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تحلیل مسئله

درمقاالت»حلمسئلهدرکالسدرس«سعیمیکنیمبااستفادهاز
تمثیلکوهيخ،يافتنراهحلهایواقعیبانگرشیکلنگر)سیستمی(را

باچهارگامتمرينکنیم.اينگامهاعبارتانداز:
1.تحلیلاتفاقيامسئله؛

2.يافتنالگوهایرفتاریدرمسائلمشابه؛
3.شناسايیعواملونیروهایمؤثردرمسئله؛

4.تغییرعاملياالگويیذهنیکهباعثبهوجودآمدنمسئلهشدهاست.
دراينقســمتگاماولرامعرفیمیکنیم.دراينگام،بدونشــتاب
برایيافتنراهحلیسريع،شناختعمیقتریدربارةمسئلهپیدامیکنیم.

یکی از زیبایی های زندگی مدرســه ای،  مسئله های نو برای هر سال و 
هرماه و هر روز است. گاهی اوقات ما معلمان در حل مسئله دچار ابهام 
و مشــکل می شویم. در نوشتة زیر با یکی از روش های حل مسئله آشنا 

می شویم!

تمرین کوه یخ در چهار گام

مقاله
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وقتیبهمسائلآموزشیوپرورشیفکرمیکنیم،گاهیاحساس
میکنیمبهبنبســترسیدهايموراهیجزگاليهازوضعموجود
نمیيابیم.ســرخوردگیونومیدیناشیازگاليهوشکايت،تنها
باعثمیشــودازراهحلهایممکنغافلشويمونتوانیممسائل
راحلکنیم.دربهترينحالت،بهناديدهگرفتنمســائلبسنده
میکنیموســعیمیکنیمباوضعیتموجودســازگارودرواقع
تسلیمآنشويم.اگرکمیتأملکنیم،بهعقببرگرديموازخود
بپرسیمواقعًاچهانگیزهایمارابهاينحرفهکشاندهوچهعاملی
باعثشدهاستدراينحرفهبمانیم،ممکناستريشةخیلیاز

مسائلبرايمانآشکارشود.
ازويژگیهایبارزحرفةمامعلمانايناســتکهبارشدانسان
ســروکارداريــم.بنابراين،رفتاروگفتار،نوعآموزشوشــیوة
حلمســئلةمابهطورمستقیمبرچگونگیرشددانشآموزانمان

تأثیرگذاراست.
شــوروشــوقماهنگامآموزش،امیدواریمادريافتنراهحل
برایمســائلپیچیدهوپشــتکارمادرآزمــودنراههاینرفته،

برایدانشآموزانمانالگومیشــود.گاهیدرمواجههبامســائل
جديد،ســراغراهحلهایازپیشآزمونشدةقديمیمیرويمو

مشکالتماندوچندانمیشود.
اگربرایحلمســائلســعیکنیمتصويربزرگترراببینیمو
روابطپیچیدهایراکهموجببهوجودآمدنمســئلهشدهاست
درککنیم،راهحــلپايدارترومؤثرتــریمیيابیم.برایديدن
تصويربزرگبهتراســتصورتمســئلهراباطرحســؤالهايی
روشنترکنیم.مســائلروزمرهایکهدرمدرسهياکالسدرس
برايمانرخمیدهند،غالبًامانند»نوککوهيخاســت«.وقتیدر
اقیانوسیشناورهســتیموبانوککوهيخمواجهمیشويم،بايد
آگاهباشــیمکهپايینترازسطحکوهيخ،بخشبزرگیاستکه
بهآســانیديدهنمیشــودوقابلتوصیفنیست.درواقع،ظاهر
رويدادهامعمواًلفقطنشــانههايیازمسئلهایبزرگترراآشکار
میسازندوبرایحلمسئلةواقعیبايدبهزيرسطحآبرفت.اگر
بتوانیمبهاعماقزيرآبسفرکنیمتامسئلةاصلیرادرککنیم،

يافتنراهحلبسیارلذتبخشوهمراهبايادگیریخواهدبود.

و از همه مهم تر
دربرابرانجامندادنتکلیفوياگوشندادنبهدرس،چه

واکنشینشاندادهاست؟
آياکالسراباعصبانیتترککردهاســت؟دانشآموزانرا
بهکسرنمرةپايانیياسختگیریبیشترتهديدکردهاست؟

خیلیاوقات،واکنشیعملکردنما،بهجایتفکردربارة
سؤالهايیازقبیلسؤالهايیکهپیشترمطرحشدهاند،
وضعیــتراوخیمترمیکند.البتــهچنینواکنشهايی
متداولوقابلدرکاند،ولــیاگربدانیمکهدانشآموز
کالسمــابامحیطاطرافدرگیرارتباطاتچندگانهو

پیچیدهایاستوتنهادغدغهاشنشستندرکالسوگوشدادن
بهمانیست،متوجهمیشويمکهاينوضعیتبحرانیتنهابخش
قابلرؤيتازکوهيخیاســتکهبخشاعظموخطرناکآندر
زيراقیانوسپنهانشدهاست.ماقصدنداريماينکوهرادوربزنیم،
بلکهمیخواهیمبهايناقیانوستاريکنفوذکنیموساختاریرا

ببینیمکهنوکقابلرؤيترادرهواحفظکردهاست.
منابع

1.http://teaching.monnster.com/benefits/articles/6996-why-stu-
dents-may-not-be-motivated to - do their - school - work.

2.ســنگه،پیتروهمکاران)2012(.خلقمحیطيادگیرندهدرکالس،مدرســه
وجامعه.ترجمةلیلیمحمدحسین.انتشاراتمنظومةخرد.چاپاول.1397.

معلم تاکنون در برابر این مسئله چه کرده است؟
آيادانشآموزانراسرزنشکردهاست؟

آيااولیایدانشآموزانرادعوتکردهاستتاآنانراازاينجريان
آگاهکند؟

آياتــابهحالنوعتمرينهــاوروشتدريســشراازديدگاه
دانشآموزانارزيابیکردهاست؟

آياسعیکردهاستروشتدريسشراتغییردهد؟
ازروشهایديگریبرایايجادانگیزهدردانشآموزاناستفاده

کردهاست؟
قبلازشروعدرس،فعالیتیبرایدستگرمیانجامدادهاست؟

وآيااينفعالیتدستگرمیبرایدانشآموزانخوشايندبودهاست؟
آيامشــکالتخارجازکالسدرسدانشآموزانرابررســیکرده

است؟
آيابهچگونگیارتباطاتبیندانشآموزانکالستوجهکردهاست؟

آيانظرهمکارانديگرراجوياشدهاست؟
آيادانشآموزانرامتوجهکردهاستکهبرایچهبهمدرسهمیآيند،

آيامیدانندبرایچهرياضیمیخوانند؟
آيابهدانشآموزانفهماندهاســتيادگیریايندرسدرزندگی

واقعیيارسیدنبهاهدافچهکمکیبهآنهامیکند؟
و...

بیايیددراينفرصتيکمسئلةآموزشیرادرنظربگیريم؛مثاًلانگیزةکمدانشآموزانبرایيادگیریدرسیمانندرياضی.معلمی
راتصورکنیدکهباشوروشوقفراوانوآمادگیکاملواردکالسمیشود،ولیدرمقابلدانشآموزانیکسلوخستهرامیبیندکه
بهگوشدادنوانجامتمرينتمايلیندارند.تکالیفیراکهتعیینمیکندانجامنمیدهندياازرویهمکپیمیکنند.بهنظرمیرسد

اينمعلمبهبنبسترسیدهاستوکارشپیشنمیرود.بهعبارتديگر،دچاربحرانشدهاست.
دراينوضعیتبحرانیخوباستفقطبهاندازةدهتاپانزدهدقیقهتفکرکنیموبهاينسؤالهاپاسخدهیم:
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حل مسئله 
در کالس درس

لیلی محمدحسین
تصویرگر: میثم موسوی

چرا رفتارم این طوری شده؟
تمرین کوه یخ در چهار گام

مقاله

در این گام باید کشف کنیم در پس رفتارهایمان چه الگویی 
وجود دارد؟ باید ببینیم آیا در گذشــته مسئله ای مشابه داشته ایم 

و برخوردمان با آن چگونه بوده اســت. استفاده از این سؤال ها به کشف 
این الگو کمک می کند: چه اتفاقی دارد می افتد؟ آیا قبالً  در این وضعیت یا 

وضعیتی مشابه قرار داشته ایم؟ در گذشته در برابر این وضعیت، چه اقداماتی انجام 
دادیم یا چه رفتاری داشتیم؟

با تحلیل این رفتارها در گذشته می توانیم به یک الگو دست یابیم. گاهی می توانیم با یک 
نمودار این الگو را نشــان دهیم. در این نمودار، محور افقی، زمان و محور عمودی نوع رفتار را 

نشان می دهد. البته کشف این الگو به این معنا نیست که فکر کنیم این رفتار غیرقابل تغییر است و 
از تحول نومید شویم. قرار است در گام سوم تحلیل کنیم چه عواملی باعث بروز چنین رفتاری می شوند 

و برای تحول واقعی چه عاملی را باید تغییر دهیم.
در مقالة شمارة 1، مسئلة بی انگیزگی دانش آموزان را در درس ریاضی مطرح کردیم. معلم می  تواند در مواجهه با این 

مسئله به عقب برگردد و ببیند در وضعیتی مشابه، در کالس های سال های قبل چه رفتاری کرده است؟ آیا از سازوکارهای 
تشویقی استفاده کرده است؟ آیا برای خوب انجام دادن تکالیف پاداش درنظر گرفته است؟ آن پاداش چه بوده است؟ با دانش آموزانی 

که هرگز موفق به دریافت پاداش نشدند، چه کرده است؟ آیا دربارة این مسئله با همکاران دیگر صحبت کرده است؟ همکاران برای حل 
چنین مسئله ای چه کرده اند؟

در سلسله مقاالت حاضر سعی می کنیم با استفاده از تمثیل کوه یخ، یافتن راه حل های واقعی با نگرشی کل نگر 
)سیستمی( را با چهار گام تمرین کنیم.  این چهار گام عبارت اند از:

1. تحلیل یک اتفاق یا مسئله؛ 
2. یافتن الگوهای رفتاری در مسائل مشابه؛

3. شناسایی عوامل و نیروهای مؤثر در مسئله؛
4. تغییر عامل یا الگویی ذهنی  که باعث به وجود آمدن مسئله شده است. 

در شمارة قبل گام اول را معرفی کردیم. در این قسمت گام دوم معرفی می شود که در آن به کشف الگوی 
رفتاری می پردازیم.
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حال معلمی که دچار چنین مســئله ای است، چند دقیقه ای 
تأمل می کند تا ببیند آیا در گذشته از این روش ها برای افزایش 
انگیزة یادگیری دانش آموزان استفاده کرده است؟ آیا واقعًا هنگام 
ارائة درس، شور و اشتیاق کافی داشته؟ آیا توانسته است هیجان 
خود را بــه دانش آموزانش منتقل کند؟ کدام یک از این روش ها 
مؤثرتر و کدام یک بی تأثیر بوده اند؟ اگر مثالً  از روش های گروهی 
استفاده کرده اســت، آیا دانش آموزان مقاومت کرده اند و گروه 
هم ساالنشــان هم برایشان ایجاد شور و شــوق نکرده اند. از چه 
ترکیبی برای تشکیل گروه استفاده کرده است؟ گروه همگن یا 
ناهمگن؟ شیوة ارزیابی فعالیت های گروهی چگونه بوده است؟ 
از چه راهی مطمئن می شــده که همة افراد گروه در انجام 

فعالیت ها مشارکت دارند؟
آیا تا به حال پاداشــی بــرای انجام تکلیف در نظر 
گرفته اســت؟ آیا در ابتدای اســتفاده از پاداش، 
تعداد کسانی که تکلیفشان را انجام می دادند، 
افزایش یافته اســت یا بعد از یکی دوبار، 
تأثیر پاداش کم شده است و عدة کمی 

تکلیف را برای دریافت پاداش انجــام می دهند؟ آیا نوع پاداش 
غیرمؤثر بوده یا برای این گروه سنی تعیین پاداش بی تأثیر است؟

آیا تا به حال توانسته است کالس درسش را در خارج از محیط 
رسمی کالس یا حتی خارج از مدرسه تشکیل دهد؟ در صورت 
جواب مثبت، این کار چه تأثیری بر دانش آموزان داشــته است؟ 

چه تغییر رفتاری در دانش آموزان مشاهده شده است؟
پس از بررسی دقیق پاسخ های این سؤال ها و تعداد دفعاتی که 
از این روش ها اســتفاده کردیم، می توانیم الگوی رفتاری خود و 
دانش آموزانمان را کشف کنیم. پس از کشف الگو، برای گام سوم 
آماده می شویم. در گام سوم قرار است بررسی کنیم چه عواملی 

زمینه ساز این الگوی رفتاری هستند.

منابع
1. https://www.teachthought.com/pedagogy/21-simple-ideas-to-
improve-student-motivation.
2. http://www.teachhub.com/top-12-ways-motivate-students

3. سنگه، پیتر و همکاران )۲01۲(. خلق محیط یادگیرنده در کالس، مدرسه، 
جامعه. ترجمة لیلی محمدحسین. منظومة خرد. چاپ اول. 13۹۷.

1 مسئولیت  دادن به دانش آموزان. به طوری که احساس 
کننــد در امور کالس دخالت و به نوعی حق انتخاب دارند. مثاًل 
می تواننــد انتخاب کنند کدام تکلیف را انجــام بدهند یا کدام 

مسئله را در کالس حل کنند.
۲ توضیح روشــن اهداف کالس در جلسه های اول. 
روز اول کالس، اهداف خوانــدن ریاضی، انتظاراتی که معلم از 
دانش آموزان برای ایــن درس دارد، انتظاراتی که دانش آموزان 
می توانند از معلم داشته باشند و قوانین کالس به روشنی شرح 

داده می شوند.
۳ برگزاری کالس درس خــارج از کالس. گاهی برای 
ایجاد شور و شوق در کالس درس خوب است معلم محل کالس 
را تغییــر دهد. مثــاًل کالس را در حیاط مدرســه یا یک پارک 

نزدیک تشکیل دهد.
۴ پیشــنهاد پاداش هایی که بــرای دانش آموزان 
شوق انگیزند. مانند تماشای فیلم، جشن پیتزاخوری یا دادن 

برچسب تشویقی پاداش محسوب می شود.
۵ با شور و شوق درس دادن و سعی در انتقال این شور 

و شوق به دانش آموزان. اگر معلم از موضوع درس به هیجان 
بیایــد و هیجان زده درس بدهد، احتمال اینکه دانش آموزان هم 

برای یادگیری به هیجان بیایند، بیشتر می شود.
۶ استفاده از روش های گروهی. گاهی وقتی دانش آموزان 
در گروه قرار می گیرند، ارتباطات بین فردی و کار کردن برای یک 
هدف مشترک، انگیزة یادگیری بعضی از آن ها را افزایش می دهد.

۷ شــناخت عمیق دانش آموزان. این شــناخت فراتر 
از دانســتن نام دانش آموزان اســت. اگر عالقه ها و دغدغه های 
دانش آمــوزان را بشناســیم و بتوانیم بین محتوای درســی و 
عالقه های آنان ارتباط برقرار کنیم، آنگاه می توانیم انتظار داشته 

باشیم در یادگیری مطالب درسی شوق بیشتری داشته باشند.
۸ باالبردن سطح اهداف کالس. اهداف باید ارزشمند و 
برای دانش آموزان قابل دســتیابی باشند. اگر دانش آموزان برای 
رسیدن به اهداف، نیاز به تالش زیاد نداشته باشند، انگیزه شان 
کاهــش می یابد. درواقع، دانش آموزان دوســت دارند به چالش 
کشیده شوند و برای رســیدن به اهداف تالش کنند. البته اگر 

مطمئن باشند به آن اهداف می رسند.

با بررسی مقاالتی که دربارة این موضوع نوشته شده اند، فهرست بلندی از تکنیک های ایجاد انگیزه در کالس درس به دست می آید، از جمله:
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حل مسئله 
در کالس درس

لیلی محمدحسین
تصویرگر: میثم موسوی

شناساییعوامل
تمرین کوه یخ در چهار گام )قسمت ۳(

مقاله

در مجموعه مقاالت »حل مســئله در کالس درس« سعی می کنیم با استفاده از تمثیل کوه یخ، یافتن راه حل های واقعی با نگرشی 
کل نگر )سیســتمی( را با چهار گام تمرین کنیم.  این گام ها عبارت اند از: 1. تحلیل یک اتفاق یا مسئله؛ ۲. یافتن الگوهای رفتاری در 
مسائل مشابه؛ ۳. شناسایی عوامل و نیروهای مؤثر در مسئله و ۴. تغییر آن عامل یا الگوی ذهنی که باعث به وجود آمدن مسئله شده 
است.  در  قسمت های ۱ و۲، گام های اول و دوم را معرفی کردیم. در این  قسمت گام سوم معرفی می شود که در آن به شناسایی عوامل 

و نیروهای مؤثر در مسئله می پردازیم.  

در قسمت قبل به موضوع مسئلة بی انگیزگی دانش آموزان 
در کالس ریاضی اشاره کردیم و بعد سعی کردیم الگوی 
رفتاری مان را کشف کنیم. تصور کنید معلم برای ایجاد 
انگیزه  در دانش آموزان در انجام تکلیف ریاضی، پاداش در 
نظر  بگیرد. مثاًل اگر دانش آموزی تا سه دفعه تکلیفش را 
کامل انجام بدهد، 1 نمــره  پاداش می گیرد. تصور معلم 
این است که دانش آموزان بیشتری سعی می کنند تکالیف 
کامل داشــته باشند، ولی در عمل مشاهده می کند  تنها 
عده كمي تکالیفشــان را کامل انجام می دهند و بقیه یا 
تکالیف ناقص دارند یا کاماًل بدون تکلیف در کالس حاضر 
می شــوند. الگوی رفتاری مورد انتظار در واقع این است: 
تکالیف کامل تر، پاداش بیشــتر و نمــرة باالتر و تکالیف 
ناقص تر، بدون پاداش و  نمرات پایین تر. می توانیم این دو 

رفتار را با چرخه ای بسته نمایش دهیم: 

تكلیف كامل

پاداشنمرة باال

تكلیف ناقص 
یا عدم ارائة تكلیف

عدم دریافت پاداشنمرة پایین

در این گام قصد داریم تحلیل کنیم چه نیروهایی موجب به 
وجود آمدن این الگو)های( رفتاری شده اند. با این سؤال ها به 

تحلیل همین مسئله می پردازیم:
 چــه نیروهایی الگوی رفتاری کشف شــده در گام دوم را 

ایجاد کرده اند؟
 اجزای سیســتمی که در آن هستیم چگونه بر هم تأثیر 

می گذارند؟ 
 چنانچــه بخواهیم الگوهای رفتــاری فعلی مان را تغییر 
دهیم، كدام جنبه های اساســی در سیستم موردنظرمان باید 

تغییر کنند؟
همان طور که می دانیم، پشت هر الگوی رفتاری یک ساختار 
سیستمی هست. منظور از این ساختار سیستمی مجموعه ای 
از عوامل هستند که ممکن است ظاهراً با هم بی ارتباط باشند، 
ولی بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند؛ حتی در صورتی که از نظر 
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زیر را نیز شــامل می شــوند: ارزش ها و باورهای حاکم بر 
مدرســه، استانداردهای آموزشی، شــیوه های آموزشی و 
ســنجش حاکم بر مدرسه، تعهد مدرسه نسبت به اجرای 
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در کالس مدرســه و جامعــه )1۳9۷(، ترجمــة لیلــی 

محمدحسین، منظومة خرد. تهران چاپ اول.

زمان و مکان بســیار از هم مجزا باشند 
و تشــخیص این ارتباط متقابل برای ما 
مشکل باشد.  اگر ما بتوانیم این ارتباطات 
متقابل را شناسایی کنیم، آنگاه نیروهایی 
آشــکار می شــوند که به آن ها نیروهای 
اهرمی گفته می شود. این نیروهای اهرمی 
با کمترین تالش، بیشترین تأثیر را برای 
تغییر ایجاد می کنند. در واقع، با شناخت 
نیروهای اهرمی، با یک تغییر کوچک در 
سیستم می توانیم تأثیری بزرگ و مثبت 

ایجاد کنیم.
فکر می کنید دانش آموزی که در کالس 
ریاضی می نشیند، تحت تأثیر کدام یک از 

نیروهای زیر قرار دارد:
 فشار جامعه  برای موفقیت تحصیلی

 انتظارات پدر و مادر برای موفق شدن 
)با تعریف خودشان از موفقیت( و در بعضی 

موارد انتظارات خواهر و برادر بزرگ تر
 فشار هم ســاالن )ارتباطات داخل و 

خارج از مدرسة دانش آموز(
 انتظارات دانش آموز از خودش

 انتظارات معلم برای یادگیری موضوع 
درسی

 روش تدریــس معلم )آیا با ســبک 
یادگیری دانش آموز متناسب است؟(

 انتظار مدیر مدرســه برای موفقیت 
تحصیلی همة دانش آموزان

 ارتباطات دانش آموز در فضای مجازی
 دریافت برنامة درسی )که دانش آموز 

در تدوین آن نقشی ندارد.(
 انجام تکالیفی که با نیازهایش سازگار 

نیست.

به نظر شما کدام  یک از این نیروها برای 
این مسئله، می تواند به عنوان یک نیروی 
اهرمی عمل کند. کدام  یک از این فشارها 
برای معلم نیز وجــود دارد؟ کدام یک از 
ایــن نیروها به منابع خارج از دســترس 
معلم مربوط است؟ کدام یک به منابع در 

دسترس معلم مربوط است؟
بدیهی اســت، اگر معلم به دنبال ایجاد 
تحول در انگیــزة یادگیری دانش آموزان 
در کالس ریاضی باشد، فقط می تواند به 
منابع در دســترس تکیه کند و در واقع 
به تغییر نیرویی بپــردازد که در کنترل 
دارد. معلم نه می توانــد انتظارات اولیا و 
مدیر مدرسه را تغییر دهد و نه می تواند 
از فشــار جامعه بکاهــد. معلم نمی تواند 
برنامة درسی کشــور را تغییر دهد ولی 
می تواند انتظــارات و روش تدریس خود 
را تغییر دهد، می توانــد برای تغییر جّو 
یادگیــری درکالس درس تالش کند. او 
این امکان را دارد که بر میزان آگاهی اش 
از گروه ســنی مخاطبان خــود بیفزاید. 
معلم می تواند از پیشینة تحصیلی تک تک 
دانش آموزانش باخبر شــود، شاید دلیل 
بی انگیزگی دانش آمــوزان در تجربه هاي 
بسیار دور گذشته ریشه داشته باشد. یک 
دانش آموز پایة هفتم ممکن است تحت 
تأثیر رفتار غلط معلم، پدر و مادر یا حتی 
هم کالسی هایش در پایة اول دبستان، از 
کالس ریاضی متنفر شده باشد و نتواند با 
ایــن درس و معلم آن ارتباط برقرار کند. 
معلم همچنین با شناختن امکانات فضای 
مجازی، کشف مي کند که دانش آموزانش 

در کــدام بخش های فضای مجازی فعال 
هستند و کدام فعالیت ها را با شوق انجام 
می دهند. بنابراین، ممکن اســت به فکر 
تغییــر نوع تکالیفش بیفتد. شــاید ارائة 
تکالیــف متفاوت به هــر دانش آموز، آن 
نیروی اهرمی باشد که در افزایش میزان 
معلم  به  دانش آمــوزان  یادگیری  انگیزة 

کمک می کند.  
اگر بتوانیم نیروها یا منابعی را کشــف 
کنیم که در پس رفتارهایمان قرار دارند، 
آنگاه کشــف جزئي از سیســتم که باید 
تغییر کند )یا کشــف نیروی اهرمی( کار 
راحتی اســت. در نظر داشتن این اصل 
کلی، راهگشــای ما خواهد بود: ما فقط 
می توانیم نیروهایــی را تغییر دهیم که 
درونی هستند. نیروهایی را که از خارج بر 
سیستم تأثیر می گذارند و در دسترس ما 
نیستند  نمی توانیم تغییر دهیم. بنابراین، 
مســئله بدون یک راه حل مناسب باقی 

می ماند.
در قســمت بعدی ســعی می کنیم به 
الگوهایي ذهنــی بپردازیم که در صورت 
تغییر، به حل مســئله منجــر خواهند 
شــد. همة معلمان، براســاس الگوهای 
ذهنی شان طرح درس می نویسند، تکلیف 
 خانه تعیین می کنند و با دانش آموزانشان 
ارتباط برقرار می کنند. اگر معلمی شاهد 
دانش آموزانش  یادگیــری  انگیــزة  افت 
اســت، ممکن اســت با بررسی الگوهای 
ذهنی خویش )در اعماق دریای ذهنش، 
همان جا که بخش بزرگی از کوه یخ پنهان 

شده است(، راه حل را جست وجو کند.

۳۹  رشد معلم | دورۀ 37 |  شمارۀ 3 | آذر 1397 |






