چرا فرزندم با وجود تمام
هزینههایی که پرداخت کردیم
نتیجهی مطلوبی نگرفت؟!
پیام مشاور

زمســتان بــود ،فرزنــد بزرگتــرم بــرای
امتحانــات پایــان تــرم دانشــگاه درس میخوانــد.
فرزنــد کوچکتــرم خــود را بــرای امتحانــات پایــان
نیمســال اول آمــاده میکــرد .حجــم و وســعت
تبلیغــات محیطــی در خیابــان بــه داخــل محیــط
مدرســه کشــیده شــده بــود ...هــر روز یــک معلــم از
شــرایط دشــوار کنکــور ســال آینــده خبــر م ـیداد
و ذهــن اولیــا و فرزنــدم را بههــم میریخــت؛
امــا مشــاور مدرســه بــا نشــان دادن د ِر بــا ِغ ســبز
و ترســیم یــک فضــای رویایــی از تحصیــل در
ســال آخــر در مدرســهای کــه خــودش در آنجــا
مشــغول بــود ،هم ـهی خانوادههــا را بــرای ثبتنــام
در مدرســه ترغیــب میکــرد و مدیــر مدرســه بــا
خــروج بچههــا از مدرســه و ثبــت نام در مدرسـهای
دیگــر مخالفــت میکــرد تــا حــدی کــه صحبــت از
تخفیــف و قســطبندی شــهریه و قــرار دادن معلــم
تقویــت نقــاط ضعــف
خصوصــی رایــگان بــرای
ٌ
دانشآمــوزان مدرســهاش ابــزاری بــود جهــت
تشــویق خانوادههــا بــه ثبــت نــام فرزندشــان در
مدرســه فعلــی!!! و حتــی گاهــی پیشــنهاد اولیــا را
بــرای تعویــض دبیــران حــال حاضــر و قــرار دادن
دبیــران جدیــد کــه مــورد تأییــد اولیــا بودنــد ،لحــاظ
میکــرد !...بــا خــودم فکــر کــردم چقــدر جالــب،
در ســال آخــر فرزنــدان مــا چقــدر بــرای مدیــر و
مشــاور مدرســه مهــم شــدهاند!!!
گذشــت و گذشــت زمســتان تمــام شــد ،در عیــد
دورههایــی جهــت تقویــت تشــریحی برگــزار
شــد و همچنــان حجــم فشــار بــرای ثبــت نــام در
مدرســه بیشــتر و بیشــتر میشــد ...حتــی تعــدادی
از دبیــران نامــی را بــه مدرســه آوردنــد تــا بــرای
بچههــا قبــل از شــروع امتحانــات پایــان تــرم ،رفــع
اشــکال رایــگان انجــام دهنــد ،و دایــم میگفتنــد در
ســال آینــده همیــن دبیــران قــرار اســت بــا شــما
کالس کنکــور داشــته باشــند.
امتحانــات پایــان ســال برگــزار شــد ،مدرســهی
فرزنــدم جــزء مــدارس خــوب شــهرمان بــه شــمار
میرفــت ،نتایــج امتحانــات تــرم در پایــان خــرداد
اعــام شــد ،امــا یــک نکتــه خیلــی بــرای مــن و
تعــدادی از اولیــا کــه پیگیــر بودنــد ذهــن همــه را
درگیــر کــرده بــود« :تمــام بچههــا نمــرات باالیــی
گرفتــه بودنــد»...

مرزهاي دانش را بشكنيد
توليد علم كنيد
به سراغ مرزهاي دانش
برويد،
فكر كنيد ،كاركنيد.
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پایینتریــن نمــره  15بــود و تعــداد زیــادی از
بچههــا نمــرهی  19و  20گرفتــه بودنــد ...بــا
خــودم فکــر کــردم کــه فرزنــد بزرگتــر مــن در
ســال ســوم دبیرســتان چــون امتحانــات ،خــارج از
مدرســه و نهایــی برگــزار شــد بــه ســختی توانســت
معــدل 19/26کســب کنــد ،امــا امســال چــون
امتحانــات بــه صــورت داخلــی در مدرســه برگــزار
شــد میانگیــن نمــرات بســیار بــاال بــود! و ایــن
موضــوع ســادهای نبــود ،چــون نشــان از ایــن بــود
کــه د ِر بــا ِغ ســبز بــه بچههــا نشــان میدهنــد تــا
رضایــت اولیــا و فرزنــدان را جلــب کننــد و بچههــا
بــا حــس خــوب در همیــن مدرســه ثبتنــام کننــد
تــا از مدرســه خــارج نشــوند! کالسهــای کنکــور
از تیرمــاه در مدرســه آغــاز شــد و فرزنــدم بــه
مــن و پــدرش اصــرار داشــت کــه مــن همینجــا
را دوســت دارم و مــن را همینجــا ثبــت نــام کنیــد،
مــا هــم بــه خواســتهی او عمــل کردیــم ...شــهریهی
مدرســه چندیــن میلیــون بــود...
از طرفــی هزینــهای جــدا جهــت خریــد کتابهــای
کمــک آموزشــی از مــا دریافــت کردنــد و بعدهــا
متوجــه شــدیم اشــتیاق ناظــم مدرســه جهــت
خریــد ایــن کتابهــا ،درصــدی بــود کــه بابــت
تخفیــف ،انتشــارات بــه مدرســه مــیداد!!! ولــی
بــه دانشآمــوزان بــه قیمــت پشــت جلــد کتابهــا
فروختــه میشــد!
بعدهــا هزین ـهی پانســیون مطالعاتــی کــه بــه هــدف
عــدم خــروج بچههــا از مدرســه و شــرکت در
کالسهــای آموزشــگاهها و همایشهــا بــا ســایر
دبیــران بــود ،کار را بــرای مــا دشــوارتر کــرد...
آزمونهــای جامــع بــه صــورت یــک خــط در
میــان تشــکیل میشــد و تعــداد غایبیــن در آزمــون
بــا ســختگیری مدیــر بــه حداقــل میرســید،
کالسهــای مشــاورهی مدرســه تبدیــل بــه
کالسهــای «یــوگا» شــد چــون دایــم بــه بچههــا
روحیــه میدادنــد کــه شــما میتوانیــد ،هــر چنــد
اگــر نمــره نیاوریــد و...
بعدهــا فهمیدیــم کــه نمــره حــرف اول و آخــر را در
قبولــی کنکــور میزنــد و ایــن حرفهــا در کالس
مشــاوره مدرســه فقــط جنبــه انگیزشــی داشــته!
بعــد از عیــد کــه تســویه حســاب مالــی کل میــان
اولیــا بــا مدرســه بــه اتمــام رســید نوبــت بــه ثبــت
نــام مجــدد بچههــا در همایشهــای یــک روزه
و کالسهــای نکتــه و تســت رســید ...از بچههــا
خواســتند هــر کســی تمایــل داشــت بــرود دفتــر
مدرســه و از طریــق معــاون آموزشــی مدرســه
ثبتنــام کنــد ،امــا همایشهــا در دانشــکدهی
داروســازی شــهید بهشــتی برگــزار میشــود ،نــه
در داخــل مدرســه!...
در ذهــن مــن بــه عنــوان مــادر ،تصویــری شــبیه بــه
یــک «کنســرت» بــا حضــور یــک «خواننــده» شــکل
گرفــت ،بــاالی 500دانــش آمــوز در یــک ســالن
آمفــی تئاتــر ،درس میگیرنــد!!! چــه قــدر جالــب...
چقــدر پــول ...چقــدر ســود ...چقــدر درآمــد ...چقــدر
نمایشــی ...آیــا واقعــ ًا در ایــن فضــای شــلوغ،
فرزنــدم نکتــهای یــاد میگیــرد؟!
کنکــور برگــزار شــد و مجــدد دعــوت شــدیم جهــت
انتخــاب رشــته ...ناظــم ،مدیــر و معلــم در روز
اعــام نتایــج کنکــور ،همگــی بــرای انتخــاب رشــته
نظــر میدادنــد ،فــان رشــته را بــزن پارســال یکــی
زد قبــول شــد!...
فضــای انتخــاب رشــته کام ـ ً
ا غیــر علمــی و شــبیه
بــه یــک رفــع تکلیــف برگــزار شــد ،کــه بگوینــد
بــرای فرزندانتــان انتخــاب رشــته هــم کردیــم! کمــی
احســاس مهــرهی ســوخته داشــتیم امــا گذشــت تــا
بــه شــهریور رســیدیم و نتایــج نهایــی کنکــور اعــام
شــد ،در حــال حاضــر فرزنــدم در یــک رشــته شــبیه
بــه آنچــه کــه دوســت داشــت در یــک شــهر دورتــر

از محــل ســکونت مــا در حــال تحصیــل اســت...
امــا مــن و پــدرش بــا خودمــان روزهــا فکــر کردیــم
کــه چــرا نشــد آنچــه کــه بایــد میشــد و انتظــارش
را داشــتیم و پاســخ ســواالت خــود را اینطــور بــه
دســت آوردیــم:
-1از ابتــدای ســال دایــم بــه امیــد رشــد نمــرات
فرزندانمــان در طــول ســال بودیــم ،امــا حــاال
متوجــه شــدیم از همــان پاییــز و در ابتــدای ســال
نبایــد فرزنــدم نمــرات معمولــی و پاییــن کســب
میکــرد.
-2در آزمونهــای خــارج از مدرســه نبایــد اجــازه
غیبــت بــه فرزنــدم میدادیــم و نمــرات آزمونهــای
آزمایشــی را بایــد جدیتــر میگرفتیــم!
-3نبایــد در تعــداد زیــاد کالسهــای فــوق برنامــه
و همایشهــای یــکروزه فرزنــدم را ثبــت نــام
میکردیــم ،چــون ایــن کالسهــا بعــد عیــد برگــزار
شــد کــه وقــت زیــادی از فرزنــدم گرفــت و
نــوش دارو بعــد از مــرگ ســهراب بــود چــرا کــه
آزمونهــای آزمایشــی جامــع از اردیبهشــت مــاه
شــروع شــده بــود ،امــا تاریــخ تشــکیل کالسهــا
نزدیــک کنکــور و بعــد از آزمونهــای جامــع
آزمایشــی برگــزار میشــد!
-4کالسهــای مشــاورهی مدرســه جنبــهی
انگیزشــی داشــت و قبــح کــم کاری دانشآمــوزان
را کــم رنــگ میکــرد ،در عیــن حــال کــه فرزنــدم
نیــاز بــه یــک برنامــه ســازی و برنامهریــزی
درســی مســتقیم داشــت کــه بــر اســاس آن درس
بخوانــد و بــه آزمونهــای ازمایشــی برســد و در
برابــر نمــرات کــم بــاز خواســت و راهنمایــی شــود!
 -5و در آخــر بــه ایــن نتیجــه رســیدیم :بهتــر اســت
کار بــرای کنکــور را ســه ســال زودتــر شــروع
کنیــم تــا چنیــن هزینــه و فشــاری در ســال آخــر بــه
بچههــا وارد نشــود.
سـید امیر دیبازر

در این شماره میخوانید:
آیا رتبههای برتر نابغهاند؟
مصائب دوران دانشجویی در
دانشگاههای غیر از محل سکونت
آینده درخشان با درس
خواندن میسر است یا با کسب
مهارت؟!
چرا انتظارات برخی از پدر
و مادرها از فرزند دانشآموز خود،
باالتر از حد توان اوست؟!
مدرسه وقت زیادی از من
میگیرد ،چهکار کنم؟!
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آیا رتبههای برتر نابغهاند؟

تــا بــه امــروز در اقــوام و آشــنایان خــود بــا رتبههــای برتــر
برخــورد داشــتهاید؟ بــه نظــر شــما رتبــه برترهــا بیشــتر
نابغهانــد یــا ســخت کوشهــا؟! اصــ ً
ا اصطــاح نابغــه بــه
چــه معناســت؟! لولیــس میگویــد :نوابــغ ســوال میپرســند.
آنهــا جــواب را نمیداننــد امــا ســواالت بســیاری دارنــد و حــس
کنجکاویشــان آنهــا را بــه ســمت اهدافشــان ســوق میدهــد.
آنهــا افــرادی هســتند کــه ظرفیــت بــرای تحقیقــات در ســطوح
بــاال را دارنــد و بــرای دنبالکــردن ســطح باالیــی از درک و فهــم
کنجــکاو هســتند ،همچنیــن آنهــا توانایــی باالیــی بــرای انتقــال
آنچــه میفهمنــد و درک میکننــد ،بــه مــا دارنــد( .توانایــی زیــادی
در انتقــال یادگیــری دارنــد).
بهتــر اســت بگوییــم رتبــه برترهــا لزومــاً جــزء نوابــغ نیســتند ولــی ویژگیهــای مشــترکی دارنــد .الزمــهی رتبــه برتــر شــدن
تــاش بیانتهــا بــرای رســیدن بــه خواســتههایمان اســت .پرســیدن ســوال و خــوب توضیــح دادن از ویژگیهــای مشــترک نوابــغ و
رتبهبرترهاســت .در واقــع رتبــه برترهــا میتواننــد خــوب فکــر کننــد ،مســیر را خــوب هدایــت کننــد و مباحــث ذهنــی خــود را منســجم
پیــش ببرنــد.
رتبــه برترهــا خســته نمیشــوند چــون بــه خســتگی فکــر نمیکننــد زیــرا میداننــد فکــر کــردن بــه خســتگی یعنــی اتــاف وقــت و در
آخــر بــه جــز کنــد شــدن و رهــا کــردن درس چیــزی عایدشــان نمیشــود .پــس راه را از ابتــدا میبندنــد تــا گرفتــار اینگونــه مســائل
نشــوند .رتبــه برترهــا صبــور هســتند هماننــد نوابــغ و بــرای رســیدن بــه نتیجـهی اصلــی خــود از صبــر و تــاش هــر دو اســتفاده
میکننــد .اگــر واقع ـاً میخواهیــد جــزء رتبــه برترهــا باشــید کمــی بــه ســبک نوابــغ زندگــی کنیــد.
شیما جوادپور

مصائب دوران دانشجویی در
دانشگاههای
غیر از محل سکونت
انتخــاب شــهر محــل تحصیــل بــرای داوطلبــان کنکــور اهمیــت میشــو د .
زیــادی دارد .انتخــاب شــهری دیگــر ،بــه معنــای ســالها دور
مانــدن از محــل زندگــی اســت .شــاید در حــال حاضــر از اهمیــت
ایــن موضــوع بــا خبــر نباشــید امــا بــه محــض پذیرفتــه شــدن مــوارد ،اعتمــاد بــه هــم اتاقیهــا در مــدت زمــان کوتــاه بــه ســبب
در دانشــگاه غیــر از محــل ســکونت ممکــن اســت بــا مشــکالتی زندگی شــبانهروزی
مواجــه شــوید .ایــن مشــکالت حتــی ممکــن اســت منجــر بــه افــت * عــدم تغذیــهی مناســب کــه بــه ســبب مشــغلهی تحصیلــی و ...
تحصیلــی شــما شــود پــس بهتــر اســت بــا آگاهــی کامــل شــهر بــه وجــود میآیــد.
* مشــغول شــدن بــه کارهــای پــاره وقــت در ادارات و شــرکتها
محــل تحصیــل خــود را انتخــاب کنیــد.
در اینجــا میتــوان بــه تعــدادی از مســائل و مصائــب تحصیلــی بــرای تامیــن هزینههــا و دور شــدن از محیــط درس و عــدم
دوران دانشــجویی در دانشــگاهای غیــر از محــل ســکونت اشــاره شــرکت در کالسهــای دانشــگاه
امــا بــا همــهی ایــن مشــکالت بســیاری از افــراد ،ســطح علمــی
کــرد:
ـتان؛ در واقــع ممکــن اســت فــرد با برخــی از دانشــگاهها را در شــهرهای بــزرگ ،دلیــل مهاجــرت
ـواده و دوسـ
ـدن از خانـ
ـدا شـ
* جـ
کمبــود عاطفــه و محبــت از ســوی خانــواده مواجــه شــود و دیگــر بــه ایــن شــهرها میداننــد پــس اگــر شــما هــم جــزء ایــن دســته
از آن امکانــات ســابق کــه در خانــواده فراهــم بــود برخــوردار از افــراد هســتید ،بهتــر اســت قبــل از رفتــن بــه شــهری دیگــر
تمامــی جوانــب را بررســی کنیــد تــا انتخــاب آگاهانهتــری داشــته
نشــود.
* هزین ـهی زیــاد رفــت و آمــد بیــن شــهر محــل ســکونت و محــل باشــید.
البتــه دور شــدن از محــل ســکونت بــرای کســب علــم و دانــش
تحصیــل ،هزینــهی خــوراک و اجارههــای ســنگین.
* رویارویــی بــا افــرادی کــه فرهنــگ و رســوم متفاوتــی دارنــد شــعاری اشــتباه نیســت! امــا بــا توجــه بــه موقعیــت خانوادگــی
(اختــاف فرهنگــی بیــن شــهر محــل ســکونت و شــهر محــل و فــردی هــر داوطلــب ،تعریــف مجــزا و خــاص خــود را دارد کــه
تحصیــل)؛ ایــن موضــوع دوســتیابی را از بیــن فرهنگهــای الزمــهی آن تأمــل و تفکــر بیشــتر اســت!
شیرین امیری
مختلــف دشــوار میکنــد و باعــث ایجــاد احســاس دلتنگــی
* عدم آشنایی با تمام نقاط شهر
ـا و در برخــی
ـم اتاقیهـ
ـا هـ
ـدن بـ
ـار آمـ
* ورود بــه خوابــگاه و کنـ

آینده درخشان
با درس خواندن میسر است یا با کسب مهارت؟!
همــهی کســانی کــه تحصیــل را تــا مرحلــهی دیپلــم ادامــه
دادهانــد متوجــه ایــن امــر هســتند کــه قبــول شــدن در کنکــور ،آن
هــم در دانشــگاههای سراســری حتــی در شــهرهای دور افتــاده
کار راحتــی نیســت و از آنجایــی کــه مقصــد هم ـهی مــا رســیدن
بــه رشــته و دانشــگاه خــوب اســت بســیاری از افــراد در مســیر
تحصیــل از آینــدهی خــود جــا میماننــد ،از ایــن ســو بســیاری
از افــراد بــه خصــوص پســرها ،تحصیــل در رشــتههای فنــی و
حرفــهای را ترجیــح میدهنــد.
آمــوزش در رشــتههای فنــی و حرفــهای بــه معنــای یادگیــری
مهــارت اســت ،نــه درس و کتــاب خوانــدن .ســاالنه تعــداد
زیــادی از داوطلبــان کنکــور بــر پایــهی شــناختی کــه از خــود
دارنــد ،یــا برحســب عالق ـهی فــردی و یــا بســیاری دالیــل دیگــر
بــه رشــتههای دشــوارتر بــا مــدت زمــان تحصیــل بیشــتر روی
میآورنــد .همـهی ایــن افــراد میتواننــد آیندهای درخشــان داشــته
باشــند ،پــس تفــاوت میــان افــراد موفــق و ناموفــق در آینــدهی
شــغلی چیســت؟
با چند مثال ساده این تفاوت را میتوان توضیح داد:
فــرض کنیــد داوطلــب کنکــور ریاضــی هســتید و بــه فــرض در
دانشــگاه علــم و صنعــت رشــتهی کامپیوتــر میخوانیــد .در کنــار
شــما داوطلبــی مینشــیند کــه رشــتهی تحصیلــی دبیرســتا ِن او،
فنــی و حرف ـهای بــوده اســت .او در بســیاری از دروس اصلــی از
شــما قویتــر خواهــد بــود و اگــر خــوب درس نخوانیــد نمــرات
بهتــری از شــما دریافــت خواهــد کــرد بــا وجــود اینکــه شــما 3
ســال مســائل ســخت ریاضــی را حــل کردیــد امــا او از ابتــدا در
حــال یادگیــری کامپیوتــر بــوده اســت.
حــال فــرض کنیــد همیــن رشــته را در یــک دانشــگاه ســطح
پایینتــر مثــل غیرانتفاعــی میخوانیــد ،کالسهــا یــک خــط در
میــان برگــزار میشــود ،اســاتیدِ شــما جــزء اســاتید برتــر کشــور
نیســتند ،هــر تــرم یــک اســتاد جدیــد میآیــد و مطالــب را بــه
شــیوهای متفــاوت میگویــد و شــما را ســردرگم میکنــد .در
نهایــت شــما و هــم کالســیِ فنــی و حرفهایتــان از ایــن دانشــگاه
فارغالتحصیــل میشــوید ،هــر دوی شــما وضعیــت علمــی
خوبــی از آنچــه در بــازار کار بایــد انجــام دهیــد نداریــد ،زیــرا
اســاتید خوبــی نداشــتهاید و کالس عملــی کافــی در راســتای
آمادگــی بــرای ورود بــه بــازار کار نداشــتهاید و در اصــل
آموختههــای تئــوری خــود را بــه مرحلــهی عمــل نرســاندهاید.
در اینجــا بــاز هــم وضعیــت همکالســیتان از شــما بهتــر
اســت ،زیــرا او در دوران مدرســه کارگاههــای عملــی بســیاری
داشــته اســت و بخشــی از مهارتهــا را نــه بــه صــورت تئــوریِ
دانشــگاه ،بلکــه بــه صــورت کامــا عملــی در مدرســه آموختــه
اســت.
یک مثال دیگر برایتان میزنیم:
فــرض کنیــد داوطلــب کنکــور تجربــی هســتید و میخواهیــد
پزشــکی بخوانیــد .در ابتــدا شــاید مجبــور شــوید بــرای رســیدن
بــه ایــن رشــته  2ســال بــرای کنکــور درس بخوانیــد در حالــی کــه
دوســت شــما کــه داوطلــب کنکــور ریاضــی بــوده اســت همــان
خــوب مهندســی در
ســال اول بــا رتبــهی  6000یــک رشــته ی
ِ
یــک دانشــگاه سراســری کشــور قبــول خواهــد شــد ،امــا شــما بــا
همیــن رتبــه پشــت کنکــور میمانیــد.
پــس از ورود بــه دانشــگاه بایــد  7ســال بــرای دورهی عمومــی
درس بخوانیــد و همگــی میدانیــم کــه داوطلــب تجربــی بــرای
پزشــک عمومــی شــدن ،ایــن همــه راه را نیامــده اســت پــس
دوبــاره بایــد کنکــور تخصــص دهیــد ایــن در حــال اســت کــه
دوســت رشــتهی ریاضــی شــما بعــد از همیــن  7ســال فــوق
لیســانس گرفتــه اســت و وارد بــازار کار نیــز شــده اســت.
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حــال فکــر کنیــد در یــک رشــتهی مهندســی مثــا مکانیــک تحصیل
کردهایــد و بــه دنبــال شــغل مناســب هســتید .تمامــی مشــاغلی
کــه بــرای شــما موجــود هســتند فقــط در زمینــهی رشــتهی
تخصصــی شــما خواهنــد بــود ،حــاال تصــور کنیــد کــه در کنــار
تحصیــل در رشــتهی مکانیــک در کالسهــای مهــارت آمــوزی
معتبــری شــرکت کردهایــد و در طــی  4ســا ِل تحصیلتــان،
مهارتهایــی از قبیــل کار بــا کامپیوتــر ،ICDL ، Officeطراحــی وب
ســایت ،نــرم افزارهــای کاربــردی رشــته خودتــان و رشــتههای
مرتبــط ،طراحــی و پیادهســازی تاسیســات ،اصــول و پایــه فنــی
بــرق و چندیــن مهــارت دیگــر را آموختهایــد .در زمــان اتمــام
دورهی کارشناســی تفــاوت شــما در ایــن وضعیــت بــا حالــت
اول در ایــن اســت کــه بــازار کار گســتردهتری خواهیــد داشــت،
تواناییهــای بیشــتری خواهیــد داشــت و بــا انجــام چنــد کار
در یــک مجموعــه میتوانیــد درآمــد باالتــری نســبت بــه هــم
رشــتههای خــود کســب کنیــد.
ایــن بــار فــرض کنیــد ســال دهــم متوســطه هســتید و میخواهیــد
مســیر آیندهتــان را انتخــاب کنیــد ،راههــای پیــش روی شــما
یکــی تحصیــل در رشــتههای نظــری و دیگــری تحصیــل در
رشــتههای فنــی و حرف ـهای اســت .در هــر یــک از ایــن رشــتهها
شــما سلســلهای از مطالــب تئــوری را میخوانیــد کــه در دانشــگاه
و شــغل آیندهتــان بــه کارتــان خواهنــد آمــد ،ایــن مطالــب ماننــد
حــل مســائل فیزیــک ،حفــظ کــردن لغــات زبــان و  ....هســتند .در
میــان ایــن مطالــب مــواردی وجــود دارد کــه در زندگــی روزمــره
شــما و شــاید حتــی در شــغلتان بــه کار نیاینــد بــا وجــود اینکــه
شــما مــدت زمــان زیــادی صــرف یادگیــری آنهــا کردهایــد ،در
مقابــل مطالبــی وجــود دارنــد کــه شــما در زندگــی روزمــرهی
خــود قطعــا نیــاز خواهیــد داشــت ،ماننــد کار بــا کامپیوتــر،
تعمیــر یــک دو شــاخهی وســیلهی برقــی ،دوختــن یــک زیــپ بــه
شــلوار و ...
تعجــب نکنیــد!!! ایــن کارهــا مهارتهــای زندگــی عــادی هســتند
کــه بســیار ســادهتر از حــل مســائل انتگــرال اســت و مــا در
دورهی آموزشــمان هرگــز آنهــا را بــه عنــوان درســی مهــم و
اصلــی آمــوزش نخواهیــم دیــد.
ایــن قبیــل کارهــا مهــارت هســتند ،مــواردی کــه باعــث کاربــردی
بــودن یــک فــرد میشــوند ،مــواردی کــه در رزوم ـهی کاری هــر
فــرد بــرای اســتخدام شــدن در یــک مجموعـهی معتبــر بــا حقــوق
مناســب نیازمنــد جایگاهــی بــاال هســتند.
حتــی میتــوان گفــت بــا یــک نــگاه ســاده بــه مبالــغ موسســات
معتبــر در زمین ـهی آمــوزش مهارتهــا مــی بینیــم کــه هزین ـهی
یادگیــری مهارتهــا ممکــن اســت بــه مراتــب بیشــتر از کل دوران
تحصیــل شــما شــود ،امــا ایــن مهــم ،خــود بــه تنهایــی نشــان
دهنــدهی اهمیــت یادگیــریِ مهارتهــا و تاثیــر آن در آینــدهای
درخشــان اســت.
بــا ایــن توضیحــات حــاال میدانیــد کــه حتــی اگــر شــاگرد اول
رشــتهی معمــاری در دانشــگاه باشــید امــا نصــب نــرم افــزار
 Autocadروی سیســتم عامــل مــورد اســتفادهتان را بلــد نباشــید
یــا حتــی نتوانیــد تشــخیص دهیــد سیســتم عامــل شــما چیســت
تــا نســخهی مناســب بــا آن را نصــب کنیــد ،در هیــچ یــک از
مراکــز خصوصــی و دولتــی جایگاهــی خــوب و حقوقــی مناســب
نخواهیــد داشــت.
در نهایــت بایــد گفــت در دنیــای امــروز ،اگــر اطالعــات شــما از
همـهی مــردم دنیــا بیشــتر باشــد امــا مهارتهــای الزم بــرای بــه
کارگیــری ایــن اطالعــات را نداشــته باشــید بــه موفقیــت نخواهیــد
رســید.
آیدا فراهانی
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چرا انتظارات برخی از پدر و مادرها از فرزند
دانشآموز خود ،باالتر از حد توان اوست؟!

ـول َّ
حـ َم َّ ُ
الل ِ (ص) َر ِ
ـال َر ُسـ ُ
الل َمــنْ أَ َعــانَ َو َلـ َد ُه َع َلــی بِـ ِّر ِه َقـ َ
َقـ َ
ـال
ـت کیـ َ
ـال ی ْق َبـ ُ
ـف ی ِعی ُنـ ُه َع َلــی بِـ ِّر ِه َقـ َ
ـاوزُ َعــنْ
ُق ْلـ ُ
یســو َر ُه َو یت ََجـ َ
ـل َم ُ
َم ْع ُســو ِر ِه َو َل ی ْر ِه ُق ـ ُه َو َل ْ
یخ ـ َر ُق
«یونــس بــن ربــاط گفــت :امــام صــادق علیــه الســام نقــل کردنــد
کــه پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم فرمودنــد :خداونــد
رحمــت کنــد کســی را کــه فرزنــدش را بــه نیکــی اش یــاری کنــد.
مــن بــه امــام صــادق علیــه الســام عــرض کــردم :چگونــه او را بــه
نیکــیاش یــاری کنــد؟ در پاســخ فرمودنــد :آنچــه در حــد تــوان
اوســت از او بپذیــرد و آنچــه برایــش ســخت اســت از او بگــذرد و
بــه او ظلــم و تحمیــل نکنــد»
پــدران و مــادران موفقیــت فرزنــدان خــود را آرزومنــد هســتند
و بخــش عمــدهای از موفقیــت فرزنــد را وابســته بــه تــاش او
میداننــد بــه همیــن خاطــر از فرزنــد خــود انتظاراتــی دارنــد.
البتــه والدیــن بایــد مطمئــن باشــند کــه دانشآمــوز خــود از
عهــدهی انتظاراتــی کــه از او دارنــد برآیــد؛ یعنــی انتظاراتــی
متناســب بــا ســطح علــم و دانــش و کارایــی و توانایهــای او.
والدیــن بایــد امکاناتــی را فراهــم کننــد کــه دانشآمــوز بتوانــد
موفقیــت را تجربــه کنــد .فراهــم کــردن امکانــات نیــز بایــد
متناســب بــا تواناییهــای دانشآمــوز خــود باشــد .ایجــاد تعــادل
بیــن انتظــارات والدیــن و حــد توانایــی دانشآمــوز ،مهمتریــن
امــر بــرای آمادهســازی یــک بســتر مناســب بــرای پیشــرفت
دانشآمــوز خواهــد بــود.
انجــام هزینههــای صــورت گرفتــه توســط والدیــن ،میــزان
توقــع از فرزندانشــان را بــاال میبــرد یعنــی بــه ایــن صــورت
کــه میگوینــد :مــا بــرای کســب علــم و دانــش فرزندمــان هزینــه

کردهایــم و بــرای رســیدن او بــه موفقیــت تــاش خــود را
کردهایــم ،پــس او بایــد نتیجــهی دلخــواه را بگیــرد و هیــچ
توجهــی بــه میــزان توانایــی فرزنــد خــود نخواهنــد داشــت کــه
همیــن موضــوع باعــث ایجــاد اختالفــات و تعارضــات در میــان
آنهــا میشــود و اســترس و اضطــراب فرزنــد را بــرای رســیدن
بــه هدفــش صــد چنــدان میکنــد کــه خــود باعــث بــروز برخــی
بیماریهایــی میشــود کــه رابط ـهی مســتقیم بــا میــزان اســترس
وارد شــده بــه بــدن فــرد دارد.
برخــی مواقــع والدیــن بــه خاطــر داشــتن حــس نابهجــای پدرانــه
و مادرانــه و دوســت داشــتن زیــاد فرزندشــان ،از درک واقعیــت
نســبت بــه محیــط اطــراف خــود و فرزنــدان خــود بــه دور هســتند
و نمیخواهنــد کــه خــودِ واقعــیِ ( از نظــر ســطح علــم و دانــش
و تواناییهــا ) فرزنــد خــود را بپذیرنــد و ســطح توقعاتشــان
بــه میزانــی اســت کــه هیــچ ربطــی بــه توانایهــای فرزندشــان
نــدارد.
انتظــارات والدیــن بایــد نســبت درســتی بــا واقعیــت فرزندشــان
داشــته باشــد ،کــه توجــه بــه چنــد ویژگــی میتوانــد والدیــن را
بــه درک بهتــر و صحیحتــری نســبت بــه فرزنــد خــود برســاند:
* شناخت استعداد و توانایی های فرزند خود
* شناخت عالقه مندی فرزند خود
* شــناخت امکانــات موجــود و مهیــا بــودن آن امکانــات بــرای
فرزنــد خــود
* آمــاده ســازی محیطــی آرام و بــی تنــش بــرای رشــد اســتعداد
فرزنــد و رســیدن او بــه موفقیــت
فائقه تیموری

مدرسه وقت زیادی از من میگیرد ،چهکار کنم؟!

عــده ای از دانشآمــوزان همــواره بــا ایــن دغدغــه رو بــه رو
هســتند کــه « مدرســه وقــت زیــادی از مــن میگیــرد ،چــهکار
کنــم؟» در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد گفــت:
بــا توجــه بــه اینکــه نمیتــوان زمانــی بیــش از  24ســاعت در
روز خلــق کــرد پــس بایــد ایــن زمــان را بــه بهتریــن نحــو ممکــن
مدیریــت نمــود .در واقــع تفــاوت میــان دانشآمــوز موفــق بــا
ســایر دانشآمــوزان ،نحــوهی بهرهبــرداری از زمانــش اســت.
میســر شــدن ایــن امــر بــه چندیــن عامــل بســتگی
امــا چگونگــی ّ
دارد کــه در ذیــل بــه اختصــار آورده شــده اســت:
 -1وقتهــای بالاســتفادهی خــود را زنــده کنیــد؛ مثــل زمانهایــی
کــه مع ّلــم نداریــد و یــا مع ّلــم بــا تأخیــر میرســد و کار مفیــدی
انجــام نمیدهیــد (ایــن زمــان میتوانــد زمانــی بــرای یادگیــری
لغــات باشــد)
 -2زمــان خــواب مناســب بــرای دانشآمــوزان  6تــا  7ســاعت
اســت( .حتــی میتوانیــد بــا  45دقیقــه خــواب عصــر ،زمــان
خوابتــان را بــه کمتــر از ایــن زمــان کاهــش دهیــد).
 -3بــرای اســتفاده از وقــت مفیــد الزم اســت کــه میــزان تفریــح
خــود را کنتــرل نماییــد( .تفریــح نبایــد حــذف شــود امــا بایــد
خیلــی کــم شــود).
 -4بــه تقاضــای غیــر مهــم اطرافیــان " نــه" بگوییــد( .بــه مــرور
زمــان دیگــران متوجــه جدیــت شــما شــده و دیگــر از ایــن
درخواســتها نخواهنــد داشــت!)
 -5ســرعت و د ّقــت درس خوانــدن خــود را افزایــش دهیــد و
بدانیــد کنــد خوانــدن ،دلیــل بــر بــا د ّقــت خوانــدن نیســت!
 -6حــذف و یــا بــه حداقــل رســاندن اســتفاده از تلفــن همــراه
و بــه طــور کلــی اســتفاده از دنیــای مجــازی ( .در کل ،ســارقین
زمــان را حــذف کنیــد).

 -7از راهکارهــا و شــیوههای مطالعــهای کــه برنامهســاز و
برنامهریــز تحصیلیتــان بــه شــما ارائــه داده اســت اســتفاده
کنیــد تــا زمــان و انــرژی خــود را بیشتــر ذخیــره کنیــد.
 -8یــاد بگیریــد در کالس درس ،مثالهایــی کــه دبیــر حــل
میکنــد را همــان جــا و داخــل کالس درس یــاد بگیریــد و فقــط
ســر کالس ،جــزوه ننویســید!
بــه خاطــر داشــته باشــید کــه اگــر مطابــق بــا برنامهســازی کــه
از برنامهریــز تحصیلــی خــود دریافــت کردیــد پیــش برویــد،
هــم بــه کارهــای مدرســه میرســید و هــم بــه کارهــای کنکــور.
در بــه کارگیــری همـهی مــوارد و تکنیکهــای مذکــور ،عــاوه بــر
خــود دانشآمــوز ،والدیــن نیــز نقــش بهســزایی ایفــا میکننــد.
والدیــن بایــد دقــت نماینــد هرگونــه دلســوزیهای بیمــورد را
کنــار گذاشــته و مشــوق اصلــی فرزندشــان بــرای خــوب درس
خوانــدن و بهتــر درسخوانــدن (برحســب توانایــی فرزندشــان)
باشــند و بهانههــای آنهــا را بــه حداقــل برســانند و در صــدد
باشــند کــه دانشآمــوز از ســرمایهی زمانــی خــود نهایــت بهــره
را ببرنــد.
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