
مدرسه  چند  در  خوانده،  آهنگى  مانكن  ساسى 
اول فرهنگ مملكت  پخش شده و حاال مساله 
شده است؛ «آقامون جنتلمنه». داستان باال گرفته و 
«ساسى گيت»ى شده است. كاربردى ترين راهبرد 
اين گونه مسائل نيز «دراز كردن چند مقصر» است 
تا بيچاره ها «بز بالگردان» شوند تا آب ها از آسياب 
بيفتد. بگذاريد ما اين راه را نرويم و موضوع را 

از زواياى ديگرى ببينيم.
20 سال پيش كتاب «مميزى كتاب» (نوشته احمد 
رجب زاده، انتشارات كوير) را ويراستارى مى كردم. 
نويسنده نشان داده بود چگونه تيغ سانسور، ريشه 
ادبيات و رمان ايرانى را از بيخ خشكانده است. فرصت 
توضيحش نيست، خودتان بخوانيد، حيرت مى كنيد.
اسم «مصرف و  به  نوشتم  كتابى  پيش  16 سال 
سبك زندگى» و نشان دادم كه سليقه هاى مردم 
مردم  مى شود.  التقاطى  و  مخلوط  جديد  دنياى 
يعنى روزه مى گيرند،  «همه چيزخوار» مى شوند؛ 
مى رقصند، ساسى مانكن و موسيقى سنتى را با 
هم  را  اذان  از  قبل  تواشيح  مى كنند،  هم گوش 
دوست دارند و از متن هاى تلگرام و ويدئوهاى 
را  موالنا  مثنوى  و  و صلح  تا جنگ  اينستاگرام 

هم مى خوانند. اين روند دنياى مدرن است. اگر 
سياست فرهنگى كشور فرصت بروز به رمان خوب 
و تربيت موسيقايى خوب ندهد، خب آن قسمت 
ساسى مانكنى «همه چيزخوارى» قوى تر مى شود.
12 سال پيش هم كتابى نوشتم به اسم «جامعه شناسى 
مصرف موسيقى» و نشان دادم كه برچيدن موسيقى 
و تربيت موسيقايى از جلوى دست و پاى مردم، 
چگونه به ذائقه موسيقايى شكل داده است. ترديد 
بودم،  نوشته  كتابى هم درباره شادى  اگر  ندارم 
«جامعه تشنه شادى» در آن جلوه مى كرد. خب، 
جامعه اى با تربيت موسيقايى ضعيف و تشنه شادى، 

ميل به ساسى مانكن اش باال مى زند.
حاال اينها را در ذهن داشته باشيد تا چند آمار را 
با هم مرور كنيم. سايت رسمى نمايشگاه كتاب 
(ir.book32) به بازديدكنندگان نمايشگاه امكان 
گزارش  كنند.  جستجو  را  كتاب ها  تا  مى داد 
ايران (ايبنا) نشان مى دهد؛ از  خبرگزارى كتاب 
ميان 10 كتابى كه بيش از همه جستجو شده اند، 
8 كتاب رمان و داستان خارجى بوده اند؛1-ملت 
عشق (اليف شافاك)، 2-انسان خردمند (يووال نوح 
هرارى)، 3-خودت باش دختر (ريچل هاليس)، 
5-دنياى  ق)،  (اميرعلى  هستم  قولم  سر  4-من 
(پائولو  6-كيمياگر  گوردر)،  (يوستين  سوفى 
كوئيلو)، 7-اكنون (فاضل نظرى)، 8-جزء از كل 
(استيو تولتز)، 9-شدن (ميشل اوباما) و 10-وقتى 

نيچه گريست (اروين يالوم)

20 كتابى كه بيشترين جستجو درباره آنها انجام 
شده عبارتند از: ملت عشق، انسان خردمند، خودت 
باش دختر، بنويس تا اتفاق بيفتد، جزء از كل، اثر 
مركب (دارن هاردى)، توحيد مفضل، بى شعورى، 
كيمياگر، نخل و نارنج (وحيد يامين پور)، اكنون 
(فاضل نظرى)، عقايد يك دلقك، دنياى سوفى، 
شازده كوچولو، چهار اثر، قرآن، تئورى انتخاب، 
صدسال تنهايى، راز، قلعه حيوانات، و كورى. نكته 

مهم اين است كه فقط يك كتاب رمان نويسنده 
ايرانى بين اين 20 اثر وجود دارد. كتاب اكنون 

فاضل نظرى، شعر است.
بيشترين جستجوى نام پديدآورنده كتاب متعلق به 
اين افراد بوده است: 1-فاضل نظرى، 2-سيمين 
هدايت،  4-صادق  ابتهاج،  3-هوشنگ  دانشور، 
5-نادر ابراهيمى، 6-محمود دولت آبادى، 7-كريم 
زمانى، 8-برايان تريسى و 8-ميشل اوباما. دو نفر 

خارجى اند و به غير از فاضل نظرى (متولد 1358)، 
از  قبل  نسل هاى  شاعران  و  نويسندگان  همگى 
انقالب هستند. بيشترين موضوعات جستجو شده 
هم عبارتند از: 1- رمان، 2- روان شناسى و 3-شعر.

اين آمارهاى ساده چه مى گويند؟ اول، مردم بيش از 
هر چيز دنبال رمان، داستان، كتاب هاى روان شناسى 
و شعر هستند. دوم، مردم بين كتاب هاى رمان و 
داستان، آثار جذاب نويسندگان ايرانى را نيافته اند 
و كتاب هاى محبوبشان نوشته خارجى هاست؛ نه 
اينكه مردم خارجى ها را دوست دارند، نظام فرهنگى 
كشور از پرورش نويسندگانى كه مردم را جذب 
كنند بازمانده است. سوم، نويسندگان نسل جديد 
نتوانسته اند از پس غول ها، از سيمين دانشور گرفته 
تا صادق هدايت و محمود دولت آبادى برآيند. 
چهارم، جامعه ما را چه شده كه هنوز آثارى خلق 
شده بر بستر دنياى اجتماعى سيمين دانشور، صادق 
هدايت، نادر ابراهيمى و هوشنگ ابتهاج فضايى 

براى نويسندگان جديد باقى نمى گذارند؟
«ساسى گيت» محصول سياست فرهنگى اين كشور 
و تحوالت دنياى مدرن است. مردم ايران هم مثل 
سبك زندگى بقيه مردم دنيا «همه چيزخوار» شده اند، 
با اين وصف كه تيغ سانسور و سياست نشر كتاب 
و عرضه موسيقى، جلوى سر برآوردن نويسندگان 
بزرگ و جذاب ايرانى و تربيت موسيقايى مردمى 
ناشاد را گرفته است. نتيجه: «آقامون جنتلمنه» از 

كودكان و مردم دلبرى مى كند. چرا ناراحتيد؟

«ساسى گيت» از نگاهى ديگر

ريتالين مثل شيشه نوعي آمفتامين است!
دانشجويان  و  دانش آموزان  مدشده  است  مدتي 
نزديك امتحانات كنكور خودسرانه داروهايي مثل 
ريتالين مصرف مي كنند تا شب ها بيدار بمانند و 
بيشتر درس بخوانند. آنها فكر مي كنند اين دارو 
روي قدرت يادگيري شان اثر مثبت مي گذارد يا 
داروهايي مثل پروپرانولول مي خورند تا استرس و اضطراب هايشان كم شود و آرام باشند. 
اگر اين داروها بجا و با تجويز پزشك مصرف شوند، مفيد هستند، در غير اين صورت 
عوارضي دارند كه بيش از فوايدشان خواهد بود، مثال ريتالين دارويي است كه براي كودكان 
بيش فعال تجويز مي شود و داروي مناسبي است كه توجه و تمركز را در اين كودكان باال 

مي برد و باعث يادگيري بهتر آنها مي شود اما هيچ تحقيقي نشان نداده اين دارو روي قدرت 
يادگيري افراد سالم اثر مثبت دارد. از سوي ديگر، ريتالين نوعي آمفتامين است و عوارض 
سوئي دارد؛ از ناراحتي هاي قلبي-عروقي گرفته تا ضايعات مغز و اعصاب. والديني كه 
به فرزندشان اجازه مصرف اين نوع داروها را مي دهند بايد توجه داشته باشند شيشه هم 
نوعي آمفتامين و روانگردان است كه به مرور اعتياد مي آورد. دوز مصرفي اين نوع داروها 

حتي در بيماران مهم است، چه برسد به افراد سالمي كه بي دليل دارو مصرف مي كنند.
پروپرانولول نيز داروي قلبي است كه براي كنترل فشارخون در دوز باال تجويز مي شود 
و استفاده از آن در دوز پايين كنترل كننده اضطراب است اما از آنجا كه باعث بلوك 
قلبي مي شود حتما بايد تحت نظر پزشك مصرف شود. از ديگر عوارض اين دارو افت 

فشارخون و بدخوابي است.

امتحانات شروع شده است. 
بر  عالوه  نهمى ها  كالس 
هدايت  نتيجه  امتحان ها 
تحصيلى خود را نيز دريافت 
خواهند كرد. از اين رو، امتحانات براى آنها 
رنگ و بوى جدى تر و شايد استرس آورترى 
گرفته است. در اين گزارش سراغ سجاد شيخ، 
دانشگاه  مدرس  و  مشاوره  ارشد  كارشناس 
را هرچه  تحصيلى  هدايت  داستان  تا  رفتيم 
بيشتر روشن كند و دانش آموزان و والدينى 
كه تا به حال با تجربه هدايت تحصيلى روبرو 

نبوده اند با خيال آسوده به آن بپردازند.

تار و پود هدايت تحصيلى چيست؟
منتظر  بايد  امتحانات  از  بعد  نهمى ها  پايه 
نتيجه هدايت تحصيلى شان باشند، تا بتوانند 
مى دانيد  كه  همان طور  كنند.  رشته  انتخاب 
حدود 35درصد نمرات كه بخش مهمى از 
هدايت تحصيلى است مربوط امتحانات همين 
كه  است  طبيعى  دليل  همين  به  است.  پايه 
دانش آموزان كمى نگران باشند كه آيا مى توانند 
نمره رشته اى كه مايل به ادامه تحصيل در آن 
هستند را به دست بياورند يا نه. البته هدايت 
تحصيلى تنها مربوط به نمرات پايه نهم نيست 
و دانش آموزان در سال هاى گذشته آزمون هاى 
سالمت روان استعداد را انجام داده  و نمرات 

مربوط به آنها را كسب كرده اند. 
هدايت تحصيلى شامل مجموع ضريب يك 
معدل هفتم و هشتم و ضريب سه معدل نهم 
است. به همين دليل اگر در 2سال گذشته نمره 
مناسبى را كسب نكرده ايد، شانس جبران داريد. 
به طور كلى، هدايت تحصيلى شامل 100امتياز 
است؛ بيشترين امتياز مربوط به كارنامه و 35 
است، 10 امتياز مربوط به نمره اى است كه 
دانش آموز به خودش مى دهد، 10 امتياز مربوط 
به معلم هاست، 10 نمره شامل تشخيص مشاور، 
5 نمره هم حق والدين است كه برحسب صالح 
شخصى نمره مى دهند. 30 امتياز باقى مانده نيز 
به دو قسمت تقسيم مى شود كه شامل آزمون 
استعداد و رغبت است كه دانش آموزان آنها را 
طى تحصيل در سايت انجام داده اند. درنهايت 
بر اساس جمع همه موارد گفته شده هدايت 

تحصيلى براى شما صادر مى شود.

نظرى يا عملى؟
مطالعات،  رياضى،  درس   5 كلى،  طور  به 
علوم، كار و فناورى و ادبيات در نمره هدايت 
براى  هستند.  بااهميت  بسيار  تحصيلى شما 
انسانى،  علوم  مانند  نظرى  نمره هاى  كسب 
تجربى و رياضى رقابت شديد است. از طرفى، 
رشته هاى فنى -حرفه اى و كار-دانش عملى 
بازار  به  ورود  براى  مناسبى  بستر  و  هستند 
كار مهيا مى كنند. به همين دليل چند سالى 
است كه اين رشته ها هم طرفداران زيادى پيدا 
كرده  است. منظورم اين است كه ديگر شرايط 

ورود به رشته فنى-حرفه اى هم دشوارتر از 
فنى-حرفه اى  رشته  در  است.  شده  گذشته 
دروسى مانند رياضى، كار و فناورى اهميت 
دارند و دانش آموزان بدون كسب نمره مناسب 
نمى توانند اين رشته ها را نيز انتخاب كنند، حتى 
اگر نمره دروس كار و فناو رى و مطالعات 
هم به حد نصاب نرسد، امكان ورود به رشته 

كار-دانش  از بين مى رود.

باز شود، ديده شود
خواهيد  تحصيلى  هدايت  نتيجه  دريافت  با 
ديد كه  12 رشته براى شما تعيين شده است؛ 
علوم  انسانى،  علوم  شامل  نظرى  رشته هاى 
اسالمى؛  معارف  و  فيزيك  رياضى  تجربى، 
نيز  كار-دانش  و  حرفه اى  فنى-  رشته هاى 

خدمات،  صنعت،  4شاخه،  شامل  هركدام 
كشاورزى و هنر است. 

مد  را  نكته  اين  بايد  نهايى  انتخاب  هنگام 
نظر داشته باشيد كه امروزه اين گونه نيست 
رشته ها  ديگر  از  1 سال  فنى-حرفه اى ها  كه 
جلوتر باشند و بعد از انتخاب رشته تمامى 
دانش آموزان بايد 3 سال شامل دهم، يازدهم 
و دوازدهم را بخوانند و بعد امتحان كنكور 
بدهند. از طرفى، مانعى براى ادامه رشته براى 

هيچ يك از رشته ها نيست و هيچ كدام برتر 
يا كمتر از ديگرى نيستند اما سوال رايج اين 
است كه با وجود مشترك بودن بسيارى از 
رشته ها و وجود آنها حتى با يك نام تفاوت 

فنى -حرفه اى و كار-دانش چيست؟ 
در  هم  مى توان  را  كامپيوتر  مثال  عنوان  به 
گروه رشته هاى فنى و هم در گروه رشته هاى 
كار-دانش مشاهده كرد. در پاسخ بايد بگوييم 
تفاوت در ميزان عملياتى بودن اين دروس 

است، در رشته هاى فنى و حرفه اى حدود 30 
درصد دروس عملياتى و 70 درصد نظرى 
است. به عنوان مثال ممكن است 3روز در 
كالس درس بخوانيد و2 روز به كارگاه برويد 
اما اين ميزان در كار-دانش برعكس و بيشتر 
دانش آموزانى  براى  بنابراين  است  عملياتى 
كه قصد ادامه تحصيل ندارند بهترين ديپلم، 

كار-دانش است. 
درحقيقت ديپلم هاى نظرى هيچ ارزشى ندارند 

و اگر هدف تحصيالت باالتر داريد، بهتر است 
از ديپلم هاى نظرى وارد شويد.

كجاى نمودار قرار داريد؟
درست است كه دانش آموزان با كسب نمرات 
باالى 14 در انتخاب بسيارى از رشته ها مجاز 
هستند اما اين بدان معنى نيست كه مى توانند 
به سادگى وارد آن رشته شوند، به عنوان مثال، 
با كسب معدل 17، رشته تجربى بازخواهدشد 
اما ثبت نام در اين رشته پرطرفدار با اين نمره 
براى  كه  كسى  واقع  در  بود.  نخواهد  ساده 
رشته تجربى «الف» نياورده  و  «ب» يا «ج» 
او  سوم  يا  دوم  اولويت  يعنى  كرده؛  كسب 
رشته تجربى است و مدارس موظف هستند 
ابتدا اولويت هاى «الف» كه معدل باالى 19 
آورده اند را ثبت نام كنند و اگر جاى خالى 
ماند، سراغ  بقيه اولويت ها بروند. تجربه ثابت 
كرده در بيشتر موارد رشته تجربى در همان 
رده اول پر مى شود و جايى براى معدل 17 
نمى ماند و تنها راه براى بقيه افراد ثبت نام 
در  مدارس غيردولتى است اما در رشته هاى 
فنى - حرفه اى و كار-دانش اولويت ب هم 

معموال پر نمى شود.

همه آنچه كه بايد دربارة انتخاب  رشته تحصيلى فرزندتان بدانيد

كالس نهمى ها و هدايت تحصيلى
 نيلوفر 

جامه بزرگى

 دكتر خيرا... غالمي
متخصص داروسازي باليني 

 محمد فاضلى
عضو هيات علمى دانشگاه شهيد بهشتى

درست است كه دانش آموزان با كسب 
نمرات باالى 14 در انتخاب بسيارى 
از رشته ها مجاز هستند اما اين بدان 
معنى نيست كه مى توانند به سادگى 
وارد آن رشته شوند، به عنوان مثال، 
با كسب معدل 17، رشته تجربى 
بازخواهدشد اما ثبت نام در اين رشته 
پرطرفدار با اين نمره ساده نخواهد بود
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