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دكتر علي اكبر  شعاري نژاد    

ــرفت هاي علمي و فني، با  ــا وجود اين همه پيش ــان امروز، ب ــايد بتوان گفت كه انس ش

بحرا ن هايي روبه روست كه مي توان آن ها را عمدتاً «بحران هاي تربيتي» تلقي كرد: 

�  بحران اعتماد: اعتماد به خويشتن، اعتماد به ديگران (اعتماد اجتماعي) و اعتماد به علم.

� بحران اعتدال: يا ميانه روي در امور زندگي.

�  بحران عشق: يا محبت بي قيد و شرط.

� بحران جرئت: خصوصاً در گفتن حقايق و پيش گيري از اشاعه  اباطيل.

� بحران عزت نفس: يا احترام به خويشتن. 

� بحران ايمان.

� بحران اميد: به خصوص اميد به آينده.

� بحران خانوادگي: يا تزلزل در روابط خانوادگي.

� بحران فرهنگي.

� بحران آموزشي.

� بحران علمي/ پژوهشي. 

� بحران فلسفي: يا ناتواني در تأمل و معرفت جويي.

� بحران هرمنوتيك: يا ناتواني در تأويل و تفسيرشنيده ها و خوانده ها، و برداشت هاي غالباً نادرست از آن ها. 

� بحران شادي: و شاد زيستن. 

� بحران مسئوليت: يا فرار از پذيرش مسئوليت خصوصاً در حوزه هاي اجتماعي.

� بحران روابط سالم اجتماعي.

� بحران جغرافيايي: پراكندگي غالباً اجباري شهروندان.

� بحران هم زيستي: يا دور شدن روزافزون ملت  ها از يكديگر علي رغِم تالش براي جهاني شدن. 

� بحران مديريت: يا ناتواني در مديريت شايسته.

� بحران محيط زيست: يا ويران سازي طبيعت به دست خود انسان و توجيه نامعقول اين فرايند خطرناك

� و بحران هاي ...

بديهي است كه وجود روزافزون اين گونه بحران ها و گسترش مداوم آن ها، انسان را از داشتن زندگي شايسته و بايسته، 

محروم مي كند و به شكوه و عظمت او طبعاً لطمه مي رساند. بدون ترديد، همة اين  بحران ها عمدتاً ريشه در چند و چون تربيت 

يا آموزش- پرورش دارند. پس ناگزيريم در تعريف و تعيين حوزة تربيت يا آموزش- پرورش به بازانديشي روي آوريم و 

مفهوم جديد فرايند آموزش- پرورش را مجدداً براي مديران، معلمان، والدين ها، و حتي محصالن تعريف و تبيين كنيم. 

به عبارت ديگر، همواره به اين اصل بسيار مهم توجه داشته باشيم كه تنها تعريف درست و به روز آموزش و پرورش مي تواند 

به كشف و انتخاب روش هاي سالم و شايستة تربيت كودكان و نوجوانان كمك كند. در واقع، تعريف و تبيين پديده اي است كه 

راه و روش برخورد با آن را روشن مي كند. و معموالً ابعاد رفتاري عظمت انسان را چنين نام مي برد:

الف) هويت: عمدتاً شامل مواهب فردي، اعتماد، اعتدال، عزت نفس، احساس مسئوليت، عشق، جرئت، اميد، و سالمت.
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ــم دردي، ارتباط مطمئن، و  ــتي، احترام متقابل، هم ياري، ه ــامل محبت و دوس ب) تعامل: عمدتاً ش
شهروندي مسئول.

پ) رغبت به جست وجو و كشف: عمدتاً شامل اشتياق به يادگيري مداوم، و افزايش و پردازش و 

كاربرد اطالعات براي حل مسائل واقعي زندگي امروز. 

و نيز بايد معلمان، مديران و والدين را با ضرورت هاي زير آشنا كنيم:

� مشاركت و هم ياري: براي اين كه كودكان و نوجوانان از دوران طفوليت با ابعاد شكوه و عظمت 

ــنا شوند و آن ها را در خويشتن رشد و گسترش دهند، بايد خانواده ها، مدارس والدين، معلمان و  آدمي آش

مديران با هم و برابر هم تالش كنند. 

� وسيله تلقي كردن برنامه هاي درسي: مديران، معلمان و اولياي دانش آموزان، برنامه هاي درسي را 

وسيله و ابزار دست يابي، به هدف هاي خاص و عام آموزش- پرورش تلقي كنند. 

� ارزشيابي شكوه رشد و بالندگي: ارزشيابي مداوم وضع رشد و گسترش عظمت انسان، و انسانيت 

را بزرگ و محترم شمردن، دانش آموزان را با عظمت و بزرگي مذكور آشنا مي سازد. 

� توجه خاص به هوش مضاعف: برخالف تصور مشهور، انسان داراي يك هوش يا بهرة هوشي 

نيست، بلكه هر شخص با مجموعة واحدي از هوش ها به دنيا مي آيد و رشد مي كند. 

� ضرورت آموزش چالش: يك كارشناس آموزش- پرورش به مدارس توصيه مي كند كه دانش آموزان 

را براي پنج چالش اساسي آماده كنند:

1. خطرپذيري: دانش آموزان براي زيستن در محيط ها و فرهنگ هاي ناآشنا مهارت پيدا كنند و ياد بگيرند كه 

چگونه آن ها را تحمل كنند و محترم شمارند. 

2. خالقيت و اظهار وجود: كودكان و نوجوانان ياد بگيرند كه چگونه نوانديشي، بازانديشي و فراترانديشي 

كنند و چگونه افكار و عقايد خويش را به راحتي و به شكل زيبا بيان دارند. 

3. خدمات اجتماعي: دانش آموزان ياد بگيرند كه چگونه  بدون انتظار پاداش، نياز مردم را تشخيص دهند و 

به موقع ايشان را ياري كنند. 

ــت از آموختن دانش و مهارت هاي ضروري براي كار كردن در  4. مهارت كاركردي (حرفه اي): عبارت اس

حوزة خاص، و رسيدن به توان توليد.

5. تحقيق منطقي: كه چالش براي تمرين و تجربة كنجكاوي، طرح سؤال يا مسئلة واقعي، و كشف پاسخ  يا 

راه حل نظامدار را شامل مي شود. 

در هر حال، كودكان و نوجوانان، گفته هاي ما والدين، معلمان، مديران، واعظان، و ديگران را مي شنوند و از 

شخصيت هاي ما الگو مي گيرند و عمدتاً آن چنان خواهند شد كه ما هستيم. هرگز فراموش نكنيم كه در حوزة 

آموزش- پرورش (يا مدارس)، همين كه احساسات از در وارد شد، طبعاً عقل يا شعور از پنجره خارج مي شود. 

بنابراين بايد در اين حوزة اجتماعي عشق و جرئت و معرفت و منطق را با هم و هم زمان به كار ببريم.

ــم در ــتي، احترام متقابل، هم ياري، ه ــامل محبت و دوس تعامل: عمدتاً ش ب)
شهروندي مسئول.

رغبت به جست وجو و كشف: عمدتاً شامل اشتياق به يادگيري مداوم، و پ)

كاربرد اطالعات براي حل مسائل واقعي زندگي امروز. 

ض با را و نيز بايد معلمان، مديران و والدين
ك مشا �

آموزش و پرورش

براي شكوه و عظمت انسان

در حوزة آموزش- پرورش

 (يا مدارس)، همين كه 

احساسات از در وارد شد، 

طبعاً عقل يا شعور از 

پنجره خارج مي شود


