پاسخ به چند پرسش متداول پیرامون روش میزان
 1ـ آیا اگر دانش آموزی که مشغول به تحصیل در این سیستم آموزشی است  ،به هر دلیلی دربین راه و یا در پایان مقطع جدا شده و به سیستم سنّتی
بپیوندد  ،دچار مشکل نخواهد شد ؟

* پاسخ  :طبیعتا خیر  ،زیرا ماهیت این شیوه به گونه ای است  ،که دانش آموزان را متّکی به خود ساخته و تا حد امکان در امور
مربوط به خود از وابستگی به مرّبی بی نیاز می سازد  .در این شیوه دانش آموز می آموزد که خود مسئول کار خویش است و باید برای
مسائل مربوط به خود تصمیم بگیرد  .یکی از مسائل مربوط به دانش آموز که می آموزد مسئول آن است  ،پیگیری مسائل آموزشی خویش
است  .در کالس های روش میزان  ،دانش آموزان بدون تذکّر مرّبیان درس و مشق شان را انجام می دهند  ،بنابر این سختی کار به دوش
خود دانش آموز است  .حال اگر این دانش آموز به هر علّتی وارد سیستمی شد که معّلم قرار است به جایش تصمیم بگیرد  ،نه تنها با
مشکل مواجه نخواهد شد  ،بلکه همچون شخصی که باری از دوشش برداشته شده  ،راحت تر خواهد بود  .چرا که دیگر زحمت برنامه ریزی
و تصمیم گیری را به عهده خویش نمی بیند و به راحتی با محیط جدید سازگار خواهد شد ( .بماند که در روش سنتی در دراز مدّت استقالل
را خود را آن گونه که باید پرورش یافته نخواهد دید) .
موید این ادعا دانش آموزانی هستند که از شیوه جدا شده و به راحتی با محیط آموزشی جدید خود انطباق پیدا کرده اند  .البته یکی
دیگر از دالیلی که به دانش آموزان روش میزان کمک می کند با محیط جدید زود سازگار شوند  ،پرورش مهارت حل مسئله در ایشان است
که سازگاری با یک محیط جدید ،خود یک مسئله جدید برای اوست .
از سوی دیگر تجربه نشان داده دانش آموزانی که در میانه مقطع به این شیوه می پیوند  ،با سختی مقطعی مواجه خواهند بود  ،چرا
که تا دیروز این گونه عادت کرده بودند که دیگران مسئول کارهای ش خصی ایشان هستند ولی از امروز همه امورات خود را باید بر دوش
بکشند .
 2ـ آیا آزادی زیاد دانش آموزان سبب بی قانونی یا ایجاد مشکالت دیگری نخواهد شد ؟

* پاسخ  :نخست باید به این نکته اشاره کرد که این شیوه قائل به «آزادی بی حد و حصر» نیست بلکه در این شیوه برای دانش
آموزان «آزادی عمل حدّاکثری» تعریف می گردد  .توضیح بیشتر اینکه تا جایی که ممکن است و ضرری متوجه جسم و روح دانش آموزان
نشده  ،به ایشان آزادی داده می شود و البته که این آزادی بسیار بسیار بیش از آزادی است که در شیوه سنتی برای دانش آموزان قائلیم.
در ادا مه باید این نکته را یادآوری کرد که این شیوه صرفا به دنبال تغییر رفتار در دانش آموز نیست بلکه ایجاد شناخت در فرد را
هدف گرفته است  .اگر شناخت در فرد ایجاد شود قطعا در حالت طبیعی رفتار او را نیز اصالح خواهد نمود  .ولی اگر رفتاری در محیط بسته
و با فشار تغییر یابد  ،پس از اینکه محیط تغییر کند،ممکن است رفتار فرد نیز تغییر کند .
سوّمین نکته این که آزادی (اختیار و انتخاب) حق مسلّم انسان و آدمی استو اصوالً سلب آزادی انسان ها جایز نیست  ،مگر با دلیل
شرعی (حجّت عقلی مبتنی بر شرع)  .خداوند متعال انسان را آزاد آفریده و مختار  ،پس ما هم در قید زدن به آزادی و محدود کردن
انسانها (خصوصاً متربّیان) باید حجّت شرعی از جانب خداوند کریم داشته باشیم  .انسان آزاده و مختار میتواند مسئولیت تصمیم گیری خود
را به عهده بگیرد و پاسخگو باشد  .بنابراین با این مقدّمه می توان این گونه نتیجه گرفت که اعطای آزادی عمل حد اکثری به متربی یکی از
شروط الزم تربیت شناختی است .
وامّا مورد سوال مبنی بر بروز بی قانونی را باید از دوجنبه تحلیل کرد .
اوّال  :این که قانون چیست ؟ آیا قانون این است که کودکان ما همچون یک آدم آهنی صرفا باید به کارهای از پیش تعیین شده
دست بزنند ؟ آیا حق تردد و گفتگو در کالس را ندارند  .آیا همگی الزم است در لحظه حتما یک کار و یک انتخاب داشته باشند و  ....اگر
این گونه انتظار داشته باشیم شاید در نتیجه گیری خود به این مورد برسیم که آری دانش آموزان بی قانونند .
ولی این دیدگاه بی قا نونی را در این امور نمی بیند و از ابتدا قوانین غیر ضروری را برای متربیان وضع نمی کند که بیهوده با به
پایشان قل و زنجیر بزند .
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ثانیاً  :در همین آزادی است که کودکان می آموزند برای بسیاری از امورشان نیازمند قانون می باشند و به لزوم وجود قانون در
زندگی خویش پ ی می برند  .وقتی در مسائل جاری خود با دیگران به نقطه ای می رسند که می بینند برای رسیدن به نتیجه نیازمند وضع
قاعده ای مشترک هستند  ،می فهمند که باید به آن قاعده احترام بگذارند  .این امر اگر چه مدّتی متربیان را درگیر کشف قوانین می سازد
ولی در نهایت برایشان ماندگاری در پی خواهد داشت و تربیت شدگان در این روش  ،در برخورد با هر قانونی  ،بدنبال کشف حکمت یا
ضرورت آن خواهند بود  .قبل از آنکه به مقابله با آن بپردازند  ،آنها می دانند که اکثر قوانین وضع شده  ،مستقیم یا غیرمستقیم برای آنها
منفعتی دارد .
به همین دالیل است که این شیوه مدّعی است  ،اعطای آزادی عمل حدّاکثری نه تنها موجب بی قانونی نخواهد شد  ،بلکه اتفاقا
رعایت همین اصل است که قانون مند شدن کودکان را در پی خواهد داشت .
البته مشکالت دیگری که در صورت سوال به آن اشاره شده را شاید در سختی کار مربی در هدایت دانش آموزان به سمت
قانونمند شدن در عین آزادی بتوان تفسیر کرد. 1
 3ـ آیا در این شیوه با توجه به این که معّلم فشاری بر دانش آموز نمی آورد  ،کودکان از درس عقب نمی افتند ؟

* پاسخ  :درس خواندن و پیشرفت کردن  ،مسئولیتی است که دانش آموزان روش میزان آن را بر دوش خود احساس می کنند و
می آموزند که خود باید پیگیر آن باشند  .البته در این شیوه با توجه به لحاظ کردن «اصل اختالفات فردی» حتّی در امور آموزشی و کتب
درسی دانش آموزان هم شاهدیم که همه با هم پیش نمی روند و در یک سطح نیستند  .دغدغه ای که از این سوال برداشت می شود ناظر به
دانش آموزانی است که اگر به حال خود رها باشند تا پایان سال تحصیلی کتب درسی خویش را به انتها نمی رسانند  .در توضیح این مسئله
باید به این نکته اشاره کرد که اوّالً اکثر دانش آموزان زمانی که لذّت یادگیری و کشف را می چشند و مانعی برای پیشرفت خود نمی بینند
با سرعتی به مراتب بیشتر و با کیفتی به مراتب باالتر از شیوه سنتی  ،دروس را می آموزند 2تا حدّی که بسیاری از دانش آموزان چند ماه
قبل از پایان سال تحصیلی کتاب درسی شان را به پایان می رسانند .
ثانیاً چنانچه یک یا چند دانش آموز نیز نیازمند راهنمایی بیشتر و یا اختصاص وقت بیشتر توسط مربّی باشند که این امکان در این
شیوه پیش بینی شده است  .بنابراین در این شیوه هیچ دانش آموزی از بودجه بندی مصوب آموزش و پرورش عقب نیست در عوض تعداد
فراوانی از دانش آموزان این فرصت را به دست می آورند که عالوه مفاهیم مصوب درسی  ،به تقویت بسیاری از مهارت ها و کسب
دانشهای مورد نیاز خود بپردازند که شیوه های سنتی مجالی برای آن ها نیست .
شایان ذکر است مربّیان  ،با کمک چک لیست های خود  ،پیشرفت دانش آموزان را در هر کدام از موارد درسی به صورت روزانه
(یا حتّی هر ساعت) رصد می کنند و در صورت لزوم  ،به کمک دانش آموزان آمده و با ایجاد انگیزه و تالش بیشتر در آنها ،سعی در جبران
نواقص خواهند کرد .
 4ـ در این شیوه برای کسانی که درس را زودتر تمام می کنند چه برنامه ای پیش بینی شده است ؟

* پاسخ  :دانش آموزان زیادی در کالس های روش میزان  ،بودجه بندی مصوب دروس را زودتر از زمان تعیین شده  ،با کیفیت
باالیی می گذرانند  .این دانش آموزان با توجّه به اصول «مالحظه اختالفات فردی» « ،آزادی عمل حداکثری» « ،کشف استعدادهای نهفته» ،
«خالقیت»  ،گزینه های مختلفی را پیش روی خویش می بینند که یا مجاز به انتخاب هستند یا به تشخیص مرّبیان به فعالیت های اختصاصی
تکمیلی مشغول خواهند شد که برایشان کسب دانشهای ضروری و مهارت های الزم را در پی خواهد داشت  .این فعّالیت ها در زمنیه های
مختلف توسط مربیان پیش بینی و به خوبی مهندسی شده است. 3
 )1رک کتاب نقش آزادی در تعلیم و تربیت فرزندان  ،شهید دکتر بهشتی
 ) 2رک  :بررسی مقایسه ای اثر بخشی استفاده از روش میزان با روشهای متداول آموزشی مدارس ـ بهروز نظری ـ عضو هیات علمی گروه پژوهشی علوم تربیتی جهاددانشگاهی تهران ـ بهمن 1331
 )3رک  :کتاب پیوست  1روش میزان ـ محمد جواد علی اکبریان ـ 1331
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 5ـ در روش میزان اگر کسی نخواست درس بخواند ی ا ال اقل نخواست مواردی را بیاموزد  ،چه اتفاقی می افتد ؟

* پاسخ  :با توجه به اصول آزادی عمل حد اکثری و مالحظه اختالفات فردی  ،چرخه دمینگ آموزش طراحی شده که وضعیت دانش
آموزان در بخشهای مختلف این چرخه به وضوح معین شده است  .البته تعداد دانش آموزانی که نخواهند به امور آموزشی بپردازند بسیار
اندک و مخصوصا در پایه های باالتر نزدیک به صفر است ولی به هر حال در این چرخه برای ایشان پیش بینی های الزم صورت گرفته
است.
این چرخه بیانگر روندی است که دانش آموزان در مسیر آموزش طی می کنند و هر جا به دو راهی رسیدند مسیر را برایشان
مشخص ساخته است  .این چرخه باید به دقّت در کار اجرا شود و مربیّان محترم نسبت به رعایت آن کامال مقیدند.

 6ـ آیا خطرات و صدمات جسمی ناشی از آزادی زیاد در این روش  ،دانش آموزان را تهدید نمی کند ؟

* پاسخ  :اصل آزادی عمل حداکثری تا جایی که خطرات جسمی و عاطفی دانش آموزان تهدید نمی کند  ،به ایشان اجازه می دهد که آنگونه
که خود صالح میدانند عمل کنند  .در غیر این صورت از جانب مربیان کنترل های الزم اعمال می شود  .البته این امر به هیچ عنوان به این
معنی نیست که معلمان دائما در حال توبی خ و تذکر دانش آموزان باشند  .بسیاری از تذکّرات بی جا  ،قوانین غیر ضروری و فشارهای
بیهوده که در روش های سنتی به دانش آموزان می آید سبب ایجاد تنش و استرس در کودکان شده و آمار صدمات جسمی را افزایش می
دهد  .همین که دانش آموزان در محیط عاری از استرس و نگرانی زندگی کنند خود سبب کاهش چشمگیر صدمات و خطرات جسمانی
ایشان است  ،خشونت و رفتارهای ناهنجار دانش آموزان کاهش یافته و در مواردی که با دیگران به اخالف بر می خورند  ،با آرامش به یک
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راه حل منطقی می رسند  .البته مجددا تاکید می گردد  ،در موارد اندکی که خطری دانش آ موزان را تهدید می کندحضور و دخالت منطقی
مربیان اجتناب ناپذیر و الزم است .
جالب است بدانید  ،میزان خشونت و پرخاشگری در دانش آموزان روش میزان در مقایسه با دیگر مدارس غیر دولتی  ،کاهش
چشمگیری داشته است .
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 7ـ شلوغی و سر و صدای موجود در کالس تمرکز دانش آموزان را از بین نمی برد ؟

* پاسخ  :نخست اینکه در کالس روش میزان معلّم برای انتقال مفاهیم نیازی به تدریس مستقیم ندارد و این خود دانش آموزان
هستند که هریک با توجه به شرایط خود مشغول کشف مفاهیم هستند لذا نیازی به شنیدن سخنرانی معلم ندارند که الزم باشد در کالس
سکوت مطلق حکمفرما گردد .
همچینن همهمه و سر و صدای کالس ناشی از فعالیت و رفت و آمد در حدی نیست که گوش را بیازارد و روند طبیعی کار دانش
آموزان را با اختالل مواجه سازد  .چرا که هر دانش آموز مشغول کار خودش است و با دیگران کار چندانی ندارد .
در ضمن هر چه پایه دانش آموزان باالتر می رود خودبخود آرامش کالس بیشتر و رفت و آمد در آن کمتر و دانش آموزان
متمرکزتر می گردند .
نکته ای که نباید از نظر دور باشد این است که بین فضای کالس و تعداد دانش آموزان حاضر در کالس نیز باید نسبت معقولی
برقرار باشد تا شلوغی و رفت و آمد در کالس ازار دهنده نباشد .
تمرکز در محیط ناآرام  ،خود مهارتی است که دانش آموزان به راحتی کسب می کنند  ( .اگر چه به نظر ما بزرگترها  ،مشکل
مینماید)
 8ـ اجرای این شیوه چقدر مبتنی بر امکانات و فضای آموزشی است ؟

* پاسخ  :یکی از ویژگیهای این شیوه ی آموزشی این است که چندان نیازمند فضا و امکانات خاصی نیست و می توان آن را با
حداقل امکانات اجرا نمود  .التبه باید مد نظر داشت که حضور مربیان آموزش دیده و ماهر مخصوص این روش از پیش فرض های اجرای
این کار است و اگر معلمین آمادگی های اجرای این شیوه ی آموزشی را نداشته باشند این روش محکوم به شکست است .به همین خاطر
هم هست که مجموعه ی میزان از گسترش یکباره این شیوه جلوگیری می نماید تا با فراهم ساختن زیرساخت ها در مدارس متقاضی که
نوعا به تربیت مربیان بر می گردد  ،شیوه اجرا شود .
و اما ناگفته خود پیداست که هر چه امکانات و ف ضا بیشتر و البته منطقی تر فراهم شود  ،طبیعتا بازده و حتی جلوه ی کار باالتر
خواهد بود .
 9ـ واقعا چه الزامی دارد که دانش آموزان در این شیوه آموزشی به اعتقادات اسالمی و موازین شرعی مقید شوند ؟

* پاسخ  :این موضوع از چند منظر می تواند تحلیل شود که به صورت خالصه باید گفت :
منظر اوّل  :مصداق مشخصی مانند رعایت موازین شرعی مربوط به منش مجموعه های تربیتی و اولیا و زیر مجموعه هایشان است
نه به روش  .ممکن است یک مدرسه مسیحی بخواهد با روش میزان پیش برود  .در آن مجموعه با رعایت اصول و مبانی این شیوه انتظار بر
این است که دانش آموزان با موازین خود آشنا باشند و مجموعه ی دیگری هم ممکن جهت گیری متفاوتی داشته باشد  .این تفاوت منش با
روش است .

 )4رک  ،بررس ی مقایسه ای اثر بخشی روش میزان در مقایسه با مدارس غیر دولتی شهر تهران  ،گروه پژوهشی جهاد دانشگاهی تهران  ،بهمن 1331
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منظر دوّم  :همان گونه که قبال گفته شده  ،در این شیوه به دنبال ایجاد شناخت در متربیان هستیم و معتقدیم که اگر شناخت در
فرد ایجاد شود ب ه دنبال آن رفتار فرد نیز تغییر کرده و برمبنای شناختش تثبیت می شود  .ما در مرحله اوّل دنبال ایجاد رفتار به هر قیمتی
در کودکان نیستیم  .مثال هیچ لزومی ندارد پیش از این که یک کودک کالس اوّلی نسبت به نماز شناخت و بستر الزم را پیدا نکرده نسبت به
این موضوع اجبار شود  .چرا که سبب دلزدگی از نماز فراهم می آید .
منظر سوّم  :موازین شرعی و آداب دینی در حقیقت رفتاری هستند که از هر مومنی انتظار می رود که آن ها را بروز دهد که
معرفی این امور به متربیان خصوصا در سنین کودکی از حساسیت بسیار باالیی برخوردار است که باید هر مورد را با رعایت مقدماتش و در
موقع خاص خود انجام داد تا ان شا اهلل اثر گذار باشد  .شاید گاهی اوقات برای عالقمند کردن کودکان به چیزی الزم باشد آنها را به صورت
مقطعی از آن مورد منع کرد. 5
منظر چهارم  :بر فرض که روشی خاص و تاثیر گذار در مقید کردن افراد به موازین شرعیه شان یافتیم ولی اعتقاد راسخ ما بر این
است که ایمان و دینداری افراد صرفا به روش تربیتی آنها بر نگشته بلکه عوامل موثر دیگری در این امر بسیار دخیلند  .لقمه حالل ،
همنشنینی با مومنین  ،داشتن الگوهای مناسب  ،دعای خیر پدر و مادر و اطرافیان  ،و رعایت همین امور توسط اولیا و مربیان و ...و از همه
مهمتر لطف خداوند متعال است که اثر اصلی را در این مورد می گذارد  .چگونه می شود پدری یا مادری یا معلّمی خود مبادی به بسیاری از
آداب شرعیه اش نباشد ولی از کودک انتظار رعایت این موازین را داشته باشد ؟ مگر نه این است که می گویند  « :فرزندان ما همانی می
شوند که ما هستیم  ،نه آن چه ما می خواهیم »
آخرین منظر  :خداوند متعال دو گوهر گرانبها به انسان عطا کرده و بر مبنای آن دو گوهر قیمت آدمی از سایر مخلوقات الهی
فراتر رفته است « .عقل» و «اختیار»  .هنر یک شیوه آموزشی این است که با تقویت تعقل و ایجاد شناخت نسبت به اختیار افراد  ،کاری کند
که خود فرد گنجینه های درون فطرتش را اثاره کرده ،نگرشی توحیدی بیابد و در راستای قرب او به موازین شرعیه اش هم مقید شود .
هیچ روش آموزشی که سهل است  ،هیچ پیامبر اولوالعزم الهی نیز تضمین نکرده که هر که تحت تعلیم من قرار گرفت حتما هدایت شده و
دیندار می گردد  .این در نهایت خود فرد است که با اختیار خود انتخاب خواهد کرد  .این معنی است معرکه آزمایش الهی که برای تک
تک انسانها عالمی دارد .
پس مهمترین وظیفه ی ما تامین محیطی دین مدار و مربّیانی متدین است  .در این محیط با توجه به آزادی و انتخاب  ،مفاهیم و
ارزشهای دینی  ،خیلی بیشتر ماندگار و درونی خواهد شد تا دینداری تصنعی !
 11ـ محدودیت هایی که در روش میزان به واسطه نظام آموزش و پرورش ایجاد می گردد چگونه مدیریت می شوند ؟

* پاسخ  :باید دید منظور از این محدودیت ها چیست  .اگر منظور مغایرت این شیوه ی آموزشی با اسناد باال دستی باشد پاسخش
این است که این شیوه نه تنها در تناقض با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیست بلکه به اذعان مسئولین شورای عالی آموزش و
پرورش یکی از روشهای نوین و پیشرو است که با سند تحوّل  ،تطابق چشمگیری دارد  .البته در تدوین و ویرایش جدید کتاب روش میزان
که به زودی از آن رونمایی خواهد شد این اشتراکات تبین و مشخص شده اند .
اگر منظور محدودیت های اجرایی است که به وجود می آید  ،برای هر یک با توجه به مورد و موضوع راه حلّی قانونی اتخاذ می
گردد  .مثال یکی از ملزومات این روش نیاز به زمان باال برای کشف مفاهیم توسط دانش آموزان است  .این امر با افزایش ساعت کاری
مدرسه و اختصاص زمان بیشتری نسبت به اعالم مصوب آموزش و پرورش تا حدی جبران شده است.

 )5امیر المومنین علیه السّالم  :انسان نسبت به چیزی که از آن منع می شود تمایل پیدا می کند (حریص می شود)
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 11ـ در این شیوه دانش آموزان تا چه پایه ای نیازمند معلّم نیستند ؟

* پاسخ  :این شیوه ادعا نکرده که دانش آموزان نیازمند معلّم نیستند  .حضور معلّم مجرّب و ماهر در پیشرفت دانش آموزان در
این شیوه حیاتی است  .البته معلّم در این شیوه  ،مدرس نیست  .بلکه راهنما و ارزیاب است که با دقّت قدم به قدم پیشرفت متربی اش را
رصد کرده و در زمان و موقعیت مناسب او را هدایت میکند  .درست است که دانش آموز خود در مسیر آموزش و تربیت در حرکت
است ولی نقش هدایتی معلّم در هر حوزه و مقوله ای بسیار پررنگ است  .به این تعبیر هرگز دانش آموزان از معلّم بی نیاز نیستند .
و البتّه واضح است،برخالف آن چه به نظرمی رسد  ،زحمت معلّمین در این روش  ،بسیار بیشتر از حالتی است که خود متکلّم وحده
هستند  .هم باید پیشرفت دانش آموزان را به صورت تک به تک رصد کنند و هم باید برای مرحله ی بعدی هرکدام  ،برنامه داشته باشند.
 12ـ آیا تفاوت سیاق آموزش در پایه ششم  ،طرّاحی مدرسه را دچار مشکل نکرده است ؟

* پاسخ  :طبیعتا خیر  ،تفاوتی در سیاق آموزش در پایه ششم ابتدایی باسایر پایه ها در این شیوه آموزشی نیست  .البته با توجّه به
سن و نیازهای متربیان در مقاطع مختلف  ،مربیان برخوردهای متفاوتی را از خود نشان می دهند ولی اصول و مبانی شیوه در پایه های
مختلف تفاوتی ندارند .
ولی اگر منظور سبک جدید کتاب ها و مفاهیم درسی پایه ی ششم است باید گفت  ،اتّفاقاً این نوع نگاه و نگارش کتابهای جدید
ششم  ،به مراتب با روش میزان  ،نزیک تر و هماهنگ تر است .
 13ـ این روش تا کجا و چه مقطعی قابل اجرا است ؟

* پاسخ  :این روش در راستای ایجاد شناخت و خودکفایی متربیان طراحی شده و طبیعتا انتهایی برایش مفروض نیست  .مدارس در
حد توان خود چنانچه بتوانند مربّیان مناسب این روش را برای تمامی پایه ها و مقاطع در نظر گرفته و شرایط الزم را مهیّا سازند در تمامی
پایه ها و تمامی مقاطع قابل اجرا است .
میزان  ،بسته ی کامل آموزشی ـ پرورشی خود را برای دبستان تدوین و قابل تعمیم کرده است و ان شا اهلل در سال های آتی ،
بسته ها ی دبیرستانی ( دوره اوّل و دوّم ) آن را نیز آماده خواهد نمود .
 14ـ دانش آموزان ضعیف و یا دچار اختالالت رفتاری در این شیوه چگونه پشتیبانی می شوند ؟

* پاسخ  :ضعف آموزشی در دانش آموزان علل مختلفی دارد که هر یک را باید بنا به مورد بررسی نمود و طبیعی است که یک
نسخه واحد نمی توان برای همه پیشنهاد داد  .یکی از قابلیت هایی که در این شیوه نه تنها در سطح شعار بلکه در مرحله عمل بروز کرده
است تقید به اصل «مالحظه اختالفات فردی» است  .این اصل مربّی را ملزم می کند که هر دانش آموز را نه در مقایسه با دیگران بلکه در
مقایسه با شرایط و توانایی های خودش ببیند و سعی نماید او را در حد توان خودش شکوفا سازد  .از آنجایی که هر دانش آموز شرایط
ویژه ای دارد الزم است معلّم برای یکایک ایشان برنامه ریزی مجزایی داشته باشد  .در این شیوه معلّم یک کالس nنفره ندارد بلکه n
کالس یک نفره دارد .
با این مقدمه روشن می شود که دانش آموزانی که ضعف آموزشی یا اختالالت رفتاری دارند را بر مبنای شرایط فردیشان باید
هدایت کرد  .البته این امر در چرخه دمینگ آموزش پیش ب ینی شده است که اگر مراحل مختلف به ترتیب برای دانش آموزی اجرا شد و
پاسخ مناسب دریافت نشد  ،حتّی در مراحلی پشتیبانی کلینیکی نیز پیش بینی شده است .
 15ـ چه دانش آموزانی در روش میزان موّفق نیستند ؟

* پاسخ  :قبل از پاسخ به این سوال الزم است کلمه موفّقیت را تعریف کرد تا به تبع آن بتوان به تعریف دانش آموز موفق یا ناموفق
دست یافت  .در روش های سنتی به دانش آموزی گفته می شود موفق که الاقل نمره قبولی دروس و کارنامه اش مطابق قوانین به او اجازه
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رفتن به پایه ی باالتر را بدهد  .در سیستم آموزشی سنتی عمال مهم نیست که آیا دانش آموزی به نهایت توانش رسیده یا نه فقط مهم نمره
قبولی و کسب معیارهای عمومی است  .در سیستم آموزش سنتی امکان لحاظ کردن اختالفات فردی وجود ندارد چرا که همه با یک شاخص
واحد سنجیده می شوند .
امّا در روش میزان تعریف دیگری از دانش آموز موفّق یا ناموفّق داریم  .موّفقیت یک امر نسبی و شخصی است  .فردی در روش
میزان موفق تر است که بیشتر توانسته باشد توانایی هایش را شکوفا کند  .فارق از اینکه در پایان سال چه نمره یا درجه علمی را کسب می
کند  .چه بسیار دانش آموزانی که باالترین نمره را دریافت می کنند ولی با نهایت توانشان بسیار فاصله دارند و همچنین افراد که در حد
توانشان تالش کرده ولی موفق به کسب حد اقّل قبولی می شوند .
این نیز مهم است که موفقیت را فقط در کسب مفاهیم آموزشی و نمره ندانیم  .رشد «خالقیت» « ،مهارتهای اجتماعی ـ ارتباطی» ،
«اعتماد به نفس» « ،عزّت نفس» « ،شناخت روحی و عاطفی خود»  ،و  ...نیز در موفّقیت فرد سهمی دارند .
برخی از عوامل هم در موفقیت دانش آموزان موثرند  .یکی از مهم ترین عواملی که می تواند در موفقیت دانش آموزان در این
شیوه و البته هر شیوه ی دیگری نقش داشته باشد  ،همراهی و همدلی اولیای دانش آموزان با مدرسه و شیوه ی تربیتی آموزشی آن است .
اگر خانواده ای نتواند خود را با مدرسه هماهنگ کند قطعا در مسیر پیشرفت فرزندش اختالل ایجاد می کند و بدتر اینکه اولیای دانش
آموزان به مخالفت با مدرسه بپردازند  .لذا در این شیوه مهم است که اولیا کامال نسبت به روش آگاه شده و کار را بپذیرند .
عامل دیگر ،روحیات و مهارت های خود دانش آموز است  .دانش آموزی که علی رغم توانایی اش به گونه ای بار آمده که به
دیگران وابسته است و در امور شخصی اش بدون اینکه الزم باشد خود را نیازمند کمک دیگران می بیند  ،تا زمانی که مهارت حل مسائل
زندگی اش پیدا نکرده نمی تواند به موفقیت مطلوبی در این شیوه برسد .
 16ـ در این شیوه  ،دانش آموزان چه زمانی نظم و ترتیب را می آموزند ؟

* پاسخ  :نظم و ترتیب از جمله واژگان مهمی است که در «تربیت رفتار گرا و سنتی» به گونه ای و در «تربیت شناختی» به گونه ای
متفاوت تعبیر می شود  .در دیدگاه تربیتی رفتار گرا  ،هر چه دانش آموز ا طاعت پذیر تر  ،آرام تر  ،خط کشی شده تر و حرف گوش کن
تر و بی دردسر تر باشد  ،با تربیت تر است  .اگر کودکی سر کالس بنشیند و حرف نزند و به دیگران هم کاری نداشته باشد کودک با
نظمی است  .از آن کودک بانظم تر کسی است که عالوه بر موارد قبلی دست به سینه و بی حرکت تر نشسته باشد  .هر چه معلّم و
بزرگترهایش به او گفتند  ،بدون ذرّه ای تردید و بدون درنگ پس از گفتن کلمه ی «چشم» ،آنرا به انجام برساند  .چنین کودکی در تربیت
رفتارگرا نور علی نور است  .طبیعی است که در تربیت رفتار گرا این نیازها و شرایط متربی نیسنتد که چارچوب نظم و ترتیب را برایش
مشخص میکنند بلکه شاخص عرف و نظر مربّی ( و بعضاً راحتی و آسانی مدیران  ،مربّیان و والدین) است  .در دیدگاه رفتار گرا هر چه
مربّی خشک تر و سخت گیر تر باشد دانش آموزان هم منظّم تر خواهند شد  .این همه فشار و سختی که بر دانش آموازن در روش سنتی
وارد می شود که سبب فراری بودن دانش آموزان از مدرسه است  ،ناشی از همین دیدگاه است .
ولی در روش میزان چند اصل وجود دارند که تعریف نظم را نیز شکل می دهند « .اصل مالحظه تفاوت های فردی»  « ،اصل آزادی
عمل حداکثری» « ،اصل مسئولیت پذیری» و  ...به ما می گویند ن ظمی که از دانش آموز انتظار داریم باید به اندازه توان او باشد و به گونه ای
برنامه ریزی شود که او خود به لزوم داشتن آن نظم پی برده و به آن التزام پیدا کند  .به عبارت دیگر متربّیان در این روش ( به صورت
ظاهر) دیرتر منظّم می شوند  ،امّا نظم و انضباط و احترام به بزرگترها و احترام به قوانین و  ...در آن ها پایدارتر و ماندگار تر می شود .
آری  ،با این مقدمه باید ادّعا کرد متربیان از نخستین گام های حضور در این شیوه  ،نظم و ترتیب را می آموزند  .نظم یعنی اینکه
دانش آموز بداند مسئول امور خودش است و به نقطه ای برسد که برای خودش برنامه ریزی کرده و برنامه اش را به خوبی به اجرا برساند.
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پاسخ به چند پرسش متداول پیرامون روش میزان
حتّی کالس اوّلی ها هم در حدّ توان خود و در امور شخصی خود به نظم فوق العاده ای می رسند که چشم های فراوانی بارها و بارها
به وجود آن اعتراف کرده اند

.6

ولی با این حال  ،هر چه سن دانش آموزان باالتر می رود  ،در روند طبیعی رشد خود به سکون و آرامش بیشتری می رسند که در
مقاطع باالتر تحصیل با بسیاری از مولفه های نظم در عرف جامعه منطبق است .
 17ـ برای اجرای روش میزان در سایر مدارس چه تمهیداتی اندیشیده و چه مراحلی طراحی شده است ؟

* پاسخ  :اجرای این شیوه در مدارسی که متقاضی آن هستند مراحلی دارد که به صورت خالصه به شرح ذیل بیان می گردد .
 آشنایی اولیه با مدارسه مخاطب و شناسایی بسترهای الزم برای اجرای طرح توسط کارشناسان روش میزان
 معرّفی اوّلیه طرح برای معلمین و مسئولین مدرسه به جهت ایجاد دید کلی نسب به روش میزان .
 برگزاری دوره تربیت مرّبی به مدّت  14جلسه  09دقیقه ای جهت آشنایی با دیدگاهها و مسائل اجرایی روش میزان .
 در اختیار قرار دادن فرمت ها و طراحی های آموزشی مطابق روش میزان در تمامی موارد درسی .
 پشتیبانی  3ساله از مدرسه مخاطب  .در صورت تقاضای مدارس تحت پوشش این شیوه  ،موسسه میزان به مدّت سه سال
کنترل کیفیت آموزش را در مدارس مخاطب به عهده می گیرد و پس از طی این مدّت مدارس به خودکفایی خواهند
رسید .
 متقاضیان جهت آشنایی بیشتر با مراحل کار می توانند با دفتر توسعه روش میزان به شماره تلفن ، 96122566499
جناب آقای علی اکبریان تماس حاصل فرمایند .
 18ـ چگونه بدون تذکّر و یادآوری  ،دانش آموزان امور شخصی خود را فراموش نمی کنند و آنها را به خوبی انجام می دهند ؟

* پاسخ  :یکی از اصولی که در این روش دیده شده « اصل درونی کردن انگیزه ها » یا « اصل مسئولیت پذیری» است  .با توجّه به این
اصل باید به گونه ای عمل شود که دانش آموزان خود را مسئول کارهای خویش ببینند و حتّی المقدور بدون نیاز به انگیزه های بیرونی مانند
تشویق و تنبیه و تذکر  ،پیگیر اموراتشان باشند .
تذکرات نابجا و یادآوری های پیاپی به کودکان خود از بزرگترین عوامل فراموش کاری و فرار از مسئولیت در آنها است .
برخالف تصور عموم که الزم است دائما موارد به کودکان گوشزد شود این امر در ایجاد حس مسئولیت پذیری ایشان اختالل ایجاد می کند .
تذکّر زیادی از دو جنبه ضرر دارد  .اوّل اینکه تذکّر گیرنده نسبت به کسی که به او زیاد تذکّر می دهد ناخواسته موضع می گیرد و
در روابط جاری اش با او به مشکل می خورد  .در ثانی تذکّرات بیهود به تذّکرگیرنده نا خودآگاه می آموزد که الزم نیست خود پیگیر
کارش باشد چرا که دیگری همواره مسائل را به او یادآوری می کند .
کودکانی که زیاد تذکّر می گیرن د  ،دچار ضعف اعتماد به نفس شده  ،به دیگران وابسته می گردند و در عدم حضور اولیایشان از
انجام ساده ترین کارها عاجز می مانند .
بسیاری اوقات تذّکراتی که به کودکان داده می شود ناشی از انتظارات نابجای بزرگترها یا قواعد غیر ضروری و محدودیتهای
بیدلیل است  .اگر نسبت به انتظاراتمان در این شیوه به جای تذکّر  ،از وضع قانون و البته اجرای دقیق آن مطابق قراری که با دانش آموزان
گذاشته می شود استفاده میگردد  .البتّه بر مبنای «اصل آزادی عمل حد اکثری»  ،این قوانین حدّاقلی هستند و صرفا در صورت لزوم وضع
می گردند  .ولی دقیق و کامل اجرا می شوند .

 )6مراجعه شود به گزارش های فراوان بازدید اولیا از کالس در آرشیو دبستان میزان  ،و نیز کتاب پیوست شماره  1روش میزان .
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پاسخ به چند پرسش متداول پیرامون روش میزان
 19ـ آیا این شیوه آموزشی فقط مربوط به دبستان است ؟

* پاسخ  :خیر  ،این شیوه در حقیقت در  5حوزه تنظیم شده و یازده اصل را در بر می گیرد که در تمامی مقاطع میتواند ساری و
جاری باشد  .البتّه طبیعی است که ظاهر اجرای کار در سنین مختلف با توجّه به نیازها و شرایط دانش آموزان تفاوت هایی داشته باشد .

7

 21ـ زیرساخت ها و پیش نیازهای الزم برای اجرای این شیوه در سایر مدارس چیست ؟

* پاسخ :
 اعتقاد قلبی مسئولین و مجریان طرح به سودمند بودن این شیوه .
 صبر و حوصله و استقامت در مشکالتی که در طول اجرای این طرح خصوصا در سال های اوّل با آن مواجه خواهند بود .
باالخره هر تغییر و تحوّلی با مقاومت و نیز مسائل پیش بینی نشده مواجه است .
 تربیت مربّیانی که بتوانند این شیوه را اجرا کنند  .ترجیحا مربیان جوان انتخاب شوند  .این شیوه در مقایسه با شیوه ی
سنتی  ،تعداد بیشتری مربّی می طلبد چرا که کار دانش آموزان نوعا انفرادی پیگیری می گردد .
 تغییرات محدودی که الزم است در فضای مدرسه و کالس اعمال شود که البته هزینه ی چندانی در بر ندارد .
که البته تحمّل این دشواری ها  ،به سود و بهره ای که از تربیت نسل آینده حاصل خواهد شد می ارزد .
 21ـ ارتباط این روش با سند تحوّل ملّی آموزش و پرورش چیست ؟

* پاسخ  :سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش به عنوان یک سند باالدستی  ،اشتراکات فراوانی در اصول و مبانی نظری با روش
میزان دارد که در جلساتی که با مسئولین شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده این موارد تبیین گردیده است  .با توّجه به اینکه سند
تحوّل آموزش و پرورش  ،همزمان با روش میزان تدوین شده است  ،در چاپ جدید کتاب روش میزان مبانی مرتبط با سند تحوّل به خوبی
بیان گشته که به زودی ارائه خواهد شد .
در یک توضیح کلّی اینکه نظرات «کارشناسان سند تحوّل» و نیز «کارشناسان روش میزان» که در مواردی هم افراد واحدی هستند،
در حوزه های تربیت و اصول وراهکارهای روش اجرایی مشترک است .
 22ـ معلّمینی که در این شیوه کار می کنند چگونه انتخاب شده و چه ویژگی هایی دارند ؟

* پاسخ  :انتخاب معلّمین در هر مدرسه بر مبنای دو مورد صورت می گیرد  ،یکی «روش مدرسه» و دیگری «منش مدرسه» .
منش و سیاستگذاری مسئولین هر مجموعه ی فرهنگی آموزشی  ،مالکی است برای انتخاب نیروهای آن مجموعه  ،که در گزینش
نیروهای مدرسه دخیل است .
ولی نیروهایی که می خواهند در روش میزان به فعّالیت بپردازند پس از عبور از مرحلهی اوّل بایددارای چندین ویژگی باشند که
از مهمترین آنها « :شادابی ،صبوری  ،قانونمندی و پذیرش قلبی این مهم است که معلّم باید هدایتگر باشد نه صرفا مدرس کالس و مجری
برنامه هایی که هیچ تفکّری در آنها نکرده است .
پس از انتخاب چند سالی را تحت نظر معلّمین باتجربه تر این شیوه به فعّالیت می پردازند و پس از مدّتی خود مسئولیت های
سنگین تری را به عهده خواهند گرفت  .به تجربه یافته ایم که ویژگی های فوق در همکاران جوان تر ظهور و بروز بیشتری دارد .

 )7جهت مطالعه بیشتر مراجعه شود به کتاب روش میزان .
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پاسخ به چند پرسش متداول پیرامون روش میزان
 23ـ آیا سطح علمی دانش آموزانی که در این شیوه تحصیل می کنند با دانش آموزانی که در سایر مدارس هستند تفاوت دارد ؟

* پاسخ  :بررسی مقایسه ای اثر بخشی استفاده از روش میزان با روش های متداول آموزشی مدارس غیر انتفاعی شهر تهران که در
قالب پژوهشی علمی و در سال  1301توسط گروه آقای دکتر بهروز نظری ( عضو هیات علمی گروه پژوهشی علوم تربیتی جهاددانشگاهی
تهران) صورت پذیرفت بیانگر اختالف مثبت معنا دار دانش آموزان این شیوه با شیوه سنتی بود  .در این پروژه علمی عالوه بر آیتم
«پیشرفت تحصیلی»  ،آیتم های « :خلّاقیت»  « ،عزت نفس» « ،پرخاشگری» « ،مهارت های اجتماعی» نیز مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج
آن بسیار قابل توجه است .
یکی از عوامل توفیق این شیوه در ارتقای سطح علمی دانش آموزان  ،یادگیری اکتشافی مطالب توسط دانش آموزان است و اینکه
دانش آموزان در این شیوه از حالت انفعالی خارج شده و کامال فعّال مباحث را می آموزند  .تا مطلبی را کامال کشف و فهم نکرده باشند
نمیتوانند از آن عبور کنند و به همین سبب ماندگاری 8مطالب آموخته شده نیز در این شیوه بسیار باالست .
 24ـ چرا در این شیوه تشویق و تنبیه جایی ندارد ؟

* پاسخ  :تشویق و تنبیه به عنوان نماد انگیزه های بیرونی  ،با اصل درونی کردن انگیزه ها که در روش میزان مفروض است در
تعارضند  .البتّه ممکن است به ندرت و به صورت موردی الزم باشد از این اهرم ها برای مقطعی کوتاه در مورد یک متربی خاص بهره برد
ولی این به هیچ وجه به عنوان یک ابزار در این شیوه مورد استفاده قرار نمی گیرند .
ا ستفاده از تشویق و تنبیه در روش میزان به مثابه استفاده از دارو با تجویز پزشک متخصص برای بیمار است که به صورت مقطعی
ممکن است به آن نیاز داشته باشد  .امّا هیچ انسان سالمی در برنامه روزمره زندگی خویش استفاده از داروهای مختلف را نمی گنجاند .
دانشآموزان به طور معمول برای پیشبرد امور شخصی خویش نیازمند تشویق و تنبیه نمی باشند .
به همین جهت است که استفاده از تشویق و تنبیه در این شیوه حداقلی بوده و هدف اصلی بارور کردن انگیزه های درونی دانش
آموزان است .
 25ـ آیا این شیوه  ،نوعی تربیت گل خانه ای نیست ؟

* پاسخ  :تربیت گل خانه ای  ،اصطالحی متداول در مجامع تربیتی است و به مدارسی اشاره دارد که دانش آموزانشان را در شرایطی
ویژه و محیطی استریل شده پرورش می دهند که ثمره آن تربیت افرادی است که با فضای واقعی جامعه فاصله دارند  .در این محیطها
معموالً مدیران برای متربّیان تص میم می گیرند  ،برای رفع مشکالت  ،بعضا صورت مسئله ها محو می شوند  ،دانش آموزان در قالب هایی
خاص شکل داده می شوند و  . ...کسانی که در این شرایط پرورش یافته اند نوعا پس از دوره تحصیالت  ،در مواجهه با اجتماع به مشکالت
جدی برخورد کرده در حل مسائل جاری زندگی شا ن به سختی می افتند  .تربیت گل خانه ای  ،تربیتی رفتار گراست که فرد را مجبور به
بروز رفتاری خاص در محیطی خاص می نماید که البته در پس این رفتار نوعا شناختی شکل نمی گیرد  .بنابراین زمانی که از این محیط
خارج می شوند و وارد محیطی دیگر می گردنند رفتارشان نیز تغییر خواهد کرد .
مولفه های تربیت گل خانه ای در تعارض جدی با اصول روش میزان است  .چرا که در روش میزان افراد می آموزند برای مسائل
جاری زندگی راه حل بیابند  .می آموزند زمانی که با مسئله ی جدیدی روبرو می شوند  ،چگونه آن را مدیریت کنند .
در روش میزان  ،دانش آمو زان از برخورد با سختی ها و مسائل جاری شان دور نمی شوند که پس از خروج از مدرسه ندانند در
شرایط جدید چه باید بکنند .
روش میزان نه تنها آفت های تربیت گل خانه ای را ندارد  ،بلکه به افراد مهارت های زندگی را می آموزد .

 )8رک  :اثر بخشی روش میزان در ماندگاری مفاهیم درسی  ،مرضیه خسروی  ،بهمن 83
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 26ـ آیا این روش  ،برگرفته از روش های غربی است ؟

* پاسخ  :روش میزان با توجّه به  11اصل 0خود قصد دارد در  5حوزه

19

که در برگیرنده ی تربیت است گام بردارد  .در این

دیدگاه تربیتی تربیت است ! که منجر به نگرشی توحیدی شده و دیدگاهی دینی و الهی را ایجاد نماید  .عنایت به این تعریف و توجه به
اصول و حوزه های وضع شده در این روش عمال استفاده از بسیاری از تجربیات غربی که دیدگاهی انسان گرایی را بدون توجه به خالق
هستی دنبال می کنند محدود می سازد  .این روش برمبنای آموزه های دینی و با توجه به نیازهای جامعه ی ایرانی شکل گرفته که سعی
دارد افرادی ماهر  ،با بینش و فعال در جامعه اسالمی پرورش دهد .
این روش برگرفته از روش های غربی نیست ولی این هم بدین معنی نیست که استفاده از هر تجربه ای که در غرب ایجاد شده ،
در این روش ممکن نباشد بلکه از تجربیاتی که در راستای تعریف تربییت روش میزان و اصول آن است بهره برداری می گردد .
 27ـ در مهارت ها هم کشفی عمل می شود ؟ آموزش نیاز نیست ؟

* پاسخ  :روش تربیتی خوب باید بتواند سه حیطه را به صورت همزمان پوشش دهد  .دانش ها  ،نگرش ها  ،مهارت ها
«دانش» واژه ای است با بار معنایی گسترده که در معنای عام خود بر دانایی و علم و معرفت و در عرف بر علم یا واجد بودن علوم
مختلف داللت می کند .
طی طریق و حرکت در هر جاده ای نیازمند مرکب مخصوص و متناسب با آن راه است  .دانش و علوم مختلف که میراث ارزشمند
تالشهای پیشینیان است  ،مرکبی است راهوار که می تواند انسان را در رسیدن به هدف اصلی تربیت یاری کند و فردوسی  ،شاعر شیرین
زبان پارسی چه خوش گفت که :
توانا بود هر که دانا بود

ز دانش دل پیر برنا بود

دانستن یک ارزش است  ،یک فضیلت است  ،حتّی کسب دانش یک مهارت الزم و ضروری است  .دانستن و نداستن  ،افراد را از
هم تمیز می دهد  .اثبات این ادعا نیازمند ارائه ی آمار عل می و تحقیقات پیچیده نیست بلکه هر وجدان بیداری  ،پاسخ روشن و واحدی به
این سوال خداوند تبارک و تعالی می دهد که فرمود  « :آیا آنان که می دانند با آنان که نمی دانند برابرند11؟»
دانش مانند بذری است که چنانچه در زمین حاصلخیر فطرت فرد کاشته شده و در فرایند تربیتی مناسبی روی آن کار شود  ،به
خوبی رشد کرده و تبدیل به درخت « نگرش » خواهد شد .
«نگرش» اگر ایجاد شود  ،ضامن استمرار حرکت و جهت گیری صحیح رفتاری فرد خواهد بود و او را دارای تحلیل و مهارت حل
مسائل پیش رو خواهد نمود  .رفتار و کردار مردم در حقیقت میوه های درخت «نگرش» آنهاست  .رسالت تربیت این نیست که صرفاً رفتار
افراد را تغییر دهد  ،چرا که تغییر رفتار بدون تغییر نگرش صرفاً تقلید کورکورانه و بدون فکر است که با انسانیت انسان به عنوان موجودی
متفکّر در تناقض است  .اسالم عزیز نیز بر اهمیّت تفکّر بسیار تاکید دارد تا آن جا که در قرآن شریف بارها و بارها بر تعقّل و تدبّر تاکید16
نموده است .
«دانستن» یکی از شروط الزم «توانستن» است و چنانچه دانش فرد تبلور درستی بیابد  ،برای او سودمند خواهد بود  .پس انسان در
ابتدا باید با علوم و دانش های مورد نیاز خود آشنا شود و سپس در تعاطی آن با مهارت ها و سالیق و عالیق خویش  ،به نگرشی برسد که
برایش تصمیم ساز باشد  .در ادامه مسیر  ،این نگرش باید تولید «مهارت» های جدید کند تا بتواند مسائل پیش روی خود را حل نماید .
با این مقدّمه می توان نتیجه گرفت یکی از زمینه های مفید در ایجاد «مهارت» وجود «دانش» است که می تواند ایجاد مهارتهای الزم
را تسهیل نماید « .دانش» قابل کشف است که خود به نوعی مقدمه ی واجد شدن «مهارت» های الزم در فرد است  .زمانی که بستر سازی الزم
« :9اصل یادگیری اکتشافی»«،اصل آزادی عمل حداکثری»«،اصل توجّه به تفاوتهای فردی»«،اصل کارگروهی»«،اصل شادابی و نشاط»«،اصل عزّت فردی»«،اصل درونی کردن انگیزه ها (مسئولیت پذیری)»«،اصل تقیّدبه
ارزشهای دینی و انقالبی و التزام به مناسک مذهبی»«،اصل خالقیت»«،اصل کشف استعدادهای نهفته»«،اصل هویّت ملّی» .
« :10حوزه ی آموزش علوم»«،حوزه ی اجتماعی-ارتباطی»«،حوزه ی عاطفی»«،حوزه ی اخالقی-معنوی»«،حوزه ی بدنی و بهداشتی»
 ":11هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ"(زمر )9
( :12البقره  )44/و ( البقرة )67/و ( آل عمران )76/و ( هود )61/و ...
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در زمینه ی «دانش و نگرش» ایجاد شد دیگر آموزش مهارت ها چندان دشوار نیست  .یا هر مرتبی بر مبنای استعدادهای خویش و به دنبال
نگرشی که کسب کرده مهارتی را الزم تشخیص می دهد و خود را درگیر آن می سازد و آنقدر با آن دست و پنجه نرم می کند که ورزیده
می گردد  .و البته در این راه یاری و همراهی مربیّان نیز گزینه ای است که می تواند از آن بهره مند گردد .
مثال وقتی که متربی «دانش» خواندن را کشف کرد به این «نگرش» رسید که از این راه می تواند برقراری ارتباط کند  ،این نیاز را
در خود می بیند که بنویسد تا دیگران بخوانند  .حال که بخشی از نوشتن «مهارت» درست و زیبا نوشتن است او با آن درگیر می شود  ،ابتدا
قواعد و قوانین خط زیبای تحریری را کشف می کند و سپس با تالش و تمرین و استفاده از راهنمایی مربّی نویسنده ای ماهر می شود  .این
که در این مرحله حتّی مربّی دست متربی اش را بگیرد تا او نحوه ی درست گرفتن مداد را لمس و تجربه کند و یا به او الگوهای تمرینی
فراوانی دهد که متربّی ا ش را در این زمینه ماهرتر سازد هیچ تعارض و تناقضی با روش میزان ندارد  ،چرا که راه تقویت مهارت ها تمرین
است و گاهی اوقات تمرین صحیح بدون نظارت و راهنمایی دقیق یک مربّی امکان پذیر نیست .
بد نیست در این جا اشاره ای هم به مورد دیگری که مربّی می تواند در آموزش آن مستقیما عمل کند اشاره شود  .قواعد
قراردادی در مسائل آموزشی خیلی اوقات الزم نیست توسط دانش آموز کشف شود  .مثال وقتی که مفهوم جمع توسط دانش آموز کشف
شد  ،مربّی می تواند عالمت« »+را که یک نماد قراردادی است به او بیاموزد و یا اینکه به دانش آموزان بگوید ریاضی را از چپ به راست و
فارسی را از راست به چپ بنویسید .
 28ـ حدیث نبوی « سبع سنین» 13چگونه با این روش و آزادی عمل سازگار است ؟

* پاسخ  :کارشناسان تربیت دینی پیرامون تفسیر این حدیث شریف  ،دو دسته نظر ارائه نموده اند که به اختصار این گونه بیان
می شود :
 دسته ی اوّل  :منظور از سبع سنین  ،هفت سال تقویمی است  .یعنی کودک تا هفت سالگی باید آزاد باشد که هر کاری می
خواهدانجام دهد  ،از هفت تا چهارده سالگی باید مطیع باشد و فرمان بر و از چهارده تا بیست و یک سالگی به عنوان مشاور ،
نظراتش را پذیرا باشید .
 دسته دوّم  :منظور سن تقویمی بوده  ،یعنی تا زمانی که کودک به حد تمیز و آمادگی آموزش نرسیده باید آزاد باشد  ،پس از آن
که این آمادگی در او ایجاد شد مورد تعلیم قرار گیرد  ،و وقتی به حدی از درک و فهم رسید که می توانست امور را تحلیل کند در
امور جاری مورد مشورت قرار گیرد .
آنچه در هر دو دیدگاه مشترک است این است که کودکان در برهه ای باید آزاد باشند و سپس مورد تعلیم قرار گیرند .
موردسوال این جاست که حال این تعلیم و آموزش چگونه در آزادی امکان پذیر است و یا اساسا آیا می شود «آزادی» را با کلمه ی
«عبد» جمع کرد یا خیر ؟
در این دیدگاه قرار است متربیان تربیت شوند و به بسیاری از قواعد و قوانین مقید گردند و در حقیقت «عبد» گردند ولی این
عبودیت عمال به جز آزادی امکان پذیر نیست  .همانگونه که خداوند متعال نیز در مقابل عباد خویش به آنها آزادی داده تا تعقل کنند و
با نگرش کامل راه صحیح را برگزینند  .خداوند حتی در انتخاب دین اکراه 14و اجباری قائل نیست چرا که اوست که خود سازنده نظام
هستی و خالق انسان است و می داند که هر فطرت خداجویی در کمال تعقل و آزادی اسالم را انتخاب خواهد کرد .

 :13الولد سید سبع سنین و عبد سبع سنین و وزیر سبع سنین و...
فرزند و بچه  ،تا 6سالگی آقا و سرور است و 6سال بعدی عبد و بنده و 6سال بعدی وزیر است.
وسائل الشیعه ج20ص467
 :14ال اکراه فی الدین  ...بقره 267
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آری به راستی هدایت فطرت خداجوی ان سان به جز تقویت تعقل ممکن است ؟ قطعا نه و اگر ساده اندیشانه به این فکر باشیم که
صرفا باید رفتار فرد را تغییر دهیم نتیجه ای جز شکست در تربیت را تجربه نخواهیم کرد  .اگر کودکان از هم اکنون نیاموزند که در
امور خویش و در انتخاب راه خویش (درحد فهمشان نه ورای آن) تعقل کنند در آینده قادر به این کار هستند .
کودکان از کودکی باید تفکر و تعقل و انتخاب را به تدریج بیاموزند تا بتوانند در برزگی مشاور خوبی باشند  .و چه زیبا فرمود نبی
مکرم اسالم ص که آن چه در کودکی آموخته شود در بزرگی می ماند .15
عقل به عنوان قوه ممیز انسان از سایر حیوانات و موجب برتری او بر بسیاری از موجودات هستی خود به عنوان موضوعی مستقل
قابل بررسی بوده که مطالعه آن کارکردها و بعضی از مسایل مربوط به آن از دید قرآن ،یکی از اهداف نگارش این رساله میباشد.
همچنین خضوع و فروتنی انسان در برابر یک قدرت برتر تا سر حد پرستش ،به عنوان یک پدیده اجتماعی و مظاهر مختلف آن
همواره مورد بحث بوده و موارد مجاز و ممنوع آن در اظهار نظرها مطرح گشته است .این موضوع در جای جای قرآن مورد اشاره و
تصریح قرار گرفته و آشنایی با آن به حکم ضرورت ،مورد نظر میباشد .عقل به اقتضای ماهیت خود ،متقاضی ریزبینی ،کاوش ،برهان
طلبی و تفکر بوده و خضوع و عبودیت در ذات خود خواستار تسلیم و پذیرش بی چون و چرا است .در منطق قرآن عقل نیرویی است
که به وسیله آن انسان خالق خود و جهان را شناخته و کمال خود را در کرنش در برابر او مییابد و همو را وامی دارد تا او را عبادت و
پرستش کند و بر این اساس بین تعقل و تعبد نه تنها هیچ گونه تعارض و تنافی وجود ندارد که این دو مقوله به عنوان دو نیاز غیر قابل
انکار انسان الزم و ملزوم یکدیگر نیز میباشند و هر یک از این دو نیمی از سیر صعودی او را تشکیل میدهد .تعقل نیمه آغازین این
راه و تعبد نیمه انتهایی آن را.
تعقل جز در آ زادی پرورش نمیابد  ،همانگونه که یک دانه ی گندم برای شکوفایی نیازمند بستر مناسب است  .همان سان که
نمیتوانیم انتظار داشته باشیم در شوره زار دانه ای بارور پرورش دهیم نباید انتظار داشته باشیم در قالب های خشک و محدود و در
فضایی غیر قابل انعطاف افرادی فهیم پرورش یابند  .اساسا تعبد درختی است که در زمین آزادی می روید  .چرا که خالق هستی این
گونه خواسته است .
منطق قرآن ،این است که انسان ها با درک عمیق و تأمّل کافی ،قول احسن (بهترین سخن) را برگزینند و چنین کسانی از بشارت
الهی برخوردارند « :مژده ده بندگان مرا :آنان که سخنان را می شنوند و از بهترین آنها پیروی می کنند ،آنان اند که خداوند ،هدایتشان
کرده است و آنان صاحبان خردند.
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این آیه می فهماند که انسانِ رشد یافته ،هرگز هیچ سخنی را قبل از بررسی و تدّبر نمی پذیرد و نیز آن را نفی نمی کند؛ بلکه به
انگیزه یافتن حق ،به شناخت و بررسی نظریات و اقوال ،روی می آورد.
حال با این مقدمه می توان استنباط کرد که مقطعی از دوران زندگی فرد به آموزش تعبد اختصاص دارد که این آموزش باید در
محیطی آزاد 17صورت گیرد تا ایجاد نگرش کرده و ماندگار باشد .
 29ـ اولیا چگونه از اوضاع فرزند خود با خبر می شوند ؟

* پاسخ  :لزوم ایجاد ساختاری که امکان اطالع رسانی کامل از وضعیت فرزندان به اولیشان را ایجاد کند مشهود است  .خصوصاً در
شیوه ای نوین مانند «روش میزان» در مواردی با ساختار ذهنی اولیا تفاوت هایی دارد این امر ضروری تر به نظر می رسد  .در همین راستا
مبادی مختلفی جهت ارتباط اولیا با مدرسه و ایجاد هماهنگی و اطالع رسانی پیش ببینی شده است که در ذیل به آن ها اشاره می گردد :

 :16العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر
 :17سوره زمر ،آیه .16
 :16در این دیدگاه تربیتی  ،هرگز« قائل به آزادی بی حد و حصر» نیستیم و با توجه به آسیب پذیری کودکان در برهه های مختلف سنی در حد توان به ایشان «آزادی عمل حداکثری» داده می شود  .مربی در این روش
استفاده از ابزار و مواردی که را که شرع و دین آنها را نهی کرده  ،مجاز نمیداند .
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 جلسات کالسی اولیا  :هر ماه یک جلسه که به بیان اوضاع کلی کالس و مسائل آموزشی و تربیتی مدرسه پرداخته می
شود.
 جلسات پرسش و پاسخ  :تعدادی از اولیا که در موضوعی واحد نیازمند کسب اطالع هستند  ،با هماهنگی قبلی با معلمین و
کارشناسان مدرسه به طرح سوال و دریافت پاسخ می پردازند .
 جلسات مالقات حضوری با مربی  :هر ولی می تواند با هماهنگی قبلی با مربی فرزندش به صورت اختصاصی گفتگو کرده
و از وضعیت دانش آموز مطلع گردد و در عین راهکارهای مورد نیاز را ایشان بگیرد .
 سایت و نشریه مدرسه  :که به عنوان سامانه های اطالع رسانی مدرسه تا حد زیادی اخبار و مسائل و دیدگاههای مدرسه
را منتقل می کنند.
 حضور اولیا در کالس  :طرحی ویژه ی این مدرسه است که در آن اولیا مجازند با هماهنگی قبلی  ،یک روز کامل را در
کنار فرزندشان در مدرسه سپری نمایند و در جریان پیشرفت های او از نزدیک قرار گیرند .
 کارنماهای دانش آموزان  :در  4نوبت کارنمای توصیفی خدمت اولیا ارائه می گردد که گزارش کاملی از روند پیشرفت ها
و نقاط ضعف دانش آموز و نیز راهکارهای آن ها را شامل می شود .
 تماس تلفنی  :اولیا هر زمان که اراده نمایند می توانند با مربی فرزندشان تلفنی تبادل نظر نمایند .
 مکاتبات  :امکان مکاتبات اولیا و مربی در قالب دفترچه ارتباطی فراهم است .
 فعالیت های منزل  :گاهی اوقات به جهت اینکه اولیا در جریان روند پیشرفت آموزش فرزندشان قرار گیرند در حد یک
برگه فعالیت آموزشی به منزل ارسال می گردد .
... 
 31ـ رضایت اولیای مدرسه ی میزان از این روش چقدر بوده است ؟

* پاسخ  :هر مدرسه ای برای اینکه بتواند در فرایند آموزش و تربیت خود کیفت را باالببرد ناگزیر از این است که همواره با دیدی
نقادانه به بررسی فرایند های موجود در مدرسه بپردازد  .اولیای میزان هم به عنوان یکی از مخاطبین اصلی روش جایگاه ویژه ای در نظر
برنامه ریزان مدرسه دارند و نظراتشان برای مسئولین مدرسه بسیار حائز اهمیت است  .مدرسه همواره پذیرای نظرات اولیا است و حتی
یکبار در سال به صورت عمومی از تمامی اولیا می خواهد که فرایندهای مختلف مدرسه را کتبا ارزشیابی کنند و سپس نظرات اولیا به لحاظ
آماری مورد تحلیلی قرار می گیرد که در برنامه های آتی مدرسه موثر واقع شود  .نظر سنجی ها در این چند سال همواره حاکی از رضایت
باالی  89درصدی اولیا از مجموع فرایندهای مدرسه بوده است که از دید آماری بسیار مطلوب تخمین زده می شود  .به عنوان نمونه تنها به
گوشه ای از نظرات اولیا در قالب (پیشنهاد ،انتقاد،بیان وضعیت) که در پایان سال تحصیلی  06-01جمع آوری شده اشاره می گردد .
جدول ذیل تعداد و نوع نظرات و توضیحات والدین در مورد بندهای 11گانه از پرسشنامه در صفحه اول را که به آنها امتیازات کم دادهاند را نشان
میدهد .از بین والدین  1.21درصدشان( 45نفر) دلیل خود را برای امتیازات کم بیان کردند که «نامطلوب بودن فضای فیزیکی از لحاظ نورگیری و
فضا» با  3123درصد« ،عدم اطالع و مشارکت ندادن اولیا در امور مدرسه» با  1124درصد و «عدم اقدام مناسب براس سرویسهای بهداشتی» با 129
درصد به ترتیب سه دلیل اول والدین با بیشترین فراوانی بودند.
تعداد

درصد

وضعیت مدرسه مطلوب است.

28

33.3

استفاده از روانشناسان برای حل مشکل فرزند

4

4.8

عدم وجود امکانات آموزشی برای کار عملی

3

3.6

عدم شرکت دادن در جشنها و برگزاری اعیاد بزرگ

2

2.4

تکالیف مدرسه بیشتر شود.

2

2.4

فضاهای ورزشی مناسبتر شده است.

2

2.4

ساعات مدرسه طوالنی است.

2

2.4

اظهارنظر در مورد عملکرد مدرسه

14
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رابطه بیش از اندازه دوستانه مربیان با دانشآموزان

2

2.4

ریاضی بیشتر کار شود.

2

2.4

حس رقابت وجود ندارد.

2

2.4

عدم اطالعرسانی از انتخابات انجمن اولیا و مربیان

2

2.4

وجود کادری متکبّر در مدرسه

1

1.2

دادن صبحانه و خوراکی

1

1.2

اردوها در روزهای سرد برگزار نشود.

1

1.2

هماهنگی با معلمین هر پایه باشد بدلیل عدم فعالیت مناسب روابط عمومی

1

1.2

کیف بچهها کولی باشد(دقت در خرید)

1

1.2

شرکت نمودن در مسابقات قرآنی

1

1.2

آموزش بصورت فردی انجام شود.

1

1.2

جای خالی کار تحقیقی و پژوهش احساس میشود.

1

1.2

هنگامی که برای مالقات وقت میگیریم خیلی طول میکشد.

1

1.2

آموزش در تضاد با خالقیت است چرا که پاسخها کلمه به کلمه تطبیق داده میشود.

1

1.2

در گروهها نظارت بیشتر شود تا اعتماد بنفس حفظ شود.

1

1.2

بعد از نماز احکام مناسب ارائه شود.

1

1.2

دفترچهای جهت جمعآوری مبالغ اردوی جهادی درنظر گرفته شود.

1

1.2

84

100

کل

جدول ذیل نظرات والدینی( 1924درصد) که در مورد عملکرد مدرسه اظهار کردند را نشان میدهد .از بین والدین  3323درصدشان( .9نفر) از
وضعیت مدرسه ابراز رضایت کردند 925 .درصدشان نامطلوب بودن فضای فیزیکی از لحاظ نورگیری و فضا و  529درصدشان استفاده از
روانشناسان برای حل مشکل فرزند را توصیه نمودند .سه مورد فوق بیشترین فراوانی را دربین نظرات والدین در مورد عملکرد مدرسه به خود
اختصاص دادهاند.
تعداد

درصد

صمیمیت دانشآموزان با مربیان و احساس آرامش

56

13.4

فعالیت مذهبی مدرسه

55

13.2

محیط مناسب از لحاظ رفتاری و اخالقی -مذهبی

43

10.3

وجود معلمان دلسوز ،خوش اخالق و جوان

39

9.4

روش تدریس خوب و آموزش صحیح

27

6.5

توجه به پرورش بچهها در کنار آموزش آنها

20

5

آزادی عمل در مسائل ،عدم تذکر و اجبار بچهها(فضای آزاد فکری)

16

3.8

محیط شاد و بودن استرس برای بچهها

14

3.4

استفاده از روشهای نوین آموزشی و تربیتی

14

3.4

باالبردن اعتمادبنفس در بچهها

13

3.1

آموزش استقالل و کسب مهارت در کارها و ایجاد عالقه به مدرسه

12

2.9

برنامههای دسته جمعی(مشارکت گروهی)

12

2.9

وجود آقای رحمانزاده

11

2.6

ایجاد انگیزه و خالقیت در خصوص مسائل درسی

10

2.4

احترام به بچهها

9

2.2

ایجاد عالقمند در بچهها به پژوهش

7

1.7

سادگی و عدم تشریفات

6

1.4

محوریت بچهها

6

1.4

آموزش نظم و انضباط

5

1.2

پرورش خودشکوفایی و نقدپذیری

5

1.2

ایجاد انگیزه رقابت سالم

4

1.0

دقیق و نکته بینی مربیان

4

1.0

والیتمداری مسئولین مدرسه

3

.7

عدم استفاده از مربیان زن

3

.7

یکدست بودن اعضا و خانوادهها از لحاظ مذهبی

3

.7

مزيتهاي مدرسه

15
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قاطعیت مسئولین مدرسه در اجرای نظرات خود

3

.7

روش اکتشافی در مدرسه

3

.7

روش آموزش غیرمستقیم و کیفی

3

.7

اهمیت به خودگرایی

2

.5

عدم تبعیض بین بچهها

1

.2

یکنواختی در تربیت بچهها

1

.2

هماهنگی فعالیت مذهبی با نظرات خانواده

1

.2

آموزش مهارتهای گوناگون

1

.2

متعهد بودن مدرسه

1

.2

داشتن فعالیت فوقبرنامه

1

.2

هماهنگی معلمان و بچهها

1

.2

برنامه هفتگی عملکرد مثبت داشته است.

1

.2

1

.2

تفهیم عالی مباحث ریاضی و ادبیات
کل

417

100

 31ـ آیا بهتر نیست در سالهای اوّل دبستان  ،معلمین کمتر و یا حتی یکی باشند ؟

* پاسخ  :خیر  ،بهره مندی از توانایی های مختلف و سالیق گوناگون نیاز دانش آموزان است و از این منظر تفاوتی بین دانش آموز
کالس اوّلی با کالس پنجمی نیست  .البته اگر دیدگاه معلّم محور یا همان روش سنتی مدّنظر باشد در آن صورت بهتر است که بچه ها با
یک مربّی سر و کار داشته باشند چون در آن روش قرار نیست دانش آموزی خارج از سلیقه ی مربّی اش عمل کند ولی در روشی دانش
آموز محور و فعال مانند روش میزان که قرار است هر کسی برمبنای توانایی های خویش رشد کند ،اتفاقا تک معلمی بهره ی کار را پایین
آورده و ناخودآگاه بسیاری از سالیق و عالیق دانش آموزان نادیده انگاشته خواهد شد.
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