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پرورش جست وجوگري

تجربة فرزند من از دنياي اطراف كه برايش ناشناخته است، 
بسياركم و ناچيز است. او با فطرت جست وجوگرش عالقه 
دارد دامنة تجربه هاي خود را افزايش دهد تا دنياي اطرافش 
را بهتر بشناسد. مادران آگاه نسبت به اهميت ارتباط خانه 
و مدرس��ه، مادراني هستند كه با توجه به شناخت دقيق 
روحيات جس��ت وجوگرانة فرزند خود، روش هاي برخورد 
مناسب با آن را مي دانند و با صبوري و حوصله با آن برخورد 

مي  كنند. چنين مادرانی، صرفاً به دنبال بزرگ شدن جسم 
فرزند خود نيستند، بلكه وظيفة آن ها در قبال فرزندانشان، 
زمينه سازی كشف و پرورش استعدادها و بسترسازي براي 
آن هاست.  در ارائة اين تجربه، برخورد مادر)من( در برابر 
كنجكاوي هاي دنياي فرزند شش ساله بيان مي شود. اين 
روياروي��ي پنج محور اصلي دارد. در هر محور، تجربه هاي 

واقعي مورد بررسی قرار می گيرد:

تجربة يك معلم براي تقويت روحية جست وجوگري در بچه ها
يكی از وظايف معلمان و مربيان در طراحی آموزشی ، برقراری ارتباط بين موضوع آموزشی و  امور زندگی است. اما نكتة 

قابل تأمل اين است كه برای موفقيت در اين رويكرد )Approach( و روش )Method( بايد توجه داشته باشيم كه 
بخشی از زندگی دانش آموزان در منزل و در كنار خانواده سپری می شود. به نظر می رسد، آگاه و همراه بودن خانواده با اين 

رويكرد می تواند در پيشبرد برنامه های مدرسه تأثير بسزائی داشته باشد. برای اين همراهی و هم فهمی، برقراری جلسات 
هم انديشی در بارة چگونگی استفادة والدين از فضا های زندگی روزمره می تواند تأثير گذار باشد. آنچه در زير می آيد، حاصل 
تجربة يك مربی )معلم( برای توجه و تقويت روحية جست وجوگری فرزند خود است كه در جلسه با اوليا، برای استفاده از 

فرصت های مناسب به منظور تقويت داشتن نگرش علمی به مسائل زندگی روز مره ارائه شده است. فرزند من شش سال 
دارد و در شبانه روز حدود 10 ساعت مي خوابد. 14 ساعت ديگر آن را كه بيدار است، مشغول چه كارهايي است؟
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فرزند ش��ما روفرش��ي را مي تكاند، به شكلي كه 
موج ايج��اد مي ش��ود. او از اين حركت بس��يار 
ب��ه وجد آمده اس��ت و اي��ن عم��ل را چند بار 

تكرارمي كند.
»مامان، ببين چه حركت جالبي!«

مادر: »خيلي جالبه پسرم )دخترم(. اگر سريع تر 
دس��تت را باال و پايين كني، باز اين شكل ايجاد 

مي شود؟!«
فرزند من هنگام شس��تن دست ها عادت دارد با 
دس��تان كفي خود حباب ب��ازي كند. اين عمل 
بارها تكرار مي شود و او هميشه از اين  كار  لذت 

فراواني مي برد.
- مامان، ببين اين حباب را، االن دو تا مي شود.

مادر ك��ه فرزند را همراهي مي كند، او را تش��ويق 
مي كند و مي گوي��د: »آفرين پس��رم )دخترم(. به 
نظرت چگونه مي توان بزرگترين حباب را ساخت؟!«

محور دوم: مشاهدة رفتارهاي كودک

  ایجادمحدودیت هاي الزم
ديدن برنامه هاي كودك تلويزيون )شبكة پويا(، 
انجام بازي ه��اي رايانه اي و هر چيز ديگري كه 
فرزند را از دنياي واقعي اطرافش ايزوله مي كند، 
بايد محدود ش��ود. زمان اس��تفاده از آن ها هم 
برحسب ش��رايط خانواده و فضاي فرهنگي آن 

تعيين مي شود.
با توجه ب��ه برنامه ريزي من براي فرزندم، او در 
طول روز، يك س��اعت از ش��بكة پويا استفاده 
مي كن��د و يك س��اعت ب��ازي رايان��ه اي انجام 
مي دهد؛ بازي هايي كه آن ها را برحسب شرايط 

سني اش گزينش كرده ام.
  دادن اطالعات و آگاهي مناسب

مادر: پسرم )دخترم(، اين غذا گردن مرغ است. 
وقتي گوش��ت ها را از اس��تخوان ها جدا و نوش 

جان كردي، استخوان ها را خوب مشاهده كن.
فرزند: يك نخ سفيد وسط استخوان مي بينم.

مادر: اين نخ سفيد اسمش نخاع است. لمسش 
كن! نرم است يا سفت؟

فرزند: نرم است. زود تكه تكه شد.
مادر: اين نخاع از وس��ط اس��تخوان هاي گردن 
رد مي ش��ود. چ��ون خيلي نرم و لطيف اس��ت، 
اس��تخوان هاي گردن و ستون فقرات كه پشت 
ما هستند، از آن محافظت مي كنند. اگر خداي 
نكرده در اثر تصادف يا شكس��تگي اس��تخوان، 
نخاع آس��يب ببيند، قطع نخاع مي شويم و بدن 

فلج مي شود.
فرزند: مامان اين نخ سياه چيست؟ 

م��ادر: اي��ن رگ خوني اس��ت ك��ه وظيفه اش 
غذارساني به گردن است.

  ایجادمحدودیت هاي الزممحور اول: بسترسازي
  دادن اطالعات و آگاهي مناسب



فرزند: »مامان، مي شود لطفاً يك ظرف آبي به من بدهي. 
مي خواهم آزمايش كنم!«

مادر: »بله پس��رم. آفرين، می خواهی چه كار كنی ؟! ما 
مي توانيم آشپزخانه آزمايش رو انجام بديم.«

فرزند : »مامان، پودر هم الزم دارم، از اين پودرهاي سياه 
و قهوه اي و...«

مادر: »اشكالي ندارد پسرم )دخترم( . شما بنشين پشت 
ميز، من وسايل را در اختيارت قرار مي دهم.«

فرزن��د داخل ليوان آب، نمك، قن��د، پودر فلفل و بقية 
پودرهاي رنگي دور و بر خود را مي ريزد و مخلوط را هم 
مي زند. پس از مشاهدة آن ها و كمي بازي با اين وسايل، 

مي گويد: »مامان، آزمايشم تمام شد.«
مادر: »خب آفرين! چه چيزي ديدي؟ آيا پودرهايي كه 
داخ��ل آب ريختي، روي آب ماندن��د يا رفتند زير آب؟ 
مي توان��ي نمك هاي��ي را كه داخل آب ريختي نش��انم 

بدهي؟!«

فرزند برحسب شرايطي كه آزمايش ها را انجام مي دهد، 
مشاهدات خود را توضيح مي دهد. مادر سؤاالت ديگري 
از او مي پرسد و اين گفت وگو ادامه پيدا می كند تا وقتی 

كه فرزند پاسخ می دهد.
م��ادر: »خب، حاال با هم ميز را تميزكنيم و وس��ايل را 

سرجايشان بگذاريم.«
پس��رم )دخترم( ضمن خوردن يك لي��وان آب يخ )كه 
قطعه اي يخ داخل ليوان اس��ت( ليزري را كه در دست 
دارد، روشن و رد آن را در ليوان آب و يخ دنبال مي كند. 
او ضمن بازي، مش��اهده مي كند يخ س��فيد رنگ، قرمز 
مي شود و رنگ هاي ليزر را به خود مي گيرد. هيجان زده 
مادر خود را صدا مي كند تا كش��ف هاي تازه اش را به او 
نشان بدهد.  مادر و فرزند با همراهي هم، اين مشاهدات 
را گسترش مي دهند و بررسي مي كنند آيا نور ليزر از آب 

ليوان يخ عبور مي كند يا نه؟!

محور سوم: كشف استعدادها
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فرزندم قطعه اي يخ از فريزر برمي دارد و جلوي شومينه 
قرار مي دهد. يخ به سرعت ُسر مي خورد، مي افتد زمين 
و كوچكتر مي ش��ود. در مرحلة بعد، قطعة ديگري يخ بر 
مي دارد و چندين دس��تمال كاغذي دور آن مي پيچد و 
آن را در مقابل شومينه قرار مي دهد. اين بار يخ ديگر سر 
نمي خورد. پس از مدتي كه دس��تمال ها را از دور يخ  باز 
مي كند، مشاهده مي كند يخ ها هنوز آب نشده اند. مقايسة 
حالت هايي كه مشاهده مي كند، سؤال هاي ديگري برايش 
به وجود مي آورند. بنابراين او نزد مادر مي آيد. مادر در اين 
مرحله، آگاهانه او را متوجه عايق پوش بودن يخ در بخش 
دوم آزمايش مي كندكه باعث دير آب شدن يخ مي شود. 
او با طرح سؤاالت و مشاهدات ديگر، همراه او اين پديده را 
تحليل مي كند. پسرم )دخترم( از ديدن تصاويركتاب هاي 
علمي ك��ودك و نوجوان خيلي ل��ذت مي برد. در چنين 
فرصت هايي مي توان با او همراه ش��د و اطالعات الزم را 

به صورت بحث و گفت وگو در اختيارش قرار داد.
فرزند : »مامان اين كوسه را ببين، چه دندان هاي تيزي 
دارد! دهانش خوني اس��ت. فكركنم اين ماهي را خورده 

است.«

مادر: چه جالب! راست ميگويي، چه دندان هاي تيزي دارد! 
فكر ميكني كوس��ه چه اندازه اي دارد، محل زندگي اش 
كجاست؟ و حاال اطالعاتي را كه معموالً مي توان از كتاب 
به دست آورد، اس��تخراج مي كند و در اختيار فرزند قرار 

مي دهد.
زمان هايي كه فرزند خودش سؤال مي پرسد، فراگيري اش 
بس��يار زياد مي شود. او معموالً عين مكالمات را به خاطر 
مي سپارد. هنگام ديدن فيلم هاي مستند تلويزيون، حتي 
بعضي كارتون هاي جالب ش��بكة پويا كه بيش��ترجنبة 
علمي دارند و قصه هاي منتخبي كه ش��ب هنگام براي 
فرزند مي خوانيد، زمان مناسبي براي انتقال اين نظرات 

و اطالعات است!

محور چهارم: پرورش

پاسخ آگاهانه به پرسش هاي بي شمار فرزند
كم��ي در خ��ود، به عنوان ولي فرزند خ��ود، تأمل كنيم. برخوردهاي��ي را كه با جس��ت وجوگري او داريم، به 
خاطر بياوريم. چقدر مش��تاقانه به س��ؤاالت و كشف و ش��هودهاي او كه در حد و سن خودش بسيار جالب و 

هيجان انگيز است، بها مي دهيم؟!
مطمئ��ن باش��يد همي��ن دوران كودكی، فرصت طاليي رش��د و پرورش فكر و انديش��ه فرزندان ماس��ت. ما 
مس��ئوليت اين مهم را به عهده داريم. پس به تحقيق و مطالعة مداوم نياز داريم تا هم پاي او، با س��ؤاالت تفكر 

برانگيزش،حركت كنيم و روحية فطري جست وجوگري اش را با پاسخ هاي نامناسب سركوب نسازيم!

محور پنجم: تحقيق و مطالعه


