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 تأثیرگذار شهروند پرورش و آموزش

 منيژه فرهادی

 فضای وارد دانشجویی و آموزیدانش فضای از که زمانی که است انسانی تاثیرگذار شهروند

 موفقیت این بر تکیه با و براساس و باشد خوشبخت و موفق دبتوان شودمی زندگی و کار

 جامعه هایانسان بر پیرامونش، محیط بر بتواند دارد خود از که ایدرونی رضایت و خویش

 و رفت واکنش این در و بگیرد مثبت تاثیر آن واکنش در و گذاشته مثبت تاثیر برش و دور

 اینکه از بتواند و دهد قرار مثبت حلقه د و یککن تقویت را واکنش و کنش این بتواند برگشتی

 و خوشبختی و رضایت احساس گذاردمی مثبت اثر اطرافش محیط بر اینچنین تواندمی

 دنبال به و داشته باشد تریبیش تاثیرگذاری باز آن دنبال به کند و تریبیش موفقیت

 جریان به مثبت حلقه یک در را تربیش خوشبختی و موفقیت احساس تر،بیش تاثیرگذاری

 .مثبت پیش رود حلقه آن در کنند و تقویت را آنها همدیگر تا بیندازد

 خوشبختی و صحیح آموزشی سیستم نتیجه در موفقیت که کرد بیان اینطور توانمی حدی تا

 .افتدمی جریان به انسان یک مورد در درست، پرورشی سیستم نتیجه در درونی رضایت و

 الزمه شرط و نیازپیش توان گفتبوده و می خوشبختی برای لوازم از یکی موفقیت گرچه

 خوشبختی احساس بخواهد کسی اگر .نیست خوشبختی برای کافی شرط اما است خوشبختی

 چگونه که باشد شده نهادینه وجودش در و باشد، بداند کرده پیدا پرورش خوبی به باید کند

 یک خودش، از درونی اشد و تصویرب داشته درونی رضایت خودش از باشد و خوشبخت

 باشد. خوب حال با و موفق و مثبت تصویر

الزمه دستیابی به اوج موفقیت، قرارگیری فرد در یک شرایط تعادلی برای یادگیری و رشد 

است؛ همانگونه که شرط اصلی خوشبختی پرورش فرد در حالت تعادل است. دو اصل 

ترین عامل برای تبدیل عادلی است، اصلیموفقیت و خوشبختی که حاصل رشد در شرایط ت

 است.« یک شهروند تاثیرگذار»شدن یک فرد به عنوان 

به  کندمی طی را پرورش و آموزش مسیر که نوجوانی یا کودک، خردسال یک بخواهیم اگر

 پرورش و درخت آن تنه به است موفقیت نیازپیش که را آموزش توانیممی کنیم، درختی تشبیه

 و کنیم تشبیه درخت آن هایشاخه به است درونی رضایت و خوشبختی ازنیپیش که را

 هایشاخه هم و تنومند تنه هم که است تعادل زمانی در انسان اینطور بیان کنیم که یک

 برگ و میوه شاخه، تنه، با درخت یک که نحوی به داشته باشد متناسبی و قوی و برومند

تعادل  در گوییممی نگریممی درخت آن به وقتی طریق این به واقع در باشد و عیار تمام

  است.

های آن درخت است مسیر آموزشی به مثابه تنه درخت و مسیر پرورشی به مثابه شاخه

 نمو و تا رشد شود،نمی دیگری فدای آنها از یکهیچ آموز،بنابراین در مسیر تعادلی دانش

 شود. بزرگ و کرده
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 ما که جایی ها،دبستان و هادبستانیپیش ها،مهدکودک سیستم در که است الزم بنابراین پس

 دو این و باشد همدیگر موازات به پرورش و آموزش دهیم،می انجام آموزشی کار داریم

 مثابه به قوی آموزش هستند، انسان این تعالی و پرواز الزمه دو هر پرنده، یک هایمانند بال

 میوه و برگ و هاشاخه مثابه به قوی رشپرو و آموز،دانش آن موفقیت برای و درخت تنه

 فراهم فرد آن رضایت و خوشبختی برای را الزم هایزیرساخت تواندمی و هستند درخت

 کند.

 به هاگذاریسیاست در ما معلمین و ما مربیان و ما آموزشی مراکز بنابراین خوب است

 اندازه به و یکدیگر موازات به و همدیگر سنگهم پرورش و آموزش که کنند عمل ایگونه

 شود. دیده و بگیرد قرار آموزدانش آن کار روند در کافی

 باالتر سن چه هر و تررنگکم آموزش و باشد ترپررنگ باید پرورش روند ترپایین سنین در

 تریکم وقت و ریزیبرنامه پرورش، برای و کرده پیدا تغییر تدریج به روند این رودمی

 الزم تریبیش وقت آموزش رسیم برایمی دبیرستان هایسال هب که زمانی و الزم است

 شود.می

 رود پیش تکامل سمت به و کرده پیدا نمو و رشد ایگونه به انسان این اینکه برای واقع در

 شخصیت، کل روال و زندگی کل مسیر هر مورد در و کند پیدا را خودش تعادل نقاط بتواند که

 توانمندسازی که است این اشالزمه رود، پیش تعادل در دبتوان هایشبرنامه ها ومهارت

 تعادل نقطه بتواند که یابد پرورش ایگونه به آموزدانش به این صورت که خود شود، انجام

 پیدا نمو و رشد تعادل در که بریزد برنامه ایگونه به خودش برای کرده و پیدا را خودش

 کند.

 باید که است موضوعاتی ترینمهم از یکی «ستنزی چگونه» های زندگی،مهارت در مقوله

اهمیت  شود و نهادینه آموزوجود دانش در کودکی عنفوان همان از تا شود پرداخته به آن

 تعادل را درک کند.

 برسد خوشبختی و موفقیت به بتواند انسان اینکه برای هم دیگری مهم بسیار هایمهارت

 است و «خالقیت» هامهارت این ترینکی از مهمی گیرد.می تعادل انجام در دارد که وجود

 و داشته افکار بارش بتواند و کند فکر مساله به خوشفکرانه و خالقانه بتواند انسان آن اینکه

 مطرح کند. مساله حل برای جدیدی هایایده

 از بتواند و را بداند مساله حل متدولوژی فرد آن که است «مساله حل» دیگر، مهم مهارت

 کند. حل را مساله مختلف ایرویکرده

 رشد ایگونه به را کودکمان های مهمی است کهیکی دیگر از مهارت« گریپژوهش»

 پاسخ تا باشد داشته پژوهش مهارت گریپرسش و عالوه بر چراجویی، کنجکاوی که دهیم

 .کند پیدا رو خودش هایسوال
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 «تحلیل و تجزیه توان» و «نقادانه تفکر» مهمی است. بسیار بسیار مهارت «گریپرسش»

در کودکان ما  خوشفکرانه و عمیق تحلیل و تجزیه که مهم است تا انددیگری هایمهارت هم

 شکل بگیرد.

برم و بسیار مهم است این است که کودک خودیادگیرنده باشد و و مهارتی که در آخر نام می

آموزش به موفقیت و از  تواند به سمت اینکه از مسیرها این کودک میبا داشتن این مهارت

 مسیر پرورش به خوشبختی نائل شود تا بتواند برای فردای جامعه شهروندی تاثیرگذار باشد.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


