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کدام دانشآموز ،کدام رشته؟!
پروندهای برای دانشآموزان دبیرستانی که این روزها باید اولین تصمیم مهم زندگیشان را بگیرند
رشــتههای نظــری را نــدارد و بایــد بــرود هنرســتان؛ و ایــن طــور
خشـــت اول
بــدون شــک هــر انســانی در طــول زندگــی خــود ،چندیــن انتخــاب شــد کــه هنرســتان یــا در بهتریــن حالــت رشــته علــوم انســانی در
مهــم دارد کــه هــر کــدام بــر دیگــری و بــر آینــده کلــی زندگ ـیاش نظــر همــه تبدیــل شــد بــه رشــتههایی بــرای دانــش آموزانــی کــه در
تاثیرگــذار اســت .شــاید بتــوان گفــت در شــرایط معمولــی ،انتخــاب تحصیــل ضعیــف هســتند.
شــغل ،انتخــاب رشــته دانشــگاهی ،انتخــاب همســر و  ...از جملــه
مهمتریــن انتخابهاســت کــه ذهــن بســیاری از افــراد را در زمــان در مشــاورههایی کــه در دبیرســتانها و دقیقـاً همــان روزهــای انتخــاب
مربــوط بــه خــود ،مشــغول میســازد .امــا آنچــه در میــان انتخابهــای رشــته دبیرســتانی انجــام میگرفــت ،هیــچ خبــری از بررســی عالیــق
مهــم زندگــی مغفــول مانــده ،انتخــاب رشــته تحصیلــی در مقطــع و اســتعدادهای دانشآمــوزان نبــود .نهایــت توجهــی کــه ممکــن بــود
دبیرســتان اســت .انتخابــی کــه اتفاق ـاً جــزو اولیــن تصمیمهــای مهــم بــه دانشآمــوزی شــود ایــن بــود کــه میپرســیدند میخواهــی چــه
یــک فــرد محســوب میشــود و بــه نوعــی مســیر زندگــی آینــدهاش شــغلی داشــته باشــی؟
مســلماً نوجوانــی کــه تــا  15ســالگی
را مشــخص میکنــد و قطعــاً بــر
اصـاً بــه ایــن موضــوع فکر نکــرده یا
انتخابهــای دیگــر زندگــی او بــه
هیــچ شــناختی دربــاره تواناییهــای
خصــوص در انتخــاب رشــته دانشــگاهی
خــودش نــدارد ،نمیتوانــد یــک
و انتخــاب شــغل تاثیــر زیــادی دارد.
شــبه بفهمــد کــه دوســت دارد در
ایــن در حالــی اســت کــه معمــوالً ایــن
آینــده چــه شــغلی داشــته باشــد
انتخــاب چنــدان مهــم تلقــی نمیشــود.
و حــاال بایــد بــرای آن شــغل فــان
رشــته را در دبیرســتان بخوانــد
از طرفــی فــرد هنــوز در دوران نوجوانــی
تــا پایــهاش بــرای انتخــاب رشــته
و ورود بــه دوران جوانــی بــه ســر
دانشــگاهیاش قــوی شــود.
میبــرد و شــناخت کافــی از عالیــق
متاســفانه در سیســتم آموزشــی مــا
خــود ،اســتعدادها و همچنیــن آینــده
و حتــی در خانوادههــا ،شــرایطی
تحصیلــیاش نــدارد و از ســوی دیگــر
فراهــم نمیشــود کــه دانشآمــوز
آنچــه بیشــتر ذهــن والدیــن را درگیــر
بدانــد چــه عالیقــی دارد و آیــا در
میکنــد ثبتنــام در مدرســهای خــوب
زمینــه عالقهمندیهایــش توانایــی
اســت تــا رشــتهای مناســب .شــاید در
هــم دارد یــا نــه .در ایــن حالــت طبعاً
ایــن میــان نقــش مشــاوران تحصیلــی
شــرایطی هــم بــه وجــود نخواهــد آمــد کــه ضعفهایــش را برطــرف
مــدارس
قصــد انتخــاب رشــته دارنــد ...معدلــت باالســت ،بــرو ریاضــی! پررنگتــر کنــد و یــا توانمندیهایــش را بیشــتر بــروز دهــد .در ایــن شــرایط
از ســایر نقشهــا باشــد .بــا ایــن حــال پرونــده امــروز زندگــی ســام تبدیــل میشــود بــه یــک کتــاب جغرافیــا یــا یــک ماشــین حســاب یــا
توصیههایــی دارد بــرای دانشآموزانــی کــه تاملــی بــر مشــاورههای یــک هندبــوک پــر از فرمــول کــه در حقیقــت هیــچ توانایــی عملــی و
اجرایــی نــدارد و فقــط یــک مجموعــه اطالعــات را بــه حافظــه ســپرده
عجیبوغریــب انتخــاب رشــته دبیرســتان!
ســال اول دبیرســتان کــه تمــام میشــد ،کارنامــه تحصیلــیات را اســت و جــای اســتفاده آن را هــم نمیدانــد .حــاال یکدفعــه میافتــد
میگذاشــتند جلــوی پــدر و مــادرت و در حضــور خــودت میگفتنــد تــوی معرکــه انتخــاب رشــته و قــرار اســت بیــن رشــتههای مختلــف،
نمرههایــش خیلــی خــوب اســت معدلــش هــم بــاال شــده ،پــس در رشــتهای انتخــاب کنــد کــه زمینــه پــرورش و یادگیــری بنیــادیاش را
رشــته ریاضــی ثبتنامــش کنیــد .پــدر و مــادر هــم سرشــان را بــاال رقــم میزنــد و در صورتــی کــه انتخابــش بــا شــناخت خــود ،شــناخت
رشــته و آینــده شــغلی رشــتهاش و ظرفیــت دانشــگاههای ایــران بــرای
میگرفتنــد و بــا خوشــحالی ایــن کــه فرزندشــان قــرار اســت رشــته گرایشهــای ایــن رشــته ،هیــچ هماهنگــی نداشــته باشــد ســالهای
ریاضــی فیزیــک بخوانــد ،جلــوی همــه فامیــل ،حرفــی را کــه مشــاور زیــادی از بهتریــن موقعیــت تحصیلــی و زمــان مناســب یادگیــریاش
مثــ ً
ا تحصیلــی مدرســه گفتــه بــود ،تعریــف و کیفــش را میکردنــد .بــه هــدر مـیرود .گاهــی ســفارش برخــی از مشــاوران بــه خانــواده هــا و
ایــن ماجــرا بــرای خیلــی از مــا آشناســت .حتــی ممکــن اســت نمونــه دانشآمــوزان ایــن اســت کــه بــرای ایــن کــه ذهــن فرزندشــان بازتــر و
عکــس آن هــم بــرای بعضیهــا آشــنا باشــد یعنــی زمانــی کــه معــدل خالقتــر شــود ،حتمـاً رشــته ریاضــی را در دبیرســتان بخواننــد و بعــد
هــر کنکــوری کــه میخواهنــد شــرکت کننــد.
دانشآموزی کم شـده بود و مـشاور معتقد بود که او اصالً کشــش

شــاید ایــن موضــوع از جهتــی قابــل تامــل باشــد کــه مفاهیــم
ریاضیاتــی و ادراکــی و تحلیلــی بــه انــدازه کافــی در همــه رشــتهها
توزیــع نشــده اســت و بــرای اینکــه ذهــن خالقتــر و کارآمدتــر شــود
نیــاز اســت دانــش آمــوز تــا حــدی ایــن موضوعــات را فراگیــرد ولــی از
طرفــی بایــد بــه ایــن موضــوع نیــز دقــت کــرد کــه ســه ســال زمــان
کوتاهــی نیســت بــرای ایــن کــه یــک دانشآمــوز درســی را بخوانــد
کــه بــه هیــچ وجــه از آن خوشــش نمیآیــد .شــاید بهتریــن روش
بــرای ایــن کــه انتخــاب رشــته تحصیلــی دبیرســتانی یــک دانشآمــوز
بــه لحظــه دیــدن کارنامــه و معدلــش موکــول نشــود ،ایــن اســت
کــه هــر خانــوادهای تــا حــدی کــه از دستشــان برمیآیــد ،بــرای
عالقهمندیهــای فرزندشــان زمــان بگذارنــد ،بــه آن توجــه کننــد و
اجــازه بدهنــد بــا حضــور در کالسهــای اوقــات فراغــت یــا دورههــای
آموزشــی ،فرزندشــان در مســیری کــه دوســت دارد پیشــرفت کنــد.
کتابهــا بــا موضوعــات مختلــف ،بازیهــای فکــری مناســب و
حــرف زدن و توجــه کــردن بــه دغدغههــا و تواناییهــای فرزندانمــان
میتوانــد مــدت تصمیمگیــری دشــوار و سرنوشتســاز انتخــاب رشــته
در دبیرســتان را از یــک لحظــه و یــک روز بــه چندیــن ســال افزایــش
دهــد .بــا ایــن شــیوه ،بــه عنــوان مثــال دانشآمــوزی کــه میدانــد در
زمینههــای مختلــف هنــر توانایــی دارد و بــه هیــچ وجــه هــم عالقـهای
بــه دروس ریاضیاتــی و محاســباتی نــدارد ،حتــی اگــر نمرههــای بــاال
در آن درسهــا مــیآورد ،بــه زور مــادر و پــدر و بــه حــرف مشــاور
مدرســهاش ناگزیــر نمیشــود رشــته ریاضــی فیزیــک را برگزینــد در
حالــی کــه یقیــن دارد نمیخواهــد در دانشــگاه رشــتههای ایــن حــوزه
را بخوانــد و ســه ســال خــودش را بــا مفاهیمــی بگذرانــد کــه نــه تعلــق
خاطــری بــه آنهــا دارد و نــه زمانــی بــرای پــرورش هنــرش باقــی
میگــذارد.
توصیههــای مشــاور تحصیلــی بــه دبیرســتانیهایی
کــه امســال میخواهنــد انتخــاب رشــته کننــد
کدام دانشآموز ،کدام رشته؟
انتخــاب رشــته دبیرســتان یکــی از مهمتریــن تصمیمهایــی اســت
کــه دانشآمــوزان و اولیــای آنــان بایــد اتخــاذ کننــد .بــه عبــارت
دیگــر شــاید بتــوان آن را مهمتریــن تصمیــم دانشآمــوزان در دوران
تحصیــل دانســت.
انتخــاب یــک رشــته دبیرســتانی مناســب و متناســب بــا عالیــق ،توانایی
و اســتعدادهای دانشآمــوز ،میتوانــد بــر کیفیــت زندگــی آنهــا در
آینــده تاثیــر بســیار مثبتــی بگــذارد چــرا کــه بســیاری از تصمیمهایــی
کــه فــرد در آینــده خواهــد گرفــت و بســیاری از انتخابهایــی کــه در
آینــده خواهــد داشــت ،بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم تحــت
تاثیــر رشــته دبیرســتانی وی خواهــد بــود.
انتخــاب رشــته دبیرســتان یکــی از مهمتریــن تصمیمهایــی اســت کــه
دانشآمــوزان و اولیــای آنــان بایــد اتخــاذ کننــد.
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بــه عبــارت دیگــر شــاید بتــوان آن را مهمتریــن تصمیــم دانشآمــوزان
در دوران تحصیــل دانســت .انتخــاب یــک رشــته دبیرســتانی مناســب و
متناســب بــا عالیــق ،توانایــی و اســتعدادهای دانشآمــوز ،میتوانــد بــر
کیفیــت زندگــی آنهــا در آینــده تاثیــر بســیار مثبتــی بگــذارد چــرا کــه
بســیاری از تصمیمهایــی کــه فــرد در آینــده خواهــد گرفــت و بســیاری
از انتخابهایــی کــه در آینــده خواهــد داشــت ،بــه صــورت مســتقیم و
غیــر مســتقیم تحــت تاثیــر رشــته دبیرســتانی وی خواهــد بــود.

بچهها از چه سنی زبان بخوانند؟
جوامــع بشــری از ابتــدا تاکنــون بــرای برقــراری ارتبــاط بــا یکدیگــر از ابزارهــای متعــددی اســتفاده مــی کردهانــد
کــه در ایــن میــان زبــان تنهــا وســیلهای اســت کــه میتــوان از طریــق آن پیچیدهتریــن مفاهیــم را بــه شــکلی
ســاده و کامــل انتقــال داد.
جوامــع بشــری از ابتــدا تاکنــون بــرای برقــراری ارتبــاط بــا یکدیگــر از
ابزارهــای متعــددی اســتفاده میکردهانــد کــه در ایــن میــان زبــان تنهــا
وســیلهای اســت کــه میتــوان از طریــق آن پیچیدهتریــن مفاهیــم را
بــه شــکلی ســاده و کامــل انتقــال داد ،امــا نکت ـهای کــه در اینجــا بــه
ذهــن خطــور میکنــد ایــن اســت کــه مــردم سراســر ایــن کــره خاکــی
بــا زبانهــای مختلفــی بــا هــم صحبــت میکننــد و ایــن موضــوع
خــود برقــراری ارتبــاط میــان جوامــع مختلــف را مشــکل میســازد.
لــذا بایــد زبانــی
در
مشــترک
سراســر دنیــا
وجــود داشــته
باشــد تــا مــردم
بــرای برقــراری
بــا
ارتبــاط
یکدیگــر از آن
اســتفاده کننــد.
در طــی ســالیان
اخیــر بنــا بــه
دالیــل مختلــف
زبــان انگلیســی
بدیــن منظــور
برگزیــده شــده
و امــروزه در
فعالیتهــای مختلــف بــه عنــوان ابــزار اصلــی انتقــال مفاهیــم بــه
کارگرفتــه میشــود .از ایــن رو اهمیــت یادگیــری زبــان انگلیســی
در جهــان کنونــی بــر هیچکــس پوشــیده نیســت و روز بــه روز نیــز
بــا گســترش ارتباطــات بیــن جوامــع مختلــف بــر اهمیــت آن افــزوده
میشــو د .
امــروزه یادگیــری زبــان انگلیســی یــک ضــرورت انــکار ناپذیــر اســت
چراکــه زبــان انگلیســی ،زبــان علــم اســت و آمــوزش رشــتههای
مختلــف در ســطوح عالــی و تولیــد علــم بــه زبــان انگلیســی صــورت
میگیــرد .بــا افزایــش رونــد جهانــی ســازی ارتباطــات بیــن المللــی،
برنامههــای رادیویــی و تلویزیونــی ،تجــارت جهانــی و آمــوزش علــوم
جدیــد همگــی بــه زبــان انگلیســی صــورت میگیرنــد و عــدم آشــنایی
بــا ایــن زبــان برابــر بــا عــدم زندگــی در دنیــای مــدرن امــروزی اســت.
آنچــه ذکــر شــد بــه خوبــی نشــان میدهــد کــه ضــرورت فراگیــری
زبــان خارجــی امــری الزم و ضــروری اســت.
حــال کــه نیــاز جامــع در ایــن راســتا تعریــف شــد نیــاز اســت تــا
برنامــهای عملــی بــا جایگاهــی علمــی بــرای نظــام آموزشــی کشــور
تعریــف کــرد تــا بــه ایــن خواســته نزدیــک شــویم .نتایــج حاصلــه تــا بــه
امــروز نشــان میدهنــد آنچــه تاکنــون در نیــل بــه ایــن خواســته انجــام
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شــده ناکارآمــد بــوده اســت .آمارهــا میگوینــد :کمتــر از 5درصــد
ایرانیهــا میتواننــد بــه زبــان انگلیســی تکلــم کننــد .همچنیــن بیــش
از 29درصــد از داوطلبــان ورود بــه دانشــگاهها کمتــر از 01درصــد
تســتهای مربــوط بــه درس زبــان انگلیســی را درســت جــواب
مید هنــد .
آمــوزش و پرورشــی کــه معتقــد اســت فــردای کشــورش را کــودکان
امــروز آن میســازند بایــد هــر تحولــی را در نظــام آموزشــی نپذیــرد مگر
آن کــه از جایگاهی
علمــی برخــوردار
باشــد .متاســفانه
ســالها شــاهد آن
بودیــم کــه ایــن
نظــام آموزشــی
بــه آزمایشــگاهی
شــده
بــدل
اســت کــه بــرای
راهیابــی بــه مســیر
درســت از طریــق
آزمــون و خطــا
عمــل میکنــد.
از ایــن مقولــه
بــا طــرح ســوالی
خــروج میکنیــم.
بســیاری از کارشناســان معتقدنــد کودکــی کــه هنــوز اســتخوانبندی
مل ـیاش محکــم نشــده نبایــد در معــرض یــک زبــان و فرهنــگ دیگــر
قــرار گیــرد.
ضمــن ایــن کــه انجــام ایــن طــرح اساســاً یــک خطــر بــزرگ بــرای
زبــان فارســی و فرهنــگ ملــی بهشــمار مــیرود .امــا عــدهای نیــز
مصرانــه بــر ایــن باورنــد کــه بــه علــت آمادگــی ذهنــی کــودکان در ایــن
ســنین بهتــر اســت آمــوزش زبــان هــم از نخســت آغــاز شــود .امــا آنچــه
از مجمــوع ایــن گفتههــا بــه دســت میآیــد ایــن اســت کــه اشــکال
اساســی نظــام آموزشــی مــا نــه بــر ســر زمــان و مقطــع یادگیــری ،کــه
اساســا بــر ســر روش آموزشــی ماســت.
بــه گمانــم بچههــا بایــد بــه حضــور در کالس و یادگیــری ،عالقهمنــد
شــوند و بــا درس خوانــدن انــس و الفــت برقــرار کننــد تــا در ذهنشــان
نهادینــه شــود .ایــن بهتریــن زمــان آمــوزش و بهتریــن نــوع آن اســت.
ایــن نکتــه قابــل تامــل اســت کــه تمــام رفتارهــا و شــخصیت بچههــا در
دوران ابتدایــی شــکل میگیــرد،
هــر نــوع آموزشــی نیــز در ایــن
تغییــر رفتــار تاثیــر بســزایی
دارد.

آموزش مهارتهای زندگی به کودکان
داشــتن یــک زندگــی ســالم و هدفمنــد خواســته هــر فــردی در جامعــه اســت ،از ایــن رو آمــوزش مهارتهــای
زندگــی از کودکــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .در ایــن مقالــه خالصــه ای از مهارتهــای زندگــی کــه بایــد
بــه کــودکان آمــوزش داده شــود مطــرح شــده اســت.

دانشآمــوزان جوانتــر بیشــتر مســتعد یادگیــری هســتند و معلمــان از
کار دشــوار آمــوزش کــه بــا آن روبــرو هســتند ،آگاه هســتند .در حالیکه
بســیار از دانشآمــوزان نســبت بــه هــم سنوسالهایشــان اطالعــات
تحصیلــی زیــادی دارنــد ،دانــش محــدودی نســبت بــه جهــان خــارج
از خانــه خــود دارنــد .آنهــا معمــوالً بــا خانــواده ارتباطــات نزدیــک و
خوبــی دارنــد و در مراکــز خریــد و تفریــح بــا افــرادی کــه دوســت
دارنــد ،وقــت میگذراننــد.
موقعیت های اجتماعی
تجربــه آنهــا ،حتــی بــرای کســانی کــه تجربــه اینترنــت گســترده و
رســانهای دارنــد ،همچنــان محــدود اســت .برخــورد بــا بســیاری از
موقعیتهــای مختلــف اجتماعــی چیــزی اســت کــه آنهــا بایــد یــاد
بگیرنــد و بــه سیســتم مدرســه وارد میشــوند تــا آنهــا را آمــوزش
دهنــد.
رفتار دانشآموزان مدرن
بــا نگاهــی نزدیــک بــه هــر نمایــش تلویزیونــی درمیابیــم کــه بهنــدرت
صحنههــای ویدئویــی از کــودکان بــا رفتارهــای مناســب تولید میشــود،
و والدیــن اندکــی در واقــع در مــورد ایــن موضــوع فکــر میکننــد .آنهــا
زندگــی پرمشــغله دارنــد و فرزندانشــان بهنــدرت تمایــل بــه اشــاره
بــه ایــن موضــوع دارنــد کــه آنچــه کــه در تلویزیــون میبیننــد در
مواجهــه بــا رفتــار پــدر و مادرشــان در برابــر تدریــس والدینشــان تاثیــر
میگــذارد.
رفتارهای اجتماعی
خــوردن شــام رســمی ،معرفــی دوســتان و یــا حتــی درک اینکــه چگونه
بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار کنیــد ،از طریــق ســرگرمیهای روزمــره
آمــوزش داده نمیشــود .پــدر و مــادر بهترینهــا را انجــام میدهنــد،
امــا آنهــا نیــاز بــه اطالعــات اساســی وحمایــت مــدارس بــرای کمــک بــه
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آنهــا را بــرای تبدیــل شــدن فرزنــدان خــود بــه بزرگســاالن مــودب در
آینــده دارنــد .اوضــاع بــرای دانشآمــوزان مــدرن مهمتــر از همیشــه
اســت و دنیــای شــلوغ از آنهــا میخــواد تــا در اســرع وقــت یــاد بگیرنــد.
تعامالت اجتماعی
دانشآمــوزان بایــد یــاد بگیرنــد چگونــه بــا دیگــران در یــک ســطح
اجتماعــی ارتبــاط برقــرار کننــد .معلمــان بایــد بــه صــورت رســمی بــه
کار گرفتــه شــوند و بــا دانشآمــوزان برخــورد محترمانــهای صــورت
گیــرد .یادگیــری عملکــرد در جامعــه ،در خانــه آغــاز میشــود ،امــا
تقویــت آن از طریــق مــدارس اســت کــه بــه کــودکان در هنــر متمــدن
شــدن کمــک میکنــد.
آموزش رفتار مناسب
بســیاری از دانشآمــوزان بایــد قبــل از اینکــه بتواننــد فارغالتحصیــل
شــوند ،کار کننــد ،و رفتــار مناســب در جامعــه یکــی از جنبههــای
مهــم آمــوزش آنهــا اســت .در حالــی کــه بســیاری از مــدارس آن را
بــه عنــوان یــک موضــوع جداگانــه فهرســت نمیکننــد ،تعامــل آنهــا
بــا دانشآمــوزان و مربیــان دیگــر توســط سیســتم پیگیــری میشــود.
کســانی کــه از لحــاظ یادگیــری رفتــار اجتماعــی مناســب ،پیشــرفت
میکننــد ،در طــول زندگــی بــا داشــتن دوســتان خــوب ،بــه دلیــل
احتــرام بــه دیگــران ،پــاداش میگیرنــد.

شناسایی توانمندیهای هوشی در راستای پرورش تحصیلی و شغلی
همــهی انســانها بــا تواناییهــای ذاتــیای خلــق شــدهاند .زمانــی ایــن تواناییهــا فرصــت بــروز و پــرورش
مییابنــد و میتواننــد آینــدهی تحصیلــی و شــغلی افــراد را تامیــن کننــد کــه بــه نحــو صحیــح شناســایی شــده
و بـهکار گرفتــه شــوند.

هــوش یکــی از موهبتهــای بــزرگ در جهــان هســتی اســت و تمامــی
انســانها و حیوانــات از آن برخــوردار هســتند .زمانیکــه صحبــت از
هــوش بــه میــان میآیــد ،اغلــب مــردم تصــور میکننــد کــه هــوش،
یــک توانایــی ذهنــی اســت و برخــی از ایــن توانایــی تــا حــد زیــادی
برخوردارنــد و برخــی ایــن توانایــی را در حــد طبیعــی یــا پایینتــر
از ایــن حــد دارنــد .ایــن تصــور ســبب میشــود کــه وقتــی صحبــت
از موفقیــت یــا عــدم موفقیــت دانشآمــوزان بــه میــان میآیــد،
والدیــن بــه ایــن نتیجــه میرســندکه دلیــل افــت یــا پیشــرفت انــدک
فرزندشــان ،ناشــی از ســطح هــوش پاییــن اوســت .درصورتــی کــه ایــن
اســتنباط صحیــح نمــی باشــد و نمیتــوان بــه دانشآمــوزی کــه در
یــک پایــه تحصیلــی یــا در یــک درس ،یادگیــری محــدودی داشــته
برچســب کــم هــوش را نســبت داد .گاهــی چنیــن برچسـبهایی ســبب
میشــود کــه فــردی بــه ایــن بــاور برســد کــه کــم هــوش اســت و تــا
پایــان عمــر نتوانــد اســتعدادهای خــود را یافتــه و شــکوفا ســازد .زمانــی
میتــوان ایــن برچســبها و دیدگاههــای نادرســت را کنــار زد کــه
بتــوان تعریــف صحیحــی از هــوش ارائــه داد .از ایــن رو محققــان و
روانشناســان در پــی ایــن بودنــد کــه تعریــف صحیحــی از هــوش ارائــه
بدهنــد .اغلــب ایــن افــراد هــوش را توانایــی حــل مســئله و ســازگاری
فــرد بــا محیــط اطرافــش میدانســتند .ایــن تعریــف اگــر چــه تعریــف
عمومــی هــوش نیســت امــا مقبولتریــن تعریــف در ایــن زمینــه اســت.
تعریــف فــوق نشــان میدهــد کــه هــوش تنهــا محــدود بــه بهــرۀ
هوشــی یــا همــان آیکیــو نمیشــود و نمیتــوان صرفــاً برخــی افــراد
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را باهــوش و برخــی را کــم هــوش در نظــر گرفــت .برخــی افــراد بهــرۀ
هوشــی بســیار باالیــی دارنــدو بــه عنــوان مثــال بــه خوبــی میتواننــد
مســائل ریاضــی را حــل کننــد امــا نمیتواننــد مفاهیــم موجــود در
یــک متــن را بفهمنــد و بــه طورکامــل آن را توضیــح دهنــد .در مقابــل
دســتهای دیگــر میتواننــد مفاهیــم موجــود در یــک متــن را بــه خوبــی
دریافــت کننــد وحتــی در توضیــح دادن آن مــی تواننــد ،مطالبــی را
فیالبداهــه مطــرح کننــد امــا ایــن دســته نمیتواننــد بــا معــادالت
ریاضــی ارتبــاط برقــرار کننــد و بــه ســختی میتواننــد مســائل ســادۀ
ریاضــی را حــل کننــد .لیکــن باایــن وجــود نمیتــوان گفــت کــه
فــردی کــه بــه خوبــی میتوانــد مســائل ریاضــی را حــل کنــد قطع ـاً
نمیتوانــد مفاهیــم یــک متــن را درک کنــد و بــرای دیگــران توضیــح
دهــد و فــردی هــم کــه میتوانــد مفاهیــم متــن را دریابــد و توضیــح
دهــد نمیتوانــد مســائل ریاضــی را حــل کنــد .قطع ـاً افــرادی وجــود
داشــته کــه ایــن دو توانایــی را در حــد اعلــی دارنــد امــا تمامــی افــراد
در برخــی موقعیتهــای یادگیــری بســیار خــوب عمــل میکننــد و
در برخــی موقعیتهــا عملکــرد چنــدان مناســبی ندارنــد .از ایــن رو
برخــی محققــان هــوش در پــی پژوهشهــای بــه عمــل آمــدۀ خــود،
بــه دســتهبندی در رابطــه بــا هــوش دســت زدهانــد و هــوش را بــه
انــواع مختلــف تقســیم کردهانــد.
تــا انســانها بــه ایــن درک برســند کــه تواناییهــا متفــاوت اســت
امــا وجــود دارد و هیچکــس را نمیتــوان کــم هــوش و بیاســتعداد
دانســت .در ادامــه بــه یکــی از مقبولتریــن دســتهبندیهای معــروف
در رابطــه بــا هــوش اشــاره میشــود .توجــه بــه ایــن دســتهبندی و
ویژگیهــای آن ســبب میشــود کــه مــا بــا بینــش بهتــری در رابطــه
بــا خــود و فرزنــدان مــان تصمیــم گرفتــه و در جهــت صحیــح گام
برداریــم.

آموزش فراگیر چیست؟
آموزش فراگیر یک فرایند است؛ یعنی مجموعه ای از فعل و انفعاالت ،ارکان و عناصری که به نحو سازمانیافتهای با
یکدیگر در ارتباط بوده و در نهایت منجر به ایجاد یک محصول یا خدمت می شوند.
تعریفی ساده از آموزش فراگیر

آموزش فراگیر به جای مدارس استثنائی

بنــا بــر تحقیقــات تیــم پژوهشــی ســایت اســتاد ســام فعــال در زمینــه آمــوزش فراگیــر نســبت بــه مــدارس اســتثنایی کــه بــه نــدرت کــودکان
تدریــس خصوصــی ،در ایــن مطلــب نگاهــی جامــع بــه آمــوزش فراگیــر را بــا واقعیتهــای جامعــه آشــنا میســازند ،نتایــج اجتماعــی ،علمــی،
خواهیــم انداخــت ،آمــوزش فراگیــر بــه زبــان ســاده یعنــی همــه دانــش بهداشــتی و اقتصــادی بهتــری را بــه ارمغــان مـیآورد.
آمــوزان صــرف نظــر از محدودیتهــای جســمی ،تواناییهــا و ســطوح
مختلــف توانمنــدی بــه مــدارس مشــابه برونــد و بتواننــد از امکانــات بــا توجــه بــه تحقیقــات تیــم پژوهشــی ایــن مطلــب ،از اســتادهای
آموزشــی در نزدیکــی محــل زندگــی خــود بهرهمنــد شــوند .کودکانــی بــا تجربــه کــه در زمینههــای تدریــس خصوصــی ریاضــی ،تدریــس
کــه در آینــده خواهناخــواه بــا اقشــار مختلــف جامعــه در ارتبــاط خصوصــی زبــان و آمــوزش کــودکان اســتثنائی فعالیــت وســیعی دارنــد،
خواهنــد بــود ،بنابرایــن الزم اســت کــه از ســنین کودکــی در کنــار بایــد عنــوان کــرد کــه آمــوزش فراگیــر همچنیــن تاثیــرات مثبتــی را
بــرای هــر دو گــروه دانــش آمــوزان عــادی و دانــش آمــوزان کــم تــوان
مــردم عــادی بــوده و بــا آنهــا تعامــل و ارتبــاط داشــته باشــند
دارد .ایــن نــوع از نظــام آموزشــی ،ارج نهــادن بــه تفــاوت هــا را در
.
جوامــع افزایــش مــی دهــد و همچنیــن از درد و رنــج خانوادههــای ایــن
چرا آموزش فراگیر؟
آمــاری شــگفت انگیــز امــا واقعــی بیــان مــی کنــد کــه بیــش از  23دانشآمــوزان میکاهــد.
میلیــون کــودک معلــول در کشــورهای در حــال توســعه بــه دلیــل کــم
توانــی و معلولیــت از آمــوزش بــی بهــره انــد! ایــن آمــار ســه برابــر کل نکتــه دیگــری کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد هزینههــای آمــوزش
جمعیــت کشــوری ماننــد ســوئد اســت! کــم توانــی آنهــا نســبت بــه هــر فراگیــر نســبت بــه مــدارس اســتثنائی میباشــد .گــران بــودن آمــوزش
عامــل دیگــری از جملــه جنســیت ،محــل ســکونت و یــا شــرایط خانواده فراگیــر تصــور نادرســتی اســت کــه بــه دلیــل عــدم آگاهــی وجــود دارد.
بــر اســتفاده از فرصــت آمــوزش و یادگیــری آنهــا تاثیــر گذاشــته اســت .بــه عنــوان مثــال ،یونســکو بــا مطالعــه ای دریافــت کــه در پاکســتان
دور بــودن از فضــای آموزشــی مانــع از ایــن میشــود کــه بتواننــد مــدارس اســتثنایی بــرای هــر دانشآمــوز  51برابــر گرانتــر از مــدارس
بــا همســاالن خــود ارتبــاط بگیرنــد ،دوســتان مختلفــی پیــدا کننــد ،عمومــی اســت کــه شــامل کــودکان معلــول میشــوند .شــواهد از
توانایــی خوانــدن و نوشــتن بیابنــد و بــه مهارتهــای حیاتــی مــورد کشــورهای دیگــر ماننــد بنــگالدش ،کامبــوج ،هنــد ،نپــال و فیلیپیــن
نیــاز بــرای کار در آینــده دســت یابنــد .بنابرایــن الزم اســت کــه بــا ایــن نیــز نشــان میدهــد کــه بــازده ســرمایهگذاری در آموزشوپــرورش
بــرای افــراد معلــول دو تــا ســه برابــر بیشــتر از افــراد عــادی اســت.
بیعدالتــی مبــارزه کنیــم.
فلســفه آمــوزش فراگیــر بــر ایــن پایــه اســتوار اســت کــه بــا حــذف
برچس ـبها و نگاههــای آزاردهنــده از افــراد کــم تــوان حمایــت کــرده
و آنهــا را بــه عنــوان اعضــای جامعــه معرفــی نمایــد .اعضایــی کــه ماننــد
دیگــر افــراد جامعــه حــق زندگــی داشــته و بایــد از تمــام امکانــات و
شــرایط موجــود در جامعــه اســتفاده نماینــد .نــگاه ایــن نــوع آمــوزش
ایــن اســت کــه تواناییهــای متفــاوت افــراد را بــه عنــوان مقولــه ای
طبیعــی در نظــر بگیــرد و بــه همــه افــراد جامعــه یــادآور شــود کــه
در قبــال یکدیگــر مســئول هســتند و بایــد نســبت بــه رشــد و تعالــی
کل جامعــه تــاش نماینــد .همچنیــن در ایــن نــوع از آمــوزش افــراد از
یکدیگــر یــاد مــی گیرنــد و آنچــه را مــی داننــد بــه یکدیگــر یــاد مــی
دهنــد .در نتیجــه ایــن نــوع از آمــوزش نــه تنهــا برابرســازی فرصــت
هــای آموزشــی بــرای همــگان را مــد نظــر قــرار مــی دهــد ،بلکــه
حرکــت رو بــه جلــو و رشــد و توســعه را نیــز ممکــن میســازد.
آمــوزش فراگیــر بــه دنبــال ایــن اســت کــه نیازهــای آموزشــی افــراد
مختلــف بــا درجــات متفاوتــی از هــوش ،اســتعداد و توانایــی را درک
کــرده و در جهــت رفــع ایــن نیازهــا متناســب بــا شــرایط افــراد گام
بــردارد.
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چگونگی پرورش جنبههای هوش در کودکان و نوجوانان
زمانــی هــوش کــودکان و نوجوانــان میتوانــد بهتریــن عملکــرد را داشــته باشــد کــه والدیــن از جنبههــای گوناگــون آن
آگاهــی داشــته باشــند و متناســب بــا ویژگیهــای ایــن جنبههــا بــا کــودکان و نوجوانــان برخــورد کننــد.

هــوش یــک پدیــدهی چنــد وجهــی و پیچیــده میباشــد .برایناســاس از ابتــدای شــکلگیری دانــش شــناختی بشــر بــه بررســی آن پرداختــه
شــده و نظریههــای نیــز ارائــه شــده اســت .در مقــاالت پیشــین بــه دو نظریــهی گاردن و ترســتون در ایــن رابطــه اشــاره گردیــد .در کنــار
دســتهبندیهای گاردنــر و ترســتون از هــوش و بررســی ویژگیهــای آن ،تقســیمبندی اســتنبرگ مطــرح میگــردد .اســتنبرگ در تقســیمبندی
خــود عــاوه بــر بررســی شــناختی هــوش بهوجــه خالقیــت آن نیــز پرداختــه اســت و از ایــن رو نظریــهی او میتوانــد راهنمــای موثــری بــرای
پــرورش تفــر خــاق و یادگیــری آفریننــده باشــد.
اســتنبرگ معتقــد اســت کــه هــوش انســان از دو مهــارت یادگیــری و تفکــر ســاخته شــده اســت کــه بــا بهرهگیــری صحیــح از ایــن دو مهــارت،
دانشآمــوزان میتواننــد مســائل علمــی و آموزشــی خــود را حــل کننــد و بزرگســاالن نیــز میتواننــئ بــه شــکل صحیــح مشکالتشــان را
برطــرف ســازند.
برایناساس پرداختن به این نظریه ضرورت دارد.
اســتنبرگ معتقــد اســت کــه هــوش انســان ســه چهــره دارد .از یــک ســو هــوش تحلیلــی اســتو از یــک ســو آفریننــده و خــاق اســت و از ســویی
دیگــر عملــی اســت .هــوش تحلیلــی بــه توانای ـیای اشــاره میکنــد کــه هریــک از مادربرخــورد بــا اتفاقــات زندگــی داریــم .فــردی کــه هــوش
تحلیلــی خوبــی داشــته باشــد .بســیار مقــاوم اســت .خــوب فکــر میکنــد و تصمیــم میگیــرد .دهنبیــن نبــوده و بــا اطمینــان رو بــه جلــو
حرکــت میکنــد .چنیــن فــردی اگــر در زمینـهی درســی یــا زندگــی شــخصی بــه مشــکل برخــورد ،توانایــی مصــون نگــه داشــتن خــود را دارد و
بــا تصمیمهــای صحیــح ســعی در جبــران شکس ـتهای خــود میکنــد .از ایــن رو بــه پــرورش ایــن هــوش تاکیــد بســیاری شــده اســت و ایــن
تاکیــر زمانــی بیشــتر میشــود کــه فــرد در دوران حســاس و سرنوشتســاز تحصیلــی خــود قــرار داشــته باشــد .ایــن هــوش تــا حــد زیــادی
قابــل پــرورش میباشــد .زمانیکــه فــرد از دوران کودکــی در وضعیــت اســتقالل بهســر ببــرد .اطرافیــان او در زمــان ایجــاد مشــکل بــا درایــت
و خویشــتنداری بــه حلوفصــل مشــکل بپردازنــد و روحی ـهی خودبــاوری و تــاش را در فرزنــد خــود پــرورش دهمــد ،میتواننــد در آینــده نیــز
فرزنــدی تحلیلگــر و منطقــی داشــته باشــند.
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چگونه میتوانیم در فرزندان خود انگیزهی
یادگیری ایجاد کنیم؟
زمانیکــه یادگیــری بــه واســطهی انگیــزه شــکل بگیــرد،
میتوانــد بهتریــن عملکــرد را در کــودکان و نوجوانــان بــه
دنبــال داشــته باشــد .والدیــن و معلمــان بــا بهرهگیــری
از راهکارهایــی مناســب ،میتواننــد در ایجــاد و پــرورش
انگیــزه راهگشــا باشــند.

انگیــزه و عالقــه بــرای یادگرفتــن ،یکــی از اصلیتریــن عاملهایــی
اســت کــه باعــث میشــود کــه یادگیــری حقیقــی و واقعــی در
یادگیرنــده شــکل بگیــرد .گاهــی اوقــات افــراد خــود عالقــه بــه یادگیری
دارنــد و ایــن عالقــه باعــث میشــود کــه بــه مطالعـهی کتــاب بپردازنــد.
در خانــه و مدرســه بــه صحبتهــا و آمــوزش دیگــران گــوش بدهنــد
و ســعی کننــد کــه فعاالنــه در بحــث علمــی شــرکت کننــد ،لیکــن در
بســیاری از مواقــع کــودکان عالقــه بــه یادگیــری و فعالیــت ندارنــد .در
چنیــن مواقعــی فــرد آمــوزش دهنــده( معلــم یــا یکــی از والدیــن) بایــد
تــاش کننــد تــا عالقــه و انگیــزش را در او ایجــاد کننــد .گاهــی معلــم
بــا دادن جایــزه و گفتــن کلمــات تحســین برانگیــز و همچنیــن تعریــف
کــردن از عملکــرد گذشــتهی کــودک مــی کوشــد کــه در او ایجــاد
انگیــزه کنــد ،امــا ایــن راهکارهــا بیشــتر متناســب باکــودکان مقطــع
ابتدایــی میباشــد .در ایــن ســنین فــرد بــرای جایــزه و تشــویق درس
میخوانــد و تــاش میکنــد .هــر چــه کــودک بــه ســنین نوجوانــی
نزدیکتــر میشــود دیگــر تشــویق کالمــی و جایــزه بــر روی او تاثیــر
اندکــی دارد .در ایــن راســتا بهتــر اســت کــه معلمــان و والدیــن بــا
پرســیدن ســواالت ســاده کــه نوجــوان فــورا ً میتوانــد بــه آنهــا پاســخ
دهــد ،در او عالقــه و انگیــزش بــه یادگیــری را ایجــاد کننــد .در ایــن
موقعیــت اســت کــه نوجــوان باآســودگی بــه ســواالت مــا پاســخ میدهد
ومســائل را حــل میکنــد .او از ایــن موفقیتهــای کوچــک احســاس
شــادمانی کــرده و ایــن احســاس او را بــه انگیــزهی بیشتــر بــرای
یادگیــری تشــویق میکنــد.
کنجــکاوی ،یکــی از مــوارد دیگــری اســت کــه ســبب میشــود نوجــوان
بــه ســوی یادگیــری بیشــتر ترغیــب شــود .برانگیختــن حــس کنجکاوی
ســبب میشــود کــه فــرد بــا عطــش فــراوان بــه دنبــال مجهــوالت
بــرود و در ایــن راه بــی وقفــه تــاش کنــد .در ایــن راســتا والدیــن و
معلمــان مــی تواننــد بــا آوردن مســائل جــذاب و معمــا گونــه نوجوانــان
را بــه ســوی کنجــکاوی و جســتجوگری بکشــانند.
هــدف و هدفگــذاری هماننــد طــرح مســئله و برانگیختــن کنجــکاوی،
میتوانــد بــه عنــوان نیــروی محرکــهیکــودکان و نوجوانــان بــرای
یادگیــری محســوب شــود .ایــن امــر بیشــتر در زمانــی صــدق میکنــد
کــه آنهــا در موقعیتهــای سرنوشتســاز ماننــد کنکــور سراســری
قــرار دارنــد .عــاوه بــر ایجــاد انگیــزش و عالقــه در فــرد بــرای انجــام
کارهــا ،میتــوان بــا توجــه کــردن بــه کــودکان و نوجوانــان در هنــگام
صحبــت کــردن و اظهارنظــر ،و همچنیــن برخــورد صحیــح بــا آنهــا
در زمــان انجــام کار اشــتباه یــا ســهلانگاری ،احســاس شایســتگی،
عزتنفــس و اســتقالل را در آنهــا ایجــاد کنیــم .چنیــن ویژگیهایــی
محــرک فــرد بــرای یادگیــری و انجــام دادن مهارتهــا میباشــد.
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نویسنده :اعظم پیکانی

روبـهرو شــدند ،نمیتواننــد دانــش خــود را بــه کار گیرنــد و آن را حــل
چگونه میتوانیم حل مسئله را به فرزندمان
کننــد .در اینجاســت کــه آنهــا بــا وجــود مطالعــه و تــاش بســیار بــه
آموزش دهیم؟
موفقیتــی نمیرســند و ســرخورده میشــوند .حــال ایــن ســوال مطــرح
میشــود کــه مــا چگونــه میتوانیــم ایــن توانایــی را در فرزنــدان خــود
ذهــن پویــا میتوانــد بــا تحلیلهــای کارآمــد انــواع ایجــاد و تقویــت کنیــم .خوشــبختانه مهــارت حــل مســئله ،مهارتــی
یادگیــری را ایجــاد کنــد .پویایــی ذهــن تــا حــد بســیاری قابــل یادگیــری اســت .در ادامــه بــه تفصیــل بــه تشــریح ایــن مطلــب
تحتتاثیــر توانایــی حــل مســئله اســت .توانایــی حــل پرداختــه میشــود.
مســئله ذاتــی نبــوده و مهارتــی آموختنــی اســت.

یکــی از مهمتریــن اصــول در آمــوزش و یادگیــری تفکــر اســت .حــل
مســئله گســتردهترین نــوع تفکــر اســت .زمانــی کــه فــرد بتوانــد
مســائل درســی و علمــی را حــل کنــد ،بــه خالقیــت و تفکــر انتقــادی
نیــز میرســد و قــادر اســت کــه در زندگــی ســازگار و کاردان عمــل
کنــد .در ادامــه بــه توانایــی حــل مســئله پرداختــه میشــود .حــل
مســئله ،یکــی از مهمتریــن هدفهــای آموزشــی بــه شــمار میآیــد
و یکــی از انتظــارات والدیــن و معلمــان کســب توانایــی حــل مســئله
میباشــد .از ایــن رو ازگذشــته تــا کنــون روانشناســان ونظریهپــردازان
گوناگــون بــه بررســی ایــن مهــارت پرداختهانــد .در رابطــه بــا حــل
مســئله میتــوان گفــت زمانــی کــه فردیادگیرنــده در یــک موقعیــت
پیچیــده قــرار میگیــرد (مث ـ ً
ا بــا یــک تمریــن ریاضــی دشــوار روبــه
رو میشــود) و نمیتوانــد بــا اســتفاده از دانــش و اطالعــات خــود آن را
حــل کنــد ،میگوییــم او توانایــی حــل مســئله را نــدارد .گاه فرزنــدان
مــا در مطالع ـهی دروس بســیار کوشــا هســتند و ســواالت ســطحی را
بــه خوبــی پاســخ میدهنــد ،امــا زمانیکــه بــا یــک مســئلهی دشــوار
روبـهرو شــدند ،نمیتواننــد دانــش خــود را بــه کار گیرنــد و آن را حــل
کننــد .در اینجاســت کــه آنهــا بــا وجــود مطالعــه و تــاش بســیار بــه
موفقیتــی نمیرســند و ســرخورده میشــوند .حــال ایــن ســوال مطــرح
میشــود کــه مــا چگونــه میتوانیــم ایــن توانایــی را در فرزنــدان خــود
ایجــاد و تقویــت کنیــم .خوشــبختانه مهــارت حــل مســئله ،مهارتــی
قابــل یادگیــری اســت .در ادامــه بــه تفصیــل بــه تشــریح ایــن مطلــب
پرداختــه میشــود.
یکــی از مهمتریــن اصــول در آمــوزش و یادگیــری تفکــر اســت .حــل
مســئله گســتردهترین نــوع تفکــر اســت .زمانــی کــه فــرد بتوانــد
مســائل درســی و علمــی را حــل کنــد ،بــه خالقیــت و تفکــر انتقــادی
نیــز میرســد و قــادر اســت کــه در زندگــی ســازگار و کاردان عمــل
کنــد .در ادامــه بــه توانایــی حــل مســئله پرداختــه میشــود .حــل
مســئله ،یکــی از مهمتریــن هدفهــای آموزشــی بــه شــمار میآیــد
و یکــی از انتظــارات والدیــن و معلمــان کســب توانایــی حــل مســئله
میباشــد .از ایــن رو ازگذشــته تــا کنــون روانشناســان ونظریهپــردازان
گوناگــون بــه بررســی ایــن مهــارت پرداختهانــد .در رابطــه بــا حــل
مســئله میتــوان گفــت زمانــی کــه فردیادگیرنــده در یــک موقعیــت
پیچیــده قــرار میگیــرد (مث ـ ً
ا بــا یــک تمریــن ریاضــی دشــوار روبــه
رو میشــود) و نمیتوانــد بــا اســتفاده از دانــش و اطالعــات خــود آن را
حــل کنــد ،میگوییــم او توانایــی حــل مســئله را نــدارد .گاه فرزنــدان
ن مــا در مطالعـهی دروس بســیار کوشــا هســتند و ســواالت ســطحی را
بــه خوبــی پاســخ میدهنــد ،امــا زمانیکــه بــا یــک مســئلهی دشــوار
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