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  اريزسپاسگ
  

همسرم كارلين ياد كنم كـه از آغـاز تـا    هاي  كمكاز  خواهم مي پيش از هر چيز
طرح  اها، عنوان و حت دقيق، پرسشگري ريستاام كرد. ويرا پايان اين پروژه ياري

  جلد كتاب را مديون او هستم.
جايي كه براي تمام كردن اين پـروژه عجلـه داشـتم، وقتـي در كانـادا       از آن

روز را  تقريبـاً سـه  و  ندتاپم خراب شد، سه تن از همكاران پا پيش گذاشـت  لپ
ت دونيهـي  1الـين گلينـاس   هاي من كردند. صرف تايپ دستنوشته و دايـن  2، پـ ،

كردنـد، پيشـنهادات ارزشـمندي ارائـه      تايـپ مـي   همچنان، 3ر نورتراپي كورمي
  هاي مثبت بسياري به ما دادند.بازخوردكردند و 

ـــ كـه    در نيـواورلين  يكي از مربيـان ارشـد مؤسسـه    ــ 4گومري از اَل مونته
تشكر ويـژه   چارچوب اين كتاب را فراهم ساخت ،پرسش بسيار مهم او از من

ايـن   ،پرسند مي منآن سؤال، كه با آن بسيار آشنا هستم و معلمان مدام از  دارم.
                                                      
1. Ellen Gelinas 

2. Pat Donihee 

3. Diane Cormier Northrup 

4. Al Montegomery 
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هاي شـما در كـالس درس    وقتي كه من در حال اجرا و بكارگيري ايده«است: 
خطاب به او   »كار كنم؟ ريزند چه آموزاني كه كالسم را به هم مي هستم، با دانش

  »اَل، سراسر اين كتاب پاسخ آن سؤال است.« گويم: مي
هـاي طـوالني    ياد كنم كه سـاعت  2و پم دنبرگ 1از خانم ليندا هارشمن بايد

هـا بـه    كننـد. كـار آن   اين كتاب را فـراهم انتشار مقدمات چاپ و كار كردند تا 
  سادگي قابل ديدن نيست ولي باورم كنيد كه تالششان همواره حضور دارد.

مـان، يـاد    سسة، مربي ارشد مؤ3هاي برد گرين خواهم از فعاليت همچنين مي
اي داده است و در فرايند تبديل شـدن   كنم. بِرَد به مدارس زيادي مشاورة حرفه

  ها كمك كرده است. به مدرسة كيفي به آن
و همچنين تمام اعضاي مؤسسة خودم تأثر  ،با قلبي آكنده از اندوه  در پايان،

 4پالمـاتير  ويليام گلسر را به خاطر مرگ ناگهاني يكي از بهترين حاميانمان، لري
وپنج سال همواره از كـار كـردن بـا لـري لـذت       كنم. من بيش از بيست ابراز مي

رو بسـيار   ام. او منبع عظيمي از تشويق و دلگرمي بـود. بـويژه مـن از ايـن     برده
 اسـتاد . كارهاي او بـه عنـوان   بنويسمخواستم اين كتاب را با او  غمگينم كه مي

تأثير قـرار   هاي بسياري را تحت زندگي مشاوره در دانشگاه سانفرانسيسكورشتة 
و فرزنـدانش   5ز صميم قلب به همسرش انديراجايش خالي است. اداده است. 

  .گوييم ميتسليت 
                                                      
1. Linda Harshman 

2. Pam Danberg 

3. Brad Greene 

4. Larry Palmatier 

5. Iindira 



  
  
  
  
  

  مقدمه 
  

حضور كنترل بيروني در زندگي و   بيش از سي سال است كه دكتر گلسر دربارة
توانـد بـه    او ديگـر نمـي   كني فكر مي. درست وقتي كه قلم زده استمدارس ما 

هـر   تـازة . در كتاب كند تري بيفزايد، اين كار را مي هاي سابقش چيز بيش كتاب
دهد كه چطور به سادگي شكسـت   او نشان مي تواند موفق شود مي زيآمو دانش

 اي كه به گونه ،آموز را پر كنيم ، و شكاف يادگيري دانشدور كردهرا از مدارس 
  آموزان به خوبي ياد بگيرند. همة دانش
دانيم فشار زيـادي از سـوي گـروه     تر ما كه در مدارس اشتغال داريم، مي بيش

همراهي تنها هدفشان آموزان هست كه دروس را نياموزند و  همساالن روي دانش
در هـا را   آمـوزان درس  تر دانـش  دانيم كه بيش همچنين مي .ردن با ديگران استك

مدارس به خوبي گواه ايـن  دهي  گيرند. نظام نمره ياد نمي حد شايستگي و كفايت
هـايي   آورنـد و آن  آموزاني كه نمرة عالي مي واقعيت است. اگر فقط به تعداد دانش

تـر از   يابيم كـه كـم   ميگيرند توجه كنيم، احتماالً در ميكه نمرة متوسط يا ضعيف 
  گيرند. ياد مي آموزان در سطح شايستگي و قابليت كلي پنجاه درصد دانش

ي ارائـه  عمل و پيشنهاداترا مطرح نموده ت پيچيده ويليام گلسر اين مشكال
 غييـرات آمـوزان و همچنـين معلمـان ت    تواند در زندگي دانـش  كرده است كه مي
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زور و اجبار معمول خود مـا  و بدون  هاو به شيوة هوشمندان معناداري ايجاد كند.
خواند تا روال و شـيوة كنـوني خـود را تغييـر دهـيم و از آنچـه        را به چالش مي

اگـر بـه واقـع در پـي      دست برداريم.است،  بودهدانيم مؤثر و مفيد ن ودمان ميخ
و  باشـند پـذير   آموزان مسئوليت خواهيم دانش دستاوردهاي شگرفي هستيم و مي
ها و نظرات گلسر فرصت بدهيم خـودش را   بخواهند كه ياد بگيرند، بايد به ايده

زماني كه سرپرست مدارس ام.  در عمل نشان دهد. من چنين كاري را انجام داده
آموزان دو  سيتي بودم، مشاهده كردم كه با بكارگيري نظرات گلسر دانش جانسون

آموزان  تر دانش كنند و بيش يا سه سال باالتر از سطح تحصيلي خود پيشرفت مي
رسند و همزمان با پيشرفت تحصيلي  به سطح شايستگي و قابليت بسيار عالي مي

  ه و مشكالت انضباطي نيز كاهش يافت.خوب، ميزان غيبت از مدرس
خواهنـد شـاهد    كنند و كساني كه مي آموزان كار مي همة كساني كه با دانش

بهبودي چشمگير وضعيت مدارس باشـند و كسـاني كـه بـه معلمـان آمـوزش       
قـدرت و   بـه خـودي خـود    داشتن دانـشِ  دهند، بايد اين كتاب را بخوانند. مي

آورد. فنون  فاده از دانش، قدرت و توان ميشود، بلكه است توانايي محسوب نمي
ترديـد مدرسـة شـما را بـه يـك       هايي كه در اين كتاب آمده است، بي و مهارت

آمـوزان نيـز    كند. عالوه بر آن دانش كننده و كامياب تبديل مي آموزشگاه مراقبت
پـذير   ايـد تـا مسـئوليت    ها كمك كـرده  ايد و به آن براي تغييراتي كه ايجاد كرده

 ،يـاد بگيرنـد  و كفايـت  شايستگي پيشرفته سطوح ايد تا در  و اجازه داده ،شوند
  .سپاسگزارتان خواهند بود

  دكتر آلبرت مامري
  رئيس بازنگري براي مدارس بهتر و

  در نيويورك يسرپرست سابق مدارس جانسون سيت



  
  
  
  
  

  گفتار پيش
  
پـرورش   و آمـوزش  ةدر زمينـ  ي كـه بعد از چهار كتاب كنجكاو باشيد بدانيدشايد 
اين اسـت  . دليل اصلي نويسم مي در اين باره جديديكتاب  دوباره چراام  نوشته

چـارچوب   سـرانجام  1998در سـال   1انتخـاب تئـوري  كه پس از انتشار كتاب 
دهـم   براي تمام كارهايي كه در قلمروهاي گونـاگون انجـام مـي   را  نظري خود

تئـوري   مشاوره بـا هاي  ، كتابتئوري انتخابكردم. پس از انتشار كتاب  تكميل
كتابي ضروري براي زنان مجرد  ،گويند؟ به آن عشق مي چيست كه آن ،انتخاب

بـا  ازدواج  معمـاي با هم بودن و با هـم مانـدن: حـلِ    ( بدون شكست ازدواجو 
  را نوشتم. تئوري انتخاب)

بـراي  ام: يكي به نـام   پس از چاپ نخست اين كتاب، دو كتاب ديگر نوشته
دهد چطور بـه كـارگيري تئـوري انتخـاب بـه       كه نشان مي 2انوالدين و نوجوان

كند تا رابطة بهتري با هم داشـته باشـند، و كتـاب     والدين و نوجوانان كمك مي
تواند براي سالمت رواني شما خطرنـاك   پزشكي مي هشدار، روانديگري به نام 

                                                      
مشـاوره بـا   و بدون شكست ازدواج ، تئوري انتخابهاي  انتشارات سايه سخن ترجمة كتاب .1

 همين مترجم منتشر كرده است. را از تئوري انتخاب

2. For Parents and Teens 
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اين كتاب به موضوع سالمت روان و چگونگي آموزش آن به كودكان و  .1باشد
  پردازد. زرگساالن ميب

منتشر كـرده اسـت، بـه     2سسه انتشارات هارپر كالينزمؤها را  تمام اين كتاب
ويليـام گلسـر    ةكـه مؤسسـ   گوينـد؟  چيست كه به آن عشق مي آنكتاب  غير از
. اگـر كتـاب   سسه تهيـه كنيـد  ؤتوانيد آن را از دفتر م و مي كرده است شمنتشر

هاي نامبرده  كتابمشكالتي كه در ا با مدرسه مفيد يافتيد ي موضوعحاضر را در 
ديگـر  در  تئوري انتخاببدانيد كه چگونه خواهيد ب شايد ؛سروكار داريددر باال 
  .تان قابل استفاده استزندگي شخصيهاي  زمينه

بـه   از چنـان  ،1999از دسامبر  يسركيفي گل از چهار مدرسه بازديدپس از 
آموزان به شوق آمدم كه  ي دانشكارگيري تئوري انتخاب براي موفقيت و كامياب

تواند موفق  ميآموزي  هر دانش«را بنويسم و نامش را  فكر كردم بايد اين كتاب
كه در  شاهد بودمچون  ،پذير است كنم چنين امري امكان بگذارم. فكر مي »شود

در  هـاي موجـود   اگر از ايده گلسري چنين اتفاقي رخ داده است. ةهشت مدرس
 شما مدرسه. اگر مدير كنيد ايجادكيفي  يتوانيد كالس مييد استفاده كناين كتاب 

 را ، معلمـان و كارمنـدان مدرسـه   ام هداد توضيحكه در اين كتاب گونه  آن تواندب
  .مديريت و رهبري كند، مدرسه شما يك مدرسة كيفي گلسري خواهد شد

                                                      
1. Warning: Psychiatry Can Be Hazardous To Your Mental Health 

2  . Harper Collins 



 

  
  
  
  
 

  فصل اول
  
  

بر روابط  موفق آموزش و تربيت
  است خوب استوار

  
ام در  بيان نشده هاي تجربه، در اين كتاب انديشهپنجاه سال  دحدوپس از 

مـن در   ديگـر . چهار كتاب كنم آموزش در كالس درس را مطرح مي باره
انـد.   عمـل كـرده   ها آنو به  هزاران معلم مطالعهرا  پرورش و آموزش زمينه
ــز مــن  شــاهد پيشــرفت و   ام هــا را از نزديــك بررســي كــرده كــار آنني

 بگـويم تـوانم   مـي  اين افـراد  دستاوردهاي. بر اساس ام هبود انچشمگيرش
كـه   بسـازند سـي  كالتواننـد   مـي ، كننـد  پيـروي  اين كتاب  از معلماني كه

د. باشــنو كاميــاب ، موفــق مشــكالتتمــام  بــا وجــود انآموزانشــ دانــش
خواهنـد   بسـياري سال اول پيشرفت همان در  آموزان چنين كالسي دانش
شـما  كنـوني  تـدريس   ي مـن از روش هـا  مطمئن باشيد كه روش. داشت
  .خواهند بودتر و خوشايندتر  راحت
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و  را بپـذيرد اين كتـاب  در  مطرح شده هاي ايده اي كه مدير هر مدرسه
آن تبـديل   بـراي د، كنـ  ترغيـب  هـا  آن اسـتفاده از به معلمان و كاركنان را 

كـه در   زماني. تا گام مؤثري برداشته است يسركيفي گل مدرسهمدرسه به 
 بازديـد سوم) در هرفورد تكـزاس   پايهن (آيكم هاز مدرس 2000سال بهار 

 آيكمـن آخـرين   همدرسـ در آن زمـان  . داشـتم نكرده بودم، چنين ادعايي ن
از  پيش. تا پيوسته بود يسركيفي گل هاي هرسبه گروه مداي بود كه  مدرسه

 تأسـيس  درآمـدي  وبيش كـم  كم مناطقدر  يسركيفي گل هآن، هفت مدرس
آيكمن  هاما مدرس زبان بودند. انگليسي شانآموزان تمام دانش هك شده بودند

 پانصـد درصد از  بيستاز  تر كمفقيرنشين بود كه  اي تنها مدرسه در منطقه
  .بودانگليسي  شانزبان اصلي ورود به مدرسه هنگامدر  شآموز دانش

را انگليسي آن آموزان  ، تمام دانشبازديد كردممدرسه آيكمن از وقتي 
هـاي تحصـيلي    دنـد و در امتحـان سـنجش مهـارت    كر بت مـي روان صح

 اكنـون  تكزاس در زبان انگليسي، در صدك نودم يا بـاالتر قـرار داشـتند.   
 بـاور  همـواره اسـت.   كشورموفق  ديگر مدارسهمسطح  مدرسه آيكمن

تمـام  آموزان،  زباني و مليت دانشـ  هاي قومي كه گذشته از ويژگيام  داشته
 1969در سـال  را  1ناكـامي مدارس بدون كتاب  كهپيشنهادهايم از زماني 

 هاي را بهبود بخشند. با ديدن مدرسـ  هر مدرسه وضعيتتوانند  مي ،نوشتم
توانـد   اي مـي  هـر مدرسـه   گـويم كـه   مـي اين كتاب توجه به آيكمن و با 

  .ي را در خود ايجاد كندسركيفي گل ههاي مدرس مالك

                                                      
١ . School Without Failourتمدارس بدون شكسـ ين كتاب در ايران با نام اشتباه متأسفانه ا ؛ 

  م.ـ ترجمه شده است.
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  :عبارتند ازها  اين مالك
وجـود رابطـه   اعتمـاد و احترامنـد و    الوده اصـلي هاي انساني ش هرابط .1

 د.بر در موارد استثنايي، از بين ميجز  ،مشكالت انضباطي راخوب 

يادگيري تأكيد كلي در كفايت و شايستگي بر گلسري  هاي در مدرسه .2
. وجـود نـدارد   B هيـا نمـر   كفايت و شايسـتگي د و سطح زير شو مي

 گيرد. را مي اجباري آموزشجاي  سودمند يادگيري و آموزش

كـه فراتـر از   دهند  انجام ميكار كيفي يك  ،آموزان هر سال تمام دانش .3
 است. هفدهاز  يا باالتر هفده. چنين كاري معادل نمره كفايت است

تئـوري  از  تـا  شود آموزش داده ميآموزان و كاركنان مدرسه  دانشبه  .4
اسـتفاده كننـد. پـدر و مادرهـا     در زندگي خود و در مدرسـه   انتخاب

را  تئوري انتخاب، خوانيكتابهاي  شوند با شركت در گروه مي ويقتش
 .بياموزند

و  اســتاني پيشــرفت تحصــيليهــاي  آمــوزان در آزمــون دانــش رتبــه .5
هـا   آزمـون به اهميت اين د. ياب مي بهبود ها دانشگاههاي ورودي  آزمون

 .شود در مدرسه تأكيد مي

 يمكـان درسـه را  م ئوالن اجرايـي آموزان، والدين و مس ، دانشكاركنان .6
 .دديد نخواهلذتبخش  بانشاط و

  
ــن در ــاب اي ــاب  كت ــر كت ــد ديگ ــايم مانن ــدگاهه ــاي ، دي ــهرا  مه  در زمين

. ام آورده ي جديـد مطالب. همچنين در آن ام داده گسترش پرورش و آموزش
ايـن  چـون   نوشـته بـودم   آن را اول كاش  فكر كردم، كتابهنگام نوشتن 

شصت از من  دهه وايلكه معلمان از ادهد  پاسخ مي هايي پرسش كتاب به
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وضـعيت واقعـي   دوست دارم ولـي بـا   شما را  ديدگاه« :مثل؛ پرسيدند مي
 »در عمل اجرا كنم.را  تانهاي توانم توصيه نمي« »كار كنم؟ آموزان چه دانش

تجربـه   كه برخاسـته از ام  كرده بيانجديد و مهمي را  ةدر اين كتاب نظري
  است. يعملو  مستقيم

، بـه ويـژه   يـا بخوانيـد   مرا خوانده باشيد ديگر هاي ت كتابممكن اس
 و منتشـر كـردم   1998كه نخستين بـار در سـال   را  تئوري انتخابكتاب 
را  شـما توانـد   مـي حاضر من است. كتاب  ها و باورهاي ايدهتمام  شالوده

هـاي مشـخص و    توصـيه كيفي آماده كند، زيـرا داراي  براي ايجاد كالس 
مفيـد  مشـكلي از كودكسـتان تـا دبيرسـتان     هر  براي حلكه  عملي است

از وقـوع و   شـوند  يي مـي اجرا خيلي زودكه   آنهاي  توصيه برخي. است
  .كاهند مي شما يها ينگراناز و  كنند پيشگيري ميمشكالت  گسترش
كـالس   شهـاي  اي است كه تمام كالس مدرسه ،يسركيفي گل همدرس

  حد كفايت و شايستگيدر  كم دست يكار شآموزان دانش همهند و ا كيفي
 دهنـد. در مدرسـه   انجـام مـي  ها كار كيفي  و بسياري از آندهند  انجام مي
آمـوزان در   دانـش هـاي   مشكالت انضباطي وجود ندارد، نمره سركيفي گل
كـس وارد   هشـتادم اسـت و هـر    كباالي صـد اغلب  استاني هاي امتحان

اي اسـت   هسر، مدرسكيفي گل هرد. مدرسب مي لذت ،شود اي  چنين مدرسه
درس  جــا تان در آنانكــه دوســت داريــد در آن تــدريس كنيــد و فرزنــد

 يكيفي گلسر مدرسه چهاردهدر سراسر جهان بيش از اكنون  . همبخوانند
را در  هـا  هرسـ مدايـن   فهرسـت ها ديدن كنيـد.   توانيد از آن كه مي هست
وش ايـن ر  ازتـري   بـيش  هـاي  مدرسـه  هر سال در. ام آوردهالف  پيوست
  .شود ه مياستفاد
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تغييـر دادن خودتـان    مربـوط بـه  اين كتاب  كمابيش تمام پيشنهادهاي
از كاركنان مدرسه ايـن تغييـرات را    تعدادياگر  .ديگرانتغيير نه  و است

كمك كننـد و  هم در اين فرايند  ديگرانتوانند به  در خود ايجاد كنند، مي
شـما   كارهـاي . اگر مدير مدرسه از شود مي تر آسان فرايند تغييرآن وقت 

معلمـان و   چنانچـه امـا   .خواهد شدهم  تر راحتكردن حمايت كند، كار 
 اميدوار باشيد بـا بـه  توانيد  مي باز هم ،ندشما حمايت نكنمدير مدرسه از 
كالس يـا  محيط شويد و  كارآمدتريمعلم  هاي اين كتاب كارگيري آموزه

  يد.تر كن سر نزديككيفي گل مدرسه هاي مالكرا به  تانهاي كالس
همـواره   و كاربست عملـي اسـت،  تمرين  براين كتاب تمركز چه  اگر

تئـوري   اسـاس  هاي من بر در حقيقت تمام توصيه ؛ستمبتني بر تئوري ا
عمل كـردن  تئوري اين آموختن براي بهترين راه  و معتقدم است انتخاب

كـنم بـه تمـام     كتـاب و هنگـامي كـه توصـيه مـي      پايـان آن است. در  به
كتـاب  از  هـايي  بخشبه  ،دهيد را آموزش تئوري انتخاب، تانآموزان دانش

  .كرد اشاره خواهمالزم است  آموزشكه براي  تئوري انتخاب
ـ  تئوري انتخابچون سند ر هاي من دشوار به نظر مي توصيهبرخي  ا ب
 تـان ها براي توصيه اين تنهاندارد. بنابراين نه  سازگاريمردم  رايجبرداشت 

 ،ايـد  ت با آنچـه تـاكنون در زنـدگي آموختـه    تازگي دارند بلكه ممكن اس
 مـؤثر  بـاره بسياري از شـما در   اكنون ديگر چون سوي. از سازگار نباشند
بخواهيد روش جديدي را  شايدداريد،  شكهاي قبلي خود  بودن آموخته

هـاي   ها دريچه كه اين توصيهاند  به من گفتهبسياري يد. معلمان امتحان كن
  است.گشوده به رويشان  نويني را

ــيه  ــام توص ــن   تم ــاي اي ــر  ه ــاب ب ــاس كت ــونگي احس ــما و  چگ ش
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هـا   كـه شـما و آن  اسـت  انتخـاب  يـك  اين  استوار است. تانآموزان دانش
تـرجيح   ناخشـنودي خشـنودي را بـه    واحساس خوب را به احساس بد 

مشـكلي وجـود    يآمـوز  دانـش يعني اگر براي آموزش دادن بـه  دهيد.  مي
مدرسـه   شـايد كـالس شـما و    لـي از دارد، آشكار است كه او به هـر دلي 

خودتان هـم از   زوديه ب نتوانيد مشكل را حل كنيدناخشنود است و اگر 
  كالس و مدرسه ناخشنود خواهيد شد.

 يا افراد مهـم  تان است. اگر خانواده گونه  از مدرسه نيز همين در خارج
ظـار  چه انتپسنديد يا بهتر از آن ميرفتار كنند كه شما  اي زندگيتان به گونه

  .گاه شما خشنود خواهيد بود آنرفتار كنند، داريد 
و بسـياري از   هـا  هرسـ مد تـر  بـيش است كـه در   مفهومي »خشنودي«
 افـراد هايي كـه   و خانه گلسركيفي  هي ندارد. اما در مدرسگاهها جاي خانه
. اي دارد جايگـاه ويـژه  ، كننـد  زنـدگي مـي   تئـوري انتخـاب  بر اساس  آن

ناخشنودي است. ناخشنودي بهترين بد و  احساسمقابل  ه، نقطخشنودي
نباشـد،   بـه دلخـواه  نـدگي  احساسي است كه هرگاه زبراي توصيف  واژه

انسان و شايد تنها مشـكل   تترين مشكال مهم يكي از. شويم دچارش مي
  .است پايدار، ناخشنودي او

چيـز را   دست به چيـزي نـزن، هـيچ   گوييد  خود مي يد باوقتي خشنود
چيزهـايي كـه   ممكن است به نا كمابيشناخشنود باشيد  اما اگرتغيير نده. 

اولـين  نيد. در حالـت ناخشـنودي،   است فكر نكشده تان ناخشنوديباعث 
ناخشـنودي   باعـث چه كسـي  «رسد اين است كه  چيزي كه به ذهنتان مي

  »كند؟ م ميناخشنود اشكالي وجود دارد كه چه «يا  »است؟شده من 
يـد،  ناخشـنودي بدان ايـن   علترا  خود اين امكان وجود دارد كهالبته 
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 تـر  بـيش چـه ناخشـنودتر باشـيد،    اسـت. هر  آن بسيار كم احتمالهرچند 
تغييـر   كـه  احتمـال آن تان بهتر شـود ولـي   كه حالكنيد  كارياحتمال دارد 

در حالـت  اغلـب  . بسيار كم اسـت  ايجاد كنيد تانخود اي در رفتار عمده
 بررسـي بـدون  خواهيد  يميا  تغيير دهيديد ديگري را كوش ميناخشنودي 

؛ بـراي  به وجود آوريد كه در آن هستيد احساس بهتري در خود شرايطي
 سـركوب شـان بگيريـد يـا بـراي      مثال از مشـكالت فـرار كنيـد، ناديـده    

  .پناه ببريد مشروبتان به مواد مخدر و احساس
 سـرزنش كـردن   واكنشـتان  نخسـتين وقتي معلم ناخشنودي هسـتيد،  

. اسـت ت امنـاي مدرسـه   ئه، پدر و مادرها يا هيآموزان، مدير مدرس دانش
پس فكـر   كنند، به دلخواهتان رفتار نمي همهيا  ها آناز  برخي چون اغلب

ا با رفتارشان، كـار  ه آنست ممكن ا. البته كنند تغييرها بايد  كه آن كنيد مي
 هـاي  دليل نمـره شما را به  ،مدير يا والدينكنند؛ براي مثال  شما را دشوار

تان در امتحانـات سـرزنش كننـد. در ايـن كتـاب، آخـرين       گردانپايين شا
 وقتـي « :گذاشـت يـان خـواهم   با شـما در م بارها ام  را كه آموخته اي نكته

بـر همـين    ».توانيد حسـاب كنيـد   مي، فقط روي خودتان ديهست ناخشنود
آنچـه مـن   كـه   ، چـرا كـار گيريـد    بهمرا  هاي آموزه تمامتوانيد  مي اساس
توانيـد انجـام دهيـد و بـه      چيزي است كه شـما مـي   خواهم كرد، توصيه

  ندارند.بطي دهند ر كارهايي كه ديگران انجام مي
كارهـا را انجـام بدهيـد. امـا      همـه شـما بايـد   اين نيست كه  عنايشم

 علـت  كنيـد  فكـر مـي  كـه   هايي اتفاقيا  ديگرانبرخورد شما با  چگونگي
بسـتگي دارد.  ، بـه خودتـان   (تمـام عوامـل بيرونـي)    ناخشنوديتان هستند

توصيه من اين خواهد بود كه با افراد مذكور به طور متفاوتي رفتار كنيـد.  
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خـود   رفتارها نيز  كنيد، آنارتباط برقرار ديگري  گونةبه  افراداگر با شايد 
بـه   شـود.  مي تر بيش تانتر و موفقيت آسان تانكار نتيجه درو  دهند تغييررا 

ها نيز ترغيب شوند كـه   ها شايد آن نبياني ديگر، با برخوردي متفاوت با آ
  تر از اكنون با شما همكاري كنند. بيش

كنم كـه اگـر خواهـان     نهاد و توصيه مييشدر سراسر اين كتاب قوياً پ
كمك و ياري ديگران هستيد، شايد الزم است تا از چيزي كه در سراسـر  

ت درساگر آن چيزها به نظرتان  اداديد دست بكشيد. حت عمرتان انجام مي
 كن است به دريافت كمـك يـا همكـاري بـا    مم ناآيد، اما انجام دادنش مي

  ديگران صدمه وارد كند.
ـ به عنوان مثال اين كارهاي  ي كـه مـا در هنگـام كـار كـردن بـا       مخرب

دهيم درست و به جـا   دهيم، كارهايي كه وقتي انجام مي ديگران انجام مي
نامم.  دة روابط ميرسند را من هفت رفتار يا عادت مخرب كشن به نظر مي

ها را  آن كتاب سراسردر  برم و را نام مي مخرب هفت عادت در اين فصل
عبارتنـد از:   مخـرب . ايـن هفـت عـادت    دهـم  مي توضيحبه طور مفصل 

ـ  بـاج دادن ، تهديـد، تنبيـه و   غرولند، شكايتانتقاد، سرزنش،  راي (ب
گيرنـد و   مـي به وفور اين رفتارها را به كار  افراد تر بيش. كنترل ديگران)

  .ندك مي را تخريب شانروابط تا چه اندازه ها دانند اين عادت نمي
 ناشـي از ، داريـد تمام مشكالتي كه در مدرسه  كمابيشجايي كه  از آن

آموزان، معلمان، والدين و مسئوالن اجرايي مدرسه  شما با دانشبد روابط 
. اسـت روابط خوب اهميت  برتمام تأكيد من اين كتاب سراسر در  ،است

و عشـق  نياز به ند  ا ها موجودات اجتماعي ، انسانتئوري انتخاب بر اساس
. بـراي  نوشـته شـده اسـت       ي ماها ژن رويكنار آمدن با يكديگر و  تعلق
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 آنو برقـرار كـرده   خوبي  رابطه مانبا اطرافيانكه  بودن نياز داريمخشنود 
است كه ما در  به اين خاطرهميشه وقتي ناخشنوديم تقريباً  .را حفظ كنيم

  ايم. برقراري و نگهداري رابطه با عزيزانمان ناموفق بوده
اشـتباه بزرگـي   كننـد زيـاد نيسـتند ولـي      كساني كه با ما بدرفتاري مي
بـا  خـود  با خودمان مـالك رفتـار    را ها آن خواهد بود اگر روش برخورد

 تـو مـن هـم بـا     رفتار باشي وقتي با من خوش و بگوييم: ها قرار دهيم آن
حرف از نظر شما درست نباشـد ولـي   اين . شايد بودخواهم  رفتار وشخ

ي و انصـاف ديگـران گـره بزنيـد،     كاراگر خشـنودي خـود را بـه درسـت    
  .خواهد شديأس و ناكامي از  آكنده تانزندگي
در نهايـت  بشـنويد كـه   اين حرف را از من گمان دوست نداريد  بي

 بسـيار را زنـدگي   اظهار نظـر روي خودتان حساب كنيد. اين  فقط بايد
جنبه مثبتي هـم دارد و آن ايـن   به خود،  اتكادهد اما  نشان مي ناعادالنه

به ديگـران   ي خواهيد داشت؛ هر چهتر بيشاتفاقات كنترل  براست كه 
توانيد  نمي اگرچه. داشتخواهند كنترل شما بر  تر بيشباشيد،  تر وابسته

گيري با بـه كـار  كه  هايي خواهم كرد ديگران را كنترل كنيد ولي توصيه
شـما   تا به دلخواه هدايت كنيد) را تانديگران (براي مثال شاگردانها  آن

  رفتار كنند.
 يآمـوز  با دانـش  رفتاربراي نمونه، اگر پيش از خواندن اين كتاب در 

ايد كه او به سـرعت   متوجه شده ،ايد استفاده كرده مخرب يعادت از خاطي
آمـوزي بـه    رده اسـت. چنـين دانـش   شما پيروي ك خواستهآرام شده و از 

 بسـيار  ه، رابطـ به دليل همين رفتارشما عادت كرده است و مخرب  رفتار
او منتظـر  تـي  ، بـه ويـژه وق  دهيد تغييررا  رفتارداريد. اگر اين  همبدي با 
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بـارة  در  بعـد  توانيد تغيير بزرگي ايجاد كنيد. ي، ماستشمرفتار هميشگي 
  .خواهم داديح توض تر بيش كاراين چگونگي انجام 

كنم بـه   كه مياي  هر توصيهه آن است ك حاضر مثبت ديگر كتاب نكته
ـ   همـان به  كم دستيا  دنشو تان بهترد روابطكن شما كمك مي  ة سـابق گون

زندگي شـما را بـدتر   هيچ بخشي از ها  توصيهاين  يك از د. هيچبمان باقي
  خطرند.بري از   ي منها نخواهد كرد؛ در واقع توصيه

بـه   خواهنـد ديگـران را وادار   هايي فكر كنيد كه مي ، به آدمثالمبراي 
توانيـد   كه دوست ندارند. شما تنها آدمي نيستيد كه نمـي  كنندكاري  انجام

پرسـيد   را مي مطلبيشما همان  ةدر واقع همكنيد. رفتار ديگران را كنترل 
 مي را وادارتـر  بيش افرادتوانم  مي چگونه« :طرح كردم ،كه در آغاز فصل

  »من رفتار كنند؟ به دلخواه
 را واداريم مشتريان توان مي چگونهپرسند  ميو صاحبان صنايع تاجران 

كار كنم كه مـردم  ه چپرسند  خريد كنند؟ سياستمداران مي تر بيش كنيم تا
 چگونهپرسند  هاي تلويزيوني مي شبكه ديرانرأي بدهند؟ متر به من  بيش

در پاسخ به پرسـش  ؟ اي خود كنيمه را جذب برنامه يتر بيش تماشاچيان
، خواهم گفت محصول بهتري توليد كنيـد كـه مشـتريان    صاحبان مشاغل

خواهم ها  بپرسند به آنسياستمداران اگر خريد آن را داشته باشند.  توانايي
 انجام كارهابراي  شخصبهترين  نشان دهيدراهي بيابيد تا به مردم  :گفت

خـواهم  هـا   آنبه  ،من بپرسندوني از هاي تلويزي اگر مديران شبكه هستيد.
به تمـام   ي كهچيز ي پخش كنيد.تر كمهاي  هاي بهتر و آگهي گفت برنامه

خودتـان هسـتيد،    كارهـا  همسـئول همـ   اين است كـه  ها خواهم گفت آن
  نكنيد. سرزنشرا  ديگران
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كه همين سـؤال را  سه گروه ديگر به  نگاهي بيندازيم اما اجازه بدهيد
كـار كننـد؟    تـر  بـيش چه كنيم تـا كارمنـدان    :پرسند مي مديرانپرسند.  مي

 د و دردهـ ش را انجام هاي ليفمان تككنيم تا فرزندچه  :پرسند ميوالدين 
 شايد بيش از هـر گـروه ديگـري    د؟ وپذيرتر باش كارهاي خانه مسئوليت

تـا   يـم را وادارتري  بيشآموزان  توانيم دانش مي چگونه :پرسند معلمان مي
ند پيشين هاي پرسششبيه  ها پرسشدرس بخوانند؟ اين  رت بيش مدرسهدر 

به خودتان جواب بدهم، يعني بگويم ها  ولي اگر مثل پاراگراف قبل به آن
مخالفـت  حـرفم   با از شما كنيد، بسياري كوشش تر بيشكه مربوط است 

 انجـام  ،بتوانمبه من ربطي ندارد. من هر كاري « :خواهيد گفتو  كنيد مي
هـا تنبـل،    پـذير شـوند. آن   كه مسئوليت ان مربوط استبه خودش .دهم مي

  »ند.ا انگيزه و بي گريز مسئوليت 
 تانگوييد. كارمنـدان، فرزنـدان و شـاگردان    مي شما درستفرض كنيم 

دهنـدگان و   ند. اما چرا بـا مشـتريان، رأي  ا انگيزه و بي گريز مسئوليت تنبل، 
ست. شما قبول داريد ا روشن پاسخ؟ متفاوتند همه اين بينندگان تلويزيون

دهنـدگان مجبـور    را بخرنـد؛ رأي  تـان كه مشتريان مجبور نيسـتند كاالهاي 
ديگـري   هتواننـد برنامـ   هم مـي  بينندگان رأي بدهند؛ به نمايندگان نيستند

تواند اين سه گروه را  كس نمي . هيچرا تماشا نكنند اي ببينند يا هيچ برنامه
ـ   هـيچ  ، در اصلدرفتار كنن ديگران به دلخواهمجبور كند  ي بـر  كـس كنترل

  ندارد. ها آن
قبول نخواهيـد كـرد كـه بـر     يس، پدر و مادر يا معلم باشيد اما اگر رئ
اي كـه مـا در آن    نداريـد. جامعـه   يآموزان كنترل ها يا دانش كارمندان، بچه

ـ   كنـيم  زندگي مـي  كـه روي كارمنـدان، فرزنـدان و     گفتـه مـا   ههمـواره ب
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اگـر  «گفتـه اسـت:   عالوه بـر ايـن همـواره     .مكنترل داري مانآموزان دانش
هـا را وادار كنيـد    كار كنند، بچه تر بيشتوانيد كارمندان را وادار كنيد  نمي
 تقصير شماست آموزان را وادار كنيد درس بخوانند، باشند و دانش برفرمان
گويـد از   اي بـه شـما مـي    چنـين جامعـه   »ايـد.  ها را مجبـور نكـرده   كه آن
يـا   دهـي  بـاج هـم   گروهـي ه تنبيه استفاده كنيد. به ويژ مخرب هاي روش

  كنند. مي پيشنهادرا تنبيه بعد و پاداش اول سياست 
 ندپدر و مادرها و معلمان همانروش جالب اين است كه اگرچه  هنكت

انـد. در ايـام خـوش     دهكـر  تغييرتا حدي  مديرانبه تازگي  گذشته است،
كردند و اگـر   تهديد ميگذشته، كارمندان را بدون افزايش حقوق و ترفيع 

تواننـد   كـه نمـي   انـد  شاكيكردند. حاال  مي شانشدند، اخراج نميراه  هسرب
كارمندان اخراجـي   شينكارمندان را اخراج كنند و كسي را ندارند كه جان

هـا كمـي    آنانـد و بـا    دهدا افزايشكنند. به همين دليل كمي دستمزدها را 
بـه   رفتاري،خوشـ  اشـتن كارمنـدان  د در نگه كنند. به نظر من بهتر رفتار مي

  .، مؤثر استتر بيشپرداخت دستمزد  اندازة
كنـيم،   هر چقدر تهديد و تنبيه مـي «كه:  گويند اما والدين و معلمان مي

چه  اگر »شود. اوضاع بدتر مي اگاهي اوقات حت و نافرمانندهمچنان ها  بچه
يري تـأث  مخرب اين هفت عادت ولي گويند، مي» ستدر« رسد به نظر مي

 خواهيـد روش  آيا مـي « :ن اين استمن از والدين و معلما پرسش. ندارند
، بسياري تغيير دهيدگويم بايد  همين كه مي اما» ؟تغيير دهيدتان را آموزش

 خـواهم  شـان را مـي  خوبيمن هيچ اشكالي ندارد. من  كار« :خواهند گفت
شكيد، بـه  پز شما روان ها اشكال دارد، اس نيستند. مغز آنها قدرشن آن ولي

  »رند.نياز دا دارو هنظر من ب
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هـا   كـه بـه ميليـون    كـودك پزشـكان و متخصصـان    من با روان تفاوت
. در بيست سال گذشته، متخصصان ستجا همين ،دهند آموز دارو مي دانش
 انـد  موافقت كـرده  يش از پيش با معلمان و والدينپزشكان ب و روان كودك

اسـت   مطلبي. اين همان بخورندارو كه مغز اين كودكان ايراد دارد و بايد د
ـ  كه بسياري از والدين و معلمان دوست دارند بشنوند هـا را   ه آن. ايـن روي

نـدارد. بـه همـين     يها ايراد آنآموزشي كه روش تربيتي و  ندك ميمطمئن 
. در بسـيار فراگيـر شـده اسـت     كودكان» مغزي آسيب«مفهوم دليل امروزه 

پرداخـت خـدمات   مالي  تواناييدرها كه پدر و ما مرفهنواحي  هاي هرسمد
آمـوزان بـراي    درصـد دانـش   25داروها را دارنـد،   ةاي و تأمين هزين حرفه

  .كنند ف ميرمص دارو در مدرسه حفظ توجه و آرام نشستن،
 بـراي گـردان قـوي   بـدون تجـويز داروهـاي روان    باور داريد كـه اگر 
نااميـد و   ايـن كتـاب   بـا  هـا درس بدهيـد،   توانيد بـه آن  نميآموزان  دانش

كنـيم مغـز    پزشكان فكـر نمـي   من و بسياري از روان مأيوس خواهيد شد.
  دارد.ايرادي نشينند،  و آرام نمي ندكن مينهايي كه در مدرسه توجه  بچه

، آرام بنشـينند  كنندآموزان توجه  دانش كه آنبراي  ردك خواهمپيشنهاد 
كـه نشـان    ندهست 1هايي پژوهش كنيد.ب توانيد مي كار و درس بخوانند چه

 شـوند  مـي  وجـود دارنـد كـه باعـث     گردان قـوي ند داروهاي روانده مي
 نيسـت د ولي تحقيقي توجه كنن ها سبه در و بنشينندآموزان ساكت  دانش

  د.ها باش اين بچهعملكرد تحصيلي بهبود معنادار  ةدهند كه نشان

                                                      
1. Breggin, Breggin, Peter, M.D. (1998). Talking Back To Ritalin. Common Courage 

Press. (www/breggin.com/probbooks.htlml). 
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كـه   جـايي  ببـرم  گلسـري كيفـي   هـاي  هرسـ تـوانم شـما را بـه مد    مي
انضـباطي  از مشـكالت  دارند ولي آموزان شما  دانشهمانند  آموزاني دانش

هـاي   خـوبي در آزمـون   هـاي  آمـوزان نمـره   دانشجايي كه  ،نيستخبري 
 ازكنند، فقط  نمي جادو ها هرسگيرند. اين مد ي ميستانتحصيلي ا پيشرفت
توانيـد   . شما نيز ميندكن مياستفاده اين كتاب  هاي پيشنهادي من در آموزه
  مشابهي بگيريد. هاي هيجدهيد و نت انجامرا  كاراين 

يـا اخـتالل    2فعـالي  بـيش  ــ  توجه نقص ، اختالل1توجهنقص اختالل 
كـه بـا شـما يـا ديگـر       يهـاي  كـه بچـه  هايي اسـت   راه 3اي نافرماني مقابله

. انـد  خشنود دارند در مدرسه انتخاب كـرده  نا ةبزرگساالن زندگيشان رابط
برقـراري  پـيش از  اد آن است كه معلمان ها ايرادي ندارد. اير مغز اين بچه

 دهنـد كـه  را انجـام   كننـد كـاري   مـي  شانمجبور ،ها با آن اي محكم رابطه
تـا   خواهند. معلم بايد روش آمـوزش خـود را تغييـر دهـد     خودشان نمي

گويـد، ارزش انجـام دادن    كاري كه معلـم مـي   متقاعد شوند آموزان دانش
 آمـوزش كننـد   فكر مي نند چونخوا درس ميآموزان  اندكي از دانشدارد. 
چون حـس   را دوست دارند و شمابه اين دليل كه  ها آن .است شانبه نفع
دار است به درسـتان   معناموزيد اها بي كنيد به آن آنچه تالش ميكه كنند  مي

  .دهند گوش مي
بهتري برقـرار نكنـيم و توضـيح نـدهيم      ةآموزان رابط با دانش وقتيتا 
رفتـار   اي بـه گونـه  ، مـوزيم ارزش يـادگيري دارد  آ ها مـي  آنچه به آنچرا 

                                                      
1. ADD 

2. ADHD 

3. ODD 



  27 ........   موفق بر روابط خوب استوار است تيآموزش و ترب      

ها گذاشته شـود.   آن بر يادشدهپزشكي  روان هاي چسب برخواهند كرد كه 
 هـاي مخـرب   بـه ويـژه نسـبت بـه عـادت      ها اغلب تيزهوشـند،  اين بچه
ايـن   كارگيريه ب ازبايد  كنند نظر از كاري كه مي صرف بنابراين ،ندحساس
ايـن كـار را انجـام     خـواهم داد چگونـه   توضـيح  . بعدبپرهيزيم ها تعاد

اكنون انجـام  آنچه ولي از  هاي من آسان نيست كارگيري توصيه بهبدهيد. 
 ، خشـنودي شـما براي  ها كوشش اين ه. نتيجاستتر  آسان بسيار دهيد، مي

 هم با شما ورابطه خشنودي از  هم ها براي بچه و از موفقيت است ناشي
  ست.بردن از يادگيري الذت 
ايـن   رفتـار كنيـد  بـاور  ممكن است برايتان سـخت باشـد كـه     چهاگر
از طـرف   وقتـي  كـه  اشما يا هر كس ديگري در دني مثل نيز آموزان دانش
مقاومـت   ،انجـام دهنـد   را كـاري شـوند  مجبور كه دوستش ندارند  كسي
نيـز  كننـد و شـما    مقاومـت مـي   تر بيشناخشنودتر باشند،  هچ هر كنند. مي
چـه   هـر يـد.  كن  اسـتفاده  مخـرب  هاي تاز عاد اشويد ت مشتاق مي تر بيش
 ةتجرببنابر اوضاع بدتر خواهد شد. اما تر از آن عادات استفاده كنيد،  بيش

به كه به آن نياز مبرم دارند،  ،ها با آن درست ةرابط برقراري من به محض
  .د شدنو بهتر خواه تغيير خواهند كرد سرعت

هوش بـاالي متوسـط    غلباآموزان  د اين دانشدهن تحقيقات نشان مي
آمـوزان بسـيار خـوبي     جلـب كنيـد، دانـش    به خود راها  آنوقتي  1.دارند
است كه  رفتارهاييترك  بلكه اين مشكالت، دارو نيستپاسخ شوند.  مي
موفقيـت   اصـلي  ، رمـز رضايتبخش كنند. روابط ب ميتخريشما را  هرابط

                                                      
1  . Op. Cit 
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  .اند اشتهد ها گام بر اين آموزهاجراي در جهت  كه هايي است رسهمد
شـما بـا    ه، رابطـ و اجبـار  مبتنـي بـر زور   هـاي  تكنار گذاشـتن عـاد  

در ايـن كتـاب روش    با ايـن حـال   ،بخشد بهبود مي بسيارآموزان را  دانش
را  كـه آن   كـرد خواهم  بيانبندي  رتبهآزمون و  آموزش، برايرا جديدي 

ي آموزان در كالس مبتن . دانشنامم مي كفايت و شايستگيكالس مبتني بر 
بايـد   آموزيد را ها مي آنچه به آن كه چرا .فهمند مي كفايت و شايستگيبر 

نسـبت بـه گذشـته، كنتـرل      تواننـد  فهمند كه مـي  ياد بگيرند. همچنين مي
كنتـرل   هر چه آموزان . دانشدهند داشته باشند تري بر آنچه انجام مي بيش
د. كـر  خواهنـد  كوشـش  تـر  بيشيادگيري خود داشته باشند، بر ي تر بيش

كفايـت و  مبتنـي بـر    يرا كنار بگذاريد و كالسـ  مخرب هاي توقتي عاد
تمام چيزي كه الزم است انجام دهيد اين اسـت   ،تشكيل دهيد شايستگي

  .با خيال راحت از آموزش دادن و معلمي كردن لذت ببريدآسوده و كه 
ين تر بيش كنم مي توصيه به شما آنچه در اين كتاب كه خبر خوب اين

هسـتند. ايـن   هـا   آندارترين د كه مشـكل گذار آموزاني مي بر دانشأثير را ت
شـكاف   احتمـاالً  بين فقير و غني وآموزش كنوني ، شكاف آموزش هشيو

ن دارا و ندار را كم خواهد كـرد. بـه خـاطر داشـته     اقتصادي روزافزون بي
 ،در مدرسه كاميابي :از جمله قلمروهاي زندگي ة در هم كاميابي باشيد كه

نسـبت مسـتقيم    ،قلمـرو در آن  دخيل افرادكنار آمدن  ي خوبچگونگبا 
اي در  بـه چنـين مرتبـه    كمك به شـما در دسـتيابي   اين كتاب هدف دارد.

  است.مدرسه 
  



 

  
  
  
  
  

  فصل دوم
  
  

  كنوني دهي نمره نظاممشكالت ذاتي 
  

نظـام   ،آمـوزان  علـت درس نخوانـدن بسـياري از دانـش    كنم  من فكر مي
دهـم و   مـي  شـرح را آن  ايرادهـاي ين فصـل،  است. در اكنوني ي ده نمره

بر  كالس مبتنيتوصيف مفصل هنگام كنم آن را كنار بگذاريد.  توصيه مي
 گلسـري كيفـي   هـاي  هرسـ نشـان خـواهم داد در مد   كفايت و شايسـتگي 

  اند. شده برطرف ايرادهااين  چگونه
تـر   كـم كنـيم،   استفاده مي صفر تا بيست هيد هنمر نظام تا زماني كه از

ا زيـاد  جـ  در آن زير هفـده  هاي هكه نمر هايي دارد عملكرد مدرسهال احتم
آمـوزان محـروم كـه در     انگيز است كه دانش د. اين تأسفبهبود ياباست، 

 شايستگيشـان كفايـت و   ةدهنـد  دارند كه نشاننياز قرن جديد به ديپلمي 
درصـد آنـان كمـك     بيسـت از  تـر  كـم افتند كه به  باشد، در دام نظامي مي

  كند. مي
هـم   تر از هفده كمآموزان، ديپلم گرفتن با نمره  براي بسياري از دانش
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امتيـاز اسـت،    يابيكار هنگامداشتن ديپلم  درست است كهاست.  پذيرفته
الزم را  آمـادگي  شغلي خـود  ةدر زمينآموزان  اگر دانشهزاره سوم اما در 
م در نظـا  ايـن  بنـابراين  را حفـظ كننـد.   شانتوانند شغل باشند، نمي نداشته
 ةصـ عر پـا بـه  طـور كـه    هماناما در بلندمدت  هايي دارد فايدهمدت  كوتاه
الت بـا مشـك   ها گذاريم، آن باال مي و سطح وري اطالعاتافن با اي هجامع
آمـوزان داراي   اي، فقـط دانـش   . در چنين جامعهدشد نخواهروبرو  جدي
. شـت گي خواهند داآماديا كار نشگاه براي ورود به دا هفدهو  بيست ةنمر

آمـوزان محـروم را آمـاده     دانش وشندك مي تر بيشچه معلمان در نتيجه هر
  كند. اثر مي را بي هايشان تر كوشش بيشي ده نظام نمرهاين كنند، 

بـه عنـوان مـالك عـدم     پـايين   هاي هنمرامروزي قرار دادن  هدر جامع
يـا  اتمـام دبيرسـتان   آمـوزي بـا    . هر دانشست امعن بي كفايت و شايستگي

كفايت و مبتني بر  وپرورش آموزشبراي داشتن زندگي موفق به آن بدون 
ــاز دارد. در  شايســتگي ــيشكــه  هــايي مدرســهني ــر ب از آمــوزان  دانــش ت

 پيدا كردن كفايت و شايستگيالتحصيل شدن و  ، فارغندهاي ضعيف خانواده
بـه درس  را ضـعيف  آمـوزان   دانـش  كه اينند. همزمان با ا جداگانهدو امر 

دهـيم كـه نشـان     مـي مدركي ها  به بسياري از آنكنيم  ميق خواندن تشوي
 جديـد  يالزم براي زندگي در دنيا كفايت و شايستگي واقعاًكه  دهد نمي

  ؟را دارند
نگـرش  دو  بـه  ،كفايت و شايسـتگي از  تتحصيالاتمام  جدا كردنبا 

ايـن   و بدترينشان نخستين. زنيم دامن مي نادرستتربيتي بسيار مخرب و 
ارزشـمند نيسـت. البتـه برخـي      چنـدان يل در دبيرسـتان  است كـه تحصـ  

 شـان د كه تمـام واحـدهاي درسي  ان باالي شهر به جايي رسيده هاي مدرسه


