـای دیگـری هم کـه در مکاتـب ابتدایـی انجام
شـده ایـن نظـر را تأییـد میکنـد.
تحلیـل تعامل :بررسـی دیگری به نـام تحلیل تعامل
( )1976,Brophy and Evertsonیـا تأثیـر متقابـل که
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دربـارهی تدریـس از طریـق مشـاهده انجـام شـده ،رفتار
معلمـان را در مـوارد مختلـف بـه دو دسـتهی مسـتقیم و
غیرمسـتقیم مشـخص نمود اسـت:
الف) معلم در رفتار غیرمستقیم:
 .1احساس شاگردان را میپذیرد،
 .2تحسین و تشویق میکند،
 .3به نظر و اندیشهی شاگرد توجه دارد،
 .4از شاگرد میخواهد به پرسش او پاسخ دهد.
ب) در رفتار مستقیم:
 .1به سخنرانی میپردازد،
 .2راهنمایی میکند،
 .3قـدرت انتقـاد یـا توجیـه شـاگردان را تقویـت
میکنـد .
معلـم ،همچنیـن ممکن اسـت مـوارد دیگـری را که
در ایـن طبقهبندیها نیسـت مطرح سـازد ،ماننـد« :اجازه
دادن بـه شـاگرد بـرای پاسـخ گفتـن بـه یـک پرسـش»،
«مقابلـهی کالمـی شـاگردان بـا یکدیگر» و یـا «حکمت
در اظهارنظرهـا».
ایـن بررســی نشـان داده اسـت کـه تــدریس بـه
صورت تعامــل و داد و سـتد غیرمسـتقیم نتیجهی بهتر و
ارزندهتـری در برداشـته ،بهویـژه عالقـهی شـاگردان را بـه
درس و بهداشـت روانـی بیشـتر تأمیـن کـرده اسـت.
توجـه به اندیشـیدن :یکی از نقشهـای مهم معلمان
وا داشـتن شـاگردان به درسـت و منطقی اندیشیدن است.
در یکـی از بررسـیها کـه توسـط (,Taba and Elzy
 )1964انجام شـد ،مشـخص گردید کـه معلمان خوب،
پایـهی تدریـس خـود را بـر اصـل شـناخت و اندیشـه و
اسـتدالل منطقـی بنـا مینهنـد و صـرف بـه انـتـقــال
یـک رشـته معلومـات اکـتــفا نمیکننـد .آنچـه از نظـر
آنـان اهمیـت دارد پـرورش اندیشـهی درسـت اسـت.
بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف همـواره میکوشـند بـا
طـرح پرسـشهایی بـر اسـاس توجـه و اندیشـهی ژرف و
فراگیـر سـطح و افـق فکری آنـان را گسـترش دهند .روش
سـقراطی یکـی از مؤثرترین شـیوهها در اجـرای این روش

اسـت .گفتگـوی زیـر ،یکـی از آن نمونههاسـت.
 شـاگرد :خداپرسـتی یعنـی چـه؟ و چـه محاسـنی
دارد.
 معلـم :خداپرسـتی ضامـن سلامت جامعـه و افراد
است.
 شاگرد :مقصود چیست؟
 معلم :خدا مردم خوب و خیرخواه را دوست دارد.
 شـاگرد :سلامت مـردم و جامعـه چگونـه حاصـل
میشـود؟
 معلـم :معلـوم اسـت ،وقتـی مردم بـه خـدای یگانه
اعتقـاد داشـته باشـند بـرای جلـب رضایـت او بـه اعمال
نیـک میپردازنـد و مـردم پاکسـیرت جامعـهی سـالم
بهوجـود مـیآورد .وانگهـی ،وقتـی مـردم بـا قـدرت
بیچـون و چرایـی چون خدا ارتباط داشـته باشـند آرامش
خیـال و سلامت روانـی پیـدا میکننـد.
اثـر اضطـراب :اضطـراب معلمـان بهوسـیلهی
پرسـشنامههای خاصـیسـنجنده میشـود .آزمونهـای
ً
انجـام گرفتـه نشـان دادهانـد کـه اضطـراب معلمـان غالبا
در شـاگردان نیـز بازتـاب پیدا میکنـد .البته بایـد در نظر
داشـت کـه محیـط اجتماعـی و جـو سـازمانی مکتـب
هـم ممکن اسـت موجب اضطـراب معلمان و شـاگردان
شو د .
از بررسـیهای پژوهشـی چنیـن برمیآیـد کـه
اضطـراب معلمـان بـا رفتـار شـاگردان ارتبـاط دارد.
ً
معمـوال معلمانـی کـه دارای اضطـراب هسـتند بیشـتر بـا
رویدادهـای ناگوار ،مسـائل مکتب و رفتارهای شـاگردان
سـر و کار دارنـد .معلمانـی کـه از رفتار شـاگردان نگرانی
دارنـد نمـره دادن را وسـیلهی تهدیـد قـرار میدهنـد.
اضطـراب بیش از حد شـاگردان عالوه بـر جلوگیری
از پیشـرفتهای تحصیلـی آنان امر تدریـس را برای معلم
نیـز دشـوار و ناگـوار میکنـد .اگـر از شـدت اضطـراب
کاسـته شـود وضـع آمـوزش و پیشـرفت شـاگردان بهتـر
میشـود .پژوهشهـای گوناگون نشـان داده کـه اضطراب
معلـم را از راههـای زیـر میتـوان از بیـن برد:

 الف) آشنا کردن معلم با فنون آموزشی مؤثر.
 ب ) معطـوف سـاختن توجـه معلـم از موضـوع
درس بـه نگرانیهـای شـاگرد.
 ج ) یافتن راهحل و درمان مسائل موجود.
مهرجویـی و همنوایـی :مهرجویـی هنگامـی
سـودمند اسـت کـه فـرد بکوشـد بـه عنـوان یـک انسـان
دوستداشـتنی مهـر و محبـت دیگـران را بـه خـود جلب
نمایـد و همنوایـی بـه کسـی نسـبت داده میشـود کـه
بـدون توجـه بـه وضـع مالی ،نـژادی یـا هوش و اسـتعداد
افـراد ،موجودیـت آنان را بـه عنوان یک انسـان بپذیرد و به
نظـر و عقیـدهی آنـان احتـرام بگذارنـد.
پژوهشهایـی کـه در زمینـهی ایـن صفـات انجـام
گرفتـه نتایـج متضـادی را نشـان دادهانـد .یکـی از
بررسـیها معلوم داشـته اسـت که ویژگیهـای مهرجویی
و همنوایـی از صفـات بـارز معلمـان خـوب بودهانـد.
امـا بعضـی از تحقیقـات دیگـر ،مشـخص سـاختهاند
کـه پیشـرفتهای تحصیلـی شـاگردان بـا معلمانـی کـه
مهرجویـی و همنوایـی کمتـری داشـتهاند موفقیتآمیزتـر
بـوده اسـت.
پژوهشهـای دیگـری نیز نشـان داده معلمانی که در
مهرجویـی و همنوایـی شـاگردان راه افـراط در پیش گرفته
بودنـد بسـیار ناموفـق بودند و صنفشـان آشـفته ،شـلوغ
و سرسـامآور بـوده و بـرای آرام کـردن چنیـن صنفهایـی
چـارهای جز تنبیـه و ایجاد انضباط شـدید نداشـتند.
نتیجـهی پژوهشهـای مختلـف ثابـت کـرده کـه
مهرجویـی و همنوایـی ،اگـر بـدون پیشبینـی و کنتـرول
الزم بـه کار رونـد دارای پیامدهـای بیسـرانجام خواهند
بـود .از سـوی دیگـر ،بیمهری و ناسـازگاری با شـاگردان
هـم اثـر نامطلـوب فشـار و اختنـاق و هـم هـرج و مـرج
ناشـی از رهاسـازی آنـان را دو چنـدان خواهـد نمـود.
هوشـیاری :در سـال  1950بررسـیهایی در مـورد
اختاللهـا و آشـوبهایی که شـاگردان در صنف بهوجود
میآوردنـد ،انجـام گرفـت .پژوهشگـران میخواسـتند
بداننـد معلمـان موفـق در مقایسـه بـا معلمـان ضعیف و
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ناموفـق چگونـه بـه حل مسـائل خـود میپرداختنـد و چه
روشهایـی را بـرای جلوگیـری از نابسـامانی و آشـوب در
صنـف خـود بـه کار میبرند .در این بررسـیها مشـاهده
شـد معلمانــی کـه بـرای سـاکت کـردن شـاگردان دارای
لحـن تنـد و خــنثی بودنـد بـه ایـن اختاللهـا بیشـتر
دامـن زدنـد ،امـا آنهایـی کـه چنین لحنـی نداشـتند و با
بیانـی روشـن دیدگاههـا و چشمداشـتهای خـود را ابراز
میداشـتند بهتـر بـه ایجـاد نظـم و فعالیتهـای درسـی
شـاگردان توفیـق مییافتنـد.
پژوهشگـران همچنیـن از مشـاهدهی صنفهایـی
کـه خوب یـا بد اداره شـده بودنـد نتیجه گرفتنـد معلمانی
کـه توانسـته بودنـد مسـائل و مشـکالت شـاگردان را در
صنـف پیشبینـی نماینـد و بـا تسـلط کامـل هرگونـه
فعالیتـی را زیرنظـر بگیرنـد بهتـر از دیگـران میتوانسـتند
هـر نـوع اختلال و آشـوبی را مهـار کننـد و از بـروز آن
جلوگیـری نماینـد (پارسـا.)1385،

انضباط سالم

هـدف انضبـاط کمـک بـه دانشآمـوزان در جهـت
ً
ایجـاد یـک نظـام درونی اسـت تـا نهایتـا بتواننـد کارکرد
مسـئوالنهای بـرای خـود داشـته باشـند.
انضبـاط بـر سـه نـوع  :انضبـاط اسـتبدادی کـه
قاطعیـت دارد ،ولـی مبتنـی بـر احتـرام نیسـت؛ انضبـاط
سـهلانگارانه بـر پایـه احتـرام میباشـد ،ولـی در آن از
قاطعیـت خبـری نیسـت؛ انضبـاط سـالم مسـتلزم توازن
الزم بیـن قاطعیـت و احتـرام اسـت ،یعنی فرایندی اسـت
کـه تصمیمگیـری بـر اسـاس قانـون صـورت میگیـرد
و قوانیـن ،همیـاری ،مسـئولیت و احتـرام را بـه مراجـع
ن اسـت
میآمـوزد .یکـی از ویژگیهـای معلمان موفق ای 
کـه از طریـق انضبـاط سـالم در مواجهـه بـا بدرفتـاری
دانشآمـوزان امـر و نهی نمیکننـد ،بلکه از طریـق فرایند
حـل مسـئله راهنمایـی میکننـد (باغمالیـی.)1388،

ارزیابی معلم از تدریس خود

اگر شـما داوطلب کار آموزشـی هسـتید ،خـواه برای
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یـک صنـف یـا یـک شـاگرد تدریـس میکنیـد و خـواه
بـا آموزشهـای خـود گروهـی از شـاگردان را رهبـری
مینماییـد ،در صورتی کـه از کار خود احسـاس رضایت
نمیکنیـد راههـای مختلفـی وجـود دارد کـه میتوانیـد
ضعـف را بـه قـدرت تبدیـل کنیـد .در واقع نخسـتین گام
بـه دسـت آوردن اطالعـات درسـت از وضـع تدریـس
خودتان اسـت کـه برای آن دو راه اصلـی وجود دارد .یکی
بـه وسـیلهی مشـاهده و داوری کارشناسـان یـا معلمان با
تجربـه و دیگـری اظهارنظـر شـاگردانی کـه به آنـان درس
میدهیـد .وقتـی بدانیـد کـه در کار تدریـس دارای چـه
کاسـتیهایی هسـتید ،آن وقـت میتوانیـد بـه رفـع آنهـا
بپردازیـد و پـس از اصلاح آنها دوبـاره تدریـس خود را
آغـاز کنیـد و از نظـر و راهنماییهـای کارشناسـان یـاری
بخواهید.
گام دیگـر ،بـرای پـی بـردن بـه چگونگـی تدریـس
خـود ،چنانکـه یـادآور شـدیم ،نظرخواهی از شـاگردانی
اسـت کـه در صنـف شـما میآموزنـد .بـرای ایـن منظور
پرسـشنامههایی را تهیـه کنیـد کـه ناظـر بـه جنبههـای
مختلـف تدریـس باشـد ،سـپس آنهـا را در اختیـار
شـاگردان قـرار دهیـد و از آنـان بخواهیـد کـه صادقانـه و
منصفانـه در مـورد نحـوهی تدریس شـما اظهارنظر کنند.
در پایـان پرسـشنامه جایـی را باز بگذارید تـا موردی که
در پرسـشنامه پیشبینی نشـده شـاگردان اضافـه نمایند.
وقتـی نقطههـای ضعـف شـما در تدریس مشـخص
گردیـد بایـد ترتیـب درس جدیـدی را بدهیـد و کوشـش
کنیـد و ببینیـد واکنـش شـاگردان در مورد تدریـس جدید
شـما چگونـه اسـت .البتـه اگـر یک کارشـناس آموزشـی
پـس از پایـان درس نکتههای الزم را به شـما یادآور شـود
بهتـر خواهـد بود.
یکـی از شـرایط الزم بـرای هر معلم شایسـته ،معتقد
بـودن به سـیمای محبوب و موفق خویشـتن اسـت؛ بدین
معنـا کـه او خود را معلمی کامیاب و شایسـتهی احـتــرام
بدانـد .اگــر در حیـن اجـرای برنامـهی جدیـد مالحظـه
گردید که واکنش شـاگردان نسـبت به درس شـما مسـاعد
اسـت ،بیشـک ایـن امـر یـک تقویـت مثبـت به شـمار

میآیـد و موجـب تشـویق بیشـتر شـما میگردد.
پـس از چندیـن بـار کوشـش بـرای دسـتیافتن بـه
تدریـس بهتـر دوبـاره پرسـشنامهی ارزیابـی را میـان
شـاگردان خـود توزیـع کنیـد و در صورتی کـه امکانپذیر
باشـد از کارشـناس آموزشـی بخواهیـد بـرای نظـارت
در صنـف شـما حضـور یابـد و نتیجـهی کار خـود را بـا
دفعـهی پیـش مقایسـه نماییـد.
بـه اعتقـاد کارشناسـان تربیتی معلمی کـه میخواهد
کیفیـت تدریـس خـود را بـاال ببـرد ،بایـد به پرسـشهای
زیر توجـه نمایید:
 آیـا شـاگردان مـن میداننـد کـه بـه همـهی آنـان بـه
طـور یکسـان و بیهیچگونـه تبعیضـی عالقـه دارم؟
 چـه مـدت از وقـت خـود را صـرف فعالیتهـای
آموزشـی میکنـم؟
 چنـد درصـد از شـاگردان بـه پرسـشهای مـن
پاسـخهای درسـت میدهنـد؟

 آیـا بعضی از شـاگردان نیـاز به کمک بیشـتری دارند
و از من چه کمکی سـاخته اسـت؟
 چـه مقـدار وقت خـود را صرف هر یک از شـاگردان
میکنم ؟
 پیشـرفت شـاگردان من در مقایسه با شـاگردان دیگر
چگونه است؟
 آیـا شـاگردان در اوقـات فراغـت بـه گونـهای مؤثـر
فعالیـت میکننـد؟
 چـه مقـدار از وقـت خـود را صـرف وظایـف روزانه
میکننـد؟
 آزمونهـای درسـی چـه مقـدار از وقـت آنـان را
میگیـرد ؟
 درکدام زمینهی درسی کمبود دارند؟
 شـاگردان بـرای آموختـن چـه روشـی را بیشـتر
میپسـند ند ؟
آیا شـاگردانی در صنف هسـتند که هرگز اظهارنظری
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نمیکنند؟ (پارسا.)1385،

عوامل مؤثرتدریس

تدریـس امـر سـادهای نیسـت ،معلـم در تدریـس با
متغییرهـای متفاوتـی سـر و کار دارد .او سـعی میکنـد با
دسـتکاری و کنتـرول متغییرهـای مختلـف ،وضعیتـی
بهوجـود آورد کـه یادگیـری حاصـل شـود .شـناخت و
کنتـرول همـهی عوامـل و متغییرهـای دخیـل کار آسـانی
نیسـت و شـاید بتـوان گفـت غیرممکـن اسـت .بـدون
شـک ،در ایجـاد محیـط یادگیـری عواملـی همچـون
ویژگیهـای معلـم و شـاگرد ،سـاخت نظـام آموزشـی،
محتـوای آموزشـی و دههـا متغییـر دیگـر میتوانـد مؤثـر
باشـد .بدیهـی اسـت کـه معلـم نمیتواند همـهی عوامل
مذکـور را تحـت کنتـرول درآورد .ممکـن اسـت سـؤال
شـود اگـر کنتـرول همـهی عوامـل مذکـور امکانپذیـر
نباشـد ،معلـم چگونـه میتوانـد شـرایط مطلـوب را بـا
توجـه بـه دخالـت متغییرهـای متعـدد و غیرقابـل کنترول
بهوجـود آورد .در پاسـخ بـه چنیـن سـؤالی بایـد گفـت:
درسـت اسـت کـه معلـم نمیتوانـد همـهی متغییرهـای
دخیـل را کنتـرول کنـد ،امـا شـناختن چنین عواملـی او را
قـادر خواهد سـاخت که در تنظیـم فعالیتهـای تدریس
تصمیـم آگاهانـه بگیرد .اگـر معلم از نظریههـای تدریس
ـ یادگیـری شـناخت دقیـق و علمی داشـته باشـد ،قویتر
و دقیقتـر میتوانـد در ایجـاد وضعیت مطلـوب یادگیری
فعالیـت کنـد .بدیـن لحـاظ ،در ایـن قسـمت از بحـث
بـه تحلیـل بعضـی از عوامـل مهـم و مؤثـر در تدریـس
خواهیـم پرداخـت (شـعبانی)1386،
اول ـ خصوصیات شخصیتی و علمی معلم
معلمـان سـالم و موفـق ،افـراد مـردم سـاالراند ،لذا
شـاگردان خود را توانمند میسـازند .منظور از توانمندی،
توانـا کـردن یـا اثربخـش کـردن یـا قدرتمنـد کـردن
شـاگردان اسـت .معلمـان سـالم بهوسـیله فرصتهـای
کـه در اختیـار دانشآمـوزان قـرار میدهند تا خودشـان را
بهصـورت تکتـک بیـان کننـد ،موجـب توانمنـدی آنها
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میشـوند (باغمالیـی.)1388،
 اساسـیترین عامـل بـرای ایجـاد موقعیـت مطلوب
در تحقـق اهـداف آموزشـی ،معلـم اسـت .اوسـت کـه
میتوانـد حتـی نقـص کتابهـای درسـی و کمبـود
امکانـات آموزشـی را جبـران کنـد یـا برعکـس ،بهتریـن
موقعیـت و موضـوع تدریـس را بـا عـدم توانایـی در
ایجـاد ارتبـاط عاطفـی مطلـوب بـه محیطـی غیرفعـال
و غــیرجذاب تبدیـل کــند .در جــریان تدریـس ،تنهـا
تجـارب و دیدگــاههای علــمی معلــم نیسـت کـه مؤثر
واقـع میشـود ،بلکه کل شـخصیت اوسـت کـه در ایجاد
شـرایط یادگیـری و تغییر و تحول شـاگرد تأثیـر میگذارد.
دیـدگاه معلـم و فلسـفهای کـه بـه آن اعتقـاد دارد ،در
چگونگـی کار او تأثیـر زیـادی میگـذارد ،به طــوری که
او را از حـالــت شخــصی کـه فقـط در تدریـس مهارت
دارد خـارج میکنـد و بـه صورت انسـان اندیشـمندی در
مـیآورد کـه مسـئولیت بـزرگ تربیـت انسـانها برعهـده
اوسـت .بر شـمردن ویژگیهـای معلم کار چندان آسـانی
نیسـت؛ زیرا جوامـع مختلف بـا فلسـفهها و نگرشهای
مختلـف ،انتظـارات متفاوتـی از معلـم دارنـد ،ولـی
میتـوان بـه ویژگیهـای کـم و بیـش مشـترکی کـه الزم
اسـت معلمـان در همـه جا داشـته باشـند اشـاره کـرد .ما
ایـن ویژگیهـا را بـه ویژگیهـای شـخصی و ویژگیهای
علمـی معلـم تقسـیم میکنیـم و در ادامـهی بحث مورد
بررسـی قـرار میدهیـم.
الـف) ویژگیهـای شـخصیتی معلـم و نقـش
آن در تدریـس :در ایـن مبحـث ابـتـــدا بــه بـررســی
ویژگیهـای شـخصیتی معلمان و سـپس به تأثیـر و نقش
رفتـار آنـان درجریـان تدریـس میپردازیـم .در رونـد این
بررسـی بیشـتر بـه تحلیـل نـوع نگـرش و روابـط معلـم
نسـبت بـه شـاگردان میپردازیـم و آنـان را بـه دو گـروه
«شـاگردنگر» و«درسنگـر» تقسـیم میکنیـم.
 .1معلمـان شـاگردنگر :این گـــروه از معلــمان،
شاگـــردان را هسـتهی مرکـزی فعالیـت خـود قـرار
میدهنـد و آنـان را محـور اصلـی فعالیتهـای آموزشـی

میداننـد .آنـان فعالیـت و رشـد همهجانبهی شـاگردان را
در نظـر میگیرنـد و مـواد درسـی و انتقـال دانـش را برای
پـرورش آنهـا بـه کار میبرنـد .ایـن گـروه بـه طورکلـی
بـه پرورش اسـتعداد شـاگردان شـوق فـراوان دارنـد .البته
نبایـد تصـور کـرد کـه معلمـان دیگـر هیـچ توجهـی بـه
شـاگردان را در نظـر ندارنـد ،بلکـه میتوان گفـت که این
دسـته از معلمـان بیشـتر از دیگـران شـاگردان را در نظـر
دارنـد و رفتارشـان نسـبت بـه شـاگردان به گونهای اسـت
کـه توجه هر مشـاهده کننـدهای را در نخسـتین برخورد به
خـود جلـب میکننـد.
معلمـان شـاگردنگر ،اگـر اطالعات و دانـش زیادی
هـم داشـته باشـند ،انتقـال همـهی آنهـا را بـه شـاگردان
چنـدان مهـم نمیداننـد ،بلکـه بیشـتر فعالیت خـود را بر
تعلیـم و تربیـت شـاگرد متمرکز میکننـد .اینهـا از میان
علـوم بیشـتر بـه علـوم انسـانی و بـه ویـژه روانشناسـی
توجـه دارند.
گـروه شـاگردنگر را میتـوان بـه دو دسـته کوچکتـر
«شـاگردنگر فـردی» و «شـاگردنگر جمعـی» تقسـیم
کـرد .شـاگردنگر فـردی بـه ویژگیهـای فـردی شـاگردان
بیشـتر توجـه دارد و یکایـک آنـان را شناسـایی و بـا هـر
کـدام مطابـق خصوصیـات فـردیاش رفتـار میکنـد ،در
حالـی کـه شـاگردنگر جمعی بیشـتر به جمع شـاگردان و
پـرورش جمعـی آنان توجـه دارد و یکبهیک آنـان را مورد
توجـه قـرار نمیدهد .ایـن گـروه از معلمان با اسـتفاده از
روانشناسـی تربیتـی و روانشناسـی نوجوانـی در جهـت
تربیت و پیشـرفت کلی همهی شـاگردان تلاش میکنند.
رفتـار ایـن معلمـان نسـبت بـه رفتـار معلمان شـاگردنگر
فردی ،رسـمیتر اسـت .ایـن دسـته از معلمان چنـدان به
عواطـف و درخواسـتهای شـاگردان توجـه ندارنـد.
 .2معلمـان درسنگـر :معلمـان درسنگر ،بیشـتر
بـه درس اهمیـت میدهنـد تـا تربیـت شـاگردان .تمـام
کوشـش آنهـا بـر این اسـت که بـه هـر طریقی که شـده
درس را بـه شـاگردان انتقـال دهنـد .گـروه درسنگـر بـه
شـاگردان و تفاوتهای فـردی آنان توجه ندارنـد یا آنان را

چنـدان مهم تلقـی نمیکنند .بـه نظر این گروه شـاگردان
موظفانـد کـه درس را بهطـور کامـل یـاد بگیرنـد و بـه
معلـم دوبـاره درس را پاسـخ دهنـد .بـه اعتقاد ایـن گروه
حقایـق علمـی شـاگردان را بـرای زندگی اجتماعـی آماده
میسـازد و بـه همین دلیل ،کسـب دانـش در درجهی اول
اهمیـت قـرار دارد .ایـن معلمـان بـه علـوم و فنـون رغبت
فـراوان دارند .بسـیاری از معلمان مکاتب لیسـه و جمعی
از معلمـان مکاتـب ابتدایـی و گاهـی تعدادی از اسـتادان
نظـام آموزشـی جامعه ما را این دسـته از معلمان تشـکیل
میدهنـد.
گـروه درسنگـر را نیـز میتـوان بـه دو گـروه
کوچکتر«درسنگـر علمـی» و «درسنگـر فلسـفی»
تقسیم کرد .گــروه درسنگــر علمــی بیشتر به رشتههای
علمــی عالقهمنـد هسـتند و مــیکوشند تـا از ایـن نظر،
دانـش خـود را روزبهروزگسـترش دهنـد .با آنکـه مطالب
درسـی آنهـا گیرایـی درسهـای فلسـفی و اجتماعـی را
نـدارد ولـی بـه دلیل اطالعـات وسـیعی که در رشـتههای
علمـی دارنـد ،میتواننـد شـاگردان را بـه سـوی خـود
جلـب کننـد .تأثیـری کـه معلمـان درس نگرعلمـی در
شـاگردان میگذارنـد ،ناشـی از شـخصیت آنان نیسـت،
بلکـه زادهی وسـعت اطالعات آنهاسـت .چنیـن تأثیری
ً
معمـوال تأثیـر تعلیمـی اسـت نـه تربیتـی ،ولـی بهطـور
غیرمسـتقیم شـاهد تأثیـر تربیتـی هـم هسـتیم .اگرچـه
عالقـه ایـن گـروه از معلمان بیشـتر به رشـتههای علمی و
مـواد درسـی اسـت تا شـاگردان .دلبسـتگی آنـان به علم
باعـث میشـود کـه گاهـی شـاگردان بـا عالقه فـراوان در
صنـف درسیشـان حاضـر شـوند .ایـن گـروه از معلمان
اگـر بـه نیـاز و عالقـهی شـاگردان توجـه کننـد و بـا آنها
ارتبـاط مطلـوب برقـرار سـازند ،میتواننـد معلمان خوب
و مفیـدی باشـند و تأثیـر مثبتـی در شـاگردان بگذارنـد.
گـروه درسنگـر فلسـفی بـا اینکه بـه درس بیشـتر از
شـاگردان توجـه دارنـد ،اما چـون اغلب به مسـائل کلی و
اجتماعـی میپردازند ،صنفشـان گیرا اسـت .شـاگردان
نسـبت به ایـن معلمـان گرایش بیشـتری دارند .ایـن گروه
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بـا شـخصیت بـارزی کـه دارنـد ،بـه عنـوان سرمشـق و
انسـان آرمانـی مـورد توجـه شاگــردان واقــع میشـوند
و تمـام توجـه آنـان را بـه خـود جلـب میکننـد تـا جایی
کـه شـاگردان نسـبت بـه ویژگیهـا و امکانـات خـود
غافـل میشـوند و بـرای بسـط شـخصیت خـود مجالـی
ً
نمییابنـد .چنیـن معلمانی ،معمـوال به فردیت شـاگردان
توجـه نمیکننـد و بـه روش تدریس هـم اعتنایـی ندارند،
امـا بـه علـت آرمانگرایـی خـاص و شـخصیت بـارز و
نافـذی کـه دارنـد ،شـاگردان را مجـذوب خـود میکنند،
طـوری که شـاگردان نه تنها آنـان را به راحتـی میپذیرند،
بلکـه الگـوی زندگـی خـود نیـز قـرار میدهنـد .اگرچـه
تأثیـری کـه این گـروه از معلمان در شـاگردان میگذارند،
ممکن اسـت تـا مدتها دوام داشـته باشـد ،احتمال دارد
کـه آنـان بـدون توجـه بـه توانایهـا و قابلیتهـای خود،
تمـام رفتـار و عقایـد معلمـان خـود را دقیـق اجـرا کنند و
هیچگونـه ابتـکار و نـوآوری از خـود نشـان ندهنـد.
از نظرنـوع رفتـار نیـز میتـوان شـخصیت معلمان را
بـه چند دسـته تقسـیم کـرد .معلـم چه شـاگردنگر باشـد
و چـه درسنگـر ممکـن اسـت در رفتارخـود با شـاگردان
رفاقتطلـب یا اقتدارطلب باشـد .منظـور از اقتدارطلب،
ً
لزومـا دسـتور یـا فرمـان ظالمانـه نیسـت .ممکـن اسـت
فـردی را خیلی دوسـت داشـته باشـیم ،ولی با او بـا اقتدار
رفتـار کنـد؛ مانند بعضـی از والدیـن یا معلمـان .میتوان
گفـت کـه حالت و نـوع اقـتــدار ممکــن اسـت مضر یا
مفــید ،عــادالنه یـا ظالمانـه ،مؤثر یـا بیاثر باشـد .پس
وقتـی میگوییـم «معلـم اقتدارطلـب» ،بایـد دو نـوع
رفتـار را در نظـر مجسـم کنیـم :یکـی رفتـاری که بیشـتر
دسـتوری و آمرانه ولی ناشـی از دلسـوزی و نیکخواهی
اسـت ،نـه خشـم و خصومـت؛ دیگـری رفتـار آمرانـه
معلمـی کـه چنـدان عالقـه و توجهـی به شـاگرد نـدارد و
بهطورکلـی عصبـی و ضعیفالنفـس اسـت؛ بنابرایـن بـا
توجـه بـه رفتـار معلـم و عالقـهی او بـه شـاگرد یـا درس،
میتـوان معلمـان را به چهار گـروه اقتدارطلـب درسنگر
و اقتدارطلـب شـاگردنگر ،رفاقتطلـب درسنگـر و
رفاقتطلـب شـاگردنگر تقسـیم کـرد.
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آشـنایی بـا ویژگیهـای شـخصیتی معلمـان بـرای
تمامـی دسـتاندرکاران تعلیـم و تربیـت و محصالنی که
میخواهنـد در آینـده بـه شـغل شـریف معلمـی اشـتغال
ورزنـد بسـیار مفیـد خواهـد بود؛ زیـرا باعث میشـود که
آنـان در درجـهی اول خـود را از دریچـهی چشـم دیگران
ببیننـد و ارزیابـی کننـد پس از شناسـایی خود بکوشـند تا
خـود را اصلاح کننـد و هـر روز گامـی بـه جلـو بردارنـد
و از ایـن واقعیـت غافـل نباشـند کـه شـخصیت معلـم
همانند شـخصیت شـاگردان به مرور زمـان کامل خواهد
شد(شـعبانی.)1386 ،
ب) تأثیـر شـخصیت و رفتـار معلـم در رونـد
تدریـس :در رونـد تدریـس ،رفتـار و کـردار معلـم از
اهمیـت خاصــی برخــوردار اسـت .بـرای شاگــردان،
عمـل و رفتـار معلم معیار مناسبــی اسـت بـرای ارزیابی
مطالـب؛ گفتههـا ،و رهنمودهـای او .بنابرایـن ،معلـم
بایـد در رفتـار و اعمالـش آنقدر بزرگوار باشـد کـه نمونه
و الگـوی شـاگردانش قرارگیـرد .شـاگردانش را آزاده بـار
بیـاورد و بـه آنـان بیامـوزد که انسـانیت قابل تحقق اسـت
و خـود نیـز نمونـهی تحقـق یافتـهی انسـانیت باشـد.
شـعبانی( )1386از قـول زینالدین بن علی ،شـهید
ثانی ( )1362در کتاب مهارتهای آموزشـی و پرورشـی
در بـارهی ویژگیهـای معلـم چنیـن میگویـد« :معلـم
بایـد دارای خلوص نیت باشـد و در جهت اهداف الهــی
و انسانــی گام بردارد ،از درون و بیرون متوجه خدا باشـد
و درتمـام شـئون زندگـی خـود بـه او متکـی گـردد .دارای
خلـق نیکـو و عزت نفس باشـد .بـا اهل دنیا و مسـتکبران
پیونـدی برقـرار نسـازد تـا بتوانـد حرمـت و ارزش دانـش
را نگهبانـی کنـد .معلـم بـر فـرض آنکـه دارای عـذر
موجهـی باشـد ،نبایـد میـان کـردار و گفتـارش دوگانگی
و تفـاوت وجـود داشـته باشـد .او نمیتوانـد عملـی را
تحریـم کند کـه خـود مرتکب آن شـود و یا انجـام عملی
را واجـب و حتمیاالجـرا معرفـی کنـد و خـود پایبنـد آن
نباشـد»(ص.)121
معلـم نبایـد این حق را بـه خودش بدهد که شـاگرد
را بهدلیـل اینکـه یـک نسـل از او دیرتر به دنیا آمده اسـت

یـا چنـد سـال از او کوچکــتراست ،پذیرنـدهی همـهی
حرفهایـش بدانـد .معلم بایـد هنگام تدریـس به همهی
ً
شـاگردان توجـه کنـد .اغلـب شـاگردان ،مخصوصـا در
دورهی متوسـطه و سـالهای اول مکتب لیسـه ،با توجه به
اقتضـای سـنی خـود ،به توجـهی بیشـتر معلم نیـاز دارند
و دوسـت دارنـد کـه بـه اظهارنظرهـای آنان توجه شـود و
طـرف مشـورت قـرار گیرنـد .اگـر معلم بـه این مسـألهی
اساسـی توجـه نکنـد و شـاگردانش را در تصمیمگیریهـا
دخالـت ندهـد یـا همیشـه از تعـداد خاصـی نظرخواهی
کنـد ،شـاگردانش بـرای جلب توجـهی او و اثبـات وجود
خـود ،دسـت بـه کارهایـی خواهنـد زد کـه نظـم صنـف
بههـم بریـزد و تدریـس دچار مشـکل شـود.
معلـم نبایـد در برخـورد بـا شـاگردان عدالـت را
فرامـوش کنـد .او نباید بین شـاگردان تفـاوت و تمایز قایل
شـود .اگـر شـاگردان احسـاس کننـد کـه معلم بیـن آنها
تبعیـض قایل شـده اسـت ،بـه او توجه و اعتمـاد نخواهند
کـرد .نـگاه محبتآمیـز معلـم ،هماننـد صدایـش ،بایـد
بهطـور یکسـان شـامل حـال همهی شـاگردان شـود؛ زیرا
تمـام رفتـار معلـم بـرای شـاگردان قابـل تعبیـر و تفسـیر
اسـت ،حتی مسـیر آمـدن و رفتـن او بین خانـه و مکتب.
ایـن مسـأله بـه ویـژه در شـهرهای کوچـک و در مکاتـب
مناطـق روسـتایی بسـیار حایـز اهمیت اسـت.
معلـم بایـد وقتشـناس باشـد .معلـم خوب کسـی
اسـت کـه زودتـر از شـاگردان وارد صنـف شـود و دیرتـر
از آنـان از صنـف خـارج شـود تـا بتوانـد بـرای شـاگردان
الگـوی نظـم و ترتیـب باشـد .وضـع ظاهـری و سـخن
گفتـن معلـم از عواملـی اسـت کـه در تدریـس او اثـر
میگذارنـد .معلمـی کـه بـا لبـاس کثیـف و نامرتـب و به
طورکلـی ،سـر و وضعـی نامناسـب وارد صنف میشـود،
نمیتوانـد الگـوی مناسـبی برای شـاگردان باشـد .او باید
سادهپوشـی و تمیزپوشـی را همـواره رعایت کنـد ،با لحن
مهربـان و صمیمـی صحبـت کنـد و از تکیـه کالمهـای
بیمـورد اجتنـاب ورزد ،آهسـته صحبـت نکنـد و بـه
گونـهای صحبـت کنـد کـه همـهی شـاگردان بـه راحتـی
صـدای او را بشـنوند.

ج) تأثیـر شـخصیت علمـی معلـم بـر رونـد
تدریـس :معلـم هر انـدازه دارای رفتـار انسـانی مطلوبی
باشـد ولـی از نظـر علمـی ضعیـف و ناتوان باشـد ،مورد
قبـول شـاگردان واقـع نخواهـد شـد .شـخصیت متعـادل
همـراه بـا تسـلط علمـی معلـم او را از نظر شـاگردانش با
ارزش میسـازد .معلمـی از نظـر علمی قوی اسـت که به
روشهـای ارائه محتـوا و چگونگی برقـراری ارتباط ،آگاه
و بـر آنها مسـلط باشـد .معلم بایـد از نظریههـای جدید
ارتباطـی ،از دانشهـای جدیـد روانشناسـی و علـوم
رفتـاری ،بهویـژه روانشناسـی تدریس و یادگیـری آگاهی
کافـی داشـته باشـد.آگاهی از علـوم اجتماعـی ،بهویـژه
روانشناسـی اجتماعـی نیـز او را یـاری خواهـد کـرد تـا
فرهنـگ و ویژگیهـای خاص طبقات اجتماعی شـاگردان
را تـا حـدودی بشناسـد و با شـناخت خصوصیـات فردی
و اجتماعـی آنـان ،بـه برنامهریـزی فعالیتهای آموزشـی
بپردازد.
روش تدریـس بایـد متناسـب بـا اصـول تعلیـم و
تربیـت و خصوصیـات شـاگردان انتخـاب شـود؛ زیـرا
وظیفهی اساسـی معلـم فقـط درس دادن و امتحان گرفتن
نیسـت ،بلکـه مهمترین وظیفهی او همـکاری و راهنمایی
یکایـک شـاگردان برای رسـیدن به اهداف مطلـوب تعلیم
و تربیت اسـت.
تسـلط بـر محتـوا و موضـوع درس از مهمتریـن
ویژگیهـای معلـم اسـت .بـا وجـود اینکه دامنـهی علوم
حتـی در یـک رشـتهی خـاص ،بسـیار وسـیع و گسـترده
شـده اسـت و کمتـر کسـی میتوانـد بـه همـهی آنهـا
دسـت یابـد ،الزم اسـت کـه معلـم حداقـل بـر مطالبـی
کـه تدریـس میکنـد مسـلط باشـد .او برای تحقـق چنین
منظـوری بایـد مطالعـه مسـتمر و دائم داشـته باشـد .اگر
معلمـی در مسـائل علمـی ضعیـف باشـد و نتوانـد بـه
ً
پرسـشهای شـاگردان پاسـخ دهـد ،مسـلما درکار خـود
شکسـت خواهـد خورد .معلم باید همیشـه بـر معلومات
خـود بیفزایـد .او بایـد در زمینـهی کار خـود بـا یافتههای
جدیـد در ارتبـاط دائـم باشـد .اگـر معلمـی از ایـن امـر
غافـل شـود ،در امـر تدریـس ناچار از تکــرار مکــررات
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خواهـد بـود .مطالعـهی دائـم بـرای معلـم بیـش از هـر
کـس دیگـری الزم و ضـروری اسـت.
نقـش دیگـر معلـم ایجـاد رابطـه و پیوند بیـن جامعه
و مکتـب اسـت .شـاید چنیـن تصـور شـود کـه وظیفهی
معلـم فقـط انتقـال دانـش و اطالعـات اسـت و او
کاری بـه جامعـه نـدارد ،در حالـی کـه واقعیـت درسـت
برخلاف ایـن اسـت؛ زیـرا شـاگردان میآموزنـد تـا بهتر
زندگـی کننـد .اگـر آمـوزش رسـمی بـا زندگـی اجتماعی
و حقیقـی آنـان ارتبـاط نداشـته باشـد چنـدان اهمیـت
و اعتبـاری نخواهـد داسـت .بیشـتر اوقـات شـاگردان در
خـارج از محیـط مکتـب سـپری میشـود ،پـس معلـم
بایـد در زندگـی اجتماعـی نیز راهنمای شـاگردان باشـد.
راهنمایـی معلمـان سـبب میشـود کـه زندگـی واقعی در
نظـر شـاگردان معنـا پیـدا کند.
تعلیـم و تربیـت هـر جامعـه بـا توجـه بـه تاریـخ و
فرهنـگ آن جامعـه شـکل خاصـی بـه خـود میگیـرد.
معلـم آگاه و مسـلط بایـد بـا تأکیـد بـر آن فرهنگ خاص
و بـا توجـه بـه شـرایط تاریخـی جامعـه کوشـش کنـد تـا
شـاگردان را بـه ارزشهـای واالی جامعـهی پیشـرفته و
انسـانی آشـنا کنـد .از آنجـا که جامعـهی پیچیـده و پویا
بـه انسـانهای اندیشـمند و باریکبیـن نیـاز دارد ،معلـم
بایـد سـعی کند ذهـن شـاگردان را از حالت رکـود و ثبات
بیـرون آورد و آنان را با آرمانهای ارزشـمند انسـانی آشـنا
سـازد .معلـم آگاه بـه مـدد دانـش و اطالعاتی که کسـب
میکنـد ،تلاش میکنـد تـا در تحـرک و پویایـی جامعـه
خـود بـه سـوی پیشـرفت ،سـهمی مؤثر داشـته باشـد.
معلـم علاوه برداشـتن محتـوای غنـی علمـی ،باید
از فنـون و مهارتهـای آموزشـی آگاه باشـد .او بایـد
هدفهـای تعلیـم و تربیـت را بشناسـد و با این شـناخت
بـه فعالیتهـای آموزشـی خود جهـت دهـد .او باید قادر
بـه تحلیل روند آموزشـی باشـد و بـا اسـتفاده از امکانات
و تجهیـزات موجـود ،روش تدریـس خـود را انتخـاب
کنـد .او بایـد از الگوهـای آموزشـیای که مربیـان تربیتی
بـا تحقیـق بـه آنهـا دسـتیافتهاند ،آگاهی داشـته باشـد
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و مزایـا و معایـب هرکـدام را بشناسـد و بـا روشهـای
ً
صحیـح تدریـس و فنـون صنـفداری کامال آشـنا باشـد
تـا بتواند شـرایط مطلوب یادگیـری را فراهم کنـد .معلمی
کـه بـر محتـوا مسـلط اسـت ولـی بـا روشهـای تدریس
ناآشناسـت ممکن اسـت قـادر بـه فراهم کـردن موقعیت
مناسـب یادگیـری نشـود .معلـم بایـد علاوه بـر داشـتن
محتـوای غنـی علمـی و آشـنایی بـا روشهـای تدریـس،
بـا برنامهریـزی و طراحـی آموزشـی آشـنا باشـد .او بایـد
قبـل از شـروع تدریـس قـادر باشـد اهـداف تدریس خود
را بـه طـور صریـح و روشـن معین کنـد تا بتوانـد تدریس
هـدفداری داشـته باشـد (شـعبانی.)1386،
دوم ـ خصوصیات شاگردان و تاثیرآن در پروسهی
تدریس
آگاهـی از جریانهای شـناختی شـاگردان در سـنین
مختلـف از ضروریتریـن وظایـف معلـم اسـت؛ زیـرا
جریـان رشـد شـاگرد ،عالیـق ،میـزان انگیـزش ،بلـوغ
عاطفـی ،سـوابق اجتماعی و تجـارب گذشـته از عواملی
هسـتند کـه همـواره در روش کار معلـم در صنـف اثـر
میگذارنـد .شـاگردان صفات زیادی مانند راسـتگویی،
دروغگویـی ،شـهامت ،تـرس ،اضطـراب ،پرخاشگری،
تلاش و بسـیاری از صفـات مطلـوب و نامطلـوب دیگـر
را بـا خـود از خانـواده بـه درون مکتـب میآورنـد .اگـر
معلمـی تصـور کنـد بـدون شـناخت شـاگردان و بـدون
آگاهـی از جریـان رشـد ذهنـی ،عاطفـی و اجتماعـی
آنـان و حتـی بـدون همـکاری والدیـن میتوانـد در ادای
وظایف آموزشـی موفق باشـد ،سـخت در اشـتباه اسـت.
معلـم نمیتوانـد بـدون توجـه بـه ویژگیهـای
شـاگردان آنـان را بـه کارکـردن وا دارد بـه عبـارت دیگـر
کار را بـر آنـان تحمیـل کنـد ،زیـرا فعالیتهـای عقلـی،
اخالقـی و اجتماعـی شـاگرد تابـع ارادهی معلـم نیسـت.
تدریـس معلـم باید بر اسـاس نیـاز ،عالقـه و تواناییهای
ذهنـی شـاگردان تنظیم شـود .البتـه این بدان معنا نیسـت
کـه شـاگردان هرچـه دلشـان خواسـت میتواننـد انجـام
بدهنـد ،بلکـه به این معناسـت که فعالیـت و کار مکتب

بایـد مـورد عالقـه و دلخـواه شـاگردان باشـد .آنـان باید
ً
خـود شـخصا عامـل باشـند نـه اینکـه اعمـال و وظایف
از طـرف معلـم بـر آنـان تحمیـل شـود .قانـون عالقـه یـا
رغبـت کـه بر کارکـرد فکـری بزرگسـاالن حاکم اسـت،
بـه طریـق اولی دربـارهی کـودکان و شـاگردان مکاتب نیز
صـادق اسـت ،بـه ویـژه اینکـه عالیـق کـودکان هنـوز از
انتظـام و اتحـاد الزم برخـوردار نیسـت.
سـاخت ذهنـی ،هـوش و تجربههـای علمی شـاگرد
موضـوع دیگـری اسـت کـه در روش تدریـس بایـد به آن
توجـه شـود .سـاخت ذهنـی کـودکان بـا سـاخت ذهنـی
بزرگسـاالن متفـاوت اسـت ،بنابرایـن معلـم بایـد برنامه
و مـواد آموزشـی را مطابـق سـطح درک و فهـم شـاگردان
عرضـه کنـد تـا بـرای آنـان قابـل جـذب باشـد؛ یعنـی
برنامـهی درسـی ،نـوع و مقدار مسـئولیت باید بر اسـاس
مراحـل رشـد ذهنـی و تواناییهـای مختلـف شـاگردان
پیریـزی شـود؛ زیـرا هـر برنامـهی درسـی بـرای همـهی
سـنین بـه یـک انـدازه مناسـب نیسـت .معلـم بایـد توجه
داشـته باشـد کـه سـیر تکوینـی مراحـل رشـد از لحـاظ
سـن و محتـوای تفکـر یکبـار بـرای همیشـه و بـه طـور
ثابـت تعیین نشـده اسـت ،بنابرایـن او میتوانـد به کمک
روشهـای سـالم ،بـازده کار شـاگردان را افزایـش دهـد
و حتـی رشـد معنـوی آنـان را بیآنکـه بـه اسـتحکام آن
لطمـهای بزنـد ،تسـریع کند.
معلـم بایـد به شـاگردان فرصـت دهد تـا دانش خود
را خودشـان بسـازند .کـودکان بیشتر از آنکـه به آموزش
مسـتقیم نیـاز داشـته باشـند ،بـه فرصتهـای یادگیـری
مسـتقیم نیـاز دارنـد؛ بنابرایـن بهتـر اسـت که معلمـان تا
حـد امـکان از آمـوزش و انتقال مسـتقیم مفاهیـم بکاهند
و بـه فراهـم آوردن فرصتهـای یادگیـری و ترتیـب دادن
مـواد آموزشـی بـرای ایجـاد موقعیـت مطلـوب یادگیـری
اقـدام کنند.
موقعیـت اجتماعـی شـاگرد از عوامل دیگری اسـت
کـه بـر تدریـس معلـم مؤثـر اسـت .شـاگردان در جریان
اجتماعی شـدن ،نیازمند الگوی سـالم هسـتند تـا بتوانند

سـاخت مطلوب «شـدن» را در خود بیافریننـد .والدین و
معلمـان نخسـتین الگوهـای مؤثر در تشـکیل شـخصیت
شـاگردان بهشـمار میرونـد؛ زیـرا در آغـاز جریان رشـد
اجتماعی ،افــراد بالغ همیشـه سرمشق هـرگــونه صفات
اجتماعـی و اخالقــیاند ،امـا ایـن وضـــــع چنـدان
ً
بیخطـر نیسـت؛ مثلا وجهـهای کـه معلـم در نظـر
شـاگرد دارد سـبب میشـود کـه شـاگرد اظهـارات وی را
بپذیـرد و ایـن پذیـرش او را از تفکـر بـاز مـیدارد .ایـن
عمـل ،ایمـان مبتنی بـر اقتدار دیگـران را جانشـین اعتقاد
فردی شـاگرد میسـازد و اجـازه نمیدهد کـه در راه تفکر
و گفـت و شـنود کـه موجـد عقـل اسـت ،گام بـردارد .در
جریـان آمـوزش ،همـکاری متقابل شـاگردان بـه اندازهی
عمـل بزرگسـاالن اهمیـت دارد .این همـکاری از لحاظ
عقلــی بهــتر از هر امـر دیگری میتوانـد مبادلهی واقعی
اندیشـه را تسـهیل کنـد و شـاگردانی بـا ذهنهـای نقاد و
تفکـر منطقـی پـرورش دهد.
در زمینـهی اخالقـی نیـز همین امر صادق اسـت؛ به
ً
ایـن معنـا که کودک ،بد و خـوب را صرفـا آن چیزی تلقی
میکنـد کـه بـا قاعدهای کـه بزرگسـاالن وضـع کردهاند،
مطابـق باشـد .ایـن اخلاق ،یعنـی اخلاق اتکالـی یـا
اطاعـت از دیگـران ،شـاگردان را بـه انـواع کـج رفتاریها
سـوق خواهـد داد .اینگونـه اخلاق قـادر نیسـت کودک
را بـه اسـتقالل وجـدان فـردی ،یعنـی اخلاق مبتنـی بـر
خیـر در مقابـل اخلاق مبتنـی بر مسـئولیت سـوق دهد.
در نتیجـه کـودک بـرای درک ارزشهـای اساسـی جامعـه
دچـار شکسـت میشـود .شـناخت مسـائل یـاد شـده
میتوانـد بـه معلـم در فراینـد آموزشـی و اتخـاذ روش
مناسـب تدریـس کمـک کند.
سـوم ـ تاثیـر برنامـه و سـاخت نظام آموزشـی در
پروسـهی تدریس
سـاخت نظام آموزشـی هر جامعه ،اعم از نگرشها،
باورهـا ،برنامههـا و آییننامههـا میتوانـد روش تدریـس
معلـم را تحـت تأثیـر قـرار دهـد .آییننامههـای خشـک
و انعطافناپذیـر ،تصمیمگیریهـای غیرتخصصـی در
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پشـت درهای بسـته ،گزینـش معلـم ،توجه یا عـدم توجه
نظـام آموزشـی بـه نیازهـای شـاگردان و جامعـه ،اصالت
دادن نظـام بـه محتـوا و برنامههـا بهجـای رشـد و تحـول
همهجانبـه ،عـدم نظارت و کنتـرول سـالم و ارزیابیهای
اصولـی و غیراصولـی ،همـه و همـه میتواننـد فعالیـت
مکتـب ،از جملـه تدریـس معلـم را تحـت تأثیـر قـرار
دهند .در بررسـی سـاختارنظام آموزشـی ،از نظر«برنامه»
ً
و «چگونگـی» اجـرا ،دو نظـام کاملا متمایـز را میتـوان
تشـخیص داد.
برنامـهی متکـی بـر اصالـت مـواد درسـی :برنامهی
متکـی براصالـت مـواد درسـی ،دارای ویژگیهـای زیـر
ا ست :
 .1هـدف تعلیـم و تربیـت انتقـال محتـوای برنامهی
درسـی از یـک نسـل بـه نسـل دیگر اسـت،
 .2یـک برنامـهی ثابـت بـرای همـهی کشـور اجـرأ
میشـود،
 .3محتوای برنامه مقید به متن تنظیم شده است،
 .4هـر درس بهطـور مسـتقل و جـدا و بـدون ارتباط
بـا مـواد دیگـر تدریس میشـود،
 .5رعایـت انضبـاط یکنواخـت در آمـوزش مـواد
درسـی بـرای همـهی معلمـان الزامـی اسـت،
 .6نتیجـهی فعالیت آموزشـی از نظر معلم و شـاگرد
بیشـتر بـه حافظـه سـپردن و گذرانـدن امتحـان و گرفتـن
نمره اسـت،
 .7اجـرای برنامههـای آموزشـی بیشـتر بـه سـمت
نگـهداری و ارائـه یـک نظـام ثابـت آموزشـی سـوق داده
میشـود.
در چنین نظامی ،معلـم آزادی عمل و ابتکار چندانی
نـدارد .او بـدون توجــه بـه تفاوتهـای فـردی ،محتوایی
یکسـان را بـا روشـی ثابـت ،بـه همـهی شـاگردان ارایـه
میکنـد و بـا توسـل بـه شـیوههای درسـت و نادرسـت،
سـعی میکند بـر تعـداد قبولی شـاگردان صنـف بیفزاید.
برنامههـای درسـی بـرای شـاگردان خسـتهکننده اسـت و
آنـان از محیـط مکتب و صنـف چندان رضایتـی ندارند.
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برنامـهی متکـی بـر رشـد همهجانبـهی شـاگرد:
برنامـهی متکـی بـر رشـد همهحانبـهی شـاگرد دارای
ویژگیهـای زیـر اسـت:
  .1هـدف تعلیـم و تربیـت رفـع نیازهای آنـی و آتی
شـاگرد و جامعه اسـت،
  .2برنامـه برحسـب مقتضیات منطقـه و نوع مکتب
و توانایی شـاگردان تنظیم میشـود،
  .3محتـوای برنامـه به فعالیتهای فـردی و گروهی
شـاگردان بسـتگی دارد و معلم همـواره نقـش راهنما را به
عهده دارد،
  .4معلمـان در اجرای برنامه و انتخاب مواد درسـی
آزادی عمل و اختیارات بیشـتری دارند،
  .5نتیجـهی فعالیتهـای آموزشـی ،بـه صـورت
ارضـای حـس نیـاز بـه یادگیری و کمـک به رشـد متعادل
شـخصیت شـاگردان مـورد بررسـی قـرار میگیـرد،
  .6تنظیـم و پیشـرفت برنامههـای آموزشـی امـری
مـداوم و پیگیر اسـت.
در چنیـن نظامـی عالیـق ،تواناییهـا و نیازهـای
شـاگردان محـور فعالیتهـای آموزشـی قـرار میگیـرد و
معلـم ابتـکار و خالقیت بیشـتری در امر تدریـس از خود
نشـان میدهـد .یادگیـری بـه محفوظات ختم نمیشـود،
بلکـه تربیـت تفکـر و رشـد همهجانبـهی شاگــرد مــورد
توجـه قـرار میگیـرد .مکتب بـا زندگـی واقعی شـاگردان
ارتبـاط نزدیـک دارد و شـاگردان از بـودن در مکتـب و
فعالیتهـای آن احسـاس لـذت میکننـد.
در چنیـن نظامـی برنامـه بـه مجموعـه کوشـشهای
آموزشـی ،طبـق نقشـه و طرحـی کـه شـاگرد خـود در
تنظیم آن سـهیم بـوده و موقعیتهایی که برای همکــاری
شاگــردان بـا یکـدیگــر ایجــاد شــده اسـت اطـلاق
مــیشود؛ بنابرایـن فــرق آن بـا برنامههــای عــادی نوع
اول ایـن اسـت کـه در برنامههـای عـادی ،درس جنبـهی
نظـری دارد و یـاد گرفتـن آن نوعی تحمیل تلقی میشـود،
حاصل آن دریافــت نمرهی خوب اسـت ،در حالی که در
برنامـهی متکـی بر رشـد همهجانبـه ،شـاگردان گروههای

ً
کاری تشـکیل میدهنـد و عمال روش تقسـیم مسـئولیت
و شـیوهی همـکاری در زندگـی را یـاد میگیرنـد.
چهـارم ـ تأثیـر فضـا و تجهیـزات آموزشـی در
پروسـهی تدریـس
معلـم خـوب در شـرایط محـدود نیز میتوانـد مؤثر
واقـع شـود .امـا شـکی نیسـت کـه فضـا و تجهیـزات
آموزشـی مناسب در کـیفیت تـدریس معلـم بسیار مؤثر
اسـت .کثرت شـاگردان ،نداشـتن میز و چوکـی ،کیفیت
نامطلـوب تختـه سـیاه ،عـدم نورکافی ،صنفهای سـرد
و تاریـک بـا پنجرههـای مشـرف بـه کوچـه ،غیرصحـی
بـودن صنـف و نداشـتن میـدان بـازی ،کتابخانـه،
مسـجد ،البراتـوار و سـایر امکانـات دیگـر میتواننـد
روش تدریـس معلـم را تحـت تأثیـر قـرار دهنـد.
دو مکتـب را تصـور کنیـد :اولـی دارای فضـای
آموزشـی مناسـب ،صنفهـای وسـیع ،چوکیهـای
ُ
سـالن
سـالم و راحـت ،وسـایل آموزشـی مرتـب،
اجتماعـات ،کتابخانـه ،مسـجد ،میـدان ورزشـی،
فضـای باز ورزشـی و دومی برعکـس ،دارای صنفهای
ً
تنـگ و تاریـک کـه اصـوال بـرای فعالیتهـای آموزشـی
سـاخته نشـده اسـت .چوکیهـای کهنـه و ناکافـی ،فاقد
تجهیـزات آموزشـی ،فاقـد میـدان ورزشـی ،کتابخانـه
و مسـجد .آیـا فعالیتهـای آموزشـی ،بهویـژه تدریـس
و یادگیـری ،در ایـن دو محیـط بهطـور یکسـان صـورت
خواهـد گرفـت؟ آیـا معلـم و شـاگرد در دو محیـط بـه
یـک انـدازه میتواننـد بـه تلاش آموزشـی و پرورشـی
بپردازنـد؟ در صنفـی کـه بـرای نشسـتن شـاگردان جای
کافـی وجـود نـدارد ،معلـم هرگـز نمیتوانـد بـا فکـری
آسـوده بـه تدریـس بپـردازد .حتـی فضـای بـاز موجـود
مکتـب و چشـمانداز آن نیـز میتوانـد در روحیه شـاگرد
و معلـم تأثیـر بگـذارد و کیفیـت تدریـس و یادگیـری
را افزایـش دهـد .شـاگردان نیازمنـد تلاش و جنـب و
ً
جوشانـد و معمـوال چنیـن امکانی در زندگی شـخصی
آنـان وجـود نـدارد و مکتـب بایـد ایـن امـکان را بـرای
آنـان فراهـم کند .اگـر مکتب فاقد مسـجد یـا کتابخانه

باشـد ،چگونـه میتـوان انتظـار داشـت که شـاگردان در
مراسـم نماز شـرکت کـرده یا بـه مطالعهی کتـاب عادت
کننـد؟ یـا اگـر مکتبـی فاقـد تجهیـزات آموزشـی باشـد
چگونـه میتـوان از معلـم انتظـار تدریـس بـا کیفیـت
مطلـوب و از شـاگردان انتظـار یادگیری مطلوب داشـت.
فعالیـت آموزشـی مکتـب بایـد در فضـای مناسـب بـا
روش و امکانـات مطلـوب و بـر اسـاس نیازهـا ،عالیـق
و زمینههـای علمـی شـاگردان تهیه شـود و انجـام پذیرد
تـا معلـم در تدریـس و شـاگردان در یادگیری ،احسـاس
رغبـت و انگیـره کننـد و از فعالیـت خود احسـاس لذت
و رضایـت نماینـد (شـعبانی.)1386،

فهرست مراجع

 .1قرآنکریم .سوره طه ،آیه .25
 .2باغمالیـی ،حیدرمحمـدی (.)1388مدیـرت
کالس درس سـالم .تهـران .چـاپ مازنـد .انتشـارات
طلـوع دانـش .ص .274 ،267 ،60
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سـازمان چـاپ و انتشـارات ،وزارت فرهنـگ وارشـاد
اسلامی .ص  82ـ  112ـ  116ـ 128
 .5لطف آبادی ،دکتر حسـین ( .)1393رواشناسـی
تربیتـی .تهـران .چـاپ گلهـا ،سـازمان مطالعـه وتدوین
کتـب علـوم انسـانی دانشـگاه هـا مرکـز تحقیق وتوسـعه
علوم انسـانی .ص .276
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درقـرن [ ،21نسـخه الکترونیکی] .مجله دانشـکده علوم
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بنفشه بهار سنا

مقدمه

یادگیـری امـری پیچیـده و مسـتلزم دخالت عوامـل متعدد
اسـت و زمانـی اتفـاق میافتـد کـه ایـن عوامـل در کنـار
هـم باشـند .یادگیـری در محیـط درسـی بهطـور اخـص
دارای اهمیـت و حساسـیت بیشـتری اسـت .در صنـف
درس عوامـل اساسـی در فراینـد یادگیری دخیل هسـتند از
جملـه :وضع جسـمی ،روحی ،علمی و شـخصیتی معلم،
محتـوای منابـع آموزشـی ،قوانیـن و مقـررات آموزشـی ،
فضـای آموزشـی و وسـایل کمـک آموزشـی.
در بیـن ایـن عوامل ،وسـایل کمک آموزشـی از حیث
ایـن کـه تئـوری و عمـل را هماهنـگ میکنـد جایـگاه
ویـژهای دارد .اسـتفاده از وسـایل کمـک آموزشـی توسـط
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مـدرس در جریـان تدریـس باعـث میشـود کـه مطالـب
مطـرح شـده در سـاخت شـناختی دانشآموزان جـا بگیرد
و دانشآمـوز بـه یادگیـری معنـیدار نائـل شـود .متاسـفانه
اسـتفاده منظـم و اصولی از وسـایل کمک آموزشـی تحت
هر عنوان در مدرسـه به فراموشـی سـپرده میشـود و اغلب
عدم اسـتفاده از وسـایل کمک آموزشـی را از طریق کمبود
وقـت و نبـود وسـایل کمـک آموزشـی توجیـه میکنند.
امـروزه وسـایل کمـک آموزشـی  ،اعـم از سـاده و
پیچیـده بـه عنـوان ابـزاری بـرای ایجـاد تسـهیل در امـر
تدریـس و یادگیـری در نظامهای آموزشـی بـهکار میرود.
ایـن وسـایل از حیـث اینکـه تئـوری و عمـل را بـا هـم
ترکیـب کرده باعـث مانـدگاری یادگیری ،تثبیـت یافتهها و

تنـوع بخشـی در صنـف میشـوند ،اهمیـت دارد.
امـروزه بـا توجـه بـه پیشـرفتهای علمـی و
تکنولـوژی ،وسـایل کمـک آموزشـی به عنوان یـک رابط
توانسـتهاند نقـش خـود را بـه خوبـی ایفـا کننـد .بدیهی
اسـت اگـر معلمـان مهارتهـای الزم را بـرای کاربـرد
ایـن وسـایل داشـته باشـند اثربخشـی آن بهتـر خواهـد
بـود .امـروزه صاحبنظـران و اندیشـمندان جهـان بـر
نقـش مهـم و تعییـن کننـده فنـاوری آموزشـی در فراینـد
یاددهـی – یادگیـری تاکیـد میکننـد و بـر ایـن باوراند که
میـزان بهرهگیـری و اسـتفاده مطلـوب و مناسـب معلمان
و دبیـران از وسـایل کمـک آموزشـی در ارتقـای کیفیـت
آموزشـی تاثیـر سـازندهای خواهـد داشـت ()1
متأسـفانه در مکاتـب افغانسـتان نیـز نقـش مـواد
درسـی جایگاه خاصـی را دارد کـه این میتوانـد به دلیل
عـدم آگاهی معلمین از وسـایل آموزشـی باشـد یا هم به
دلیـل نبـود وقت کافی بـرای اسـتفاده از مواد درسـی در
صنـوف .اما معلمان از زیاد بودن تعداد شـاگردان در یک
صنـف درسـی و نبـود وقـت کافی بـرای تطبیـق محتوای
درسـی و پلان کـه از سـوی مکتـب وضع میشـود قادر
بـه اسـتفاده مواد آموزشـی در صنف نیسـتند .اگـر چه در
امـر تدریـس اسـتفاده از مـواد ممـد شـرط اساسـی بوده
و نتیجـه ثمـر بخـش را بهجـا میگـذارد .طـوری کـه
یکـی از روانشناسـان ،تحقیقـی را در مورد ایـن که مواد
ممـد درسـی تـا چـه حـد مؤثریـت دارد انجـام داده بود
و وی بـرای اجـرای تحقیـق خـود  30تـن از شـاگردان را
بـه دو گـروه مسـاوی تقسـیم کـرده و بـرای هـر دو گـروه
یـک کتـاب را بـه مـدت  2مـاه تدریـس کـرد .بیـن یـک
گـروه از شـاگردان کتـاب تصویـردار تقسـیم کـرد و بین
یـک گـروه دیگـر کتـاب بیتصویر تقسـیم کـرد و بعد از
 2مـاه شـاگردان را کـه ارزیابـی کـرد ،گروهی کـه کتاب
تصویردار داشـتند معلومات بیشـتری اخذ کـرده بودند و
درس بهتـر در ذهنشـان باقـی مانده بود ،اما گـروه دیگر
در مقایسـه بـه گـروه قبلـی ضعیـف بـه نظر میرسـیدند
و ایـن نشـان میدهـد کـه مـواد کمـک آموزشـی چقـدر
ً
میتوانـد در امـر یادگیـری ممـد و عینـی واقـع شـود .بنا

مطلـب زیـر را در مورد شـناخت مواد درسـی و همچنان
اثـرات اسـتفاده آنهـا در تدریـس را بررسـی میکنیم.
ابتـدا بایـد در مـورد اینکه مواد و وسـایل آموزشـی
چیسـت و چی نقشـی در تدریـس دارد بدانیم.

مواد آموزشی چیست؟

دربـاره مـواد درسـی بحث فـراوان اسـت .عدهای
معتقدنـد کـه مـواد ممـد درسـی عامـل موثـری در راه
ایجـاد ارتبـاط صحیـح و منطقـی بیـن دانشآمـوز و
آمـوزگار اسـت و هـر چـه مواد بیشـتر در اختیـار معلم
قرار گیرد و میدان کاربرد آنها وسـیعتر باشـد ،کارش
آسـانتر ،بیـاناش رسـاتر و تفهیـم مطالـب سـهلتر
میشـود .امـا نبایـد فراموش کـرد که مواد ممد درسـی
وسـیله هسـتند نـه هـدف و اگـر بهتریـن و موثرتریـن
مـواد ممـد درسـی را در اختیار معلم ضعیـف و ناآگاه
بـه آن مـواد بگذاریـم کاری از دسـتاش بـر نمیآیـد.
امـا اگـر در اختیـار معلم آگاه ،مسـئول و آشـنا به روش،
گذاشـته شـود ممـد خـوب بـه شـاگرد در درک و تفهیـم
مطالـب میباشـد.
اصـوال شـاگردان و معلمـان برای کارکـردن و درس
خوانـدن و درس دادن و رفتـن بـه صنف نیـاز به انگیزه
دارنـد و میدانیـم که کتابهـا به تنهایـی دارای آنچنان
جاذبهای نیسـتند که شـاگردان را بر سـر شـوق آورند و
دیگـر اینکـه متون درسـی علیرغـم فواید بسـیار این
خطـر را دارنـد که به آمـوزش جنبه تئوری میبخشـند
و بـرای معلمـان هـم آنچنـان منبـع وسـیع و کاملـی
نیسـتند کـه آنـان را در تفهیـم و آموزش مطالب درسـی
ً
کاملا یـاری دهنـد و معلمـان نبایـد تصـور کننـد کـه
تمـام مطالـب الزم جهـت تدریـس را میتـوان در
کتابهـای درسـی یافت .
در اینجـا ایـن سـؤال مطـرح میشـود پـس چـه
عاملـی میتوانـد و بایـد بـه کار گرفتـه شـود کـه عدم
رغبـت و نبـودن جاذبه کتـاب و درس را از میان بردارد
و صـدای آمـوزگار بـه زمزمـه محبت و نـوازش روح و
روان شـاگردان تبدیـل گـردد؟ در جـواب ایـن سـؤال
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بایـد گفـت :ایجـاد انگیـزه و برقراری ارتبـاط و حرکت
فعاالنـه شـاگردان در صنـف درس از اصـول مسـلم و
مهـم روانشناسـی یادگیـری اسـت .اینهـا عواملـی
هسـتند که موجب عالقه ،تسـهیل یادگیری و همچنین
ارتقـاء کیفیـت درسـی میشـوند و کمتـر نوشـته چاپی
اعـم از کتـاب و جـزوه و خودآموز میتواند مـا را به این
اهـداف برسـاند .بنابرایـن بهتـر اسـت از مـوادی کـه
حـواس پنجگانـه شـاگردان را بـه کار میگیـرد اسـتفاده
شـود .تقریبـا عمـوم مربیـان تعلیـم و تربیـت و معلمان
بـه نقـش و لزوم مـواد و ابزارهای ممد درسـی معتقدند
و اگـر از آنهـا بـه نحـو صحیح اسـتفاده شـود موجب
تسـریع در یادگیـری میشـود و نیز باعـث توجه عمیق
دانشآمـوز بـه مفاهیـم درسـی و عامـل تقویـت تفکر
و بینـش و اسـتدالل آنهـا میشـود و بـه علاوه آنچه
بـه یادگیـری سـرعت و دقـت میبخشـد و موجـب
جلـب توجـه شـاگردان شـده و میتواند عاملـی برای
یادگیـری عمیـق باشـد و مطالـب را در ذهـن تثبیـت
نماید.
روانشناسـی یادگیـری بـه مـا میگویـد آمـوزش
نظـری و شـفاهی از تجربـه و ادراکات حسـی خالـی
اسـت در صورتـی کـه مـواد ممـد درسـی محرکهـای
حسـی بـرای درک بهتر مفاهیـم را در اختیار شـاگردان
قـرار دهـد تجربیـات حسـی و عینـی خـود یکـی از
مهمتریـن ارکان و کانالهـای یادگیـری و یکـی از
بهتریـن طـرق افزایـش عمیـق معلومـات اسـت و اگر
آمـوزگار قادر باشـد مفاهیم درسـی را به صورت حسـی
و عینـی در معـرض دیـد و قضـاوت شـاگردان قـرار
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دهـد گامـی بـزرگ در راه عالقهمنـد کـردن شـاگردان
بـه فعالیتهـای تجربـی ،تحقیقاتی و علمـی در آینده
برمـیدارد .امـا آنچـه کـه در تهیـه مـواد ممـد درسـی
حائـز اهمیـت اسـت آن اسـت کـه اسـتفاده از مـواد
پیچیـده و گـران قیمـت باید کنار گذاشـته شـود و مواد
و وسـایلی جهـت آمـوزش تهیـه گـردد کـه آمـوزگار
و دانشآمـوز هـر دو در محیـط کار و زندگـی خـود
امکان دسترسـی به آنها را داشـته باشـند و به سـادگی
آنهـا را بـه کار ببرنـد .البتـه مـواد ممـد درسـی بایـد
طـوری سـاخته شـوند که هـم ذوق و رغبت شـاگردان
را برانگیـزد و هـم بـه صـورت گروهـی و فردی توسـط
آمـوزگار و شـاگردان قابـل اسـتفاده باشـد)2(.

انواع وسایل آموزشی:

دانشـمندان تعلیـم و تربیـت بـه این باورانـد که مواد
آموزشـی همـان کتـاب درسـی ،راهنمای کتاب درسـی،
کتـاب کار شـاگردان و محتـوای داخـل کتاب میباشـد.
امـا تطبیق همین محتـوای داخل کتاب به مواد و وسـایل
ضـرورت دارد کـه آنهـا را بهنـام مـواد ممـد درسـی یاد
میکننـد و مواد و وسـایل ممد آموزشـی از نظـر آنها به
صـورت عمـوم به سـه نـوع تقسـیم شـده اسـت .1 .مواد
ممـد آموزشـی سـمعی  .2مواد ممـد آموزشـی بصری و
 .3مـواد ممد آموزشـی سـمعی و بصری.
وسـایل ممـد آموزشـی سـعمی :نوعـى از منابـع
رسـانهاى کـه انگیـزه یادگیرى را در شـاگردان ایجـاد و یا
تقویـت مىکننـد ،مـواد و تجهیـزات شـنیدارى هسـتند.
ایـن نـوع وسـایل بـا حـس شـنوایی شـاگردان ارتبـاط

مسـتقیم برقـرار میکنـد و هـر وسـیلهای کـه از طریـق
شـنیدن آمـوزش را بر شـاگردان سـهل بسـازد بهنـام مواد
سـمعی یاد میشـود؛ مانند رادیـو ،کمپیوتـر ،امپیتری و
غیره از جمله وسـایل رایج در کشـور ما بـوده که معلمین
میتواننـد بـا اسـتفاده از اینهـا در تدریس هـر مضمون
ً
خصوصـا زبـان ممد خوب بـرای تفهیم محتوای درسـی
و طـرز تلفـظ درسـت کلمـات را بـرای شـاگردان سـهل
سـازند .دانشـمندان نیز طـی تحقیقاتی ایـن را دریافتهاند
کـه آمـوزش از طریـق شـنوایی  13فیصـد امکانپذیـر
اسـت .در مراکـز شـخصی ماننـد کورسهای انگلیسـی
و دیگـر زبانهـا از مواد سـمعی اسـتفاده زیـادی صورت
میگیـرد و نتایـج خوبـی را نیـز در برداشـته؛ از آن جمله
حـس شـنوایی و درک شـاگردان را در گیـرش مطالـب
طـرف مقابـل تقویـت نمـوده و باعث شـده تا شـاگردان
زودتـر زبـان را بیاموزنـد و تکلـم کنند.
وسـایل ممـد آموزشـی بصـری :وسـایل بصـری
بـا حـس بینایـی شـاگردان در ارتبـاط بـوده و شـاگردان
محتـوای آموزشـی را بـه کمـک وسـایل بصـری آموخته
و درک میکننـد .هـر نـوع مـواد دیـداری ماننـد چـارت،
فلـشکارت ،تصویـر ،پوسـتر ،نقشـه و امثـال اینها هر
کـدام به نوبـهی خود در تفهیـم محتویات کتاب درسـی
سـهم دارنـد و نیـز از طرف روانشناسـان یادگیـری ثابت
شـده اسـت که آمـوزش از طریق حس بینایـی  74فیصد
امکانپذیـر اسـت.
از وسـایل دیـداری در تمامـی مضامیـن اسـتفاده
ً
میشـود ،مثلا اگـر مضمـون بیولـوژی باشـد ،معلـم
میتوانـد سیسـتم بدن انسـان را روی یک چارت ترسـیم
کـرده و هـر بخـش را نامگـذاری کنـد کـه در اینصورت
شـاگردان محتویـات زیـاد را در وقـت کـم میآموزنـد و
یـا هـم اگـر تدریـس زبـان باشـد و هـدف مـا به سـخن
آوردن شـاگردان باشـد وسـایل بصـری نقـش بـه سـزایی
را دارنـد .مثلا اگـر بخواهیـم در مـورد منـع سـگرت و
دیگـر دخانیـات صحبـت کنیـم و بخواهیـم کـه آغازگـر
صحبـت خود شـاگردان باشـند پـس یک تصویـر را تهیه
میکنیـم کـه در آن فـرد معتاد به سـگرت و یـا هم چرس

بـه تصویـر درآمده باشـد .تصویر را بـه روی تخته نصب
کـرده از شـاگردان میخواهیـم کـه بـه تصویر نـگاه کرده
نظریـات خـود را ابـراز کننـد .همیـن اسـت کـه شـاگرد
وادار بـه صحبـت شـده و باالخره قـدرت سـخنرانی وی
بـه مـرور زمـان تقویـت میشـود .دلیلـی کـه تا بـه حال
فیصـدی زیـادی از شـاگردان نمیتواننـد بعـد از فراغت
از مکتـب یک سـخنران خوب باشـند همانا رشـد ندادن
مهارتهـا و اسـتعدادهای آنهـا در دوره تحصیلیشـان
اسـت .چـون اکثـر اوقـات معلمیـن خودشـان در صنف
صحبـت و تشـریح میکننـد ،در حالـی کـه حـق زیـاد
از شـاگردان اسـت کـه بایـد صنـف را بـه پیـش ببرنـد،
امـا اسـتفاده از وسـایل دیـداری همیـن زمینـه را بـرای
شـاگردان مسـاعد میسـازد کـه اکثـر وقـت درسـی را به
خـود اختصـاص دهند.

شناخت اجمالی در مورد وسایل دیداری:

چارتهـا :چارتهـا آن دسـته از رسـانههای
ترسـیمی دیـداری هسـتند کـه بـه منظـور ارائـه دیـداری
ایدههـا و مفاهیمـی کـه تفهیم آنهـا از طریـق ارائه کتبی
یـا شـفاهی مشـکل اسـت ،تهیـه میشـوند .مشـخصه
اصلـی چـارت ،دادن اطالعـات اسـت .چارتهـا
میتواننـد ترکیبـی از فرمهـای ترسـیمی ،تصاویـر،
نقاشـیها و کاریکاتورهـا ،نمودارهـا ،دیاگرامهـا و مـواد
لغـوی باشـند .چارتها در صنوف درسـی زیاد اسـتفاده
میشـوند و نیـز نتایـج خوبـی را بـه جـا میگذارنـد.
فلـشکارت :عبـارت از کارتهای کوچک اسـت
کـه در آن کلمـات ،تصاویـر و یـا هـم جملات کوچک
نوشـته میشـود کـه بـا اسـتفاده از آن میتوانیـم در
وقـت کـم معلومـات بیشـتری را بـرای شـاگردان انتقـال
دهیـم .ذریعـه فلشکارتهـا معلمیـن میتواننـد حافظه
شـاگردان را در حفـظ کلمـات جدیـد تقویـت کننـد،
طـوری کـه در یک طـرف فلـشکارت اگر تصویر باشـد
و در طـرف دیگـر آن اسـم همـان تصویـر باشـد ،بعد از
پرسـیدن اسـم تصویر ،معلم نام آ نرا به شـاگردان نشـان
دهـد شـاگردان را در یادگیـری کلمـات جدیـد کمـک
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میکنـد .از فلـشکارت میتـوان در تحلیـل و تجزیـه
جملهبنـدی اسـتفاده کـرد .طوری کـه چند فلـشکارت
را در صنـف میبریـم و بـه شـاگردان میدهیـم تـا آنهـا
کلماتـی را کـه از آنهـا جملـه سـاخته میشـود بـه هـم
وصل سـازند.
تصویـر :تصویـر یـک وسـیله دیـداری از افـراد،
اشـیاء و اماکـن اسـت .گاهـی اوقـات مطالعه ،بررسـی
و مشـاهده بسـیاری از پدیدههـا و امـور و وقایـع بـرای
فراگیـران جـز از طریق تصاویر میسـر نیسـت .برای درک
و خوانـدن تصاویـر بایـد سـواد تصویـری یـا دیـداری
داشـته باشـیم .سـواد تصویـری عبـارت اسـت از قدرت
درک معانـی و مفاهیـم تصویـری .تصاویری کـه بر روی
کاغـذ نقـش بسـتهاند یـا بـا دسـت کشـیده میشـوند
دارای مزایـا و امتیـازات زیـر هسـتند:
 .1ارزان هستند و کاربرد متنوع دارند.
 .2میتـوان درسهـای گذشـته را در مـدت بسـیار
کوتـاه مـرور کرد.
 .3قدرت تخیل را تقویت میکنند.
 .4اشتباهات و سوء تعبیرات را اصالح میکنند.
 .5در مـدت کـم اکثـر شـاگردان ازآن بهـره گرفتـه
میتواننـد.
 .6درس از حالت خشک بودن بیرون میشود.
پوسـتر :پوسـترها ،ورقههـا و تابلوهایـی هسـتند که
بـه منظـور انتقال صریـح ،روشـن ،جالب توجـه و ارزان
قیمـت اطالعـات و یـا ترویـج و اشـاعه طـرز فکرهـا،
ایدههـا و ارزشهـا بـهکار برده میشـوند .پوسـترها جنبه
همگانـی داشـته و میخواهند فکر یا ایـدهای را در بیننده
ایجـاد یـا تقویت و القـاء نمایند .بدین جهـت هر چقدر
پیامهـا را سـادهتر و مسـتقیمتر ارائـه دهنـد ،تاثیـر آنهـا
زیادتـر و موثرتـر خواهـد بـود .بهتریـن پوسـترها دارای
مشـخصات زیرمیباشـند:
.1دارای هدف و منظورخاص باشد.
 .2پیامها را به صورت واضح و روشن بیان کند.
 .3دارای رنگهای زنده و معنیدار باشد.
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 .4بـه انـداره کافـی بـزرگ باشـد و مشـکلی را برای
دیـدن و درک ایجـاد نکند.
 .5برای تمامی شاگردان قابل دید و درک باشد.
نقشـه :نمایـش ترسـیمی-چاپی کوچـک شـده از
یـک مـکان یـا شـی کـه بـه صـورت مسـطح روی کاغذ
اسـت .نقشـهها از نظـر محتـوا و شـکل ظاهـری بـه
گونههـای زیـر تقسـیمبندی میشـوند:
الف -از نظر محتوا:
طبیعی ،سیاسی ،اقتصادی ...
ب -از نظر شکل ظاهری:
مسطح ،کروی ،برجسته ...
طریق استفاده از مواد ممد آموزشی:
متخصصیـن تعلیـم و تربیـت در مـورد اسـتفاده
وسـایل بصـری بعضـی از پیشـنهادها را ارائـه نمودهانـد
کـه بـه قـرار زیراند:
مـواد ممد دیدنـی را در جایـی قرار دهیـد که قابلدید بر تمامی شـاگردان باشـد.
مـواد ممـد دیدنـی را آنقـدر رنگآمیـزی نکنیـدکـه شـاگردان از اصـل هـدف دور شـوند و بـه عـوض
رنگارنـگ بـودن آنهـا توجهشـان را جلـب کنـد.
از اسـتفاده وسـایل دیدنـی مکـرر جلوگیـری کنیدچـون زود خسـته کن میشـود.
از گنجانیـدن مطالـب طویـل در چنیـن وسـایلیخـودداری کنیـد.
وسـایل دیدنـی بایـد ممـد باشـد بـرای تحکیـممحتـوای کتـاب ،نـه اینکه مکمـل محتوای کتـاب را در
آ ن جـا دهیـد.
وسـایل ممـد سـعمی و بصـری :اینگونـه وسـایل
از لحـاظ کیفـی از کیفیـت باالیـی برخوردارانـد ،چـون
دو حـس مهـم شـاگردان کـه دیداری و شـنیداری اسـت
همزمـان فعـال بـوده و در جسـتجوی حقایـق و در
تکاپـوی یادگیـری هسـتند .بـه همیـن دلیل هر وسـیلهی
آموزشـی کـه حـس شـنوایی و دیـداری شـاگردان را
همزمـان فعـال نگـهدارد وسـایل ممـد آموشـی دیـداری

و شـنیداری نامیـده میشـود.
ایـن وسـایل از قیبـل فیلمهـای
آموزشـی ،کارتونیهـای تربیتی
و امثـال اینها بوده کـه از طریق
تلویزیـون ،کمپیوتـر و یـا هـم
پروجکتـور مـورد اسـتفاده قـرار
میگیرنـد و نتایـج بسـیار خوبی
را نیـز در قبـال دارنـد.
اثـرات مثبـت کاربـرد
فنـاوری آموزشـی (وسـایل کمـک آموزشـی ) در جریان
تدریـس توسـط معلمـان
 -1موجـب تسـهیل در فراینـد آموزشـی ،یاددهـی –
یادگیـری و افزایـش آموختههـای فراگیـران میشـود.
 -2افزایـش اعتمادبهنفـس معلمـان و دانشآمـوزان
را بـه دنبال دارد.
 -3یادگیـری بـرای دانشآمـوزان لذتبخـش و
جذابتـر میشـود.
 -4ثبـات و اسـتحکام آموختههـا و معنـادار شـدن
یادگیـری فراگیـران را فراهـم میسـازد .
 -5توانایی اندیشـدن و اسـتدالل را در دانشآموزان
افزایـش میدهد.
 -6یادگیـری را سـریعتر ،آسـانتر و بـا دوامتـر
میسـازد.
 -7آمـوزش را از حالـت ذهنـی خـارج نمـوده،
یادگیـری را بـرای دانشآمـوزان ملموس و عینـی میکند.
 -8فراینـد آمـوزش را از حالت تک رسـانهای بودن
خـارج میکند.
 -9دسـتیابی به نتایج سـریع از آمـوزش را عملی
میسازد.
 -7بـازده آموزشـی را از نظـر کمـی و کیفـی بـرای

دانشآمـوزان و معلمـان افزایـش میدهـد.
 -8اثـر خسـتگی جسـمی و ذهنـی را در هنـگام
یادگیـری کاهـش میدهـد.
 – 9معلـم را از حالـت انتقالدهنـده صـرف
اطالعـات بـه فراگیـران خـارج میکنـد.
 – 10معلـم را بـه عنـوان عامـل اثرگـذار در حیـن
تدریـس و تسـهیل کننـده جریـان یادگیـری معرفـی
میکنـد .
 -11زمینـه رشـد و شـکوفایی تفکـر و خالقیـت
دانشآمـوزان را فراهـم میسـازد.
 -12یادگیـری مؤثـر و مفید را برای عده بیشـتری از
دانشآمـوزان ممکن میسـازد.
 -13موجـب برانگیختگـن حـس کنجـکاوی و
تفکرخلاق فراگیـران میگـردد.
 - .14یادگیـری را سـریعتر ،موثرتـر و پایدارتـر
میکنـد .
 - .15توجه و عالقه فراگیران را جلب میکنند.
 - .16تجـارب عینی و واقعی را در اختیار شـاگردان
قـرار میدهد.
 - .17پیوسـتگی افـکار را در فراینـد یادگیری فراهم
میکننـد .
 - .18اسـاس قابـل لمـس را بـرای تفکر و سـاختن
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مفاهیـم فراهـم میکنند.
 – .19پایههـای الزم را بـرای یادگیـری تدریجـی و
تکمیلـی فراهـم میسـازند)4( .

میزانهای انتخاب مواد درسی

داکتـر علی شـریعتمداری در کتاب جامعـه و تعلیم
و تربیـت خـود (مبانـی تربیـت جدیـد) انتخـاب مـواد
درسـی را به چهار قسـمت زیر تقسـیمبندی کرده اسـت.
الف .میزانهای مربوط وضع اجتماعی:
مـواد درسـی بایـد طـوری انتخـاب شـود کـهشـاگردان را بـه درک و ارزش سـنجی و توسـعه میـراث
فرهنگـی کمـک کنـد.
 مـواد درسـی بایـد شـاگردان را بـه مشـکالتو مسـائل مهـم اجتماعـی آشـنا سـازد و آنهـا را بـرای
برخـورد بـه ایـن مسـائل آمـاده نمایـد.
 مـواد درسـی بایـد اصـول و مبانـی رشـتههایمختلـف علمـی را در بـر داشـته باشـد و شـاگردان را بـه
نقـش و تاثیـر علـوم مختلـف در زندگـی اجتماعی آشـنا
سازد.
 مواد درسـی باید در ایجـاد مهارتهای اجتماعیاز قبیـل خوانـدن و نوشـتن ،حسـاب کـردن و مهارت در
حـل مسـائل مختلـف شـاگردان را کمـک نمایـد و مواد
درسـی باید شـاگردان را بـرای احراز شـغل و حرفهای که
مـورد نیـاز جامعه میباشـد آماده سـازد.
پـس از معلمیـن محتـرم تقاضـا میشـود کـه موقع
انتخـاب مواد درسـی به مسـائل بـاال توجه جدی داشـته
باشـد کـه بعـد از اسـتفاده مـواد درسـی در هـر درس،
شـاگردان بـا فرهنگ خود آشـنا شـده و جهت توسـعه آن
گام بردارنـد و نیـز شـاگردان را قـادر بـه حـل مشـکالت
عـادی در خانـه و محیـط بیـرون از خانـه سـازد .هر قدر
کـه مواد درسـی بـرای شـاگردان آموزشـی باشـد ،همان
قـدر مهـارت خواندن ،نوشـتن ،حسـاب کردن و مسـائل
هماننـد اینها را کـه در زندگی روزمره قابل اسـتفادهاند.
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ب .میزانهای مربوط به وضع افراد:
مواد درسـی باید رشـد بدنی ،عقالنـی ،اجتماعیو عاطفی شـاگردان را تسـهیل کند.
مـواد درسـی بایـد متناسـب بـا احتیاجـات،اسـتعدادها و عالیـق و رغبتهـای شـاگردان باشـد.
مـواد درسـی بایـد در توسـعه و پـرورش وظایـفمربـوط بـه رشـد شـاگردان مؤثـر باشـد و در تامیـن
احتیاجـات اساسـی روانـی آنهـا از قبیـل بسـتگی بـه
گـروه ،ابرازنظـر ،مورد محبـت واقع شـدن ،امنیت ،نظم
و هـدف در زندگـی بـه شـاگردان کمـک کنـد.
مـواد درسـی بایـد متناسـب بـا اختالفـات فـردیشـاگردان باشـد .یعنـی هـر شـاگرد بـه تناسـب توانایـی
خـود بتوانـد از آنهـا بهـره جوینـد.
بهتریـن مـواد درسـی از نظـر روانشناسـان همـان
موادی اسـت که به رشـد عقالنـی و اجتماعی شـاگردان
توجـه صـورت گرفتـه باشـد .همچنـان اگر مواد درسـی
متناسـب با اسـتعداد و توانایی برداشـت شـاگردان نباشد
و نیـز احتیاجـات ایشـان را مرفـوع سـاخته نتوانـد ،از
جملـه مواد درسـی بـه درد نابخور به شـمار مـیرود .در
قسـمت مواد درسـی به اختالفـات فردی شـاگردان توجه
جـدی صـورت گـردد و بـا مشـوره از یـک روانشـناس
مـواد درسـی را انتخاب کـرد تا رضایت تمامی شـاگردان
را بـه دسـت آورده بتوانیم.
ج .میزانهای مربوط به اصول یادگیری:
مواد درسـی باید متناسـب بـا آمادگـی و تجربیاتقبلی شـاگردان باشد.
مـواد درسـی بایـد طـوری انتخـاب شـود کـه راهفعالیـت و تجربـه را بـرای شـاگردان بـاز گـذارد.
مـواد درسـی بایـد بـا رغبـت ،میـل و احتیاجـاتشـاگردان که اینها عوامـل مؤثر در جریـان یادگیریاند،
متناسـب باشد.
مطالـب یا مـواد درسـی باید طوری انتخاب شـودکـه شـاگرد فهمی از حقایـق علمی بدسـت آورد و بتواند
آنچـه را کـه در مکتـب یـاد میگیـرد در زندگـی فردی و

اجتماعی بـهکار برد.
هـر مـواد درسـی بایـد بـه دلیـل بـه تجربـه قـرارگرفتـن انتخـاب شـود ،میـل و رغبـت شـاگردان را بـه
آمـوزش بیـدار کنـد و نیز شـاگرد را قادر سـازد تـا هر آن
چیـزی را کـه میآمـوزد در زندگـی عملـی اسـتفاده کند.

نتیجهگیری

در تدریـس سـه ملاک مهـم و از هـم ناگسسـتنی
وجـود دارد کـه یکـی معلم ،دیگـری مکتب و سـوم مواد
درسـی اسـت .این سـه از بخشهای مهـم تدریس مؤثر
شـمرده میشـوند و هیـچ وقـت از یکدیگـر نبایـد دور
باشـند و اگـر دور باشـند بدیـن معنی اسـت کـه تدریس
مؤثـر نبـوده و نتیجـه مثبت از خـود به جـای نمیگذارد.
اینکـه بـه چی نـوع تدریـس مـا میتوانیم تدریـس مؤثر
بگوییـم سـؤالی اسـت کـه در ذهـن اکثریـت معلمین و
شـاگردان اسـت؛ چـون معلمیـن هـم بـه ایـن باوراند که
خـود زحمت زیادی در امر تدریس میکشـند و حقیقت
هم اسـت کـه معلمیـن از جملـه زحمتکشترین قشـر
جامعه هسـتند و شـاگردان بـه این باورند کـه بیش از حد
تلاش به خـرج دادهانـد و چیزهای زیـادی را آموختهاند.
امـا تدریـس و همچنان آمـوزش موثر از نظر دانشـمندان
بـه آن نـوع آموزشـی گفته میشـود کـه در بخـش عمل و
زندگـی روزمـره کارا باشـد .نـه تنهـا در ذهن شـاگرد جا
داشـته باشـد بلکه در وقت مناسـب از آن اسـتفاده گردد.
مثلا اگـر مضمـون انگلیسـی را در نظر بگیریم ،شـاگرد
بعـد از فراغـت از مکتب قـادر به صحبت کـردن به زبان
انگلیسـی ،خوانـدن متـون انگلیسـی و نیـز ترجمـه متن
دری بـه انگلیسـی و بـر عکس آن باشـد ،اما اگر شـاگرد
توانایـی خطخوانـی بـه جـز از ورقهای کتاب درسـی را
بـه صـورت طوطـیوار نباشـد همـان اسـت کـه زحمت
معلـم و تلاش شـاگرد هـر دو بـه درد نابخـور شـمرده
میشـود .معلـم ،فضـای صنف درسـی و مواد درسـی به
هـم گـره خوردهانـد .همانطوری کـه اگر فضای درسـی
مسـاعد باشـد و معلـم مسـلکی هـم باشـد ،امـا مـواد

درسـی کـه بایـد تدریـس شـود در دسـترس نباشـد و یـا
هـم کتاب موجود باشـد و وسـایل کمکی وجود نداشـته
باشـد ،درس شـکل حقیقـی را به خـود نمیگیـرد .بدین
لحـاظ مـواد درسـی و مـواد ممد درسـی در امـر تدریس
از نقـش واالیـی برخوردار اسـت و باید از آنها به شـیوه
درسـت اسـتفاده شـود .مواد درسـی انواع گوناگـون دارد
امـا از هـر کدام میتـوان در جایش اسـتفاده کرد .طوری
کـه از البرتـوار میتوان در مضامین کیمیـا و بیولوژی کار
گرفـت از چارت و تصویر و پوسـتر میتـوان در مضامین
دیگـر کار گرفـت .از هـر نـوع مـواد کـه معلـم اسـتفاده
کنـد شـرط اساسـی آن کمک بـه یادگیری شـاگردان باید
باشـد .مـواد درسـی بایـد بـر اسـاس معیارهـای توانایی
برداشـت شـاگردان انتخاب شـود تـا نتیجه مؤثـر دهد.
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معاون رسمؤلف ماهره «نارصی هاشمی»

قبـل از اینکـه راجـع بـه خصوصیـات یـک معلـم خـوب
بحـث کنیـم الزم اسـت کـه بدانیم کـه معلم به چه کسـی
گفتـه میشـود.
معلـم ،کیمیاگـری اسـت کـه مـس وجـود انسـان را
بـه طلا تبدیـل میکنـد و یـا از طریـق تعلیـم و تربیـت،
میوههـای تلـخ و بدمزه ،خارهـای خلنـده در صحراها را به
میوههـای شـیرین ،گلهای خوشـبو و معطـر و مفید تبدیل
میکنـد .معلـم از طریـق نوشـاندن آب حیات علـم به کام
مـرده دالن جاهـل ،بـه جـان آنـان حیات میبخشـد.
معلـم همـان مربـی و آموزنـده و پرورشدهنده اسـت
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کـه در سـایۀ تعلیمـات او در مکاتـب و دانشـگاهها انسـان
گمـراه را به شـاهراه دیانت و انسـانیت هدایـت و به عظمت
صنـع خداونـدی در آسـمانها و مخلوقـات جهـان و
آفریـدگار جهانیـان ،نظـم وصفناپذیـر آن آگاه میسـازد.
بدیهـی اسـت کـه تمـام ترقـی و پیشـرفت جامعـه در
معرفت حق و حقایق اشـیا ،اکتشـافات ،اختراعات و سـیر
در اعمـاق دریاهـا و پـرواز بـه سـوی کـرات آسـمانی در
سـایۀ علم و درایت معلمان اندیشـمند میسـر گشـته است.
در ارزش معلـم همیـن کافـی اسـت کـه ذات اقـدس
بـاری تعالی خـود را در جاهـای مختلـف قرآنکریم معلم

معرفـی کرده اسـت.
خداونـد(ج) اولیـن معلـم بشـریت و انسـان تنهـا
موجـود دارای قابلیتـی اسـت کـه همـۀ علـوم را میتواند
بیامـوزد و بیاموزانـد .خداونـد(ج) در آغـاز وحـی بـه
رسـولاش فرمـود :بخـوان بهنـام پـروردگارت که انسـان
را از خـون بسـتهای آفریـد ،بخـوان کـه پـروردگارت از
همـه کریمتـر ،همانکـه بهوسـیله قلـم بـه انسـان آنچه
را نمیدانسـت آموخـت».
بعـد از خداونـد(ج) ،پیغمبـران معلمـان بـزرگ
بشـریت بودهانـد .آنهـا بـا کسـب علـم و معرفـت از
درگاه خداونـد(ج) راه سـعادت بشـر را بیـان کردنـد .در
سـورۀ نحـل آیـه 78آمده اسـت کـه« :و خـدا شـما را از
شـکم مادرانتـان بیـرون آورد .در حالیکـه هیچچیـز
نمیدانسـتید ،ولـی بـه انسـان علـم ،چشـم ،گـوش و
قلـب عطـا کرد تـا در سـایۀ ایـن نعمتهای بـزرگ الهی
بـه شـکرگزاری برسـد» از ایـن رو میتـوان گفـت کـه
خداونـد(ج) اولیـن آمـوزگار و معلم بشـر اسـت ،زیرا به
آنچـه کـه بشـر نمیدانسـت آمـوزش داد.
طبـق آیـات فراوانی در سـورههای متعـدد قرآنکریم
آمـده اسـت ،خداونـد(ج) خـود را نخسـتین معلم بشـر
معرفـی کـرده اسـت.که ایـن آیـات در سـورههای (بقره،
رحمـن ،علـق ،مائـده ،یوسـف ،نسـاء ،کهـف و انبیـاء)
آمده اسـت.
بیتردیـد بایـد گفـت کـه همـۀ علـوم پیامبـران
خداونـد(ج) ،از سـوی پـروردگار عالمیـان اسـت که در
اختیارشـان قـرار داده ،قرآنکریـم از بـاب نمونـۀ و مثـال
بـه چنـد پیامبـر اشـاره کـرده اسـت.
 -1حضـرت آدم ابوالبشـر :هنگامی که حضرت آدم
خلـق شـد ،در سـورۀ بقـره آیه  36آمـده «و خـدای عالم
همـه نامهـا را بـه آدم تعلیـم فرمـود آنگاه حقایـق آنهـا
را در نظـر فرشـتگان پدیـد آورد» سـپس خداونـد(ج) به
آدم علـم اسـرار آفرینـش را آموخـت تـا از اسـرار معنوی
و مـادی آنهـا آگاه شـود و تمـام موجودات را بشناسـد و
نـام همـۀ چیزها را بدانـد و حتی از خـواص آن هم مطلع
باشـد و فلسـفه و اسـرار آفرینـش هـر کـدام را بـه او یـاد

داد .اسـتعداد نامگـذاری اشـیاء را بـه او ارزانـی داشـت
تـا بتوانـد اشـیاء را نامگـذاری کنـد و در مـوارد احتیاج با
ذکـر نـام ،آنهـا را بخواهد.
 -2حضـرت یوسـف(ع) :ایـن پیامبـر بهتریـن بهره
را از درگاه احدیـت بـرد .حضرت یوسـف صدیـق فرزند
یعقـوب بـود کـه آیـات یوسـف بهتریـن نشـانه اسـت.
چنانچـه قرآنکریـم از زبـان حضرتـش بـه پـروردگار
چنیـن آورده «بارالهـی تو مرا سـلطنت و عزت بخشـیدی
و علـم رویـا و تعبیر خوابها آموختـی» زندگی حضرت
یوسـف سراسـر درسآمـوز از سـوی خداونـد(ج) یکتـا
بـود .هـم در زمانـی کـه کـودک بـود و روزهایـی کـه در
خانـۀ عزیـز مصـر زندگـی میکـرد و هـم روزهایـی کـه
سـلطنت و پادشـاهی داشـت.
 -3حضرت عیسـی(ع) از نخسـتین روز زندگیاش
همـراه بـا معجـزه و قـدرت نمائـی خداونـد متعـال رقم
خـورد ،او کـه بـه حکمـت خداونـد(ج) بـدون پـدر دنیا
آمـد ،پیوسـته مـورد تاییـد روحالقـدس قـرار گرفتـه و در
گهـواره با مردم سـخن گفـت و در همان گهـواره به وحی
و تعلیـم خـدا اعلام پیامبـری از سـوی او نمـود .هر گاه
تعلیـم خداونـد(ج) نمیبـود ،چگونـه میتوانسـت ایـن
همـه ابهامـات را از خـود و مـادرش دور کند.
 -4حضـرت سـلیمان بـن داوود :حضرت سـلیمان
پیامبـری بـود کـه علاوه بـر ابلاغ رسـالت پـروردگار
از خداونـد درخواسـت کـرد تـا ملـک و سـلطنتی بـه او
عنایـت کنـد کـه تاکنـون بـه کسـی نـداده .خداونـد(ج)
دعایش را مسـتجاب و او را سـلطان انـس و جن کرد و به
گونـهای که همـه ،حتی پرنـدگان و ماهیـان در در دریاها
گـوش بـه فرمـان او بودنـد .ایـن پیامبـر بـا همـهی ایـن
خصوصیـات تحـت تعلیم و آمـوزش پـروردگار بود .اگر
آموزشهـای پـروردگار نمیبـود ،او مثـل افـراد عـادی
میبـود.
 -5حضـرت داوود :ایـن پیامبـر نیـز مـورد لطـف
خداونـد(ج) قـرار گرفـت و عالوه بر علم و دانشـی که از
خداونـد(ج) کسـب کرده بـود ،به پادشـاهی نیز رسـیده
که پادشـاهی را به سـلیمان بـه ارث گزارد .در سـورۀ بقره
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آیـه  25قرآنکریـم آمده «و خدایش پادشـاهی و فرزانگی
عطـا فرمود و آنچه میخواسـت بـه او داد» اضافـه بر این
خداونـد(ج) به داوود سـاختن زره را آموخـت تا در میدان
جنگ از آسـیب دشـمنان در امان بمانـد .خداوند(ج) در
سـوره بقـره آیـه  80میفرمایـد «و مـا بـه داوود صنعـت
زره سـاختن را آموختیـم تا شـما را از زخم شمشـیر و آزار
یکدیگـر حفـظ کنـد ،آیـا شـکر بـه جـای میآوریـد؟»
ً
ظاهـرا ایـن آیه نشـان میدهـد که تـا آن روز خداپرسـتان
چنیـن وسـیله دفاعـی نداشـتند که نخسـتین بـار در زمان
حضـرت داوود(ع) و آن هـم به تعلیـم خداوند(ج) دارای
زره بـرای حفاظـت از خود شـدند.
 -6حضـرت لـوط :ایـن پیامبـر هـم مـورد لطـف
خداونـد(ج) قـرار گرفـت و بـا وجـود اینکـه در شـرایط
سـخت زمـان خـود بـا حکمـت و تدبیـری کـه از خدای
خویـش آموختـه بـود توانسـت فرزنـدان خـود را از
ذلتهـای زمـان خویـش دور نگهـدارد .در سـورۀ انبیـأ
آیـه ( )447فرمـوده کـه «لـوط را هـم مقـام علـم نبوت و
حکـم فرمایـی عطا نمودیـم و او را از شـهری که اهلش به
اعمـال زشـت میپرداختند نجـات دادیم که آنها بسـیار
بـد کار و فاسـق بودنـد».
 -7حضـرت محمد (ص) بن عبداللـه :و اما در بارۀ
پیامبـر و عنایـت پـروردگار بـه او خداونـد(ج) متعـال در
قـرآن مجیـد دربـارۀ ایـن وجود مقـدس چند مرتبـه کلمۀ
عظیـم را بـهکار برده .که در سـورههای نسـأ ،قلـم و دخان
آمـده و ایـن صنعتـی اسـت بـرای وجـود مقـدس رسـول
اللـه(ص) کـه به غیـر خداونـد(ج) معنایـش را نمیداند.
آن پیامبـری کـه خـود عظیم اسـت و عظیم معنـی قرآن بر
او نـازل میشـود و خدایـش او را بـرای تکمیـل آموزههـا
بـه قـاب قوسـین فـرا میخوانـد و چنیـن پیامبـری کـه در
محضـر قـدس ربوبـی آمـوزش دیده قرآن در سـورۀ نسـأ
آیـه ( )113فرمـود کـه «و خـدا بـه تـو ایـن کتـاب و مقام
حکمـت و نبـوت را اعطـا کـرد و آنچه را نمیدانسـتی تو
را آموخـت کـه خـدا را بـا تـو لطف عظیم اسـت».
اگـر لفـظ معلـم را بـه معنـای عـام بگوئیـم خواهید
دیـد کـه راهنمایـی و هدایـت بشـر بـه دسـت معلمـان
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بـزرگ صـورت گرفتـه اسـت ،اشـخاص بـا ارزش کـه
موجبـات ترقـی و تعالـی ملتهـا را فراهـم آوردهانـد یـا
خـود معلـم بـوده یـا بـرای رسـیدن بـه مقاصـد و اهداف
خـود از معلمـان و مربیـان کمـک گرفتهانـد.
فردوسـی از طریـق شـاهنامه بـه مـردم درس غیـرت
و وطنپرسـتی را آموختـه اسـت؛ ابن سـینا ،امـام غزالی،
خواجـه نصیرالدیـن توسـی و سـعدی کـه بـه واسـطۀ
تعلیـم و حکمـت ،هـزاران شـخص را از گمراهـی رهایی
بخشـیدهاند از اسـتادان بهنـام و شـاخص بودهانـد.
ملتهـای متمـدن جهـان معتقدانـد کـه وحـدت و
ترقـی آینـده مردم هر کشـور وابسـته بـه تربیت درسـت و
خـوب معلمـان الیـق و با ارزش اسـت.
معلـم مهنـدس کارخانۀ آدمسـازی ،رهبر و پیشـوای
نسـل جوان اسـت .بعـد از خانـواده نخسـتین بـذر پندار
و کـردار مطلـوب بـه وسـیله معلـم در جوانـان کاشـته
میشـو د و سرنوشـت ملت و کشـور بسـته بدان اسـت که
از بـذر کاشـته شـده چـه بارمـی آید.
رهبـران بـزرگ بشـر را معلمـان تشـکیل میدهنـد،
چندیـن حکیـم نامـی مثـل سـقراط ،افالطـون و ارسـطو
شـغل معلمـی داشـتهاند .ارسـطو را معلم اولـی و فارابی
را معلـم ثانـی نامیدهانـد.
بهطـور کلـی بـرای معلمـان دو نقـش در نظـر گرفته
شـده اسـت .نخسـتین وظیفـۀ آنـان مسـئولیتی اسـت که
در برابـر فرهنـگ جامعـه خـود بـر عهـده گرفتهانـد و
دیگـری وظیفـۀ آمـوزش شـاگردان اسـت .ایـن دو وظیفه
اغلـب همزمـان بـا یکدیگـر انجـام میشـود .در آموزش
و تدریـس ،معلـم رکـن اساسـی اسـت.
هر کسـی که سـواد یـا معلوماتـی در زمینـه خاصی
کسـب کـرده اسـت نمیتوانـد معلـم موفقی باشـد .پس
معلم شایسـته کسـی اسـت که در حـوزه تربیتـی فعالیت
کـرده باشـد و در کار ،تدریـس و فـن آموختـن موفقیـت
بـه دسـت آورد .بنابـر توضیحـات بـاال خصوصیات یک
معلـم خـوب بـه گونه زیر اسـت:
معلمـان خـوب در تضمیـن موفقیـت و پیشـرفت
شـاگردان خـود ،وظیفـۀ مهمی بـر عهـده دارنـد و قبل از

آن بایـد شـرایط الزم را دارا باشـند.
 .1عالقهمنـد بـه تدریـس :محققـان ،عشـق و عالقه
بـه تدریـس را نخسـتین پیشنیاز هنـر علمی دانسـتهاند و
ایـن نبایـد بـه آن معنـی باشـد که معلمی شـغلی شـریف
و مـورد احتـرام مـردم اسـت ،بلکـه بداننـد کسـی کـه به
کار تدریـس عالقهمنـد نباشـد ،نمیتوانـد در موفقیـت
شـاگردان نقش داشـته باشـد.
 .2توانایـی ایجـاد عالقـه در شـاگردان :تنهـا عالقـه
خـود معلـم بـه موضـوع درس کافـی نیسـت .معلـم باید
بتوانـد ایـن عالقـه را در شـاگردان خـود نیـز ایجـاد کند.
تدریـس خـوب و مؤثـر ،نیـاز بـه مهـارت دارد و ایـن
هنگامـی حاصـل میشـود کـه معلـم نشـان دهـد کـه
هـم بـه شـغل خـود و هـم بـه کار تدریـس عالقهمنـد
اسـت .معلمانـی کـه بـه درس عالقـه دارنـد امـا نسـبت
بـه شـاگردان خود بیتفـاوت هسـتند صنف آنهـا اغلب
سـرد و کسـل اسـت.

خصوصیات معلم خوب:

اگـر چـه یـک معلـم خـوب و موفـق در موقعیتهـا
و محیطهـای مختلـف ،متفـاوت اسـت بـا ایـن حـال،
معلمـان خـوب بهطـور کلـی ،خصوصیـات مشـترکی

دارنـد از قبیـل:
 .1عالقهمند به تدریس:
بـه ایـن معنی کـه معلم خـوب باید به خـود تدریس
و موضـوع تدریـس عالقهمنـد باشـد .ثبـات عاطفـی و
روانـی داشـته باشـد ،زیـرا اخلاق و کـردار معلـم بـرای
شـاگرد یـک الگو اسـت.
 .2ادامه به تحصیل:
معلـم کسـی اسـت کـه همیشـه احسـاس نیـاز بـه
یادگیـری و فراگیـری مطالب جدیـد دارد و مطالعات خود
را پـس از کسـب مـدارک تحصیلـی متوقـف نمیسـازد.
 .3حس مهربانی و همدردی با شاگردان:
معلـم بایـد رفتـارش بـه طـوری باشـد که شـاگردان
بتواننـد آزادانـه ناراحتیهـا و مشـکالت خـود را بـا او در
میـان بگذارنـد و مطمئـن باشـند بـه خاطـر اشـتباهات
مرتکـب شـده مـورد انتقـاد او قـرار نمیگیرنـد.
 .4روحیـه همـکاری :یـک معلـم خـوب همیشـه
ً
آمـاده همـکاری بـا دیگـر معلمان اسـت ،خصوصـا اگر
احسـاس کند که وجـودش در این همـکاری مؤثر و الزم
است.
 .5صبـر و بردبـاری :یکـی از خصوصیـات کـه یک
معلـم خـوب باید از آن برخوردار باشـد ،بردباری اسـت.
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زیـرا معلـم بـا کـودکان و نوجوانـان سـر و کار دارد و این
افـراد بـه خاطـر سـن کـم خـود موجـب اشـتباهات در
رفتارهـای خـود میشـوند ،معلمـی کـه بردبـاری کافـی
نداشـته باشـد ،موجـب ناراحتـی خواهد شـد.
 .6رعایـت انصـاف در ارزیابـی :شـاگردان بـه
اظهارنظـر معلـم در مـورد خودشـان خیلـی اهمیـت
میدهنـد و چنانچـه ارزیابـی معلـم منصفانـه نباشـد،
موجـب کینـه و دشـمنی و در نتیجـه دوری گزیدن برخی
از شـاگردان از معلـم میگـردد کـه این حـاالت عاطفی،
ثمـرات بـدی در پـی خواهـد داشـت.
 .7آشـنایی با اصول روانشناسـی :معلـم باید عالوه
بـر داشـتن تخصـص در مضمونـی کـه تدریـس میکند،
باید با اصول روانشناسـی نیز آشـنایی داشـته باشـد ،زیرا
اگـر معلم بـا قوانین رشـد یادگیری خصوصیات سـنی در
مراحل مختلف آشـنا باشـد ،بیشـتر مسـائل و مشـکالت
را میتوانـد بـه آسـانی توجیـه کـرده و آ نرا حل کند.
 .8قـدرت بیـان :خـوش صحبتـی و قـدرت بیـان،
یکـی از عواملـی اسـت کـه در ایجـاد رابطـه بـا افـراد
فوقالعـاده مؤثـر اسـت و معلـم بایـد از ایـن نیـرو
برخـوردار باشـد ،بسـیاری از افراد باسـواد مطلع هسـتند
ولـی در اظهـار مطلـب و تفهیـم بـه دیگـران ناتوانانـد.
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یـک معلم خوب کسـی اسـت کـه مرتـب از فعالیتهای
آموزشـی کـه انجـام میدهـد ارزیابـی میکنـد ،یعنـی با
توجـه بـه هدفهـای آموزشـی و رفتـاری کـه در آغاز هر
صنـف در نظـر دارد بایـد ببینـد تا چـه حد بـه این هدف
دسـتیافته و تـا چـه حـد توانسـته در دل شـاگردان نفوذ
کنـد و مـورد تائیـد آنهـا قـرار بگیرد.
 .9آراسـتگی ظاهـر :معلمی که در روز چند سـاعت
در برابـر شـاگردان در صنف ظاهر میشـود ،بایـد از نظر
ً
ظاهـری کامال آراسـته و پاکیزه و منظم باشـد.
خصوصیـات معلـم در مـورد پیشـرفت تحصیلـی
شـاگردان در زمینـه اثربخشـی فعالیـت معلـم تحقیقاتی
صـورت گرفتـه که براسـاس ایـن تحقیقـات خصوصیات
ذیـل را فهرسـت کردهانـد:
 استفاده متنوع مطالب و روشهای تدریس آموزش همراه با شور و شوق رفتار آموزشی مطابق با وظیفه و کار آموزشی پرهیز از عیبجویی و انتقادات تند و خشن استفاده بیشتر از سبک تدریس غیرمستقیم تأکید بیشتر بر محتوای آموزشی.بنابـر آنچـه گفتـه شـد میتـوان نتیجـه گرفـت یک
معلـم خوب:
 رابطهاش با شاگردان مثبت است، به احساسات شاگردان توجه میکند، نظم و کنترول صنف را در اختیار دارد، محیط مطلوبی برای یادگیری پدید میآورد، از کارش با شاگردان لذت میبرد، شاگردان را به فعالیتهای یادگیری میکشاند، خالق و نوآور است، در آموزش مهارت خواندن تأکید دارد، شـاگردان را بـه داشـتن تصویـر خوبـی از خـودهدایـت میکنـد،
 انعطافپذیـر اسـت و بـه موضـوع درسـی تسـلطکافـی دارد،
 ثابت قدم است و عادالنه رفتار میکند.در بـارۀ خصوصیـات یک معلـم خوب اداره یونسـکو

هـم یـک نظرسـنجی را انجـام داده اسـت کـه در سـال
 1996میلادی درکتابـی بـه عنـوان خصوصیـات یـک
معلـم خـوب منتشـر شـده اسـت کـه بیشتـر از 500
شـاگرد از  50کشـور جهـان در بـارۀ خصوصیـات
یـک معلـم خـوب اظهارنظـر کـرده بودنـد .در ایـن جـا
بخشهایـی از آن را میخوانیـد:
سـیانه هلـی از (اندونیزیـا) :یـک معلـم خـوب باید
سـه مشـخصۀ اصلی داشـته باشـد.
 .1زمینۀ علمی  .2مهارتهای مسلکی  .3خصوصیتهای
شغلی
یـک ضربالمثـل میگویـد :اگـر بـه مـن ماهـی
بدهـی ،یـک روز سـیرم کـردی ولـی اگـر بـه مـن
ماهیگیـری را یـاد بدهـی یـک عمـر مـرا سـیر کـردی.
کـه ایـن باید فلسـفۀ یـک معلم خوب باشـد .معلـم باید
صبـور ،مهربـان ،انعطافپذیـر،کار دان ،شـکیبا ،دارای
دیـد بـاز ،بااخلاق خـوش و مشـتاق باشـد و از تدریس
لـذت ببـرد و همچنـان امانـتدار ،صـادق ،بـا تصـور
قـوی ،خلاق و کارآمـد ،بانظـم ،مفیـد و فروتـن و باحیا
باشـد.
ً
میرجانـا کزیجـا (کرواسـی) :چیـزی که واقعـا از
خصوصیـات یـک معلـم خـوب اسـت ،داشـتن هوش و
درک اسـت زیرا داشـتن ایـن خصوصیات باعث میشـود
کـه معلـم رفتارهـای شـاگرد را بفهمد ،یـک معلم خوب
بایـد درک باالیـی بـرای فهـم آنچـه در دنیـای شـاگردان
اتفـاق میافتـد داشـته باشـد ،یـک معلـم بایـد بـه آنچه
درس میدهـد مسـلط باشـد.
ماریـا گارسـیا (امریـکا) :یـک معلـم خـوب بـا دو
کلمـه تعریف میشـود ،بهترین دوسـت ،کسـی کـه قابل
اعتمادتـر از «بهتریـن دوسـت» میتـوان گفـت کـه باید
همـه معلمان ایـن خصوصیـت را دارا باشـند.
الگسـمان وادیگـر (هندوسـتان) :یـک معلـم
خـوب طفلیت شـاگردانش را با روشـی دوسـت داشـتنی
میفهمـد ،او میفهمـد کـه فرهنـگ طفلیـت از فرهنـگ
بزرگسـالی کلیتـر اسـت.
کوکو باراسـا (کینیا) :من فکر میکنـم از خصوصیاتی

کـه یـک معلـم خوب بایـد داشـته باشـد ،توانایـی حرف
زدن متناسـب بـا سـطح شـاگردان اسـت کـه یادگیـری را
جـذاب و فهمیـدن را آسـان میکنـد بهطوری که شـاگرد
گـوش دهـد و منتظـر آمـدن بـه صنف باشـد و معلـم نیز
صنـف را کنتـرول کند.
عـارف رضـا (پاکسـتان) :کسـی خـوب تدریـس
میکنـد کـه خـودش را یـک شـاگرد فـرض کنـد ،یـک
معلـم خـوب بایـد مثـل شـاگردانش زندگـی کنـد .یـک
معلـم خـوب بایـد آموزشپذیـر باشـد .همچنـان او
شـاگردان را دوسـت داشـته باشـد بـه آنهـا خدمـت کند
و احتـرام بگـذارد.
آبانـا (فلیپیـن) :بـرای اینکـه یـک معلـم ابتدائـی
خـوب باشـد الزم اسـت کـه  .1 :احساسـی مثل شـاگرد
داشـته باشـد .2 .مثـل یـک شـاگرد فکـر کنـد .3 .مثـل
شـاگرد عمـل کنـد .4 .در فکـر کـردن و عکسالعمـل
نشـان دادن بزرگسـال باشـد ،امـا بایـد بـه خاطر داشـته
باشـد کـه او نیز یک شـاگرد بـوده و زمان آن اسـت که آن
دوران طفلیـت را احیـا کنـد.
هاناگانتر(آلمان) :یک معلم خـوب باید :روشهای
تدریـس را بهبـود بخشـد ،روی موضـوع تسـلط داشـته
باشـد ،شـاگردان را بـرای عالقهمنـد شـدن بـه موضـوع
مربـوط آگاهـی بدهـد ،بفهمـد کـه بـا شـاگردان چطـور
بایـد کار کننـد ،حـاالت زمان طفلیتـش را به یـاد بیاورد.
خصوصیـات یـک معلـم خـوب در تفکر ابن سـینا:
ابوعلـی سـینا میگویـد :کسـی کـه عهـدهدار تربیـت
کـودکان میشـود ،حداقـل این خصوصیـات را بایـد دارا
با شد :
 .1خردمنـد باشـد :یعنـی مهمتریـن خصیصـه
معلمـی را کـه دانایـی اسـت دارا باشـد و بـر آنچـه کـه
آمـوزش میدهـد ،تسـلط علمـی داشـته باشـد و بتوانـد
پاسـخگوی سـؤاالت شـاگردان باشـد.
 .2دیـندار باشـد :از دیـدگاه تربیت دینـی علیرغم
اینکـه بـر دانایـی معلـم تاکید میشـود ،با ایـن وجود آن
را شـرط کافی برای نشسـتن به کرسـی معلمـی نمیداند،
بلکـه آنچـه کـه معلـم را الگـو و سـر مشـق رفتـاری
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شـاگردان قـرار میدهـد ادب ،اخلاق و تقـوای اوسـت.
بنابرایـن منظـور از دینداری و دارا بـودن این خصوصیات
عالـی رفتـاری اسـت کـه الزم اسـت شـخصیت معلم به
آنها آراسـته باشـد.
 .3آشـنایی بـا تربیـت کـودک داشـته باشـد :بـدون
شـناخت خصوصیتهـای رشـد ،نیازهـا و خواسـتههای
کـودک در مراحـل مختلـف سـنی و بـدون آشـنایی بـا
چگونگـی شـکلگیری مفاهیـم در ذهـن کـودک و دیگـر
ابعـاد شـخصیتی او امـکان تعلیـم و تربیت وجـود ندارد.
معلـم بایـد کـودک را بشناسـد و راههـای تأمیـن نیازهای
عاطفـی ،اجتماعـی و عقلـی او را بفهمـد.
 .4بـا وقـار و سـنگین باشـد :شـغل معلمـی ماننـد
دیگـر شـغلها نیسـت .او بـا کرامـت انسـان سـر و کار
دارد .اگـر بـا وقار و با هیبت نباشـد ،در چشـم شـاگردان
کوچـک جلوه میکنـد .در این حالت احتـرام و اعتماد از
او سـلب میشـود .ادب و بیـان سـخنان حکیمانـه معلم،
معلـم را در نـزد شـاگردان بـزرگ و قابل اعتماد میسـازد
و بـه عنوان الگو و تکیهگاه شـاگردان محسـوب میشـود.
 .5بـا مـروت باشـد :ایـن خصوصیـت نیـز از ایـن
جهـت مهم اسـت کـه معلم بـا کـودکان سـر و کار دارد،
شـخصی که سـنگدل اسـت نمیتوانـد با روحیـۀ لطیف
و ظریـف کـودک ارتبـاط برقـرار کنـد .دل معلـم باید نرم
و بـه اصطلاح رحـمدل باشـد و از آنجایـی که کـودکان
کمتجربـه و روان ظریـف دارنـد مرتکب خطا میشـوند،
معلم باید گذشـت داشـته باشـد ،مروت و مردانگی را در
موقـع لـزوم و بـرای تادیب کـودک در نظر داشـته باشـد.
 .6پاکدامـن باشـد :ایـن اصـل از آنجـا ناشـی
میشـود کـه کـودکان به معلـم خود بسـیار اعتمـاد دارند
و هرگـز در عفـت و پاکدامنـی او شـک نمیکننـد ،لـذا
معلـم بایـد از ایـن اعتمـاد شـاگردان در جهـت تادیـب
آنهـا بهـره جویـد و حتـی در اندیشـهی خـود آنچـه
را کـه خلاف عفـت اسـت ،نگـذارد .فرامـوش نکنیـم
کوچکتریـن خلاف معلـم در ایـن راسـتا ضربـهای بـر
پیکـر کـودک میزنـد کـه قابـل جبـران نخواهـد بـود.
 .7نظیـف باشـد :ایـن اصـل از یافتـه روانشناسـی
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ناشـی میشـود کـه کـودکان قبـل از اینکـه بـه مرحلـه
تفکـر منطقـی و تفکـر انتزاعی برسـند در مرحله حسـی،
حرکتـی قـرار دارنـد ،یعنـی ابـزار شناختشـان از جهان
خـواص آنهـا اسـت .کـودکان مکتـب افـراد را از وضـع
ظاهریشـان ارزیابـی میکننـد .در واقـع معلمی که سـر
و صـورت و لباسـش مرتب ،پاک و شـیک باشـد ،در نظر
کـودکان فـردی بـزرگ و قابـل احتـرام اسـت و فـردی کـه
تمیـز و نظیـف نباشـد از او دوری میکننـد و حرفهایش
را جـدی نمیگیرنـد و اگر کـودکان او را الگـوی خود قرار
دهنـد ،کودکانـی بـار خواهنـد آمد که نسـبت بـه نظافت
فـردی بیمسـئولیت خواهنـد بود.
 .8راه معاشـرت را بدانـد :ایـن خصوصیـت از
اصلهای فردی ناشـی میشـود .روانشناسـی امـروز در
شـناخت توانمندیهـای روحـی و روانـی آدمـی معتقـد
اسـت افـراد دارای الگوهـای متفـاوت هسـتند ،زیـرا
محیـط ژنتیکی و محیـط اجتماعی کـودکان و پایگاههای
فرهنگـی و اقتصـادی آنـان بـا یکدیگـر متفـاوت اسـت.
حتـی کـودکان دوگانگـی همسـان باهـم برابـر نیسـتند.
بنابرایـن معلـم بایـد بدانـد کـه با هر کـودک چگونـه باید
برخـورد و معاشـرت نمایـد .نسـخه یکسـان ،بـرای همه
در سیسـتم تعلیـم و تربیـت جـواب نمیدهـد .از طـرف
دیگـر معلـم بایـد بداند کـه کـودک را چه وقت تشـویق و
چـه وقـت تنبه کنـد و زمـان و مکان مناسـب بـرای تعلیم
و تربیـت را بشناسـد.

مأخذ:

 پارسـا محمـد ،روانشناسـی تربیتی ،تهـران چاپسال 1374
 سـرمد غلام علـی ،روشهـای تدریـس و هنـرمعلمـی ،قـم اشـراق چـاپ سـال  1376چـاپ اول
 کاربرد ،روانشناسی در آموزشگاه نگاهی در بارۀ روشهای فنون تدریس از سـایت انترنـت تحتـت عنـوان نظرسـنجییونسـکو (خصوصیـات یک معلـم خـوب) و ویژگیهای
یـک معلـم خـوب در تفکـر ابـن سـینا

کودک آزاری،انواع وعواملآن
محقق مژگان مرزایی

دوران کودکـی یکـی از مهمتریـن مراحـل رشـد و تکامل
انسـان اسـت کـه میتوانـد با آسـیب پذیـری زیـادی همراه
باشـد ،یعنـی رشـد وتکامـل جسـمی و روانـی انسـان از
دوران کودکـی شـروع میشـود کـه هرگونـه آسـیب در ایـن
دوره میتوانـد پیامـد هـای طوالنـی مدتـی را در طـول زنده
گـی بـرای انسـان ایجـاد کند .بـا اینکـه در دهه هـای اخیر
بسـیاری از مشـکالت و پرابلـم هـای کـه مانـع رشـد و
تکامـل کـودکان شـده و اثـرات ناگـواری را ازخـود بـه جا

مـی گذاشـت ،دسـتخوش یـک سلسـله تغیـرات شـده و
تاحـدی تحـت پیشـگیری و کنتـرول درآمـده انـد .امـا بـا
آن هـم مشـکالت زیادی وجـود دارد کـه نیازمنـد پیگیری
و پیشـگیری جـدی بـوده کـه ازآن جملـه میتـوان از پرابلم
کـودک آزاری نـام بـرد.
کـودک آزاری یـک پدیـده جدیـد نبوده بلکه سـابقه
طوالنـی داشـته چنانچه اعـراب نیـز قبـل از روی آوردن به
دیـن مقـدس اسلام دختـران نـوزاد خـود را زنـده بـه گـور
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میکردنـد و امـروز نیزهـزاران کـودک قربانی انـواع کودک
آزاری کـه تنهـا ماهیـت و شـدت آن متفـاوت اسـت در
جوامـع مختلـف میشـوند کـه بعضـی از ایـن کـودکان نه
شناسـای شـده انـد ونه خـود قادر انـد که زبان به افشـای
آن بگشـایند .زیـرا ایـن آزارهـا بیشـتر از جانـب خانـواده
کـودکان بـوده بـه همیـن منظـور اسـت کـه گـزارش داده
نشـده و در خفـا باقـی مانـده اسـت .بااینکـه کـودکان به
علـت ویژگیهـای کـه از نظـر سـنی دارند بسـیار آسـیب
پذیـر بـوده و نیاز بـه حمایـت و مراقبـت بیشـتر دارند اما
بـاز هـم گاهـی اوقات بزرگسـاالن بـه دالیـل مختلف به
جـای حمایـت و مواظبـت از کـودکان آنـان را مـورد آزار
قـرار داده آسـیب هـای جبـران ناپذیـری را بـر سلامت
روانی جسـمی و اجتماعی کـودکان تحمیـل میکنند)1(.
¬ بادرنظـر داشـت گفتـه هـای بـاال میتـوان کودک
آزاری را چنیـن تعریـف نمـود:
کـودک آزاری عبـارت از رفتـاری اسـت کـه توسـط
ً
افـراد دیگـر خصوصا بزرگسـال نسـبت به کـودکان انجام
میگیـرد و بـه نوعـی به سلامت جسـمی و روانـی کودک
ٔ
عبـاره دیگر هرنـوع رفتار یا
آسـیب میرسـاند( ¬)2و یـا به
کوتاهـی در انجـام عملـی که سلامت جسـمی ،روانی و
رشـد کـودک را بـه مخاطره انـدازد کـودک آزاری اسـت.
()3

انواع کودک آزاری:

 -1کودک آزاری جسمی یا بدنی
وارد کـردن هـر نـوع ضربـه یا صدمـه فزیکـی باالی
کـودک کـه موجـب درد ،بریده گـی ،کبودی ،شکسـتگی
اسـتخوانها وسـایر جراعات گردد عبـارت از کودک آزاری
جسـمی اسـت که شـامل ضربه زدن ،مشـت زدن ،سیلی
زدن ،تـکان دادن ،لگـد زدن ،خفـه کردن ،موی کشـیدن،
سـوختاندن و غیره میباشـد.
 -2کودک آزاری روانی و عاطفی
کـودک آزاری روانـی وعاطفـی عبـارت از رفتـاری
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اسـت کـه بـه سلامت روانـی و عاطفـی کـودک آسـیب
میرسـاند.
سـرزنش ،توهیـن و تحقیـر ،طـرد ،تبعیـض قایـل
شـدن ،بـی عقـل شـمردن ،جـواب نـدادن بـه سـواالت،
ترسـاندن ،مسـخره کـردن ،ناسـزا گفتن ،عدم ابراز عشـق
و محبـت و غیـره از جملـه رفتـار هـای اسـت که شـامل
نـوع کـودک آزاری روانـی و عاطفـی شـده بـاالی روان
کـودک اثـرات سـوء رابـه جـا میگـذارد.
 -3کودک آزاری ناشی ازغفلت و عدم مسؤلیت
عـدم توجـه بـه نیازهـای اساسـی کـودک ،در حدی
کـه به سلامت روانـی و جسـمی کودک آسـیب برسـاند
عبـارت از کودک آزاری ناشـی از غفلت و عدم مسـؤلیت
اسـت .غفلـت یکی از شـایعترین نـوع آزار کودک اسـت
کـه معمـوال در خانـواده هـای کـم در آمـد بـه مشـاهده
میرسـد که شـامل عدم فراهـم نمودن احتیاجـات غذای،
لبـاس مناسـب بـه فصـل سـال ،مسـکن  ،مراقبـت طبی،
آموزشـی ،سرپرسـتی طفـل و غیره میباشـد.
 -4کودک آزاری جنسی
هرگونـه عمـل جنسـی بیـن بزرگسـال و یـک کـودک
بـه منظـور لذت جنسـی عبـارت از کودک آزاری جنسـی
اسـت و یا به ٔ
عباره دیگر آزار جنسـی تماسـها یا تعامالت
بیـن کـودک و فـرد بالغـی اسـت کـه کـودک را بـه منظور
تحریـک جنسـی مـورد اسـتفاده قـرار میدهـد .آزار هـای
ً
جنسـی معمـوال توسـط افـراد خانـواده و آشـنایان و بـه
نـدرت توسـط افـراد بیگانه صـورت میگیـرد)4(.

علل کودک آزاری:

 ناآ گاهی والدینگاهـی والدیـن یـا افـراد دیگـر کـه بـه کـودک آزار
میرسـانند نمیداننـد کـه رفتـار آنهـا کـودک آزاری اسـت.
ً
مثلا کسـانی کـه کـودک را تنبیـه بدنـی میکنـد ،یـا مورد
تحقیـر و توهیـن قـرار میدهنـد و یـا هـم بـه نیـاز هـای
اساسـی آن توجـه نمـی کنند ،اینگونـه رفتار هـای خود را

عـادی ومعمولـی میداننـد.
 مشکالت اقتصادیفقـرو مشـکالت اقتصـادی سـبب آن میگـردد کـه
کـودکان از دسترسـی بـه نیـاز هـای اساسـی خـود مانند
آمـوزش ،تغذیـه ،لبـاس ،مسـکن ،مراقبـت هـای طبی و
غیـره محـروم شـوند و یـا والدیـن بـه علـت فشـار هـای
مالـی بـا رفتارهـای چـون پرخاشـگری ،خشـونت ،بـی
توجهـی ،لـت وکـوب وغیـره مـورد آزار کـودک میگردند.
 اعتیاداعتیـاد بـه علـت خصوصیاتـی کـه در افـراد ایجـاد
میکنـد ماننـد پرخاشـگری ،بـی مسـؤلیتی ،کاهـش
عواطـف وغیـره سـبب میشـود کـه کـودکان مـورد آزار یا
سـوء اسـتفاده قـرار گیرنـد.
 بیماری های روانیدرصورتیکـه والدیـن بـه بیمـاری هـای روانـی
مبتلا باشـند بـا رفتـار هـای چـون خشـونت ،تندخوی،
ناسـازگاری ،عـدم مسـؤلیت و غیره کـه ناشـی از بیماری
روانـی آنهـا مـی باشـد موجـب آزار کـودکان میشـوند.
 مشکالت خانواده گیمشـکالت خانـواده گـی چـون مشـاجرات شـدید و
طوالنـی والدیـن ،جمعیـت زیـاد خانـواده ،شـیوه هـای
تربیتـی نامناسـب ،پـدر انـدر و مادرانـدر وغیـره از جمله
دالیـل اسـت کـه سـبب آزار کـودکان میشـود.
 مشکالت کودکانکـودکان کـه مشـکالت پایـدار و یـا شـدید ماننـد
بیمـاری هـای جسـمی ،مزمـن و طوالنـی مـدت،
مشـکالت رفتـاری از قبیـل پرخاشـگری ،بـی قـراری،
اضطـراب ،شـب ادراری وغیـره دارنـد بـه علت کـه برای
بزرگسـاالن مشـکالتی ایجاد میکنند و نیز به سـبب نا
آگاهـی والدین ازاین مشـکالت ،بیشـتر از سـایر کودکان
مـورد آزار جسـمی وروانـی قـرار میگیرنـد.
 مشکالت مکتبمشـکالت چـون مدنظـر نگرفتـن تفاوتهـا ،ایجـاد

اضطـراب ،تـرس ،رقابـت هـای شـدید،تنبیه بدنـی،
تحقیـرو توهیـن و غیـره کـه در مکتـب بـرای کـودکان یـا
دانـش آمـوزان ایجـاد میشـود سـبب آزار هـای جسـمی
وروانـی کـودکان میگردنـد)5(.

پیامد های کودک آزاری:

از آنجـا کـه معلوم اسـت کودکی ٔ
دوره رشـد وشـکل
گیـری شـخصیت بـوده کـه انـواع کـودک آزاری در ایـن
سـالهای مهـم واسـاس بـه رشـد و سلامت انهـا آسـیب
هـای جـدی میرسـاند .کـودکان آزار دیـده درهمـه جنبـه
هـای رشـد ماننـد رشـد جسـمی ،روانـی و اجتماعـی با
مشـکالت و نارسـای های زیـادی روبـرو خواهندگردید.
معلومـات بـه دسـت آمـده نشـان میدهـد ،بسـیاری از
کـودکان کـه در دوران کودکـی قربانـی آزار و بدرفتـاری
بـوده انـد در بزرگسـالی خود بـه آزار کـودکان پرداخته اند
کـه ایـن بزرگتریـن و یکـی از پیامـد هـای کـودک آزاری
ٔ
ادامـه آن میگـردد .پیامـد هـای دیگری
اسـت کـه سـبب
را نیـز در قبـال خـود دارد کـه در زیـر بـه بررسـی آنهـا
میپـردازم:
• عدم اعتماد به نفس
• اضطراب همیشه گی
• ترس از اشخاص و مکانهای مشخص
• مشکالت در خواب
• بی اشتهایی یا بر عکس آن
• مشکالت تمرکز و توجه
• شب ادراری
• افسرده گی
• شکست در پیشرفت ها
• مشکالت یادگیری
• دروغگوی
• فرار کردن
• کناره گیری اجتماعی
• دزدی
• لکنت زبان
مجلۀ آموزشی-پژوهشی
سال اول ،دور اول ،شامرۀ مسلسل 5-4
جدی و دلو  1398خورشیدی

137

• سردردی -دل دردی
• و بالخره قصد خودکشی()6
راه های کاهش دادن کودک آزاری:
 کودکان را بهتر و بیشتر بشناسیم
شـناخت کـودکان و نیـاز هـا آنـان سـبب میشـوند
رفتـار بهتـری بـا آنها داشـته باشـیم ،بـرای اینـکار میتوان
ٔ
مطالعه کتاب هـای کودکان،
از روشـهای مختلف ماننـد
شـرکت در صنـف هـای آموزشـی ،مشـوره کردن بـا افراد
آگاه و متخصـص وغیـره اسـتفاده کنیـم.
 علت کودک آزاری را بشناسیم
کـودک آزاری ماننـد هـر رفتـاری دیگـری علتـی از
خـود دارد ،بنـاء سـعی نمایـم تـا علت آنـرا در یافـت و با
برطـرف کـردن آن کـودک آزاری را کاهش دهیـم .ممکن
اسـت برخـی از مشـکالت را نتوانیـم حـل و یـا از بیـن
ببریـم ،در ایـن صـورت پذیرفتـن آن بهتـر از آزار دادن
کـودکان اسـت.
 ازدیگران کمک بگیریم
کمـک گرفتـن و مشـوره کـردن یکـی از نشـانه هـای
هوشـیاری و آگاهـی اسـت نه ناتوانـی ،بناء بـرای کاهش
مشـکالت خـود میتوانیـم ازمراکـز مشـاوره حضـوری،
تیلفونـی ،ارتبـاط بـا افـراد آگاه وغیـره کمـک بگیریم.
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 آرامش خود را حفظ کنیم
زندگی همیشـه با مشـکالت همراه است ،پس سعی
کنیـم خشـم خـود را کنترول نمـوده و برای مشـکالت راه
حـل جسـتجو نمایـم .کنتـرول خشـم آموختـه میشـود و
میتـوان بـا تمرین بر خشـم خـود غلبه نمـود)7(.

راه های پیشگیری از کودک آزاری:

پیشـگیری همیشـه بهتر آسـانتر و سـریع تر از درمان
اسـت .برای پیشـگیری از کـودک آزاری نیز میتـوان از راه
های زیـر اسـتفاده نمود:
 دقـت در ازدواج و تشـکیل خانـواده ،خـود داری
از ازدواج های تحمیلی ،ناشـناخته ،شـتاب زده و ازادواج
در سـنین پایین.
توجـه بـه تنظیـم خانـواده و تعـداد مناسـب
فرزنـدان.
افزایـش آگاهـی خـود در زمینه پـرورش فرزندان
و شـیوه هـای مناسـب رفتار بـا آنها.
پذیـرش مسـؤلیت هـا و انجـام وظایـف خـود به
عنـوان پـدر ،مـادر ،معلـم ،سرپرسـت و غیـره نسـبت به
کودکان.
آشنایی با حقوق و نیاز های اساسی کودکان.
 توجـه بـه سلامت جسـمی و روانـی خـود و

کاهش فشـار هـای عصبی و مشـکالت رفتـاری خود که
سـبب کـودک آزاری میشـود.
 تقویـت روحیـه کمک گرفتـن هنگام برخـورد با
مشـکالت و آشـنایی با مراکـز حمایتی ،مشـاوره در مورد
کودکان و خانـواده ها.
راه هـای کمـک بـه کودکانـی که بـه نوعـی مورد
آزار قـرار گرفتـه اند:
 -1کودک را به محل آمن و آرام ببرید.
 -2اطالعـات دقیـق از چگونگـی آزار هـای که به او
رسیده کسـب کنید.
 -3آرام باشید و کودک را عصبانی نکنید.
 -4بـرای اینکـه کـودک آزار هـای را که دیده آشـکار
کنـد ،بـه او اطمینـان دهیـد تـا بـاالی تـان بـاور نمـوده و
تمـام اتفاقـات را صادقانـه بیـان کند.
 -5تمـام اطالعـات را کـه بـه دسـت آوردیـد ،یـاد
داشـت کنیـد.
ً
 -6فـورا بـه مقامـات مسـؤل در ایـن زمینـه گـزارش
د هید .
در نتیجـه میتـوان گفـت کـه بقـای یـک جامعـه بـا
اطفـال آن اسـت .بنـاء بـرای اینکـه یـک جامعـه به رشـد
و تعالـی برسـد بایـد طفـل تربیـت و بـرای زنـده گـی
عـادی و اجتماعـی آمـاده گـردد .بنابرایـن خانـواده اولین
مکانـی اسـت کـه شـخصیت کـودک در آن رشـد میابد و
هـر خانـواده زیـر بنـای رشـد فکری نونهـاالن را تشـکیل
میدهـد .بنـاء خانواده در ایـن زمینه آگاهی الزم را داشـته
و صادقانـه وظایـف خـود را در ایـن مـورد انجـام بدهـد.
زیـرا کـودکان آسـیب پذیرتـر از سـایر افـراد جامعـه
هسـتند ،ایـن آسـبب پذیـری بـه علـل هـای مختلـف از
جملـه کـودک آزاری ایجـاد میگـردد کـه از نظـر روحی ،
جسـمی و اجتماعـی آنـان را با مشـکالت زیـادی روبرو
مـی نمایـد کـه در آینـده گریبـان گیـر خـود و جامعـه
خواهـد بود.
بنابـر ایـن وظیفـه والدیـن و مسـؤلین امـور اسـت

کـه تـا در از بیـن بـردن ایـن پدیده تلاش نمـوده راه های
بهتـری را برای رشـد روانی ،اجتماعی و جسـمی کودکان
فراهـم نمـوده و همچنـان آنعـده کودکانـی کـه بـه نحـوه
آزرده شـده انـد ،بایـد هـر چـه سـریع تـر تحـت مراقبت
و پیشـتبانی خـاص قـرار داده تـا باشـد بهبـودی کامـل
ٔ
واسـطه کمک ها،
ودوبـاره و اعتمـاد بـه نفـس خود را بـه
مراقبـت ها و حمایت هـای خانـواده ،مخصصین روانی،
داکتـر متخصـص اطفـال و مـدگاران اجتماعـی وروانـی
بدسـت آرنـد و درنتیجـه مـردان و زنـان شایسـته یـی کـه
بایـد بـرای فـردای بهتـر جهـت پیشـبرد امـور مملکـت
تربیـت شـوند بـه بـار آیند.

ماخذ:

http://www.a- sasw. Com -1
 -2فـاران حسـامی ،پیشـگری از سـوء اسـتفاده
جنسـی کـودکان ،تهـران ،مطبعه ،سـاواالن ،چـاپ دوم،
 ،1391ص.2
http://armanekoodk. Com -3
http://www.a- sasw. Com -4
http://armanekoodk. Com -5
 -6سـوزان کیـو ،طبقـه بنـدی و تشـخیص اختالت
روانـی ،مترجـم ،دکتر محمـد خدایاری فـرد وغالم رضا
جعفـری کنـدوان ،تهـران ،مطبعـه ،آزاد ،چـاپ سـوم،
 ،1388ص .124
http://amanelahe. Blogfa. Com -7
 -8فـاران حسـامی ،پیشـگری از سـوء اسـتفاده
جنسـی کـودکان ،تهـران ،مطبعه ،سـاواالن ،چـاپ دوم،
 ،1391ص.3
 -9سـوزان کیـو ،طبقـه بنـدی و تشـخیص اختالت
روانـی ،مترجـم ،دکتر محمـد خدایاری فـرد وغالم رضا
جعفـری کنـدوان ،تهـران ،مطبعـه ،آزاد ،چـاپ سـوم،
 ،1388ص .126

مجلۀ آموزشی-پژوهشی
سال اول ،دور اول ،شامرۀ مسلسل 5-4
جدی و دلو  1398خورشیدی

139

