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کدام دانش آموز، کدام رشته؟!

پرونده ای برای دانش آموزان دبیرستانی که این روزها باید اولین تصمیم مهم زندگی شان را بگیرند

خشـــت اول
ــاب  ــن انتخ ــود، چندی ــی خ ــول زندگ ــانی در ط ــر انس ــک ه ــدون ش ب
ــی زندگــی اش  ــده کل ــر آین ــر دیگــری و ب ــدام ب ــر ک ــه ه ــم دارد ک مه
ــاب  ــی، انتخ ــرایط معمول ــت در ش ــوان گف ــاید بت ــت. ش ــذار اس تاثیرگ
شــغل، انتخــاب رشــته دانشــگاهی، انتخــاب همســر و ... از جملــه 
ــان  ــراد را در زم ــیاری از اف ــن بس ــه ذه ــت ک ــن انتخاب هاس مهم تری
مربــوط بــه خــود، مشــغول می ســازد. امــا آنچــه در میــان انتخاب هــای 
ــع  ــی در مقط ــته تحصیل ــاب رش ــده، انتخ ــول مان ــی مغف ــم زندگ مه
دبیرســتان اســت. انتخابــی کــه اتفاقــاً جــزو اولیــن تصمیم هــای مهــم 
ــده اش  ــی آین ــی مســیر زندگ ــه نوع ــود و ب ــرد محســوب می ش ــک ف ی

بــر  قطعــاً  و  می کنــد  مشــخص  را 
بــه  او  زندگــی  دیگــر  انتخاب هــای 
خصــوص در انتخــاب رشــته دانشــگاهی 
و انتخــاب شــغل تاثیــر زیــادی دارد. 
ایــن در حالــی اســت کــه معمــوالً ایــن 
انتخــاب چنــدان مهــم تلقــی نمی شــود.

از طرفــی فــرد هنــوز در دوران نوجوانــی 
ســر  بــه  جوانــی  دوران  بــه  ورود  و 
می بــرد و شــناخت کافــی از عالیــق 
ــده  ــن آین ــتعدادها و همچنی ــود، اس خ
ــر  ــوی دیگ ــدارد و از س ــی اش ن تحصیل
ــر  ــن را درگی آنچــه بیشــتر ذهــن والدی
ــه ای خــوب  ــام در مدرس ــد ثبت ن می کن
ــاید در  ــته ای مناســب. ش ــا رش اســت ت
ــی  ــش مشــاوران تحصیل ــان نق ــن می ای

ــدارس م
قصــد انتخــاب رشــته دارنــد... معدلــت باالســت، بــرو ریاضــی! پررنگ تــر 
ــروز زندگــی ســالم  ــده ام ــن حــال پرون ــا ای ــا باشــد. ب از ســایر نقش ه
ــاوره های  ــر مش ــی ب ــه  تامل ــی ک ــرای دانش آموزان ــی دارد ب توصیه های

ــب انتخــاب رشــته دبیرســتان! عجیب وغری
ســال اول دبیرســتان کــه تمــام می شــد، کارنامــه تحصیلــی ات را 
ــد  ــودت می گفتن ــور خ ــادرت و در حض ــدر و م ــوی پ ــتند جل می گذاش
ــس در  ــده، پ ــاال ش ــم ب ــش ه ــت معدل ــوب اس ــی خ ــش خیل نمره های
ــاال ــان را ب ــم سرش ــادر ه ــدر و م ــد. پ ــش کنی ــته ریاضــی ثبت نام رش

ــرار اســت رشــته  ــان ق ــه فرزندش ــن ک ــا خوشــحالی ای ــد و ب می گرفتن
ــد، جلــوی همــه فامیــل، حرفــی را کــه مشــاور  ریاضــی فیزیــک بخوان
ــد.  ــش را می کردن ــف و کیف ــود، تعری ــه ب ــی مدرســه گفت ــاًل تحصیل مث
ایــن ماجــرا بــرای خیلــی از مــا آشناســت. حتــی ممکــن اســت نمونــه 
عکــس آن هــم بــرای بعضی هــا آشــنا باشــد یعنــی زمانــی کــه معــدل

دانش آموزی کم شـده بود و مـشاور معتقد بود که او اصالً کشــش 

ــور  ــن ط ــتان؛ و ای ــرود هنرس ــد ب ــدارد و بای ــری را ن ــته های نظ رش
ــانی در  ــوم انس ــته عل ــت رش ــن حال ــا در بهتری ــتان ی ــه هنرس ــد ک ش
نظــر همــه تبدیــل شــد بــه رشــته هایی بــرای دانــش آموزانــی کــه در 

ــتند. ــف هس ــل ضعی تحصی

در مشــاوره هایی کــه در دبیرســتان ها و دقیقــاً همــان روزهــای انتخــاب 
ــق  رشــته دبیرســتانی انجــام می گرفــت، هیــچ خبــری از بررســی عالی
ــود  ــت توجهــی کــه ممکــن ب ــود. نهای و اســتعدادهای دانش آمــوزان نب
ــه  ــی چ ــیدند می خواه ــه می پرس ــود ک ــن ب ــود ای ــوزی ش ــه دانش آم ب

شــغلی داشــته باشــی؟
مســلماً نوجوانــی کــه تــا 15 ســالگی 
اصــالً بــه ایــن موضــوع فکر نکــرده یا 
ــاره توانایی هــای  هیــچ شــناختی درب
یــک  نمی توانــد  نــدارد،  خــودش 
ــت دارد در  ــه دوس ــد ک ــبه بفهم ش

آینــده چــه شــغلی داشــته باشــد
ــرای آن شــغل فــالن  ــد ب و حــاال بای
بخوانــد  دبیرســتان  در  را  رشــته 
ــته  ــاب رش ــرای انتخ ــه اش ب ــا پای ت

دانشــگاهی اش قــوی شــود.
ــا  متاســفانه در سیســتم آموزشــی م
در خانواده هــا، شــرایطی  و حتــی 
فراهــم نمی شــود کــه دانش آمــوز 
ــا در  ــی دارد و آی ــه عالیق ــد چ بدان
زمینــه عالقه مندی هایــش توانایــی 
هــم دارد یــا نــه. در ایــن حالــت طبعاً 
ــش را برطــرف  ــه ضعف های ــد ک ــد آم ــه وجــود نخواه ــم ب ــرایطی ه ش
ــرایط  ــن ش ــد. در ای ــروز ده ــتر ب ــش را بیش ــا توانمندی های ــد و ی کن
تبدیــل می شــود بــه یــک کتــاب جغرافیــا یــا یــک ماشــین حســاب یــا 
یــک هندبــوک پــر از فرمــول کــه در حقیقــت هیــچ توانایــی عملــی و 
اجرایــی نــدارد و فقــط یــک مجموعــه اطالعــات را بــه حافظــه ســپرده 
ــد  ــه می افت ــاال یکدفع ــد. ح ــم نمی دان ــتفاده آن را ه ــای اس اســت و ج
تــوی معرکــه انتخــاب رشــته و قــرار اســت بیــن رشــته های مختلــف، 
رشــته ای انتخــاب کنــد کــه زمینــه پــرورش و یادگیــری بنیــادی اش را 
رقــم می زنــد و در صورتــی کــه انتخابــش بــا شــناخت خــود، شــناخت 
رشــته و آینــده شــغلی رشــته اش و ظرفیــت دانشــگاه های ایــران بــرای 
ــال های  ــد س ــته باش ــی نداش ــچ هماهنگ ــته، هی ــن رش ــای ای گرایش ه
ــان مناســب یادگیــری اش  ــی و زم ــن موقعیــت تحصیل ــادی از بهتری زی
بــه هــدر مــی رود. گاهــی ســفارش برخــی از مشــاوران بــه خانــواده هــا و 
دانش آمــوزان ایــن اســت کــه بــرای ایــن کــه ذهــن فرزندشــان بازتــر و 
خالق تــر  شــود، حتمــاً رشــته ریاضــی را در دبیرســتان بخواننــد و بعــد 

ــد. ــد شــرکت کنن ــه می خواهن ــر کنکــوری ک ه



برای خواندن مقاله QR را اسکن کنید

بــه عبــارت دیگــر شــاید بتــوان آن را مهم تریــن تصمیــم دانش آمــوزان 
در دوران تحصیــل دانســت. انتخــاب یــک رشــته دبیرســتانی مناســب و 
متناســب بــا عالیــق، توانایــی و اســتعدادهای دانش آمــوز، می توانــد بــر 
کیفیــت زندگــی آن هــا در آینــده تاثیــر بســیار مثبتــی بگــذارد چــرا کــه 
بســیاری از تصمیم هایــی کــه فــرد در آینــده خواهــد گرفــت و بســیاری 
از انتخاب هایــی کــه در آینــده خواهــد داشــت، بــه صــورت مســتقیم و 

غیــر مســتقیم تحــت تاثیــر رشــته دبیرســتانی وی خواهــد بــود.

ــم  ــه مفاهی ــد ک ــل باش ــل تام ــی قاب ــوع از جهت ــن موض ــاید ای ش
ریاضیاتــی و ادراکــی و تحلیلــی بــه انــدازه کافــی در همــه رشــته ها 
ــر شــود  ــر و کارآمدت ــرای اینکــه ذهــن خالق ت توزیــع نشــده اســت و ب
نیــاز اســت دانــش آمــوز تــا حــدی ایــن موضوعــات را فراگیــرد ولــی از 
ــه ایــن موضــوع نیــز دقــت کــرد کــه ســه ســال زمــان  طرفــی بایــد ب
ــد  ــی را بخوان ــوز درس ــک دانش آم ــه ی ــن ک ــرای ای ــت ب ــی نیس کوتاه
ــن روش  ــاید بهتری ــد. ش ــش نمی آی ــه از آن خوش ــچ وج ــه هی ــه ب ک
بــرای ایــن کــه انتخــاب رشــته تحصیلــی دبیرســتانی یــک دانش آمــوز 
ــت  ــن اس ــود، ای ــول نش ــش موک ــه و معدل ــدن کارنام ــه دی ــه لحظ ب
ــرای  ــد، ب ــان برمی آی ــه از دستش ــدی ک ــا ح ــواده  ای ت ــر خان ــه ه ک
ــد و  ــه کنن ــه آن توج ــد، ب ــان بگذارن ــان زم ــای فرزندش عالقه مندی ه
اجــازه بدهنــد بــا حضــور در کالس هــای اوقــات فراغــت یــا دوره هــای 
ــد. ــرفت کن ــت دارد پیش ــه دوس ــیری ک ــان در مس ــی، فرزندش آموزش

و  مناســب  فکــری  بازی هــای  مختلــف،  موضوعــات  بــا  کتاب هــا 
ــان  ــای فرزندانم ــا و توانایی ه ــه دغدغه ه ــردن ب ــه ک حــرف زدن و توج
ــد مــدت تصمیم گیــری دشــوار و سرنوشت ســاز انتخــاب رشــته  می توان
در دبیرســتان را از یــک لحظــه و یــک روز بــه چندیــن ســال افزایــش 
دهــد. بــا ایــن شــیوه، بــه عنــوان مثــال دانش آمــوزی کــه می دانــد در 
زمینه هــای مختلــف هنــر توانایــی دارد و بــه هیــچ وجــه هــم عالقــه ای 
ــاال  ــر نمره هــای ب ــی اگ ــدارد، حت ــی و محاســباتی ن ــه دروس ریاضیات ب
ــاور  ــرف مش ــه ح ــدر و ب ــادر و پ ــه زور م ــی آورد، ب ــا م در آن درس ه
ــد در ــک را برگزین ــته ریاضــی فیزی ــود رش ــر نمی ش ــه اش ناگزی مدرس

حالــی کــه یقیــن دارد نمی خواهــد در دانشــگاه رشــته های ایــن حــوزه 
را بخوانــد و ســه ســال خــودش را بــا مفاهیمــی بگذرانــد کــه نــه تعلــق 
ــی  ــرش باق ــرورش هن ــرای پ ــی ب ــه زمان ــا دارد و ن ــه آن ه ــری ب خاط

می گــذارد.

ــتانی هایی  ــه دبیرس ــی ب ــاور تحصیل ــای مش توصیه ه
ــد ــته کنن ــاب رش ــد انتخ ــال می خواهن ــه امس ک

کدام دانش آموز، کدام رشته؟

ــت  ــی اس ــن تصمیم های ــی از مهم تری ــتان یک ــته دبیرس ــاب رش انتخ
ــارت  ــه عب ــد. ب ــاذ کنن ــد اتخ ــان بای ــای آن ــوزان و اولی ــه دانش آم ک
ــوزان در دوران  ــم دانش آم ــن تصمی ــوان آن را مهم تری ــاید بت ــر ش دیگ

ــت. ــل دانس تحصی

انتخــاب یــک رشــته دبیرســتانی مناســب و متناســب بــا عالیــق، توانایی 
ــا در  ــی آن ه ــت زندگ ــر کیفی ــد ب ــوز، می توان ــتعدادهای دانش آم و اس
آینــده تاثیــر بســیار مثبتــی بگــذارد چــرا کــه بســیاری از تصمیم هایــی 
کــه فــرد در آینــده خواهــد گرفــت و بســیاری از انتخاب هایــی کــه در 
ــر مســتقیم تحــت  ــه صــورت مســتقیم و غی ــده خواهــد داشــت، ب آین

تاثیــر رشــته دبیرســتانی وی خواهــد بــود.
انتخــاب رشــته دبیرســتان یکــی از مهم تریــن تصمیم هایــی اســت کــه 

دانش آمــوزان و اولیــای آنــان بایــد اتخــاذ کننــد. 
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بچه ها از چه سنی زبان بخوانند؟

جوامــع بشــری از ابتــدا تاکنــون بــرای برقــراری ارتبــاط بــا یکدیگــر از ابزارهــای متعــددی اســتفاده مــی کرده انــد 
کــه در ایــن میــان زبــان تنهــا وســیله ای اســت کــه می تــوان از طریــق آن پیچیده تریــن مفاهیــم را بــه شــکلی 

ســاده و کامــل انتقــال داد.
جوامــع بشــری از ابتــدا تاکنــون بــرای برقــراری ارتبــاط بــا یکدیگــر از 
ابزارهــای متعــددی اســتفاده می کرده انــد کــه در ایــن میــان زبــان تنهــا 
ــم را  ــن مفاهی ــق آن پیچیده تری ــوان از طری ــه می ت ــت ک ــیله ای اس وس
بــه شــکلی ســاده و کامــل انتقــال داد، امــا نکتــه ای کــه در اینجــا بــه 
ذهــن خطــور می کنــد ایــن اســت کــه مــردم سراســر ایــن کــره خاکــی 
ــوع  ــن موض ــد و ای ــت می کنن ــم صحب ــا ه ــی ب ــای مختلف ــا زبان ه ب

ــراری ارتبــاط میــان جوامــع مختلــف را مشــکل می ســازد. خــود برق
لــذا بایــد زبانــی 
در  مشــترک 
دنیــا  سراســر 
داشــته  وجــود 
باشــد تــا مــردم 
برقــراری  بــرای 
بــا  ارتبــاط 
آن  از  یکدیگــر 
کننــد.  اســتفاده 
در طــی ســالیان 
بــه  بنــا  اخیــر 
مختلــف  دالیــل 
انگلیســی  زبــان 
منظــور  بدیــن 
شــده  برگزیــده 
در  امــروزه  و 

ــه  ــم ب ــال مفاهی ــی انتق ــزار اصل ــوان اب ــه عن ــف ب ــای مختل فعالیت ه
کارگرفتــه می شــود. از ایــن رو اهمیــت یادگیــری زبــان انگلیســی 
ــز  ــه روز نی ــت و روز ب ــیده نیس ــس پوش ــر هیچک ــی ب ــان کنون در جه
ــر اهمیــت آن افــزوده  ــا گســترش ارتباطــات بیــن جوامــع مختلــف ب ب

. د می شــو
ــر اســت  ــکار ناپذی ــک ضــرورت ان ــان انگلیســی ی ــری زب ــروزه یادگی ام
چراکــه زبــان انگلیســی، زبــان علــم اســت و آمــوزش رشــته های 
ــان انگلیســی صــورت  ــه زب ــم ب ــد عل ــی و تولی ــف در ســطوح عال مختل
ــی،  ــن الملل ــی ســازی ارتباطــات بی ــد جهان ــش رون ــا افزای ــرد. ب می گی
ــوم  ــوزش عل ــی و آم ــارت جهان ــی، تج ــی و تلویزیون ــای رادیوی برنامه ه
جدیــد همگــی بــه زبــان انگلیســی صــورت می گیرنــد و عــدم آشــنایی 
بــا ایــن زبــان برابــر بــا عــدم زندگــی در دنیــای مــدرن امــروزی اســت.

ــری  ــه ضــرورت فراگی ــد ک ــی نشــان می ده ــه خوب ــر شــد ب آنچــه ذک
ــری الزم و ضــروری اســت.  ــان خارجــی ام زب

ــا  ــت ت ــاز اس ــد نی ــف ش ــتا تعری ــن راس ــع در ای ــاز جام ــه نی ــال ک ح
ــور ــی کش ــام آموزش ــرای نظ ــی ب ــی علم ــا جایگاه ــی ب ــه ای عمل برنام

تعریــف کــرد تــا بــه ایــن خواســته نزدیــک شــویم. نتایــج حاصلــه تــا بــه 
امــروز نشــان می دهنــد آنچــه تاکنــون در نیــل بــه ایــن خواســته انجــام

ــد  ــر از 5درص ــد: کم ت ــا می گوین ــت. آماره ــوده اس ــد ب ــده ناکارآم ش
ایرانی هــا می تواننــد بــه زبــان انگلیســی تکلــم کننــد. همچنیــن بیــش

از 29درصــد از داوطلبــان ورود بــه دانشــگاه ها کمتــر از 01درصــد 
تســت های مربــوط بــه درس زبــان انگلیســی را درســت جــواب 

می دهنــد.
ــودکان  ــردای کشــورش را ک ــد اســت ف ــه معتق ــوزش و پرورشــی ک آم
امــروز آن می ســازند بایــد هــر تحولــی را در نظــام آموزشــی نپذیــرد مگر 
ــه از جایگاهی  آن ک
برخــوردار  علمــی 
متاســفانه  باشــد. 
ــاهد آن  ــال ها ش س
ایــن  بودیــم کــه 
آموزشــی  نظــام 
آزمایشــگاهی  بــه 
شــده  بــدل 
اســت کــه بــرای 
ــه مســیر  ــی ب راه یاب
درســت از طریــق 
خطــا  و  آزمــون 
می کنــد.  عمــل 
مقولــه  ایــن  از 
بــا طــرح ســوالی 
خــروج می کنیــم. 
ــوز اســتخوان بندی  ــد کودکــی کــه هن بســیاری از کارشناســان معتقدن
ملــی اش محکــم نشــده نبایــد در معــرض یــک زبــان و فرهنــگ دیگــر 

قــرار گیــرد. 
ــرای  ــزرگ ب ــک خطــر ب ــاً ی ــن طــرح اساس ــه انجــام ای ــن ک ضمــن ای
ــز  ــده ای نی ــا ع ــی رود. ام ــمار م ــی به ش ــگ مل ــی و فرهن ــان فارس زب
مصرانــه بــر ایــن باورنــد کــه بــه علــت آمادگــی ذهنــی کــودکان در ایــن 
ســنین بهتــر اســت آمــوزش زبــان هــم از نخســت آغــاز شــود. امــا آنچــه 
ــه اشــکال  ــن اســت ک ــد ای ــه دســت می آی ــا ب ــن گفته ه ــوع ای از مجم
اساســی نظــام آموزشــی مــا نــه بــر ســر زمــان و مقطــع یادگیــری، کــه 

اساســا بــر ســر روش آموزشــی ماســت.
ــه حضــور در کالس و یادگیــری، عالقه منــد  ــد ب ــم بچه هــا بای ــه گمان ب
شــوند و بــا درس خوانــدن انــس و الفــت برقــرار کننــد تــا در ذهن شــان 
نهادینــه شــود. ایــن بهتریــن زمــان آمــوزش و بهتریــن نــوع آن اســت. 
ایــن نکتــه قابــل تامــل اســت کــه تمــام رفتارهــا و شــخصیت بچه هــا در 

دوران ابتدایــی شــکل می گیــرد، 
هــر نــوع آموزشــی نیــز در ایــن 
تغییــر رفتــار تاثیــر بســزایی 

دارد.
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آموزش مهارت های زندگی به کودکان

داشــتن یــک زندگــی ســالم و هدفمنــد خواســته هــر فــردی در جامعــه اســت، از ایــن رو آمــوزش مهارت هــای 
زندگــی از کودکــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. در ایــن مقالــه خالصــه ای از مهارت هــای زندگــی کــه بایــد 

بــه کــودکان آمــوزش داده شــود مطــرح شــده اســت.

دانش آمــوزان جوان تــر بیشــتر مســتعد یادگیــری هســتند و معلمــان از 
کار دشــوار آمــوزش کــه بــا آن روبــرو هســتند، آگاه هســتند. در حالی که 
ــات  ــان اطالع ــم سن وسال هایش ــه ه ــبت ب ــوزان نس ــیار از دانش آم بس
ــه جهــان خــارج  ــد، دانــش محــدودی نســبت ب ــادی دارن تحصیلــی زی
ــک و  ــات نزدی ــواده ارتباط ــا خان ــوالً ب ــا معم ــد. آنه ــه خــود دارن از خان
ــت  ــه دوس ــرادی ک ــا اف ــح ب ــد و تفری ــز خری ــد و در مراک ــی دارن خوب

ــد. ــت می گذرانن ــد، وق دارن
موقعیت های اجتماعی

ــترده و  ــت گس ــه اینترن ــه تجرب ــانی ک ــرای کس ــی ب ــا، حت ــه آنه تجرب
ــیاری از  ــا بس ــورد ب ــت. برخ ــدود اس ــان مح ــد، همچن ــانه ای دارن رس
ــاد  ــد ی ــا بای ــه آنه ــت ک ــزی اس ــی چی ــف اجتماع ــای مختل موقعیت ه
ــوزش  ــا را آم ــا آنه ــوند ت ــه وارد می ش ــتم مدرس ــه سیس ــد و ب بگیرن

ــد. دهن
رفتار دانش آموزان مدرن

بــا نگاهــی نزدیــک بــه هــر نمایــش تلویزیونــی درمیابیــم کــه به نــدرت 
صحنه هــای ویدئویــی از کــودکان بــا رفتارهــای مناســب تولید می شــود، 
و والدیــن اندکــی در واقــع در مــورد ایــن موضــوع فکــر می کننــد. آنهــا 
ــاره  ــه اش ــل ب ــدرت تمای ــان به ن ــد و فرزندانش ــغله دارن ــی پرمش زندگ
ــد در  ــون می بینن ــه در تلویزی ــه ک ــه آنچ ــد ک ــوع دارن ــن موض ــه ای ب
مواجهــه بــا رفتــار پــدر و مادرشــان در برابــر تدریــس والدینشــان تاثیــر 

می گــذارد.
رفتارهای اجتماعی

خــوردن شــام رســمی، معرفــی دوســتان و یــا حتــی درک اینکــه چگونه 
ــره  ــرگرمی های روزم ــق س ــد، از طری ــرار کنی ــاط برق ــران ارتب ــا دیگ ب
ــد،  ــام می دهن ــا را انج ــادر بهترین ه ــدر و م ــود. پ ــوزش داده نمی ش آم
امــا آنهــا نیــاز بــه اطالعــات اساســی وحمایــت مــدارس بــرای کمــک بــه

آنهــا را بــرای تبدیــل شــدن فرزنــدان خــود بــه بزرگســاالن مــودب در 
ــر از همیشــه  ــدرن مهم ت ــوزان م ــرای دانش آم ــاع ب ــد. اوض ــده دارن آین
اســت و دنیــای شــلوغ از آنهــا می خــواد تــا در اســرع وقــت یــاد بگیرنــد.

تعامالت اجتماعی
ــطح  ــک س ــران در ی ــا دیگ ــه ب ــد چگون ــاد بگیرن ــد ی ــوزان بای دانش آم
اجتماعــی ارتبــاط برقــرار کننــد. معلمــان بایــد بــه صــورت رســمی بــه 
ــورت  ــه ای ص ــورد محترمان ــوزان برخ ــا دانش آم ــوند و ب ــه ش کار گرفت
ــا  ــود، ام ــاز می ش ــه آغ ــه، در خان ــرد در جامع ــری عملک ــرد. یادگی گی
تقویــت آن از طریــق مــدارس اســت کــه بــه کــودکان در هنــر متمــدن 

ــد. ــک می کن ــدن کم ش
آموزش رفتار مناسب

ــل  ــد فارغ التحصی ــه بتوانن ــل از اینک ــد قب ــوزان بای بســیاری از دانش آم
ــای  ــی از جنبه ه ــه یک ــب در جامع ــار مناس ــد، و رفت ــوند، کار کنن ش
ــدارس آن را  ــیاری از م ــه بس ــی ک ــت. در حال ــا اس ــوزش آنه ــم آم مه
ــا  ــل آنه ــد، تعام ــه فهرســت نمی کنن ــک موضــوع جداگان ــوان ی ــه عن ب
ــا دانش آمــوزان و مربیــان دیگــر توســط سیســتم پیگیــری می شــود.  ب
ــار اجتماعــی مناســب، پیشــرفت  کســانی کــه از لحــاظ یادگیــری رفت
ــل  ــه دلی ــوب، ب ــتان خ ــتن دوس ــا داش ــی ب ــول زندگ ــد، در ط می کنن

ــد. ــاداش می گیرن ــران، پ ــه دیگ ــرام ب احت
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شناسایی توانمندی های هوشی در راستای پرورش تحصیلی و شغلی

ــرورش  ــروز و پ ــا فرصــت ب ــن توانایی ه ــی ای ــق شــده اند. زمان ــی ای خل ــا توانایی هــای ذات ــه ی انســان ها ب هم
می یابنــد و می تواننــد آینــده ی تحصیلــی و شــغلی افــراد را تامیــن کننــد کــه بــه نحــو صحیــح شناســایی شــده 

و بــه کار گرفتــه شــوند.

هــوش یکــی از موهبت هــای بــزرگ در جهــان هســتی اســت و تمامــی 
ــت از  ــه صحب ــتند. زمانی ک ــوردار هس ــات از آن برخ ــان ها و حیوان انس
ــد کــه هــوش،  ــردم تصــور می کنن ــب م ــد، اغل ــان می آی ــه می هــوش ب
ــادی  ــا حــد زی ــی ت ــن توانای یــک توانایــی ذهنــی اســت و برخــی از ای
ــر  ــا پایین ت ــی ی ــد طبیع ــی را در ح ــن توانای ــی ای ــد و برخ برخوردارن
ــت  ــی صحب ــه وقت ــن تصــور ســبب می شــود ک ــد. ای ــن حــد دارن از ای
از موفقیــت یــا عــدم موفقیــت دانش آمــوزان بــه میــان می آیــد، 
والدیــن بــه ایــن نتیجــه می رســندکه دلیــل افــت یــا پیشــرفت انــدک 
فرزندشــان، ناشــی از ســطح هــوش پاییــن اوســت. درصورتــی کــه ایــن 
ــه در  ــوزی ک ــه دانش آم ــوان ب ــد و نمی ت ــی باش ــح نم ــتنباط صحی اس
ــته  ــدودی داش ــری مح ــک درس، یادگی ــا در ی ــی ی ــه تحصیل ــک پای ی
برچســب کــم هــوش را نســبت داد. گاهــی چنیــن برچســب هایی ســبب 
می شــود کــه فــردی بــه ایــن بــاور برســد کــه کــم هــوش اســت و تــا 
پایــان عمــر نتوانــد اســتعدادهای خــود را یافتــه و شــکوفا ســازد. زمانــی 
ــه  ــار زد ک ــت را کن ــای نادرس ــب ها و دیدگاه ه ــن برچس ــوان ای می ت
ــان و  ــن رو محقق ــه داد. از ای ــوش ارائ ــی از ه ــف صحیح ــوان تعری بت
روان شناســان 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 می دانســتند. ایــن تعریــف اگــر چــه تعریــف 
عمومــی هــوش نیســت امــا مقبول تریــن تعریــف در ایــن زمینــه اســت.

ــرۀ  ــه به ــدود ب ــا مح ــوش تنه ــه ه ــد ک ــان می ده ــوق نش ــف ف تعری
ــراد ــی اف ــاً برخ ــوان صرف ــود و نمی ت ــو نمی ش ــان آیکی ــا هم ــی ی هوش

را باهــوش و برخــی را کــم هــوش در نظــر گرفــت. برخــی افــراد بهــرۀ 
هوشــی بســیار باالیــی دارنــدو بــه عنــوان مثــال بــه خوبــی می تواننــد 
ــود در  ــم موج ــد مفاهی ــا نمی توانن ــد ام ــل کنن ــی را ح ــائل ریاض مس
یــک متــن را بفهمنــد و بــه طورکامــل آن را توضیــح دهنــد. در مقابــل 
دســته ای دیگــر می تواننــد مفاهیــم موجــود در یــک متــن را بــه خوبــی 
ــی را  ــد، مطالب ــی توانن ــح دادن آن م ــی در توضی ــد وحت ــت کنن دریاف
ــادالت  ــا مع ــد ب ــته نمی توانن ــن دس ــا ای ــد ام ــرح کنن ــه مط فی البداه
ــه ســختی می تواننــد مســائل ســادۀ  ریاضــی ارتبــاط برقــرار کننــد و ب
ــه  ــت ک ــوان گف ــود نمی ت ــن وج ــن باای ــد. لیک ــل کنن ــی را ح ریاض
ــاً  ــد قطع ــد مســائل ریاضــی را حــل کن ــی می توان ــه خوب ــردی کــه ب ف
ــرای دیگــران توضیــح  ــد مفاهیــم یــک متــن را درک کنــد و ب نمی توان
ــد و توضیــح  ــد مفاهیــم متــن را دریاب ــردی هــم کــه می توان دهــد و ف
ــرادی وجــود  ــاً اف ــد. قطع ــد مســائل ریاضــی را حــل کن ــد نمی توان ده
داشــته کــه ایــن دو توانایــی را در حــد اعلــی دارنــد امــا تمامــی افــراد 
ــد و  ــل می کنن ــوب عم ــیار خ ــری بس ــای یادگی ــی موقعیت ه در برخ
ــن رو  ــد. از ای ــبی ندارن ــدان مناس ــرد چن ــا عملک ــی موقعیت ه در برخ
ــدۀ خــود،  ــه عمــل آم ــای ب ــی پژوهش ه ــان هــوش در پ برخــی محقق
ــه  ــوش را ب ــد و ه ــت زده ان ــوش دس ــا ه ــه ب ــته بندی در رابط ــه دس ب

ــد. ــیم کرده ان ــف تقس ــواع مختل ان
ــت  ــاوت اس ــا متف ــه توانایی ه ــند ک ــن درک برس ــه ای ــان ها ب ــا انس ت
ــتعداد  ــوش و بی اس ــم ه ــوان ک ــس را نمی ت ــود دارد و هیچ ک ــا وج ام
ــروف  ــته بندی های مع ــن دس ــی از مقبول تری ــه یک ــه ب دانســت. در ادام
ــته بندی و  ــن دس ــه ای ــه ب ــود. توج ــاره می ش ــوش اش ــا ه ــه ب در رابط
ــا بینــش بهتــری در رابطــه  ــا ب ویژگی  هــای آن ســبب می شــود کــه م
ــح گام  ــت صحی ــه و در جه ــم گرفت ــان تصمی ــدان م ــود و فرزن ــا خ ب

ــم. برداری

نویسنده: اعظم پیکانی
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آموزش فراگیر چیست؟

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

تعریفی ساده از آموزش فراگیر

بنــا بــر تحقیقــات تیــم پژوهشــی ســایت اســتاد ســالم فعــال در زمینــه 
تدریــس خصوصــی، در ایــن مطلــب نگاهــی جامــع بــه آمــوزش فراگیــر 
خواهیــم انداخــت، آمــوزش فراگیــر بــه زبــان ســاده یعنــی همــه دانــش 
ــا و ســطوح  ــوزان صــرف نظــر از محدودیت هــای جســمی، توانایی ه آم
ــات  ــد از امکان ــد و بتوانن ــابه برون ــدارس مش ــه م ــدی ب ــف توانمن مختل
آموزشــی در نزدیکــی محــل زندگــی خــود بهره منــد شــوند. کودکانــی 
کــه در آینــده خواه ناخــواه بــا اقشــار مختلــف جامعــه در ارتبــاط 
ــار  ــی در کن ــنین کودک ــه از س ــت ک ــن الزم اس ــود، بنابرای ــد ب خواهن

مــردم عــادی بــوده و بــا آنهــا تعامــل و ارتبــاط داشــته باشــند
.

چرا آموزش فراگیر؟
ــش از 23  ــه بی ــد ک ــی کن ــان م ــی بی ــا واقع ــز ام ــاری شــگفت انگی آم
میلیــون کــودک معلــول در کشــورهای در حــال توســعه بــه دلیــل کــم 
توانــی و معلولیــت از آمــوزش بــی بهــره انــد! ایــن آمــار ســه برابــر کل 
جمعیــت کشــوری ماننــد ســوئد اســت! کــم توانــی آنهــا نســبت بــه هــر 
عامــل دیگــری از جملــه جنســیت، محــل ســکونت و یــا شــرایط خانواده 
بــر اســتفاده از فرصــت آمــوزش و یادگیــری آنهــا تاثیــر گذاشــته اســت. 
ــد  ــه بتوانن ــود ک ــن می ش ــع از ای ــی مان ــای آموزش ــودن از فض دور ب
ــد،  ــدا کنن ــد، دوســتان مختلفــی پی ــاط بگیرن ــا همســاالن خــود ارتب ب
ــورد  ــی م ــای حیات ــه مهارت ه ــد و ب ــتن بیابن ــدن و نوش ــی خوان توانای
نیــاز بــرای کار در آینــده دســت یابنــد. بنابرایــن الزم اســت کــه بــا ایــن 

ــم. ــارزه کنی ــی مب بی عدالت
ــا حــذف  ــه ب ــه اســتوار اســت ک ــن پای ــر ای ــر ب ــوزش فراگی فلســفه آم
ــوان حمایــت کــرده  برچســب ها و نگاه هــای آزاردهنــده از افــراد کــم ت
و آنهــا را بــه عنــوان اعضــای جامعــه معرفــی نمایــد. اعضایــی کــه ماننــد 
ــات و  ــد از تمــام امکان ــه حــق زندگــی داشــته و بای ــراد جامع دیگــر اف
شــرایط موجــود در جامعــه اســتفاده نماینــد. نــگاه ایــن نــوع آمــوزش 
ــه ای  ــوان مقول ــه عن ــراد را ب ــاوت اف ــای متف ــه توانایی ه ــن اســت ک ای
ــه  ــادآور شــود ک ــه ی ــراد جامع ــه اف ــه هم ــرد و ب ــی در نظــر بگی  طبیع
ــه رشــد و تعالــی  در قبــال یکدیگــر مســئول هســتند و بایــد نســبت ب
کل جامعــه تــالش نماینــد. همچنیــن در ایــن نــوع از آمــوزش افــراد از 
یکدیگــر یــاد مــی گیرنــد و آنچــه را مــی داننــد بــه یکدیگــر یــاد مــی 
ــا برابرســازی فرصــت  ــه تنه ــوزش ن ــوع از آم ــن ن ــد. در نتیجــه ای دهن
ــه  ــد، بلک ــی ده ــرار م ــر ق ــد نظ ــگان را م ــرای هم ــی ب ــای آموزش ه

ــازد. ــن می س ــز ممک ــعه را نی ــد و توس ــو و رش ــه جل ــت رو ب حرک

ــراد  ــه دنبــال ایــن اســت کــه نیازهــای آموزشــی اف آمــوزش فراگیــر ب
ــی را درک  ــتعداد و توانای ــوش، اس ــی از ه ــات متفاوت ــا درج ــف ب مختل
ــراد گام  ــرایط اف ــا ش ــا متناســب ب ــن نیازه ــع ای ــت رف ــرده و در جه ک

ــردارد. ب

آموزش فراگیر به جای مدارس استثنائی

آمــوزش فراگیــر نســبت بــه مــدارس اســتثنایی کــه بــه نــدرت کــودکان 
ــا واقعیت هــای جامعــه آشــنا می ســازند، نتایــج اجتماعــی، علمــی،  را ب

بهداشــتی و اقتصــادی بهتــری را بــه ارمغــان مــی آورد.

ــتادهای  ــب، از اس ــن مطل ــی ای ــم پژوهش ــات تی ــه تحقیق ــه ب ــا توج ب
ــس  ــی، تدری ــی ریاض ــس خصوص ــای تدری ــه در زمینه ه ــه ک ــا تجرب ب
خصوصــی زبــان و آمــوزش کــودکان اســتثنائی فعالیــت وســیعی دارنــد، 
بایــد عنــوان کــرد کــه آمــوزش فراگیــر همچنیــن تاثیــرات مثبتــی را 
بــرای هــر دو گــروه دانــش آمــوزان عــادی و دانــش آمــوزان کــم تــوان 
ــا را در  ــاوت ه ــه تف ــادن ب ــی، ارج نه ــام آموزش ــوع از نظ ــن ن دارد. ای
جوامــع افزایــش مــی دهــد و همچنیــن از درد و رنــج خانواده هــای ایــن 

می کاهــد. دانش آمــوزان 

ــوزش  ــای آم ــود دارد هزینه ه ــه وج ــن زمین ــه در ای ــری ک ــه دیگ نکت
فراگیــر نســبت بــه مــدارس اســتثنائی می باشــد. گــران بــودن آمــوزش 
فراگیــر تصــور نادرســتی اســت کــه بــه دلیــل عــدم آگاهــی وجــود دارد. 
ــا مطالعــه ای دریافــت کــه در پاکســتان  ــال، یونســکو ب ــوان مث ــه عن ب
مــدارس اســتثنایی بــرای هــر دانش آمــوز 51 برابــر گرانتــر از مــدارس 
ــواهد از  ــوند. ش ــول می ش ــودکان معل ــامل ک ــه ش ــت ک ــی اس عموم
کشــورهای دیگــر ماننــد بنــگالدش، کامبــوج، هنــد، نپــال و فیلیپیــن 
ــرورش  ــرمایه گذاری در آموزش و پ ــازده س ــه ب ــد ک ــان می ده ــز نش نی

بــرای افــراد معلــول دو تــا ســه برابــر بیشــتر از افــراد عــادی اســت.
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چگونگی پرورش جنبه های هوش در کودکان و نوجوانان

ــون آن  ــن از جنبه هــای گوناگ ــه والدی ــرد را داشــته باشــد ک ــن عملک ــد بهتری ــان می توان ــودکان و نوجوان ــی هــوش ک زمان
ــد. ــان برخــورد کنن ــودکان و نوجوان ــا ک ــن جنبه هــا ب ــا ویژگی هــای ای آگاهــی داشــته باشــند و متناســب ب

ــه بررســی آن پرداختــه  ــده ی چنــد وجهــی و پیچیــده می باشــد. براین اســاس از ابتــدای شــکل گیری دانــش شــناختی بشــر ب هــوش یــک پدی
ــار  ــد. در کن ــاره گردی ــه اش ــن رابط ــتون در ای ــه ی گاردن و ترس ــه دو نظری ــین ب ــاالت پیش ــت. در مق ــده اس ــه ش ــز ارائ ــای نی ــده و نظریه ه ش
ــر و ترســتون از هــوش و بررســی ویژگی هــای آن، تقســیم بندی اســتنبرگ مطــرح می گــردد. اســتنبرگ در تقســیم بندی  دســته بندی های گاردن
خــود عــالوه بــر بررســی شــناختی هــوش به وجــه خالقیــت آن نیــز پرداختــه اســت و از ایــن رو نظریــه   ی او می توانــد راهنمــای موثــری بــرای 

پــرورش تفــر خــالق و یادگیــری آفریننــده باشــد.
اســتنبرگ معتقــد اســت کــه هــوش انســان از دو مهــارت یادگیــری و تفکــر ســاخته شــده اســت کــه بــا بهره گیــری صحیــح از ایــن دو مهــارت، 
ــان را  ــح مشکالت ش ــکل صحی ــه ش ــئ ب ــز می توانن ــاالن نی ــد و بزرگس ــل کنن ــود را ح ــی خ ــی و آموزش ــائل علم ــد مس ــوزان می توانن دانش آم

برطــرف ســازند.
براین اساس 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 خــالق اســت و از ســویی 
دیگــر عملــی اســت. هــوش تحلیلــی بــه توانایــی ای اشــاره می کنــد کــه هریــک از مادربرخــورد بــا اتفاقــات زندگــی داریــم. فــردی کــه هــوش 
ــو  ــه جل ــان رو ب ــا اطمین ــوده و ب ــن نب ــرد. دهن بی ــم می گی ــد و تصمی ــر می کن ــاوم اســت. خــوب فک ــته باشــد. بســیار مق ــی داش ــی خوب تحلیل
حرکــت می کنــد. چنیــن فــردی اگــر در زمینــه ی درســی یــا زندگــی شــخصی بــه مشــکل برخــورد، توانایــی مصــون نگــه داشــتن خــود را دارد و 
بــا تصمیم هــای صحیــح ســعی در جبــران شکســت های خــود می کنــد. از ایــن رو بــه پــرورش ایــن هــوش تاکیــد بســیاری شــده اســت و ایــن 
ــادی  ــا حــد زی ــن هــوش ت ــرار داشــته باشــد. ای ــرد در دوران حســاس و سرنوشت  ســاز تحصیلــی خــود ق ــی بیشــتر می شــود کــه ف تاکیــر زمان
ــا درایــت  ــل پــرورش می باشــد. زمانی کــه فــرد از دوران کودکــی در وضعیــت اســتقالل به ســر ببــرد. اطرافیــان او در زمــان ایجــاد مشــکل ب قاب
و خویشــتنداری بــه حل وفصــل مشــکل بپردازنــد و روحیــه ی خودبــاوری و تــالش را در فرزنــد خــود پــرورش دهمــد، می تواننــد در آینــده نیــز 

ــدی تحلیل گــر و منطقــی داشــته باشــند. فرزن
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چگونه می توانیم در فرزندان خود انگیزه ی 
یادگیری ایجاد کنیم؟

نویسنده: اعظم پیکانی

ــی  ــن عامل های ــی از اصلی تری ــن، یک ــرای یادگرفت ــه ب ــزه و عالق انگی
اســت کــه باعــث می شــود کــه یادگیــری حقیقــی و واقعــی در 
یادگیرنــده شــکل بگیــرد. گاهــی اوقــات افــراد خــود عالقــه بــه یادگیری 
دارنــد و ایــن عالقــه باعــث می شــود کــه بــه مطالعــه ی کتــاب بپردازنــد. 
ــد  ــوزش دیگــران گــوش بدهن ــا و آم ــه صحبت ه ــه و مدرســه ب در خان
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 
تــالش کننــد تــا عالقــه و انگیــزش را در او ایجــاد کننــد. گاهــی معلــم 
بــا دادن جایــزه و گفتــن کلمــات تحســین برانگیــز و همچنیــن تعریــف 
ــاد  ــه در او ایج ــد ک ــی کوش ــودک م ــته ی ک ــرد گذش ــردن از عملک ک
ــا بیشــتر متناســب باکــودکان مقطــع  ــن راهکاره ــا ای ــد، ام ــزه کن انگی
ــزه و تشــویق درس  ــرای جای ابتدایــی می باشــد. در ایــن ســنین فــرد ب
ــی  ــنین نوجوان ــه س ــودک ب ــه ک ــر چ ــد. ه ــالش می  کن ــد و ت می خوان
ــر  ــر روی او تاثی ــزه ب ــی و جای ــویق کالم ــر تش ــود دیگ ــر می ش نزدیکت
ــا  ــن ب ــان و والدی ــه معلم ــت ک ــر اس ــتا بهت ــن راس ــی دارد. در ای اندک
پرســیدن ســواالت ســاده کــه نوجــوان فــوراً می توانــد بــه آنهــا پاســخ 
ــن  ــد. در ای ــری را ایجــاد کنن ــه یادگی ــه و انگیــزش ب دهــد، در او عالق
موقعیــت اســت کــه نوجــوان باآســودگی بــه ســواالت مــا پاســخ می دهد 
ــاس  ــک احس ــای کوچ ــن موفقیت ه ــد. او از ای ــل می کن ــائل را ح ومس
ــرای  ــر ب ــزه ی بیش ت ــه انگی ــاس او را ب ــن احس ــرده و ای ــادمانی ک ش

ــد. ــویق می کن ــری تش یادگی
کنجــکاوی، یکــی از مــوارد دیگــری اســت کــه ســبب می شــود نوجــوان 
بــه ســوی یادگیــری بیشــتر ترغیــب شــود. برانگیختــن حــس کنجکاوی 
ــوالت  ــال مجه ــه دنب ــراوان ب ــش ف ــا عط ــرد ب ــه ف ــود ک ــبب می ش س
ــن و  ــن راســتا والدی ــد. در ای ــالش کن ــه ت ــی وقف ــن راه ب ــرود و در ای ب
معلمــان مــی تواننــد بــا آوردن مســائل جــذاب و معمــا گونــه نوجوانــان 

را بــه ســوی کنجــکاوی و جســتجوگری بکشــانند.
هــدف و هدف گــذاری هماننــد طــرح مســئله و برانگیختــن کنجــکاوی، 
ــرای  ــان ب ــودکان و نوجوان ــه ی  ک ــروی محرک ــوان نی ــه عن ــد ب می توان
یادگیــری محســوب شــود. ایــن امــر بیشــتر در زمانــی صــدق می کنــد 
ــری  ــور سراس ــد کنک ــاز مانن ــای سرنوشت س ــا در موقعیت ه ــه آن ه ک
قــرار دارنــد. عــالوه بــر ایجــاد انگیــزش و عالقــه در فــرد بــرای انجــام 
کارهــا، می تــوان بــا توجــه کــردن بــه کــودکان و نوجوانــان در هنــگام 
ــا  ــا آنه ــح ب ــورد صحی ــن برخ ــر، و همچنی ــردن و اظهارنظ ــت ک صحب
ــتگی،  ــاس شایس ــهل انگاری، احس ــا س ــتباه ی ــام کار اش ــان انج در زم
عزت نفــس و اســتقالل را در آن هــا ایجــاد کنیــم. چنیــن ویژگی هایــی 

ــد. ــا می باش ــام دادن مهارت ه ــری و انج ــرای یادگی ــرد ب ــرک ف مح

ــرد،  ــکل بگی ــزه ش ــطه ی انگی ــه واس ــری ب ــه یادگی زمانی ک
ــه  ــان ب ــودکان و نوجوان ــرد را در ک ــن عملک ــد بهتری می توان
ــری  ــا بهره گی ــان ب ــن و معلم ــد. والدی ــته باش ــال داش دنب
ــرورش  ــاد و پ ــد در ایج ــب، می توانن ــی مناس از راهکارهای

ــند. ــا باش ــزه راهگش انگی
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چگونه می توانیم حل مسئله را به فرزندمان 
آموزش دهیم؟

ذهــن پویــا می توانــد بــا تحلیل هــای کارآمــد انــواع 
ــا حــد بســیاری  ــی ذهــن ت ــد. پویای ــری را ایجــاد کن یادگی
ــل  ــی ح ــت. توانای ــئله اس ــل مس ــی ح ــر توانای تحت تاثی

ــت. ــی اس ــی آموختن ــوده و مهارت ــی نب ــئله ذات مس

ــن اصــول در آمــوزش و یادگیــری تفکــر اســت. حــل  یکــی از مهمتری
ــد  ــرد بتوان ــه ف ــی ک ــت. زمان ــر اس ــوع تفک ــترده ترین ن ــئله گس مس
مســائل درســی و علمــی را حــل کنــد، بــه خالقیــت و تفکــر انتقــادی 
ــل  ــازگار و کاردان عم ــی س ــه در زندگ ــت ک ــادر اس ــد و ق ــز می  رس نی
ــل  ــود. ح ــه می ش ــئله پرداخت ــل مس ــی ح ــه توانای ــه ب ــد. در ادام کن
ــد  ــمار می آی ــه ش ــی ب ــای آموزش ــن هدف ه ــی از مهم تری ــئله، یک مس
ــی حــل مســئله  ــان کســب توانای ــن و معلم و یکــی از انتظــارات والدی
می باشــد. از ایــن رو ازگذشــته تــا کنــون روان شناســان ونظریه پــردازان 
ــل  ــا ح ــه ب ــد. در رابط ــارت پرداخته ان ــن مه ــی ای ــه بررس ــون ب گوناگ
ــت  ــک موقعی ــده در ی ــه فردیادگیرن ــی ک ــت زمان ــوان گف ــئله می ت مس
ــه  ــا یــک تمریــن ریاضــی دشــوار روب پیچیــده قــرار می گیــرد )مثــاًل ب
رو می شــود( و نمی توانــد بــا اســتفاده از دانــش و اطالعــات خــود آن را 
ــدان  ــدارد. گاه فرزن حــل کنــد، می گوییــم او توانایــی حــل مســئله را ن
ــا در مطالعــه ی دروس بســیار کوشــا هســتند و ســواالت ســطحی را  م
ــا یــک مســئله ی دشــوار  ــی پاســخ می دهنــد، امــا زمانی کــه ب ــه خوب ب
روبــه رو شــدند، نمی تواننــد دانــش خــود را بــه کار گیرنــد و آن را حــل 
ــا وجــود مطالعــه و تــالش بســیار بــه  کننــد. در اینجاســت کــه آنهــا ب
موفقیتــی نمی رســند و ســرخورده می شــوند. حــال ایــن ســوال مطــرح 
می شــود کــه مــا چگونــه می توانیــم ایــن توانایــی را در فرزنــدان خــود 
ــی  ــئله، مهارت ــل مس ــارت ح ــبختانه مه ــم. خوش ــت کنی ــاد و تقوی ایج
قابــل یادگیــری اســت. در ادامــه بــه تفصیــل بــه تشــریح ایــن مطلــب 

ــود. ــه می ش پرداخت
ــن اصــول در آمــوزش و یادگیــری تفکــر اســت. حــل  یکــی از مهمتری
ــد  ــرد بتوان ــه ف ــی ک ــت. زمان ــر اس ــوع تفک ــترده ترین ن ــئله گس مس
مســائل درســی و علمــی را حــل کنــد، بــه خالقیــت و تفکــر انتقــادی 
ــل  ــازگار و کاردان عم ــی س ــه در زندگ ــت ک ــادر اس ــد و ق ــز می  رس نی
ــل  ــود. ح ــه می ش ــئله پرداخت ــل مس ــی ح ــه توانای ــه ب ــد. در ادام کن
ــد  ــمار می آی ــه ش ــی ب ــای آموزش ــن هدف ه ــی از مهم تری ــئله، یک مس
ــی حــل مســئله  ــان کســب توانای ــن و معلم و یکــی از انتظــارات والدی
می باشــد. از ایــن رو ازگذشــته تــا کنــون روان شناســان ونظریه پــردازان 
ــل  ــا ح ــه ب ــد. در رابط ــارت پرداخته ان ــن مه ــی ای ــه بررس ــون ب گوناگ
ــت  ــک موقعی ــده در ی ــه فردیادگیرن ــی ک ــت زمان ــوان گف ــئله می ت مس
ــه  ــا یــک تمریــن ریاضــی دشــوار روب پیچیــده قــرار می گیــرد )مثــاًل ب
رو می شــود( و نمی توانــد بــا اســتفاده از دانــش و اطالعــات خــود آن را 
ــدان  ــدارد. گاه فرزن حــل کنــد، می گوییــم او توانایــی حــل مســئله را ن
ن مــا در مطالعــه ی دروس بســیار کوشــا هســتند و ســواالت ســطحی را 
ــا یــک مســئله ی دشــوار ــی پاســخ می دهنــد، امــا زمانی کــه ب ــه خوب ب

روبــه رو شــدند، نمی تواننــد دانــش خــود را بــه کار گیرنــد و آن را حــل 
ــا وجــود مطالعــه و تــالش بســیار بــه  کننــد. در اینجاســت کــه آنهــا ب
موفقیتــی نمی رســند و ســرخورده می شــوند. حــال ایــن ســوال مطــرح 
می شــود کــه مــا چگونــه می توانیــم ایــن توانایــی را در فرزنــدان خــود 
ــی  ــئله، مهارت ــل مس ــارت ح ــبختانه مه ــم. خوش ــت کنی ــاد و تقوی ایج
قابــل یادگیــری اســت. در ادامــه بــه تفصیــل بــه تشــریح ایــن مطلــب 

ــود. ــه می ش پرداخت


