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شماره ی هفتم نیمکت سفید بر مسئله ی فرزندپروری تمرکز دارد؛ مقوله ای پیچیده با گستره ای وسیع که  البته توافق مشخصی 
بر آن جود ندارد و طیف های مختلفی از صاحب نظران با رویکردهای متفاوت در مورد آن سخن گفته اند که پی آمد آن سبک های 
مختلف فرزندپروری است. آن چه به طور مشترک مورد نظر جریان های موازی در این گستره است، حفظ بهداشت روانی کودکان و 

تربیت هدفمند و مؤثر آن ها از خالل تعامل مؤثر و سازنده است. 
در این شماره از نیمکت سفید به مرور مکاتب نظری در مورد فرزندپروری از خالل گفت وگو با متخصصان در مجموعه پرداخته 
شده است، هم چنین تالش کرده ایم تا با گفت وگویی عمیق با مشاوران و معلمان در مدرسه به بررسی واگرایی یا هم گرایی 
سیاست های کالن مجموعه در زمینه ی پرورش دانش آموزان با سبک های رایج فرزندپروری در خانواده ها نظر کنیم. به میزانی که 
هم سویی و تعامل مؤثر بین مدرسه و خانه می تواند به انسجام جریان اجتماعی شدن کودکان منجر شود، ناهم سویی در این دو 
نهاد موازی می تواند آسیب های جبران ناپذیری را متوجه دانش آموزان کند. احساس بیگانگی از محیط مدرسه و یا بی اعتمادی به 
خانه از ابتدایی ترین نتایج چنین منازعه ای است که با گذر زمان جای خود را به بیگانگی از محل زندگی، محیط کار و جامعه ی 
بزرگ تر خواهد داد. اضافه بر آن که شخصیت چندتکه و پاره پاره که پی آمد چنین روندی است، فاقد »خود قدرتمند«، »آگاه« و 
»تصمیم گیرنده« خواهد بود. بنابراین، ضروری است که با نگاهی مؤثر به روندهای جاری در مدرسه و نسبت آن با سبک های 

تربیتی در خانه نظر کنیم تا از این ره گذر ضرورت گفت وگو و تعامل بین مدرسه و خانه را مورد تأکید بیش تری قرار دهیم. 
اهمیت مسئله ی فرزندپروری و تصحیح روش های رایج آن سبب شد که مجتمع راه رشد به برگزاری دوباره ی کارگاه فرزندپروری 
با همکاری یکی از صاحب نظران غربی حوزه ی آموزش اقدام کند. تولید و چاپ این شماره ی نیمکت سفید مقارن با برگزاری این 
کارگاه آموزشی با عنوان »کارگاه فرزندپروری برای کودکان هزاره ی سوم« شد که از سوی خانم پنتیال، عضو کمیته ی شورای ملی 

آموزش فنالند، برگزار می شود.  
متناسب با موضوع فرزندپروری و اجتماعی کردن کودکان، در بخش تعاونی این شماره، به معرفی تعاونی های جوان پرداخته ایم. 
تعاونی برگ نو تعاونی پژوهشی ای نوپاست اما با قدرت شروع به کار کرده است و در زمینه ی پژوهش و ترویج تعاونی فعالیت 
می کند. هم چنین در »نیم رخ« این شماره به تجربه ی جالب یک زن تعاون گر پرداخته و روایت او را از میدان زندگی و کارش مرور 
کرده ایم تا بدانیم که چه طور می شود از محدودیت ها فرصت هایی به نفع اکثریت ساخت. نکته ی مهم در این روایت تأسیس تعاونی 
دانش آموزی در سنین نوجوانی به همت این بانو و دوستانش بوده که به زعم خودشان تجربه ی بی نظیری بوده است و موفقیت های 
امروزشان را رقم زده است. مرور تجربه ی آن ها به بحث فرزندپروری و چشم اندازهای پیش روی والدین و معلمان کمک می کند تا به 
پرورش کودکانی هر چه آگاه تر، مستقل تر و مسئولیت پذیرتر بیاندیشند. امیدواریم که تالش گروهی دوستان و همکاران راه رشدی 

در این شماره به افزایش دانش و تجربه ی خوانندگان منجر شود. پیروز باشید و سربلند.
سمیرامیس شاه اسماعیلی
به نمایندگی از شورای سردبیری

سخن سردبیر�
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پرتره�

نظریه انتخاب و راهبرد 
فرزندپروری

سطح  در  و  پیش رو  روان پزشکی  گلسر   ویلیام  دکتر 
بین المللی شناخته شده است. اگرچه نام او از سال 1965 
روان پزشکی  عرصه ی  در  واقعیت درمانی  ابداع  به خاطر 
پرآوازه شد، امروزه اما نامش بیش تر با نظریه ی انتخاب 
روانی،  بهداشت  قلمرو  در  آن  گسترده ی  کاربست های  و 
 آموزش وپرورش و مدیریت نیروی انسانی گره خورده است.  

دکتر گلسر در سال 1925 در کلیولند اُهایو به دنیا آمد و در همان جا 
هم پرورش یافت. بعدها وارد دانشکده ی پزشکی دانشگاه ِکیس وسترن 
ریزرو در کلیولند شد. او در سال های 1954 تا 1957 دوره ی روان پزشکی 
دانشگاه  در  و  غربی  لُس آنجلس  جنگی  معلوالن  بیمارستان  در  را  خود 
دکتر  استادش  آموزه های  تأثیر  تحت  و  گذراند   )UCLA( یو سی اِل اِی 

هرینگتون از روان پزشکی سنتی فاصله گرفت.
گلسر ابتدا در رشته ی مهندسی شیمی تحصیل کرد، اما از زمانی که 
برایش مشخص شد روان پزشکی عالقه واقعی اش در زندگی است کار در 
رشته ی شیمی را رها کرد و به روان پزشکی تغییر مسیر داد. دکتر گلسر 
تا  از سال 1957  پایان رسانید.  به  را  روان پزشکی خود  در 1961 دوره ی 
1986 با رویکرد واقعیت درمانی به عنوان روان پزشک در مطب خصوصی 

و مراکز اصالح و بازپروری نوجوانان بزه کار به درمان اشتغال داشت.
از پیش  انتخاب بیش  انتشار کتاب نظریه ی  با  گلسر در سال 1998 
روان شناسی  منظر  از  را  رفتار  ایجاد کننده ی  عامل  و  انگیزش  مفهوم 
کنترل درونی بسط داد. هم چنین در سال 2003 با انتشار کتاب هشدار: 
روان پزشکی می تواند برای سالمتی شما خطرناک باشد! و در سال 2007 با 
هشت درس برای زندگی زناشویی شادتر در تعالی و بهبود سالمت روانی 

جامعه ی جهانی مشارکت بسیار کرده است.
مشاهدات نظام مند دکتر گلسر او را به این نتیجه رساند که ما انسان ها 
به  زنده ماندن  و  بقا  برای  و  اجتماعی هستیم  موجودات  ژنتیکی  به طور 
یک دیگر نیازمندیم. بر این اساس، گلسر معتقد است همواره یک مشکل 
ارتباطی )به معنای یک رابطه ی خراب یا ناهم دالنه یا شکست رابطه ای 
مهم( عامل زیرین مشکالت روان شناختی ماست. بیش تر مشکالت روانی 
ما از ناتوانی مان در خوب کنارآمدن با افراد مهم زندگی مان نشأت می گیرد.

او از سال 1980 تمام همت خود را برای یافتن پاسخی به این پرسش 
کرد.  متمرکز  ناخشنودند؟«  خود  روابط  در  انسان ها  از  بسیاری  »چرا  که 
کوشش های او به ارائه ی نظریه ی انتخاب، »این که انسان ها چرا و چگونه 

رفتاری را انتخاب می کنند؟« منجر شد.
در سال 2000، دانشگاه سانفرانسیسکو درجه ی دکترای افتخاری خود 
در علوم انسانی را به پاس تالش ها و دست آوردهایش به او اعطا کرد. در 
مارس 2003، از سوی انجمن مشاوره ی امریکا به عنوان فردی که سهم 
قابل توجهی در گسترش و ارتقای کیفی مشاوره و کار حرفه ای خود داشته 
است مورد تقدیر قرار گرفت. هم چنین در آوریل 2004 انجمن مشاوره ی 
امریکا برای پایه گذاری واقعیت درمانی نشان اُسطوره ی مشاوره را به گلسر 
اعطا کرد و سرانجام در 2005 انجمن روان شناسی امریکا به گلسر عنوان 
بسیار واالی استاد ممتازی در درمان گری را نسبت داد که بزرگ ترین لقب 

ممکن برای اعطا به یک فرد به شمار می رود.



پرونده �

شیوه های
 فرزند پروری
 در روزگار ما



 فرزند پروری
 در روزگار ما...

مردم  از  بسیاری  برای  عمومی  دغدغه  یک  امروزه  فرزندپروری 
بدان  تا  موضوع  این  اهمیت  درجه  است.  متوسط  طبقه  ویژه  به 
یعنی  کند؛  تعیین  را  جدید  نسل  سرنوشت  می تواند  که  است  جا 
اتخاذ  را  فرزندپروری  از  سبکی  نوع  چه  ما  که  این  با  متناسب 
روبه رو  موفقیت  درجه  از  متفاوتی  انسان های  با  آینده  در  کنیم، 
پشتکار  با  و  رأی  به  مستقل  می توانند  که  فرزندانی  بود.  خواهیم 
بنابراین  باشند.  وابسته  و  آسیب پذیر  شکننده،  افرادی  یا  بوده 
سرنوشت  در  کننده ای  تعیین  و  مهم  بسیار  موضوع  فرزندپروری 
این  همین روی  از  بود.  خواهد  ما  فردای  مردمان  و  امروز  بچه های 
اختصاص  فرزندپروری  موضوع  به  سفید  نیمکت  مجله  از  شماره 
یک  از  دعوت  برای  مجتمع  تصمیم  با  مقارن  که  است  شده  داده 
از  ایشان  توسط  کارگاه  برگزاری  و  آموزش  حوزه  در  نظر  صاحب 
نظران  صاحب  با  مصاحبه هایی  باره  همین  در  است.  فنالند  کشور 
و  گزارش  چندین  همراه  به  مدرسه  مشاوره ای  و  آموزشی  کادر  و 
شماست. پیش روی  آن  از  حاصل  نتیجه  که  داشته ایم  مقاله  ترجمه 



شماره l 7 پاییز 1397 6

سبک های فرزندپروری مورد تأیید راه رشد چیست؟ �

ابتدا این بوده که دانش آموزانی آزاد، شاد،  در مجموعه ی راه رشد هدف از 
مسئولیت پذیر و مستقل آموزش و تربیت داده شوند. این که بگوییم ما تنها از 
یک روش و رویکرد برای تربیت دانش آموزان استفاده می کنیم، درست نیست. 
شاید در گذشته رویکرد رفتارگرایی پررنگ تر بود؛ به این معنا که به دانش آموزان 
انگیزه های بیرونی )نظیر هدیه یا پاداش( داده می شد تا به سمت انگیزه های 
درونی سوق یابند. البته گفتنی است رویکرد رفتارگرایی در مهدکودک نسبت 
به مقطع دبستان شایع تر است و رفته رفته شاهد این موضوع هستیم که این 
بر  اخیر، عالوه  اما در سال های  باالتر کم رنگ تر می شود.  رویکرد در مقاطع 
رویکرد فوق، رویکردهای دیگری مانند تئوری انتخاب و رویکردهای انسان گرایانه 
نیز اضافه شده است و تمام هدف این است که انگیزه های کودکان به انگیزه های 

درونی سوق داده شود.

چالشی که امروز بین مدرسه و خانواده ها در ارتقای سبک های  �
فرزندپروری وجود دارد چیست؟

موضوع مهم و قابل اشاره این است که در گذشته خانواده ها بیش تر با اهداف 
مدرسه همراه بوده اند. امروزه خانواده ها فرزندپروری را با فرزندساالری اشتباه گرفتند 
و توانایی نه گفتن به کودکان را کم تر دارند و، حتی بالعکس، کودکان نیز یارای 
شنیدن نه را ندارند. هر دو این روش ها اشتباه است. کودک به طور اتوماتیک باید 
ناکامی را تجربه کند. این که ما تشخیص می دهیم کودک در کالس دیگری 
باشد به این دلیل است که دوستان جدیدی پیدا کند و بتواند دایره ی روابط 
خود را گسترش دهد، در حالی که این رفتار از سوی خانواده ها با اصرارهای زیاد 
مورد غفلت قرار می گیرد. نکته ی دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که 
امروزه احقاق حق به اشتباه در اعتراض های مداوم معنا می شود و خانواده ها روش 
صحیح احقاق حق را به کودکان خود آموزش نمی دهند. با وجود این که شکاف 
بین والدین و مدرسه در مورد سیاست های رفتاری افزایش پیدا کرده اما همواره 
سعی کرده ایم با ارائه ی برنامه های مختلف، برگزاری کارگاه و آگاه سازی خانواده ها 

این فاصله و شکاف را به حداقل برسانیم. 

مورد  � در  که  مدرسه  و  خانواده  بین  تربیتی  شکاف 
مسئولیت پذیری بچه هاست، چه طور پر می شود؟

باید سهم و مسئولیت خودش را  من همواره تأکید کرده ام که هر طرف 
بپذیرد. مدرسه و خانواده هر دو در دو کفه ی ترازو قرار می گیرند، اگر همسان 
پیش روند، می توانند به هدف خود برسند اما در صورت اختالف دیدگاه از این 
شکاف آسیب می بینند. در این شرایط، دانش آموزان از شکاف بین خانواده و 
مدرسه بهره می گیرند و در هر محیط هر طور به نفع آن هاست رفتار می کنند. 
به عنوان مثال، موردی داشتیم که مادر اعتراض می کرد چرا بچه کالس سوم 
من نمی تواند کیف خود را مرتب و آماده کند، در حالی که باید ریشه این رفتار را 
در سه سالگی جست وجو کرد. زمانی که به کودک در انجام فعالیت های روزمره 
مسئولیت های کوچک داده نشود، همانند جمع کردن میز شام، آماده کردن ساالد 

مصاحبه �

سه اصل ساده ی
 فرزندپروری را دریابیم
ساده دیدن،
 ساده برخوردکردن،
 فرصت دادن

الهام صفت بقا 
مشاور دبستان دخترانه  

الهــام صفت بقــا از مشــاوران قدیمــی راه رشــد اســت. وی 
داســتان حضــورش در راه رشــد را چنیــن تعریــف می کنــد: 
»از ســال  1376، زمانــی کــه 22 ســالم بــود وارد مجموعه ی 
ــودک راه  ــور در مهدک ــا حض ــدم و کارم را ب ــد ش راه رش
رشــد آغــاز کــردم. در زمــان مصاحبــه ی شــغلی بــه 
مصاحبه کننــده گفتــم قصــد دارم مهدکــودک خــودم را 
ــنی  ــرایط س ــا ش ــه ب ــل این ک ــه دلی ــا ب ــم ام ــیس کن تأس
ــدارد  ــود ن ــکان وج ــن ام ــن ای ــه ی کاری م ــدم تجرب و ع
ــدی  ــده لبخن ــم، مصاحبه کنن ــه کن ــا کســب تجرب آمــده ام ت
زد و گفــت چــه خــوب اســت کــه روی شــما ســرمایه گذاری 
کنــم. شــرایط خــوب و دوســتانه بودن فضــای کاری باعــث 
شــد در راه رشــد بمانــم؛ 11 ســال بــه عنــوان مربــی مهــد 
، 8 ســال معــاون آمــوزش مهــد و 3 ســال مدیــر آمــوزش 
دو شــعبه ی مهدکــودک بــودم و به تازگــی هــم بــه عنــوان 
مشــاور دبســتان دخترانــه مشــغول بــه کار هســتم.« گــپ 
ــروری راه  ــا ســبک های فرزندپ ــا وی در رابطــه ب ــی ب و گفت
رشــد و چالــش هــای ایــن حــوزه داشــته ایم کــه در ادامــه 
می خوانیــد.
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و ... کودک مسئولیت پذیری را آموزش نمی بیند و تا زمانی که حمایت خانواده را 
پشت خود داشته باشد، مسئولیت کارهای خود را نمی پذیرد.

ما سعی کرده ایم با سخت گیری های اضافه و نپذیرفتن وسایلی که کودک 
فراموش کرده همراه خود بیاورد، این شکاف را پر کنیم و آنان را مسئولیت پذیرتر 
تربیت کنیم. در همین راستا، باید بگویم اگر والدین همراه باشند، همه چیز رو 
به روال است اما اگر همراه نباشند، مشکل شروع خواهد شد. اتفاقات خوب تنها 

در همراهی خانواده هاست که رخ خواهد داد.

برنامه های شما برای همراه کردن خانواده ها چیست؟ �

برای سال جاری برنامه ی آموزش خانواده ها را تغییر داده ایم، به این صورت 
که کارگاه ها را به صورت تک موضوعه برگزار خواهیم کرد تا بتوانیم والدین را 
با خود همراه کنیم. عالوه بر این، ما هم با آن ها همراه می شویم تا بتوانند با 
شرکت در کارگاه ها تغییرات را به صورت عینی و ملموس درک کنند. قصد داریم 
با کمک تئاتر شورایی کارگاه ها را که در هر گروه سنی دغدغه های متفاوتی را 
ایجاب می کند اجرا کنیم. به طور مثال، در مقطع اول، موضوع هم سویی والدین 
با مدرسه برجسته است، در مقطع دوم، مسئله ی فقدان همانند مرگ و طالق 
را نشانه گرفته ایم. در مقطع سوم، بحث تحلیل گزارش را بررسی خواهیم کرد. 
در مقطع چهارم، رازداری و در مقطع پنجم موضوع بلوغ را مورد بررسی و بحث 

قرار داده ایم.

حضور خانم پنتیال و ارائه ی بحث های فرزندپروری چه کمکی  �
به خانواده ها می کند؟

زمانی که خانواده ها صحبت های شخصی را که خارج از ایران تجربه های 
بیش تر جهانی دارد می شنوند برای شان مقبولیت بیش تری دارد. عالوه بر این، 
متوجه می شوند که خارج از ایران هم سعی می کنند تا کودکان را مستقل تربیت 
کرده و از آن ها در حد توانایی های شان انتظار داشته باشند؛ نه بیش تر و نه کم تر. 
در واقع، حرف های خودمان را از زبان ایشان بشنوند برای شان قابل اتکاتر است.

به عنوان سخن آخر، باید توجه داشت که تمام تالش ما به عنوان مجموعه ی 
آموزشی این است که دانش آموزان رشد کنند و برای حضور در اجتماع آماده 
شوند. این مسئله موضوع مهمی است که خانواده ها باید به آن توجه کنند و به 
مدرسه و شیوه ی تربیتی آن اعتماد کنند. باید پذیرفت که فرزندپروری سه اصل 
ساده دارد: ساده بینی، برخورد ساده و دادن فرصت. بسیاری از مسائل را نمی توان 
با حرف و شعار درست کرد. مواجه شدن با شرایط خود خیلی کمک کننده است. 
همین که اجازه بدهیم بچه کار اشتباه خود را بپذیرد و پاسخ گو باشد خیلی 

کمک کننده است. 
 

g g g

مصاحبه �

چه قدر با     زبان های
 عشق ورزی     آشنا هستیم؟

انضباط و کنترل
 متفاوت با تنبیه است
 محمد      اسماعیل   ابراهیمی
استاد   و  روان شناس مرکز مشاوره ی محیا

 محمداســماعیل ابراهیمــی یکــی از اســاتید و دکتــری 
ــالوه  ــت. وی ع ــا اس ــاوره ی محی ــز مش ــی مرک روان شناس
بــر تألیــف و ترجمه هــای متعــدد، دارای ســابقه ی تدریــس 
ــت در  ــز عضوی ــتادیاری و نی ــی، اس ــای آموزش در دوره ه
ــص  ــت و تخص ــالمی اس ــگاه آزاد اس ــی دانش ــت علم هیئ
ــا  ــان اســت. ب ــودکان و نوجوان ــی کاری اش حــوزه ی ک اصل
وی در خصــوص ســبک های فرزندپــروری گفت وگویــی 
داشــته ایم کــه در ادامــه می خوانیــد.

آقای دکتر لطفاً در مورد سبک های فرزندپروری خانواده ها کمی  �
توضیح دهید؟

به واقع ما با سه نوع سبک فرزندپروری که خانم بامریند بر اساس دو متغیر 
پذیرش و کنترل آن را دسته بندی می کند، مواجه ایم. پذیرش همان گرمی، محبت 
و عشق ورزی است. اگر بخواهیم از 5 سبک عشق ورزی سخن بگوییم، اولین 
آن زبان شفاهی است. چه قدر فرزندان مان را تحسین می کنیم؟ چه قدر تشویق 
به  از سوی مدرسه  از کسانی که  بسیاری  می کنیم؟ چه قدر حمایت می کنیم؟ 
مرکز مشاوره مراجعه می کنند و معمواًل از طبقات مرفه جامعه محسوب می شوند، 

برخالف انتظار ما از این زبان آن طور که باید استفاده نمی کنند.
زباِن دوم هدیه دادن است، که می تواند از یک شاخه گل تا هدایای گران تر را 
شامل شود. شاید این تنها بخشی از زبان عشق ورزی است که طبقات باالتر جامعه 
اساس  بر  است.  زباِن عشق ورزی وقت گذاشتن  استفاده می کنند. سومین  آن  از 
فرزندان شان  صرف  را  درآمدشان  از  50درصد  خانواده ها  امروزه  تحقیقاتی،  نتایج 
می کنند، این در حالی است که تنها 5درصد از وقت خود را به آنان اختصاص 
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می دهند. چهارمین زبان خدمت کردن و پنجمین نوازش کردن است. اگر این 5 زبان 
عشق ورزی وجود نداشته باشد، مؤلفه ی دوم، که همان انضباط و کنترل است، راه 
به جایی نمی برد. حال موضوعی که باید به آن توجه کرد شکل گیری سبک های 
فرزندپروری است. در گذشته، پدران ما با کنترل زیاد سبک فرزندپروری سخت گیرانه 
را دنبال می کردند، که در آن پذیرش و زبان عشق ورزی محدود و کنترل زیاد بود. 
والدین امروز سبک فرزندپروری سهل گیرانه را دنبال می کنند که کنترل در روش 
آنان محدود است اما پذیرش و عشق ورزی هم آن چنان که باید وجود ندارد. اما 
سبک سومی هم برای فرزندپروری هست که همان سبک مطلوب مورد نظر 
ماست. در این سبک، هم انضباط و کنترل به اندازه و هم پذیرش و گرمی به اندازه 
وجود دارد؛ و تالش می شود همواره با زبان منطق و استدالل با فرزندان سخن گفته 

شود تا تفهیم شود اگر از آنان خواسته ای داریم، به چه دلیل است.
اما معضل دامن گیر سبک فرزندپروری حال حاضر ما که بیش تر در طبقات 
مرفه دیده می شود، سبک فرزندپروری سهل گیرانه است که در آن نه خانواده ای 
برای عشق ورزی و نه کنترلی برای مدیریت وجود ندارد و کودک کامال رها و آزاد 
است. در این نوع سبک رفتاری تنها پول  پدر و مادر مطرح است که سعی دارند 
با آن نیازهای مادی فرزندانشان را پاسخ بگویند که ممکن است این نیازها، حتی 
نیازهای کاذب و نه واقعی فرزندانشان باشد. پیامد چنین سبک رفتاری در نوجوانی 
برای فرزندان اغلب سوق یافتن به فضاهای مجازی و رفتارهای نمایشی و ایجاد 

کمبودهای شدید عاطفی است.

صحیح  � فرزندپروری  سبک  در  رویکردهایی  نوع  چه  امروزه   
معرفی شده است؟

اگر بخواهیم از سبک فرزندپروری صحیح صحبت کنیم باید بدانیم که محبت 
زیاد، انضباط و مدیریت، سبک فرزندپروری صحیح است و این متفاوت از تنبیه 
است. در این روش تنبیه وجود ندارد بلکه کودک با پی آمد طبیعی رفتار خود مواجه 
می شود؛ به این معنا که از قبل به کودک تذکر می دهید که، به طور مثال، اگر 
مشق شب اش را ننویسید، روز بعد خود باید در مدرسه پاسخ گو باشد؛ اگر کمک 
بخواهد، شما هستید اما اصراری برای انجام دادن وجود ندارد. به این ترتیب، کودک 
آگاه می شود که در صورت انجام ندادن تکلیف، پی آمد آن متوجه خود اوست و این 
متفاوت با تنبیه است. از این مرحله به بعد، بایستی مدرسه برای کودک انگیزه 
ایجاد کند و پی آمدهایی تعریف کند. البته تمام این موارد در گرو همراهی والدین 

با مدرسه است.
با  از جمله رابطه ی مدرسه  انتخاب در چندین حوزه،  امروزه رویکرد نظریه ی 
خانواده های دانش آموزان و به ویژه در حوزه ی فرزندپروری کاربرد دارد. در این رویکرد، 
7 رفتار که به هیچ عنوان نباید از آن ها در رابطه با فرزندان استفاده کرد تعریف شده 
است. این رفتارها رفتارهای کنترل بیرونی هستند؛ بدین معنا که کودک را به رفتاری 
ترغیب می کنند که دوست ندارد یا برای انجام دادن آن به اندازه ی کافی رغبت ندارد. 
به این منظور، به کودک اطالعاتی می دهیم و با محبت و گرمی تالش می کنیم 
آن رفتار مورد انتظار را توضیح دهیم. در این شرایط، به احتمال زیاد کودک قانع 
به انجام کار می شود و در صورت نپذیرفتن خود را آماده می کند تا پی آمد طبیعی 

رفتارش را مشاهده کند.
اولین این رفتارها سرزنش کردن است و رفتار دوم غرولندکردن. این نوع مواجهه 
رفته رفته به صوت سفید تبدیل می شود، به این معنا که کودک دیگر صدای 
والدین اش را نمی شنود و پی آمد این رفتار بی نتیجه خواهد بود. دیگر رفتارهای 
در  و  مقایسه کردن  تحقیرکردن،  تنبیه کردن،  تهدیدکردن،  از  عبارت اند  مخرب 
نهایت باج دادن. منظور از باج دادن آن است که اگر کودک به کالسی می رود یا 
درس می خواند آن را مترادف با لطف به پدر و مادر در نظر بگیرد چراکه والدین 

نمی خواهند از همسایه، آشنایان و ... جا بمانند. 

در این رویکرد، می آموزیم که باید این رفتارهای مخرب کنار گذاشته شود و 
در مقابل اعتمادکردن، مذاکره کردن، تشویق و حمایت کردن جایگزین آن ها شود.

فرزندپروری  � به سبک  می تواند  کمکی  چه  انتخاب  نظریه ی   
صحیح کند؟

این نظریه در واقع به ما می گوید همه ی رفتارهای ما به طور ژنتیکی برای رفع 
5 نیاز اساسی صورت می گیرد که عبارت اند از: 

1. بقا و ایمنی: کودک می خواهد سالم بماند و امنیت داشته باشد. به طور مثال، 
اگر کودک در مورد نمره ی خود دروغ می گوید، به این دلیل است که سابقه ی آن 
را دارد که با اعالم نمره ی واقعی تنبیه شده است و برای همین دروغ می گوید تا 

از تنبیه دور بماند.
2. عشق و تعلق: کودک نیاز دارد که با او با محبت رفتار شود، پس در مورد 

نمره ی خود دروغ می گوید تا هم چون قبل پذیرفته شود.
3. قدرت: مورد قبول و تحسین خانواده قرار می گیرد، پس دروغ می گوید تا 
در  رو،  این  از  بماند.  باقی  خانواده  در  پذیرفته شده ی خود  در وضعیت  هم چنان 
روش درمانی نوین به والدین می گوییم که از صفت ها برای توصیف کودکان خود 

استفاده نکنند، بلکه رفتار آن ها را مورد قضاوت قرار دهند نه شخصیت شان را.
4. آزادی و حق انتخاب: در مدارسی که برنامه های فشرده ای برای کودکان در 
نظر می گیرند به واقع چون کودک انتخاب محدودی در کالس و زندگی دارد، حق 

انتخاب و آزادی از او سلب می شود.
5. تفریح و شادی: بازی یکی از مهم ترین رفتارهایی است که بیش ترین میزان 
رشد کودک از آن ناشی می شود، پس نباید با شرکت دادن کودکان در کالس های 

مختلف زمان بازی را از آنان گرفت.
با یادآوری مطالب فوق می توانیم نتیجه بگیریم که هر گاه کودکی رفتاری 
غیراخالقی و نابهنجار، همانند دروغ گویی یا پرخاش گری از خود بروز داد، کدام یک 

از 5 نیاز او به خطر افتاده است تا انتخابی غیرعقالنی را انجام داده است.

قابل  � راستا چه طور  این  در  مجازی  به فضای  اعتیاد  مسئاله   
بحث است؟

رویکرد دیگری هم با نام مخفف اِی سی تی )ACT( وجود دارد که مبدع آن 
یک امریکایی است. وی در این رویکرد، تأکید می کند که »بپذیریم چیزهایی 
که  مسائلی  تغییر  به  متعهد شویم  و  داد  تغییر  نمی توان  که  را 
ارزش اش را دارد.« پس وی از دو مؤلفه ی پذیرش و تعهد در نظریه ی خود 
استفاده می کند. در این نظریه، ما مثلثی داریم که در رأس آن هدف است، ضلع 
دیگر آن موانع درونی، که همان فکرهای ناسالم، کمال گرایی و ... است و ضلعی 
دیگر موانع بیرونی که شامل رابطه های خراب، شرایط اقتصادی و ... است. حال 
اگر این سه ضلع مثلث با هم در رابطه ی درستی نباشند، شاهد رفتارهای تکانشی 

مثل پرخاش گری و افسردگی خواهیم بود.
برای درمان بسیاری از دانش آموزانی که در تحلیل این نظریه اعتیاد به رایانه، 
فضای مجازی، تلویزیون و بازی پیدا می کنند ما روی ارزش ها و اهداف دانش آموزان 
در تالش ایم  و  را شناسایی می کنیم  بیرونی شان  و  درونی  موانع  کار می کنیم، 
برنامه ای طرح ریزی کنیم تا از میزان رفتارهای نامناسب شان کاسته شود. اعتیاد 
به فضای مجازی از آن نوع رفتارهایی است که به دلیل »رفع نشدن نیاز پذیرش 
و گرمی در دنیای واقعی و در خانواده« در نوجوان بروز می کند تا به آن طریق در 
فضای مجازی پی گیری و برطرف شود. دلیل بسیاری از رفتارهای افراطی نیز در 

فرزندان کسب عشق، عالقه یا برطرف کردن نیاز قدرت است.

g g g
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ضرورت سالمت روان
 در حوزه ی فرزندپروری
دکتر مهدی پورنامداری
استاد  و روان پزشک مرکز مشاوره ی محیا

دکتــر مهــدی پورنامــداری یکــی دیگــر از اســاتید و 
روان پزشــکان مرکــز مشــاوره ی محیــا اســت. وی عــالوه بر 
عضویــت در هیئــت علمــی مؤسســه ی پژوهشــی بهداشــت 
و روان ایرانیــان، مــدرس دوره هــای مختلــف روان شناســی 
و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد اســالمی نیــز هســت. 
بــا وی گفت وگویــی در مــورد ســبک های فرزندپــروری 
داشــته ایم کــه در ادامــه می خوانیــد.

آقای دکتر به نظر شما امروزه در جهان چه سبک های  �
است؟ تأیید  مورد  فرزندپروری 

تربیت  بهبود  تکنیک های  همان  یا  روش  یک  واقع  در  فرزندپروری 
است  این  بپردازم  آن  به  می خواهم  من  که  اصلی  بحث  حال  است.  کودک 
در  و شاد  توانمند  فرزند سالم،  داشتن یک  وهله ی نخست  در  ما  که هدف 
بزرگ سالی است. در واقع، توقع ما از تکنیک های فرزندپروری داشتن فرزندی 
از چهار  را  انسان  با ویژگی های فوق و موفق است. در حالت کلی، ما یک 
سطح زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی بررسی می کنیم. به عبارت دیگر، 
شخصی موفق است که هر چهار مورد فوق را بتواند در یک راستا به پیش 

ببرد. در این بخش سؤال اصلی این است که چه کسانی قرار است همراه 
این مسیر  ما در  بازیگران اصلی  باشند؟  این جایگاه  به  برای رسیدن  کودک 
والدین، معلمان، مربیان و نظام آموزشی است که قصد دارند در مسیر رشد 
کودک او را به هدف غایی، که همان خردمندی و فرزانگی است )که ریشه 
در اندیشه های ایران باستان دارد( برسانند. در این راستا، ما باید تعریف رشد 
را بدانیم، با مراحل آن آشنا و آگاه باشیم که اگر هر یک از این مراحل رشد 
روبه رو  چالش هایی  چه  با  آینده  در  ما  کودک  ندهد  رخ  مختلف  سنین  در 

خواهد بود.
در اکثر مواقع، والدین و مربیان هر آن چه را که خود به آن نرسیده اند در 
کودک جست وجو می کنند و کودک را آرمانی سازی کرده و به او آسیب های 
از دیدگاهی واقع بینانه نگریست،  باید  به مسئله ی رشد  جدی وارد می کنند. 

چراکه بحث رشد یک مبحث دائمی و همیشگی است.
الزمه ی طی کردن این مسیر رشد و به سالمت نتیجه رساندن آن عاری بودن 
از بیماری های روان است. به این معنا که اگر هر کدام از  والدین و مربیان 
باشند قطعا همین  افسردگی  و  اصلی دچار اضطراب، وسواس  بازیگران  این 
بیماری های ساده که با درمان های کوچک قابل رفع است به کودک منتقل 
می شود. بازیگر اصلی دیگر، خود کودکان هستند که آنان نیز باید از لحاظ 
اختالالت شایع در سنین رشد از یادگیری گرفته تا بحث اعتیاد و خودآزاری و 

... در نوجوانی مورد بررسی قرار گیرند.

منظور از سالمت روان در فرزندپروری چیست؟ �

به واقع باید در نظر داشت که سالمت روان از مسائل مربوط به اختالالت 
از  امروزه بیش  این مسئله است که  آمار وزارت بهداشت گویای  روان است. 
30 درصد افراد جامعه دچار این مشکل بوده و از اختالالتی نظیر افسردگی 
مواردی  توجه داشت که وجود چنین  باید  بنابراین،  رنج می برند.  و اضطراب 
پس  باشد.  صحیح  فرزندپرورِی  سبک  در  آنان  هم گام  نمی تواند  والدین  در 
است.  صحیح  تربیت  برای  خود  رفتارهای  از  شخص  فهم  گام،  مهم ترین 
آن  درمان  برای  اختالالتی  چنین  وجود  از  آگاهی  از  پس  بایستی  والدین 
اقدام کنند و پس از خودآگاهی، خود کنترلی، شناخت خود، سبک های درست 
از وضعیت  تا  است  این مسائل، الزم  کنار  در  ببینند.  آموزش  را  فرزندپروری 
چه  فرزندان شان  است  بهتر  که  بدانند  و  باشند  مطلع  خود  کودک  جسمانی 
ورزش هایی را تمرین کنند، در بحث های روحی چه فعالیت هایی داشته باشند 
نظر  از  که  برسد  مرحله ای  به  سالگی   22 در  فرزندشان  که  باشند  آگاه  و 
جسمی ـ روانی ـ اجتماعی و معنای زندگی پخته باشد. طبیعتا برای رسیدن 
مضطرب،  مادر  و  پدر  داشت.  اضافی  سخت گیری های  نباید  جایگاه  این  به 
از  را  رفتارها  این  تربیت خواهند کرد که خود  را  فرزندی  افسرده  و  وسواسی 

پدر و مادر به ارث می برد.

توصیه هایی راهبردی به والدین برای فرزندپروری مؤثر �

در فرزندپروری به همه ی ابعاد وجودی یک کودک باید به صورت متعادل . 	
توجه داشت. در تربیت امروز، والدین بیش تر نقش حمایت گر را بر عهده 
خواهند داشت و البته در هنگام ایجاد خطر برای خود کودک یا کودکان 
دیگر، فرزند ما باید بازداشته شود اما فشارآوردن به کودک برای این که 
آرزوهای  به فرجام رساننده ی  نقش  در  خیمه شب بازی  عروسک  چون 
معطل مانده ی والدین ایفای نقش کند دیگر در هیچ فرهنگ به روزشده ای 
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تربیت های رفتارگرایانه و ماشینی تقریبا منسوخ شده است و تربیت 
رفته  ذهنی  و  حرکتی  ـ  حسی  تجربه های  غنی ترکردن  سمت  به 
آموزش های  عنوان  با  آن  از  که  آموزش ها،  این  بستر  بهترین  است. 

غیرمستقیم یاد می شود، بازی و به ویژه بازی های جمعی است.

و اما بازاندیشِی مسئله ی فرزندپروری �

کارکنان  و  معلم  ببینند.  می خواهند  کودک  در  مادر  و  پدر  را  آرمانی  مِن 
منزل  سر  به  بتواند  بچه  تا  هستند  همراه  بچه  خود  و  پدر  و  مادر  مدرسه، 

مقصود برسد.
اصل این است که آن ها سالمت روان داشته باشند. معلمی که اضطراب 
و وسواس دارد حس خود را به کودک منتقل می کند و او ناخودآگاه در سنین 
نیز  و  آن ها  میان  رابطه ی  و  مادر  و  پدر  سالمت  می کند.  الگوبرداری  کم 
سالمت خود کودک اهمیت دارد. اگر کودکی بیش فعال باشد، پس نمی توان 

انتظار داشت سبک فرزندپروری معمولی ای در مورد او نتیجه بخش باشد.
من فکر می کنم که سبک های متعارف تربیت کودک زمانی کارایی دارد 
که در وهله ی نخست خود بچه سالم باشد تا بتوان این روندها را پیش برد.

را  فرزندپروری  فنون  می خواهیم  ما  چرا  که  بیندیشید  این  به  حال  اما 
خود  برای  و  درآوریم  خود  کنترل  به  را  چیزها  بسیاری  آن ها  با  و  بیاموزیم 
هویتی  بحران های  فرزندان مان  این که  از  غافل ایم  ما  شاید  کنیم؟  تضمین 
جامعه ی  از  بلکه  غربی  جامعه ی  از  نه  این  و  دارند  اجتماعی ای  و  تاریخی 

ایرانی نشأت می گیرد.
ما می خواهیم ابزار نه گفتن و جرئت ورزی را به فرزندان مان یاد بدهیم که 
به کجا برسیم؟ جامعه ی ایران دچار بحران هویتی است که بخش اعظم آن 

برخاسته از بحران های اخالقی است.

g g g

پذیرفته نیست.
آرزوهای مان . 	 به  برای رساندن ما  همین طور که کودک آلت دست ما 

نیست، مسئول کمبودهای ما نیز در زندگی محسوب نمی شود. پس 
به یاد داشته باشید که کودک ابزار جنگ قدرت میان والدین نیست 
و کودکانی که در کش مکش بین پدر و مادر رشد می کنند در آینده 

معموال جزء آسیب دیده ترین اقشار می شوند.
لطفا کودکان خود را مرفه بار نیاورید. از خرید اسباب بازی های لوکس . 	

و گران قیمت تا حد توان پرهیز کنید. تا آن جا که می توانید به صورت 
دستی و با کمک خود کودک اسباب بازی درست کنید. مطمئن باشید 
کودک شما چهارچرخه ای چوبی را که پدرش برایش می سازد به یک 

اسباب باری اتومبیل موتوردار لوکس و گران قیمت ترجیح می دهد. 
را . 	 آرزوهایش  همه ی  و  بگذارید  باقی  کودک تان  برای  آرزو  چند  لطفا 

برآورده نکنید. کودک شما یک انسان است که باید برای هر چالشی 
در زندگی بزرگ سالی اش آماده باشد.

شما حق ندارید به کودک خود احساس گناه بدهید. اگر فکر می کنید . 	
معامله ی  او  با  بعدها  می دهید  انجام  فرزندتان  برای  که  کاری  برای 
این  ندهید.  انجام  فرزندتان  برای  کاری  هیچ  لطفًا  می کنید،  عاطفی 

شیوه ایمن تر است.
به کودک فراوانی و سپاس گزاری را آموزش دهید. با رفتار خود به او . 	

نشان دهید که زندگی و همه ی آدم ها در زندگی او امانت هستند و 
باید مراقب آسیب دیدن شان باشد.

در . 	 را  کودک  لطفًا  پس  باشد.  آرامش  از  سرشار  باید  کودک  دنیای 
این جا  در  ندهید.  قرار  اجتماعی  و  اقتصادی  ناخوشایند  اخبار  معرض 
افتراق بین دو کلمه ي آرامش و آسایش الزم است؛ آرامش در حوزه ی 

روح و روان است و آسایش در حوزه ی رفاه جسمی.
هم چون . 	 آن  مورد  در  باید  که  است  تمام وقت  حرفه ای  فرزندپروری 

والد  دو  هر  مورد،  این  در  دید.  آموزش  جدی  حرفه های  همه ی 
امروزه  است.  پررنگ تر  بسیار  مادر  نقش  و  دارند  مهمی  نقش های 
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نظارت با کنترل تفاوت دارد
بگذارید دانش آموزان
 ناکامی را تجربه کنند
ابوالفضل بانوپور
مشاور دبیرستان پسرانه

 

دبیرستان  مشاور  که  است  سالی  چند  بانوپور  ابوالفضل 
پسرانه است، وی در یادداشتی به اهمیت موضوع فرزندپروری 
است،  پرداخته  مدرسه  و  خانواده ها  رفتاری  سبک های  و 
کوتاهی  گفت وگوی  و  می خوانیم  را  وی  یادداشت  ادامه  در 
داشت. خواهیم  رشد  راه  در  کاری اش  تجربه ی  مورد  در 

رشد کودک و نوجوان از دیدگاه های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. یکی 
از آخرین دیدگاه هایی را که به این موضوع پرداخته یوری برونفن برِنر1  معرفی 
کرده است که در نظریه ی نظام های بوم شناختی2 خود تالش می کند تا تصویر 
کامل و چندبعدی ای از عوامل مؤثر در رشد را ارائه کند. در این نظریه، محیط به 
صورت یک سری ساختارهای آشیانه مانند در نظر گرفته می شود. این ساختارها 
از خانه تحت عنوان ریزسیستم3  شروع می شود و در ادامه به  مهد کودک و 
به طور  که  عواملی  هم چنین  می کند.  توجه  میان سیستم4   عنوان  به  مدرسه 
والدین  مانند شرایط شغلی  تأثیرگذارند،  نوجوان  و  رشد کودک  در  غیرمستقیم 
نظر گرفته و  برون سیستم5  در  به عنوان  اجتماعی حمایت کننده،  نهادهای  و 

Urie Bronfenbrenner  1
Ecological Systems Theory 2

Microsystem 3
Mesosystem 4

Ecosystem 5

در نهایت به قوانین، آداب و رسوم و ارزش های جامعه به عنوان کالن سیستم6  
ختم می شود.

و  فعالیت ها  از  الیه  عمیق ترین  عنوان  به  خانواده  رویکرد،  این  به  توجه  با 
الگوهای تعاملی بین والدین و کودک شکل می گیرد. برای توصیف و شناخت 
این الگوهای تعاملی تأثیرگذار به دیدگاه دایانا بامریند7، نظریه پرداز دیگری که به 
صورت اختصاصی به روابط والد ـ کودک پرداخته و پژوهش های زیادی در این 
زمینه انجام داده است، اشاره می کنیم. وی در دیدگاه خود با رویکرد تیپ شناسی 
به ترکیب عناصر اصلی فرزندپروری مانند پذیرش و روابط صمیمی، کنترل و 
استقالل دادن توجه نشان داده است. به عبارت دیگر، سبک های فرزندپروری به 
رفتارهای معینی از والدین اشاره دارد که به طور منفرد و در ارتباط با یک دیگر بر 
پی آمدهای تحولی فرزندان اثر می گذارند و میزان پاسخ گویی و مطالبه گری را 
مورد ارزیابی قرار می دهد. بامریند بر اساس ویژگی های فوق چهار تیپ مقتدرانه، 

مستبدانه، آسان گیر و بی اعتنا را معرفی می کند.
صمیمی،  روابط  و  پذیرش  الگو  این  مقتدرانه8:  فرزندپروری  الگوی 
روش های کنترل سازگارانه و استقالل دادن مناسب را شامل می شود. این والدین 
انتظار دارند تا از فرزندان شان رفتارهای پخته ببینند. برای آن ها مقررات رفتاری 
عین  در  اما  می کنند  تشویق  مستقل بودن  به  را  آن ها  می کنند،  روشنی وضع 
با  تعامل  در  می شوند.  قائل  محدودیت هایی  و  می کنند  کنترل  را  آن ها  حال 
بین  گسترده ای  شفاهی  تبادل  و  دارند  انعطاف پذیری  و  باز  نظام  فرزندان شان 

آن ها وجود دارد.
تربیت مقتدرانه در طول دوره ی کودکی و نوجوانی با چند جنبه از شایستگی 
انجام  در  استقامت  خویشتن داری،  خوش خلقی،  از  عبارت اند  که  دارد  ارتباط 
عملکرد  و  اخالقی،  و  اجتماعی  پختگی  باال،  نفس  عزت  همکاری،  تکالیف، 

تحصیلی مطلوب.
نزدیک،  روابط  و  پذیرش  حداقل  با  مستبدانه9:  فرزندپروری  الگوی 
دارای کنترل اجباری زیاد و استقالل دادن کم است. این گروه از والدین معمواًل 
جانب  از  تالش  گونه  هر  و  قائل اند  خود  اقتدار  حفظ  برای  زیادی  ارزش های 
رفتارهای  از  می کنند.  سرکوب  را  اقتدار  این  به چالش کشیدن  برای  فرزندان 
نیستند  استفاده می کنند. کودکان مجاز  برای کنترل  تنبیه کننده  و  محدودساز 
والدین  از  گروه  این  بگیرند.  تصمیم  مستقل  به طور  یا  کنند  بحث  والدین  با 
عالوه بر کنترل مستقیم به نوع ظریف تری از کنترل به نام کنترل روان شناختی 
ابراز کالمی، فردیت، و دلبستگی کودکان به  نیز می پردازند؛ رفتارهایی که در 
والدین مداخله کرده و در آن ها دخل و تصرف می کنند. این والدین دوست دارند 
تقریبا درباره ی هر چیزی برای کودک و نوجوان تصمیم بگیرند. غالبا در عقاید، 

تصمیم گیری ها و انتخاب دوستان مداخله می کنند.
به نفس  اتکا  ناخشنودند، عزت نفس و  کودکاِن والدیِن مستبد مضطرب و 
به  می دهند.  نشان  واکنش  خصمانه  می شوند  ناکام  وقتی  و  دارند  کمی 
کاوش کردن عالقه ای ندارند و تکالیف دشوار آن ها را از توان می اندازد و معمواًل 

در مدارس عملکرد ضعیفی دارند. 
اما  پذیرا هستند  و  مهرورز  گروه  این  آسان گیر10:  فرزندپروری  الگوی 
متوقع نیستند. کنترل کمی بر رفتار فرزندان خود اعمال می کنند، به فرزندان شان 

Macro System 6
Diana Baumrind 7

Authoritative Child-rearing style 8
Authoritarian Child-rearing style 9

Permissive child-rearing style   10
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از مهم ترین مسائلی که در سبک های فرزندپروری باید به آن  �
توجه شود چیست و شکاف های تربیتی والدین و مدرسه چه طور 

قابل پوشش است؟

و  »مسئولیت پذیری  بحث  و  اندازه  از  بیش  محافظت  پراهمیت  نکات  از 
ناکامی« در نوجوانی است که به شخصه به خانواده ها تأکید می کنم که اجازه 
دهند فرزندان شان مسئولیت پذیری و احیانًا متعاقب آن ناکامی را تجربه کنند؛ 
چون نوجوانان در آن سن در مرز باریک میان استقالل عمل و وابستگی قرار 
دارند. اگر نوجوانان بتوانند این دو مقوله را در آن سنین تجربه کنند، بعدها با 
و  کودکان  مستبدانه  فرزندپروری  سبک  در  می کنند.  برخورد  بهتر  موقعیت ها 
تجربه  را  ناکامی  همواره  و  ندارند  عهده  بر  را  مسئولیتی  هیچ گونه  نوجوانان 
والدین  دلیل کم توجهی  به  نیز  بی اعتنا  و  آسان گیر  در سبک های  و  می کنند 
خانواده  که  است  این  من  پیشنهاد  نمی دهد.  رخ  به هیچ وجه  مسئولیت پذیری 
ها برای فرزندان شان مسئولیت هایی تعریف کنند تا آن ها بتوانند موقعیت های 

گوناگون را تجربه کنند.
موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد وضع قانون های مشخص در محیط 
خانواده از جمله در مورد استفاده از فضای مجازی و بازی هاست. اولیا در این 
زمینه الگوی مشخص و قانونی برای فرزندان شان تعریف نکرده اند و از مدرسه 
این  است  حالی  در  این  کنند.  کنترل  را  دانش آموزان  رفتارهای  می خواهند که 
خانواده ها هستند که برای حضور فرزندان شان در فضای مجازی باید قوانینی 
تعریف کنند. اولیا در این زمینه به صورت صفر و صد عمل می کنند و معتقدند 
که فرزندان شان یا نباید از فضای مجازی استفاده کنند یا آن ها را در استفاده از 

اینترنت آزاد می گذارند.

مدرسه  � تربیتی  رویکردهای  و  والدین  فرزندپروری  شکاف 
چه طور قابل تعدیل است؟

بر اساس رویکرد برونفن برِنر، مدرسه، به عنوان میان سیستم، از بخش هایی 
از  می تواند  به نوعی  و  دارد  مستقیم  تأثیر  نوجوان  و  کودک  رشد  در  که  است 
سبک های فرزندپروری خانواده ها استفاده کند، به این صورت که ما با مدارس 
از  برخی  و  می دهند  بچه ها  به  غیرواقعی  نمرات  که  مواجه ایم  سهل گیرانه ای 
شاهد  رشد  راه  در  ما  می کنند.  عمل  و سخت گیرانه  مستبد  بسیار  هم  آن ها 
الگوی رفتاری بین مستبد و مقتدر هستیم، به این تعبیر که شورای دانش آموزی 
را ترتیب داده ایم که می توانند در نوع لباس، کیفیت بوفه و زمان امتحانات نظر 
دهند. در واقع، گنجاندن چنین شورایی وجهه ی دموکرات مدرسه ی ما را نشان 
می دهد و راه رشد را از مستبدبودن به سطح الگوی مقتدری حرکت می دهد که 

نظرات دانش آموزان را می شنود و تالش دارد خود را به آن ها نزدیک کند.
مواجهه ی سبک تربیتی اولیا با مدرسه می تواند گاه مشکل ساز شود. سبک 
تربیتی راه رشد مستبِد رو به مقتدر است اما سبک والدین گاه سهل گیرانه یا 
چنین  رفع  برای  روبه رو می شویم.  با شکافی  ما  که  این جاست  و  بی اعتناست 
مشکلی باید سبک خانواده ها را بشناسیم و سعی کنیم با برگزاری کارگاه های 
مختلف سبک های مختلف و قابل وثوق را به آنان معرفی کنیم و به آن ها در 

انتخاب سبک صحیح کمک کنیم.

g g g

اجازه می دهند برای خودشان تصمیم بگیرند، حتی اگر هنوز قادر به انجام این 
کار نباشند. فرزندان آن ها می توانند هر وقت که بخواهند غذا بخورند و بخوابند 
و هر مقدار که دوست داشته باشند تلویزیون تماشا کنند. آن ها مجبور نیستند 

طرز رفتار خوب را یاد بگیرند یا کارهای خانه را انجام دهند.
فرزندان والدین آسان گیر تکانشی، سرکش و نافرمان هستند. در مقایسه با 
از  بیش  نیز  آن ها  اعمال می کنند،  بیشتری  کنترل  آن ها  والدین  که  کودکانی 
حد پرتوقع و به بزرگ ترها وابسته هستند و در تکالیف استقامت کم تری نشان 

می دهند.
الگوی فرزندپروری بی اعتنا1: پذیرش و روابط صمیمی کم را با کنترل 
لحاظ  از  اغلب  والدین  این  ترکیب می کند.  استقالل دادن  به  بی اعتنایی  و  کم 
هیجانی جدا و افسرده اند، به قدری غرق در استرس خانوادگی هستند که وقت و 
انرژی کمی برای فرزندان دارند. تربیت بی اعتنا در حالت افراطی، نوعی بدرفتاری 
با کودک است که غفلت نامیده می شود. حتی در صورتی که بی اعتنایی والدین 
از  متعددی  مشکالت  والدینی  چنین  نوجوانان  و  کودکان  نباشد،  شدید  چندان 
رفتار  و  افسردگی، خشم  تحصیلی،  پیشرفت  هیجانی،  خودتنظیمی  در  جمله 

اجتماعی دارند.
به  می توان  که  دیگری  تأثیرگذار  عوامل  از  مطرح شده،  الگوهای  بر  عالوه 
عبارت  به  است.  فرزندپروری  شیوه ی  در  مادر  و  پدر  هماهنگی  کرد  اشاره  آن 
دیگر، سبک های فرزندپروری و نحوه ی برخورد پدر و مادر با فرزندان می تواند 
به شیوه ی ارتباطی پدر و مادر و ترکیب این دو با فرزندان بستگی داشته باشد. 
بنابراین، تأثیر پدر و مادر اثری ترکیبی دارد و اتخاذ شیوه ای مناسب از سوی 
یکی از آن ها می تواند تا حدودی پی آمدهای منفی حاصل از سبک نامناسب 

والد دیگر را تعدیل کند.
به طور مثال، پژوهشی در مورد میزان اضطراب تجربه شده از سوی دانش آموزان 
در درس ریاضی نشان داده است که دانش آموزان با سبک فرزندپروری مستبد به 
دلیل این که تسلط بیش تری بر آموزش فرزندان وجود دارد و حساسیت بیش تری 
نشان داده می شود، سطح اضطراب باالیی را گزارش می دهند. هم چنین والدین 
آسان گیر نیز، برعکس والدین مقتدر، به دلیل کم توجهی به آموزش فرزندان شان 
و آینده ی تحصیلی و شغلی ایشان و نداشتن نقش های حمایتی برای آن ها در 

بروز اضطراب تأثیر بسزایی خواهند داشت.
فرزندپروری  سبک های  مورد  در  مطرح شده  بحث  به  توجه  با 

می توان به نکاتی راهبردی برای راهنمایی خانواده ها اشاره کرد:
در . 1 امروز هماهنگی  در خانواده های  معمواًل  این موضوع که  به  توجه 

شیوه ی فرزندپروری وجود ندارد و به اصطالح بین مثلث پدر، مادر و فرزند 
یا مخفی کاری  یارگیری  پویا شکل نمی گیرد و گاهی شاهد  رابطه ای 

بین والدین هستیم یا مشارکت به صورت درستی وجود ندارد.
 نبود قانون های مشخص و روشن در نحوه ی برخورد والدین با فرزندان . 2

را می توان در برخورد با فضای مجازی مشاهده کرد که یادآور الگوی 
فرزندپروری آسان گیر و بی اعتناست.

طرف . 3 از  و  والدین  کمال گرایی  یا  )مقایسه کردن(  نابه جا  قضاوت های 
تجربه کردن  و  مانع رشد  از کودک که  اندازه  از  بیش  دیگر محافظت 

خواهد شد.
در ادامه  مصاحبه مجله نیمکت سفید را با ابولفضل بانوپور  	

می خوانید...
Uninvolved child-rearing style 1
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گزارش �

آموزش در دهه ی اول 
برای دهه ی سوم زندگی
ترجمه ی فروغ داوری

کودکی را در نظر بگیرید که در نخستین دهه ی زندگی اش 
به سر می برد. تصور کنید بعد از بیست سال به کدام مرحله 
از زندگی رسیده است. سال 2030 است. این کودک سی ساله شده و 
دنبال راهی برای یافتن شغل است. اما چه نوع شغلی؟ 
امروز در مورد چگونگی آماده کردن این کودک برای آینده چه 
می دانیم؟

 2030 سال  در  است  ممکن  دارد،  وجود  امروز  که  شغلی ای  فرصت های 
جای  است  ممکن  که  چیزهایی  باشد.  نداشته  وجود  حتی  یا  بوده  متفاوت 
شغل های امروزی را بگیرد نامشخص است. ما هر روز به عنوان پدر و مادر، 
رهبران جامعه، مربیان و سیاست گذاران کار می کنیم و تصمیم می گیریم که 
کودکان مان چگونه برای زندگی آینده آماده شوند. اما تالش ما در قیاس با 
مساحت گسترده ی تحوالت خارج از کنترِل دنیا، بسیار ناچیز است. ما باید 
همه ی چیزهایی را که در آینده در جهان وجود خواهد داشت کشف کنیم و 
سعی کنیم سیاست ها و تالش های آموزشی مان را طوری تنظیم کنیم که با 

آن ها هماهنگ باشد.
راستای  در  امروزه  ما  تالش های  از  بسیاری  که  است  حالی  در  این   
یا  می زنیم  حدس  ما  است.  حال  زمان  برای  امکانات  بهترین  فراهم کردن 
پیش بینی های بسیار زیادی در مورد آینده داریم. در این تحلیل، ما نگاهی 

خواهیم کرد به
آینده و . 1 تغییرات شرایط کاری  بر  تغییرات دنیای کنونی  تأثیر روند 

سطح اطالعات ما در این زمینه؛
موفق . 2 آینده  در  را  ما  فرزندان  که  فردی ای  و  یادگیری  مهارت های 

خواهد کرد.
به وضوح می دانیم؟  آینده چه چیزهایی  بپرسیم در مورد  باید  اما نخست 
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بر اساس آن چه در حال ظهور و در حال تغییر است، می توانیم بگوییم:
زندگی خصوصی و کاری ما با امواج منظم تغییر می یابد. 	
تمرکز  	 با  شهروندی  و  بین المللی  ارتباطات  شامل  بیش تر  فعالیت ها 

بیش تر بر تمرکز جهانی خواهد شد.
انواع  	 شامل  و  داشت  خواهند  چندرشته ای  حالت  بیش تر  فعالیت ها 

تازه ای از همکاری ها خواهند بود.
سیستم های  	 و  دیجیتال  دستگاه های  با  کار  به  بیش تری  شغل های 

هوشمند اختصاص خواهد یافت.  
اصول بیش تری از کار و زندگی از ارتباطات بصری استفاده خواهند کرد.  	
جهان با مسائل پایداری مواجه خواهد شد که بیش تر کارکنان را تحت  	

تأثیر قرار خواهد داد. 
تازه  	 مسائل  با  جوامع  مواجهه ی  دلیل  به  شهروندی  مسئولیت های 

پیچیده تر خواهد شد.
مهارت های کلی ای که افراد برای زندگی آینده به آن ها نیاز دارند آماده شدن 
برای عدم قطعیت و نوسان، تمرکز یافتن از ویژگی های خاص به موارد کلی، 
از مهارت هایی  تا کسب طیفی  امروزی  تعریف شده ی  از مهارت های شغلی 
را که برای مواجهه با مسائل شغلی نامشخص مورد نیاز خواهد بود در بر 
می گیرد. اما نُه مهارت مهم که در کسب آن ها پیش بینی هایی برای مواجهه 

با شرایط نامشخص آینده صورت گرفته عبارت اند از:
و . 1 مهارت ها  مورد  در  قطعیت  عدم  وجود  با  یادگیری.  به  عشق 

فرد  به  بزرگی  امتیاز  یادگیری  به  تمایل  آینده  در  نیاز  مورد  دانش 
می دهد. این عالقه و اشتیاق از تجربیاتی به دست می آید که کودک 
در آن در یادگیری های چالش برانگیز، جالب و سرگرم کننده مشارکت 

داشته است.
مهارت در یادگیری. "یادگیری برای یادگیری" مهارتی آموختنی . 2

روش  این  شود.  گنجانده  مدرسه  درسی  برنامه ی  در  باید  و  است 
توسعه ی  و  ترویج  برای  پی  در  پی  تالش های  شامل  یادگیری 
شرایط  و  یادگیری  فرصت های  فراهم کردن  با  یادگیری  مهارت های 
بازتاب برای دانش آموزان در مورد چگونگی  یادگرفتن یادگیری آن ها 

می شود.
مهم . 3 بخش  است.  اصلی  مهارت  یک  خودشناسی  خودشناسی. 

آن فروتنی و دیگری اعتمادبه نفس است. خودشناسی کودکان زمانی 
رشد می یابد که بتوانند با کسانی که می توانند و می خواهند صحبت 

کنند، یاد بگیرند خوب گوش کنند و به  یاد گرفتن ادامه دهند. 
طبیعی . 4 به طور  است  ممکن  کودکان  مردم دوستی.  حس 

برای  باشند.  داشته  خودخواهانه ای  رفتار  نتیجه  در  و  خودمتمرکز 
مقابله با این رفتار راه هایی وجود دارد، از جمله آن که به آن ها آموزش 
افراد  دیگر  دیدگاه هایی  با  و  کنند  درک  را  دیگران  شرایط  تا  دهیم 

آشنا شوند. 
دیگران . 5 احساسات  پرورش  باعث  می تواند  که  کودکی  ارتباطات. 

شود در آینده می تواند همکار موفقی شود. ارتباط گیری با احساسات 
افراد تقویت می شود و به نوبه ی خود مهارت ها را در همکاری بهبود 

می بخشد و تقویت می کند.
دنیادیدگی. همه ی آموزش ها در مدرسه اتفاق نمی افتد. محسنات . 6

شرایط زندگی کودکی را که در  پایتخت بزرگ و با مسائل متعددی 
در  و  نشده  خارج  روستا  از  تاکنون  که  کودکی  با  است  مواجه شده 
عوض زندگی بکر و طبیعت را تجربه کرده است با هم مقایسه کنید. 

و . 7 علت  با  جهان  پیچیدگی ها.  وجود  با  آرامش  و  آسایش 
معلول های ساده کنترل نشده است و پرسش های بزرگ سیاه و سفید 
نیستند. دنیای ما پر از ظرافت و پیچیدگی است. بررسی و درک این 

راه برای موفقیت در کار و زندگی ضروری است.
تعیین هدف. مردم موفق می آموزند که چگونه اهداف را تعیین . 8

کنند و از چه مسیری به آن ها دست یابند. هدف برای یک کارفرما 
کارگر  یا  کارمند  یک  برای  و  باشد  ثروت  کسب  و  تولید  می تواند 

موفقیت شخصی و ارتقای جایگاه یا طبقه.
ذهن باز. دست یافتن به موفقیت در صورتی که ما به فکر پرورش . 9

باز نباشیم، ناممکن است. دنیای  با ذهن  کودکان سازگار و متفکر 
بزرگ سالی کودکان مان دنیایی پر از چالش ها و تغییرات مداوم خواهد 

بود و آماده ی تغییر بودن عامل موفقیت آن هاست. 
برنامه های نوآورانه در سراسر جهان حداقل بر روی برخی از این نُه مهارت 
نیازها و  بر منافع،  یادگیری تجربی، همکاری و تمرکز  بر  متمرکز شده اند و 
آموزش  آموزه های  از  بسیاری  مثال،  برای  دارند.  تأکید  یادگیرنده  انگیزه های 
پیشرفته از این مهارت های انتقادی استفاده می کنند و یا به طور مستقیم از 
آن ها پشتیبانی می کنند و فلسفه و چارچوبی برای رفع شان فراهم می آورند.

جامع،  یادگیری  اصلی  مفاهیم  شامل   IB سیستم  آموزشی  برنامه های 
هسته ی  آمریکا،  متحده  ایاالت  در  است.  ارتباطات  و  بین فرهنگی  آگاهی 
مرکزی آموزش وپرورش کودکان بر آماده کردن آن ها، حتی در سطح ابتدایی، 
برای درک این که چگونه یاد بگیرند، تمرکز دارد. اما در حالی که این نوآوری 
در آموزش ادامه می یابد، فشار »بازگشت به اصول« ممکن است بیش از حد 
عالقه به ایجاد چنین مهارت هایی را به وجود آورد؛ و این به معنای ازدست دادن 
عمق و قدرت آموزش بر مبنای دانش محض است، که ما باید به صورت 

تدریجی در ذهن جوانان در سراسر جهان به وجود آوریم.
آن چه اکنون می توانیم در مورد آینده ی بلندمدت به وضوح بیان کنیم این 
است که سوادآموزی در اشکال قدیمی اما هم چنین تازه و آموزش عمومی 
نیز، بسیار مهم است؛ اما فشار امروز برای تمرکز بر آموزش حرفه ای و علوم، 
در  را  توازن  و  برود  بین  از  به راحتی  می تواند  ریاضی  و  مهندسی  فناوری، 
نظام های آموزشی از یادگیری به عنوان وظیفه به یادگیری برای یادگیری تغییر 

دهد و کودکان مان را برای مواجهه با ناشناخته ها آماده کند.
نیازهای  پاسخ گوی  صرفا  دانش  بر  مبتنی  آموزش  که  ندهید  اجازه 
کوتاه مدت شغلی باشد. مشاغلی که برنامه های آموزشی را دیکته می کنند، 
در حال حاضر ممکن است از بین رفته باشند و مطمئنا طی چند سال آینده 

تغییرات بزرگی خواهند داشت.
آموزش مهارت های خاص شغلی مختص محل کار و آموزش مهارت های 
مواجهه با شرایط و تغییرات تازه بر عهده ی مدرسه است اما این را که چه 
کسی باید آن را بسنجد سؤال اساسی است،  به نظر باید به طرف دیگری که 

ذی نفع از این سنجش نیست و به مسائل اشراف دارد سپرد.
g g g
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وقایع التفاقیه �
مقطع  رشد  راه  آموزشی  مجتمع  گذشت  که  تابستانی  در 
پربار و پررفت وآمدی را تجربه کرد. آموزش و تمرین در مقاطع 
ابتدایی  برای دانش آموزان  این سه ماه  مختلف پی گیری شد. 
با بازی و اردوهای تفریحی نیز همراه بود. با معاونین آموزشی 
مراکز مختلف به گفت وگو نشسته ایم تا از فعالیت های چند ماه 
گذشته و از بازگشایی مدارس و اتفاقات ماه مهر برای مان کمی 
بیش تر بگویند. با ما همراه باشید.

ترانه جوادپور، معاون آموزشی مقطع دبستان دخترانه، از 
فعالیت های آموزشی چند ماه اخیر این مقطع می گوید...

آموزش برای کالس اولی ها
با توجه به تعطیلی سه ماهه ی مدارس و دورماندن دانش آموزان ابتدایی از 
فضای درس و مدرسه، به ویژه در مقطع دبستان که دوره ی حساسی به لحاظ 
آموزشی است، تصمیم گرفتیم برای پرکردن این شکاف در این سه ماه کالس های 
ویژه، متنوع و شادی برای دانش آموزانی که در حال گذار از مقطع پیش دبستانی 
به کالس اول و هم چنین از کالس اول به کالس دوم اند؛ برگزارکنیم. یکی از 
بهترین تجربیات ما در مقطع دبستان و ورود دانش آموزان کالس اولی یادگیری 
هر چه سریع تر آنان و همراه شدن شان با فضای مدرسه و درس هاست، تا جایی 
که معلمان کالس اول اذعان دارند که برگزاری چنین دوره هایی در تابستان به 
دانش آموزان کمک شایانی در یادگیری مطالب و محتواهای درسی دارد. در این 
تابستان، ما سعی کردیم به طور ضمنی صداکشی، حروف الفبا، شمارش و ... را 

در قالب بازی و سرگرمی آموزش دهیم.
کمپ زبان

می شدند  محسوب  نوآموز  واقع  در  که  اولی ها  برای کالس  منظور  بدین 
بسته ای تفریحی ـ آموزشی طراحی شد تا سه روز در هفته به مدرسه بیایند و دو 
روز باقی مانده را در کمپ زبان انگلیسی بگذرانند. در همین ارتباط، عالوه بر 
اقدامات انجام شده، تالش شد تا دوره ای تدارک دیده شود که در آن دانش آموزان 
کالس اولی به لحاظ عاطفی، آموزشی و رفتاری برای کالس درس آماده شوند. 
همین روند برای دانش آموزانی هم که از مقطع اول به دوم می رفتند برگزار شد 
و دروسی که در سال قبل آموزش دیده بودند در قالب بازی و تمرین برای آنان 
تکرار شد. عالوه بر این ها کمپ زبان را در مدرسه داشتیم که دوره ی بسیار 
خوبی بود و حدود 90درصد دانش آموزان کالس اولی و دومی در آن شرکت 

داشتند و با مفاهیم درسی و زبان انگلیسی آشنا شدند.

اردوهای تفریحی و آموزشی
مجموعه ی راه رشد هر ساله پس از اتمام دوره و شروع سال تحصیلی تازه 
از معلمان بازخورد می گیرد تا بداند دانش آموزان به چه مهارت هایی نیاز دارند. به 
همین دلیل، در تابستانی که گذشت برنامه های دست ورزی به طور خاص تر در 

برنامه های آن ها گنجانده شد. در کنار این ها چندین اردوی تفریحی و آموزشی 
نیز برای دانش آموزان برگزار شد. مکان های نظیر پارک ژوراسیک، باغ وحش 
نیز مرتبط بود برای این منظور  آنان  با محتواهای درسی  ... که  پردیسان و 

انتخاب شدند.
زنگ مهر

آغاز  رشد  راه  مدرسه ي  فارغ التحصیالن  از  یکی  با حضور  مدرسه  بازگشایی 
شد. شنیدن خاطرات این عزیز براي دانش آموزان بسیار خوش آیند و باورپذیر بود 
که کسی از جنس خودشان و در همین جا رشد کرده و اکنون مهر دل پذیري را 

براي شان رقم می زند.
روز جهانی کودک

به منظور هم بستگی با کودکان سراسر دنیا، نمادي از عروسک هاي ملل در 
نظر گرفته شد تا دانش آموزان ضمن تجربه ی لحظات شاد در کنار هم بودن، 

تجربه ي ساخت این عروسک و دست ورزي را در دفتر خاطرات خود داشته باشند.

آزاده آشوری، معاون آموزشی دبستان پسرانه، از اقدامات 
انجام شده در چند ماه اخیر این مقطع می گوید...

زنگ تفریح بیش تر برای دانش آموزان
از آن جا که تابستان فرصتی طالیی برای تجهیز علمی و ابزاری است، به 
منظور آمادگی برای شروع سال تحصیلی پربار، فعالیت های علمی با جلسات 
مدون آموزشی آغاز شد و ادامه یافت. در این جلسات، ساعات آموزشی و زنگ های 
تفریح بررسی و مقرر شد که ساعات بیش تری به اوقات تفریح دانش آموزان 
آموزشی  باانگیزه تر در کالس های  و  تا دانش آموزان شاداب تر  یابد  اختصاص 
حضور یابند. جلسات منظمی روزهای سه شنبه با حضور مسئوالن دپارتمان ها 
و آموزگاران برگزار شد که طی آن ها محتوای آموزشی دروس و کتاب ها بازبینی 
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شدند. با توجه به کاربردی کردن دانسته ها و ایجاد مفاهیم مشترک و پایه بین 
دروس مختلف، طرح تلفیق دروس مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. این طرح 
پس از بررسی و تهیه ی طرح درس ویژه از آذرماه اجرایی خواهد شد. این تلفیق 
شامل آموزش مهارت های کامپیوتر تا مفاهیم دروس علوم، ریاضی، فارسی و 

اجتماعی است.

بازی و یادگیری در کارگاه ریاضی
کودکان  برای  لذت بخش بودن  بر  عالوه  باشد،  بازی  با  همراه  آموزش  اگر 
موجب یادگیری نیز می شود. به همین منظور، طرح درس های کارگاه ریاضی 
مورد بازبینی قرار گرفت و بازی های ریاضی متنوعی طراحی شد. با ایجاد این 
محتوای آموزشی غنی، که به کمک آموزش ریاضی خواهد آمد، ساعتی با عنوان 

کارگاه ریاضی در برنامه ی درسی لحاظ شد.

خبر خوب برای دوست داران کتاب الکترونیکی
سال هاست که مدرسه ی راه رشد پیش رو در امر تهیه ی کتاب کار علوم 
است و جای کتاب الکترونیک در این میان خالی بود. امسال با هدف تولید 
کتاب الکترونیک اقدام به تهیه ی طرح درس ها و سناریوهای کتاب الکترونیک 
شد و پروژه ی تهیه ی این کتاب برای استفاده ی دانش آموزان در مدرسه و منزل 
در حال پی گیری و آماده سازی است. از دست آوردهای دیگر جلسات آموزش، 
بازبینی کتب زبان انگلیسی و احساس نیاز به انتخاب کتب تازه و به روز بود 
که با پیشنهاد خانم موسوی کتاب BIG ENGLISH با محدودیت مکالمه 

انتخاب شد و طرح درس های اجرایی تدوین شد.
ساعات شاد در کمپ زبان

کالس های کمپ زبان انگلیسی با حضور تعداد زیادی از دانش آموزان همراه با 
فعالیت های متنوع و شاد برگزار شد و توانست در تقویت مهارت های محاوره ای 
دانش آموزان مان بسیار مؤثر باشد. ساعاتی شاد، علمی و هیجان انگیز همراه با 
مکالمه ی زبان انگلیسی خاطراتی خوش را برای دانش آموزان رقم زد. عالوه 
بر این، تهیه ی تقویم فعالیت های آموزشی و تربیتی سال تحصیلی، بازبینی 
برنامه های اردو و بازدید و تهیه ی تقویم آموزش خانواده از جمله دست آوردهای 

جلسات آموزشی بود.

آزاده فاضلی زاده، معاون آموزشی مهدکودک، از فعالیت های 
آموزشی این مقطع می گوید...

امسال موضوع آموزشی خوراکی ها بودند
شروع سال تحصیلی مهدکودکی ها از تیرماه بود و کودکان راه رشدی و کسانی 
که به تازگی به مجموعه ی ما ملحق شده بودند از همین زمان با مربیان خود 
آشنا شدند و این اتفاق مهمی برای آنان محسوب می شد تا با سال تحصیلی 
تازه انس بگیرند. تم آموزشی در تابستانی که گذشت به دو بخش تقسیم شد. 
بخشی از آن برنامه ی کالسی بود که مربیان عهده دارش بودند و بخش دیگر 
فوق برنامه ها بود که در حیطه های: دقت، تمرکز، ریاضی، مهارت های فنی، علوم 
و ... با کودکان کار شد. امسال برای کسانی که تازه وارد محسوب می شدند 
موضوع خوراکی ها را داشتیم تا ضمن آشنایی با محیط تازه، آموزش آنان با 

تفریح و شادی همراه باشد و با محیط احساس بیگانگی نکنند. 
دلیل انتخاب این موضوع نیز ملموس بودن آن برای کودکان بود؛ یعنی حتی 
کودکی که در مهد نبوده و سابقه ی آموزش در محیط اجتماعی را نداشته با این 
نوع مباحث آشناست و یادگیری به واسطه ی آن روش سختی نیست که برای 
آنان ایجاد اضطراب کند. موضوع آموزشی تابستانه ی ما به همین دلیل شاد 
و مفرح بود و در آن کودکان با انواع نوشیدنی ها، میوه ها، سبزیجات، ساالدها، 
تنقالت، غذاها، نان ها و انواع لبنیات و دیگر خوراکی ها آشنا شدند. در پایان هر 

برنامه هم بچه ها هر چیزی را که درست می کردند میل می کردند.
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اردوهای آموزشی و تفریحی
در تابستان، عالوه بر این که برنامه ی استخر جزو فعالیت های فوق برنامه 
محسوب می شد، بچه ها همراه مربیان خود به حالت پیک نیک به پارک رفتند 
تا ضمن تفریح و خوردن صبحانه ی سالم با انواع خوراکی ها و نوشیدنی های 
خوردن  ضرورت  کمپینگ  برنامه ی  و  برنامه  این  در  شوند.  آشنا  نیز  سالم 
صبحانه ی سالم به آنان توضیح داده شد و یاد گرفتند که در کمپ چه کارهایی 
باید انجام دهند. برنامه ی دیگری که در تابستان اجرا شد جشن آب بازی بود که 

طی آن بسیار به بچه ها خوش گذشت.  
برنامه های متنوع

در میان فوق برنامه هایی که اجرا شد، کمپ زبان نیز به عنوان فوق برنامه ی 
عصرگاهی برای بچه ها طراحی شد که در این کمپ بچه ها دو اردو داشتند. در 
اردوی کارگروه برج میالد کودکان مان با انواع مشاغل آشنا شدند و در اردوی دیگر 

به آشنایی با اجزای بدن انسان پرداختند.
عالوه بر جشن تیرماه، برای آن که بچه ها با حال و هوای مهر آشنا شوند و 
شروع پاییز را جشن بگیرند جشن اول مهر را هم برگزار کردیم. برنامه ی دیگر 
برای شانزدهم مهرماه، روز ملی کودک بود که در آن ایستگاه های بازی را برای 
کودکان طراحی کردیم تا از آن ها استفاده کرده و ضمن انجام بازی با یادگیری 

مهارت هایی نیز برای آنان  همراه باشد.
ابوالفضل بانوپور، معاون آموزشی متوسطه پسرانه، از 
فعالیت های آموزشی این مقطع می گوید...

و  هفتمی ها  برای  تازه تر  و  خاص  برنامه های 
هشتمی ها

شروع مهرماه برای کالس هفتمی ها و هشتمی ها به صورت خاص تری 
برگزار شد. بچه ها به سالن دعوت شدند و ضمن تماشای کلیپی که برای آنان 
تهیه شده بود، از اجرای موسیقی زنده هم بهره بردند. هفته ی اول مهرماه با 
دو اتفاق دیگر نیز همراه بود. امسال شورای دبیران را داشتیم و سعی کردیم 
نرم افزاری را به عنوان رابط بین دبیران، والدین و دانش آموزان معرفی و از آن 
استفاده کنیم. مورد دیگر معرفی پروژه ها بود. تمام تالش مان این است که برای 
امسال بتوانیم به صورت خاص و متمرکزتر روی موضوع پروژه های دانش آموزان 

کار کنیم و سرمایه گذاری بهتری به پروژه ها اختصاص دهیم.
عالوه بر آن، انتخاب رشته ی ورزشی به صورت تخصصی را برای دانش آموزان 
پایه ی هفتم و هشتم داشتیم. امسال دومین سالی است که این برنامه اجرایی 
می شود و دانش آموزان بر اساس عالیق خود در گروه های مجزا قرار می گیرند 
و هر دوشنبه به رشته ی انتخابی خود می پردازند. روز ملی کودک برای مقطع 
هفتم و هشتم برگزار شد و دانش آموزان ضمن داشتن بحث صبحانه ی سالم 

به پارک پردیسان رفته و به تفریح پرداختند.
اتفاقات دهه ی اول آبان ماه

دهه ی اول آبان ماه دهه ی ریاضی بود  و دانش آموزان فیلم ها و کلیپ های 
مختلفی را درباره ی این حوزه و مشاهیر آن مشاهده کردند و با اتفاقات و نکات جالب 
این حوزه آشنا شدند. در این ماه، هم چنین شوراهای دانش آموزی را داشتیم که در آن 

جلسات مناظره برگزار شد و کاندیداها به پرسش های دیگر دانش آموزان پاسخ دادند 
و برنامه های خود را در معرض رأی گذاشتند. در ماهی که گذشت، هم چنین المپیاد 
ورزشی را داشتیم و تصمیم مان بر این است تا این مسابقات را به صورت دوره ای 
برگزار کنیم، به نحوی که دانش آموزان بتوانند به صورت لیگ در مسابقات شرکت 

کنند.
معصومه مهدی، معاون آموزشی متوسطه یک دخترانه، از 
فعالیت های آموزشی این مقطع می گوید...

در تابستانی که گذشت، برای برخی از دانش آموزان سال پیش، که به لحاظ 
درسی نیازمند تمرین بیش تری بودند و هم چنین دانش آموزان تازه وارد کالس های 
فوق برنامه در درس های فیزیک، شیمی، ریاضی، زیست و کامپیوتر را داشتیم. 
هم چنین کالس های فوق برنامه ی دیگری مثل زبان انگلیسی را برگزار کردیم. 
عالوه بر کالس هایی با محتوای درسی، کارگاه هایی نظیر چرم دوزی، طراحی 
و ساخت زیورآالت و کارگاه فنی هم برای دانش آموزان عالقه مند ترتیب دادیم. 
اردوهای تفریحی نیز به روال هر ساله برگزار شد و چندین برنامه ی طبیعت گردی 

و کافه گردی را دانش آموزان تجربه کردند.

برنامه های متنوع و استقبال از روز جهانی غذا
از اواسط مرداد تا اوایل شهریورماه، کالس ها و فوق برنامه ها به صورت منظم برگزار 
شد. امسال اولین سالی بود که کالس تفکر سیستمی اجرا شد و بازخوردهای بسیار 
مثبتی به همراه داشت. برای شروع مهرماه و جشن بازگشایی مدارس از خانم پوران 
درخشنده دعوت به عمل آمد تا زنگ مهر امسال را این بانوی هنرمند بنوازد. با شروع 
سال تحصیلی، معرفی پروژه ها را داشتیم و آزمون استرالیا، که آزمونی در حیطه ی 

ریاضیات است، در همه ی پایه ها برگزار شد.
برای سال تحصیلی نو برنامه ی مدبر را وارد کار آموزشی کردیم که به لحاظ 
آموزشی می تواند پلی ارتباطی میان مدرسه، والدین و دانش آموزان برقرار کند. عالوه 
بر دیدار با والدین، دانش آموزان با مشاوران تحصیلی خود نیز آشنا شدند. در روز ملی 
کودک نیز دانش آموزان به یاد دانش آموز ژاپنی درناهای کاغذی درست کردند و هر 
کدام آرزوهای خود را نوشتند و در سبدی انداختند. پس از آن، هر کسی آرزویی را از 

سبد بیرون می آورد و با صدای بلند برای دوستان خود می خواند.
برنامه ی دیگری در هفته ی بهداشت روان برگزار شد و به دانش آموزان توضیحاتی 
در خصوص اضطراب و شادمانی داده شد. هم چنین روز جهانی غذا را داشتیم که 
دانش آموزان از هر شهر و استانی که دوست داشتند غذایی را درست کرده و به مدرسه 
آورند. آن ها ضمن چشیدن خوراک استان های مختلف در مورد فلسفه ی غذاها و 

نحوه ی پخت آن ها نیز توضیحاتی ارائه دادند.

g g g
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مصاحبه�

دهمین دوره ی حضور  دانش آموزان 
راه رشد  در کمپ IRS  روسیه
عضویت در میلِست
)1MILSET(
 ره آورِد  سفر راه  رشدیـان
گفت وگو با فروغ داوری و مهدی نیالش

شــرکت در کمــپ آی آراس بــرای دهمیــن بــار در مجموعه ی 
راه رشــد اتفــاق افتــاد. آی آراس کمپــی تابســتانه بــا فضایی 
ــرای رقابــت دانش آمــوزاِن کشــورهای مختلــف  دوســتانه ب
ــم  ــراه بودی ــالش هم ــدی نی ــروغ داوری و مه ــا ف ــت. ب اس
تــا از ســفر خــود و دســت آوردهای آن بــرای مــا بگوینــد.

Pour le Loisir Scientifique et Technique Moutement International 1

کمپ آی آراس )IRS( چیست و به چه منظور دانش آموزان  �
در آن شرکت می کنند؟

داوری: آی آراس یک سازمان آموزشی بین المللی است که پروژه های خود 
را حدود چهار ماه پیش از برگزاری در سایت مخصوص به خود منتشر می کند. 
اغلب این پروژه ها در سه حوزه ی علوم انسانی، علوم پایه و تکنولوژی است 
که دانش آموزان می توانند بر اساس عالقه مندی های خود پروژه های شان را 
از سایت انتخاب کنند. پس از ورود به کمپ، پروژه ها معرفی می شوند که 
روش معرفی شان تقریباً شبیه روش راه رشد است. در روزهای ابتدایی کمپ 
دانش آموزان معلم های پروژه ی خود را می بینند و در مورد پروژه ها صحبت 
می کنند و در همان روز دمویی از پروژه برگزار می شود. پس از کسب اطالعات 
تغییر  را  خود  پروژه های  دارند  اجازه  دانش آموزان  پروژه ها  از  کامل  آگاهی  و 
بدهند. اما یک اصل اساسی در انتخاب پروژه ها وجود دارد و آن این است 
که دو دانش آموز از یک کشور نمی توانند در پروژه ای یکسان حاضر شوند. 
در این کمپ، کار تیمی به هر چیزی ارجحیت دارد و دانش آموز باید بتواند 
خود را در تیم نگه داشته و همراه تیم کار خود را به پیش ببرد. این دوره از 
نظر فرهنگی دوره ای بسیار غنی است و سعی بر این است که دانش آموزان 
از کشورهای مختلف برای شرکت در این کمپ تابستانه جذب شوند. راه رشد 
نیز با وجود تمام سختی های این دوره اصرار دارد که دانش آموزان در این کمپ 
شرکت کنند. به جرئت می توان گفت چالش های سفر بسیار بود اما مدیرعامل 
مجموعه هم به لحاظ مالی و هم غیرمالی ما را حمایت کردند و تمام قد برای 
پیش بُرد این برنامه پشت آن ایستادند؛ چون به آینده ی راه خوش بین اند و تمام 

هدف ایشان سرمایه گذاری بلندمدت و رشد دانش آموزان توانمند است.

چشم اندازهای مشترک بین راه رشد و کمپ چه طور قابل  �
ارزیابی است؟

نیالش: این دوره اولین تجربه ی حضور من در کمپ آی آراس بود اما تمام 
دانش آموزانی که در دوره های قبل شرکت کرده بودند ارزیابی خوبی از این دوره 
داشتند و نگاه شان حاکی از رضایت بود. تجربه ی سفر که از فرودگاه شروع شد 
و تا برگشت به ایران ادامه داشت هم برای من و هم دانش آموزان قابل توجه 
است. مثال برخی از پیش فرض های من تحت تأثیر تجربه ی این سفر تغییر 
کرد؛ مثال به تجربه دیدم در حوزه ی درسی، این کمپ در وضعیت مطلوبی قرار 
ندارد، اما شاید در بخش پژوهش بتواند توانمندتر ظاهر شود. این موضوع باعث 
شد تمام پیش داوری های ذهنی خودم را در مورد توانایی دانش آموزان فراموش 
کنم. به غیر از مسائل آموزشی که به لحاظ اهمیت در حاشیه قرار می گیرد 
)البته حاشیه ی خوب(، مزایای دیگری هم داشت؛ مثال دانش آموزان زمانی که 
از سفر بازگشتند، فهمیدند که خانواده برای آن ها چه معنایی دارد و تالش 
کردند ارتباط مؤثرتری با خانواده برقرار کنند. در این سفر به واقع این حقیقت 
که تربیت انسان های یادگیرنده تنها وابسته به کتاب های درسی نیست، بیش 
از پیش بر ما آشکار شد. هرچند شرایط کمپ چندان مطلوب و راحت نبود اما 
دانش آموزان ما به راحتی با محیط کمپ کنار آمدند و با وجود تمام سختی ها 
به همراه داشت،  را  از سفر  آموزشی که تجربه ی لذت بخشی  بار  بر  عالوه 
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می توان گفت این امر مرهون رویکرد تربیتی راه رشد است که دانش آموزانش 
را تک بعدی پرورش نمی دهد. به گمان من، مهارت های زندگی ای که در راه 
رشد آموزش داده می شود خود را در شرایط دشوار به خوبی نشان می دهد. در 
این کمپ، دانش آموزان ما خوِد قبلی را دوباره فروریختند و ساختند و توانستند 
دوستی های تازه ای رقم بزنند. در چنین فضاهایی شخص می تواند کامال خود 
را منزوی کند یا چند قدم جلوتر رود و وارد فضای گفت وگو با دیگران شود 
و در خود تغییرات اساسی ایجاد کند. در یک جمله اگر بخواهم این سفر را 
خالصه کنم، باید بگویم تجربه ی ما از این سفر فروریختن برخی تجربه ها و 

دوباره ساختن باورهای ذهنی مان بود. 

دانش آموزان چه طور می توانند در این دوره شرکت کنند؟ آیا  �
شرایط خاصی برای شرکت در این دوره ها نیاز است؟

نیالش: یکی از شرایط انتخاب دانش آموزان برای شرکت در این کمپ 
تابستانه این است که بتوانند به زبان انگلیسی صحبت کنند، شرط دیگر تا 
حدودی در اختیار مدرسه است که دانش آموزان همراه را به این منظور کنار 
اقتصادی خانواده هاست. در کمپ  باشد و موضوع دیگر شرایط  خود داشته 
تابستانه ی امسال، ما توانستیم با چهار دانش آموز دختر و یک دانش آموز پسر 

همراه شویم. 

در مورد عضویت در سازمان بین المللی میلِست بگویید؟ �

داوری: اتفاقی که امسال در کمپ تابستانه ی یاکوتیا اینترنشنال ساینس 
گیم )YISG( رخ داد و متفاوت از برنامه های قبل بود شرکت رییس کل 
از  که  بود  ترکیه  و  برزیل  کانادا، مکزیک،  از کشورهای  میلست  و سفیران 

دغدغه های خود در مورد پروژه ها گفتند.
و  کودکان  برای  غیرسیاسی  و  غیرانتفاعی  غیردولتی،  سازمانی  میلِست 
برنامه های  از طریق  علمی  فرهنگ  که هدف اش گسترش  است  نوجوانان 
اردوهای علمی، کنگره ها و دیگر  و  نمایشگاه ها  از جمله  فناوری،  و  علمی 

فعالیت های باکیفیت است. 
میلِست نخستین بار سال 1987 در نمایشگاه بین المللی علوم در کبک 
برگزار شد. از آن پس، دفاتر مختلف منطقه ای به تدریج تأسیس شد: میلست 
املت )آمریکای التین(، میلست آفریقا، میلست آسیا، میلست اروپا، میلست 
نورام )آمریکای شمالی(، میلست وستک. میلِست از سازمان های عضو خود 
 )Steam( برای مشارکت جوانان در علوم، فناوری، مهندسی، هنر و ریاضیات
از طریق ایجاد انگیزه، همکاری، ایجاد شبکه ها حمایت می کند. کمک به 
سازمان های عضو برای تشکیل یک محیط محلی یا ملی با هدف ایجاد 
انگیزه در جوانان برای حضور در Steam و ارتباط، پشتیبانی و نمایندگی 

سازمان های عضو در سراسر جهان از اهم فعالیت های میلِست است.
امسال دهمین سالی بود که مجموعه ی راه رشد در کمپ آی آراس شرکت 
سازمان  این  در  عضویت  درخواست  برای  خوبی  بسیار  فرصت  و  می کرد 
بین المللی معتبر پژوهشی محسوب می شد. به جرئت می توان گفت مدرسه ی 
راه رشد در ایران یکی از قدیمی ترین مدارس در حوزه ی برگزاری پروژه های 
دانش آموزی است و رشدی که در این زمینه داشته دیگر پذیرای توانایی های 
فضای مدرسه نیست و بایستی برای ایستا نبودن و پیشرفت کردن خود را به 
نهادهای بزرگ تری هم چون میلِست متصل کند. بنابراین، من فکر می کنم 
برای  اقدام  و  بین المللی  سازمان  این  با  آشنایی  سفر  این  مهم  دست آورد 

عضویت در آن بود.
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زنگ مهری
 که با مهر نواخته شد
لیلی شیرزاد

ــوی  ــک بان ــتان ی ــا دس ــی آن ب ــگ تحصیل ــه زن ــالی ک س
هنرمنــد و مقتــدر نواختــه شــود قطعــا انگیزه بخــش 
ــی  ــژه دانش آموزان ــود، به وی ــد ب ــا خواه ــوزان م دانش آم
کــه عالقــه ی شــدیدی بــه حضــور در عرصــه ی هنــر دارنــد. 
پــوران درخشــنده یکــی از بانــوان موفــق در حــوزه ی هنــر و 
فیلم ســازی اســت؛ بانویــی کــه زنــگ ســال نــوی تحصیلــی 
دبیرســتان دخترانــه ی راه رشــد را بــه صــدا درآورد و 
ــا ایــن دانش آمــوزان  ــه گــپ و گفتــی ب کمــی بعــد از آن ب
ــت.  پرداخ

وی در پاسخ به پرسش یکی از دانش آموزان که »چه طور به فیلم سازی 
روی آوردید« گفت: من از همان دوران نوجوانی شعر می گفتم، شعرهای 
کوتاه. اما نوشته هایم را پاره می کردم. در کالس درس هم انشاهای خوبی 
در  دانشگاه  در  این که  با  داشت.  انشاهایی که حالت سرگذشت  می نوشتم، 
رشته ی پزشکی رتبه آوردم اما احساس کردم این رشته برای من نیست و 
من برای آن ساخته نشده ام که بتوانم در کالس های تشریح زمانم را بگذرانم. 
احساس  آن.  جسم  نه  است  آدمی  روان  و  روح  اصلی  مسئله ی  من  برای 
می کردم این روح آدمی است که بیش تر ضربه خورده و شکسته می شود. 
همین شد که سعی کردم به دنبال عالقه ام بروم، چیزی که می توانست من 
را آرام کند توجه به دغدغه ی انسان ها بود. برای این کار باید واقعا عاشق 
ادامه دهی. زمان هایی که سر کار هستم به هیچ وجه متوجه  بتوانی  تا  بود 
درد بدن و خستگی نمی شوم اما به محض این که به خانه می رسم متوجه 
می شوم که بند بند وجودم از خستگی درد عجیبی می کند. برای شروع هر 
رشته و کاری باید اول عاشق آن باشید. فیلم سازی رشته ی بسیار سختی 

است و نیاز به همت و سختی کار بسیاری دارد. 
در سنین  »چه طور شما  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  هم چنین  وی 
بدهید که رشته ی پزشکی  توانستید تشخیص  کم و جوانی 
رشته ی شما نیست و فیلم سازی را انتخاب کردید« گفت: مادر 
من معلم بود و من همواره رابطه ی دوستانه ای با او داشتم. زمانی که با مادرم 
هیچ  دیدگاه  شوم«  فیلم سازی  رشته ی  وارد  »می خواهم  که  کردم  مشورت 
شخصی به این رشته در آن زمان مثبت نبود و همه از من می خواستند که 
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همان رشته ی پزشکی را ادامه دهم. اما به هر حال من تصمیم ام را گرفته 
بودم و وارد سینما شدم. در آن زمان زنان همانند امروز نقش و جایگاه خاصی 
در سینما نداشتند و این برای من چالش بسیار بزرگی بود. در آن زمان شاید 
نبود که یک زن فیلم ساز می تواند رهبری کند و  برای عموم مردم روشن 
پیغام های مهمی را به جامعه برساند. با این حال، من با تمام موانع کوچک 
و بزرگی که بر سر راهم بود سعی کردم مقابله کنم و با قدرت تمام از کنار 
موانع گذر کنم. همواره به خودم قوت قلب می دادم که مسائل کوچک نباید 
در مسیر و هدف من تأثیرگذار باشد و من را از هدف اصلی ام دور کند. امروزه 
اما راه برای شما جوانان هموار شده است و شما تنها باید هدف تان را بدانید.

وی هم چنین در پاسخ به پرسش یکی دیگر از دانش آموزان که پرسید »در 
مقابل موانع و ناآگاهی اطرافیان چه واکنشی نشان می دادید« 
گفت: اولین باری که کارم را شروع کردم با فیلم بردار کار دچار کش مکش 
شدیم و من صحنه را ترک کردم، اما بعد از گذشت چند ساعت آرام تر شدم 
و به خودم گفتم که این مسائل جزئی نباید مرا متوقف کند. چندساعتی با 
خودم خلوت کردم و بعد مصمم تر از هر زمانی به صحنه برگشتم و کار را 
ادامه دادم. در کل، می خواهم بگویم اگر کاری برای شخصی هدف نباشد 
هم  از  و  بخورد  شکست  راه  سر  بر  موجود  کوچک  موانع  با  است  ممکن 
بپاشد اما اگر کسی به کاری که می کند ایمان داشته باشد و آن کار هدف 
نهایی وی باشد، با اعتماد به نفس کارش را ادامه می دهد و از تمام موانع 

گذر می کند.

زمان  »چه قدر  که  دانش آموزان  از  دیگر  یکی  سؤال  به  پاسخ  در  وی 
موضوع  این  من  برای  گفت:  شود«  ساخته  فیلم  یک  تا  می برد 
متفاوت است. تا زمانی که برای کارم تحقیق و پژوهش نکنم آن را شروع 
نمی کنم. برای من این بخش از فیلم سازی بسیار مهم است. من این شیوه 
را نمی فهمم که چه طور همکارانم امروز تصمیم می گیرند فیلمی را بسازند 
و فردا آن را شروع می کنند. به شخصه تا زمانی که برای خودم این موضوع 
حل نشود که چرا باید این موضوع را فیلم کنم، برای چه به این موضوع 
می پردازم و اگر آن را نسازم چه می شود، کاری را شروع نمی کنم؛ و از جایی 
که فیلم ساز مستقلی هستم و از بودجه ی شخصی خودم فیلم می سازم و 

تهیه می کنم، همواره تأمین بودجه برایم دغدغه ی دیگری است که ممکن 
است کارم را طوالنی تر کند. 

که  کرد  تأکید  دانش آموزان  برای  موفقیت  آرزوی  ضمن  نهایت  در  وی 
»امیدوارم با قدم های استوار وارد این حرفه شوید و فیلم های 

قوی بسازید که ما هم از دیدن شان لذت ببریم.«
دانش آموزان فیلم سازی مجتمع آموزشی راه رشد نیز در پایان به معرفی 
فیلم خود با نام »بهتر« به موضوع »تبعیض« پرداخته و از این فیلم ساز 
دعوت کردند تا فیلم آن ها را تماشا و نظر کارشناسی خود را برای شان ارسال 

کند.
یادآور شد:  نیز  آناهیتا اصالح پذیر، مدیرعامل مجموعه راه رشد  پایان  در 
به  رسیدن  برای  موانع  تمام  با  که  موفقی  بانوان  با  دانش آموزان  »دیدار 
جایگاه های ممتاز می جنگند برای آنان قطعا الهام بخش است. وی به رسم 
یادبود و تشکر هدیه ای از دست سازهای زنان سوزن دوز چابهار به این بانوی 

عزیز تقدیم کرد.
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یادداشت�

حضور هیراد داوری در مسابقات فیزیک دانان 
جوان جهان

پسر خوِب راه رشد
مهدی نیالش

هیراد عزیز ما
می کند.  خوب  را  حال مان  اما  نمی کند  شگفت زده  را  ما  موفقیت هایت 
خوشحالی مان بابت موفقیت ات نیست، تو ما را به این چیزها، عادت داده ای 

پسر عجیب راه رشد. 
می گوید  مهد کودک ات  معلم  مایی.  کنار  که  این خوشحال هستیم  از 
هیچ وقت یک جا نمی نشستی حاال هم همین طور هستی. تفاوت اش در 
از ما  "موفقیتت" خیلی  "ساختنت" و  "پیدا کردنت"،  این است که تو برای 
دور می شوی. دیگر زیر میز یا داخل کمد دنبالت نمی گردیم.  ما تو را روی 
سکوها پیدا می کنیم. جایی که اساتید برایت دست می زنند و به احترامت 

می ایستند.

پسر خوب راه رشد
نمی دانم اگر تحمل، صبر و درک معلم مهد و دبستانت نبود چه اتفاقی 
برایت می افتاد. اما می دانم اهالی این خانه، همیشه پسرش را دوست دارد و 
آغوشش را برای تو باز نگه داشته است. تو به معلمانت غروری دوباره دادی، 

غروری بابت بودنت، بابت معلم بودنشان. 
پسر عزیز راه رشد

 تو برای ما درس بزرگی هستی، درس تحمل و صبوری. حاال آنها که 
یک  تو  با  می زنند.  حرف  تو  موفقیت  درباره  سرخوشانه  کرده اند  صبوری 
بار دیگر به درستی راه مان در راه رشد رسیدیم، تو باعث شدی یک بار دیگر 
خود  از  بیشتر  دیگر،  هیرادهای  برای  و  کنیم  افتخار  بودن مان  معلم  به 
بگذریم، صبورتر باشیم و چشمان مان را برای شناسایی هیرادی دیگر بازتر 

کنیم.
هیراد عزیز من

یک  در  تو  استعداد  و  هوش  سنجش  که  شدی  یادآور  همه  به  تو 
تمامی  از  اما  نرفته ای  تیزهوشان  مدرسه  تو هیچ گاه  نیست.  میسر  آزمون 
که  خواندی  درس  جایی  تو  بودی.  برتر  تیزهوشانی ات  هم تیمی های 
استعدادها را می بیند و کمک می کند تا امثال تو خودش و راه رشدش را 
پیدا کند. تو در راه رشد دیده شدی و به تو بال پرواز دادند تا پرواز کنی؛ دور 

شوی اما هم چنان به خانه ات عشق بورزی.
پسر خوب و مهربان مدرسه ما

راهت از نامت مهم تر است. اثرت همیشه به جا می ماند، تو باید تکثیر 
به  ما.  مدرسه  بچه های  مهربان  دوست  است.  چشمگیر  فروتنی ات  شوی. 
بودنت کنارمان افتخار می کنیم. هنوز راهت تمام نشده است ، هیچ وقت 
تمام نمی شود. تو تازه ابتدای راه هستی. ولی یاد گرفته ای چطور پرتالش 
دیوار  هر  می توانی  تو  کنی،  فتح  را  زیادی  دروازه های  می توانی  تو  باشی. 

دفاعی را بشکنی، در آفساید نباشی و فداکارانه رفتار کنی.
ما تو را می شناسیم؛

غمت  و  خوشحالی  که  هستی  بچه ای  پسر  همان  هنوز  ما  برای  تو   
هیچ وقت معلوم نمی شود، تو همیشه خونسرد و فروتن هستی و خواهی 

ماند. 
ما و خانواده ات برای موفقیت های بیشترت در آینده در کنارت هستیم... 

 تیم اعزامی فیزیک ایران به مسابقات جهانی فیزیک دانان جوان جهان  	
با اختالف نیم امتیاز به مقام چهارم دست پیدا کرد. هیراد داوری  از متوسطه 
پسرانه راه رشد نیز عضو تیم اعزامی بوده که امتیازات درخشانی کسب 

کرد.  

g g g
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گزارش تصویری�

 بسته بندی تا اهدای لوازم التحریر  به مناسبت جشن مهر به دانش آموزان مناطق محروم. استان سیستان و بلوچستان،  	
شهرستان چابهار
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معرفی کتاب�

نگاهی به نظریه تئوری انتخاب

علت اصلی ناخشنودی
 انسان ها چیست؟ 
و چه باید کرد؟

پروفسور گالسر در تحقیقات مستمری که بیش از نیم قرن طول کشید، 
دریافت که روان شناسی سنتی، که مبتنی بر »کنترل  بیرونی« است، مبدأ 
بسیاری از مشکالت انسان ها چه در سطح فردی و چه در سطح خانوادگی 
و اجتماعی است. کنترل بیرونی هنوز هم به طور گسترده در سراسر جهان 
مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع از کنترل عقیده دارد: »شما می توانید 
دارید  حق  »شما  می گوید:  و  می رود  فراتر  حتی  کنید.«  کنترل  را  دیگران 
پا را فراتر می گذارد و می گوید: »شما وظیفه  باز  دیگران را کنترل کنید.« 
دارید دیگران را کنترل کنید.« بر این اساس، روان شناساِن معتقد به کنترل 
و  بیابند  دیگران  رفتارهای  کنترل  برای  راه هایی  بیرونی همواره کوشیده اند 
مثال سازوکارهای تنبیه و تهدید و تشویق را طراحی کرده اند تا افراد بتوانند 

با آن ها دیگران را کنترل کنند.
اوقات  از  بسیاری  و  نیست  منفی همراه  اهداف  با  الزاما  این کنترل گری 
خود  فرزند  بر  می خواهند  که  مادری  و  پدر  مانند  هست،  هم  خیرخواهانه 
درسی  و  اخالقی  رفتارهای  می خواهد  که  معلمی  یا  کنند  سلطه  اعمال 

دانش آموزانش را اصالح کند. 
با این حال، واقعیت این است که در نظر دکتر گالسر و همکارانش کنترل 
بیرونی فقط اثر کوتاه مدت دارد و تغییر ذاتی در رفتار آدم ها ایجاد نمی کند، به 
دلیل آن که با اعمال سلطه همراه است باعث بروز ناخرسندی هایی می شود، 
افراد به رفتارهای پیشین خود  چنان که به محض حذف عوامل کنترل گر، 
رجوع می کنند. دکتر گالسر در پی تحقیقاتش برای یافتن پاسِخ این پرسش 
که »چرا انسان ها در روابط خود با دیگران ناخشنودند؟« کوشید روش تازه ای 
در روان شناسی و تحلیل ارتباطات انسانی پیدا کند و در نهایت به »نظریه ی 
انتخاب« رسید. دغدغه ی او یافتن راهی بود که انسان ها بدون نیاز به عوامل 

کنترل بیرونی، رأسا به رفتارهای بهنجار مبادرت ورزند.
نظریه ی انتخابی که گالسر تبیین کرده است می گوید همه ی انسان ها 
نهایت  در  بیرونی  فشارهای  و  می کنند  انتخاب  خودشان  را  خود  رفتارهای 
و  رفتارها  حتی  که  است  این  به  قائل  نظریه  این  شکست اند.  به  محکوم 
یا  مستقیم  انتخاب  محصول  نیز،  افسردگی  و  خشم  مانند  احساس هایی 
بیرونی حادث  ناگوار  وقایع  از  بعد  ما هستند، هرچند که  غیرمستقیم خود 
و  تحت سیطره  را  دیگران  آن که  به جای  افراد  انتخاب،  نظریه ی  در  شوند. 
خود  از  همواره  باشند،  اثرگذار  رفتارشان  بر  بتوانند  تا  درآورند  خود  کنترل 
نظر  مورد  فرد  به  مرا  آیا  انجام می دهم  اکنون  می پرسند »رفتاری که من 

نزدیک می کند یا از وی دور می سازد؟«
در نتیجه، اگر دور می سازد، نباید آن را انجام داد و اگر نزدیک می کند، 
انتخاب این است: »تنها کسی  می شود انجامش داد. اصل دیگر نظریه ی 
تسلط  خودم  رفتار  بر  فقط  من  هستم.  خودم  کنم  کنترلش  می توانم  که 
انجام  دیگران  قبال  در  می توانم  که  کاری  تنها  دیگران.  رفتار  بر  نه  دارم، 
دهم، دادن اطالعات به آن هاست، نه به کنترل گرفتن زندگی، رفتار، افکار و 

احساسات شان.«
این نظریه معتقد است کنترل گری هم به شخص کنترل گر آسیب می زند 
و هم به شخص تحت کنترل. این رنجی دوسویه است که در سراسر تاریخ 

بشر استمرار داشته است و اکنون باید بدان پایان داده شود.
برداریم؛  آن ها  کنترل گری  از  دست  دیگران  با  خود  روابط  در  هرگاه  ما 
مجبورسازی دیگران را کنار بگذاریم؛ در مورد افراد احساس مالکیت نداشته 
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اطالعات دهنده،  شنوا،  مذاکره کننده،  حمایت گر،  روابط مان  در  و  باشیم 
احترام گذار و گشاده رو باشیم؛ به نظریه ی انتخاب نزدیک شده ایم. این نظریه 
هم چنین معتقد است که همه ی رفتارهای ما و حتی احساساتی مانند خشم 

و افسردگی را مستقیم یا غیرمستقیم خودمان انتخاب می کنیم.
زیادی  افراد  زندگی  است  گرفته  شکل  که  زمانی  از  انتخاب  نظریه ی 
به طرز  تحصیالت  و  اجتماع  در  چه  و  خانوادگی  و  فردی  در سطوح  چه  را 
به  را  نظریه  این  در سلسله مطالبی،  ما  است.  کرده  متحول  شگفت انگیزی 
زبانی ساده با هم دیگر یاد خواهیم گرفت و امیدواریم که یادگیری آن، که 
مکتبی تازه در روان شناسی معاصر است، بتواند در زندگی شما نیز به طرز 

مثبتی تحول آفرین و رضایت بخش باشد. 
نظریه ی انتخاب تالش کرده است به این پرسش مهم پاسخ دهد که »چرا 

بسیاری از ما انسان ها ناخشنود هستیم؟«
پاسخی که بعد از ده ها سال تحقیق و بررسی و آزمایش های مختلف به 
دست آمده، به طور خالصه این است: »ریشه ی همه ی ناخشنودی های انسان 
یا نرسیدن  یا ازدست دادن یک رابطه ی مطلوب  در روابط آسیب دیده است 
ناگوار در  اتفاقات  این  این است که چرا  به رابطه ی دلخواه«. حال پرسش 
روابط انسان ها رخ می دهد؛ مثال چرا ازدواجی که با عشق آغاز می شود، در 
ادامه به سردی و در نهایت به طالق می انجامد؟ یا چرا برخی روابط والد و 
فرزندی در گذر زمان سست می شود؟ چرا دو دوست بعد از مدتی از هم دور 

کارمندی  ـ  کارفرمایی  روابط  چرا  می شوند؟ 
اغلب خشک و بی روح است؟

و  پرسش ها  این  به  انتخاب  نظریه ی 
روابط  چرا  این که  نظیر  پرسش،  صدها 
پاسخ  این گونه  می بیند  آسیب  انسان ها 
هم دیگر  می خواهند  آدم ها  »چون  می دهد: 
را تحت کنترل و مالکیت خود در بیاورند.« 
کنترلی  سازوکارهای  برخی  است  ممکن 
دوران  در  مثال  باشند.  خشونت بار  بسیار 
شالق  و  شکنجه  به زور  اربابان  برده داری، 
خود  سلطه ی  و  کنترل  تحت  را  برده ها 
اما کنترل همیشه محسوس  درآورده بودند. 
و خشن نیست. یک معلم با سازوکار نمره ای 
را  دانش آموزانش  انضباطی  روش های  و 
کنترل می کند. والدین با روش های تنبیه و 
دارند.  اعمال کنترل  فرزندان شان  بر  تشویق 
همسران نیز با صدها روش، از اخم و نازکردن 
و کنایه زدن گرفته تا دعوا و حتی کتک کاری 

سعی در کنترل هم دیگر دارند.
را  خود  خاص  روش های  هم  کارفرمایان 

برای تحمیل اراده  ی شان بر کارمندان و کارگران دارند و متقابال کارمندان و 
کارگران هم از روش هایی برای فرار از این اجبارها و تحمیل های کارفرمایان 
زندگی  دنیایی  در  می بینید،  که  همان طور  می کنند.  استفاده  خودشان  به 
قشری  یا  کسی  آن ها  در  که  است  یک طرفه ای  روابط  از  پر  که  می کنیم 
اصلی  منشأ  این  و  کند  تحمیل  دیگران  به  را  خود  به نحوی  دارد  سعی 

نارضایتی هاست. خیلی از ما دوست داریم دیگران طوری رفتار کنند که ما 
می خواهیم و آن ها نیز می خواهند ما طوری رفتار کنیم که آن ها می خواهند. 
و  انسان ها  و  می کند  ایجاد  دائمی  تنشی  متقابل  کنترل گری  و  اجبار  این 
کنترل شونده ها.  هم  و  کنترل کننده ها  هم  می بیند:  آسیب  رابطه های شان 
بی فایده  نهایت  در  دیگران  کنترل  برای  است که تالش  این  مهم  نکته ی 
است یا حداقل، چندان موفقیت آمیز نیست. خالصه ی کالم آن که هر فرد 

ناخرسند درگیر یک یا چند حالت از حالت های زیر است:
می خواهد فرد دیگری را کنترل کند. 	
فرد دیگری درصدد کنترل اوست. 	
او و فرد دیگری متقاباًل درصدد کنترل هم دیگرند. 	
)درگیری  	 ندارد  دوست  که  کند  کاری  به  مجبور  را  خود  می خواهد  او 

درونی: مانند ادامه دادن ناگزیر یک شغل یا ادامه دادن زندگی مشترک 
به خاطر فرزند(.

فرزند(.
اولین تجربه ی انسان در کنترل دیگران به دوران نوزادی اش برمی گردد، 
زمانی که با نخستین مشکالت زیستی اش مواجه می شود، مانند گرسنگی، 
دل درد، دفع خوراک و ... . نوزاد نمی تواند نیازهای خود را برآورده کند. بنابراین، 
می کوشد تا دیگران را وادار کند به کمک اش بیایند. تنها زبان بیان او گریستن 
است که به اعتقاد دکتر گالسر، نوعی بیان بدوی خشم است. نوزاد اندک اندک 
در می یابد که با گریه کردن خود، دیگران را وا 
می دارد که از جای خود برخیزند و هرکاری که 
دارند زمین بگذارند و به سویش بیایند و مشکل 
او را حل کنند. این تجربه ی جالبی برای یک 
ابراز  با  می تواند  که  است  تازه تولدیافته  انسان 
خشم اولیه )گریه( دیگران را به گونه ای کنترل 
چه  هر  کودک،  بیایند.  او  خدمت  به  که  کند 
را  پیچیده تری  سازوکارهای  می شود،  بزرگ تر 
برای کنترل دیگران )در وهله ی نخست والدین( 
به  که  کودکی  مثال،  برای  می گیرد.  پیش  در 
یا خواهر کوچک ترش حسادت می کند،  برادر 
ممکن است با لج بازی هایی مانند: کثیف کردن 
را  والدین اش  رفتار  بخواهد  شلوارش،  عمدی 
یافتن،  با رشد  البته  درآورد.  تحت کنترل خود 
نوزاد می آموزد که برخی از کارهایش را خودش 
انجام دهد تا نیازی به اعمال کنترل بر دیگران 

نباشد.
بنابراین، تمایل به کنترل دیگران بنا به نیاز، 
ما  از  یک  هر  وجود  در  زندگی  اول  همان  از 
البته اگر بخواهیم باز هم به  شکل می گیرد. 
قبل تر برگردیم، به ژن هایی می رسیم که هر کدام از ویژگی های ما را مشخص 
می کنند و در این میان، برخی افراد به صورت ژنتیکی تمایل بیش تری به 
نوزادی،  ژنتیک و تجربیات نخستین دوران  بر  دارند. عالوه  کنترل دیگران 
فضای فرهنگی ای که هر یک از ما در آن بزرگ می شویم و زندگی می کنیم 

به ما می آموزد که تا چه حد کنترل گر یا مداراگر باشیم.
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بیشتر بدانیم�

 به مناسبت چهاردهم مهرماه،
 روز تهران

روز تهران چه روزی است؟ 	
14مهرماه مفتخر به نام روز تهران، پایتخت کهن سرزمین ایران شده است، 
روزی که به همت شورای شهر تهران در سال 1395 به نام روز تهران انتخاب شد. 
تهران؛ زادگاه گذشته، حال و آینده ی ماست. شهری که غریب و مظلوم با همه ی 
مهربانی و سخاوتش به بی معرفتی مردم دوران ما کم کم هویت اش خاک آلود 

شده است. واقعا از حیات و تاریخ پرفراز و نشیب هزارساله اش چه می دانیم؟
از محمد بن حماد طهرانی به عنوان نخستین طهرانی معروف تاریخ )قرن 
سوم هجری(، از حصار 463 ساله ی صفوی اش، از لعنت شدن طهران از سوی 
شاه عباس کبیر، از چهارباغ عباسی و چنارستان صفوی اش، از اردوهای نظامی 
متعدد نادرشاه در طهران، از اقامت طوالنی مدت کریمخان زند در طهران، از 
پایتخت شدن آن از سوی آقامحمدخان قاجار، از حصار ناصری، از دروازه هایش، از 
محالت قدیمی اش و ... که حتی نامی از آن ها نشنیده ایم. 111 سال پیش، تقریبا 
یک سال و سه ماه پس از امضای فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه 
قاجار، متمم قانون اساسی مشروطه در 14 مهرماه 1286 شمسی به امضای 
محمدعلی شاه قاجار رسید. طبق اصل چهارم این متمم، طهران پایتخت ایران 

است.

تهران به چه معناست؟ 	
باور  به  می شد،  نوشته  »طهران«  شکل  به  گذشته  در  که  تهران  واژه ی 
بیش تر پژوهش گران به معنای جای گرمسیر در مقابل »شمیران« به معنای 
بود،  ری  شمال  در  کوچکی  روستای  تهران  که  زمانی  است.  سردسیر  جای 
مردمان روستا خانه های خود را زیر زمین بنا می کردند. بنابراین، تهران )با فتحه 

روی ت( به معنای جایی در زیر زمین بود.

تهران چرا و چه گونه پایتحت شد؟ 	
دست  به  صفویه  سلسله  سقوط  از  پس  هجری،  دوازدهم  سده ی  در 
شورشیان افغان و در خالل جنگ های طوالنی میان افغانان، افشاریه، زندیه و 
قاجاریه، اهمیت ارتباطی و نظامی تهران بیش از پیش نمودار شد و سرانجام 
آقا محمدخان قاجار این شهر را به پایتختی انتخاب کرد. یکی دیگر از دالیل 
تصمیم او نزدیکی تهران به سکونت گاه ایل قاجار در استرآباد )گرگان امروزی( 

بود.

تهران قدیم چه قدر مساحت و جمعیت داشت؟ 	
تهران در محدوده ی برج و باروی شاه طهماسبی حدود 4/4 کیلومتر مربع 
مساحت داشت، اما در دوره ی ناصرالدین شاه قاجار به علت افزایش جمعیت 
شهر، ناگزیر شدند که برج و باروی قدیمی آن را خراب کنند و شهر را از چهارسو 
رسید.  مربع  کیلومتر  حدود 19  به  تهران  مساحت  بنابراین،  دهند.  گسترش 
از دوره ی پهلوی به بعد، تهران به شکل لجام گسیخته گسترش پیدا کرد، 
به گونه ای که در زمان حاضر مساحت آن از 700 کیلومتر مربع فراتر می رود. در 
آغاز پایتختی تهران، یعنی حدود 230 سال پیش، جمعیت شهر حدود 15هزار 
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نفر تخمین زده می شد که این تعداد در پایان دوره ی قاجار )1304 خورشیدی( 
به حدود 300 هزار نفر رسید و سپس تا پایان دوره ی پهلوی از مرز سه میلیون 

نفر گذشت.

تهرانی ها چه کسانی هستند؟ 	
تهران شهری است که سرشت آن با مهاجرت پیوند خورده است. غیر از 
ساکنان بومی روستای تهران، که به دشواری قابل ردیابی اند، از ابتدای دوره ی 
قاجار تا به امروز، همواره مردمانی از دیگر نواحی ایران به تهران مهاجرت کرده 
و پس از گذشت چند نسل »تهرانی« شده اند. اما این تهرانی ها به علت ورود 
مهاجران تازه همواره در اقلیت بوده اند. آمارهای موجود نشان می دهد که حتی 
در میانه ی دوره ی قاجار نیز تنها یک چهارم ساکنان تهران را تهرانی ها تشکیل 
می دادند. بدین ترتیب، آن چه فرهنگ تهرانی خوانده می شود، فرهنگ غنی 
با تنوع خالقانه ی شگفتی است که در طول تاریخ از آمیزش فرهنگ مردمان 

نواحی مختلف ایران پدید آمده و تهرانیان میراث دار آن هستند.  

تهران چه جایگاهی در جهان دارد؟ 	
معمواًل هنگام مقایسه ی تهران با شهرهای دیگر جهان به مسائلی مانند 
مساحت، جمعیت، قدمت یا حتی میزان آلودگی هوا اشاره می شود، در حالی که 
اهمیت تهران به نقشی است که در شکل دادن به تاریخ معاصر ایران و جهان 
ایران، کانون رویدادها و دگرگونی های  پایتخت  به عنوان  داشته است. تهران، 
سهمگینی بوده است که دست کم سه مورد از آن ها در شکل دادن به تاریخ 

معاصر جهان اثرگذار بوده است:
نخست، جنبش مشروطه ی ایران که پیشتاز انقالب های آزادی بخش قرن 

بیستم و پیش آهنگ مجالس قانون گذاری دموکراتیک در قاره ی آسیا بود. 
دوم، نهضت ملی شدن صنعت نفت که سرآغاز و الگوی ملی شدن نفت در 

کشورهای نفت خیز جهان سوم بود.
سوم، انقالب اسالمی ایران که تأثیرات آن بر معادالت منطقه ای و جهانی 

تا به امروز باقی است.
سرمایه ی تهران چیست؟ 	

تهران اگرچه بزرگ ترین قطب اقتصادی کشور است، اما چنین می نماید که 
سرمایه های فرهنگی و عناصر هویت بخش آن بسیار فراتر از داشته های مادی اش 
است. تهران به رغم همه ی مشکالتی که دارد، دارای پیشینه ی تاریخی درخشان 
در تراز ملی و جهانی است؛ شهری خالق با فرهنگی سرشار از مداراست؛ میزباِن 
مهربان همه ی اقوام و مذاهب ساکن ایران است؛ کانون تولید علم و فرهنگ 
است؛ مفاخر و چهره های نامدار بسیاری را به ایران و جهان ارزانی داشته است؛ 
در پس همه ی آسیب ها و نارسایی ها، شهری زیباست که سبک ها و الگوهای 
هنر و معماری ادوار گوناگون تاریخ ایران و جهان را به نمایش می گذارد و در یک 

کالم، شهری است که باید آن را از نو شناخت!
خوراک ها و سوغات های اصیل تهرانی  	

جالب است بدانید انواع توت، سبزی کوهی، آلوچه و لواشک ترش و ملس 
دربند،  سیب دماوند،  سوهان ری،  نقاشی روی چرم، فرش و جاجیم شمیران از 
سوغات های تهران هستند. هم چنین غذاهایی مثل سرگنجشکی، دمی بلغور 
جو،  اشکنه اسفناج، قورمه سبزی، خورش قیمه و آش رشته از غذای محلی تهران 

محسوب می شوند.
g g g
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تعاونی ها�
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گزارش�

تاریخچه تعاونی در 
ایران
برداشتی از سایت  اتاق تعاون ایران

ــن  ــالس بی ــیزدهمین اج ــزاری س ــبت برگ ــه مناس ب
المللــی تعــاون در آســیا و اقیانوســیه کــه بــرای اولیــن 
ــه  ــی ب ــد، نگاه ــد ش ــزار خواه ــران برگ ــار در ای ب
ــن  ــم چنی ــان و ه ــران و جه ــاون در ای ــه تع تاریخچ
ــه در  ــم ک ــته ای ــازمان ICA  داش ــه س ــی ب ــم نگاه نی
ــد. ــی خوانی ــه م ادام

در ایران قدیم عالوه بر این که عده ای از مردم متمکن و خیراندیش برای 
ایجاد رفاه و آسایش عمومی به سلسله اقدامات عمرانی از قبیل ساختن راه، 
ایجاد پل، کاروان سرا، مساجد، آب انبارها، ابنیه و اماکنی نظیر آن ها مبادرت 
کرده اند، مردم عادی هم با یک دیگر به اشکال مختلفی همکاری داشتند و 
اگر برای کار مشترک، سرمایه ای نداشتند بازوان خود را به کار می انداختند. 
و  روستاها  اهالی  میان  در  می توان  را  همکاری ها  نوع  این  نمونه  بهترین 
کشاورزان مشاهده کرد که سنت دار چنین منشی از دوران باستان تاکنون 

بوده اند.
طبقه کشاورز در ایران، مانند بسیاری از مردم جوامع روستایی در گوشه و 
کنار دنیا، اغلب فعالیت هایی از قبیل کشت، وجین، آبیاری، برداشت و درو 
را با کمک یکدیگر انجام می داده اند. این نوع همکاری را زراعت جمعی با 
حفظ خصوصیات مالکیت و انتفاع فردی از زمین باید نام نهاد که هنوز در 
میان روستاییان متداول و به مراتب طبیعی تر از فعالیت در قالب شرکت 
های تعاونی کشاورزی است. این تعاونی های سنتی یکی از انواع برجسته 
مشارکت در جامعه انسانی و از جمله در جامعه ایران است که به نام های 
مختلف در مناطق مختلف کشور وجود دارد. در طول سال های اخیر با وقوع 
دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی در ساختار جامعه روستایی به ویژه ورود 
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انواع ماشین های کشاورزی و ترویج استفاده از چاه عمیق و نیمه عمیق و 
استفاده از موتور پمپ ضمن کاهش کار گروهی سنتی و یا تغییر شکل آن 
باعث ایجاد انواع جدیدی از همیاری و مشارکت در زمینه خرید و نگهداری 

وسایل موتوری و مبادله آنها شده است.

تعاون در عرصه بین الملل 	
28 کارگر کارخانه پارچه بافی راچدیل انگلستان با انگیزه و نیاز مشترک 
زدند که  ابتکار عملی  به  اقتصادی خود، دست  و  اجتماعی  بهبود شرایط 
حاصل آن به سال 1844 میالدی )1223 شمسی( شرکتی بود که دکترین 
و روش کار آن به نام اصول مکتب شرکت های راچدیل سرمشقی برای 
تشکیل شرکت های تعاونی در دنیا شد. در پی اوج تشکیل شرکت های 
تعاونی در گوشه و کنار جهان و حضور آنان در عرصه های بین المللی 
پس از جنگ های جهانی، رویای »رابرت آوون« از پیشتازان نهضت تعاون، 
نخستین »اتحادیه بین المللی تعاون« در 18 آگوست سال 1895 )1274 
شمسی( سازمان یافت که هم اکنون دفتر مرکزی آن در شهر »ژنو« است.  

اتحادیه بین المللی تعاون )ICA( در یک نگاه 	
 International Co-operative( تعاون   بین المللی  اتحادیه 
Alliance(یک انجمن بین المللی غیرانتفاعی است که در سال 1895 
برای پیش برد مدل تعاون تأسیس شد. این اتحادیه رأس همه سازمان های 
تعاونی در سراسر جهان است که نمایندگی 306 فدراسیون و سازمان های 
تعاونی در 105 کشور را بر عهده دارد. اعضای اتحادیه را فدراسیون های 
تعاونی ملی، سازمان های تعاونی فردی و دفاتر دولتی مربوط به تعاونی ها 
تشکیل می دهند. از هر شش نفر در دنیا یک نفر عضو تعاونی است، به 
طوری که گزارشات اتحادیه نشان می دهد 1.2 میلیارد نفر عضو 2.6 میلیون 

تعاونی در سراسر جهان هستند.
اتحادیه بین المللی تعاون با دولت ها و سازمان های جهانی و منطقه ای 
برای ایجاد محیط های قانونی که به ایجاد و رشد تعاونی ها کمک می کند، 
همکاری می کنند. به طور کلی اتحادیه اهمیت مدل کسب و  کار مبتنی بر 
تعاونی را ارتقاء می دهد. اتحادیه استراتژی جهانی خود برای تعاونی ها، برای 
تبدیل شدن به سریع ترین شکل سرمایه گذاری در سال 2020 را در دسترس 

قرار داده است. اتحادیه در مجله جهانی تعاونی، فهرست بزرگ ترین شرکت 
های تعاونی در جهان را به صورت سالیانه منتشر می کند و اثرات اقتصادی 
شرکت های تعاونی در سراسر جهان را نشان می دهد؛ نسخه ششم گزارش 
جهانی تعاونی، حاکی از گردش مالی 2.1 تریلیون دالر برای 300 تعاونی برتر 
دنیا را نشان می دهد. شرکت های تعاونی برای حداقل 280 میلیون نفر در 
سراسر جهان در تعاونی ها مشاغل نیمه وقت یا تمام وقت را ایجاد کرده اند 

که تقریبا 10 درصد از کل جمعیت شاغل را تشکیل می دهند.
ICA   با  تسهیل جریان اشتغال زایی و حمایت از فقرزادیی و برنامه های 
سرمایه گذاری ُخرد در سراسر جهان در تالش است تا اهمیت تعاونی ها در 
زمینه های اقتصادی، اجتماعی را در اذهان جامعه روشن کند و با تشکیل 
جلسات و کارگاه های آموزشی، تعاونی ها را به تعامل بیشتر با یکدیگر فرا 
خوانده و با کمک های فنی و مالی خود به رشد جنبش تعاون کمک کند. 
این اتحادیه هم چنین تالش خود را در عرصه بین المللی معطوف ارتقای 
سهم و جایگاه تعاونی ها در چرخه  اقتصادی کشور ها، نحوه تعامل با دولت 
به تحقق اصول هفت گانه  تعاون گران و کمک  بین  تعاون  ها، توسعه 
تعاون کرده است.پنج دفتر منطقه ای؛ آسیا- اقیانوسیه، آفریقا، آمریکا و اروپا، 
حلقه های ارتباط  دهنده دفتر مرکزی ICA در پنج قاره جهان هستند که 
عمده وظایف آنان اطالع رسانی، تحقیق و بررسی مشکالت، پیشنهاد ها و 

انعکاس رهاورد های نهضت تعاون در دنیا است.
روند  تسهیل  و  مستقل  تعاونی های  تقویت  و  ارتقا   ICA اصلی  هدف 

توسعه اقتصادی و اجتماعی اعضا در سراسر دنیا است.

	 )I.C.A( ساختار اتحادیه بین المللی تعاون
اتحادیه بین المللی تعاون یک سازمان غیردولتی و مردمی است که توسط 
اعضای خود اداره می شود. مجمع عمومی آن باالترین مقام سیاست گذاری 
ICA بوده و متشکل از نمایندگان تمام سازمان های عضو است که هر 
دو سال یک بار گردهم می آیند. عمده ترین فعالیت های مجمع عمومی 
اتحادیه بین المللی تعاون شامل تایید برنامه کاری و بودجه ICA، انتخاب 
تصویب  و  کنترل  کمیته   و  ممیزین  هیات  مدیره،  هیات  اعضای  رییس، 
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موضوع انتخاب نایب رییس  است. اعضای اتحادیه  بین المللی تعاون توسط 
یکی از اعضای خود جهت برگزاری مجمع عمومی دعوت می شوند و بدین 
ترتیب نمایندگان اعضای ICA می توانند در این مجامع تعاون گران بسیاری 
را در نهضت تعاون دیدار و به تبادل دانش و تجربه با آنها بپردازند. برگزاری 
مجمع عمومی ICA فرصت مناسبی برای نهضت تعاون میزبان ایجاد می 
کند تا با نمایندگان دولت گفتمان و از پوشش رسانه های ملی و محلی در 

جهت ترویج بیشتر تعاونی ها در کشورشان استفاده کنند.

	 ICA هیات مدیره
هیات مدیره اتحادیه  بین المللی تعاون متشکل از رییس و چهار معاون 
می  نظارت  آن  برعملکرد  و  تعیین  جهانی  راهکار   ICA برای  که  است 
کنند؛ هم چنین در مورد تمام درخواست های عضویت و مباحث مرتبط 
تاسیس کرده و  را   ICA تصمیم گیری و کمیته های بخشی و موضوعی

انتصاب مدیر کل را برعهده دارند.

مجامع منطقه ای 	
مجامع منطقه ای ICA برای آفریقا، آمریکا، آسیا، اقیانوسیه و اروپا هر 
دوسال یکبار به متناوب مجمع عمومی تشکیل می  شود و عملکرد های 

این مجامع به شرح ذیل است:
اجرای تصمیمات مجمع عمومی در سطح منطقه ای

تعیین برنامه های کاری منطقه ای
ICA انتخاب رییس مناطق به عنوان معاون

کمیته های موضوعی
اتحادیه بین المللی تعاون دارای چهار کمیته موضوعی است که این اختیار 
را به اعضای خود می دهد تا بر موضوعات تحقیقات، ارتباطات، توسعه منابع 
انسانی و برابری جنسی در حیطه تعاون دقیق شوند.این کمیته ها شامل 
برابری جنسی  انسانی و  ارتباطات، توسعه منابع  تعاون،  کمیته تحقیقات 
است؛ هر کمیته توسط اعضای خود به صورت دموکراتیک رهبری شده و از 

طرف ICA نیز حمایت می  شود.

تعاون در آسیا و اقیانوسیه 	
معرفی  ICA-AP اتحادیه بین المللی تعاون- منطقه آسیا 

و اقیانوسیه
اتحادیه بین المللی تعاون ICA با هدف ایجاد دفتر منطقه ای و مرکز 
آموزش برای جنوب شرق آسیا در سال 1960 پس از بحث هایی که در 
کنگره های مختلف اتحادیه درسال 1948 صورت گرفت، به منطقه آسیا 
-اقیانوسیه آمد. در این مباحث، راه ها و ابزارها برای جنبش های تعاون ملی 
در کشورهای در حال توسعه ی نزدیک به اتحادیه و همچنین برای به دست 
آوردن چالش جهانی از طریق ابزار تعاون، جهت توسعه اجتماعی و اقتصادی 
کشورهای در حال توسعه موردبحث و بررسی قرارگرفت . نوزدهمین کنگره 
اتحادیه بین المللی تعاون در سپتامبر 1354 و با تصویب قطعنامه ای که 
اعضای خود خصوصا آنهایی که در کشور خودشان به صورت کامل ثابت 
شده اند را با در نظر گرفتن راه ها و ابزارهایی برای تأمین مالی الزم برای 

اجرای این برنامه ها جهت هر گونه کمک و تشویق به پیشگامان تعاون و 
سازمان های تازه تشکیل شده در کشورهای توسعه نیافته و هدایت مقامات 
اتحادیه برای تدوین برنامه اقدام ICA و اعضای آن برای ارتقاء تعاون در 
تمام اشکال آن در مناطق توسعه یافته در خارج از کشور ملزم می ساخت 

به پایان رسید.

ساختار منطقه ای 	
در راستای ساختار سازمانی ICA در سطح جهانی، تمام ادارات منطقه ای 
ICA، ساختارهای اداری را اتخاذ کرده اند که شامل یک مجلس منطقه ای 
است که هر دو سال یک بار با نمایندگان سازمان های عضو منطقه گردهم 
می آیند . مجمع منطقه ای سیاست های مربوط به مسائل عمده ای که 
بر سازمان و جنبش تعاون در منطقه تاثیر می گذارد را سازماندهی می کند. 
مجمع منطقه ای یک هیئت منطقه ای تشکیل می دهد که از نمایندگان 
منطقه ای انتخاب می شوند تا کار و فعالیت های دفتر منطقه ای ICA را 
نظارت کنند. رئیس مجمع منطقه ،رئیس هیئت منطقه ای نیز خواهد بود. 
مجلس منطقه ای نیز حداکثر هشت عضو دیگر را به هیئت منطقه ای که 
از میان نامزدهای ارائه شده توسط سازمان های عضو انتخاب می شوند را 
معرفی می کند که به عنوان نمایندگان منطقه و بخش های تعاون می 
شوند. کمیته های ویژه ای در منطقه جهت مراقبت از منافع بخشها ایجاد 
شده اند. کمیته ها حامیان اداری خود را برای یک دوره دو ساله انتخاب می 

کنند، در حال حاضر کمیته های زیر در منطقه فعالیت می کنند:
کمیته کشاورزی 	
کمیته توسعه منابع انسانی 	
کمیته مصرف کننده 	
کمیته همکاری های دانشگاه / پردیس 	
کمیته جنسیت 	
کمیته جنگلداری 	
کمیته اعتباری و بانکداری 	
کمیته همکاری های جوانان 	
کمیته تحقیقات 	
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نیم رخ�

 

روایت یک بانوی جوان
 تعاون گر 
از مدرسه تا صنعت گری
 در مکتب تعاونی

مینا غالمی سی وپنج سال سن دارد، زنی تعاون گر است که 
نخستین بار در چهارده سالگی به همراه هم کالسی هایش 
تشکیل تعاونی داده است. 
 
به  که  می کرد  زندگی  خراسان  استان  محروم  شهرستان های  از  یکی  در  او 
نقل از خودش، دختران شانس چندانی برای ادامه ی تحصیل نداشتند، بنابراین، 
به  پایان  و  وضعیت  آن  در  درس خواندن  صرفا  که  می کردند  فکر  خودشان  با 
 رساندن دبیرستان شانس زیادی برای ساختن آینده ی مورد انتظارشان را به آن ها 
نمی دهد. او برای آن که بتواند کاری را شروع کند که قابل تداوم بعد از دوران 
مدرسه باشد، برای آموزش رشته ی خیاطی به هنرستان رفت و بعد از مدتی با 
همراهی دوستانش تصمیم به تأسیس یک تعاونی گرفتند. البته مینا در مورد 
آن  در  تعاون گر  زن  نخستین  مینا  مادر  زیرا  بود،  مادرش  وامدار  تعاونی  ایده ی 

شهرستان بود و بچه ها را تشویق به ایجاد تعاونی می کرد. 
از  بنابراین  برای تأسیس تعاونی آن ها هنوز به سن قانونی نرسیده بودند و 
مسئولیت  مدیرعامل،  به عنوان  مادر،  که  نحو  این  به  گرفتند؛  مینا کمک  مادر 
تعاونی را می پذیرد و حق امضا را به دختر خود و دوستانش می دهد. این چنین 

بود که تعاونی پوشاک با نام سمیه در سال 1376و با شماره ی ثبت 609 شروع 
به کار می کند. 

ایده های نو و کار خالقانه و تمیز دخترها کم کم بازار خوبی ایجاد می کند 
در  و  کار  اشباع  با  رفته رفته  آن که  تا  می آورد،  همراه  به  برای شان  اعتباری  و 
می گوید:  مورد  این  در  می افتند.  تازه  شاخه ای  ایجاد  فکر  به  بازار  دست گرفتن 
روزی از خودش پرسیده است این لباسی که محصول زحمت و هنر دست اوست 
و در مهمانی و شادی پوشیده می شود، اما تاریخ مصرف دارد، رنگ و مدل آن 
قدیمی و بعد از مدتی از دور خارج می شود. بنابراین، به فکر راه اندازی فعالیت 

دیگری می افتد. 
تعاونی کشاورزی ایده ی بعدی بود که از محیط زندگی خودش و خویشاوندان 
نزدیک اش گرفت، که اغلب مردان کشاورز بودند. با توجه به وضعیت شهرستان 
بود، در پی کشت محصول  اقتصاد  تولیدی  که هم چنان کشاورزی وجه غالب 
سودمند با صرف آب کم تر، به فکر تولید زعفران افتادند. برای این که این شکل 
از کار به تعاونی تبدیل شود البته مقاومت هایی وجود داشت و مردان صاحب کار 
بیش تر تمایل داشتند که شکل ارباب و رعیتی ساختار غالب کارشان باشد. بسیار 
باعث دل گرمی  تعاونی  را راضی کند که شکل  تا مینا آن ها  انجامید  به طول 
دانش  با  تعاونی  نهایت،  در  می شود.  کار  بیش تر  بهره وری  و  کارگران  بیش تر 
با  زعفران  و  گرفت  شکل  شد  گرفته  کشاورزی  جهاد  از  که  مفیدی  کشاورزی 
سیستم آبیاری اقتصادی و به صرفه ای در زمین های بکر و دور به عمل آمد و 

خوش بختانه هم چنان ادامه دارد. 
مینا که دیگر طعم خوب مشارکت و موفقیت در کار اقتصادی را چشیده بود، 
باز هم به فکر ایجاد سازمان تازه تری افتاد و این بار به حوزه ی صنعت ورود کرد. 
سه  که  بود  هوا  فیلترهای  تولید  برای  تعاونی صنعتی  یک  ایجاد  بعدی  اقدام 
سال طول کشید. او می گوید ورودش به این حوزه با مقاومت شدید صنعت گران 
پا فشرد. کارگرانش عضو  ایستاد و  او  اما  بود  مرد و حتی بخش دولتی همراه 
فردی  حمایت های  از  هم  و  می پرداخت  بیمه  هم  آن ها  برای  شدند.  تعاونی 
برخوردارشان می کرد و وقتی از کارگری تعریف می کرد که به دام اعتیاد افتاده 
بود، اشک در چشمانش می نشست. مینا به عنوان یک مدیر زن، چنان کارگرانی 
را بیرون نمی کرد بلکه پشت شان می ایستاد و از همسر و دخترانش حمایت و 
کمک می کرد تا دوباره سالمتی شان را به دست آورند و فرصت ساختن خود و 
زندگی شان را داشته باشند. این از مواهب نگاه تیمارگرانه ای است که در مدیریت 

زنانه می توان جست وجو کرد و یافت.
تعاونی سمیه و دوستانش که با هشت عضو شروع به کار کرده بود، تبدیل 
توانسته اند  چهارده ساله  بچه های  دختر  آن  امروز  شد.  تازه  تعاونی هایی  به 

یک صدوهشتاد واحد تولیدی در شهرهای مختلف ایران راه اندازی کنند. 
مینا می گوید: »کسی که می خواهد تعاون گر شود باید با تعاون زندگی کند و 
شبانه روز او تعاونی باشد. در واقع، تعاونی نوعی سبک زندگی است. زن بودن و 
تعاون گربودن دو مزیت است که اگر دریابیم شان، می تواند در جامعه باعث ایجاد 
تحویل شود. استقامت، همکاری و همراهی راز ماندگارشدن ما به عنوان تعاونی 

است.« 
g g g
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یادداشت�

حضور راه رشد
 در نشست
ICA کمیته ی جوانان 
فرشید  یوسفی

با جمعیتی  از کشورهای جنوب شرق آسیاست که  کشور فیلیپین 
نزدیک به 140 میلیون نفر در حوزه ی تعاونی های کشاورزی، دام پروری 
نشست  دومین  میزبانی  رو،  این  از  دارد.  ویژه  جایگاهی  صنعت  و 
کمیته ی جوانان اتحادیه ی بین الملی تعاونی ها که در مردادماه  1397 

برگزار شد به کشور فیلیپین اعطا شده بود. 
است،  رشد  راه  تعاونی  زیرمجموعه های  از  که  نو«  برگ  »تعاونی 
تعاونی فرهنگی ـ آموزشی راه رشد  اولین سال عضویت  به واسطه ی 
کمیته ی  یابد.  گردهم آیی حضور  این  در  توانست   ،ICA سازمان  در 
جوانان آی سی اِی آسیا و اقیانوسیه با همکاری اتحادیه ی تعاونی های 
اروپا در دومین سال برگزاری این نشست میزبان بیست کشور فعال 
نشست  این  دوِر  اولین  بود.  اقیانوسیه  و  آسیا  در  تعاونی  حوزه ی  در 
کشورهایی  دوره  این  در  شد.  برگزار  اندونزی  کشور  در  گذشته  سال 
نظیر هند، مالزی، سنگاپور، اندونزی، ایران، فیلیپین، چین، ژاپن و ... 

حضور پررنگ تری از دیگر دعوت شدگان داشتند.
از اهداف اصلی این کمیته برقراری ارتباط بین جوانان تعاون گر و 
این  تجربیات  تبادل  هم چنین  و  جوان  قدرتمند  و  فعال  تعاونی های 

تعاونی ها در آسیا و اقیانوسیه با یک دیگر است.
کشور  المارک  بزرگ  تعاونی  نشست  این  اصلی  برگزارکنندگان 
اقیانوسیه  و  آسیا  تعاونی های  بین المللی  اتحادیه ی  و  فیلیپین 
در  افتتاحیه  مراسم  برگزاری  از  پس  و  سه روزه  نشست  این  در  بودند. 
کمپ بین المللی المارک در شهر سیبو، شرکت کنندگان در گروه های 
تعاونی ها  با  آشنایی  عملی  کارگاه های  در  شرکت  به منظور  مختلفی 

تقسیم شدند.
نمایندگان  سوی  از  سخن رانی هایی  نشست،  این  دوم  روز  در 
ارائه شد.  با موضوعات مختلف  تعاونی های جوان کشورهای مختلف 
نمایندگان راه رشد، سمیرامیس شاه اسماعیلی و فرشید یوسفی، نیز در 
این روز به ارائه ی موضوعات خود پرداختند. محور گزارش های ارائه شده 
از سوی شرکت کنندگان برگ نو، توانمندسازی زنان از طریق تعاونی ها 
و  جوانان  تعاونی های  تشکیل  فرصت های  و  چالش ها  هم چنین  و 
باالی  جمعیت  به  توجه  با  آن  سازوکار  و  تعاونی  که  پتانسیل هایی 

جوانان و درصد باالی بی کاری آنان در کشور دارد، بوده است. 
و  جمع بندی  به  تعاونی ها  نشست،  این  پایانی  و  اختتامیه  روز  در 
تبادل نظر با یک دیگر پرداختند. یکی از مهم ترین دست آوردهای این 
درآمدن  عضویت  به  و  جوانان  کمیته ی  در  عضویت  درخواست  سفر 

تعاونی برگ نو در این کمیته ی بین المللی بود.

g g g
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حضور مدیرعامل 
مجتمع آموزشی- فرهنگی

 ICA راه رشد در نشست 
 در کشور آرژانتین

بین المللی  نهاد  با  ارتباط  پی  در  راه رشد  فرهنگی  آموزشی  مجتمع 
که  دیگری  سالیانه  رخداد  در   ICA به  موسوم  تعاونی  اتحادیه های 
آناهیتا  کرد.  پیدا  حضور  شد  برگزار   2018 سال  در  آرژانتین  کشور  در 
سیاست های  نظیر  هایی  کارگاه  در  مجتمع،  مدیرعامل  پذیر  اصالح 
بانک  تعاون و هم چنین کارگاه  و  آموزش  تعاونی ها، مسأله  و  عمومی 
این سفر تجربه های  از  پیدا کرد. دستاوردهای وی  و تعاونی ها، حضور 
ایرانی  تعاونی های  به  رونق بخشی  برای  سودمند  آگاهی های  و  مفید 

است. گزارش تصویری آن را در انتهای خبر مشاهده می کنید.

راه رشد در مقام سفیر
ملی تعاون در ایران
انتخاب مجتمع آموزشی- فرهنگی

 راه رشد به عنوان تعاونی برتر 
استان تهران و سفیر ملی تعاون در
ایران

با هفته تعاون در شهریورماه سال جاری سیزدهمین جشنواره تعاونی های 
برتر استان تهران با حضور مسئوالن کشوری و استانی در مجموعه فرهنگی 
ورزشی تالش برگزار شد. در این جشنواره تعاونی آموزشی- فرهنگی راه رشد 

توانست تندیس تعاونی برتر استان تهران را از آِن خود کند.
مناسبت  به  تهران  المپیک  هتل  در  که  دیگری  مراسم  در  هم چنین 
افتتاحیه نمایشگاه تعاونی های برتر برگزار شد تعاونی فرهنگی آموزشی راه 

رشد به عنوان "سفیر ملی تعاون" جمهوری اسالمی ایران انتخاب شد.
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برگزاری کنفرانس
  ICA    بین المللی 
برای نخستین بار در تهران

 International( اتحادیه بین المللی تعاونی ها در بخش آسیا و اقیانوسیه
برای  را  خود  ساالنه  المللی  بین  کنفرانس    )cooperative alliance
نخستین بار در تهران برگزار می کند. این نشست در نوامبر 2018 مقارن با 5 و 6 

آذرماه سال جاری با کارگزاری اتاق تعاون ایران برگزار خواهد شد.
به  و  بود  خواهند  فعال  کنفرانس  این  در   ICA مختلف  های  کمیته   
برگزاری برنامه های مرتبط با خود در زمینه جوانان، پژوهش، محیط زیست و 
... خواهند پرداخت. کمیته زنان یکی از فعال ترین بخش های ICA است که 
در این کنفرانس، نشست خود را با موضوع "تقویت انعطاف پذیری به وسیله 

توانمندسازی زنان" برگزار خواهد کرد.
"تعاونی فرهنگی آموزشی راه رشد" به عنوان عضو ICA و نماینده رسمی 
کمیته ی زنان ICA  در ایران، برگزار کننده نشست زنان این کنفرانس در کنار 
اتاق تعاون است؛ این مجموعه در پی ارتباط مستمر و حضور در کنفرانس ها و 
رخدادهای مربوط به ICA  و نیز تبادل تجربیات و تولید پژوهش های علمی 
مرتبط در طول سه سال گذشته با این نهاد، توانسته است به عضویت رسمی 
این سازمان جهانی درآید. این همایش اتفاق مهمی برای تبادل تجربه میان 
تعاونی ها و هم چنین شناساندن تعاونی های ایرانی و ظرفیت های آنان به سایر 

تعاونی های جهانی است.
هم چنین گفتنی است در راستای آشنایی زنان تعاون گر با اتحادیه بین المللی 
تعاونی ها در بخش آسیا و اقیانوسیه ؛ مجموعه راه رشد با همکاری وزارت خانه 
"نقش  با موضوع  آبان ماه نشستی  تاریخ 20  تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
اتحادیه جهانی تعاونی ها در توسعه و توان افزایی تعاونی های زنان" به عنوان 
مقدمه ورود به کنفرانس برای بانوان تعاون گر برگزار کرد که گزارش تصویری 

آن را مشاهده می کنید.
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کالس درس�
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کالس درس�

معلمان بهترین مشاور و قابل 
اعتمادترین فرد برای دانش آموزان هستند

اهمیت آموزش مسائل 
روان شناسی به معلمان

افزایش  براي  که  هستند  هایي  مهارت  جزو  زندگي  هاي  مهارت 
فرد  و  شوند  مي  داده  آموزش  افراد  اجتماعي   - رواني  هاي  توانایي 
هاي  کشمکش  و  مقتضیات  با  مؤثر  طور  به  که  سازند  مي  قادر  را 
به  که  زندگي  هاي  مهارت  اصلي  حوزه  پنج  شود.  رو  روبه  زندگي 
 : از  اند  عبارت  شوند  مي  مطرح  نیز  دهگانه  هاي  مهارت  عنوان 
گاهي و همدلي، ارتباطات اجتماعي و ارتباطات بین فردي،  خودآ
مسئله،  حل  و  گیري  تصمیم  انتقادي،  تفکر  و  خالق  تفکر 
راه  مجموعه  روی  این  از  استرس.  با  مقابله  و  هیجانات  با  مقابله 
رشد در کالس های آداب خود مهارت هاي زندگي را متناسب با شرایط 
سني و ظرفیت هاي شناختي دانش آموزان از پایه اول تا ششم به 
اجراي  کاربرگ،  ارائه  نقاشي،   ( مختلف  هاي  فعالیت  صورت 
نمایش، پاورپوینت و...( آموزش می دهد. 

فــروزان کردبچــه از مشــاوران باســابقه ی مجموعــه ی 
ــال در  ــزده س ــدود پان ــه ح ــت ک ــد اس ــی راه رش آموزش
ــوان مشــاور  مهدکــودک مجموعــه، بخــش اجرایــی و به عن
ــدی  ــال چن ــت. ح ــته اس ــت داش ــه فعالی ــتان دختران دبس
ــی از  ــارم و نیم ــه ی چه ــاور پای ــوان مش ــه عن ــت ب اس
پایــه ی پنجــم در دبســتان پســرانه مشــغول خدمــت اســت. 
ــه  ــت ک ــال اس ــدود 27 س ــد: »ح ــاره می گوی ــن ب وی در ای
ــی  ــم و به نوع ــکاری می کن ــد هم ــه ی راه رش ــا مجموع ب
ــدی از  ــم احم ــا وی و مری ــده ام.« ب ــزرگ ش ــا ب در این ج
ــرانه  ــتان پس ــوش ذوق دبس ــوان و خ ــاوران ج ــر مش دیگ
همــراه بودیــم تــا از تفــاوت ســبک های فرزندپــروری بیــن 
ــویم. ــا ش ــه جوی ــن و مدرس والدی

به نظر شما امروزه شکاف بین سبک فرزندپروری والدین و  �
سیاست های تربیتی مدرسه از کجا ناشی می شود؟

کردبچه: موضوعی که در سال های اخیر بسیار شاهد آن بوده ایم و توانسته 
به این شکاف دامن بزند، سبک تربیت فرزندان در خانواده هاست. در گذشته، 
خانواده ها در مورد مسائل تربیتی فرزندان بیش تر با مدرسه هم سو بودند، روندی 
که در سال های اخیر مسیر معکوسی را طی می کند. خانواده ها در این سال ها 
با  اختالف نظر  به خاطر  با سیاست های مدرسه هماهنگ هستند و گاه  کم تر 
شیوه های آموزشی ـ تربیتی مدرسه، تالش می کنند در آن اعمال نظر داشته 
باشند. این مسئله می تواند باعث شود که شکافی بین مدرسه و خانواده پدید 
آید. شکافی که باعث می شود مدرسه نتواند به وظایف خود به درستی عمل کند. 
و در چنین وضعیتی دانش آموزان سردرگم می شوند. از سال ها پیش، دپارتمان 
مشاوره ی راه رشد بر آموزش های کسب مهارت ارتباطات اجتماعی، خودآگاهی و 
... در کالس آداب تمرکز کرده است. گرچه این روند هنوز هم در حال پی گیری 
است اما در گذشته شاهد نتایج بهتری از آن بوده ایم، زیرا هم سویی والدین با 

سیاست های مدرسه بیش تر بود و ما را به نتایج رضایت بخش تری می رساند.
سبک های  بین  شکاف  وجود  مورد  در  بیش تر  کمی  بخواهم  اگر  اما 
تغییرات  به  توجه  با  بگویم  باید  کنم،  صحبت  مدرسه  و  والدین  فرزندپروری 
محیطی و اجتماعی، شکاف بین والدین و فرزندان با افزایش استفاده از وسایل 
ارتباطاتی و فضای مجازی رو به گسترش است، به طوری که کودک معموال یک 
گام جلوتر از خانواده ی خود در مورد اطالعات و تحوالت فضاهای بیرون حرکت 
می کند. به عبارت دیگر، والدین آموزش های الزم را در مورد تغییرات محیطی 
که کودک در معرض آن است ندارند. این والدین هم چنان قصد دارند کودکان 
خود را کنترل کنند، در حالی که آنان دیگر تن به چنین کنترل هایی نمی دهند. 
در این بین، بخش مشاوره ی مدارس تالش می کنند هر ساله با توجه به اهمیت 
آگاهی در خصوص مسائلی مثل بلوغ، فضای مجازی، کنترل هیجانات و ... به 

خانواده ها در قالب کارگاه های مختلف آموزش دهند.

 در کالس آداب شما چه مسائلی را به دانش آموزان آموزش  �
می دهید؟ و آیا نتایج آن ها رضایت بخش است؟

و  کنترل خشم، هیجانات  نظیر  ما مسائلی  آداب  در کالس های  احمدی: 
کسب مهارت های ارتباطاتی را به دانش آموزان آموزش می دهیم. با وجود این، در 
بعضی موارد معلمان نارضایتی هایی از رفتارهای برخی از دانش آموزان دارند. پس 
با این سؤال مواجه می شویم که مشکل کجاست و ما چرا موفق نمی شویم؟ 
یک دیگر  کنار  در  مدرسه  و  خانواده  نقش  اهمیت  به  باید  که  این جاست  در 
تأکید کرد؛ این که مدرسه و خانواده بایستی موازی با هم حرکت کنند. امروزه 
سبک های فرزندپروری خانواده ها، که اکثراً یک سبک سهل گیرانه است، بسیاری 
تکانشی  رفتارهای  رو  این  از  و  می گیرد  نادیده  را  کودکان  اشتباه  رفتارهای  از 
کودکان بیش تر می شود. در چنین حالتی، من مشاور چه قدر می توانم روی این 
بچه ها اثرگذار باشم؟ هر چه من در مدرسه با این کودکان کار کنم، به خانواده 
که می رسد همه ی زحماتم از بین می رود. البته عکس این حالت هم وجود دارد. 
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تنها مجری دستورات خانواده و  در سبک فرزندپروری سخت گیرانه که کودک 
کنترل های آنان بوده است، زمانی که به مدرسه می رسد احساس رهایی می کند 
و هر کاری که دوست داشته باشد انجام می دهد. در مقابل، سبک دیگری هم 
وجود دارد که در آن کودک بیش رشدیافته است؛ به این معنا که بزرگ سالی است 
در قالب کودک. چنین دانش آموزی در ارتباط  خود با دیگر هم ساالن خود هم 

مشکل دارد چون رفتارهای دیگر دانش آموزان را سطحی می پندارد.
اساس  بر  آداب  کالس های  در  کرده ایم  سعی  حال،  این  با  کردبچه: 
مهارت های ده گانه از پایه ی اول تا ششم و با توجه به شرایط سنی دانش آموزان، 
کنترل  اجتماعی،  ارتباطات  مهارت های  همان  که  را  یک سانی  موضوعات 
هیجانات، ارتباطات بین فردی و ... است به آنان آموزش دهیم. برای مثال، ما 
توانایی حل مسئله را هم به دانش آموز کالس اول و هم دانش آموز پایه ی ششم 
آموزش می دهیم اما سطح این آموزش و نوع فعالیت های آنان متفاوت است. 
گاهی هم بر اساس مناسبت های موجود همانند وقوع زلزله ای که سال گذشته 
شاهد آن بودیم، هفته ی بهداشت روان، مدیریت و برنامه ریزی در زمان امتحانات 

و موضوعات این چنینی در کالس های آداب آموزش داده می شود.

 راه رشد به خوبی با خانواده ها ارتباط می گیرد. چه طور توانسته  �
از چنین ظرفیتی برای حل مشکالت فرزندپروری استفاده کند؟

رفتارهای  را که  دانش آموزانی  اخیر، تالش کرده ایم  در سال های  کردبچه: 
تکانشی زیادی داشته اند به مرکز مشاوره ی محیا یا هر مرکز مشابه دیگری که 
والدین خود انتخاب می کنند معرفی کنیم تا علت چنین رفتارهایی تحت نظر 
یک متخصص و در زمان کافی و فضای آرام بررسی شود. همراهی والدین با 
مدرسه در این روند نتایج خوبی خواهد داشت اما شکاف بین مدرسه و والدین 
باعث آسیب دیدن کودکان می شود چون دچار دوگانگی رفتاری می شوند. والدین 
باید به این مسئله ی مهم آگاه باشند که همه ی تالش مدرسه، مدیران و مربیان، 
مختلف  مسائل  برای حل  توانمند  و  شاد  مسئولیت پذیر،  دانش آموزانی  تربیت 
است، که همه ی این ها تنها در گرو همکاری با یک دیگر قابل حصول است. به 
همین منظور، مدرسه برای بررسی امکان رفتارهای دوگانه ی کودکان در فضای 
آموزشی و خانواده پرسش نامه هایی تهیه کرده است که در صورت مشاهده ی 

چنین مسائلی برای حل آن ها اقدام شود. 
احمدی: مدرسه در سبک تربیتی خود از روش توافقی استفاده می کند و 
تا جایی که قوانین مدرسه اجازه دهد، تالش دارد انعطاف الزم را برای تربیت 
دانش آموزان و برآورده کردن انتظارات خانواده ها داشته باشد. اما انتظار ما نیز از 
خانواده ها این است که همین سبک را در خانه دنبال کنند و در مورد رشد کودک 

خود آگاهی و انتظاراتی منطقی داشته باشند.

 چالش هایی که در مورد سبک های فرزندپروری خانواده ها در  �
دبستان پسرانه با آن ها مواجه اید، کدام اند؟

این  از  اجتماعی و مسائلی  ارتباط  کردبچه: کنترل هیجانات، مهارت های 
دست، که عمدتًا به دلیل تک فرزندبودن اکثر دانش آموزان برای ما مسئله ساز 

در  و  نیست  خوب  محیط  با  دانش آموزان  سازگاری  این که  ضمن  است.  شده 
زمینه ی آموزشی نیز در آنان انگیزه ای مشاهده نمی شود، که همه ی این مسائل 

ریشه در سبک فرزندپروری خانواده ها دارد.
فرزندپروری  در سبک  خانواده ها  غالب  رویکرد  اخیر،  در سال های  احمدی: 
سهل گیرانه بوده است. این کودکان، به اصطالِح روان شناسی، یک مِن ضعیف 
چه  هر  چون  کنند  تالش  می خواهند  که  چیزی  برای  نگرفته اند  یاد  و  دارند 
دلیل، چنین کودکانی  به همین  فراهم می شود.  برای شان  در لحظه  بخواهند 
تحمل ناکامی را ندارند و زمانی که دوست شان رفتاری خالف میل آنان انجام 
دهند، به دلیل نداشتن انعطاف و ظرفیت تحمل ناکامی، رفتارهای تکانشی از 
خود به نمایش می گذارند. البته در مقابل، دانش آموزانی هم داریم که قوانین 
... را فهمیده اند و تالش در رعایت آن ها دارند. چنین  مدرسه، محدودیت ها و 
دانش آموزانی قطعا در محیط خانواده نیز از سبک فرزندپروری منطقی و توافقی 

بهره می برند که هم سو با رفتارهای مدرسه است.

چالش های شما به عنوان بخش مشاوره در کالس های آداب  �
چیست؟

باشیم،  کردبچه: اگر بخواهیم نگاه واقع بینانه به کالس های آداب داشته 
باید گفت انتظارات ما بیش از این هاست، به ویژه در مقطع دبستان که رفتار باید 
به موقع و در لحظه باشد و البته تداوم هم داشته باشد. در گذشته، کالس های 
آداب هر هفته برگزار می شد، اما در سال های اخیر ساعت این کالس ها به 45 
دقیقه در دو هفته تقلیل یافته است و قطعا چنین روندی بخش مشاوره را برای 
اثربخشی بهتر محدود می کند. پیشنهاد ما به عنوان بخش مشاوره این است 
که معلمان هم حتما آموزش های الزم را برای رفتار مناسب با دانش آموزان در 
حاالت مختلف و متناسب با شخصیت شان داشته باشند تا در شرایط اضطراری 
رفتار صحیحی را با دانش آموزان به نمایش بگذارند و در فرصت های مختلف 
نیز ارتباط های دوستانه و گاه صمیمی ای - نظیر هم دلی و مسئولیت پذیری - با 

دانش آموزان برقرار کنند.
امور  به  مربوط  مسائل  در  معلمان  دانش  و  سطح  که  اندازه  هر  احمدی: 
خواهیم  مؤثرتری  بازخوردهای  میزان  همان  به  یابد،  ارتقا  مشاوره ای  و  تربیتی 
داشت، چون دانش آموز معلم خود را از هر کسی باالتر و صحبت هایش را وحی 

منزل می داند. 
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دانش نامه آموزشی�

تلفیق
مفهوم تلفیق : 	

تلفیق به معنای کوشش برای ایجاد ارتباط، اتصال و نهایتا یکپارچگی در 
تجربیات یادگیری دانش آموزان است. از زاویه دیگر می توان رویکرد تلفیقی در 
طراحی برنامه درسی را به معنای فاصله گرفتن از الگوی سنتی برنامه درسی 
دانست که با اتکا به حوزه های یادگیری مستقل) مواد درسی( موجب پراکندگی 
و تفرق در تجربیات یادگیری دانش آموزان می شود. به لحاظ تاریخی تلفیق 
هم در عرصه نظر و هم در وادی عمل هم زاد رشته برنامه درسی دانسته شده 
است.شواهد نشان می دهد که از دهه های آغازین قرن بیستم که قلمرو برنامه 
درسی به رسمیت شناخته شده است، نظریه های تلفیقی مطرح بوده و برنامه 
های درسی تلفیقی نیز طراحی شده و به مورد اجرا گذاشته شده اند.گرچه برنامه 
های درسی دوره ابتدایی در چند دهه اول کانون انحصاری توجه در برنامه ریزی 
درسی با رویکرد تلفیقی را تشکیل می دادند، لیکن برنامه های درسی دوره های 

تحصیلی باالتر نیز با تأخیر و از دهه 1940 رویکرد تلفیقی را تجربه کرده اند

ضرورت تلفیق: 	
آموزش در گذشته به معنای انتقال مجموعه ای از یک دانش سازمان یافته 
بوده است اما امروزه فلسفه آموزش و پرورش به بیش از آنچه در گذشته بوده 
توسعه یافته است و رویکردهای جدیدی مورد استفاده قرار گرفته است که در 
آن اهمیت اصلی به یادگیرنده داده می شود که یکی از این رویکردها تلفیق 
است. تلفیق برنامه درسی یک نیاز رو به رشد است که به دلیل کاستی ها و 
معایب برنامه های درسی متداول ) رشته محور و موضوعی ( مطرح شده است. 

انفجار دانش و اطالعالت، پراکندگی بخش های گوناگون برنامه درسی موضوع 
محور و عدم ارتباط آن ها با واقعیات زندگی شخصی و اجتماعی یادگیرندگان 
موجب شده تا صاحب نظران به مقوله تلفیق برنامه درسی توجه بیشتری کنند. 
رویکردهای تلفیقی مانند هر طرز تلقی و رویکرد دیگری ریشه در دیدگاه های 
فلسفی و روانشناسی دارد. به همین جهت باید در نظر داشت که تدریس به 
صورت تلفیقی انتقال یادگیری را تقویت می کند؛ زیرا فراگیر، تشابهات مفاهیم، 
اصول و استراتژی ها را بهتر از حالتی که رشته ها جدا از هم هستند ، یاد می 
گیرد و در تدریس به صورت تلفیق، فراگیران فرصت می یابند مفاهیم آموخته 

شده را در زمینه های مختلف به کار گیرند.
در دنیای امروز فرهنگ فزاینده تکنولوژی و مسایل محیطی راه حل های 
بین رشته ای را می طلبد. مهم ترین نکته ای که در فهم رویکرد تلفیقی باید 
مورد توجه قرار گیرد تا از بدفهمی ها جلوگیری شود این است که تلفیق معرف 
ورود یک متغیر جدید به عرصه تفکر در برنامه ریزی درسی است و هرگز نباید 
آن را یک وضعیت یا موقعیت ثابت و واحدی دانست که جایگزین وضعیت و 
موقعیت غالب کنونی از حیث تفکر و عمل برنامه ریزی درسی می شود. به 
اضافه این که متغیر مورد بحث با وام گرفتن اصطالحات حوزه آمار، باید از نوع " 
پیوسته" شناخته شود نه از نوع ساده تر و مدیریت پذیرتر" ناپیوسته" یا " مقوله 
ای". شاید بزرگ ترین مغالطه ای که راه را بر استفاده به جا از ظرفیت های این 
نوآوری می بندد، عدم توجه به این نکته و در نتیجه عدم شناخت ابعاد و وجوه 

این متغیر می باشد.

انواع و اشکال تلفیق برنامه درسی : 	
تلفیق محتوا . 	
تلفیق مهارت ها و فرآیندها . 	
تلفیق مدرسه و فرد. 	
رویکرد های برنامه درسی تلفیقی. 	
رویکردهای تلفیق برنامه درسی به دو دسته کلی تقسیم  	

می شود:
الف( تلفیق برنامه درسی با حفظ مجزا بودن مواد درسی

تدریس همزمان با محتوای مشابه . 	
تلفیق مهارت خواندن، نوشتن، تفکر و یادگیری . 	
تلفیق درون رشته ها. 	
تلفیق غیررسمی در تدریس یک درس از محتوای درس دیگر. 	

ب( تلفیق دو ماده درسی یا بیشتر
روش تمرکز بر یک ماده درسی و تلفیق مهارت ها. 	
روش تمرکز بر یک محتوا و تلفیق موضوعات از دروس مختلف. 	
روش تمرکز بر پروژه. 	
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سایت آموزشی�
تعاملی  کامپیوتری  شبیه سازی های  از  مجموعه ای    PHET  
شیمی،  فیزیک،  یادگیری  و  آموزش  برای  تحقیق،  بر  مبتنی 
ریاضی و علوم دیگر است که می تواند به صورت آنالین اجرا شود 
یا رایگان از وب سایت PHET دانلود شود. شبیه سازی محیط های 
متحرک و تعاملی مانند بازی است و دانش آموزان با اکتشاف یاد 
علم  و  واقعی  زندگی  پدیده های  بین  ارتباط  بر  آن ها  می گیرند. 
به  مفهومی  و  بصری  مدل های  ایجاد  در  و  می کنند  تأکید  پایه 
دانش آموزان کمک می کند.

شبیه سازی PHET در ابتدا برای دانش آموزان دبیرستان بود، 
ـ سرگرمی برای دانش آموزان  اما رفته رفته به شکل بسته ای آموزشی 
همه ی مقاطع ابتدایی تا دبیرستان در آمد.

آزمایشگاه های مجازی 	
با شبیه سازی کیت ساخت مدار  دانش آموزان می توانند از مدارهای مجازی، 
باتری ها، سیم ها، المپ ها، مقاومت ها، سوئیچ ها و )در نسخه ی AC( خازن ها 
و سلف ها ایجاد کنند. شبیه سازی می تواند برای جایگزینی یا تکمیل آزمایش ها 
با تجهیزات واقعی در دمو، آزمایشگاه و آموزش سخن رانی استفاده شود. برخی 
مزایای شبیه سازی نسبت به تجهیزات واقعی عبارت اند از این که شبیه سازی 
اجازه می دهد تا دانش آموزان مدل بصری جریان جاری )الکترون های مجازی در 
داخل سیم( را ببینند، تجهیزات هرگز شکسته نمی شوند و دانش آموزان می توانند 
بدون ترس از شکستن چیزها بازی کنند. شبیه سازی های دیگر که می توانند 
الکترومغناطیس  آزمایشگاه  از:  عبارت اند  کنند  جایگزین  را  واقعی  تجهیزات 
فارادی، آزمایشگاه پاندول، اپتیک هندسی، توده ها و چشمه ها، تداخل موج، موج 

در یک رشته و اثر فوتوالکتریک.

تجسم رویدادهای نامرئی 	
واقعی  تجهیزات  با  مستقیم  به طور  که  پدیده هایی  شبیه سازی  بر  عالوه 
 PHET و/یا دنیای طبیعی قابل مشاهده است، بسیاری از شبیه سازی های
مجموعه  شبیه سازی  مانند  می دهند؛  نشان  را  نادیدنی  پدیده های  مدل های 
کیت مدار که نشان می دهد الکترون های در حال حرکت از طریق سیم چگونه 
می توانند جریانی را انتقال دهند، یا شبیه سازی خواص گاز و رفتار میکروسکوپی 

مولکول ها در یک گاز و شبیه سازی موج های رادیویی و الکترومغناطیسی.

کمک به دانش آموزان در درک مفاهیم 	
برخی از شبیه سازی های PHET، مانند کیت ساخت وساز مدار و ویژگی های 
گاز، بسیار باز است و می تواند مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال، شبیه سازی 
بادکنک ها و الکتریسیته ی ساکن آن به دانش آموزان امکان تجسم تغییر در 

توزیع شارژ را می دهد.

بازی های جاسازی شده و چالش ها 	
که  چالش هایی اند  و  بازی ها  شامل   PHET شبیه سازی های  از  بسیاری 
انگیزه ی دانش آموزان را برای کشف آن ها افزایش می دهد. در شبیه ساز طبیعی، 
دانش آموزان برای افزودن جهش ها، شکارچیان و مواد غذایی تالش می کنند که 
جمعیت بول های پایدار را حفظ کنند. در شبیه سازی لیزر، دانش آموزان به منظور 

ایجاد یک لیزر به چالش کشیده می شوند.
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بیشتر بخوانیم�

کلمات پنجره اند
 نه دیوار

ارتباط بدون خشونت  روشی تعاملي است که تبادل اطالعات و 
حل صلح آمیز اختالفات را تسهیل مي کند. ارتباط بدون خشونت 
بر ارزش هاي مشترک انساني و نیازها تکیه مي کند و افراد را به 
و  مي شود  عزت نفس  کاهش  یا  مقاومت  سبب  که  زباني  از  پرهیز 
استفاده از زباني که سالمت رواني را افزایش مي دهد تشویق مي کند. 
گناه،  ترس،  ایجاد  جاي  به  که  دارد  باور  خشونت  بدون  ارتباط 
سرزنش و شرم، غني سازي زندگي رضایت آمیزترین انگیزه براي 
در  فردي  مسئولیت  پذیرش  بر  هدف  به عنوان  و  کارهاست  انجام 
انتخاب و افزایش کیفیت ارتباط تأکید دارد. این روش حتی وقتي 
طرف مقابل آن را نمي داند نیز مؤثر است.

بسیاری مواقع پرسش این است که صحنه هاي خشونت، را همه ی ما 
می بینیم اما چاره ی کار چیست ؟

در پاسخ باید گفت ارتباط بدون خشونت فنی است براي ارتباط انسانی و لبخند و امید 
در این روزگار کج مدار. در کتاب » زبان زرافه« ما با کارگاه هاي ارتباط بدون خشونت براي 
کودکان و نوجوانان پنج تا ده ساله آشنا می شویم و می آموزیم که می توانیم با بچه ها یک 
کارگاه »نه به خشونت« داشته باشیم و با هم همدلی را تجربه کنیم، آن هم با همکاري 

یک زرافه!

اما چرا زرافه؟ آن چه زرافه را عمومی ترین نماد در میان فعاالن ارتباط بدون خشونت کرده 
ویژگی هایی است از قبیل :

بزرگی قلب: زرافه قلبی به وزن حدود 10 کیلوگرم دارد که نمادی است برای توجه . 1
به احساسات .

فشار خون باالی زرافه نمادی است از قدرت قلب زرافه در واکنش سریع عاطفی .. 2
بلندی گردن: امکان دیدی وسیع تر را فراهم می کند، تا زرافه بتواند پی آمد گفتار و . 3

رفتار )انتخاب( خود را ببیند، چراکه هر انتخابی پی آمدی دارد که تأثیری بر زندگی 
خود و دیگران می گذارد .

قدرت پا: زرافه پای قدرتمندی دارد که می تواند حتی شیر را در زمانی که به زرافه . 4
حمله می کند تا چند متر پرت کند و این نمادی است از قدرت حمایت گر او در 

دفاع از خود که برای جلوگیری از آسیب به کار می آید .
دهان زرافه : بزاق دهان زرافه این خاصیت را دارد که تیغ و خار گیاهان را نرم و . 5

قابل خوردن کند. بنابراین، می تواند نمادی باشد برای شنیدن هر کالم ناخوش آیند 
و ترجمه ی آن به احساسات و نیازهای انسانی؛ یعنی این که به دیگران خوب 

گوش کنیم تا داد نزنند .
بلندی پا: نمادی برای حرکت و پیشرفت به سمت آن چه آرزویش را داریم .. 6
غذاي زرافه: ساده و مختصر برگ سبزي می خورد و قناعت پیشه است که همه اش . 7

براي ما درس است .
سرعت زرافه: 50 کیلومتر در ساعت که به ما می آموزد باید زود دست به کار شویم.. 8
آرامش زرافه: آرامش و بی آزاري عجیب او در برابر همه با آن نگاه مهربان. او به . 9

همه فضایی براي بودن در طبیعت می بخشد و وقتی حضور دارد پرستو و مورچه 
و گرگ همه از او در امان اند و آرامش دارند .

زبان زرافه: طول زبان زرافه تا 40 سانتی متر است که نماد بیان خوب و البته گفتن . 10
همه ی حرف هاست.

بر این اساس این مطلب معتقد است؛ کلمات پنجره اند، نه دیوار، یعنی کلمات باید ما را 
به فضای بازی رهنمون کنند نه این که کلمه ای به زبان آوریم که ما را به بن بست برساند.

ارتباط بدون خشونت  از  بین المللی، در مورد تجربیات خود  دوک دوشسچرر، مدرس 
می گوید: »ارتباط بدون خشونت به من کمک کرده است دیگران را خوب بشنوم و این که 

بدانم انسان ها پیش از هر قضاوتی که من در مورد آن ها بکنم انسان اند.«
هسته ی اصلی این مطلب یک چیز است: »هم دلی«. در واقع، همه ی ما نیاز داریم 
شنیده و درک بشویم. ما حتی نیاز به هم دردی یا قوت قلب نداریم، بلکه نیاز داریم فرد مقابل 
احساس ما را همان طور که واقعا هست، بدون قضاوت، بشنود و با ما هم دلی کند. ما حتی 

نیاز داریم که با خودمان هم هم دلی کنیم و نیازهای خودمان را ببینیم.
آیا به یاد دارید که به عنوان دانش آموز از معلم خود چیزی پرسیده باشید و معلم تان پس از 
پاسخ گویی پرسیده باشد پاسخ پرسش ات را متوجه شدی؟ با شنیدن این جمله چه احساسی 
داشتید؟ در این نمونه بهتر بود معلم بپرسد توانستم پاسخ پرسش ات را بدهم؟ تمایز این دو 
جمله در پذیرش مسئولیت، قضاوت نکردن و احترام به کرامت انسانی از سوی گوینده است 
که از اصول این الگوی ارتباطی است. فیلسوف هندی، کریشنا مورتی، می گوید: »مشاهده 

بدون ارزیابی و قضاوت باالترین تجلی هوش انسانی است.«
بخش مهمی از محبت به خود سهیم شدن در زندگی با انتخاب هایی از روی میل و 

رغبت است، نه انتخاب هایی از روی ترس، گناه، شرم، وظیفه یا اجبار.
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