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مشاهده و مصاحبه
3. مشاهده

یکي از روش هاي سنجش و ارزشیابي، روش مشاهده است. 
دراین روش یک یا چند مشاهده کننده رفتار افراد را مورد مشاهدة 
علمي قرار مي دهند. این روش در کار تعلیم و تربیت بسیار به کار  
مي رود. غالباً رفتار معلمان و دانش آموزان و تعامل بین آن ها مورد 

مشاهده و ارزشیابي قرار مي گیرد. 
به طور کلي مشاهده بردو نوع است:

الف. مشاهدة توصیفي: در مشاهدة توصیفي، مشاهده کننده آنچه 
را که مي بیند دقیقاً یادداشت مي کند و از هر گونه ارزشیابي و اظهار 

نظر در مورد کیفیت رفتار خودداري مي نماید. 
ب. مشاهدة استنباطي: در مشاهدة استنباطي، مشاهده کننده رفتار 
مورد نظر را یادداشت مي کند و در مورد کیفیت و چگونگي آن نیز 
اظهارنظر و آن  را ارزشیابي مي نماید. عینیت این نوع مشاهده، از نظر 
علمي، کمتر از مشاهدة توصیفي است و به مشاهده کننده اي ورزیده 

نیاز است تا در ارز یابي هایي که مي کند 
انساني دقیق و صادق باشد. 

گاه��ي اوقات رفتار فرد به وس��یلة 
نوار سمعي و بصري ضبط و به وسیلة 
چندین نفر ارزشیابي مي شود تا نتیجه 
دقیق تر باشد. ولي کاربرد این وسایل غالبًا 
گران تمام مي شود و فراهم کردن آن ها نیز 

مشکل است.

4. نمونه برداري از رفتار
گاهي اوقات تمام رفت��ار فرد مورد 
مش��اهده قرار مي گی��رد و گاهي هم از 
مجموعة رفتار او نمونه برداري مي شود. 
واحد این نمونه برداري مي تواند عامل 
زمان ی��ا رویدادي خاص باش��د. مثاًل 
مي توان رفتار فرد را براي نیم و یک ساعت 
در روز یا به ترتیب دیگري در یک واحد 
زماني مورد سنجش قرار داد. همچنین، 

دکتر بدري مقدم

براي شناسايي دانش آموزان و معلمان و سنجش و ارزشيابي رفتار آن ها روش هاي متعددي وجود دارد. به وسيلة 
اين روش ها پديدة هوش، استعداد، پيشرفت تحصيلي، رفتاراجتماعي، شخصيت و باالخره پديده هاي مختلف 

شخصي فرد سنجيده مي شوند. ما در اين مقاله از انواع روش هاي مختلف سنجش و ارزشيابي صحبت مي كنيم. 

نیاز است تا در ارز یابي هایي که مي کند 

گاه��ي اوقات رفتار فرد به وس��یلة 
نوار سمعي و بصري ضبط و به وسیلة 
چندین نفر ارزشیابي مي شود تا نتیجه 
دقیق تر باشد. ولي کاربرد این وسایل غالبًا 
گران تمام مي شود و فراهم کردن آن ها نیز 

گاهي اوقات تمام رفت��ار فرد مورد 
مش��اهده قرار مي گی��رد و گاهي هم از 
مجموعة رفتار او نمونه برداري مي شود. 
واحد این نمونه برداري مي تواند عامل 
زمان ی��ا رویدادي خاص باش��د. مثاًل 
مي توان رفتار فرد را براي نیم و یک ساعت 
در روز یا به ترتیب دیگري در یک واحد 
زماني مورد سنجش قرار داد. همچنین، 

مشاهده و مصاحبه
روش هایي براي سنجش و ارزشیابي
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1. تشكیل پروندة دانش آموزان
هر یک از دانش آموزان پروندة محرمانه اي دارد. در این پرونده، 
اطالعات الزم در مورد دانش آموز ضبط شده است. این اطالعات 
شامل مسائل خانوادگي )اطالعات مربوط به پدر و مادر، خواهران، 
برادران و غیره(، تحصیلي )نمره ها، امتیازات، هوش بهر، نظر معلمان 
و غیره(، اطالعات بهداشتي)وضع سالمت، بیماري هاي کودک و 
غیره( و به طور کلي تمام اطالعات در مورد فعالیت ها، سرگرمي ها 
و مس��ائلي از این قبیل مي شود. این پرونده محرمانه است و نزد 
مشاور یا روان شناس آموزشگاه نگهداري مي شود و در دسترس 

دیگران قرار نمي گیرد. 

2. تهیة پرسش نامه
اغلب معلمان پرس��ش نامه هایي تهیه مي کنند و در دسترس 
دانش آموزان قرار مي دهند و آ ن ها را بدین وس��یله س��نجش و 
ارزشیابي مي کنند. در این پرسش نامه ها برخي سؤاالت کلي مانند 
نام  و نام خانوادگي، تاریخ و محل تولد، نشاني منزل، مشخصات 
پدر و مادر و شغل آن ها، خواهران و برادران، سرگرمي ها و غیره، 
و همچنین برخي پرسش هاي اختصاصي در مورد مسائل عاطفي، 
اجتماعي و رواني که منظور اصلي پرسش نامه  مي باشد مطرح شده 
است. این قسمت در پرسش نامه هاي مختلف متفاوت است. در 
ضمن، پرسش نامه هاي تهیه شده اي نیز وجود دارد که غالباً شامل 
تمام نکات مورد توجه معلم نیست، بلکه در  آ ن ها سؤاالت کلي و 

عمومي مطرح شده است.
گاهي اوقات دانش آموزان براي پاسخ به این پرسش نامه ها از 
خود مقاومت نشان مي دهند. در این صورت، باید آن ها را کاماًل 
متوجه کرد که اطالعات مورد نظر کامالً محرمانه است و برایشان 

هیچ گونه ناراحتي ایجاد نخواهد کرد. 
چنانچه شناس��ایي کلي کالس مورد نظر است، نه شناسایي 
فردفرد دانش آموزان، بهتر است از ذکر نام آن ها خودداري شود. 
گاهي اوقات اتوبیوگرافي)شرح حال خود نوشته( دانش آموز به 

شناسایي معلم از او کمک مي کند. 
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عینیت مشاهده کم نکند. براي رفع این اشکاالت برخي از محققان 
کاربرد فرم هاي ساخته شدة مشاهده را پیشنهاد مي کنند. گرچه این 
فر م ها س��اخته و آماده و کاربرد آن ها هم آسان تر است، ولي غالبًا 
شامل موارد کلي است و نکاتي را که در مشاهده هاي مختلف مورد 

نظر است در بر ندارد.

5. مصاحبه 
یکي از روش هاي تماس با دانش آموزان و شناسایي آن ها روش 
مصاحبه اس��ت. مصاحبه در بعضي موارد تنها روش و یا بهترین 
روشي است که مي توان با دانش آموزان ارتباط برقرار کرد. نه تنها در 
محیط آموزشگاه، بلکه در مراکز پزشکي، قضایي و روان درماني نیز 

مصاحبه یکي از روش هاي مؤثر است. 
مصاحبه فایده ها  و در عین حال محدودیت هایي دارد. یکي از 
فایده هاي آن این است که رابطه اي مستقیم و متقابل میان مصاحبه 
کننده و مصاحبه شونده ایجاد مي شود. چنانچه مصاحبه کننده تبحر 
کافي داشته باشد، مي تواند نهایت استفاده را بکند و اطالعات الزم 
را ب��ه دس��ت آورد. در ضمن، مصاحبه کننده خیلي آني و فوري 
از عکس العمل مصاحبه شونده در برابر پرسش خود پس فرستي 

مي گیرد و از چگونگي سؤال آگاه خواهد شد. 
یکي از محدودیت هاي مصاحبه این است که روشي ذهني است 
و ممکن است با تعصب آمیخته شود و مصاحبه کننده مطالب را 
به میل و دلخواه خود تغییر دهد و در نتیجه چهرة واقعي مصاحبه 

شونده به دست نیاید. 

الف. روش هاي مصاحبه
مصاحبه ممکن اس��ت به صورت انفرادي ی��ا گروهي انجام 
پذیرد. در مصاحبة انفرادي مصاحبه شونده به وسیلة یک یا گروهي 
از مصاحبه کنندگان مورد پرس��ش ق��رار مي گیرد. در 
مصاحب��ة گروهي، گروهي از مصاحبه ش��وندگان به 
وسیلة مصاحبه کنندگان مورد پرسش و ارزشیابي قرار 
مي گیرند؛ به این طریق که مصاحبه کنندگان )معموالً 
تعداد آن ها از پنج یا شش نفر نباید تجاوز کند( به دور 
میزگردي مي نشینند و مصاحبه کنندگان هم در اطراف 
اتاق مي نشینند و اعمال و حرکات مصاحبه شوندگان را 
به دقت مورد مطالعه قرار مي دهند. معموالً یک سؤال 
در زمینة هدف مصاحبه مطرح مي شود و از مصاحبه 
کنندگان مي خواهند درب��ارة آن به بحث و گفت وگو 
بپردازن��د. با مش��اهدة رفتار آن ها بس��یاري از نکته ها 
درمورد شخصیتشان روشن مي شود. مثالً این که چه 
کسي تسلط بیشتري دارد و با صحبت کردن مي تواند 
اختیار جلسه را به دست گیرد، چه کسي زودتر عصباني 
مي شود، چه کسي بیشتر از عقاید دیگران تبعیت مي کند 
و خصوصیاتي از این قبیل مشخص مي شود. این روش 

مصاحبه بیشتر در امور استخدامي به کار مي رود. 

مي توان فقط رفتار خاصي را، مانند رفتار کودک در کالس، در زمین 
بازي و غیره، مشاهده و ارزشیابي کرد. 

 این نمونه برداري نیز ممکن است تصادفي یا نظام دار باشد. مثاًل 
مي توان ده دقیقه در هر ساعت یا واحدي از رفتار را نمونه برداري و 
ضبط کرد. همچنین، مي توان در بعضي از لحظات، بدون اینکه نظم 
خاصي داشته باشد، بعضي از رویدادها را مشاهده و ارزشیابي کرد. 
در هر دو صورت، باید رفتار شخِص مورد مشاهده، دقیقاً تعیین و 
تعریف شود. مثالً اگر رفتاري مثل خشمناک شدن یا ترسیدن مورد 
نظر است، اول باید بدانیم که منظور از خشم و ترس چیست؟ یعني 

این نوع رفتارها را باید دقیقاً تعریف کنیم. 
مش��اهده کننده: یکي از نکاتي که دراین نوع س��نجش باید 
فوق العاده مورد توجه باشد، شخصیت مشاهده کننده است. زیرا 
افراد متعصب و آن ها که ثبات عاطفي ندارند، معموالً در مشاهدة 
خود پیش داوري مي کنند و صبر و حوصلة کافي به کار نمي برند. 

چنین افرادي براي مشاهدة علمي مناسب نیستند. 
در هر حال، وجود مشاهده  کننده چهرة واقعي محیط را تغییر 
مي دهد. مثالً وقتي فرد براي مشاهده وارد کالس مي شود، توجه 
دانش آم��وزان به او جل��ب و کالس از حالت واقعي خود خارج 
مي شود. بنابراین، مشاهده کننده باید مواظب این نکته باشد و در عین 
اینکه کامالً طبیعي رفتار مي کند، تا وقتي که محیط به چهرة واقعي 
خود برنگشته است، باید از ضبط مشاهده خودداري کند. گاهي 
اوقات ممکن است مشاهده کننده تعصب به خرج  دهد و امیال و 

خواست ها و تجارب خود را در مشاهده دخالت دهد. 
همچنین ممکن است که خطاي هاله1 و ناجوري شناختي2، یعني 
ایدة قبلي مشاهده کننده در مورد افرادِ مورد مشاهده وآگاهي از آن ها، 
مانع ضبط و ارزشیابي دقیق مشاهده شود. مشاهده کننده باید با تمام 
این عوامل آشنا باشد و کوشش بسیار کند که هیچ یک از آن ها از 
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از عکس العمل مصاحبه شونده در برابر پرسش خود پس فرستي 

یکي از محدودیت هاي مصاحبه این است که روشي ذهني است 
و ممکن است با تعصب آمیخته شود و مصاحبه کننده مطالب را 
به میل و دلخواه خود تغییر دهد و در نتیجه چهرة واقعي مصاحبه 

مصاحبه ممکن اس��ت به صورت انفرادي ی��ا گروهي انجام 
پذیرد. در مصاحبة انفرادي مصاحبه شونده به وسیلة یک یا گروهي 
از مصاحبه کنندگان مورد پرس��ش ق��رار مي گیرد. در 
مصاحب��ة گروهي، گروهي از مصاحبه ش��وندگان به 
وسیلة مصاحبه کنندگان مورد پرسش و ارزشیابي قرار 
مي گیرند؛ به این طریق که مصاحبه کنندگان )معموالً 
وسیلة مصاحبه کنندگان مورد پرسش و ارزشیابي قرار 
مي گیرند؛ به این طریق که مصاحبه کنندگان )معموالً 
وسیلة مصاحبه کنندگان مورد پرسش و ارزشیابي قرار 

تعداد آن ها از پنج یا شش نفر نباید تجاوز کند( به دور 
میزگردي مي نشینند و مصاحبه کنندگان هم در اطراف 
اتاق مي نشینند و اعمال و حرکات مصاحبه شوندگان را 
به دقت مورد مطالعه قرار مي دهند. معموالً یک سؤال 
اتاق مي نشینند و اعمال و حرکات مصاحبه شوندگان را 
به دقت مورد مطالعه قرار مي دهند. معموالً یک سؤال 
اتاق مي نشینند و اعمال و حرکات مصاحبه شوندگان را 

در زمینة هدف مصاحبه مطرح مي شود و از مصاحبه 
کنندگان مي خواهند درب��ارة آن به بحث و گفت وگو 
بپردازن��د. با مش��اهدة رفتار آن ها بس��یاري از نکته ها 
درمورد شخصیتشان روشن مي شود. مثالً این که چه 
کسي تسلط بیشتري دارد و با صحبت کردن مي تواند 
اختیار جلسه را به دست گیرد، چه کسي زودتر عصباني 
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هر یک از این دو روش محاس��ن و محدودیت هایي دارد. در 
مصاحبة انفرادي، با مصاحبه شونده رابطة مستقیم برقرار مي شود که 
ارتباطي کامالً عمیق است، در حالي که در مصاحبة گروهي امکان 
چنین ارتباطي نیست. مصاحبة گروهي براي شناسایي رفتار اجتماعي 
افراد نیز مؤثر است و ضمن اینکه در اجراي آن در وقت صرفه جویي 

مي شود، مسئولیت مصاحبه هم با خود مصاحبه شوندگان است. 

ب. طرح مصاحبه
مصاحبه ممکن است به سه طریق انجام پذیرد: 

1. مصاحبة استاندارد ش��ده: در این نوع مصاحبه پرسش ها 
کامالً مشخص است. پرسش ها به عمق مطالب نمي روند و غالبًا 
به پاسخ هایي به شکل بله و خیر یا پاسخ هاي کوتاه دیگري اکتفا 
مي شود. این نوع مصاحبه براي مواردي که فقط کسب اطالعاتي 
س��طحي کافي است مناسب مي باشد و عینیت آن از طرق دیگر 

مصاحبه بیشتر است. 
2. مصاحبة نیمه استاندارد شده: دراین نوع مصاحبه با وجودي 
که پرسش ها کامالً مشخص و پاسخ ها به صورت بلي و خیر است، 
به عمق مطالب و پاسخ ها بیشتر توجه مي شود و مصاحبه کننده در 
طرح س��ؤاالت آزادي بیشتري دارد و مي تواند دلیل پاسخ ها )بلي 
و خیر( را جویا ش��ود. کاربرد این طریق مصاحبه براي آموزشگاه 
مناسب است و یکي از بهترین وسایل براي شناسایي دانش آموزان 

است. 
3. مصاحبة استاندارد نشده: در این نوع مصاحبه با اینکه هدف 
مصاحبه مشخص است، محدودیت  خاصي در پرسش ها و پاسخ ها 
نیس��ت و مصاحبه شونده مي تواند بدون هیچ محدودیتي به بیان 
احساسات وعواطف خود بپردازد. این طریق مصاحبه همان روشي 
است که در مشاورة ُمراجع مرکزي به کار مي رود و بیشتر مناسب 

جلسات روان درماني است. 

پ. ضبط مصاحبه
مصاحبه مي تواند به سه طریق ضبط شود. یک طریق یادداشت 
برداشتن است. به این ترتیب که در حالي که مصاحبه شونده صحبت 
مي کند، از گفتارش یادداشت برداشته مي شود، ولي متأسفانه این کار 
تا حدودي موجب اخالل در مصاحبه و رابطة متقابل مي شود و از 
مصاحبة عمیق جلوگیري مي کند. طریق دیگر ضبط گفتار به وسیلة 
دس��تگاه ضبط صوت است. این طریق عینیت دارد و به مصاحبه 
کننده این فرصت را مي دهد که  مطالب را هر چند بار که بخواهد 
بشنود. همچنین، به کسان دیگر نیز فرصت مي دهد که مصاحبه را 
بررسي و ارزیابي کنند. ولي دیده شده است که وجود ضبط صوت 
چهرة صحنة مصاحبه را تغییر مي دهد و در مصاحبه شونده مقاومت 
واضطراب ایجاد مي کند. طریق سوم این است که موضوع مصاحبه 
اصالً ضبط نشود، بلکه این کار به طور شفاهي برگزار شود و پس 
از اتمام جلسه، مصاحبه کننده نکات مهم و اساسي را روي کاغذ 
بیاورد. این طریق کامالً ذهني است و ممکن است مصاحبه کننده 
مواردي را فراموش کند، یا اضافه بر آنچه گفته شده است نکته اي را 

یادداشت کند یا به میل خود مطالبي را تغییر دهد. 

ت. شرايط مصاحبه کننده 
فردي که مصاحبه مي کند باید داراي شرایط و خصوصیاتي باشد 
تا مصاحبه مؤثر واقع شود. بعضي از این خصوصیات عبارت اند از:

- آگاهي کامل از هدف مصاحبه
- خونگرمي و توانایي در ایجاد رابطة الزم

- عدالت و درستي 
- بي نظري و بي طرفي

- عدم پیش داوري و تعصب
- آشنایي با زبان مصاحبه شونده

- عالقه مندي به شنیدن افکار و عقاید دیگران 
- صبر و حوصله 

- دقت کافي 
- پایداري و ثبات عاطفي 

- آشنایي با اثرات خطاي هاله و ناجوري شناختي 

6. کاربرد آزمون هاي رواني
معلم، روان شناس و مشاور آموزشگاه براي شناسایي و راهنمایي 
دانش آموزان و ارزش��یابي پیشرفت آن ها باید با آزمون هاي رواني 
آش��نایي داشته باشند. در ادامه مختصري دربارة آزمون هاي رواني 

مي آوریم. 
اولین آزمون روان��ي به صورت عملي و جدي را آلفردبینه و 
همکارش س��یمون در س��ال 1905 انجام دادند. این آزمون براي 
سنجش هوش افراد غیر طبیعي ساخته شد. تا اوایل جنگ جهاني 
اول آزمون هاي رواني به س��نجش هوش و اس��تعداد اختصاص 
داشتند. آزمون هاي دیگر رواني مانند آزمون شخصیت و غیره بعداً 

مورد توجه قرار گرفت. 
در جنگ جهاني دوم نیز لزوم آزمون هاي رواني براي طبقه بندي 
افراد در مشاغل و حرفه ها احساس گردید و در کشورهاي مختلف 
جنبشي براي س��اختن و به کار بردن آزمون هاي رواني آغاز شد، 
ت��ا جایي که امروزه آزمون هاي رواني تقریباً در تمام مؤسس��ات، 
ارتش، آموزش و پرورش و غیره به کار برده مي شود و براي رفع 
برخي از مش��کالت استخدامي و انتخابي راه حل مناسبي است. 
آزمون هاي رواني به طرق متفاوت طبقه بندي شده است. ما آن ها 
را در هفت طبقة بزرگ طبقه بندي کرده ایم. 1. آزمون هاي هوش، 2. 
آزمون هاي شخصیت، 3. آزمون هاي استعداد، 4. آزمون هاي عالقه و 
گرایش، 5.آزمون هاي معلومات و پیشرفت تحصیلي، 6. آزمون هاي 

اجتماعي- عاطفي، آزمون هاي ادراکي- حرکتي. 

پي نوشت
                                                                                 1. Helo Effect
                                                                                 2. cognitive Dissonance 

که پرسش ها کامالً مشخص و پاسخ ها به صورت بلي و خیر است، 
به عمق مطالب و پاسخ ها بیشتر توجه مي شود و مصاحبه کننده در 
طرح س��ؤاالت آزادي بیشتري دارد و مي تواند دلیل پاسخ ها )بلي 

مناسب است و یکي از بهترین وسایل براي شناسایي دانش آموزان 

مصاحبه مشخص است، محدودیت  خاصي در پرسش ها و پاسخ ها 

جلسات روان درماني است. 

برداشتن است. به این ترتیب که در حالي که مصاحبه شونده صحبت 
مي کند، از گفتارش یادداشت برداشته مي شود، ولي متأسفانه این کار 

مصاحبة عمیق جلوگیري مي کند. طریق دیگر ضبط گفتار به وسیلة 

کننده این فرصت را مي دهد که  مطالب را هر چند بار که بخواهد 
بشنود. همچنین، به کسان دیگر نیز فرصت مي دهد که مصاحبه را 
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ک��ودک، هنگامي که به دنیا آمد، اگر از س��المت جس��مي 
برخوردار باشد- یعني از هر حیث بتوانیم او را کودکي تندرست 
و طبیعي بدانیم- از یک س��و ظرفیتي است کامل براي آنکه با 
رفع نیازهاي زیستي رشد کند و به انسان بالغ تبدیل شود و از 
سوي دیگر ظرفیتي است شامل همة استعدادها و ذوق هایي که 
بشر تاکنون در طول تاریخ از خود بروز داده است. به عبارت 
دیگر، نمي توانیم بگوییم که یک کودک با اس��تعداد ویژه اي به 
جهان مي آید که کودکي دیگر از آن استعداد  برخوردار نیست. 
انس��ان هم، مانند همة موجودات زند ة جهان، یک موجود 
طبیعي اس��ت که در شرایط معیني از محیط زیست براي زنده 
ماندن و س��ازگار کردن زندگي خود با شرایط محیط زیست 
ت��الش مي کند. وقت��ي تخم یک گیاه در جای��ي از زمین قرار 
مي گیرد که آب و آفتاب برایش فراهم است، نمو مي کند و به 

گیاهي نو تبدیل مي شود. شرایط زیستي این 
گیاه معین با همة گیاه هاي نوع او یکس��ان 
نیس��ت. جایي که باید ریشه بدواند، نرمي 
وس��فتي خاک، عناصر موج��ود در خاک، 
مقدار و مدت آفتابي که در فصل هاي معین 
برآن مي تابد، آبي که در اوقات و فصل هاي 
معین به آن ها مي رسد، گیاه هاي دیگري که 
آن را در پهنة محیط زیست احاطه کرده اند، 
جانوراني که جزئي از این محیط زیست را 
تشکیل مي دهند، آب و هواي موضعي، باد 
و ب��اران و برف و دیگر عواملي که زندگي 
این گیاه را تحت تأثیر خود قرار مي دهند، 
هیچ کدام درست با عواملي که گیاه دیگري 
از نوع آن در اختیار دارد، یکسان نیست. به 
همین سبب وقتي دو گیاه از یک نوع را، که 

در شرایط محیطي نسبتاً متفاوت رشد کرده اند، بررسي مي کنیم، 
مي بینیم که آن ها از حیث شکل کلي تقریباً یکسان هستند، ولي 
میزان رش��د آن ها در مدت معین، قدرت ریش��ه و ساقة آن ها، 
طول عمر آن ها، میزان باروري آن ها و بس��یاري از ویژگي هاي 

دیگرشان با هم تفاوت هایي دارد. 
انسان با گیاهان و جانوران این تفاوت عظیم را دارد که فکر 
مي کند، تجزیه و تحلیل مي کند، مقایسه مي کند، نتیجه مي گیرد 
و بر این پایه مي تواند براي سازگاري با محیط راه ها و وسایلي 
پیدا کند و به اصطالح به جاي آن که سازگاري او کاًل با ماهیت 

و شکلي طبیعي انجام گیرد، ابزارها و امکاناتي که حاصل فکر 
اوس��ت، اما در وجودمادي او نیست، به سازگاري او با محیط 
کمک کند. به این اعتبار مي توانیم س��ازگاري همة موجودات 
زنده را با محیط زیست»سازگاري طبیعي« و سازگاري انسان را 

»سازگاري انساني« بدانیم. 
با این مقدمه، در اینجا ممکن است این پرسش پیش بیاید که 
آیا انسان در سازگاري با محیط، اساساً با دیگر موجودات زنده 
متفاوت است و به طور کلي به نحوي غیر طبیعي عمل مي کند؟ 
در پاس��خ به همین پرسش اس��ت که دوگانگي حیات انسان 
مطرح مي ش��ود و مي گوییم که انس��ان بخشي از حیات خود 
را با قوانین طبیعت مي گذران��د و در این بخش با موجودات 
زندة دیگر اش��تراک طبیع��ي دارد، اما بخش دیگر از حیات او 
بر اساس قوانین فکر و تعقل مي گذرد و در این بخش قوانین 
طبیعت براي قوانین انساني او پایه هایي فراهم 
مي آورند که عین آن قوانین طبیعي بر این بخش 
از حیات او تس��لط ندارند. ب��ه عبارت دیگر، 
انس��ان آمیزه اي است از غریزه و خرد؛ و ما به 
اعتبار این دوگانگي یا حیات ترکیبي است که 
سازگاري انسان با طبیعت را انساني مي خوانیم 
و ناگزیر در س��ازگاري او نیز غریزه و خرد؛ یا 
طبیعت وتعقل مشترکاً و به صورت یک ترکیب 

عمل مي کنند. 
آن کودک فرضي س��الم، وقتي که به جهان 
آمد، مجموعه اي است از توانایي ها، استعدادها، 
یا به طور کلي ظرفیتي است براي آنکه در نفوذ 
عوام��ل طبیعي از یک س��و و ش��رایط محیط 
انس��اني از س��وي دیگر، آن زندگي ترکیبي یا 
دوگانه را پیدا کند و شخصیت فردي او که در 
حدي با دیگران شبیه است و در حدي متفاوت، ساخته شود. 
وقتي این کودک در س��ن بلوغ از خود استعدادها و ذوق هاي 
ویژه اي ظاهر کرد، نمي توانیم بگوییم او با همین استعدادها و 
ذوق هاي معین به جهان آمده است. باید بگوییم که این دسته از 
استعدادها و ذوق هاي متعدد انساني او در شرایط محیط فرصت 
پرورش و ظهور یافته است. به عبارت دیگر، او چنین ساخته 

شده، نه این که چنین بوده است. 
اکنون ش��ما به فرزند خود بنگرید و او را کودکي س��الم و 
داراي آن ظرفیت انس��اني بپندارید. از طرف دیگر، به محیطي 

سازگاري طبیعي،
سازگاري انسا ني 
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که براي او، تحت شرایط و عوامل متعدد، به وجود آمده است 
بنگری��د. آن گاه ک��ودک یا آن ظرفیت انس��اني را در میان این 
مجموعه از ش��رایط و عوام��ل در نظر بگیرید و بدانید که هر 

یک از آن ش��رایط و عوامل به نحوي در او 
اثر مي کن��د و او در برابر هر یک از آن ها به 
نحوي عکس العمل نشان مي دهد. اگر شما 
کودک را در آن محیط به حال خود رها کنید، 
س��رانجام روزي مي رسد که او ساخته شده 
اس��ت. ممکن است آن موجود ساخته شده 
مطلوب شما باشد و ممکن است نباشد. شما 
پس از ساخته شدن او نمي توانید درباره اش 
قضاوت کنید و مطل��وب یا مطلوب نبودن 
او را حاص��ل ذات، طبیعت، بخت و اقبال یا 
چیزهایي از این قبیل بدانید. اگر خیلي دیر به 
تأمل پرداخته اید و دارید در مورد موجودي 
ساخته شده قضاوت مي کنید، قضاوت شما 
بدون در نظر گرفتن سلس��لة علت هاس��ت 
و پای��ه اي ن��دارد. قضاوت ش��ما یک بانگ 
افسوس است. نالة پشیماني است. سرزنشي 
اس��ت به خودتان که چرا گذاشتم او ساخته 

شد و چنین ساخته شد و نامطلوب ساخته شد. در این هنگام، 
دیگر شما نمی توانید از موجودی ساخته شده انتظار داشته باشید 
دگرگون و مطلوب طبع ش��ما شود. چرا که در جریان ساخته 
شدن او از آن مجموعه عوامل سازنده غافل بودید و براي تغییر 

هیچ یک از آن ها هیچ اقدامي نکردید؟
حال فرض را بر این مي گذاریم که او س��اخته شده است و 
مطلوب طبع شماس��ت. اگر باز هم در جریان ساخته شدن او 
ازآن مجموعه عوامل غافل بوده اید، باز مطلوب ساخته شدن او 
به خواست و اراده و دخالت شما انجام نگرفته است. تصادفًا 
مجموعة عوامل چنان بوده اس��ت که حاصل آن ها به ساختن 

موجودي مطلوب طبع شما انجامیده است. این جا هم 
ش��ما نباید از ذات او، طبیعت او، یا از بخت و اقبال 

خود سپاسگزار باشید. 

ذوق و استعداد
چنان ک��ه دیدیم، ه��ر کودکي ظرفیتي اس��ت از 
مجموعة خصوصیات یا توانایي هایي که در یک یک 
افراد بشر به ظهور رسیده است اما نمي توانیم بگوییم 
کودک توانای��ي آن را دارد که همة این توانایي ها را 
بروز دهد، زیرا نه عمر انسان براي پرورش و ظهور 
همة آن ها کافي است و نه ضرورت دارد که یک فرد 

از کل بشریت به همة بشریت تبدیل شود. 
اگر ی��ک کودک در میان مجموع��ه اي از عوامل 
محیطي قرار گرفت که مثاًل استعداد نقاشي او فرصت 
پرورش پیدا کرد، آن کودک به س��بب کششي که به 
جانب نقاشي پیدا مي کند، از ذوق ها و استعداد هاي 
دیگ��ر خود غافل مي ماند و هم��ة وقت هاي اضافي 
خود را بر س��ر این کار یا سرگرمي یا واسطة ظهور 
نفس مي گذارد. البته آنچه سبب مي شود که او از دیگر 

ذوق ها واستعدادها یا ظرفیت انساني خود غافل بماند اراده و 
انتخاب او نیست، فقدان عوامل و وسیله هایي است که مي توانند 
واسطة تجلي استعدادهاي دیگر قرار گیرند. به تجربه ثابت شده 
است، اگر عوامل و وسایل ظهور یک استعداد 
را از کودک به نحوي غیر مستقیم و به تدریج 
دور کنی��م و عوامل و وس��ایل بروز و ظهور 
استعداد دیگري را، باز به نحوي غیر مستقیم و 
به تدریج، در محیط او فراهم بیاوریم، پس از 
چندي کودک نسبت به تقویت و ظهور بیشتر 
استعداد قبلي شوق و شوري نشان نمي دهد و 
به تقویت و ظهور استعداد دوم روي مي آورد. 
به این سبب است که مي بینیم کودکي در یک 
دوره از سن پیش از بلوغ به استعداد دیگري 
روي م��ي آورد و مث��اًل آن فرزندي که خیال 
مي کردیم نقاش بزرگی خواهد شد اکنون در 
راه یک موسیقي دان بزرگ شدن گام برمي دارد. 
در چنی��ن موردي، یا خود ما در تغییر عوامل 
و وسایل تقویت و بروز استعداد موسیقي این 
کودک تأثیر داش��ته ایم یا دیگران این اثر را در 
او گذاشته اند و این تأثیر و دخالت یا آگاهانه 

بوده است یا ناآگاهانه. 
اگر ما از مشاهدة یک استعداد معین در فرزند چندان ذوق زده 
نشویم که بي درنگ او را مثاًل نابغه اي در نقاشي بینگاریم، اعتبار 
بیش��تري به موجودیت فرزند خود، در مقام ظرفیت انس��اني 
کامل، بخش��یده ایم و فریب توهمات خ��ود را نخورده ایم. در 
آن صورت خواهیم توانس��ت در جریان ساخته شدن فرزند و 
پرورش استعدادهاي او آگاهانه دخالت کنیم و عوامل محیطي 
او را بشناسیم و وس��ایل را، چنان که صالح مي دانیم، تغییر یا 
تنوع بدهیم؛ چنان که  فرزند ما به نحوي ناشناخته پرورش نیابد 
و روزي به موجودي تبدیل نش��ود که با حی��رت در برابر او 
بایستیم و بگوییم: »این کیست؟ من او را نمي شناسم. 

چه طور فرزند من مي توانست چنین چیزي بشود؟«
ما باید فرزند خود را ظرفیتي ش��امل استعدادهاي 
متعدد و متنوع بینگاریم و ذوق را در واقع فراهم بودن 
عوامل و وس��ایل پرورش یک استعداد معین بدانیم، 

زیرا در کودک چیزي شناخته به عنوان ذوق 
وج��ود ندارد تا او را خود به خود به جانب 
نوعي استعداد بکش��اند. هیچ کودکي، مثاًل 
به سبب داشتن ذوقي ویژه براي استعدادي 
ویژه، ناگهان به خود نمي گوید:  »تو از نقاشي  
خوش��ت مي آید، در تو ذوق نقاشي هست، 
در تو فقط اس��تعداد نقاشي هست. طبیعت 
فقط این استعداد را به تو داده است. پس به 
پرورش آن بپرداز و از پدر و مادر خود بخواه 
که عوامل و وسایل پرورش این استعداد را 

براي تو فراهم آورند.
اگر در کودک 
خود نخس��تین 

 
اگر در کودك 
خود نخستین 

نشانه هاي 
ذوق را براي 

تقویت و ظهور 
استعدادي 

معین مشاهده 
کردید، باید 
بدانید که 
آگاهانه یا 
ناآگاهانه 
نخستین 

وسایل پرورش 
آن استعداد در 
محیط او فراهم 

آمده است 
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نش��انه هاي ذوق را براي تقویت و ظهور استعدادي 
معین مش��اهده کردی��د، باید بدانید ک��ه آگاهانه یا 
ناآگاهانه نخس��تین وس��ایل پرورش آن استعداد در 
محیط او فراهم آمده است. الزم نیست در این مورد 
به خود بگویی��د: »نمي خواهم فرزند من اس��تعداد 
نقاش��ي خود را پرورش دهد. من مي خواهم او یک 
پزش��ک متخصص بیماري هاي داخلي بشود.« باید 
فکر کنید که شما براي فراهم آوردن وسایل چه نوع 
تخصصي و فن یا هنري آمادگي دارید و مي توانید تا 
پایان آن فرزند خود را همراهي کنید. بسیار خوب، 
اگر واقعاً آماده اید که کودک شما پزشک متخصص 
بیماري هاي داخلي بشود و مي بینید که کودک شما 
جسماً و روحاً سالم است، وسایل و عوامل پزشک 
ش��دن را براي او فراهم آورید. اما بي درنگ عواملي 

را که موجب انگیختن ذوق نقاشي او شده است، از او نگیرید. 
شما با گرفتن این عوامل ذوقي را که به نحوي طبیعي در او پیدا 
شده است مي کشید و او را وادار مي کنید که به نحوي جبري 

عوامل دیگر را بپذیرد و در خود ذوقي تازه پدید آورد. 
ش��ناخت ش��ما از عوامل و وس��ایل پ��رورش ذوق ها و 

اس��تعداد هاي کودک بای��د به حدي برس��د که در 
پرورش یک اس��تعداد و انگیختن ذوق آن بیراهه اي 
انتخاب نکنی��د. هر فرد در زندگي، ت��ا پایان عمر، 
به دو چیز نیاز خواهد داش��ت: یکي کار و دیگري 
بازي. ممکن است در بعضي از انسان ها کار و بازي 
یگانه ش��وند و حاصل دوگانه را داشته باشند، یعني 
هم فرد بتواند با آن بازي که انجام مي دهد وس��ایل 
مع��اش خود را فراهم کند، ه��م از انجام دادن آن با 
کیفیت یک بازي یا هن��ر لذت ببرد. اما معموالً کار 
انس��ان  ها از بازي آن ها جداس��ت و آن ها به این هر 
دو احتیاج دارند. بنابراین، موقعي که درکودک خود 
ذوقي را براي تقویت و ظهور اس��تعدادي مشاهده 
مي کنید که حاصل آن هنر و بازي خواهد بود، نه کار 
یا حرفه، بي درنگ به خود نگویید:»اگر بگذارم که او 
همة کوش��ش و توانایي خود را صرف نقاشي کند، 
آینده اي نخواهد داشت. حرفه اي نخواهد داشت. او 
باید یک پزشک بیمار ی هاي داخلي شود. 
اما این نقاشي مانع اوست، باید کاري کنم 
که او از نقاشي دلسرد شود، وگرنه پزشک 

خوبي نخواهد شد.« 
در این موارد شما مي توانید هم چنان که 
وس��ایل و عوام��ل 
اس��تعداد  ظه��ور 
نقاش��ي او را فراهم 
هماهنگ  آورده اید، 
و  وس��ایل  آن  ب��ا 
تقوی��ت  عوام��ل 
آموختن  اس��تعداد 
پزشکي را هم براي 
او فراهم بیاورید. در 

این اقدام باید غیر مس��تقیم عم��ل کنید؛ به نحوي که 
کودک متوجه نش��ود شما مي خواهید او پزشک شود. 
او بای��د آموختن یک دان��ش  خاص را هم به صورت 
نوعي بازي در محیط خود احساس کند تا ذوق ویژة 

آن آموختن در او بیدار شود. 
ک��ودک در اس��تفاده از وس��ایل و تأثیرپذیرفتن از 
عوام��ل محیط خ��ود را آزاد احس��اس مي کند، حال 
آن که آن مجموعه وس��ایل و عوامل مي توانست جبراً 
یا تصادفاً به صورتي و کیفیتي دیگر در محیط او قرار 
بگی��رد. اما همین قدر که کودک در میان آن مجموعه 
خود را آزاد احساس کرد، ذوق او به نحوي طبیعي و 
ناخوداگاه انگیخته مي شود و کودک تصور مي کند که 
خود انتخاب کرده اس��ت و به این ترتیب در پرورش 
وظهور یک اس��تعداد معین کششي آزادانه و کوششي 
بي دریغ نشان خواهد داد و حاصل این آزادِي تصوري پرورش 

صحیح و ثمربخش آن استعداد خواهد شد. 
اگر سر راه انتخاب فرزند خود قرار مي گیرید، همیشه نگران 
آزادي کش��ش او باشید و چیزي را که ممکن است کودک، به 
نحوي غیر مستقیم، به عنوان انتخاب خود بپذیرد، به او تحمیل 
نکنید، زیرا کودک به محض آن که احساس جبر کند، 
چون ذوق دراو انگیخته نشده است، بي درنگ بیزاري 
نش��ان خواهد داد و ش��ما به نتیجة مطلوب نخواهید 
رس��ید. راه پرورش استعدادها تحمیل انتخاب و آوار 
وس��ایل نیست، زیرا اگر وسایل به صورتي طبیعي در 
اختیار او ق��رار نگیرد، برایش حال��ت آواري خواهد 
داشت که بر سر او مي ریزد و مي خواهد او را خفه کند. 
هستند پدران و مادراني که با کوشش فراوان وسایل 
بسیاري را در طریق پرورش یک استعداد کودک فراهم 
مي کنند و باز کودک خود را روگردان مي بینند. آن وقت 
نومید مي شوند وبه خود مي گویند:   »نه، نه، این کودک 
اصاًل استعداد این کار را ندارد و ما داریم بیهوده وقت 
و س��رمایه و زندگي خود را براي او تلف مي کنیم.« و 
به دیگران مي گویند:  »شما مي گویید دیگر براي او باید 
چه  کار کنیم؟ ما که هر کار از دستمان بر مي آمده است 

کرده ایم!«
در پاسخ آن ها باید گفت که شما هر کار از دستتان 
برمي آمده است کرده اید. ولی انتخاب و آزادی کودک 
را فراموش کرده اید. نگذاشته اید که او به طور طبیعي 
در میان مجموعه عوامل و وسایل قرار گیرد تا خود به 
سائقة طبع به جانب دسته اي از آن ها کشش پیدا کند. به 
عبارت  دیگر، شما خواسته اید که ذوق، یعني حاصل 
کشش و انتخاب، را هم خودتان به او تحمیل کنید، باید 
مي گذاشتید که کودک خود را در میان عوامل و وسایل 
آزاد احس��اس کند تا ذوق در او پدید آید و آن گاه به 
تقویت وظهور یک استعداد بپردازد. بنابراین، کوشش 
ما پدران، مادران و مربیان باید این باشد که در پرورش 
اس��تعدادها راه را از بیراهه بشناسیم وبه جاي تحمیل 
کنن��دة ذوق و انتخاب کنندة اس��تعداد، فراهم آورندة 

وسایل و عوامل رشد وظهور ذوق و استعداد باشیم. 

 
نمي توانیم 
بگوییم که 
یک کودك 
با استعداد 
ویژه اي به 

جهان مي آید 
که کودکي 
دیگر از آن 
استعداد  
برخوردار 

نیست
 

 
اگر عوامل و 
وسایل ظهور 
یک استعداد 
را از کودك 

به نحوي غیر 
مستقیم و به 
تدریج دور 

کنیم و عوامل و 
وسایل بروز و 
ظهور استعداد 

دیگري را، 
باز به نحوي 
غیر مستقیم 
و به تدریج، 
در محیط او 

فراهم بیاوریم، 
پس از چندي 
کودك نسبت 
به تقویت و 
ظهور بیشتر 
استعداد قبلي 
شوق و شوري 
نشان نمي دهد 
و به تقویت و 
ظهور استعداد 

دوم روي 
مي آورد
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کودکانی هستند که نمی توانند خواندن یاد بگیرند یا نمی توانند 
به اندازة همساالن خود، در خواندن مهارت پیدا کنند، در برابر آن ها 
کودکانی هم هستند که در درس ریاضی پیشرفتی ندارند و مفاهیم 
ریاضی را درک نمی کنند. گاهی تالش و کوشش آموزگار دربارة 
این کودکان به نتیجه ای نمی رسد. کم کم این ناتوانی در درک مفاهیم 
و مطالب ریاضی به تنفر از درس ریاضیات و ترس از روبه رو شدن 
با مطالب ریاضی می انجامد. عدة کمی از این کودکان بر اثر تالش 
درست و سنجیدة آموزگار، پدر و مادر، یا مسئوالن مدرسه، از این 

بن بست بیرون می آیند. 
من با کودکی روبه رو شدم که نمی توانست عددی را در ذهن خود 
با عدد دیگری جمع کند. این کودک، وقتی که عاقبت توانست این 
عمل را، مانند همکالسان خود، به آسانی انجام بدهد، چشم هایش از 
شادی می درخشید. کودکانی را دیده ام که خودشان خواهان آن بودند 
که تمرین های بیشتری دربارة جمع و تفریق و عددهای اعشار به 
آن ها بدهم، زیرا عاقبت به مفهوم این عمل های ریاضی واقعاً دست 
یافته بودند. همچنین کودکانی را دیده ام که استعداد ریاضی خوبی 
داشتند، اما بر اثر عامل ناشناخته ای خود را در برابر درس ریاضیات 
بیچاره و درمانده می دیدند. با کودکانی هم روبه رو شده ام که واقعًا 
از استعداد ریاضی بی بهره بودند و تصور نمی کنم که هرگز بتوانند 
در این رشته پیشرفت قابل توجهی کنند. برای این گونه دانش آموزان 
بهترین کمک این است که به آن ها بیاموزیم برای درک مفاهیم مجرد 

ریاضی، از اشیا و حتی از انگشتان خود یاری بگیرند. 

با کودکانی که
 درس ریاضیات را

 به دشواری می آموزند 
چه کنیم؟  

سبب های عقب ماندگی 
ناتوانی کودک از درک مفهوم عمل های ریاضی ممکن است بر 

اثر یکی از عوامل سه گانة زیر باشد: 
نخستین عامل که بیشتر آموزگاران با آن آشنایی دارند، این است 
که کودک مفاهیم مقدماتی را خوب یاد نمی گیرد و به همین سبب 
از درک مطالب بعدی ناتوان می ماند. به این عامل باید آماده نبودن 
کودک را هم افزود. زیرا هر گاه کودک برای درک مطلبی یا مفهومی 
آمادگی نداشته باش��د، نباید آن مفهوم یا آن عمل ریاضی را به او 

تعلیم داد. 
عامل دوم اختالالت عاطفی است که در کارهای مدرسه و در 
استعداد یادگیری کودک تأثیر می گذارد. این اختالالت عاطفی گاهی 
در یادگیری همة مواد برنامة درس��ی و گاهی فقط روی یک مادة 

درسی تأثیر می گذارد. 
عامل سوم نداشتن استعداد برای درک مفاهیم ریاضی است. عدة 
کودکانی که ممکن است در خواندن با دشواری هایی روبه رو باشند 
در حدود 3 تا 30 درصد همة کودکان یک مدرسه است و دلیلی 
نیست که تصور کنیم درصد کودکانی که در یادگیری ریاضیات 

دشواری هایی دارند غیر از این باشد. 
بعضی از کودکانی که در درس ریاضیات پیشرفت ندارند ممکن 
است از نظر ادراک بصری یا از نظر حافظة سمعی نقص هایی داشته 
باشند. همان طور که برای عقب ماندگی یا ناتوانی در خواندن دلیل 
واحدی وجود ندارد، عقب ماندگی در درس ریاضی هم بر اثر عامل 

واحدی نیست. 
باید این توانایی را داشته باشیم که انگشت روی دشواری ها و 
نقاط ضعف بگذاریم و دریابیم که چرا یکی از کودکان نمی تواند، 
مانند همساالن و همکالسان خود، عمل های ریاضی را انجام دهد، 
یا مفاهیم ریاضی را درک کند. اما نخس��تین گام آن اس��ت که به 
آموزش این کودک بپردازیم. این کار حتی بدون داشتن تخصص 

در تشخیص عقب ماندگی کودکان نیز امکان پذیر است. 
بعضی از شیوه هایی که دربارة کودکان عقب مانده در خواندن به 
کار می رود دربارة کودکان عقب مانده در ریاضیات نیز سودمند است. 
می دانیم که کودکان تنها با چشم و گوش خود یاد نمی گیرند، بلکه 
حواس دیگر، مخصوصاً حس المسه و حس آگاهی از جنبش و 
جای اندام های بدن نیز در یادگیری دخالت دارند. به همین سبب 
کودکانی را که نمی توانند با شیوه های معمولی خواندن بیاموزند با 
کلمه هایی احساس انگیز تعلیم می دهند و آن ها را تشویق می کنند تا 
شکل این کلمه ها را با انگشت های خود بکشند. اما دربارة کودکان 
عقب مانده در ریاضیات توجهی به استفاده از حس المسه و حس 
آگاهی از جنبش و جای اندام های بدن نش��ده است. در آموزش 
ریاضیات، وقتی به استفاده از وسایل کمک آموزشی و اشیا تأکید 
می شود، هدف آن است که کودک روابط ریاضی را شخصاً کشف 
کند. انسان نیز در طی قرون و اعصار روابط ریاضی را به همین شیوه 
دریافته است، زیرا در مسائل عملی با دشواری هایی روبه رو بوده 
است که یا باید برای آن ها راه حل هایی می یافته، یا صرفاً از حل کردن 

این دشواری ها احساس نوعی لذت می کرده است. 
در مدارسی که همة کودکان را از ابتدا با وسایل کمک آموزشی 
و اشیا تعلیم می دهند، گاهی این نکته مورد غفلت قرار می گیرد که 
کودکان کم اس��تعداد در درس ریاضی، از راه استفاده از این وسایل 
ب��ه آگاهی هایی دس��ت می یابند که کودکان دیگر پی��ش از آن ها 
دس��ت یافته اند. این گونه کودکان، بدون استفاده از محسوسات و 

پرسیس.ج. هرالد 
ترجمة محمود محمودی
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وسایل کمک آموزشی، هرگز نمی توانند مفهوم عدد را درک کنند. 
این کودکان رقم ها و عالمت ها را، بی آنکه بدانند آن ها نمایندة چه 
مفاهیمی هستند، می نویسند و پاک می کنند. اگر بتوانند جدول ها را 
حفظ می کنند و قواعد ریاضی را مو به مو رعایت می کنند. زیرا از 
این می ترسند که با مسئلة نامأنوسی روبه رو شوند و سردرگم شوند. 
این گونه کودکان، اگر وسایل کمک آموزشی در اختیار داشته باشند و 
بتوانند با لمس و احساس و مقایسه و مجسم کردن، موضوع را برای 
خود محسوس کنند، کم کم اعداد و عالمت ها برای آن ها مفهوم پیدا 
می کند و تمایل به انعطاف ناپذیری و پیروی کورکورانه از قواعد 

ریاضی از بین می رود. 

ارزش محسوسات
به نظر بعضی از آموزگاران ع��ده ای از کودکان عقب مانده در 
ریاضیات در س��نی باالتر از آن هس��تند که بتوان آن ها را با اشیا و 
محسوس��ات آموزش داد. بعضی دیگر نیز می گویند که آموزش 
با این وس��ایل بسیار وقت می گیرد. طبق نظریات پیاژه، دانشمند 
معروف تعلیم و تربیت، کودکان در حدود هفت یا هشت سالگی 
باید از به کار بردن اشیا و محسوسات برای درک مفاهیم ریاضی 
فارغ شده باشند. اما با این حرف ها نباید گمراه شد. همه می دانیم که 
استفاده از اشیا و محسوسات تا چه اندازه درک و آگاهی را، حتی در 

بزرگ ساالن، افزایش می دهد. 
در هر سنی درک مفاهیم انتزاعی، وقتی که ارائه آن ها به کمک 
محسوسات باشد، آسان تر می شود. سبب آن که مفاهیم وقتی در 
ذهن شکل می گیرند که دو یا چند اندیشه با یکدیگر پیوستگی پیدا 
کنند. اگر ادراک این اندیش��ه ها به یاری حواس ما صورت بگیرد، 
به کوشش کمتری نیاز هست تا اینکه بخواهیم آن ها را بی کمک 

محسوسات در ذهن خود بیافرینیم. 
نیاز به یاری محسوسات برای درک روابط اعداد در کودکان به 
یک میزان نیست. یعنی بعضی از آن ها نیاز بیشتری دارند و بعضی 
دیگر نیاز کمتر. من ش��اگردان سیزده ساله ای داشتم که برای آن ها 
استفاده از اشیا و محسوسات بسیار سودمند بود. در عوض شاگردان 
نه ساله ای نیز داشتم که می توانستند مفاهیم انتزاعی را بی کمک این 
وسایل درک کنند. با این حال، حتی آن هایی که ظاهراً از این وسایل 
بی نیاز هستند، مفاهیم تازه را، به یاری محسوسات، زودتر و بهتر 

درک می کنند. 
روزی معادله را برای شاگرد سی ساله ای توضیح می دادم. اما بعد 
از س��اعت ها تالش هنوز این نکته که چرا باید طرفین معادله در 
حال تعادل باشد، برای او نامفهوم بود. او نمی توانست بفهمد که 
چ��را وقتی 3x از یک طرف معادله کم می کنیم، باید 3x از طرف 
دیگر معادله هم کم کنیم. سرانجام ترازویی از قفسه بیرون آوردم 
و با استفاده از وزنه ها موضوع را برای او شرح دادم. به این ترتیب، 
نکته ای که نتوانسته بودم آن را در چند ساعت به او بفهمانم در چند 

دقیقه برایش مفهوم شد. 
موضوع دیگر این است که اشیا و محسوسات چگونه به آموزش 
ریاضیات در همة کودکان، مخصوصاً آن هایی که استعداد کمتری 

برای درک مفاهیم ریاضی دارند، کمک می کنند. 

درک مفهوم
نخستین اصل در آموزش ریاضیات این است که کودک، پیش 
از آنکه چیزی روی کاغذ یا تخته سیاه بنویسد، مفهوم عملی را که 
می خواهد انجام بدهد بداند. اگر کودک مفهوم کلمة »فانوس« را 

نداند، یعنی نداند که این کلمه به چه چیزی اطالق می شود، نباید 
انتظار داشته باشیم که این کلمه را درست بنویسد، در ریاضیات هم 
این نکته صادق است. وقتی کودک مفهوم یک محاسبة ریاضی را 
نمی داند، نباید انتظار داشته باشیم بتواند آن محاسبه را درست انجام 
بدهد. کودک از پیش باید بداند که مفهوم 5+ 3 یا 4 × 3 چیست و 
بعد از آن، اعداد و عالمت ها را زیر هم بنویسد و عمل کند. منظور 
این نیست که کودک جدول جمع یا جدول ضرب را خوب حفظ 
کند، بلکه منظور آن است که کودک، پیش از انجام دادن عمل 3+5، 
بداند ک��ه رقم 3 و 5 و عالمت + چه مفهومی دارند. چون جمع 
کردن عملی اس��ت که در کارهای روزانه هم بیشتر وقت ها با آن 
سروکار داریم. بنابراین، در یاری گرفتن از محسوسات و آموختن 
مفهوم عمل جمع به کودکان کمتر با اشکال روبه رو می شویم. اما 
کودکان کم استعداد ممکن است در درک مفهوم عالمت جمع با 
اشکال روبه رو شوند. به طور کلي کودکان کم استعداد مفهوم همة 
عالمت های ریاضی را به دشواری درک می کنند، اما مفهوم ارقام 
را زودتر درمی یابند. شاید سبب آن است که عالمت های ریاضی، 
برعکس حروف و ارقام، نش��ان دهندة کار و فعالیتی هستند. این 

عالمت ها آگاهی می دهند که چه عملی باید انجام بگیرد. 
شگفت انگیز است اگر بگویم که کودکان بسیاری عمل ضرب 
عددهای چندرقمی را انجام می دهند، بی آنکه مفهوم ضرب عددهای 
یک رقمی را درک کرده باشند. فرض کنیم که سه جعبه مداد داریم و 
در هر یک از آن ها چهار مداد وجود دارد. آیا کودک می تواند برای 
به دست آوردن مجموع مدادها، به جای عمل جمع، از عمل ضرب 
اس��تفاده کند؟ آیا کودک می داند که وقتی می گوید: سه ضرب در 
چهار، منظور همین عمل است؟ آیا می داند که جملة ریاضی 4 × 3 

هم همین مفهوم را دارد؟ 
کودکان بسیاری هستند که در عمل های ریاضی مرتبه ها را پس 
و پیش می نویسند. مثالً وقتی چند عدد را با هم جمع می کنند و 
حاصل جمع 27 را به دست می آورند، رقم 2 را در مرتبة یک ها و 
رقم 7 را در مرتبة ده ها می نویسند. در کالس های پرجمعیت، گاهی 
آموزگار متوجه این گونه اشتباه ها نمی شود. اگر کودک به قدر کافی با 
اشیا و وسایل کمک آموزشی کار کرده باشد، ممکن است با یادآوری 
آموزگار به اش��تباه خود پی ببرد. بهترین راه آن است که آموزگار 
چنین کودکی را وا دارد تا عمل هایی را که انجام داده است بار دیگر 
مرور کند و نیز بداند که چگونه جواب یک عمل ریاضی را، پیش 
از به دست آوردن جواب قطعی، می توان تخمین زد. تخمین زدن 

در عمل های ریاضی در همة مراحل آموزش اهمیت بسیار دارد. 
مسئلة دیگری که بسیاری از آموزگاران با آن روبه رو می شوند، 
این است که بعضی از کودکان همیشه تمرین های ریاضی را نامرتب 
و کثیف می نویسند. یادآوری های مکرر نیز در آن ها تأثیری نمی کند. 
این گون��ه کودکان احتماالً از نظر ادراک بصری نقص هایی دارند. 
آن ها گذشته از یادآوری اینکه تمرین ها را تمیز و مرتب بنویسند، به 

کمک های خاصی نیاز دارند. 
یکی از راه های کمک به این گونه دانش آموزان آن است که آن ها 
را تشویق کنیم تا نوشته های خود را روی کاغذ شطرنجی بنویسند. 
در بعضی از کشورها استفاده از کاغذ شطرنجی برای تمرین های 
ریاضی، جزو ضوابط جاری در آمده است. اگر کودک هر یک از 
رقم ها را توی یک خانه بنویسد، نوشتة او نظم خواهد گرفت، ستون 
مرتبة یک ها و ده ها مشخص خواهد شد و ردیف خارج قسمت ها 

یا حاصل ضرب های جزء از هم جدا خواهد بود. 

 
همان طور 
که برای 

عقب ماندگی 
یا ناتوانی 
در خواندن 

دلیل واحدی 
وجود ندارد، 
عقب ماندگی 

در درس 
ریاضی هم 
بر اثر عامل 
واحدی نیست

 

 
شگفت انگیز 

است اگر 
بگویم که 
کودکان 

بسیاری عمل 
ضرب عددهای 

چندرقمی را 
انجام می دهند، 

بی آنکه 
مفهوم ضرب 
عددهای یک 
رقمی را درك 
کرده باشند 

 



ش��مارة دوم - آبان  1391
30

احساس و ادراک
گاهی الزم است که اندازة خانه های کاغذ شطرنجی 
با بزرگی یا کوچکی خط کودک متناسب باشد. در این 
صورت کودکی که اعداد را درشت می نویسد از کاغذی 
استفاده می کند که خانه های آن بزرگ تر است. اما برای 
بیشتر کودکان کاغذهای شطرنجی معمولی، که اندازة 
هر یک از خانه های آن ها حدود نیم سانتی متر مربع است 

مناسب است. 
کودکی که از نظر ادراک بصری نقص هایی دارد ممکن 
است بر اثر نگاه کردن به صفحه ای که پر از ارقام و اعداد 

است دچار سرگیجه و اشتباه شود. 
عمل جمع، هنگامی که عوامل جمع متعدد است و 
هر یک از آن ها هم چندرقمی است، عمل ساده ای نیست 
و ممکن است دشواری هایی برای دانش آموزان به وجود 
بیاورد. به نظر من، کودکانی که عمل های مفصل ریاضی 
را نمی توانند به دقت انجام دهند، بیشتر با دشواری های 

احساسی روبه رو هستند تا با دشواری های ادراکی. 
در اینجا هم می توانیم از روش هایی که دربارة آموزش 
خواندن به کار برده می ش��ود کمک بگیریم و این گونه 

کودکان را راهنمایی کنیم تا با دس��ت خود قس��متی از مسئله را 
بپوشانند و اگر در یک صفحة تمرین مسائل گوناگونی هست، روی 
آن قسمت از تمرین ها که دربارة آن ها عملی انجام نمی دهند موقتًا 

یک صفحه کاغذ قرار دهند. 
برگردیم به موضوع استفاده از وسایل کمک آموزشی و محسوس 
در آم��وزش ریاضیات. کودکانی که با این گونه وس��ایل تجربه و 
آموزش داشته باشند، هم مفهوم ارقام را بهتر درک می کنند و هم 
معنی ارزش مرتبة یک ها و ده ها و جز آن را. این کودکان چهار عمل 
اصلی را هم با همة اعداد به آسانی انجام می دهند. به طور کلی، هر 
کودک پیش از آنکه مداد و کاغذ به دست بگیرد، باید مدت درازی 
با مکعب های چوبی یا مقوایی، یا با مقوای رنگین که به قطعاتی به 

نسبت 100: 10: 1 تقسیم شده باشد کار کند. 
کودک کم استعداد نیازمند است که مدت بیشتری با این وسایل 
کار کند. این طول مدت نه تنها باید در یک کالس باشد، بلکه باید در 
تمام دورة تحصیل کودک رعایت شود. در دبستان ها معموالً وسایل 
کمک آموزشی ریاضیات را در اختیار کودکانی قرار می دهند که در 
کالس های پایین تر از کالس پنجم هستند. به این ترتیب، کودکان 
بزرگ تر از این وسایل محروم می شوند. به نظر من این شیوه دربارة 
همة کودکان، مخصوصاً کودکانی که در یادگیری ریاضیات، به هر 

دلیل، دشواری هایی دارند، عادالنه نیست. 
یکی از مباحث ریاضی که اشیا و محسوسات در یادگیری آن 
نقش مهمی دارند مبحث کسر است. بسیاری از کودکان کم استعداد 
خیلی دیرتر از کودکان دیگر به مفهوم کسر و رابطه ای که میان یک 
واحد و کسری از آن واحد وجود دارد پی می برند. آن ها نمی توانند 
تصور کنند که چگونه یک واحد از چند جزء تشکیل می شود، یا 
چگونه این اجزا، وقتی که کنارهم گذاشته می شوند، واحد کاملی را 
به وجود می آورند. بهتر این است که کودکان را، تا وقتی که از نظر 
رشد آمادگی ندارند، با مبحث کسر آشنا نکنیم. اما گاهی ممکن است 
این نظر با برنامه های رسمی منافات داشته باشد. بنابراین، در این باره 

نمی توان کاری کرد. 
همة ک��ودکان، مخصوصاً کودکان کم اس��تعداد، پیش از آنکه 

بدانند کسر را چگونه نشان می دهند، باید با محسوسات 
و اشیایی که نشان دهندة اجزای یک واحد هستند، هرچه 
بیشتر ممکن است کار کنند. حتی بعد از آن هم ممکن 
است دشواری هایی پیش بیاید. بعضی از کودکان در درک 
مفهوم کل و جزء دچار اشکال می شوند. دربارة بسیاری 
از کودکان درک این گونه مفهوم ها با رشد بیشتر و افزایش 
سن آسان تر می شود. اگر آن ها نتوانند در کالس چهارم 
دبستان به مفهوم کسر و مفهوم کل و جزء و رابطة آن ها پی 
ببرند، به احتمال زیاد در کالس های باالتر این مفاهیم را به 

خوبی درک خواهند کرد. 
به نظر من تنها راه برای اینکه کودکان خود را از درک 
مطالب ریاضی ناتوان احساس نکنند این است که با آن ها 
همدردی کنیم و وسایلی آماده کنیم تا آن ها تجربه های 
بیشتری به دس��ت آورند و با وس��ایل کمک آموزشی، 
مانند کاغذ و مکعب های چوبی و پالستیکی و وسایل 
اندازه گیری، مدت بیشتری کار کنند. باید معتقد باشیم که 
کودک هرچه بیشتر با این وسایل سرگرم شود، هنگامی که 
از نظر رشد برای درک مفهوم کسر آماده شد، درک این 

مفهوم به همان اندازه برای او آسان خواهد بود. 

نكته!
یک نکته را باید یادآوری کنیم. خیلی آسان است که بگذاریم 
کودک، هرقدر که می خواهد، با وس��ایل کمک آموزشی و اشیای 
گوناگون سرگرم شود و امیدوار باشیم که از این راه چیزی خواهد 
آموخت. اما با این روش نتیجة مطلوب به بار نمی آید. سازندگان 
این گونه وسایل در این نکته که کار کردن با این وسایل باید عنوان 
بازی داشته باشد تأکید می کنند. اما باید دانست که بازی نخستین پایة 
آموزش است. بسیاری از کودکان را باید از بازی به سوی کار رهبری 
کرد. هدف بازی آن است که کودکان ابتدا با وسایل کمک آموزشی 
آشنا ش��وند و س��پس از آن ها برای آموزش اس��تفاده کنند. باید 
پرسش هایی مطرح شود و مسائلی طرح شود، وگرنه از این وسایل 
سودی به دست نخواهد آمد. همچنین برای کودکان اهمیت دارد تا 
دربارة آنچه انجام می دهند سخن بگویند. باید گذاشت تا کودکان 

حرف بزنند، توصیف کنند و شرح بدهند. 
من با پدرها و مادرهای بس��یاری در این باره گفت وگو 
ک��رده ام. بعضی از آن ها از اینکه مدرس��ة کودکش��ان برای 
آم��وزش ریاضی��ات هیچ گونه وس��یله ای ندارد ش��کایت 
می کردن��د. از طرف دیگر، با معلمان بس��یاری هم روبه رو 
ش��ده ام که وس��ایل کمک آموزش��ی را »چ��وب زیر بغل« 
می دانند، چوب زیر بغل��ی که کودک را از اینکه به نیروی 
پاهای خود اطمینان کند باز می دارد. اما حقیقت این اس��ت 
ک��ه از این چوب های زیر بغل ب��رای پرورش توانایی های 
کودک باید اس��تفاده کرد و وقتی که نیاز به استفاده از آن ها 

نیست باید آن ها را کنار گذاشت. 

پی نوشت 
 Persis J.( ای��ن مقاله را براس��اس نوش��ته ای از پرس��یس ج هرال��د
Herald( که در شمارة مارس 1974 مجلة تیچر )Teacher( انتشار 
یافته است، تهیه کرده ایم. پرس��یس هرالد متخصص آموزش ریاضیات 

مقدماتی در ایاالت متحدة آمریکاست و تألیفی نیز در این باره دارد. 
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گاهی الزم است که اندازة خانه های کاغذ شطرنجی 
با بزرگی یا کوچکی خط کودک متناسب باشد. در این 
صورت کودکی که اعداد را درشت می نویسد از کاغذی 
استفاده می کند که خانه های آن بزرگ تر است. اما برای 
بیشتر کودکان کاغذهای شطرنجی معمولی، که اندازة 
هر یک از خانه های آن ها حدود نیم سانتی متر مربع است 

مناسب است. 
کودکی که از نظر ادراک بصری نقص هایی دارد ممکن 
است بر اثر نگاه کردن به صفحه ای که پر از ارقام و اعداد 

است دچار سرگیجه و اشتباه شود. 
عمل جمع، هنگامی که عوامل جمع متعدد است و 
هر یک از آن ها هم چندرقمی است، عمل ساده ای نیست 
و ممکن است دشواری هایی برای دانش آموزان به وجود 
بیاورد. به نظر من، کودکانی که عمل های مفصل ریاضی 
را نمی توانند به دقت انجام دهند، بیشتر با دشواری های 

احساسی روبه رو هستند تا با دشواری های ادراکی. 
در اینجا هم می توانیم از روش هایی که دربارة آموزش 
خواندن به کار برده می ش��ود کمک بگیریم و این گونه 

کودکان را راهنمایی کنیم تا با دس��ت خود قس��متی از مسئله را 
بپوشانند و اگر در یک صفحة تمرین مسائل گوناگونی هست، روی 

 
هر کودك 

پیش از آنکه 
مداد و کاغذ 

به دست 
بگیرد، باید 
مدت درازی 
با مکعب های 

چوبی یا 
مقوایی، یا با 
مقوای رنگین 
که به قطعاتی 

به نسبت 
 1 :10 :100
تقسیم شده 
باشد کار کند 

 

کودک کم استعداد نیازمند است که مدت بیشتری با این وسایل 
کار کند. این طول مدت نه تنها باید در یک کالس باشد، بلکه باید در 
تمام دورة تحصیل کودک رعایت شود. در دبستان ها معموالً وسایل 
کار کند. این طول مدت نه تنها باید در یک کالس باشد، بلکه باید در 
تمام دورة تحصیل کودک رعایت شود. در دبستان ها معموالً وسایل 
کار کند. این طول مدت نه تنها باید در یک کالس باشد، بلکه باید در 

کمک آموزشی ریاضیات را در اختیار کودکانی قرار می دهند که در 
کالس های پایین تر از کالس پنجم هستند. به این ترتیب، کودکان 
بزرگ تر از این وسایل محروم می شوند. به نظر من این شیوه دربارة 
همة کودکان، مخصوصاً کودکانی که در یادگیری ریاضیات، به هر 
بزرگ تر از این وسایل محروم می شوند. به نظر من این شیوه دربارة 
همة کودکان، مخصوصاً کودکانی که در یادگیری ریاضیات، به هر 
بزرگ تر از این وسایل محروم می شوند. به نظر من این شیوه دربارة 

دلیل، دشواری هایی دارند، عادالنه نیست. 
یکی از مباحث ریاضی که اشیا و محسوسات در یادگیری آن 
نقش مهمی دارند مبحث کسر است. بسیاری از کودکان کم استعداد 
خیلی دیرتر از کودکان دیگر به مفهوم کسر و رابطه ای که میان یک 
واحد و کسری از آن واحد وجود دارد پی می برند. آن ها نمی توانند 
تصور کنند که چگونه یک واحد از چند جزء تشکیل می شود، یا 
چگونه این اجزا، وقتی که کنارهم گذاشته می شوند، واحد کاملی را 
به وجود می آورند. بهتر این است که کودکان را، تا وقتی که از نظر 
رشد آمادگی ندارند، با مبحث کسر آشنا نکنیم. اما گاهی ممکن است 
این نظر با برنامه های رسمی منافات داشته باشد. بنابراین، در این باره 

نمی توان کاری کرد. 
همة ک��ودکان، مخصوصاً کودکان کم اس��تعداد، پیش از آنکه 
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یادمان همزاد عاشقان جهان
]قيصر امين پور[
به کوشش: زیبا اشراقي، حمیدرضا 

توکلي، مهدیه نظري
ناش��ر: مروارید ]66484612[، 640 

صفحه، 25000 تومان
این کتاب یادنامه اي اس��ت که براي 
ش��ادروان قیصر امین پور از س��وي 
خانواده و دوس��تان او منتش��ر شده 
اس��ت. کتابي اس��ت جامع ش��امل 

گفت هایي با ش��اعر، خاطرات دیگ��ران از قیصر، مقاالت 
تحقیقي، نوشته هاي قیصر، و گزینة شعر، ترانه و تصویر.

غلط ننویسیم
]فرهنگ دشواري هاي زبان فارسي[

ابوالحسن نجفي
مرک��ز نش��ر دانش��گاهي ]ف��روش 
 .]www.bookiup.ir اینترنت��ي 
ش��انزدهم،  چ��اپ  صفح��ه،   466

1390، 7200 تومان 
»غل��ط ننویس��م« کتاب��ي مرج��ع 
اس��ت. از ای��ن رو، هم��واره قابل 
معرف��ي و همیش��ه ت��ازه اس��ت، 
چنان که در س��ال گذشته به چاپ 
ش��انزدهم رس��ید. در این کتاب، 

اس��تاد ابوالحس��ن نجفي، چندین هزار م��ورد زباني را 
ک��ه کم یا زیاد، در عرف فارس��ي زبانان غلط خوانده یا 
نوش��ته مي شوند، مورد بررس��ي و تبیین و توضیح قرار 
داده اس��ت. ویژگ��ي کتاب، همچون اغل��ب فرهنگ ها، 

خوش خوان و جذاب بودن آن اس��ت.

زندگي مشترك و حد و مرزهایش
دکتر هنري کالود � دکتر جان تاون 

سند
مترجم: فرناز فرود

 ،]021-88968890[ صابرین  ناشر: 
اول، 1390، 330 صفح��ه،  چ��اپ 

6600 تومان
از مجموعة  این کتاب یک جل��د 
»کلیدهاي همس��ران موفق« است 
با نگاهي کاربردي  که مي کوش��د 

به نیازها و مس��ائل زندگي مش��ترک بپردازد. موضوع 
اصلي کتاب عش��ق و عالقه اس��ت و نویس��ندگان آن 
دو تن از استادان دانش��گاه هاي آمریکا هستند. کتاب 
حاوي اطالعات کاربردي و نمونه هاي جدول هاس��ت 
و ب��ه خواننده پیش��نهادهایي مي دهد تا بتوان��د تعیین 

حد و مرز را در زندگي مش��ترک عملي س��ازد.

 سخن بیكن
جمل��ة مع��روف و خوب��ي از فرانس��یس بیکن نقل 
مي کنند که مي گوید: علما بر سه دسته اند؛ بعضي مانند 
مورچه هس��تند؛ از بیرون دان��ه مي آورند و مرتب انبار 
مي کنند. ذهن این ها یک انبار است. در واقع یک ضبط 
صوت هس��تند و هرچه ش��نیده اند ضبط کرده اند و هر 
وقت بخواهي همان را که یاد گرفته اند مي گویند. دستة 
دوم مانند کرم ابریش��م اند، از لعاب خودش��ان مي تنند 
و از درون خودش��ان درمي آورند. این هم عالم واقعي 
نیست، زیرا از بیرون چیزي اکتساب نمي کند، از خیال 
و درون خ��ودش مي خواهد بس��ازد، و این عاقبت در 
درون پیلة خود خفه خواهد ش��د. دس��تة سوم علماي 
واقعي هس��تند. این ها مانند زنبورعسل اند، گل ها را از 

خارج مي مکند و مي آیند عسل مي سازند.
این مس��ئله عقل مس��موع و مطبوع همین است که 
روایت مي گوید. علم مس��موع اگر ب��ه مطبوع ضمیمه 
نش��ود، کافي نیس��ت. یعني انس��ان آنچ��ه را از بیرون 
مي گی��رد باید ب��ا آن نیروي باطني، ب��ا آن خمیرمایه و 
ب��ا آن نیروي تجزیه و تحلیل خود بس��ازد تا چیزي از 

آب درآید.
سپس امام)ع( فرمود: ٰيا ِهشاُم! ُثمَّ َبيََّن َانَّ اْلَعْقَل َمَع اْلِعْلِم: 
 عقل باید با علم توأم باشد. و لذا در آن آیة قرآن فرمود: 
ِتْل��َك اْلَْمٰث��اُل َنْضِرُبها ِللّن��اِس َو ٰما َيْعِقُله��ا ِالَّ اْلٰعاِلموَن 
)عنکب��وت/ 43(. م��ا این مثل ه��اي تاریخ��ي را ذکر 
مي کنی��م، اما درک نمي کنند این ها را مگر عالمان. یعني 
اول باید انس��ان عالم باش��د، مواد خام را فراهم کند و 
بعد ب��ا عقل تجزیه و تحلیل نمای��د. مثاًل اگر ما عقلي 
قوي داشته باشیم مثل بوعلي  سینا و قرآن هم بگوید که 
تاریخ عبرت بس��یار خوبي است، ولي من که از تاریخ 
اطالعاتي ندارم، عقل من چه مي فهمد؟! یا به ما بگویند 
در تمام این عالم تکوین، آیات الهي و نش��انه هاي خدا 
هس��ت، عقل من هم عالي ترین عقل باشد، ولي من که 
از مواد به کار رفته در این س��اختمان بي اطالعم، با عقل 
خ��ودم چه چیزي را مي فهم��م و آیات الهي را چگونه 
کش��ف کنم؟! باید با علم آن ها را کشف کنم و با عقلم 

درک نمایم.

پی نوشـت
1. جامع الّصغیر، ج1، ص44.

پرورش 
استعداد عقالنی)2(

ادامه از صفحه 21
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