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لیــا مهداد| موفقیــت تحصیلی؛ هــدف مشــترک خانواده ها 
گرچه  و مــدارس. هدفی کــه هریک ســعی در تحقــق آن دارنــد ا
همیشــه ایــن تــاش و خواســته به ثمــر نمی نشــیند. موفقیــت 
تحصیلی گاهــی در گرفتــن نمرات بــاال تعریف می شــود و زمانی 
در آموختن درســت همــه دروس امــا به واقع ماهیــت موفقیت 
تحصیلــی چیســت؟ قبولــی در رشــته  دلخــواه در دانشــگاهی 
مطــرح، غایت موفقیت تحصیلی اســت؟ یا پرورش شــهروندی 
با مهارت هــای شــهروندی هــم در این مقــال می گنجــد؟ برای 
رســیدن بــه پاســخ  ایــن ســواالت و ســواالتی از این دســت پای 
شــورای عالی  دبیــرکل  امانی تهرانــی،  محمــود  صحبت هــای 
از  درســت  تعریــف  ارایــه   بــا  او  نشســته ایم.  آموزش وپــرورش 
موفقیت تحصیلی بــه زوایای مختلــف این مهم می پــردازد و از 

اهمیت هریک از اجزای پیش برنده این هدف می گوید.
 وقتــی صحبــت از موفقیــت تحصیلــی بــه میــان می آیــد، 

درواقع از چه چیزی سخن گفته می شود؟
موفقیــت تحصیلــی نمادهای مختلفــی می تواند، پیــدا کند. 
از دید برنامه ریزان درســی، موفقیت تحصیلی یعنی دســتیابی 
به اهداف یک برنامه درســی. از دید معلمــان و خانواده ها این 
موفقیــت در کســب نمره باالســت. درواقــع موفقیــت تحصیلی 
بــه خودبــاوری.  رســیدن دانش آمــوزان  بــرای  اســت  کــی  ما
موفقیت تحصیلی یک وظیفه همگانی است تا تمام بچه های 
کشــور کــه وارد نظــام آموزشــی می شــوند، احســاس موفقیــت 
کنند. احســاس موفقیت زمانی حاصل می شود که دید جامعه 
بــه موفقیــت تحصیلــی، رتبــه ای و مقایســه ای نباشــد. در نگاه 
گــروه تعــدادی شکســت خورده  مقایســه ای همیشــه در یــک 
داریــم همان طور کــه رتبه هــای اول، دوم و ســوم هم هســتند. 
در ایــن میــان مــدارس بایــد بــه ایــن ســمت حرکــت کننــد کــه 
فضایی بــه دور از رقابــت و رتبه بندی فراهم کننــد. در این فضا 
دانش آموزان به دور از رتبه بنــدی و رقابت با یکدیگر می توانند 

با توجه به تقرب شان به هدف، احساس موفقیت کنند.
 چــه عواملــی بــه تحقــق موفقیــت تحصیلــی، می تواننــد 

کمک کنند؟
»مهارت هــا«، »تکنیک هــا« و »ارایــه« را می توان جــزو عوامل 
گــروه مهارت هــا مهم ترین هــا  موثــر بــر موفقیــت دانســت. در 
؛ مهارت هــای یادگیــری، مهــارت مدیریــت زمــان و  عبارتنــد از
. مدیریــت یادگیــری در دوره تحصیــل اهمیت  مدیریــت تمرکــز
باالیــی دارد، مهارتــی کــه می تواند در ایجــاد موفقیــت، معجزه 
کنــد. مهــارت مدیریت زمــان هم اهمیــت باالیــی دارد؛ مهارتی 
از دوره متوســطه اول شــروع  کــه اغلــب  آموختنــی. مهارتــی 
از  بســیاری  اســت،  تمرکــز  مهــارت  بعــدی  مهــارت  می شــود. 
دانش آموزان از کمبــود تمرکز حواس رنج می برنــد. این مهارت 

می تواند در باال بردن راندمان یادگیری موثر باشد.
 نقــش تکنیک هــای مطالعــه و یادگیــری در موفقیت های 

تحصیلی؟
از  یکــی  یادگیــری و مطالعــه بســیار هســتند.  تکنیک هــای 
تکنیک هــای ســاده و کاربــردی این اســت کــه برای هر درســی 
خود دانش آموز سواالتی طرح کند؛ سواالت عمیق و مفهومی. 
ایــن تکنیــک تمرینــی پیش برنــده اســت. تکنیــک بعــدی این 
اســت که دانش آموز برای هر درســی که می خوانــد کاربردهای 

جدیدی جست وجو کند.
 و مثالی برای شفاف شدن عامل »ارایه«؟

هــر دانش آمــوز بعــد از پایــان هــر درس بایــد بــه یــک »ارایــه« 
برســد. ایــن »ارایــه« می توانــد شــفاهی یــا کتبــی باشــد. یکــی از 
اشــکال »ارایه« می تواند در قالب کاری هنری باشد مانند تهیه 
. »ارایــه« می تواند در  یــک فیلم یــا نمایش یــا حتی یــک پوســتر
قالب یک داســتان یا یک لطیفه باشــد. این شــیوه می تواند به 
شکوفایی خاقیت دانش آموز کمک کند. درواقع این مسائل، 

موفقیت های تحصیلی را رقم می زنند.
 آیــا امتحانات مدارس می توانند گامی به ســوی موفقیت 

باشند؟
پاســخ من مثبت اســت. به شــخصه معتقــدم هر آزمــون یک 
، البتــه بــه ایــن شــرط که  موفقیــت اســت بــرای یادگیــری بهتــر
دانش آمــوز از ایــن موفقیت اســتفاده کند. به عنــوان مثال بعد 
گر پاســخ درســت داده  از هــر امتحــان ســواالت را تحلیل کنیم ا
باشــیم ایــن ســوال را مطــرح کنیــم کــه آیــا روش هــای دیگــری 
هم بــرای رســیدن بــه پاســخ درســت وجــود داشــته؟ امــا روی 
پاســخ های منفی تمرکز بیشــتری داشــته باشــیم. ســوال کنیم 
کــه آیــا متوجــه ســوال نشــده ایم یــا مفاهیــم موردنیــاز پاســخ را 
نداشــته ایم؟ و در نهایــت پاســخ درســت را بیاموزیم. ایــن رویه 
بــه دانش آمــوز کمــک می کنــد در امتحانــات دیگر اشــتباهات 
کمتــری داشــته باشــد. ایــن تکنیــک به صــورت عینــی به رشــد 
دانش آموز کمک می کند. رشــدی که تنهــا به کاس های درس 
محدود نمی شــود و در جامعه و آینــده دانش آموز هم تاثیرگذار 

خواهد بود.
یــا   آیــا موفقیــت تحصیلــی خــود هــدف نهایــی اســت   

واسطه ای برای رسیدن به اهداف دیگر است؟

از دیــد مــن هــر دو اینهاســت. واقعیــت این اســت اهــداف در 
سلســله مراتب قــرار می گیرنــد. موفقیــت تحصیلــی بــه تنهایی 
خودش یک هدف اســت. از دید مــن موفقیت تحصیلی هدف 
ارزشمندی اســت. ما یک پیش فرض داریم، اینکه برنامه ریزان 
کــه مفیــد نباشــد را در دروس نمی گنجاننــد.  درســی چیــزی 
بــه ایــن بیندیشــیم کــه بخشــی از ایــن موفقیت هــا مربــوط بــه 
آینده اســت. درواقــع زیربنــای موفقیت هــای آینده را تشــکیل 
می دهنــد و در بلندمــدت بــه تاثیرگــذاری آنهــا پــی خواهیــم 
بــرد. پــاره ای از یادگیر ی هــای دوران مدرســه از جنــس همیــن 
آموزش هــای مبنایــی هســتند. درواقــع ایــن یادگیری هــا راهی 
برای یادگیری های دیگرند. انســان در طول زندگی اش نیازمند 
یادگیــری اســت. یادگیری کــه تمرین کردنش از مدرســه شــروع 
می شــود. مهارت تفکر و مهــارت زندگــی موارد پایه ای هســتند 
و همــه افراد بــا هر جنســیت هر شــرایط و هر شــغلی نیــاز به آن 
دارنــد، بنابراین باید بــه این مهارت ها به عنوان فصل مشــترک 

نگاه کنیم.
موفقیــت  تضمین کننــده  عواملــی  چــه   

تحصیلی دانش آموزان هستند؟
گــر می خواهیــم کســی بــه قلــه برســد بایــد  پله هــای خــوب. ا
مســیر خــوب و ســازگار بــا توانــش را بــه او بیاموزیــم. چیــزی که 
را تضمیــن می کنــد فضــای حامــی موفقیــت  ایــن موفقیــت 
اســت. فضایی که موانعــی مانند رقابــت را حــذف می کند. این 
فضــا می گویــد همــه می تواننــد موفــق شــوند و بعــد شــروع بــه 
تشــویق می کنــد. در ایــن فضــا تکنیک هــا و مهارت هــا آمــوزش 
داده می شــوند و اشــتیاق موفقیــت در دانش آمــوزان ایجــاد 
بــه دانش آمــوزان  لــذت موفقیــت ذره ذره  می شــود. درواقــع 
چشــیده می شــود. در ایــن فضــا دانش آمــوز طعــم موفقیــت 
را ولــو انــدک چشــیده و بــا روش هــا و تکنیک هــا هم آشناســت 
هرچند بایــد یقین بیابــد موفقیتــش تنها با خودش ســنجیده 
می شــود نه با دیگری. هر آدمی در این دنیــا می تواند موفقیت  
شخصی خودش را داشــته باشــد. موفقیت هایی که زمینه ساز 
اعتمادبه نفــس در فــرد می شــود و در تمــام زندگــی اش تاثیــر 

می گذارد.
 در شــرایط فعلی مهم ترین موانــع و چالش های موفقیت 

دانش آموزان چیست؟
چالش هــا و موانــع زیاد هســتند. یکــی از مهم تریــن چالش ها 
این اســت که ارجاع دادن بیرونی غلبه پیدا کرده بر ارجاع های 
درونــی. مســاله ای که بــر فرهنــگ ما غلبه کــرده اســت. درواقع 
عمــده عوامــل و موفقیت ها را در بیــرون جســت وجو می کنیم. 
تشویق ها و تنبیه ها با ارجاع بیرونی از این جنس هستند. قبل 
از هرچیز باید فضای تایید درونی به وجود بیاید، درواقع تایید 

باید جایگزین تشویق شود.

ماهیت مســابقات ورزشــی بــرد و باخت اســت و همین باعث 
هیجان مســابقات ورزشــی اســت اما قرار نیســت تمــام زندگی، 
کــه تهدیــد بــه حســاب  یــک مســابقه باشــد. جنبــه دیگــری 
می آید این اســت کــه فرد موفقیتــش را در گرو شکســت دیگری 
ببینــد، کاری که در کنکور می شــود. در این رویه بــه دانش آموز 
می گوییم خوب بودن تو شرط الزم است اما شرط کافی نیست. 
شــرط کافی این اســت که دیگــران به انــدازه تو خوب نباشــند. 
ایــن مســیر بســیار بی رحمانــه اســت. در ایــن فضــا دانش آمــوز 
موفقیت خود را در شکســت دیگری می بیند. تکرار این مســاله 
به شــکل عادت در می آیــد و دانش آمــوز در امــور دائمی زندگی 
شــخصی اش هم موفقیتش را در شکســت دیگری جست وجو 

می کند.
 موانع دیگــر موفقیت تحصیلــی دانش آمــوزان را باید کجا 

جست وجو کرد؟
چالــش مهــم بعــدی کــه بــه فضــای اقتصــادی و اجتماعــی 
کشــور برمی گــردد این اســت کــه مســیرهای متنوع رســیدن به 
موفقیــت را محــدود یــا از بیــن ببریم. بــه ایــن معنا کــه راه های 
پیشــروی دانش آمــوزان بــرای رســیدن بــه موفقیــت کم شــود. 
جامعــه ای کامیــاب اســت کــه عرصه هــای گســترده ای پیــش 
چشــم فرزندانش ایجــاد کند. نــه اینکه تنها موفقیــت در یک یا 
دو رشــته تحصیلــی و تحصیل در چند دانشــگاه خاص خاصه 
شود. مســیری ســخت که به قیفی بزرگ شبیه اســت که آدم ها 
را در مســیر ِله می کند و در نهایت تعداد محــدودی از آن خارج 
می شــوند. جامعــه بایــد به گونه ای پیــش برود کــه فرصت های 
بالندگــی و رشــد متنوع تــر و بیشــتری را در اختیــار فرزندانــش 
قــرار بدهــد. درواقــع جامعــه بایــد از ارزش گذاری هــای افراطی 
ک و عاری از  حذر کند. نکته مهم دیگر این اســت که فضایــی پا
قضاوت داشــته باشــیم. قضاوت به معنای در مقــام تایید و رد 
قرار دادن افراد و برچسب زدن به آنها. چنین رویه ای احساس 
آزادی و مســئولیت پذیری را از افــراد می گیــرد و در نهایت باعث 

می شود جامعه به سمت یاس و ناامیدی پیش برود.
 ســاختار آموزش وپــرورش چــه تدابیــری برای تحقــق این 

هدف مشترک خانه و مدرسه اندیشیده؟
بعد از ســند تحــول بنیادیــن ایــن موضوعــات در برنامه های 
درســی گنجانده شــدند. درواقــع مــا بــرای آداب و مهارت های 
زندگــی کتــاب داریــم در پایه هــای تحصیلــی، همین طــور برای 
. هرچنــد نکته مهم این اســت کــه کاری کنیم در مدرســه  تفکــر
این دروس جدی گرفته شــوند یعنی ایــن دروس موثر تدریس 
« واژه کلیدی است به این معنا که دانش آموز قبل  شوند. »موثر
و بعــد از خروج بــه این مباحث فرق داشــته باشــد هــم از منظر 
شــناختی و هــم نگاهــش. درواقع باید تاش شــود نــگاه جنبی 
و کم اهمیــت بــه ایــن دروس از بین بــرود. نباید فرامــوش کنیم 

که این موارد اصل هســتند و امــکان اینکه دانش آمــوز بیرون از 
فضای مدرسه و در جامعه آنها را بیاموزد، پایین است.

عوامــل مدرســه در بخش هــای مدیریتــی و اجرایــی و   
معلمــان چگونــه می تواننــد تســهیل کننده و تامین کننــده 

موفقیت تحصیلی دانش آموزان باشند؟
مدرســه یک سیستم اســت و باید نگاهی سیســتمی داشت. 
در یــک سیســتم تمام اجــزا در رســیدن بــه هــدف تاثیرگذارند. 
محیــط پیرامــون مدرســه، معلمــان، مدیــران، دانش آمــوزان، 
گروه خدمات، قوانین مدرســه، کتاب های درســی و … سیستم 
مدرســه را تشــکیل می دهند. کار مدیر به هم وصــل کردن و به 
حرکــت درآوردن این اجــزا در جهت هدف اســت. مدیر در این 
سیســتم نگاهــی از بــاال دارد اینکــه معلــم برنامه های درســی را 
می شناســد یا در انتقال مفاهیم بــه دانش آموزان چگونه عمل 
می کنــد و… مهم تریــن اتفاقــی کــه در این سیســتم بایــد بیفتد 

رسیدن به هدف است.
 رســیدن به هدف؛ عوامل تاثیرگذار در تحقــق این امر چه 

چیزهایی هستند؟
گاهــی و در وهلــه بعد عمل  رســیدن به هــدف ملزم داشــتن آ
گاهانه، عمل  حرفه ای اســت. به این معنــا که همه اجــزا بایــد آ
گاهانــه و حرفــه ای  حرفــه ای انجــام دهنــد. دانش آمــوز بایــد آ
یادگیــری را انجــام دهــد. همین طــور اولیا بایــد حرفــه ای پدر و 
گاهانــه، همین طــور معلم هــا. معلمان ما  مادر شــوند و البتــه آ
دلســوز و مهربان هســتند و معلم حرفه ای کم داریم. دلســوزی 
و مهربانی برای کار معلمی کفایت نمی کند. معلم باید حرفه ای 
باشــد این حرفه ای بودن یعنی همه قواعد انجام این کار را بلد 
گاهی داشــته باشــد و در اجرا توانا ظاهر  باشــد و نســبت به آن آ
شــود. مــا معتقدیــم دانش آمــوزان 12ســال در فضــای آمــوزش 
مدرســه هســتند و باید در این سال ها مســیر حرفه ای شدن را 

یاد بگیرند.
 دانش آموزان از خانواده هایی با تفاوت های بســیار وارد 
محیط مدرسه می شوند. این تنوع و تفاوت در نگاه و تربیت 

و اهداف چه تاثیری بر میزان موفقیت ها دارد؟
تنــوع و تفاوت هــا بخش الینفک هســتند امــا ایــن تنوع ها در 
بخش آمــوزش و تربیت رســمی و عمومی به حداقل می رســند. 
تفاوت ها و تنوع ها در سرشــاخه ها هســتند امــا تربیت عمومی 
بدنــه ایــن درخــت اســت. بچه هــا در نظــام آموزشــی مهــارت 
یادگیری، تفکر و رشــد متــوازن در 6ســاحت را می آموزند. یعنی 
تربیت دینی، علمی، زیســتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و 
هنری و زیباشناختی. 6ساحتی که کسی در یادگیری آنها شک 
نــدارد. پس تفاوت ها بعــد از این مراحل قــرار می گیرند. درواقع 
در دوران تربیــت عمومــی و رســمی، دانش آمــوزان تقریبــا یــک 
هدف را دنبال می کنند تــا به تمام توانمندی هــا و مهارت های 
اولیــه دســت بیابنــد. بعــد از ایــن آموزش هــا هــر دانش آمــوزی 
گــر ایــن  مســیر خــودش را در پیــش می گیــرد. بــه اعتقــاد مــا ا
آموزش ها به خوبی اجرایی شوند در آینده تفاوت ها می توانند 

بارور شده و جامعه بهتری رقم بزنند.
 در این راســتا چــه انتظاری از والدین می شــود، داشــت. 

آنها چگونه می توانند در این راستا نقش آفرینی کنند؟
اوقــات  پــدر و مادرهاســت. بیشــتر  بــر دوش  بخــش مهــم 
دانش آمــوزان در میــان اعضــای خانــواده ســپری می شــود. بــا 
در نظــر گرفتــن حضــوری شــدن مــدارس دانش آمــوزان حدود 
900 ســاعت در مدرســه خواهنــد بــود در حالــی کــه بــاالی پنــج 
85درصــد  درواقــع  هســتند.  خانــواده  در  ســاعت  6هــزار  یــا 
وقــت دانش آمــوزان در اختیــار خانواده هاســت. خانواده هــا 
گاه و حرفه ای باشــند.  گــر آ می تواننــد نقش مهمــی ایفا کننــد ا
خانواده می تواند با دادن مســئولیت، کمک کــردن و کم کردن 
وســواس ها بــه دانش آمــوزان اجــازه رشــد بدهنــد. خانواده ها 

می توانند دانش آموزان را شجاع بار بیاورند.
 آیــا ایــن احتمــال وجــود دارد کــه خانــواده مانعــی بــرای 

موفقیت دانش آموز باشد؟
کــم فرزنــد هســتند و  خانواده هــای امــروزی خانواده هــای 
ایــن دلیلی اســت تــا خانواده هــا مانعــی بر ســر راه رشــد بچه ها 
باشــند. ایــن منــع بــه دو طریــق اتفــاق می افتــد یکــی صیانــت 
بیــش از حــد از بچه ها تا جایــی که خود فــرد توانایــی حفاظت 
از خــودش را نــدارد. درواقــع خانواده هــای مــا به دلیــل توجــه 
زیــادی، فرزنــدان را ناتــوان و وابســته تربیــت می کننــد. دومین 
طریــق که اهمیت بیشــتری هم دارد و متاســفانه آســیب زننده 
هم هســت ســرویس دهی بــه بچه هاســت. اتفاقــی کــه اغلب از 
طرف مــادران می افتد. مــادران مــدام در حال خدمت رســانی 
کتفا  به بچه هــا هســتند در حالی که بایــد تنها به کمک کــردن ا
کنند. سرویس دهی و خدمات رسانی تنها مختص کودکان تازه 
متولدشــده اســت که تمام وجــود کودک نیاز اســت. ایــن رویه 
باید به مرور کم شــده و جایش را به کمک  کــردن بدهد. درواقع 
باید در 12ســالگی خدمات رســانی کامــا حذف شــده و تنها به 
کتفا شــود. مادران متاســفانه حواس شان به گذر  کمک کردن ا

زمان نیست و این سرویس دهی را همچنان ادامه می دهند.

رازهای موفقیت دانش آموزان را در گفت وگوی »شهروند« با دبیر کل شورای عالی آموزش  و پرورش بخوانید

پله های خوب!


