
كبری محمودی/تصويرگر: سام سلماسي

تجربه ی مادرانه

این چه تصمیمي بود؟!
پسر: خيلی هم خــوب »تصميم گيری« رو ياد گرفتم. االن می دونم 
که بايد حســابي فكر كنم و عاقبت كارم رو ببينم و بعد تصميم بگيرم. 
مي دونم كه اگر پولي پيدا كردم، بايد تصميم بگيرم به صاحبش برسونم. 

اينم مي دونم كه بايد با ديگران مشورت كنم.
 مادر: خب، پس چرا امتحان رو خوب ندادي؟

پســر: من جواب رو درست نوشتم، اون هم كالســيم كه برگه ام رو 
تصحيح كرده، بلد نبــوده. به خانمم كه اعتراض كردم، گفت بايد مثل 

كتاب مي نوشتي.
 مادر: عجب حرفي مي زني بچه! تو حتي اگر عين كتابم ننويسي، در 

صورتي كه جوابت درست باشه، معلمت قبول مي كنه.
پسر: چي كار كنم ديگه؟ من كه غلط ننوشتم! 

 مادر: تو فقط دو تا سؤال داشتی. از همون دو تا هم يكي رو غلط 
نوشتي. بذار ببينيم چرا؟ راستش به نظر منم جوابت خيلي درسته!

پسر: ديــدي گفتم مامان خانم. خودتم بلد نيستي. من كه گفتم 
معلوم نيست خانم چي مي خواد! 

 مادر: كتاب مطالعاتت رو بيار ببينم، درس تصميم گيري صفحه ي 
چنده؟

پسر: ايناهاش. صفحه ي 20.  مراحل تصميم گيري: خوب فكر كنيم. 
نتيجه ي هر انتخاب را پيش بيني كنيم. بهترين راه را انتخاب كنيم.

 مادر: خب، جواب تو درســته، اما بايد مثل كتاب مي نوشتي. بگو 
ببينم، كلمه ي اولويت  ها و عالقه ها رو از كجا آوردي پسرم؟ اينكه تو 

كتابتون نيست!
پسر: چرا مامان. يادمه تو كتاب خوندمش. حتي از معلممون پرسيدم اولويت يعني چي؟ اما 

نمي دونم چرا اينو از معلم درس تفكر پرسيدم؟!
 مادر: معلومه تو مفهوم موضوع رو كاماًل فهميدي ، اما چون مثل كتاب نيست، دوستت نفهميده.  

اگر معلم برگه تون رو تصحيح كرده بود، اين رو غلط نمي گرفت.حاال براي فردا چي داري؟ 
پسر: فصــل اول كتاب تفكر و پژوهش. آهان! فهميدم اولويت رو كجا داشتيم. ببين، توي 

كتاب تفكر: براي تصميم گيري بايد اولويت ها رو در نظر بگيريم.

چيكار كنم؟

بردارم یا برندارم؟
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 مادر: درســته! تو حواست بود كه موضوع اين 
فصل كتاب تفكرتــون تصميم  گيريه؟ درس هاي 
چهارم و پنجم كتاب مطالعاتتون هم تصميم گيريه. 
تو طبق حرفاي اين كتاب به ســؤال جواب دادي. 

حاال شد.
پسر: چي شد؟! چي كار كنم حاال؟ كدوم درسته؟  
اين كتاب يا اون يكي؟! سر امتحان كدوم رو بنويسم؟

 مادر: اگر نتيجه ي برگه ی امتحان برات مهمه، 
بايد حواست باشه كه داري كدوم درس رو امتحان 
مي دي. اونوقت نوشته هاي اون كتاب رو به عنوان 

جواب بنويسي.
 پسر: مامان، ببخشيدا!  يعني تو مي گي حفظ 

كنم؟! امكان نداره يادم بمونه كدوم به كدومه!

کتاب تفکر را برداشتم و آن را با تأمل بیشتر ورق زدم. فصل اول کتاب تفکر به مبحث 
»تصمیم گیري« اختصاص دارد که در درس هاي سوم و چهارم کتاب مطالعات نیز دقیقًا 

همین موضوع مطرح شده  است. 
بیشــتر اینکه، در تمام فصل هاي کتاب علوم اجتماعي، موضــوع »فرهنگ و هویت« از 
زیرموضوعات به شــمار مي رود، و در کتاب تفکــر نیز یک فصل کامل )فصل 4( به این 
موضوع )هویت و زندگي( پرداخته است. راستش متوجه نمي شوم چرا یک موضوع به 

دو شیوه ي بیان و در دو کتاب جداگانه در یک پایه گنجانده  شده  است؟
اینجاست که با معلم همدردي مي کنم و مي پرسم: آیا فقط معلم باید بحث تلفیق را رعایت 
کند و به عنوان هنر تدریس به کار گیرد، یا در تألیف کتاب  هم این موضوع مطرح است؟ 
آیا اصاًل هر کدام از گروه نویسندگان دو کتاب »تفکر و پژوهش« و »مطالعات اجتماعي« 

از وجود کتاب دیگر و سرفصل هاي آن اطالع داشته اند؟
در 30 صفحه ي انتهاي کتاب مطالعات کاربرگ هایي است که معلمان پایه ي ششم به خاطر 
کمبــود وقت از خیر انجــام آن ها مي گذرند. آیا حداقل نمي تــوان فصل ها و موضوعات 
مشــترک این دو کتاب را یکجا جمع کرد تا هم دانش آموز به دردســر نیفتد و هم معلم 

فرصت بیشتري داشته  باشد تا بتواند تمام محتواي هر کتاب را تدریس کند؟

مطالعات اجتماعي

تفكر و پژوهش
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