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منصور ملک عباسی
سفره ای برای کارشناس ارشد جغرافیا

هر ذائقه
آموزش عمومي براي فرزندان ما يا شاگردان مدرسه يك بحث 
است و يافتن استعداد و هدايت هدفمند آنان به سوی زمينه هاي 

مثبت خدادادي آنان بحثي ديگر.
تربيت فرزندان در كانون خانواده و آموزش يك زندگي سالم و 
عاقالنه، يك هدف معمول براي همة والدين است، ولي آگاهي به 
توانمندي هاي فرزندان و آماده سازي شرايط براي رشد و تقويت 

استعدادهاي ذاتي آنان يك وظيفه و رسالت مهم ديگر.
در اين مبحث مي خواهيم چه از ديد يك معلم و چه از نقطه نظر 
والدين، به اين مهم برســيم كه باالترين بهــره وري در تربيت 
نوجوانان، شناخت توانمندي هاي بالقوة آنان و به فعليت رساندن 

اين ظرفيت ها در آن هاست.
در دهــة 6٠، پــس از آنكــه از دبيرســتان علــوي )تهران( 
فارغ التحصيل شدم و دورة كارشناسي ارشد جغرافيا را طي كردم، 
به عنوان معلم جغرافيا و سپس معلم راهنماي سال اول راهنمايي، 
در مدرسة نيك پرور )علوي( مشغول به كار شدم. مدير مدرسه 
دكتر محمدعلي فياض بخش بود. هر هفته جلســات مدير و 
معلمان راهنما در مدرسه تشكيل مي شد. در يكي از سال ها، پس 
از جلسات متعدد، قرار بر اين شد با برنامه ريزي جديد، از ساعت 
7.٥صبح تا 3 بعدازظهر كالس هاي رسمي مدرسه برقرار باشد 
و از ساعت 3.٥ تا ٥ هم كالس هاي آزاد )فوق برنامه( طراحي و 

عملياتي شوند.
در كالس هاي بعدازظهــر درس ها و كارگاه هايي از موضوعات 
گوناگون طراحي شد و براي هر كدام مدرسي نيز تعيين شد. اين 
موضوعات عبارت بودند از: كالس نجوم، كالس قالي بافي، ترجمة 
زبان انگليسي، فن ســخنراني، كالس هاي كامپيوتر، طراحي و 

نقاشي، و آشپزي.
ملزومات كار هم براي هر كالس آماده شد و اتفاقًا كالس نجوم 
را من به عهده گرفتم. اين كالس ها همراه بودند با نمايش فيلم و 

اساليد. رصد شبانه، كار با تلسكوپ و ... .
قبل از شــروع دوره، با اولياي دانش آموزان جلسه اي توجيهي 
صورت داشــتيم كه آن ها هم در هدايت دانش آموزان به كالس 

مورد عالقه شركت كنند.
بعد از طراحي و آماده سازي اين دوره، دانش آموزان در جريان 
برنامة جديد مدرسه و تغيير ســاعات قرار گرفتند و اعالم شد 
كلية شــاگردان به مدت يك هفته در هر كالسي كه خواستند 
وارد شوند و با كليات آن آشنا شوند. كالس هاي ديگر را هم در 
اين مدت تســت كنند و ببينند كدام موضوع و حرفه را بيشتر 

مي پسندند و دوست دارند و آنگاه تصميم نهايي را بگيرند.
در اين دوره، گرچه كالس ها به طور مرتب تشكيل و آموزش داده 
مي شدند و مهارت هاي عملي صورت مي گرفتند، ولي هيچ گونه 
آزمــون و نمره اي در كار نبود و هر كس مطابق عالقه هاي خود 

كالسي را انتخاب و در آن شركت مي كرد.

 نتيجه چه شد؟
نتيجه آنكه پس از گذشت چند سال از اجراي اين برنامه، هر 
كس به اســتعداد و عالقه هاي ذاتي خود پي برده و در آن مورد 
با اشتياق كار كرده بود و بســيار احساس رضايت و خشنودي 
مي كرد. بســياري از آن بچه ها امروز به شكلي در آن مسير گام 
برداشته اند و با آن زندگي مي كنند. به عنوان نمونه بد نيست اشاره 
كنم حميدرضا يــزدي در دورة راهنمايي در همان دهة 6٠، 
در كالس هــاي نجوم خود من ورود پيــدا كرد و در كالس ها و 
برنامه هاي شبانة رصد ستارگان در اطراف تهران، و كار با تلسكوپ 
و عكس برداري از ستارگان، شركت فعال داشت و با عالقه مندي 
بســيار اين راه را ادامه داد. او در رشتة فيزيك در دانشگاه ادامة 
تحصيل داد و باالخره با رفتن به كشــور فرانسه و اخذ دكتراي 
رشتة »آستروفيزيك1« به خواســت دروني خود دست يافت و 
در حال حاضر در ايران يكي از كارشناســان موفق بخش نجوم 
در مؤسسة تحقيقاتي »بنياد دايرئ المعارف بزرگ اسالمي« است.

هنوز با هم ارتباط داريم و ايشان همواره موفقيت خود را مديون 
همان كالس هاي فوق برنامة مدرسة راهنمايي مي داند كه مانند 
سفره اي با انواع گوناگون غذا در مدرسه گسترده شده بود تا هر 
كس مطابق عالقه و ذائقه اش غذاي مورد عالقه اش را انتخاب و 

از آن استفاده كند.
پــدر عزيز، مادر گرامي، ســعي كنيم به طريقــي عالقه ها و 
توانمندي هــاي ذاتي و بالقــوة فرزندانمان را كشــف كنيم. با 
سفرهاي گوناگون، با در معرض فضاهاي علمي، ورزشي، هنري، 
اجتماعي، گردشــگري، معنوي و فني قــراردادن آن ها، پس از 
كشف عالقه هايشــان، امكانات و وسايل آن موضوع مورد عالقه 
را نيز فراهم كنيم و در دسترســش قرار دهيــم. با اين روش و 
در ادامــة تحصيل، او راه را براي آيندة خود پيدا مي كند و ادامه 
مي دهد. متأسفانه در اطراف خود ديده ايم فرزنداني را كه در يك 
رشتة دانشگاهي قبول و وارد مي شوند، ولي پس از مدتي تصميم 
مي گيرند رشتة خود را تغيير دهند كه ممكن است موفق شوند 

يا ديگر خيلي دير شده باشد.
آري، توجه به استعدادها، كشف آن ها و هدايت هدفمند مي تواند 
ميزان بهره وري علمي فرزندان و شاگردان ما را به بهترين شكل 

باال ببرد و بهره مندشان كند.
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