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شهریورماه امسال «رضوان حکیمزاده»،
مـــعـــاون آمـــــوزش اب ــت ــدای ــی وزارت
پرونده
آمــوزشوپــرورش ،از طرح حذف مشق
شــب بــرای دانــشآمــوزان اول تــا سوم
ابــتــدایــی خبر داد .ایــن خبر بیشتر
خوشایند ما بــزرگ ترها بود تا بچههای هنوز مدرسه
لها روی
نرفته و بیگانه با هیوالی تکلیف نوشتن؛ ما که سا 
دفتر و کتاب خم شدیم و برگههای سفید را ماشینوار
سیاه کردیم و کابوس مشق دیدیم و بهخاطر چند ِ
خط
جاافتاده تنبیه شدیم ،از اینکه نسل جدید مجبور به تکرار
چنان تجربهای نیست ،خوشحال شدیم .هدف از چنین
طرحی ،جایگزینی مهارتآموزی بهجای رونویسی بیان
شدهبود .خبرگزاریها به نقل از معاون وزیر نوشتند« :ما
در دوره ابتدایی تصمیم گرفتیم برای تغییر فضای کالس
از حافظهپروری به سمت مهارتمحوری در کالسهایی
که امکانش وجود دارد تکالیف مهارتمحور را جایگزین
مشق شب کنیم .قرار است در مرحله اول در مدارسی که
تراکم بین ۱۶تا ۲۵نفر دارند بهجای رونویسی در منزل و
تکرار و تمرین ،این کار را در مدرسه انجام دهند و خارج از
مدرسه فعالیت عملی که برای زندگیشان ضروری است،
انجام بدهند .ما تالش میکنیم زمینههای این کار یعنی
مهارتهای پایه از جمله مسئولیتپذیری ،مدیریت زمان،
تصمیمگیری و حل مسئله را فراهم کنیم .این مهارتهای
پایه در دوره ابتدایی قابل ارائه هستند» .در این پرونده
میخواهیم بدانیم حاال که دو ماهی از اعالم طرح حذف
مشق شب میگذرد ،این طرح در چه مرحلهای قرار دارد.
با یک روا نشناس دربــاره مزایا و معایب مشق ننوشتن
صحبت کردهایم و نیمنگاهی هم داریم به عمل مشقتبار
مشق نوشتن در دنیا( .منبع خبر :ایسنا)

مصاحبه نا تمام با معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش
برای سردرآوردن از تمام جزئیات طرح

مدارس به اجرای طرح حذف مشق شب
موظف شدهاند

با خانم «رضوان حکیمزاده» تماس گرفتیم تا از جزئیات طرح حذف مشق شب ،باخبر
شویم .ایشان در پاسخ به این سوال که طرح االن در چه مرحلهای است ،میگوید« :کلیاتش
به مــدارس ابــاغ و اجــرای آن بــرای پایههای اول تا سوم با تراکم 16تــا 25نفر الزامی
شدهاست .جزئیات طرح شامل دستورالعمل ،شیوهنامه ،بستههای پیشنهادی و نمونهها
[نمونه تکالیف جایگزین مشق شب] آماده ارسال است که به زودی برای مدارس فرستاده
میشود .البته بخشی از چگونگی اجرا هم به خالقیت معلمها واگذار شدهاست» .او درباره
دلیل انتخاب تراکم 16تا25نفری کالسها توضیح میدهد« :این تعداد جمعیت براین
اساس انتخاب شدهاست که معلم فرصت و امکان نظارت بر انجام تکالیف دانشآموزان،
داخل کالس داشتهباشد .طرح در کالسهای با جمعیت کمتر از 16نفر هم اگر
تکپایه باشند ،قابل اجراست» .میخواهم بدانم طرح حذف مشق شب ،چه
سرنوشتیخواهدداشت.معاونوزیرمیگوید«:براساسبازخوردهاییکه
در طول سال تحصیلی دریافت میکنیم ،درباره بقیه مقاطع و کالسهای
با تراکم کمتر و بیشتر ،تصمیمگیری خواهیمکرد» .ما سواالت دیگری
هم درب ــاره طــرح حــذف مشق شب داشتیم ،امــا خانم حکیمزاده
معتقد بودند که در مصاحبه تلفنی ،بیشتر از یکی دو سوال نباید
پرسید هشود .این شد که این ســواالت ،بیجواب ماند :برای
محتوای کتابهای درسی که عموما مبتنی بر تکلیف در خانه
هستند ،چه تدبیریاندیشیده شدهاست؟ در توضیحات
طرح آمده که بچهها قرار است زمانی را که در خانه هستند،
به مهارتآموزی بگذرانند اما مشخص نشده ارزیابی این
مهار تها بر چه اساسی و به چه صورتی خواهدبود؟
بخشی از اجرای طرح به گفته معاون وزیر ،به خالقیت
معلمها واگــذار شد هاست؛ معلمها چقدر بــرای این
تکلیف آمــاده هستند؟ بــرای تطبیق دانــش و شیوه
تدریس آنها با روش جدید آموزشی ،چه برنامههایی
پیشبینی شدهاست؟ چه تضمین و تدبیری وجود دارد
که طرح ،سلیقهای اجرا نشود؟ والدین برای همراهی با
شیوه جدید ،اقناع و توجیه شدهاند؟

این طرح برای
پایههای اول تا
سوم دبستان با
تراکم16تا25
نفر دانشآموز
الزامی شدهاست.
اینتعدادجمعیت
براین اساس
انتخاب شده که
معلم فرصت و
امکان نظارت
برانجامتکالیف
دانشآموزان
در کالس را
داشتهباشد

یک روانشناس از باید و نبایدهای حذف مشق شب میگوید

ضرورت آمادگی معلمها و والدین
«نگار فیضآبادی» ،کارشناس
ارشـــد روا نشــنــاســی بالینی،
مــعــتــقــد اســــت حــــذف کـــردن
تکلیف از بــرنــامــه آمــوزشــی،
جزئیات مهمی دارد که در طرح
پیشنهادی ،اشاره مشخصی به
آنها نشدهاست.

درست ایفا کنند .در طرح مشق شب ،از واژه مهارتآموزی
صحبت شد هاست .سازمان بهداشت جهانی هم اتفاقا
چندسالی است روی آموزش مهارتهای ده گانه زندگی
شامل خودآگاهی ،همدلی ،تصمیمگیری ،تفکر خالق و
مدیریتخشمتأکیددارد.نکتهمهمایناست که معلمهایی
میتوانندمهارتهایضروریرابهبچههاآموزشبدهندکه
خودشان آنها را یاد گرفتهباشند   .

همه ما در طول سالهای تحصیلمان کلی نوشته
و خوانده و حفظ کردهایم اما اگر کسی از ما سوالی
کند ،بعید است بتوانیم جواب درستی بدهیم.
اشکال کار کجاست؟
یادگیری سطوحی دارد ،براساس ایــن سطوح مشخص
میشود که اطالعات در کدام قسمت از مغزمان مینشیند.
مرحله اول ،همان به یادسپردن است که شما به آن اشاره
کردید .مراحل بعدی شامل فهمیدن ،بهکار بستن ،تحلیل،
نقد و ارزیــابــی و ترکیب اطالعات و خلق کــردن اســت .ما
چیزهایی را که در مدرسه آموختهایم به یاد نمیآوریم چون
هیچوقتمتوجهنشدیمبینآناطالعاتوزندگیروزمرهمان
چه ارتباطی وجود دارد .هنوز برایمان سوال است که مثال
کاربرد ب.م.م و ک.م.م در زندگی چیست .اشکال در این
است که آموزش به روش خالقانه صورت نگرفته و در سطح
اول ،یعنی به یادسپردن ،متوقف شدهاست.

علم روانشناسی درباره تکلیف اصولی چه نظری دارد؟
تکلیف باید مقداری چالشبرانگیز باشد؛ به این معنا که
کمی از سطح توانایی دانـشآمــوز باالتر باشد و با کمی
تالش از پس آن بربیاید .بهطور کلی تکلیف باید نه آنقدر
ساده باشد که دانشآموز را خسته کند و نه آنقدر سخت
که باعث ناامیدی و بیانگیزگی بشود و درنهایت او را به
این نتیجه برساند که بهدردبخور و توانمند نیست .طبق
پژوهشی که بهنظرم خود آموزشوپرورش انجام داده ،زمان
مناسب برای مشق نوشتن بچههای کالس اول 10دقیقه،
کالس دوم 20دقیقه و کالس سوم30دقیقه درنظر گرفته
شدهاست .تفاوتهای فردی هم در تکلیف دادن به بچهها
باید درنظر گرفتهشود؛ ممکن است بچهای با نوشتن راحت
باشد و دیگری از این کار خوشش نیاید.

با این اوصاف ،حذف مشق شب خبر
خوشحالکنندهای است؟
بچههـا بایـد بتواننـد بـا دستشـان کار کننـد ،مهارتهـای
ظریف را یـاد بگیرنـد و در آنها متبحـر شـوند؛ از این حیث،
مـداد دسـتگرفتن بـرای یـک بچـه  7-6سـاله و نوشـتن،
ضروری اسـت .هماهنگی چشـم و دسـت ،مهـارت دیگری
اسـت کـه از ایـن طریق تقویـت میشـود .فایـده دیگر مشـق
نوشـتن برای بچهها این اسـت که خیلی اوقـات ،اختالالت

یادگیـری براسـاس نوشـتن تشـخیص داده میشـوند .امـا
این همه ماجرا نیست؛ ِگلبازی و کار کردن با سایر اجسام
ظریـف هـم میتوانـد مهارتهـای دسـتورزی بچههـا را
تقویـت کنـد .نکتـه مهـم ایـن کـه طـرح حـذف مشـق شـب،
قـرار اسـت دقیقـا چـه کار کنـد؛ بیـن اینهـا تعـادل برقـرار
خواهدکرد یـا از آن طرف بـام میافتیم؟ آیـا نمیخواهیم با
این طرح ،تـه کابوسهای خودمان از مشـق نوشـتن ،نقطه
بگذاریم تـا نسـل جدیـد آنهـا را تجربـه نکند؟
کلیاتی درباره این طرح گفت ه شده اما از جزئیاتش
مطلع نیستیم.
همینطور اســت .باید مشخص شــود دقیقا چه چیزی،
جایگزینمشقشبخواهدشد.طرحبایدشفافوقابلاجرا
شبینی میشود»،
باشد .یکسری عبارات مبهم شامل «پی 
«در دست بررسی است» و «انتظار داریم» ،چیزی را مشخص

نمیکند .فرایند اقناع که والــدیــن ،معلمها و بچهها را
دربرمیگیرد ،چطور اتفاق میافتد؟ والدین نباید سردرگم
شوند وگرنه با این نگرانی دستوپنجه نرم خواهندکرد که
ش آزمایشگاهی فرض شدهباشند؛
مبادا بچههایشان ،مو 
همچنین این ترس وجود دارد که اگر این طرح به سرانجام
نرسد ،تکلیف بچهها چه میشود .عدالت آموزشی چطور
محقق خواهدشد؟ غیر از مدرسههای غیرانتفاعی با
جمعیت مناسب ،کالسهای پرجمعیت و بیامکاناتی هم
وجود دارند؛ آنها کجای این قضیه هستند؟
و اصال سیستم آموزشی ما چقدر برای چنین اتفاقی
آماده است؟
بله .معلمها تا وقتی از درآمد و شرایط زندگیشان راضی
نباشند نمیشود از آ نهــا انتظار داشــت بهعنوان حلقه
واســط بین نظام آموزشی و دان ـشآمــوزان ،نقششان را

برداشت من از صحبتهای شما این است که حرف
زدن از مشق دانشآموزان بدون درنظرگرفتن تکلیف
معلمها و مدارس ،چیزی کم دارد.
بله و حتی دیگرانی غیر از معلم و کالس درس .ببینید مثال
وزیر آموزشوپرورش اعالم میکند که وزن کیف بچهها نباید
بیشتراز9درصدوزنخودشانباشدتاازخستگیعضالنیو
انحراف ستون فقرات جلوگیری شود؛ از آن طرف آگهیهای
تلویزیونیمدامرویکتابهایکمکدرسیمانورمیدهند.
اینهماهنگیبایدبهوجودبیاید،طرححذفمشقشبباید
برای این کتابها هم فکری کردهباشد.

«مشق شب» در کشورهای دیگر دنیا چگونه است؟
حدود120سالاززمانیکه«روبرتنویلیس»معلمسختگیرایتالیایی«مشقشب»رابهعنوانتنبیهمعرفیواستفاده
«مشق شب» نه
کرد ،میگذرد و حاال بعد از گذشت سالها نظرات مختلفی درباره وجود و ماهیت آن ابراز میشود.
ِ
اجماعنظریوجودندارد؛بعضی
محلبحثاستوهنوزبرچگونگیومیزانآن،
فقطدرایرانبلکهدرجوامعمتعدد
ِ
ِ
کشورهابهسنتدیرینمشقزیادگفتنپایبندهستندوبعضیدیگر،باوردارندتکلیفدادنبهبچههااصولیدارد.

سنگاپور |

روزانه  3ساعت مشق

دانشآموزان دبستانی «سنگاپور» روزی سه ساعت بعد
از مدرسه مشغول نوشتن مشق شب هستند« .جیسو 
ن
تــان» ،متخصص آمــوزش و پــرورش در سازمان آمــوزش و
پرورش «سنگاپور» میگوید« :انجام روزانه سه ساعت مشق
شــب در شرایطی که دانشآموزان دبستانی بیش از 5
ساعت را در مدرسه میگذرانند ،منطقی به نظر نمیآید».
والــدیــن سنگاپوری هم معتقدند که میزان زیاد مشق
شب ،زندگیهایخانوادگیراتحتتأثیرقراردادهوموجب
ایجاد اختالالت فراوانی در خانوادهها شدهاست.

آمریکا |

10دقیقه مشق استاندارد

سـازمان آمـوز ش و پـرورش «آمریـکا» بـاور دارد تنهـا
10دقیقـه مشـق شـب بـرای دانشآمـوزان پایههـای
ابتدایی کافی اسـت کـه البته هنـوز برخی معلمـان ،از این
اسـتاندارد پیـروی نمیکنند .محققـان میگوینـد :میزان
تکالیفـی کـه معلمـان برای دانشآموزان آمریکایـی در
نظـر گرفتهانـد ،مناسـب و حتـی پایینتـر از حـد معمـول
اسـت امـا والدیـن بـه ایـن موضـوع معتـرض هسـتند؛ آنها
بـاور دارنـد بـا توجـه بـه اینکـه فرزندا نشـان در تمـام
ساعات مدرسـه فعال و در حـال آمـوزش هسـتند و تمـام
اوقـات خـود را بـه پیـاده کـردن آن چـه یـاد گرفتهانـد،
میپردازند ،مشـق شـب میتواند سلامتی آ نهـا را بـه
خطر بیندازد و عالوه بر این ،موجب ایجاد احسـاس منفی
در آنهـا بـه مدرسـه و آمـوزش سـواد شـود.

هنگکنگ | صاحب بیشترین مشق شب در جهان

تا حدود دو سال پیش سیستمآموزشی روسیه به دادن
میزان زیاد مشق شب به دانشآموزان در صدر فهرست
جهانی بود اما امروزه دانشآموزان «هنگکنگ» به عنوان
محصالنی که بیشترین میزان از مشق شب را در میان
دانشآموزان جهان دارنــد ،شناخته میشوند .والدین
هنگکنگی به میزان زیاد مشق شب فرزندانشان معترض
هستند و میگویند :میزان تکالیف کودکان ابتدایی در
خانه به قدری زیاد است که زندگی خانوادگیشان را تحت
تأثیر قرار دادهاست.

کانادا | مشق شب به تناسب نیازهای هر دانشآموز

سیستم آموزشی «کانادا» باور دارد ،مشق شب کودکان
دبستانی و تمام دانشآموزانی که در پایه تحصیلی یک تا
ششتحصیلمیکنند،بایدمتفاوتبابقیهپایههایتحصیلی
باشد و آنها باید به فراخور نیازهای آموزشیشان مشق
شب دریافت کنند .درواقع تکالیف باید متناسب با نیازهای
هر کودک باشد .پایههای دبستان باید تکلیف را به صورت
خواندنشعر،بازیکردنوفعالیتهایتعاملیمانندساختن
کاردستیو...دریافتکنند؛همچنیندانشآموزانبایداین
فعالیتهارادرمدرسهودرکناردوستانشانانجامبدهند.
ژاپن | کودکان مشق شب ندارند!

کــــارشــــنــــاســــان آمــــوزشــــی «ژاپــــن» بـــــــاور دارنـــــد
که دانشآموزان دبستانی هیچ نیازی به نوشتن مشق
شب ندارند؛ آموزشهای سر کالس باید در همان کالس
و محیط مدرسه برای کودکان بازگو شود و آنها تکلیف در
خانه را به شکل دیگری در همان ساعات مدرسه به همراه
دوستان شان انجام دهند .کارشناسان آموزشی «ژاپن»
باور دارند مشق شب در پایههای باالتر با موفقیت تحصیلی
ارتباطمستقیمداردوقطع ًامنجربهکسبنتایجبهترتحصیلی
میشودامااینموضوعراجعبه دانشآموزان دبستانی صدق
نمیکند و موجب عملکرد منفی آنها خواهد شد .کودکان
ژاپنیتاکالسسومدبستانتنها10دقیقه مشقشب دارند
کهآنراهمبهکمکمعلمانومربیاندرمحیطمدرسهانجام
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میدهند.
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