سخٗ سشدثیش :اثر تربیتی ویروس کرونا!
عی سبَٞبی ٌزضت ٝیه ٔٛضٛع اغّت اٚلبت ثش صثبٖ ٔذیشاٖ جبٔؼ ٝجبسی ثٛد ٜاست« ::ثبیتذ
فشًٙٞسبصی ضٛد!» ٚلتی ث ٝوُ ٝٙایٗ ثیب٘یٚ ٝاسد ضٛیٓ یه ٔؼٙب دس آٖ است ::اٌتش ٔتشدْ ٚالؼتب
ثفٕٟٙذ ،سفتبس ٔتٙبست سا خٛاٙٞذ داض .:آٍ٘ب ٜیه حىٓ اص ایٗ ثبٚس استٙتبج ٔیضٛد :اٌش ٔتشدْ
ثٛٔ ٝضٛػی ػُٕ ٕ٘یوٙٙذ ،ثذاٖ ٔؼٙبس :و ٝف ٟٓدسستی اص آٖ ٘ذاس٘ذ؛  ٚآٍ٘ب ٜث ٝستجت آ٘ىتٝ
آٔٛصش  ٚپشٚسش سا ٔسئ َٛاغّی ف ٚ ٟٓفٟیٓسبصی ٔیدا٘ٙذ ،پیبٔذ ٟ٘بیی ایٗ ثبٚس آٖ ضذ وت:ٝ
آٔٛصش  ٚپشٚسش وبس ٔ ٚسئِٛی :خٛد سا ث ٝدسستی ا٘جبْ ٕ٘یدٞذ!
چٙیٗ ثبٚسی دس تٕبْ سغٛح جبٔؼٌ ٝستشد  ٚآ٘بٖ و ٝآٖ سا ٔغشح وشد ٜثٛد٘ذ ،وٓ وٓ ختٛد
٘یض ثبٚس وشد٘ذ و ٝدسس :اسٕٞ .:یٗ ثٛد وٚ ٝلتی اص افسش سإٙٞبیی  ٚسا٘ٙذٌی دس وتنٖضتٟش
تٟشاٖ پشسیذٔ ٜیضذ :چٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ ٚضغ سا٘ٙذٌی سا دس جبٔؼ ٝثٟجٛد ثخطیذ ،جٛاة ایٗ ثٛد:
ثبیذ فشًٙٞسبصی ضٛد؛  ٚاٌش ٕٞیٗ پشسص اص یه ٚاِذ ثیسٛاد دس دٚسدس :ضٟشٞبی ثتضسي
 ٓٞپشسیذٔ ٜیضذ و ٝتٟٙب تجشثٝاش اص سا٘ٙذٌی ٔشدْ ،ثٛغی ثٛد وت ٝوتبٔی٘ٛی ثتشای دٚسوتشدٖ
ٌٛسفٙذا٘ص اص ٔسیش جبد ٜث ٝغذا دسآٚسد ٜثٛد ،أ ٓٞ ٚیٌف ::ثبیذ فشًٙٞسبصی ضٛد!
فشًٙٞسبصی عی س ٝدٌ ٝٞزضت ٝسٔض ػّٕیبت سٚا٘ی  ٚحتی ػّٕی ػّی ٝآٔٛصش  ٚپشٚسش
ٔ ٚؼّٕبٖ ٔؼجضٌٜش آٖ ضذ و ٝثب جب٘فطب٘ی ،ثزس دا٘بیی سا دس جبٖ ّٔٔ :یوبضتٙذ  ٚص٘تذٍ٘ ٜتٝ
ٔیداضتٙذ .ثب روش ایٗ ٔػیج ،:ثش تٗ ایٗ ٔجٕٛػ ٝخذٔ ،:چ ٝضشثٞٝب و ٝصد ٜضذ! ٚلتتی ٞتٓ
وسب٘ی دس ایٗ ٔٛضٛع استذالَ ٔیوشد٘ذ و ٝثیٗ «ػُٕ تشثیتی» « ٚاثش تشثیتتی» فبغتّ ٝاستٚ :
فمظ ػُٕ تشثیتی دس اختیبس ٔؼّٕبٖ اس ٚ :اثش تشثیتی أتشی است :وت ٝضتخع ٔختتبس ثت ٝآٖ
ٔیپشداصد (ٔٛسیپٛسٔ ،7)7931 ،سٕٛع ٕ٘یافتبد! ٕٞچٙبٖ اغشاس ثٛد وت ٝتشثیت :غتحی  ،اٌتش
ثبضذ ،ػُٕ دسپی آٖ اس!:
وش٘ٚب ضشایغی سا پذیذ آٚسد و ٝآضىبس سبخ :ضخع دس ػتیٗ دا٘تبیی  ٚتٛا٘تبییٕٔ ،ىتٗ
اس :ث ٝسجت ػبُٔ ٔٛثشتشی ،ث ٝػُٕ ٔٙغمی حبغُ اص آٖ دا٘بیی تٗ ٘ذٞذ .دا٘بیی وبُٔ ،یؼٙتی
ٛٔ .7سیپٛس٘ ،ؼٕ:اهلل :)7931( .مبانی برنامهریسی درسی اموزش ابتدایی ،لٓ :اضه یبس.
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ٕٞبٖ فش ًٙٞضىٌُشفت ٝدس فشدٌ ،ب ٜاص لذست وبفی ثتشای ٔمبثّت ٝثتب ٕٞتبیتبٖ اثشٌتزاس ختٛد،
ثشخٛسداس ٘یس !:چٙیٗ ثبٚسی و ٝفشًٙٞسبصی ث ٝتحمك پیّتٙتی ثتشای ػٕتُ ٔٙجتش ٔتیضتٛد،
خغبیی اس :و ٝدس جبٔؼ ٝسٚاج یبفت ٝاسٚ !:الؼتب ،دس ثستیبسی اص ٔٛلؼیتٞ:تب ،ػٛأتُ پیّتتٗ
ثسیبس٘ذ  ٚفش ٚ ًٙٞاخنق لبدس ث ٝضىس :آٟ٘ب ٘یستٙذ .لػذ ٚسٚد ث٘ ٝظشی ٝپشعشفتذاس ٔتبصِٛ
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سا ٘ذاسْ ،أب ٘مّی اص یىی اص ضبٌشدا٘ٓ دس ٘یٕسبَ جبسی سا دس ٚاوٙص ث ٝایٗ پیبْ ٔٗ و« :ٝوش٘ٚب
٘یض ثٍزسد  ٚسٚصٌبس خٛش پس اص آٖ ٘یض خٛاٞذ سسیذ»؛ جبِت اس .:اٛ٘ ٚضٔ« ::تب ثت ٝوتذاْ
آیٙذ ٠خٛش دس ایٗ جبٔؼ ٝدَ ثسپبسیٓ و ٝثب آٖ ث ٝج ًٙوش٘ٚب ثشٚیٓ؛ ٔذیشی :پشتٛاٖ ،التػتبد
جٛضبٖٔ ،شدْ ٟٔشثبٖ یب تػٕیٌٓیشاٖ جٛاٖ؟ جبیی ثشای أیذ ٕ٘یثیٓٙ؛ پتس ثت ٝوتش٘ٚتب جستٓ
ٔیسپبسْ تب جبٖ ثسپبسْ!»
ایٗ ثیبٖ ث ٝسٚضٙی اص ٚجٛد دا٘بیی  ٚحتی تٛا٘بیی ػُٕ خجش ٔیدٞذ (یؼٙی فشٙٞتًستبصی
ٔٛفك ثٛد)ٜ؛ أب ػبُٔ دیٍشی ثش آٖ غّج ٝداسد ٔ ٚب٘غ ػُٕ ضخع اس .:آ٘چٙبٖ و ٝدس ص٘تذٌی
جبسی ٔشدْ ٘یض چٙیٗ ضذ .ثب آ٘ىٚ ٝلتی تؼغینت پبیتبٖ ستبَ اػتنْ ضتذ ،آٌتبٞی اص وش٘ٚتب ٚ
ضشٚست «دسخب٘ٔ ٝب٘ذٖ» ٚجٛد داض ،:أب دس ٔٛاج ٟٝثب خٛاٞص حبوٕبٖ ٔ ٚذیشاٖ وت« ٝستفش
٘ىٙیذ»ٔ ،یّی دیٍش جٕغ وثیشی سا سٚا٘ ٝجبدٜٞب وشد تب اص ضٟش آِٛد ٜخٛد خبسج ضت٘ٛذ! سفتٙتی
ثیٔحبثب آغبص ضذ  ٚچٙذ ٔیّی ٖٛسفش سا ضىُ داد .أب ٕٞیٗ ٔشدْٚ ،لتی و ٝدس سٚص «سیضدٜثتذس»
اػنْ ضذ  ٕٝٞثٛستبٖٞب تؼغیُ اس ٚ :پزیشش ُٔشاجغ ٕٔٛٙع ،دس خب٘ٔ ٝب٘ذ٘ذ.
آ٘چ ٝایٗ د ٚػُٕ حبوٕب٘ ٝسا ٔتفبٚت ٔیوٙتذ ،آٖ است :وت ٝثٙیتبد اِٚتیٗ التذاْ سا ٘ظشیتٝ
«فشًٙٞسبصی»  ٚثٙیبد دٔٚیٗ الذاْ سا ٘ظشی« ٝسبختبسسبصی» تطىیُ ٔیدٞذ .ثشای تحمك ػٕتُ
جٕؼی ّٕٔ٘ ،:یتٛاٖ ث ٝفشًٙٞسبصی ثسٙذ ٜوشد .اِجت ٝفشًٙٞسبصی ثشای ٌشٜٞٚبیی ا٘تذن اص
جبٔؼ ٝو ٝدس سغحی خبظ اص اػتنی ضخػی ػُٕ ٔیوٙٙذ ،داسای ٘مص اسبسی اسِٚ :ی دس
یه جبٔؼ ،ٝسش٘ٛض ٕٝٞ :اضخبظ ث ٟٓپیٛست ٝاس .:ػُٕ ٞش یه ثش ٍٕٞبٖ تبثیش ٔیٌتزاسد.
وش٘ٚب ث ٝسٚضٙی ایٗ پذیذ ٟٓٔ ٜاجتٕبػی سا آضىبس وشد وٓٞ« ٝسش٘ٛضتی» « ٚعٛفبٖستبصی اثتش
رسٜای» دس اجتٕبع ثطشی ث ٝچٔ ٝؼٙبست .:اوٙت ٖٛایتٗ ٚیتشٚس ٘بپیتذای ٘ٛپذیتذ ثٙیتبٖافىتٗ
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سخٗ سشدثیش

اجتٕبػبت ثطشی ،اص ػیص  ٚضبدی تب ٚفبت  ٚسٌٛٛاسی ػضیضاٖ ،ثٔ ٝب آٔٛخت :وت ٝدس ظٟتٛس
ػُٕ اجتٕبػی ٔٙبست ،سبختبسٞبی اجتٕبػی داسای ٘مطی ثیص اص تشثیٞ :ستٙذ.
دس ف ٟٓتشثیٔ ،:ؼبسض ٝلذیٕی دا٘طٕٙذاٖ ػّ ْٛاجتٕبػی  ٚػّ ْٛسٚا٘ی ،عی لشٖ ثیستتٓ ٚ
ٔخػٛغب عی دٞٝٞبی ٌزضت ٝث٘ ٝفغ سٚاٖضٙبسبٖ ضذٚ .ج ٝفشدی ثطش ٔٛسد ػٙبی ٚ :احتتشاْ
لشاس ٌشف ٚ :آ٘چ ٝاص آٖ ث« ٝآصادی» « ٚاستمنَ» یتبد ٔتیضتذ ،ثتش غتذس ٘طست .:ایتٗ غّجتٝ
سٚاٖضٙبسی ،ضشایغی سا پذیذ آٚسد تب «ا٘تخبة ضخع» داسای جبیٍبٕٟٔ ٜی دس فٟتٓ تشثیتٚ :
ثش٘بٔ ٝدسسی ضٛد .دس ایٗ ا٘تخبة ،اغٛال اجتٕبع ث ٝغٛست یه ٔحذٚدوٙٙذ٘ ٜبغٛاة ٔؼشفتی
ضذ .دیٍش حتی تمبثّی و ٝدس اغ َٛتشثی :دس اٚایُ سذ ٜجبسی ٔغشح ثتٛد (ٛٞضتیبس)7991 ،
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٘یض سً٘ ثبخٟٔ« ٚ :بستٞبی ص٘ذٌی ،تفىش خنق ،وبسآفشیٙیٛ٘ ،آٚسی  ٚستنٔ :ضخػتی»:
ثبسص ضذ٘ذ؛ و ٝأٛسی ٔجتٙی ثش ٚج ٝفشدی ثٛد٘ذٌ .شچ ٝث ٝغٛست وٕش٘تً اص تؼبٔتُ ضتخع
ثب اجتٕبع سخٗ ٔیسف ،:أب ٔحٛس ٔ ٚذاس آٖ سا« ،اختیبس ضخع» تطىیُ ٔیداد .اوٙتٚ ٖٛلت:
آٖ اس :و ٝث ٝایٗ غّج ،ٝثیٙذیطیٓ  ٚایٗ ثشادسخٛا٘ذٌی سا ثبصآفشیٙی وٙیٓ .تشثی :سا ثتش ٔتذاسی
لشاس دٞیٓ و ٝوش٘ٚب ف ٟٓآٖ سا پذیذ آٚسد :إٞی :سفتبس جٕغ .ایٗ ٔٛضٛع ٔغشح ٘یس :و ٝفشد
تػٕیٓ ثٍیشد دس جٕغ چٍ ٝ٘ٛسفتبس وٙذ؛ ثّى ٝحیثیتی ثشای جٕغ الصْ است :وت ٝاػٕتبَ آٖ دس
ٚج ٝاجتٕبػی حیبت« ،ث٘ ٝبچبس» ا٘جبْ ضٛد  ٚفشد ّٔضْ ث ٝػُٕ ٌشدد.
ثبٚس ٔٗ آٖ اس :و ٝتٕشوض و٘ٛٙی آٔٛصش  ٚثش٘بٔ ٝدسسی ثش «وستت حیثیت :اص استتمنَ»
٘یبصٔٙذ چشخص اس :ث« ٝوست حیثی :اص اجتٕبع» .ضبیذ چٙیٗ تػٛس ضٛد و ٝایٗ ثبٚس ثب آ٘چٝ
دس تشثی :اسنٔی «پبسخٍٛیی ضخػی» ٔحسٛة ٔیضٛد ٘ ٚسج :ثت ٝخذا٘ٚتذ ٔغتشح است:
(ثبلشیٕٞ ،2)7931 ،خٛا٘ی ٘ذاضت ٝثبضذ .ایٙجبس :وت ٝاحتٕتبال ثبیتذ تؼجیتش اص پبستخٍٛیی دس
پیطٍب ٜخذا٘ٚذ سا ثبصتؼشیف ٕ٘بییٓ .اٌش ثٔ ٝجٕٛػ ٝاحىتبْ دیٙتی اص ایتٗ ٔٙظتش ٘ظتش افىٙتیٓ،
ٕٔىٗ اس :آٟ٘ب سا ٔجٕٛػٝای ثیبثیٓ و ٝاغٛال دس ص٘ذٌی فشدی ثطش جشیبٖ داس٘ذ .آ٘چٔ ٝشثٛط
ث ٝص٘ذٌی جٕؼی ثطشی اسٔ ،:یتٛا٘ذ ث ٝغٛست تجؼی ٔؼٙب ضٛد؛ أب ثب لیذ آ٘ى ٝحك ا٘تختبة
اجتٕبع سا ضخع داضت ٝثبضذ.

ٛٞ .7ضیبسٔ ،حٕذثبلش :)7991( .اصول آموزش و پرورش ،تٟشاٖ :ثی٘ب.
 .2ثبلشی ،خسش :)7931( .ٚنگاهی دوباره به تربیت اسالمی (چبح سی  ،)ٟٓ٘ ٚتٟشأٖ :ذسس.ٝ
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آ٘چ ٝاؤ ٖٛٙغشح اس :عشح ایٗ پشسص اس ::آیبٕٞ ،چٙبٖٙٔ ،بستتتشیٗ  ٚدسست:تتشیٗ
ٔسیش ثشای حشو ٚ :تػٕیٌٓیشی دس حٛص ٜثش٘بٔ ٝدسسی  ٚآٔٛصش آٖ اس :و ٝثش ثؼتذ فتشدی
تشثی:ض٘ٛذ ٜتٕشوض ضٛد  ٚآصادی  ٚاستمنَ ،اثضاسی ثشای ٘بدیذٌٜتشفتٗ ٔستئِٛی :اجتٕتبػی ٚ
پزیشش ػضٛی :اجتٕبػی ٔؼشفی ٌشدد؟ ایٗ سٚیىشد سا دس ٌزضت« ،ٝسٚاٖضٙبسیصدٌی آٔٛصش
 ٚثش٘بٔ ٝدسسی» ٘بٔیذٜایٓ .آیب ٚل :آٖ ٘شسیذ ٜاس :و ٝآٔٛصش  ٚثش٘بٔ ٝدسسی ثٕٞ ٝبٖ ٔیتضاٖ
و ٝثب سٚاٖضٙبسی دس پی٘ٛذ اس ،:ثب جبٔؼٝضٙبسی ٔ ٚتذیشی ٚ :التػتبد  ٚسیبستٞ :تٓ پی٘ٛتذ
دٚستی ثشلشاس وٙذ؟
٘ؼٕ:اهلل ٔٛسیپٛس
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