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آموزش با طعم فست فود
استکی / مدیر دبستان

چهار نسل پیش، زمان مادربزرگ های ما، خانواده ی ایرانی با سماور زغالی تعریف می شد و 
فرآیند دم کردن یک چای دبِش قند پهلو، بیش از یک ساعت طول می کشید. دختران آن نسل، 
که مادران ما باشند، از سماور نفتی استفاده می کردند و همان چای را در سه ربع ساعت فراهم 
می آوردند. من و هم نسالن من، با سماور گازی یا برقی در کمتر از نیم ساعت از مهمان خود 
با چای پذیرایی نمودیم و امروز دختر من، چای را با چای ساز برقی در ده دقیقه آماده می کند 
و میل می نماید. اگر از آماده ساختن چای کیسه ای در پنج دقیقه بگذریم، می توان رشد سرعت 
زندگی امروز و کاهش صبر و بردباری را با گذر از نسل  ها مشاهده نمود و دریافت که این مهارت  

چگونه فراموش شده است؛ که شاید فرآیند یک کار ساده، خود لذت بخش باشد.
این واقعیتی است که تهیه ی چای و خوراک با آداب گذشتگان، از حوصله ی یک دختر امروزی 

مقام اول مسابقات علمی مهارتی آموزگاران ناحیه 2 آموزش پرورش 
سرکار خانم زهره حسینی و مریم مرادمند

رتبه اول طراحی / فاطمه جان نثاری
رتبه دوم پاستل روغنی / فاطمه شهریوری

رتبه سوم گواش / یکتا زندی

رتبه ی دوم ناحیه در رشته ی نمایش 
صحنه ای / گروه تئاتر دبستان مسرور

انتخاب دبستان مسرور ، به عنوان 
مدرسه مروج سالمت و احراز نشان 

سه ستاره در مجموع مدارس منتخب

رتبه دوم  ناحیه در رشته پینگ پنگ 
/ مبینا حسین زاده

خانواده و شیوه های آموزش نوین »دانش آموز محور«

رتبه های مسرور در سال تحصیلی 94-95
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اخبار کوتاه

سال  سومین  انقالب،  از  پس  سالی  چند 
معلمی من بود. آن سال ها، هنوز کالس های 
مختلط  خدمتم،  محل  روستای  دبستان 
برگزار می شد. از آنجایی که مختلط بودن 
خاص  سختی های  و  مشکالت  مدرسه، 
خودش را داشت، هیچ یک از مردم روستا 
از کالس  بیشتر  دخترانشان  نمی گذاشتند 
سوم بخوانند. تعداد کمی از خانواده ها هم 
که از این وضع راضی نبودند، برای ادامه ی 
تحصیل فرزندانشان، به شهر مهاجرت می 
کردند. به همین خاطر دبستان بیش از صد 
نفر پسر و تنها چهل و یک نفر دختر داشت.
خاطر  به  سازندگی،  جهاد  سال  همان 
راهنمایی روستا،  بودن مدرسه ی  فرسوده 
یک ساختمان جدید بنا کرده بود. بچه های 
راهنمایی به ساختمان نوساز در آن طرف 
دِه، منتقل شدند و مدرسه ی قدیمی، خالی 
ساختمان  که  کرد  خطور  ذهنم  به  ماند. 
قدیمی، می تواند به عنوان دبستان دخترانه 
مجزا  با  شاید  بگیرد.  قرار  استفاده  مورد 
شدن مدرسه ی دختران، تعداد بیشتری از 
به  تحصیل  ادامه ی  اجازه ی  روستا  مردم 
دخترانشان می دادند. هر روز این فکر در 
سرم می چرخید که چقدر خوب می شود 
یک دبستان دخترانه ی مستقل داشته باشیم. 
باالخره موضوع را با مدیر مدرسه  مطرح 
کردم و از ایشان مشورت خواستم. آقای 
صالحی که از اهالی همان روستا بود، گفتند 
آموزش  اداره ی  و  نیست  شدنی  کار  این 

بازسازی  استطاعت  منطقه،  پرورش  و 
ساختمان قدیمی را ندارد. من که مصمم 
بودم، از ایشان خواستم که هر طور شده 
موضوع را با مسئولین اداره در میان بگذارند.
گفته  شد.  رد  اداره  طرف  از  درخواست، 
برای  آموز  دانش  نفر  بودند چهل و یک 
خودم  است.  کم  مدرسه  یک  اندازی  راه 
باید دست به کار می شدم. اداره ی منطقه 
در چادگان بود و مسیر خاکی اورگان تا 
چادگان با ماشین، بیشتر از دو ساعت زمان 
می برد. شال و کاله کردم و تا چادگان رفتم. 
موضوع را پیگیری کردم. آخرِ سر قرار شد 
اگر تعداد دانش آموزان زیادتر شود، با راه 
با  کنند.  موافقت  دخترانه  دبستان  اندازی 
خودم فکر کردم اگر همه ی خانواده های 
بفرستند،  مدرسه  به  را  دخترانشان  روستا 
مشکل بر طرف می شود. یک جفت کفش 
ورزشی داشتم. آن ها را پا کردم و به یکایک 
خانه ها ی دختران مانده از تحصیِل روستا 
رفتم و با خانواده هایشان صحبت کردم. 
زمان بُرد تا درب تمام خانه ها را بزنم. خبر 
پیش از من به گوش بعضی ها هم رسیده 
بود. موضوع را برایشان توضیح می دادم که 
می توانیم مدرسه را به شرط ثبت نام همه 
ی دختران روستا، تفکیک کنیم. یک هفته 
بعد، شروع کردم به ثبت نام. باورش سخت 
بود اما نود و دو دختر برای سال بعد ثبت 

نام شدند.
هر چند نگران این بودم که ممکن است 

به  ماه  مهر  آغاز  شده ها،  نام  ثبت  همه ی 
مدرسه نیایند، ولی آمار جدید را به اداره 
اعالم کردم. پنجاه و یک نفر بیشتر شده 
بودند. این بار از طرف اداره، مشکل موجود 
ساختمان  تعمیرات  برای  مصالح  نبودن 
ها، سال های سختی  آن سال  عنوان شد. 
مملکت  تحمیلی،  به خاطر جنگ  و  بود 
شرایط اقتصادی خاصی داشت. من هم که 
نمی خواستم از پا بنشینم، صرفا قول تجهیز 

مدرسه را از اداره گرفتم.
برای بازسازی ساختمان یک تابستان پیش 
داشتیم و همت روستائیان چاره ساز  رو 
بود. روستای پر جمعیتی بود. با مردم دِه 
قرار گذاشتم که هر کس می تواند یکی از 
افراد خانواده را برای تعمیر مدرسه بفرستد. 
اگر کسی کارگر ندارد، تراکتور یا ابزار و 
وسیله ی کار در اختیار قرار دهد و اگر کسی 
هیچ کدام از این دو را نمی تواند تامین کند، 
غذا بدهد. به این ترتیب، ابزار، نیروی کار 

و غذا برای بازسازی ساختمان فراهم شد.
نامه ای  معرفی  مصالح.  مشکل  بود  مانده 
جهاد  اداره ی  برای  خودمان  اداره ی  از 
جهاد  موقع  آن  گرفتم.  منطقه  سازندگی 
سازندگی به شدت در تکاپوی ساخت و 
ساز بود، اما مصالح ساختمانی همه جا کم 
بود؛ به خصوص تیرآهن. سقف ساختمان 
قدیمی هم »تیرچوبی« بود و باید با تیرآهن 
تعویض می شد. اصال همین موضوع، باعث 
برای  پیگیریشان  و  روستا  اهالی  نگرانی 
ساخت یک مدرسه ی راهنمایی جدید شده 
بود. جفت و جور شدن مصالح مداومت 
زیادی می طلبید. از طرفی مسئوالن جهاد 
سازندگی می دانستند که این اتفاق، اتفاق 
خوبی است برای روستا و در واقع باری از 

دوش خودشان برداشته خواهد شد.
برای گرفتن کمترین مصالح باید به چادگان 
می رفتم. طی کردن مسیر اورگان به چادگان 

روزی که من مدیـر، 
معلم و مستخدم بودم

خاطره ای از دوران خدمت موسس دبستان، سرکار خانم علیپور

 نیمه ی اسفند ماه سال 94 به مناسبت روز 
درختکاری، دانش آموزان دبستان غیردولتی 
مسرور به همراه معاونین در مراسم کاشت 
شرکت  دبستان  حیاط  باغچه های  در  گل 

کردند.
 سومین اردوی اصفهان گردی مسرور با 
از »خانه ی جواهری« و کارگاه های  بازدید 
صنایع دستی مستقر در این خانه ی تاریخی، 

در روز پنج شنبه 13 اسفند 94 برگزار شد.
 سه شنبه 18 اسفند 94 از قشنگ ترین  
از  تشکر  برای  هم  آسمان  که  بود  روزها 
خیرین کوچک دبستان مسرور، شاد و رنگین 

کمانی شد. )روز برگزاری بازارچه خیریه(.
دانش  از  اسفند 94  یکشنبه 16   در روز 
آموزان پایه ی سوم تا ششم دبستان مسرور 
پژوهشی،  علمی،  تالش  ترم  یک  از  پس 
ورزشی و فرهنگی با اهدای جوایزی تقدیر 

به عمل آمد.
 خانم ها »مهدیه رفیعیان« و »فاطمه جان 
نثاری« از پایه ی پنجم در »مسابقات فرهنگی 
کسب  به  موفق  آبان«   13 آموزی  دانش 

رتبه های برتر گردیدند.
 »مبینا حسین زاده« از پایه ی پنجم در رشته ی 

»پینگ پنگ« مقام دوم ناحیه را کسب کرد.
 کانال تلگرام دبستان مسرور، جهت اطالع 
از رویدادهای دبستان در هفته سوم فروردین 

ماه راه اندازی شد.
 روز پنج شنبه 25 فروردین 95 همزمان 
با سراسر جهان »هشتمین دوره ی مسابقه ی 
بین المللی ریاضیات کانگورو« در دبستان 
غیردولتی دخترانه مسرور2، با شرکت 31 نفر 
از دانش آموزان پایه های سوم تا ششم برگزار 

گردید.
به عنوان مدرسه مروج   دبستان مسرور، 
سالمت موفق به احراز نشان سه ستاره در 

مجموع مدارس منتخب شد.
 دانش آموزان دبستان مسرور، رتبه های برتر 
مسابقات فرهنگی هنری ناحیه دو را از آن خود 
کردند: رتبه ی اول در رشته ی طراحی توسط 
رتبه ی دوم در رشته ی  نثاری.  فاطمه جان 
پاستل روغنی توسط فاطمه شهریوری. رتبه ی 
سوم در رشته ی گواش توسط یکتا زندی. 
کسب رتبه ی دوم ناحیه در رشته ی نمایش 
صحنه ای توسط گروه تئاتر دبستان مسرور. 
الرعایایی،  امین  انیس  تئاتر:  )اعضای گروه 
بشری آمهدی، عاطفه بزرگ زاده، فاطمه جان 
نثاری، صوفیا جباری، فاطمه حاجی رستم، 
مبینا حسین زاده، نگار حسینی، فاطمه ذاکری، 
نگین عالی پور، سارینا عنایتی، ریحانه کاظمی، 
زهرا کاظمی، سما کوهستانی، زهرا نوربخش.(
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  طی کردن مسیر اورگان به 
چادگان واقعا مشقت بار بود. گاهی 
می شد که مجبور بودم ساعت ها پیاده 
راه بروم. از قلعه شاهرخ تا امامزاده.
از امامزاده تا چهل چشمه. از 
چهل چشمه تا اورگان.

یک روز شاد بهاری
فاطمه شهریوری /یکتا تیموریگزارش اردوی باغ ابریشم

یکشنبه 21 اردیبهشت ماه، به مناسبت روز بزرگداشت معلم، به اتفاق مدیر، معلم ها، 
کارمندان مدرسه و همه ی دوستانم به »باغ ابریشم« رفتیم. صبح، حدود ساعت 9 بود که به 
آنجا رسیدیم. خیلی خوشحال بودیم و در ذهنمان برای لحظه لحظه ی آن روز برنامه ریزی 
کرده بودیم. با خودمان هم لباس همراه داشتیم که آنجا عوض کنیم. بعد از اینکه از اتوبوس 
پیاده شدیم یکی از مسئولین آنجا تذکرات الزم را به ما داد و ما را از وجود وسایل بازی و 

تفریحی که آنجا بود مطلع کرد.
وقتی وارد باغ شدیم، بچه های هر کالس با معلم خودشان وارد یک آالچیق شدند. آالچیق 
کالس ما با کالس پنجم مشترک بود. همه ی بچه های برای شرکت در امکانات تفریحی 
مثل تخته فنر، استخر، قایق رانی و چیزهای دیگر ثبت نام کرده بودند. بچه های کالس سوم 

هم در یک آالچیق دیگر جشن قرآن داشتند. سرود می خواندند و شاد بودند.
بعد از اینکه در آالچیق ها مستقر شدیم، لباس هایمان را عوض کردیم، کیف هایمان را 
برداشتیم و با بچه های گروه خودمان به راه افتادیم تا حسابی در باغ بگردیم. دست در دست 
هم داشتیم راه می رفتیم که مشاور مدرسه، خانم مرادی، هم آمدند و تصمیم گرفتیم برویم 
ترامبولین. خیلی در صف منتظر ایستادیم تا نوبتمان شد. کلی بازی کردیم تا خیلی خسته 
شدیم و به آالچیق برگشتیم. کمی تغذیه خوردیم و دوباره برای گشتن به راه افتادیم. یکی 
از بچه ها عکس می گرفت و فیلمبرداری می کرد. بعد تصمیم گرفتیم همه با هم به ُجنگ 

شادی برویم.
بعد از ُجنگ خانم ناهیدیان، معلم علوممان، را دیدیم و قرار شد با هم قایقرانی کنیم. در 
نوبت صف قایق رانی ایستادیم. خالصه نوبتمان شد و سوار یک قایق چهار نفره شدیم. 
به این ترتیب حوالی ظهر نزدیک به یک ربع ساعت بر روی آب بودیم. خیلی خندیدیم. 
وقتی برگشتیم خیلی گرسنه بودیم. بعد از خواندن نماز، بشقاب هایمان را برداشتیم و رفتیم 

تا خانم استکی برایمان غذا کشیدند که خیلی خوش مزه بود.
بعد از خوردن غذا، خانم مرادی پیشنهاد جالبی دادند. قرار شد خانم استکی را روی صندلی 
داغ بنشانیم. همه ی بچه هایی که آنجا بودند نقدهایشان را به خانم مدیر گفتند. بعضی ها هم 
خوبی های ایشان را گفتند. خانم استکی هم به همه ی صحبت ها گوش دادند. بعد از صندلی 
داغ کمی وسطی بازی کردیم. بیشتر دوستانم به استخر رفتند و بعد از اینکه همه برگشتند، با 

مینی بوس به مدرسه برگشتیم. آن روز به همه ی ما خیلی خوش گذشت.

واقعا مشقت بار بود. گاهی می شد که مجبور 
بودم ساعت ها پیاده راه بروم. از قلعه شاهرخ 
تا امامزاده. از امامزاده تا چهل چشمه. از چهل 
چشمه تا اورگان. بعضی روزها، صبح که برای 
کاری یک ساعته به چادگان می رفتم، باقی 
ساعت ها را تا عصر در مسیر بودم. باالخره 
پیگیری ها جواب داد و تیرآهن برای ساخت 

سقف جدید، توسط جهاد تامین شد. سقف تیرچوبی را برداشتیم. سرویس بهداشتی نو برای 
مدرسه ساختیم. از کنار رودخانه شن آوردیم و کف حیاط را با آن پوشاندیم تا در برف و باران، 
حیاط ِگل نشود. خرده تعمیرات دیگر ساختمان را انجام دادیم. دست آخر، دو نهال بید مجنون 

از کنار رود آوردم و با دست های خودم نزدیک ورودی مدرسه کاشتم.
همه ی اهالی از اینکه روستایشان یک مدرسه ی دخترانه هم دارد، خوشحال بودند. همه آسوده 
بودند به جز من. دلواپس از این بودم که چند نفر از نود و دو دختر ثبت نامی، سر کالس درس 
حاضر خواهند شد؟ اتمام بازسازی ساختمان را به اداره اطالع دادم. بازدید از مدرسه به عمل 
آمد و بنا از نظر استحکام مورد تایید قرار گرفت. نوبت به مجهز شدن مدرسه به میز و نیمکت 

و تابلو و ملزومات دیگر رسیده بود.
خوب به خاطر دارم. وقتی برای گرفتن تجهیزات به اداره ی منطقه مراجعه کردم، رئیس اداره 
که تا آن روز کم و بیش با درخواست هایم موافقت کرده بود، گفتند: »اگر فردا ساعت 7 صبح 
در اداره حاضر باشی، نامه نگاری الزم را برای گرفتن میزها انجام خواهم داد.« شرایطی نشدنی 
بود. واضح بود برای من که ساکن اورگان هستم، این امکان وجود ندارد آن ساعت خودم را 
به چادگان برسانم. به لطف یکی از دوستانم که معلم مدرسه ی روستای خودمان بود و اهل 
چادگان، شب را همان جا ماندم و صبح راس ساعت 7 مقابل اداره حاضر شدم. چند دقیقه بعد، 
مستخدم درِ ساختمان اداره را باز کرد. کم کم کارمندان دیگر هم آمدند تا نوبت به آقای رئیس 
رسید. آقای رئیس که انتظار دیدن من را آن ساعت صبح نداشت، جلوی درِ ورودی سالم 

علیکی کرد و من هم مصمم به دنبالشان وارد اداره شدم.
به اتاقشان که رسیدیم، پرسیدند: »تو چطور این موقع صبح اینجایی!؟« من هم که فقط در 
فکر به نتیجه رسیدن تالش های چند ماهه ی خودم و اهالی روستا بودم، وعده ی دیروزشان را 
یادآوری کردم. ایشان که هنوز متعجب بودند گفتند: »ما مدارس واجب تری داریم. بچه های 
شما بنشینند روی موکت. من برای شما درخواست موکت می کنم.« پذیرفتن این حرف برایم 
دشوار بود. سختی های این چند ماه، مثل برق از جلوی چشمانم عبور کرد. غرور جوانی، بغضم 
در گلو را عقب راند، نفسی کشیدم و با لحن جدی تر گفتم: »هوای اورگان خیلی سرد می 
شود! اصال امکان نشستن بچه ها روی موکت وجود ندارد.« بحث کمی باال گرفت. از زحمات 
چند ماهه ی اهل روستا برایشان گفتم. از شرایطی که برای بازگشت به تحصیِل بیش از پنجاه 
نفر دانش آموز فراهم شده بود. تا عاقبت امضای نامه ی درخواست تجهیزات را گرفتم. از اداره 
که بیرون زدم، در پوست خودم نمی گنجیدم. تالش همه به ثمر نشسته بود و برای من که در 
ابتدای جوانی بودم، موفقیت بزرگی محسوب می شد. هر چند همه ی آنچه تخصیص داده شد، 

مستهلک بود و فرسوده، اما باز هم بهتر از هیچ بود.
حکم مدیریت دبستان برایم صادر شد. همه چیز برای راه اندازی مدرسه فراهم بود. پنج معلم 
از اداره درخواست کردم، اما تنها با اعزام دو نیرو موافقت شد. مجبور شدم تدریس پایه ی دوم 
و سوم را به یکی از معلم ها بسپارم. دیگری قرار شد صرفا معلم کالس اول باشد، چون این 
پایه جمعیت بیشتری داشت. و من، هم مدیر بودم، هم معلم دو پایه ی چهارم و پنجم، و هم 

مستخدم!
یادم هست یک بار بخاری نفتی کالس اول گرفت. روشن هم نمی شد. به خرابی اش عادت 
کرده بودیم. برف سنگنین همه جا را سفید پوش کرده بود. هوا آنقدر سرد بود که نمی شد 
بچه ها بدون بخاری بمانند. چکمه پوشیدم و هر طور که بود بخاری را به حیاط بردم. درگیر 
تمیز کردن و رفع گرفتگی بخاری بودم که یک نفر از پشت صدایم زد. همینطور که سرم درون 
بخاری بود، گفتم »بله؟«. فکر کردم یکی از همکاران دبستان پسرانه است. دوباره صدایم زد. 
باز هم همانطور جواب دادم. دفعه ی سوم که مجدد صدایم کرد، با عتاب برگشتم و با سر و 
صورت دوده ای گفتم: »بله؟!«. دیدم رئیس اداره است! همان شد که بعد از چند ماه َسرکردن 

بدون مستخدم، باالخره یک نیروی دیگر به ما ملحق شد.
مهر ماه آن سال، اهالی روستا خواستند اسم مدرسه را »دبستان فضیلت« بگذاریم. من موافقت 
نکردم. در نهایت نام »ام البنین« را برای دبستان تازه تاسیسمان برگزیدیم. هر چند یکی دو سالی 
است مدرسه ی ام البنین روستای اورگان خالی مانده، اما هنوز آن دو نهال بید مجنون، تنومند 

و استوارند.

آموزش با طعم فست فود

ادامه از صفحه 1

خارج است و این خرده فرهنگ متجددانه، به فرآیند 
آموزش نیز سرایت کرده و برخی مادران امروز، 
بردباری الزم برای به ثمر نشستن شیوه  های نوین »دانش آموز محور« که به زمان بیشتری 
نیازمند است را ندارند. به نظر می رسد ایده ی »هر چه سریع تر، بهتر« در ذهن برخی نهادینه 
شده، دانش آموز را غوره نشده مویز می خواهند و کتاب  های تست سبز و زرد و آبی، که 

از قانون »فست فود« تبعیت می کنند را اساس یک آموزش خوب و استاندارد می دانند.
بیاییم در سفر عمر، چای درست کردن، غذا پختن و مهم تر از آن فرزند پروری را 
صبورانه زندگی کنیم و گاهی به مسیر هم بیندیشیم، چه اینکه که در انتهای این راهِ نابردبار، 

ره توشه ای جز خستگی راه نیست.
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کالس دوم گل نیلوفر
آیناز مسائلی: خیر؛ چون که من فکر می کنم 
به هنر های دیگه عالقه دارم مثل نقاشی و 

شنا.
یسنا مرادی نجار: بله؛ برای این که من معلم 

شدن را دوست دارم.
پریماه کاظمی: بله؛ چون می خواهم قبل از 

بچه دار شدنم، بچه داشته باشم.
نگین نادری: بله دوست دارم معلم بشوم، 

چون من خیلی معلم شدن را دوست دارم.
حنانه منزوی: نه؛ به خاطر اینکه شغل های 
انتخاب کنم، مثل:  دیگری را دوست دارم 

پزشک بودن و سفالگر بودن.
محدثه پاک نژاد: بله؛ برای اینکه دوست 

دارم به دانش آموزانم درس بدهم.
زهرا صدیقی: بله چون می توانم به بچه ها 
درس یاد بدهم و این کار برای من باعث 

افتخار است و من از این کار لذت می برم.
نیلوفر ناظمی: من دوست دارم معلم بشوم؛ 
چون که می توانم به دانش آموزان کمک کنم 

که با سواد شوند.

برای  ندارم.  دوست  نه؛  کار:  گندم  عسل 
اینکه فکر می کنم خوب درس نمی دهم.

آنوشا اورنگی: من دوست دارم معلم بشوم؛ 
چون به بچه ها درس می دهم و درس دادن 

را دوست دارم.
انسیه مظهری: چون که می توانم به بچه ها 
درس یاد بدهم تا یاد بگیرند و آن ها هم معلم 

بشوند و به بچه های دیگر درس بدهند.
یگانه میگلی نژاد: من دوست دارم که معلم 
بشوم، چون من به معلم بودن خیلی عالقه 

دارم.
خانم  می توانم  چون  بله؛  بشیری:  ریحانه 

فالحتی و نجاری را درک کنم.
ستایش کیوانداریان: بله؛ چون که معلم بودن 
خیلی لذت بخش است و به بچه هایی که 
هنوز درس باالتری یاد نگرفتند، یاد می دهم.

عاشق  من  چون  خیر؛  مختاری:  گالنا 
دامپزشک  دارم  دوست  و  هستم  حیوانات 

شوم. 
زهرا فقیه نسب: بله؛ من دوست دارم معلم 
بشوم چون می توانم به بچه ها درس یاد بدهم.

به بچه ها  اینکه  برای  بله؛  کیمیا کریمیان: 
درس می دهم.

زهرا رزاز زاده: بله تا به بچه ها درس بدهم 
ستایش کریمی: من معلمی را خیلی دوست 
یاد  سواد  آموزان  دانش  که  چون  دارم، 
می گیرند و وقتی کسی از آن ها سوال می کند، 

می توانند درست جواب بدهند.
فاطمه رکنی: چون دوست دارم به بچه ها 

درس یاد بدهم. 
عارفه اشکبوس: بله؛ چون صبور می شوم.

دوست دارم معلم بشوم.  پارمیدا ناصری: 
علوم را خیلی دوست دارم، دوست دارم مثل 

خانم نجاری معلم علوم بشوم.
نازنین زهرا مقدسی تبار: بله چون به بچه ها 
یاد می دهم چه جوری جمع و تفریق حل 

کنیم.
روژان ایزدان: برای اینکه به بچه های خوب 

درس یاد بدهم.
نادیا موذنی: برای اینکه معلم یک فرشته ی 
خوب است و به دانش آموزان درس های 

خیلی خوبی می دهد. 

می خواهم قبل از بچه دار شدنم، بچه داشته باشم!
پاسخ دانش آموزان پایه ی دوم 

دبستان مسرور به سوال: 
»آیا دوست داری معلم بشوی؟«

کالس دوم گل ارکیده
پریسا شیرانی: بلی؛ چون معلم دلسوز است، 
مهربان است ، به فکر دانش آموزان است و 

قلب پر محبتی دارد.
مهدیس عقیلی: نه دوست ندارم، چون کار 

سختی است. 
چون  دارم؛  دوست  بلی  اصالنی:  ریحانه 
با  می خواهم به بچه ها درس بدهم تا آنها 

سواد شوند و همه چیز را یاد بگیرند.
سارا اثنی عشری: نه ، دوست دارم خانه 

دار شوم.
ستایش شاهزمانی: بلی دوست دارم ، چون 
فکر می کنم می توانم خوب درس بدهم به 

نظر من خیلی خوب است معلم شوم . 
زینب شهپری فر: بلی ، دوست دارم معلم 

ناشنوایان شوم.
بلی دوست دارم  فاطمه زهرا خاکساری: 
معلم شوم چون کار سختی است و از این 

طریق علم من زیادتر می شود.
مبینا حسین زاده: بلی دوست دارم، چون 
مثل یک مادر می مانم و به بچه ها علم یاد 

می دهم.
زهرا ماربر: بلی دوست دارم، چون به بچه ها 
را  هایشان  کتاب  و  دفتر  و  می دهم  درس 

بررسی می کنم. 
حانیه صادقانی: بلی دوست دارم، چون که 
می توانم به بچه های کشورم ایران، آموزش 

بدهم.
هستی کیوانی: نه دوست ندارم.

دارم،  دوست  بلی  حسینی:  سادات  زهرا 
دوست دارم مثل معلمم یک معلم خوب شوم.
به  تا  دارم،  بلی دوست  پور:  قدرتی  مبینا 

بچه ها درس بدهم.
ریحانه طباطبایی: نه دوست ندارم ، چون 

اگر معلم شوم خیلی دردسر دارد. 
فاطمه زهرا مهیار: بلی دوست دارم، چون 

فکر می کنم هوشم زیاد می شود.
مبینا پنجه پور: نه دوست ندارم ، من دوست 

دارم یک شغل دیگر داشته باشم. 
فاطمه رفیعیان: بلی دوست دارم، چون معلم 
به بچه ها چیز یاد می دهد و بسیار زحمت 

می کشد.
آیناز رجبی: نه دوست ندارم، من می خواهم 

بازیگر شوم.
 ، دارم  دوست  بلی  رحمتی:  زهرا  فاطمه 
چون معلم با سواد است و به بچه ها سواد 

یاد می دهد و مهربان است.
زینب وزیری: بلی دوست دارم، من دوست 

که  حاال  اما  شوم  اول  کالس  معلم  داشتم 
خانم شهرآبادی را دیدم که با عشق درس 

می دهد دوست دارم معلم دوم شوم.
نازنین زهرا طباخی: بلی دوست دارم چون 

معلم به بچه ها درس یاد می دهد. 
ریحانه زادهوش: بلی دوست دارم، چون 
با  معلم  و  است  خوبی  بسیار  کار  معلمی 
بچه ها ارتباط دارد و من بچه ها را دوست 

دارم.
بهار مرکبیان: بلی دوست دارم، چون من هم 

خیلی چیز ها را یاد می گیرم.
ملینا دافعیان: نه دوست ندارم.

منصوره رشیدی: بلی دوست دارم، دوست 
دارم معلم شوم و به بچه ها درس یاد بدهم و 

آنها از من تشکر کنند. 
شادی زهتابچی: بلی دوست دارم چون با 

بچه ها آشنا می شوم .
دارم، ولی  بلی دوست  نه روزیان:  مطهره 
دوست دارم یک شغل دیگر هم داشته باشم. 
معلمی را هم دوست دارم چون به کودکان 
زیادی درس می دهم و از علم و دانشم به 

آنها یاد می دهم تا روزی آنها هم دانا شوند.
ثنا نسیمی: بلی دوست دارم ، دوست دارم به 

بچه ها درس بدهم. 
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کالس دوم گل یاس
سوگند ردانی پور: من شغل معلمی را بسیار دوست دارم. 
هستند.  مهربان  بسیار  معلم ها  است،  خوبی  بسیار  شغل 
دوست دارم به بچه ها آموزش بدهم، تکلیف بدهم، بچه ها 
را پای تابلو صدا بزنم، دفترهایشان را بررسی کنم و بازخورد 

بنویسم. من بازخورد نوشتن را بسیار دوست دارم.
الناز نصیر هرندی: نه دوست ندارم، می خواهم پزشک شوم 

و برای مریض ها دارو بنویسم تا خوب شوند.
فاطمه جعفری: بله؛ چون معلم کمک می کند بچه ها درس 
یاد بگیرند و مساله هایی که در زندگیشان پیش می آید را 

حل کنند. 
یگانه پورحسینی: بله؛ چون دوست دارم به بچه ها درس 
ریاضی بدهم و تکلیف طراحی کنم، با بچه ها حرف بزنم و 

دفترهای آنها را بررسی کنم.  
تینا حبیبی: بله؛ تکلیف های بچه ها را بررسی می کنم و 

چیزهای جدید به بچه ها یاد می دهم.
سارا سادات طباطبایی: بله؛ به بچه ها درس می دهم و به آنها 
می گویم چه کارهای خوبی انجام بدهند و همیشه با آن ها 

خوش رفتارم.
فاطمه سادات شاهزیدی: بله؛ دوست دارم به بچه ها درس 

بدهم، مثال ساعت را آموزش بدهم و تکلیف به آنها بدهم.
پارمیدا صادقی: نه؛ دوست ندارم چون حرص می خورم و 

پیر می شوم. دوست دارم دام پزشک شوم.
اسما کاروان: بله؛ دوست دارم به بچه ها درس یاد بدهم.

ریحانه ایروانی: بله؛ چون به بچه ها علم یاد می دهم و آنها یاد 
می گیرند و پیشرفت می کنند.

نهال حدیدی: بله؛ دوست دارم به بچه ها درس بدهم و 
تکلیف بدهم و آن ها هم خالصه نویسی کنند. 

آمیتیس معقول: چون علم بچه ها زیاد می شود، کاردستی 
هایی که می گوییم را درست می کنند و مچشان قوی می شود.

عارفه سادات رامین: بله، دوست دارم معلم باشم.
درس  بچه ها  به  معلم ها  بله؛ چون  مکانی:  احمدی  مبینا 
می دهند و به آنها یاد می دهند که به پدر و مادر خود احترام 

بگذارند.
بهار امامی: بله؛ تا به کسانی که سواد ندارند سواد یاد بدهم؛ 
با بچه ها آشنا شوم، خط های بچه ها را می بینم. وقتی هم که 

برنامه ی صبحگاه اجرا می کنند، شاد می شوم.
فاطمه اسماعلیان کیا: بله؛ به بچه ها سواد یاد می دهم و به 

آن ها چیزهای مهمی یاد می دهم.
فاطمه رحیمی پزه: نه؛ دوست دارم چشم پزشک شوم و 
چشم های بیمارها را خوب کنم تا همه جا را خوب ببینند 

و خوب بنویسند.
تیام ثابت راسخ: بله؛ چون معلم ها خوبند، به ما درس های 

خوب می دهند، با ما مهربانند و علم ما را بیشتر می کنند. 
یکتا ملکی: بله؛ چون معلم ما چیزهای زیاد و زیبایی یاد 
می دهند، باهوش و خیلی مهربان هستند و درس علوم را 

خوب یاد می دهند.
فاطمه سادات میر احمدی: چون دوست دارم علم بچه ها 

زیاد شود و دفتر آنها را بررسی کنم.
سالله پوریامنش: بله، تا به بچه ها درس بدهم و با آن ها 

بازی کنم.

آیا تو هم با صبحانه قهر کرده ای؟!

غذایی  ی  وعده  ترین  مهم  صبحانه 
روزانه به حساب می آید. پس از 6 تا 
10 ساعت نخوردن غذا، قند خون پایین 
آمده و ارگان های بدن به مواد مغذی 
صبحانه  مصرف  دارند.  نیاز  انرژی  و 
آمدن  فرآهم  و  انرژی  تأمین  موجب 
حدود یک سوم نیازهای روزانه ی بدن 
به مواد مغذی می شود. این موضوع در 
رشد و تکامل کودکان نیز نقش مهمی 
بازی می کند. مطالعات نشان داده است 
که دانش آموزانی که صبحانه می خورند 
وزن متناسب تری داشته و کمتر به اضافه 
وزن و چاقی مبتال شوند. دلیل این امر 
بیشتر مربوط به این حقیقت است که 
و  بیشتر  ولع  سبب  صبحانه  نخوردن 
انتخاب غذاهای ناسالم برای وعده های 

غذایی بعدی می شود.
نمی  پر  را  معده  حجم  فقط  صبحانه 
کند، بلکه سبب ارتقاء عملکرد آموزشی 
دانش  می گردد.  نیز  آموزان  دانش 
آموزانی که صبحانه می خورند، نمرات 
بهتری کسب می کنند، تمرکز بیشتری 
دارند و هماهنگی عضالتشان هم بهتر 
است. در کالس رفتار های طبیعی تری 
دارند و بهتر می توانند مفاهیم ریاضی را 

درک کنند.
نیز  دیگری  مزایای  صبحانه  صرف 
ایمنی  ارتقاء سیسستم  از جمله:  دارد، 
عفونت ها،  برابر  در  بدن  مقابله  برای 
کاهش خستگی، سستی، بی حالی و بی 
حوصلگی، ارتقاء حافظه و بهبود خلق 
ذهنی.  تمرکز  و  دقت  افزایش  خو،  و 
همچنین مصرف صبحانه سبب کاهش 
LDL کلسترول و بهبود پاسخ انسولینی 
می شود و بدین ترتیب به کاهش خطر 
پیشرفت دیابت نوع دو کمک می کند. 

متأسفانه بر خالف اهمیت بسیار زیاد 
این وعده ی غذایی، طبق آمار کاهش 
سال  از  صبحانه  مصرف  در  شدیدی 
فرانسه،  بلژیک،  کشور   11 در   2002
آلمان، کرواسی، اسپانیا، لهستان، روسیه، 
اوکراین، لتونی، لیتوانی و نروژ مشاهده 
شده است. در کشور ما نیزکمتر از نیمی 
از دانش آموزان هر روز صبحانه مصرف 
می کنند. عدم مصرف صبحانه در دانش 
آموزان علل مختلفی دارد، کم اشتهایی 
کودک هنگام صبح، کم حوصلگی مادر 
و وقت نگذاشتن برای صرف صبحانه و 
بسیاری دالیل دیگر که می تواند سبب 

نیلوفررضایی، کارشناس تغذیه

ایجاد این عادت غذایی ناسالم گردد. در ادامه نکات و راهکارهایی برای 
ایجاد عادت صبحانه خوردن در فرزندمان ارائه شده است:

 توجه کنیم که نمی توان کودک را به اجبار وادار به خوردن کرد. 
طبیعت انسان و به خصوص کودکان این است که هر چه بیشتر تقاضا 
کنیم، با مقاومت بیشتری رو به رو می شویم، بنابراین از فشار و اجبار 

بپرهیزیم.
 به فرزند خود در انتخاب صبحانه حق آزادی بدهیم و او را در تصمیم 

گیری در این مورد شریک کنیم.
 بهتر است اعضای خانواده همگی با هم سر سفره بنشینند و با هم 

صبحانه بخورند.
 از اصل تنوع کمک بگیریم و گزینه های غذایی جدیدی برای صبحانه 

انتخاب کنیم. 
 هیچگاه در مورد مسئله غذاخوردن فرزند خود، عصبانی یا نا امید 
نشویم و با تکرار جمالت اضطراب آور کودک را از صبحانه خوردن 

بیزار نکنیم.
  به طور منظم فرزندمان را در آماده سازی صبحانه شرکت دهیم. 

  با فرزندمان درباره مسئله صبحانه نخوردنش صحبت کنیم و سعی 
کنیم با هم علت های امتناع از خوردن او را پیدا کنیم. 

  بدانیم حس چشایی در کودکان با بزرگساالن متفاوت است. بنابراین 
چیزی که از نظر ما طعم خوبی دارد الزاما بدین معنا نیست که فرزندمان 

نیز آن را دوست خواهد داشت. 
 کاری کنیم که غذا در بشقاب زیبا و جذاب به نظر برسد. 

 خالق باشیم و در هنگام صبحانه خوردن شاد باشیم.
 گاهی رفتارهایی که با خوردن تداخل می کنند مثل اتالف وقت، 

جویدن بیش از حد، صحبت کردن 
 بیش از حد، و یا شکایت در مورد مواد غذایی را نادیده بگیریم.

 سعی کنیم طوری برنامه ریزی کنیم تا کودک شام را در اوایل شب و 
سبک میل کند و زودتر بخوابد تا صبح هنگام میل به خوردن صبحانه 

داشته باشد.
 زمان کافی برای صبحانه خوردن در نظر بگیریم تا کودک با اضطراب 

صبحانه نخورد.
 گاهی دالیل پزشکی مانند رفالکس اسید، عفونت سینوس یا ریه، 
عدم کفایت پانکراس، آلرژی ها و حساسیت های غذایی و یا داروها 
می توانند سبب کاهش اشتها و مشکالت در غذاخوردن کودک شوند 

که با کمک متخصصین می توان آنها را رفع نمود.
 برای صبحانه، مواد غذایی مغذی و مفید بایستی انتخاب شوند. کیک 

و آبمیوه صنعتی به هیچ عنوان صبحانه محسوب نمی شود.
با آرزوی سالمتی و موفقیت
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اغلب ما کم و بیش در دوره هایی از زندگی احساس غم 
و اندوهی مستمر را تجربه کرده ایم. این دوره ها عمدتا به 
دنبال تغییری ناخوشایند در زندگی، از دست دادن عزیزان و 
یا گرفتاری های روزمره ی زندگی بوده است. احساسی که 
در این دوره به ما دست می دهد، معموال متناسب با موقعیت، 
ضروری و البته گذرا است و حتی باعث رشد و سازگاری 

بیشتر ما با محیط اطرافمان می شود.
وقتی احساس غم و اندوه به صورت مستمر و بیشتر از دو 
هفته ادامه پیدا کند، می تواند زندگی روزمره را مختل نموده 
و این استمرار نشانه ای از بیماری افسردگی است. مهمترین 
عالمت این بیماری احساس غم و دل مردگی و لذت نبردن 
از آنچه پیشتر برایمان لذت بخش بوده، می باشد. بسیاری از 
بیماران افسرده می گویند که دیگر هیچ چیز شادشان نمی کند 
یا آنچه که برای دیگران لذت بخش است، برای آن ها جذابیتی 
ندارد. حتی بسیاری از بیماران اذعان دارند که عالقه و محبت 
سابق را نسبت به عزیزان خود از دست داده اند. اغلب بیماران 
افسرده از اضطراب نیز رنج می برند. همیشه نگرانند و دلشوره 
دارند. عالئم دیگری نیز در این بیماری افسردگی شایع است 

که می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 زود عصبانی شدن و احساس پشیمانی به دنبال آن

 احساس ضعف مدام و ناتوان دیدن خود در کارهای روزمره
 اختالل در خواب، به صورت کم خوابی به نحوی که دیر 
به خواب رفته و زود از خواب بیدار می شوند. یا به صورت 

احساس خواب آلودگی مداوم تمایل به خوابیدن همیشگی.
اشتهایی مفرط و   به دو شکل بی  اشتها، که   اختالل در 
پر اشتهایی نمایان می شود که به ترتیب منجر به الغری یا 

پرخوری و چاقی می گردد.
 احساس بی ارزش بودن و نا امیدی به نحوی که مدام خود 

را به دلیل آنچه در گذشته انجام داده سرزنش می کند.
 مختل شدن تمرکز و حواس پرتی

افسردگی مانند بیماریهایی نظیر دیابت، فشار خون، ذات الریه 
و ... یک بیماری طبی محسوب می شود و بر خالف تصور 
عموم، وجود آن در یک فرد، دلیل بر ضعف شخصیتی یا 

بی ارادگی و تنبلی نیست. با توجه به این 
نکته از عالئم جسمی افسردگی می توان به 
احساس خستگی مداوم، بدن درد، کوفتگی 
و احساس ضعف اشاره نمود. فرد افسرده 
دچار  است،  پایین  فشارش  می کند  حس 
سر درد، سوء هاضمه، نفخ و یبوست شده 
و گاهی دچار سر گیجه و یا نفس تنگی 

می گردد.
ترشح  کاهش  به  مربوط  افسردگی  علت 
برخی مواد شیمیایی در مغز می باشد. در 
شرح حال اغلب بیماران افسرده ردپایی از 
وجود استعداد ژنتیکی ابتالی به افسردگی 
به  می تواند  افسردگی  می شود.  مشاهده 
شغل، روابط اجتماعی و سالمت جسمی 
بیمار آسیب برساند. هیچ کس دلش نمی 
خواهد افسرده باشد. افسردگی یک بیماری 
است که چگونگی فکر و احساس شما را 
تغییر می دهد و شما نمی توانید به تنهایی از 
دستش خالص شوید. در واقع در این موارد 

مراجعه به پزشک ضروری است.
گفتنی است در جامعه ی ما، عالئم جسمی افسردگی، شایع تر 
از کشورهای غربی است. همچنین طبق آمار شیوع افسردگی 
عالئم  با  خانمی  هر  است.  آقایان  برابر  چند  خانم ها  در 
افسردگی، می بایست از عدم وجود وجود کم خونی فقر آهن 
اطمینان حاصل کند، چرا که عالئم این کم خونی شباهت 
بسیاری به عالئم افسردگی دارد. از طرفی کمبود ویتامین 
»دی3« نیز می تواند عالئم افسردگی را تشدید نماید. لذا انجام 
این دو تست که از طریق آزمایش خون میسر است در هر فرد 

با عالئم افسردگی ضروری می باشد.
از دیدگاه طب سنتی، افراد افسرده بایستی از خوردن مواد 
پرهیز  شام  وعده ی  در  به خصوص  سرد  مزاج  با  غذایی 
کرده و یا حتما آن ها را با مصلحات نظیرشان میل نمایند. 
بوئیدن بوهای گرم مثل گالب، گل نرگس، گل یاس، گل 

مریم، خوردن روزانه چهارده عدد بادام بدون پوست، مصرف 
عرق بهار نارنج، دم کرده ی اسطوخودوس، بادرنجبویه و گل 
گاو زبان می تواند به بهبودی افسردگی کمک کند. موثرترین 
گیاه دارویی در درمان افسردگی، گیاه علف چای است که 
محصول فرآوری شده ی آن در داروخانه ها موجود است. 
همچنین پیاده روی روزانه و انجام نرمش و ورزش منظم نیز 

نقش بسزایی در بهبود افسردگی دارد.
درمان افسردگی یک درمان زمان بَر است و به هیچ عنوان نباید 
داروی تجویز شده از طرف پزشک بدون دستور او قطع شود. 
شروع اثر داروهای ضد افسردگی بین یک تا دو هفته بوده و 

برای بار اول بایستی حداقل 6 ماه دارو مصرف شود.
جان کالم آن که افسردگی یک بیماری است که چگونگی 
فکر و احساس شما را تغییر می دهید و شما نمی توانید به 
تنهایی از شر آن خالص شوید. در صورت مشاهده این عالئم 

در اولین فرصت می بایست به پزشک مراجعه کرد.

دکترشهرزاد طاهریافرسدگی، شناخت و راه حل ها
پزشک دبستان

قـرار بـود روز پنـج شـنبه 31 اسـفند بـا تعـدادی از دوسـتانم به 
خانـه ی تاریخـی جواهـری برویم. تـا حاال حتی اسـم این مکان 
تاریخـی را هـم نشـنیده بـودم. البته بـه همراه رضایـت نامه یک 
برگـه ی معرفـی خانـه ی جواهری با چنـد عکس هم به مـا داده 
بودنـد ولـی باز هم اشـتیاق من بـرای دیدن این اثـر تاریخی کم 

نشد.
باالخـره روز پنـج شـنبه رسـید، ما با مینی بـوس به خانـه ی زیبا 
و تاریخـی جواهـری رفتیـم. یـک خانـه ی قدیمـی داخـل یک 
محلـه ی قدیمـی، نزدیـک یـک فضای سـبز و یک مسـجد که 
فقـط یک منـاره داشـت. از در کوچک خانـه وارد حیاطی بزرگ 
شـدیم کـه یک حوض وسـطش بـود. دور تـا دور ایـن خانه پر 
بـود از اتاق هایـی که درهای چوبی کوچک با شیشـه های رنگی 

داشـت. داخل همـه ی این اتاق ها کارگاه های صنایع دسـتی مثل: 
منبـت کاری، میناکاری، قلم زنی و خاتم کاری وجود داشـت. همه 
مشـغول کار بودنـد و همانجـا کارهایشـان را هم مـی فروختند. 
در کارگاه میناکاری خانمی حضوری داشـتند که مراحل کارشان 
را از خـم کاری، چکـش کاری ،لعاب کاری، پخـت لعاب و انتقال 
طرح برایمان توضیح دادند. جالبترین چیزی که گفتند ایــن بود 
که رنگ سـفید در میناکاری وجود نـدارد و باید خیلی ماهرانه از 
سفیدی لعاب بــه عنوان رنگ سفید در طرح خود استفاده کنند. 
در کارگاه هـای دیگـر هم به همین ترتیب برایمان شــیوه کار را 

توضیـح می دادنـد و نمونه ی کارهایشـان را می دیدیم.
ایـن کـه به همـراه دوسـتانم از نزدیک با شـیوه سـاخت این آثار 

هنری آشـنا شـدم، برایم بسـیار لذت بخـش بود.

خانه ی جواهری
بشرا آمهدی/ سوم گل ارکیدهگزارش سومین اردوی اصفهان گردی مسرور

یق
شقا

ل 
س گ

کال
ه / 

زاد
ی 

دهن
یا 

لع
شه

بنف
ل 

م گ
هار

 /چ
فی

طی
یا ل

هل



7 w w w . m a s r o o r . s c h . i r بهار 1395 /سال دوم/ شماره پنجم

کم و بیش هر انسانی در موقعیت های بحرانی 
بسیاری قرار گرفته و هر روزه در معرض 
تصمیم ها و رفتارهای ناگهانی گوناگونی قرار 
هیجانی  و  روانی  فشار  بحران ها  این  دارد. 
بسیاری به انسان ها تحمیل می کنند و بدیهتا 
فردی که مهارت های بیشتری برای تصمیم 
در  دارد،  روانی  فشار  در  رفتار  یا  گیری 
پیش  تری  مناسب  رفتار  می تواند  بحران ها 
زندگی  پریشانی های  و  گرفته و مشکالت 
را بهتر مدیریت کند. به طور مثال در شرایط 
برابر، فردی که مهارت های کمک های اولیه را 
کسب کرده، در مواجهه با تصادف، معموالً 
سریع تر و موثرتر عمل می کند. کودکان نیز 
مهارت حل  مانند  زندگی  مهارت های  اگر 
کنند  کسب  خردسالی  دوران  از  را  مسئله 
معموال در شرایط نابسامان روحی می توانند 
بهتر و موثرتر عمل نمایند. حل مسأله یکی 
از مهارتهای زندگی است که از یک دیدگاه 

شامل مراحل زیر می باشد: 
1. پیدا کردن مسأله واقعی. پاسخ به این سوال 

که واقعا مسئله چیست؟
2. بارش فکری. همه ی راه حل هایی که به 
فکرمان می رسد، بدون در نظر گرفتن منطقی 

بودن یا نبودن آن، بیان شود.
3. بررسی راه حل ها.

4. انتخاب عملی ترین و منطقی ترین راه حل.
5. اجرای راه حل.

6. ارزیابی راه حل استفاده شده. در این مرحله 
راه حل استفاده شده را از نظر فایده، کارآیی و 
اینکه چه نقطه ضعفهایی وجود داشته بررسی 
می شود تا در موقعیت های مشابه آتی بتوان 

بهترین راه حل ها را به کار برد.
نام های  به  دانش آموز  دو  از  مثالی  ادامه  در 
با  شیرین  است.  آمده  سیمین  و  شیرین 
مهارت های زندگی آشنا بوده ولی سیمین با 

مهارت های زندگی آشنا نیست:

بیدار  خواب  از  سیمین  هنگام  صبح    
گذشته،  شب  میهمانی  از  خسته  می شود. 
تکلیف ریاضی خود  به خاطر می آورد که 
را فراموش کرده و انجام نداده است. کمی 
برسد.  مدرسه  سرویس  تا  هست  وقت 
سیمین شروع به گریه کردن می کند. پشت 
سرهم تکرار می کند »وای! تکلیف ریاضی!« 
و »خانممان دعوایم می کند.«. سیمین بی قرار 
است )هیجان ناخوشایند(. مادر سیمین که از 
رفتار او کالفه شده، به او می گوید اتفاق خیلی 
مهمی نیافتاده که این همه بی تاب است )انکار 
هیجان(. سیمین همانطور به رفتارش ادامه 
می دهد )عدم مواجهه با هیجان ناخوشایند( 
دارد  تهوع  حالت  که  می گوید  بعد  وکمی 
)عالئم بدنی شدید اضطراب( پس از مدتی 
دچار دل درد می شود )تشدید عالئم بدنی 
اضطراب( و می گوید نمی خواهد به مدرسه 
برود )رفتار اجتنابی(. مادر سیمین او را راهی 
مدرسه می کند و قول می دهد که تلفنی از 
خانم معلم بخواهد به سیمین فرصت دوباره 
شناسی  وظیفه  دانش آموز  سیمین  بدهد. 
تکلیفی  پیش می آید که  به ندرت  است و 
را فراموش کند، به همین دلیل معلم او را 
می بخشد. اما از او می خواهد که راه حل های 
احتمالی برای اینکه این اشتباه تکرار نشود را 
پیدا کند و از او می خواهد از مشاور مدرسه 
است  بی حوصله  که  سیمین  بگیرد.  کمک 
به مشاور مدرسه مراجعه نمی کند )نادیده 
گرفتن مسئله(. او سر کالس هنوز احساس 
بدی دارد و نمی تواند درست به درس گوش 
اضطراب  تداوم  باعث  اجتنابی  )رفتار  دهد 
برای  بدی  بسیار  روز  روز،  آن  می شود(. 
سیمین بوده است. بعد از برگشتن از مدرسه 
عصبانی و بی حوصله است. از حرف زدن 
با مادر خودداری می کند. تکالیف آن روز را 
دیرتر انجام می دهد و اول به بازی و دیدن 

تلویزیون می پردازد تا احساس بهتری پیدا 
کند )رفتار اجتنابی(. این تاخیر باعث می شود 
فردای آن روز اشتباهات بیشتری در تکالیفش 
دیده شود. سیمین به خاطر تکرار اشتباهش 
از دست خودش عصبانی شده و نگرانی او 
زیادتر می شود )تشدید هیجان ناخوشایند( و 
این نگرانی باعث می شود هر بار بیشتر دچار 

اشتباه گردد.
 در یک روز مشابه وقتی شیرین از خواب 
بیدار می شود، خسته از میهمانی شب گذشته 
به خاطر می آورد که تکلیف ریاضی خود را 
است. شیرین  نداده  انجام  و  فراموش کرده 
شروع به گریه کردن می کند. پشت سرهم 
و  ریاضی!«  تکلیف  »وای!  می کند  تکرار 
بی قرار  شیرین  می کند.«.  دعوایم  »خانممان 
است )هیجان ناخوشایند(. زمانی که مادر از 
او علت گریه را می پرسد، شیرین می گوید 
اضطراب(  بدنی  )عالئم  دارد  دلشوره  که 
چون تکلیف ریاضی اش را انجام نداده است 
)پیدا کردن مسئله( و از ناراحت شدن معلم 
نگران است )دیدن هیجان اضطراب(. شیرین 
موضوع را بیشتر برای مادرش شرح می دهد 
)بررسی مسئله(. هر دوی آنها دنبال راه حل 
می رسد  نظر  به  فکری(  )بارش  می گردند 
هرچند تا آمدن سرویس مدرسه کمی وقت 
هست، اما این مدت برای انجام تکلیف کافی 
نیست )حذف راه حلهای غیر عملی(. مادر از 
شیرین می خواهد که بدون نوشتن تکلیف به 
مدرسه برود و قول می دهد که تلفنی از خانم 
معلم بخواهد به او فرصت دوباره بدهد. شیرین 
با اینکه ناراحت است ولی به مدرسه می رود 
)اجرای راه حل با وجود هیجان ناخوشایند(. 
شیرین هم دانش آموز وظیفه شناسی است و 

به ندرت پیش می آید که تکلیفی را فراموش 
کند. به همین دلیل معلم از او می خواهد که 
راه حل های احتمالی برای اینکه این اشتباه 
از او می خواهد  پیدا کند و  تکرار نشود را 
با  شیرین  بگیرد.  کمک  مدرسه  مشاور  از 
وجود بی حوصلگی به مشاور مدرسه مراجعه 
می کند. از او می پرسد که علت فراموش کردن 
تکلیفش چه بوده؟ بعد از شرح ماجرا، مشاور 
از نحوه ی  تایید کرده و  را  او  رفتار صبح 
برخورد او با مسئله رضایتمند است. مشاور 
به او می گوید که اشتباه کردن امری طبیعی 
است و ارتباطی به شخصیت او ندارد و صرفا 
با کسب مهارت الزم تکرار نخواهد شد. او 
شیرین را به خاطر فرار نکردن از احساس 
شرم و نگرانی و درک موقتی بودن آن تشویق 
می کند. پس از بررسی مسئله هر دو متوجه 
می شوند که به خاطر مهمانی شب گذشته، 
او از مرور برنامه ی روز بعد باز مانده )پیدا 
کردن مسئله( و از این به بعد خوب است 
تکالیف روزانه اش را پیش از مهمانی مرور 
کند )پیدا کردن راه حل منطقی(. و در صورت 
تکرار شرایط این روش را ارزیابی کرده و اگر 
کارگر نیفتاده باشد به دنبال راه حل  جدید 

بگردد )ارزیابی(.
با مقایسه دو دانش آموز به نظر می رسد گرچه 
در نهایت هر دو بدون انجام تکلیف به مدرسه 
رفتند، اما این بحران برای سیمین مسئله ساز 
شد ولی برای شیرین تبدیل به فرصتی برای 
حالت های  در  گرفتن  قرار  گردید.  رشد 
اما شیرین که  هیجانی شدید طبیعی است 
احتمال  به  آشناست  مسئله  مهارت حل  با 
بیشتری می تواند با موفقیت مسئله ی خود را 

حل کرده و از تکرار آن پیشگیری نماید.

مهارت های زندگی شیرین
سمیرا مرادی/ کارشناس ارشد مشاوره

دندان های قرمز ما
گزارش اردوی سالمت2، اردوی دهان و دندان

یکتا تیموری / چهارم گل بنفشه

قرار بود ما را به اردوی سالمت ببرند. این اردوی دندانپزشکی بود. در 
دندانپزشکی باید اول از همه مسواک می زدیم و بعد یک قرص صورتی 
رنگ و بد مزه به ما دادند تا بجویم. حتی خانم رضایی، مربی سالمت 
مدرسه هم مسواک زدند و آن قرص را جویدند. این قرص نشان می داد 
که کجای دندان درست مسواک نشده است و چون این قسمت ها قسمت 
قرمز رنگ می ماند. تنها یکی از بچه ها خوب مسواک زده بود و دندانش 

هیچ قرمزی نداشت. جالب اینکه او دندان خراب هم نداشت.
سپس یک برگه هایی را پر کردیم و مشخصاتمان را در آن وارد کردیم. به 
ترتیب آن برگه ها، به اتاق خانم دکتر رفتیم تا دندان هایمان را معاینه کنند. 
دست آخر هم مسواک زدن و نخ دندان کشیدن صحیح را به ما آموزش 

دادند.
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بهار 1395 /سال دوم/ شماره پنجم w w w . m a s r o o r . s c h . i r
صاحب امتیاز: موسسه ی آموزشی غیردولتی مهر و 

دانایی مسرور
مدیر مسئول: احسان فقیه

سردبیر: سمانه نیسانی

نسیمی،  ثنا   ، زادهوش  ریحانه  کیوانی،  هستی  آموزی:  دانش  تحریریه  شورای 
تیموری،  یکتا  فاطمه شهریوی،  پارمیدا صادقی،  فقیه نسب،  بشیری، زهرا  ریحانه 
دبستان  دبستانی  پیش  گروه  و  دوم  پایه  آموزان  دانش  از  تشکر  با  آمهدی،  بشرا 

دخترانه غیردولتی مسرور.

w w w. m a s r o o r. s c h . i r         031  950  242  33 تلفــن:

قصه گویی خالق یکی از شیوه های قصه گویی است که در آن 
مربی به همراه بچه ها به ساختن یک قصه می پردازد. در این 
روش، مربی بدون هیچ پیش زمینه ی ذهنی قصه را با گفتن جمله 
ای مثل »یکی بود یکی نبود یک روز یک خرگوش کوچولویی 
داشت توی جنگل می رفت که یک دفعه دید...« شروع کرده، 
آنگاه هر کدام نوآموزان با گفتن جمله ای، ماجرای قصه را پیش 

می برند. 
نقش مربی در هدایت قصه خیلی مهم است. او باید دقت الزم را 
داشته باشد که بچه های از موضوع قصه خارج نشوند. اگر یکی 
از بچه ها با گفتن جمله ای، قصه را از مسیر اصلی خارج کرد او 
دوباره با دخالت قصه را جهت می دهد. این دخالت صرفا با بیان 
بعضی کلمات ربط و یا با کمک حاالت چهره صورت می پذیرد.
این شیوه قصه گویی تاثیر به  سزایی در خالقیت کالمی بچه 
ها، بیان تخیالت و تصورات ذهنی کودکان، باال بردن اعتماد به 
نفس در ابراز نظر و به کارگیری کودک به عنوان اجزای فعال در 

قصه گویی دارد.

روزی روزگاری توی یه جنگل خرگوشی زندگی می کرد...
مطهره: یه دفعه آقا خرگوشه دید بچه اش روی زمین افتاده!

زهرا فروغی: آقا خرگوشه بچه اش رو برد دکتر...
حنانه: آقای دکتر گفت: »امروز نباید بری مدرسه چون پاهات 
بزرگ ترها  توی حیاط و کالس،  بری  اگه  و  درد می کنه 

می دوند و می خورند به تو و بیشتر پاهات درد می گیره!«
مهدیس: بچه خرگوشه گفت به آقای دکتر: »نه، نمی تونم 
مدرسه نََرم و من همیشه باید بَرم مدرسه!« آقای دکتر گفت: 

»نه عزیزم! تو با این پادردت نمی تونی بری.«
هانیه: خرگوش کوچولو گفت: »بابا، رفتیم خونه به مامان جان 
بگو که آقای دکتر چی گفت. اگه قبول کرد که باشه، من 
نمی رم مدرسه. اگه قبول نکرد، من می رم مدرسه!« خرگوِش 
بابا به مامان خرگوشه گفت: »هر چی آقا دکتر می گه باید 

گوش کرد و خرگوش اون روز به مدرسه نرفت.«
برای  شد  تنگ  دلش  خیلی  کوچولو  خرگوش  پرنیان: 

مدرسه و بچه ها!
محدثه: و به مامانش گفت: »زنگ بزن به دوستم!«

بهارذوق: مامان زنگ زد به دوستش. چند روز بود که 
همدیگه را ندیده بودند. گفت: »من دوست داشتم بیام 

مدرسه و چون پاهام درد می کرد، نتونستم بیام مدرسه!«
آیناز: دوستش گفت: »اشکالی نداره، ما هم دلمون برای 

تو تنگ شده!«
الینا: خرگوش گفت: »من هم دلم برای تو تنگ شده! من 

فردا پاهام که بهتر شد، میام مدرسه...
شده،  تنگ  هم  دیگه  بچه های  برای  دلم  ...من  نازنین: 
می خواهم به خانم معلم سالم کنم و دلم می خواهد بیام با 

شما بازی کنم.« و با دوستش خداحافظی کرد.
بهاره جوهری: فردای اون روز تصمیم گرفت بره مدرسه

وانیا: توی رفت مدرسه و با دوستش از اتفاقی که افتاده بود، 
گفت و دوستش خوشحال شد که خرگوش به مدرسه آمده.
نیایش: و بقیهی دوستانش گفتند: »دلمون برای تو تنگ 

شده بود.«
پریا: بعد هم رفتند و با هم بازی کردند.

خرگوش پاشکسته

میمون و دوستانش
یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچکس نبود!

یه جنگل سرسبز و زیبا بود که توی اون یه عالمه حیوون 
با هم زندگی می کردند. یه روز صبح که باد سرد پاییزی 
البه الی درختای جنگل می پیچید، یه دفعه میمون کوچولوی 
قصه ی ما از خواب بیدار شد. دوید سمت جنگل و از 
شاخه های درخت ها تاب می خورد و می رفت که صدای 
مامانش رو شنید که می گفت: »میمون کوچولو، صبر کن! 
کجا داری میری؟ تو که هنوز صبحونه نخوردی.« میمون 

کوچولو گفت: »می خوام برم با دوستام بازی کنم.«
مطهره: بعد میمون کوچولو رفت پیش بچه عقاب

نوازش: و به خانم عقاب گفت: »اجازه می دین که بچه تون بیاد 
با من بازی کنه؟«

ملینا: ولی مامان بچه عقاب گفت: »نه، نمی تونم اجازه بدم چون 
بچه ی من خوابه!«

ستایش: میمون کوچولو تا دید بچه عقاب خوابه، ناراحت شد 
و رفت به سمت خونه.

آلما: همین جور که میمون کوچولو داشت میرفت سمت 
خونه، بچه عقاب از خواب بیدار شد و گفت: »مامان یه صدایی 
شنیدم، صدای کی بود؟!« مامانش گفت: »بچه میمون اومده بود 

تا باهات بازی کنه.« تا این رو شنید، خیلی خوشحال شد.

فرناز: بچه عقاب پرواز کرد و رفت به سمت بچه میمون و 
گفت: »میمون کوچولو! میمون کوچولو! صبر کن.«

هستی ضیائی: بچه عقاب همین طور که داشت می رفت پیش 
بچه میمون، دید خیلی تشنه اش شده.

عسل: وقتی رسید به بچه میمون، گفت: »من تشنمه! میای باهم 
بریم آب بخوریم؟«

رومینا: وقتی رسیدند کنار رودخونه، میمون کوچولو به بچه 
عقاب گفت: »خیلی آب نخور، چون که دلت درد می گیره.«

فاطمه: داشتند باهم بازی می کردن که میمون کوچولو گفت: 
»من گرسنمه! بریم یه چیزی بخوریم.

آیال: من از درخت میرم باال تا نارگیل بَِکنم.« اما وقتی داشت 
می اومد پایین، شاخه ی درخت شکست و محکم خورد زمین!
الیا: بچه میمون شروع کرد به گریه کردن و گفت: »آخ پام! وای 

مامان جون کجایی؟!«
سنا: بچه عقاب گفت: »گریه نکن! من االن میرم پیش مامانت!« 

اون رفت و همه چیز رو برای مامان بچه میمون تعریف کرد.
هستی راجی: مامان بچه میمون رفت پیشش و اون رو بغلش 
کرد و آوردش توی خونه و گفت: »استراحت کن تا حالت بهتر 

بشه.« صبح روز بعد، حال میمون کوچولو خوب شده بود.
آنیتا: بچه میمون تصمیم گرفت که به حرف مامانش گوش بده 
و قبل از اینکه بره و با دوستاش بازی کنه، صبحونه بخوره و 

بعد بره بازی کنه!
قصه ی ما به سر رسید، کالغه به خونه اش نرسید!

دختر مهربان
در پایان قصه گویی، داستان کامل شده برای بچه ها 
خوانده شد و آن ها این اسم برای قصه انتخاب کردند.

یکی بود، یکی نبود. غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. 
یه مزرعه سرسبز و قشنگ بود با یه کلبه ی زیبا که یه دختر 
کوچولو مهربون مثل شما، با خانوادش توی اون زندگی 
می کرد. یه روز صبح وقتی دختر کوچولوی قصه ی ما از 

توی کلبه اومد بیرون، چشمش افتاد به:
ستایش: یه شکارچی که می خواست حیوونا رو شکار کنه.

فاطمه ثقفی: دختر کوچولو، چون نگران حیوونا بود. رفت که 

کمکشون کنه.
کیانا: تا می خواست کمک کنه، یه دفعه نزدیک بود یه تیر بهش 

بخوره! پس فرار کرد و رفت توی خونشون پیش باباش.
دالرام: به باباش گفت: بابا! بیا جلوی این شکارچی را بگیر! این 

می خواد به حیوونا تیر بزنن.
آروشا: باباش رفت پیش شکارچی و بهش گفت: »این چه 

کاریه که همش حیوونا را شکار می کنی؟«
شیما: شکار چی گفت: »ما دوست داریم شکارشون کنیم. مگه 

شما سلطان جنگلین؟!«
جنگل  سلطان  »من  گفت:  دختر  بابای  رجامند:  فاطمه 
نیستم ولی نمی خوام که شما حیوونا رو اذیت کنی. آخه 
دختر من حیوونا را دوست داره و اگه حیوونا را بکشی 

اون ناراحت میشه.«
زهرا عسگری: شکارچی از اون به بعد یواشکی می رفت 

حیوونا را شکار می کرد.
زهرا جمالیان: بابای دختر برای شکارچی ها با طناب تله 

درست کرد که اونا را گیر بندازه.
فاطمه زهرا: خرگوشای مهربون رفتن و با دندوناشون طناب ها 

را  جویدند و شکارچی ها را نجات دادند.
ویشکا: شکارچی ها آزاد شدند.

ستایش: چون که خرگوشا خیلی مهربون بودند.
فاطمه ثقفی: شکارچی ها وقتی که نجات پیدا کردند، فهمیدند 
که چقدر حیوونا مهربونند و تصمیم گرفتند با اونا مهربون باشند 

و دیگه اونا را شکار نکنند.

قصه گویی خالق
فریبا نیلچی - کارشناس علوم تربیتی
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