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 بات نیستم!من رُفصل اول: 

 

 خودآگاه و یا ناخودآگاه در حال پرورش ربات هستند تا انسان! رباتی که: صورتبهبسیاری از والدین 

 

 ...گرددبرمیظهر نیز به منزل    وآخر بخورد    کند زنگِصبر می   ،   رودمیصبح به مدرسه 

 

مان کار را عیناً باید انجام دهد؛ زیرا اگر فالن کار را انجام بده و او نیز دقیقاً ه گویندمیرباتی که به او 

 : تنبل!گویندمیکاری را انجام دهد به او  شدهگفتهبرخالف چیزی که به او 

بود که فالن سؤال ریاضی را فقط باید به  القاشدهبه او  گونهاینقبل  هایسالکه در  آموزانمدانشمثالً یکی از 

از چند سال هنوز اضطراب این را داشت که نکند آن سؤال را با حل کند، پس  شدهگفتههمان روشی که به او 

 خود حل کند و جریمه شود؟! یخالقانهروش 

آقا اگه ": پرسیدمیطرب از من ضم باحالتیمختلف این سؤال را  هایفصلمکرر در  دفعاتبه آموزدانشآن 

 "...؟!دیدیمحل کنیم واقــعـــاً نمره  یگه ایداین سوالو با روش 

ها و نهفته در وجود فرزندان را به فراموشی سپرده و از آن العادهفوق هایویژگیا واقعاً منطقی است که آی

ها داده که به آن هاییدستورالعملکه فقط و فقط بر اساس  هاییرباتصرفاً ربات نما بسازیم؟!  هایانسان

 د:ربات نمایی که چند سال بع هایانسانکنند. همان شود، عمل میمی

 

 ...گردندبرمیشب نیز به منزل    و   دهندمیکارهایی تکراری انجام    ،   روندمیسرکار  هاصبح

 

، در آینده کنیممیی فرزندان رزرو برای آینده گونهاینکه  هاییروزمرگیتوانیم برای آیا می حالبااین

 وجود دارد؟ هم تضمینی در آینده هاروزمرگیدلیلی بیاوریم؟ آیا حتی برای همین 

 

شود، مرگی فرزندان در آینده میروزبهآیا صرفاً انجام کارهای تکراری و روتین که منجر 

 بربیاید...؟! هاربات یعهدهکاری نیست که از 
 

از انسان انجام دهند، در  ترارزانو  ترسریعتواند کارها  را تکنولوژی می طورکلیبهو  هارباتوقتی  همآن

و  هارباتی در فرزندتان سبب تمایز او با هایویژگیخواهد بود...؟! چه  هاانسانبه استخدام  آینده چه نیازی

تواند برتری فرزندان را در آینده خواهد شد؟ آیا صرفاً پوشیدن لباس تکنولوژی می هایسالکامپیوترها در 

 تضمین کند؟ کامپیوترهاو  هارباتآینده نسبت به 
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 لباسی با نشان تکرار
هایی را در ر از انجام کارهای تکراری و روتین )که ویژگی اصلی کامپیوترهاست( این است که پاسخمنظو

، پاسخ مناسب را از بین آن آیدمیکه پیش  ایمسئلهقالب اطالعات از قبل به دست آورده باشیم و برای حل 

هایی که ت و همننین پاسخکامپیوتری که با توجه به سؤاال افزارنرماطالعات اعالم کنیم. درست مثل یک 

ما را در کمترین زمان ممکن برطرف  هایخواستهتواند سؤاالت و یا به آن داده است، می نویسبرنامهشخص 

 سازد.

 «انسان»نسبت به « ربات» یبرندهسه برگ 
به دلیل ی دارند که انسان هایویژگی هاتکنولوژی طورکلیبه، کامپیوترها و هارباتکه اشاره شد  طورهمان

تکنولوژی نسبت به  هایبرتریقادر به رقابت با تکنولوژی نخواهد بود. در ادامه برخی  هاویژگینداشتن آن 

را برای رقابت با تکنولوژی در  آموزانماندانشتا ببینیم آیا واقعاً فرزندان و  شوممیانسان را برایتان یادآور 

 یا خیر؟! کنیممیآینده آماده 

 !فهمدنمیبرگ اول: خستگی 
شارژش  نهایتاًخسته شود!  هایشفعالیتبدون شک هیچ ربات و کامپیوتری وجود ندارد که پس از انجام 

تواند دقیقاً باهمان کیفیت به فعالیت خود ادامه دهد. کافیست شود و در عین شارژ شدن نیز میتمام می

تکنولوژی  روزیشبانهه باشیم تا فعالیت فیزیکی داشت هایفروشگاهاینترنتی و  هایفروشگاهبین  ایمقایسه

 صورتبهاینترنتی  هایفروشگاه دانیدمیکه  طورهمانخستگی برایمان روشن گردد.  گونههیچبدون 

فیزیکی فقط ساعات  هایفروشگاهدرب  کهدرصورتیبه مشتریان هستند  دهیسرویسدر حال  روزیشبانه

اینترنتی  هایفروشگاهفیزیکی حتی اگر بخواهند مثل  هایفروشگاهمحدودی برای مشتریان باز است. 

متفاوت خواهند داشت که مسلماً این  هایشیفتفعالیت کنند، نیاز به نیروی کاری در  روزیشبانه صورتبه

اعتقادی ندارد، کار  "خستگی"خواهد بود. بنابراین رقابت انسان با ربات یا کامپیوتری که به  برهزینهکار 

 !بود آسانی نخواهد

 العادهفوقبرگ دوم: دقت 
خوانـدم کـه دریکـی از می 121شـماره  ماهنامه مهندسی پزشکی و تجهیـزات آزمایشـگاهی،از  ایمقالهدر 

هـزار واحـد  11خـون،  یکننـدهرقیق متـرمیلیواحـد در  11تزریق  جایبهآمریکا یک پرستار  هایبیمارستان

مختلف و در کشورهای متفاوت  هایشغلاشتباهات در  گونهازاینالً به بیمار تزریق کرده بود! احتما کنندهرقیق

را  ناپـییریجبرانبه گوش تان خورده است. حال وقتی کاری را که انسان در انجام آن ممکن است اشـتباهات 

 انجام دهند چه خواهد شد...؟! العادهفوقبا دقتی  هارباتمرتکب شود، 
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 العادهفوقبرگ سوم: سرعت 
کار آن ربات  یشیوهدیدم که به کار داروفروشی مشغول بود! نیز قاله مطلبی در مورد رباتی را در همان م

در  سرعتبهخواستند تشخیص داده و به این صورت بود که با استفاده از بارکد، داروهایی را که بیماران می

ساعت در وقت  1211این ربات بود که با استفاده از  مقاله اینجا. نکته جالب آن دادمیاختیار آنان قرار 

میلیون  121چیزی حدود  چند ماهزمانی، این ربات طی  جوییصرفهانجام شد و عالوه بر  جوییصرفهداروخانه 

بعد که فرزندتان وارد بازار کار شد،  چند سال حالبااینکرد!  جوییصرفههای داروخانه تومان نیز در هزینه

ی دیگری نیز در سایر مشاغل وجود داشته باشد، آیا فرزندتان هارباتو  هاداروخانهی اگر این ربات در همه

این کار  هارباتحقوق سر ماه نیز نگیرد؟! دیدیم که برای  حالدرعینقادر خواهد بود که هیچ اشتباهی نکند و 

 شدنی است!

 در همین حوالی هاییربات
 را داد؟ نوبتتان یشمارهآخرین باری که به بانک مراجعه کردید، چه کسی به شما 

 بدون شک انسان نبود! -

 آیا امروز به کسی که توانایی شمردن پول را دارد، نیازی هست؟

 !اندگرفتهجای او را  شمارپول هایدستگاهمسلماً خیر! چون  -

، فردی را تصور کنید که امروز در حال آماده شدن برای کاری است که فردا تکنولوژی زمینهپیشبا این 

است وارد فردا شود، چه اتفاقی  آموزدانشر را بهتر از او انجام خواهد داد! وقتی این فرد که اکنون آن کا

و شمردن پول در  دهینوبتبرایش خواهد افتاد؟ او در فردا همان احساسی را خواهد داشت که فرد توانا در 

خود را برای فردایی  در حقیقت، دآیبرمیامروز دارد! او با آماده شدن برای کاری که از دست کامپیوترها 

 غیرواقعی آماده خواهد کرد.

)!( را نیز با گیرهافال کاروکاسبینکته جالب اینجاست که روند واگیاری کارهای تکراری به ربات و کامپیوتر، 

 ، کساد کرده است!!!گیرندمیکه با یک کلیک فال  هاییسایتراه افتادن 

، از انسان به آیدبرمیکامپیوترها  یعهدهانجام کارهایی که از  تهرفرفتهچه بخواهیم و چه نخواهیم، 

تواند که می داریکارخانهشود. جامعه همیشه به سمت راحتی و آسودگی خواهد رفت. کامپیوتر واگیار می

خواهد به نیروی انسانی ن ایعمدهانجام دهد، دیگر نیاز  هاماشینکمتر و با استفاده از  ایهزینهکارهایش را با 

خواهد بود که توانایی انجام کارهایی را دارند که هیچ کامپیوتر و رباتی  هاییانسانداشت. بلکه نیاز او تنها به 

 قادر به انجام شان نیست.

 ها رحم نخواهد کرد!ی که ربات به آنهایشغل
شود که سؤال مطرح می گفته شد، این هاانساننسبت به  هاربات هایتواناییبا توجه به مطالبی که در مورد 

 هایشغلآینده به مهندسین، معلمین، پزشکان وکال و... نیاز خواهد بود؟ شاید برخی بگویند  هایسالآیا در 

توانند در آینده جای خود را به کامپیوترها بدهند. چون کامپیوترها عاشق که حالت روتین و تکراری دارند، می
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پزشکی را در نظر بگیرید که با توجه به عالئم بیمار، برای او نسخه  مثالعنوانبهکارهای تکراری هستند. 

ی طراحی کرد که بیمار فقط عالئم اش را در آن وارد افزارنرمتوان این پزشک، نمی جایبهکند. آیا تجویز می

 خواهد شد! جوییصرفهکند و نسخه را تحویل بگیرد؟ بماند که در این صورت چقدر در وقت بیمار نیز 

 تعاملی مانند معلمین، اقدام به آموزش کنند؟ صورتبهساخته شوند که  هاییرباتا امکان ندارد آی

و  ترسریعکنند که خیلی وجود ندارند که خدماتی به مشتریان ارائه می هاییسایتوبآیا امروز 

 ؟باشندمیفیزیکی  یمراجعهاز  ترصرفهبهمقرون

یا از تلفن و پیامک و ایمیل و تلگرام  فرستیدمی، برایشان نامه یکانتاننزدشما امروز برای جویا شدن از حال 

 ؟کنیدمیو... استفاده 

نیست،  مقایسهقابلسال قبل  11اخیر با  هایسالتوسط افراد طی  هاتکنولوژیکه استفاده از  طورهمان

واهد پییرفت. صورت خ تریبیشپیش رو نیز این تغییرات حتی با سرعت  هایسالشک نکنید که در 

که صرفاً کارهای تکراری در آن  دهدمیی خبر هایشغلبا  هارباتتغییراتی که از جایگزین شدن کامپیوترها و 

ی نویسبرنامهشود. شاید به ذهن برخی این فکر برسد که با این تفاسیر، در آینده قطعاً شغل انجام می هاشغل

اما خبری که برایتان دارم این است که اخیراً یک شرکت در  رونق فراوانی خواهد داشت؛ افزارنرمو تولید 

 بنویسد! افزارنرمتواند ی ساخته است که خودش میافزارنرمانگلستان 

که  هاییرباتها ؟ آیا از آنکنیممیان را در این مسیر راهنمایی آموزدانش، ما چقدر فرزندان و حالبااین

که قادرند کارهایی را انجام دهند که هیچ  هاییانسانیا  سازیممی هستند ندکُ وکنند اشتباه می،  شوندمیخسته 

 ربات و کامپیوتری قادر به انجام شان نیست...؟

 برنده آینده ربات است یا فرزندتان؟
طور کامل حیف نشوند بلکه در بسیاری از در اینجا الزم است ذکر کنم که مشاغل در آینده ممکن است به

مهارت تخصصی را  غیرازبهی هایویژگیبودن فرزندانتان از  مندبهرهه وجود بیاید که لزوم ها تغییراتی بآن

تشدید کند. مهارت تخصصی همان چیزی است که افراد اغلب با تحصیالت دانشگاهی آن را به دست 

صصی در شود، مهارت تخاحساس می ناپییرخستگیی سریع، دقیق و هاربات. اما با تهدیدی از سوی آورندمی

 عنوان کافی نخواهد بود.هیچکه الزم است اما بهفرزندتان با این ایحرفهآینده برای موفقیت 

همواره به وجود پزشکانی  اندنشدهشناختهکه هنوز  هاییبیماریپزشکی برای تشخیص  یحرفهمثال در  طوربه

، شوندمیتکراری در آینده وارد یک شغل مجرب و ماهر نیاز خواهد بود؛ اما افرادی که با تصور انجام کارهای 

ها تنها قادر به انجام کارهایی خود مشاهده نخواهند کرد. چون آن ایحرفهطبیعتاً راهی را برای موفقیت 

 !دهدمیخستگی آن کارها را انجام  گونههیچو بدون  تردقیق، ترسریعخواهند بود که ربـات خیلی 

یاد  هاانساناز جایگزینی تکنولوژی با  هایینمونهعنوان ها بهتوان از آنمیکه امروز نیز  هایینشانهبرخی از 

توانند ما را از برخی ، میکنیممیها وارد آنالینی است که با توجه به اطالعاتی که به آن هایآزمونکرد، 

، شما حه بعدا کلیک کردن بر روی لینک موجود در صفب مثالعنوانبهکنند.  باخبر ماننهفته هایویژگی

 خود شوید! گراییبرونیا  گراییدرونمتوجه میزان  ایهزینهتوانید در عرض یک دقیقه و بدون هیچ می
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 ی شغلی کسانی هستند که توانایی انجام کارهایی را دارند کهینهزمدر  افراد موفقدر آینده، 

 هیچ ربات و کامپیوتری قادر به انجام شان نیست...
 

 

 لینک آزمون رایگان درونگرایی و برونگرایی )کلیک کنید!(

 

 

خود را برای مراجعه  یهزینهآزمون باال، منطقی است که کسی وقت و انرژی و  آیا همین اکنون باوجود

و باوجود  حالبااینخود صرف کند؟  گراییبرونیا  گراییدرونحضوری به محلی برای مشخص شدن وضعیت 

ها، ارافزنرم، هاسایتآینده باوجود  هایسال، آیا در ایدکردهاخیر مشاهده  هایسالتغییرات سریعی که در 

با سرعت و دقت  همآن-مراجعه خواهد کرد که همان کارها  هاییمکان، کسی به هارباتو انواع  افزارهاسخت

 ؟شوندمیانجام  -کمتری

فراوان قطار تکنولوژی اصالً بعید نیست که در آینده رویدادهایی از این قبیل در مشاغل  شتاببهبا توجه 

که  ایدکردهپیش روی او ثابت  هایسالکتاب و آگاه نمودن فرزندتان از این  یبامطالعهمختلف رخ دهد. شما 

که به شما  دانممیالزم  بر خودرا نخواهید داد. از این بابت  السیرسریعبازماندن فرزندتان از این قطار  یاجازه

 تبریک بگویم!

باالی  رعتسُ ودقت  ،ی ناپییرگیخستتواند بر می آنقدرتمند که فرزندتان با داشتن  یدر ادامه به شما سالح

 و کامپیوترها غلبه کند، معرفی خواهم کرد. هاربات

 

 هارباتسالحی برای شکست 
هایی را در خود و مهارت پیداکردهانسانی که از دوران کودکی و نوجوانی نسبت به نیازهای آینده اطالع 

، هارباتآینده از  هایسالبدون شک در  ،آیدبرنمیهیچ رباتی  یعهدهاز  گاههیچپرورش داده است که 

، پیشی خواهد گرفت. این دهندمیکه صرفاً کارهای تکراری)رباتی( انجام  هاییانسانکامپیوترها و سیر عظیم 

ی آینده را از هارباتفرد مسلماً حالِ خوش خود را به والدین اش نیز منتقل خواهد کرد؛ زیرا سالح مقابله با 

زندگی  هایریشه، تربیشگرفته است. همان والدینی که امروز با مطالعه و کسب آگاهی  ها تحویلدستان آن
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را در آن وارد کرده و سایت با توجه  تانیماریبسایتی وجود دارد که شما ابتدا عالئم  (1گزینه 

 سایتکند: آن عالئم، داروهای مناسب شما را پس از کلیک کردن، در همان لحظه تجویز می

 

تا زمانی که از مطب اش خارج شوید،  شویدیمپزشکی است که وقتی وارد مطب اش  (2گزینه 

و دارو را تجویز  پرسدیمتمام، عالئم را  حوصلگییب هیچ تفاوتی نکرده و با اشچهرهحالت 

 حوصلهیبپزشک : نمایدیم

 
 باعالقیهپزشکی است که هنگام ورودتان به مطب، لبخند زده و در حیین تجیویز دارو ( 3گزینه 

کند! در پاییان نییز شیما را بیا احتیرام و و گاهی از طنز استفاده می دهدیموش را گ یتانهاصحبت

 بااحساسپزشک : نمایدیمبدرقه نموده و برایتان آرزوی سالمتی  ییروگشاده

 خود لیت ببرند. زندگی یثمره ی شاخ و برگفرزند خود را آبیاری کرده تا بتوانند در آینده از مشاهده

 

 احساس
جلوه دهد و به او تواند انسان را نسبت به ربات و کامپیوتر متمایز احساس، همان ابزاری است که می

تواند در نیز نمی پیکریغولبرتری بخشد. احساس دقیقاً همان چیزی است که هیچ اَبـَرکامپیوتر و هیچ ربات 

عنوان یکی از نقاط ضعف انسان هیچ زمانی آن را داشته باشد! دقت کنید که من قبالً احساس خستگی را به

ها تواند از آنگری نیز در انسان وجود دارند که مینسبت به ربات معرفی کردم، اما احساسات متعدد دی

ربات نما استفاده  هایانسانتمایز خود نسبت به سایر  ینقطهقوت خود نسبت به ربات و  ینقطهعنوان به

توانید در دادن به آن در روابط بین خود و فرزندتان، می بااهمیتنماید. احساس در حقیقت سالحی است که 

باشید که پدرومادرشان لباس ربات را در  هاییانسانو همننین  هارباتاو در برابر  تازییکهآینده شاهد 

 اند!ها کردهکودکی بر تن آن

 سفری به آینده

جای برخی  هارباتدر مورد مثالی که از شغل پزشکی زدم، خدمتتان عرض کردم که در آینده ممکن است 

بودن این فرضیه،  لمسقابل، بگیرد. اکنون برای دهندمیاز پزشکان را که صرفاً کارهای تکراری انجام 

خواهید به پزشک مراجعه کنید. در آن تصور کنید که به دلیل سرماخوردگی می ایآیندهخودتان را در 

ترجیح خواهید  تانسرماخوردگیعنوان پزشک مناسب برای مداوای زیر را به هایگزینهصورت کدام یک از 

 داد؟

 

 

اما شما کدام را برطرف خواهند کرد!  تانسرماخوردگی هرحالبهکه برایتان شمردم،  ایهگزینهر سه 

؟ دقت کنید که انتخاب شما تقریباهمان انتخابی است که افراد در آینده برای مداوای کنیدمیگزینه را انتخاب 
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 بیماری خود انجام خواهند داد!

د، اکنون دارید او را برای قرار گرفتن در کدام گزینه برفرض اگر قرار باشد فرزندتان در آینده پزشک شو

 ؟کنیدمیآماده 

 اشبیماریشود، کسی او را برای مداوای خواند و آماده میکه اکنون برای آن درس می ایگزینهآیا در 

 انتخاب خواهد کرد؟

 بررسی کنیم: باهم گزینه را کمی 3بهتر است این 

 ؟حوصلهبیسایت یا پزشک 

 مانبیماریو  رساندمیاز انسان، ما را به نتیجه  ترسریعل )سایت( در حکم همان ربات است که او یگزینه

کند. انتخاب این اعالم می کنیممیرا تشخیص داده و داروی مناسب آن را با توجه به عالئمی که به آن وارد 

دوم در مورد آن  یزینهگ( است. پزشکی که در حوصلهبیاز گزینه دوم )پزشک  ترصرفهبهگزینه خیلی 

افراد،  تربیشو به همین دلیل  دهدمیانجام  حوصلگیبیبا  همآنصحبت شد، انسانی است که کارهای ربات را 

اول یعنی همان سایت را انتخاب خواهند کرد که رباتی واقعی بوده، همیشه در دسترس است و  یگزینه

 خواهد بود. ترکماه نیز در آن بسیار احتمال اشتب روازاینشود. هم خسته نمی گاههیچ

، بدون شک توان دهدمیانجام  هارباتافرادی که در آینده اغلب کارهای روتین و تکراری مثل  وجودبااین

را نخواهند داشت. درست مثل گری کاسپاروف که  ناپییرخستگیی واقعی، سریع و هارباتزورآزمایی با 

میالدی به دست آورده بود، شکست خود در برابر یک  1891در سال اولین قهرمانی جهانی شطرنج خود را 

 با این جمله اعالم کرد: بازشطرنجابرکامپیوتر 

 

 « بودم... دادهازدستام را  نفساعتمادبهتوانستم بخوابم و نمی» 

 

خستگی  او هنگام مسابقه از این نکته غافل شده بود که کامپیوتری که مقابل اش نشسته است، چیزی به نام

 !فهمدنمی نفساعتمادبهو 
 

به  رفتهرفتهچه بخواهیم و چه نخواهیم  هرحالبهشاید جایگزینی ربات و پزشک کمی عجیب باشد ولی 

که اگر افراد فقط برای انجام کارهای تکراری و روتین آماده شوند، ربات از پس آن  رویممیسمتی پیش 

خواهد گذاشت. چندی پیش خبری از وزارت نیرو خواندم که قرار آمد و جایی برایشان باقی ن بر خواهدکارها 

است در طرحی جدید، تمام اطالعات مربوط به مصرف مشترکین، از راه دور و در یک مرکز کنترل شود. به 

بوده و دیگر  پذیرامکانامکان قرائت کنتورهای برق  هرلحظهدر  "فهام"این صورت که در مرکزی به نام 

زمان،  باگذشتدر محل نخواهد بود. چه بخواهیم و چه نخواهیم  کنتور نویسانکنتور توسط نیازی به قرائت 

 واگذار خواهد شد... هارباتخیلی از کارها به کامپیوترها و 

 جایبهآیا بهتر نیست فرزندان خود را به ابزارهایی مجهز کنیم که حتی در صورت جایگزینی ربات و کامپیوتر 
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خالی  هایدسترا با  فرزندانماندر آن شغل به او نیاز داشته باشند؟ آیا عادالنه است که ، بازهم هاشغلی همه

 و فقط با مدرک دانشگاهی به آینده بفرستیم؟

 احساس باپزشک 

قبلی یعنی ربات و ربات جاندار متفاوت است!  یگزینهبا دو  انگیزیشگفتسوم به طرز  یگزینهاما 

ی را در خود پرورش داده است که در هیچ ربات و یا هایویژگیو یاد شد، سوم از ا یگزینهپزشکی که در 

در همان ابتدا یکی از  زندمیانسان ربات نمایی وجود ندارد. پزشکی که با ورود شما به مطب اش، لبخند 

ش شما گو هایحرف. پزشکی که خوب به نمایدمیربات نما اعالم  هایانسانو  هارباتخود را با  هایتفاوت

، نمایدمیبدرقه  روییگشادهکند و در پایان نیز شما را با می تأییدرا  هایتانصحبتو با تکان دادن سر،  دهدمی

است که افراد در آینده او را به هر ربات و انسان ربات نمایی ترجیح خواهند داد و برای مداوای  ایگزینه

 بیماری خود انتخاب خواهند نمود.

کند. ، متمایز میاندساختهی است که افراد موفق را از افرادی که از خود فقط ربات احساس در اینجا عامل

 هایشانحرفها را درک کند و به برای حل مشکل خود، فردی را انتخاب خواهند کرد که آن هاانسانی همه

دارد و نه  ها فردی را انتخاب خواهند کرد که احساس داشته باشد. چیزی که نه ربات آن راگوش دهد. آن

 آموزدانش کههنگامیانسانی که صرفاً یاد گرفته است کارهای رباتی انجام دهد تا امرارمعاش کند! خود شما 

یا معلمی که هر جلسه نام  زدمیدوست داشتید که شما را با اسم کوچک صدا  تربیشبودید، معلمی را 

 ؟!پرسیدمیرا  تانخانوادگی

 بیست یرمهسُفصل دوم: 
 

کنم که سروکار دارم این را به فراوانی مشاهده می آموزانمدانشمن که با پدرومادرهای  حداقل

بیست را  ینمرهکنند، از فرزندانشان فقط انتظار خوبی کسب می ینمرهانی که نسبتاً آموزدانشپدرومادرهای 

 قبولقابلها ز برای آننی 51/18 ینمرهام که حتی دارند. جالب اینجاست که در برخی موارد مشاهده کرده

. به نظر من بیست برای این گروه از نمایدمیاست که این والدین را راضی  02عدد  دیدنِ تنهانیست و 

 شود.می هایشانچشماست که برای مدتی کوتاه مرهم  ایسرمهوالدین، نمره نیست بلکه مانند 

آموزی خود، این که در دوران دانشاگر بازهم کمی به اطراف خود بنگریم، افرادی را خواهیم دید 

ها برای اما چیزی که امروز برخی از آن اندمالیدهبیست را بارها و بارها بر چشم پدرومادرهای خود  یسرمه

 هایچشماشکی که به علت بالتکلیفی آن افراد در زندگی،  اشک است. یقطرهپدرومادرهای خود دارند، 

 درگیشته والدینشانان و آموزدانشبیست خاصیتی را که آن  یرمهسکند. گویا پدرومادرشان را خیس می

 کردند، نداشت...فکر می
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 همه چی آرومه!
کردند، فکر می والدینشانرا که خود و  اینتیجهو  اندرفتهانی که راهی را آموزدانشجدای از وجود 

ارند، احتماالً قبول دارند که هیچ بیست از فرزندشان را د ینمره، پدرومادرهایی که فقط انتظار اندگرفتهن

از  ترکاملتوانند هرروز ها میتواند کامل باشد و کمال نیز برای انسان انتها ندارد. فرزندان آنانسانی نمی

بیست، هرگز به  ینمرهتوان دریافت کرد که به دست آوردن دیروزشان باشند و با توجه به این موضوع می

 معنی آرام بودن اوضاع نیست.

را نیز در  هایشتالششود، تمام بیست سبب خوشحالی پدرومادرش می ینمرهآموزی که فقط با گرفتن دانش

چیز کند که همهبیست احساس می هاینمرههمین راستا متمرکز خواهد کرد. او با به دست آوردن 

اما از این نکته غافل است  شود.می ترنزدیکبه خوشبختی  سالبهسالو  رودمیطوری که باید باشد، پیش همان

ی آن است، سرابی بیش نیست! حقیقت این است که در عنوان خوشبختی در حال مشاهدهکه چیزی که به

 آینده کسی از او نمراتش را نخواهد پرسید. بیناره او...

 چرا کامل نیستم؟
قاضای کامل بودن داریم، از فرزند خود ت کهوقتیتواند کامل باشد، کس نمیبا توجه به این نکته که هیچ

، این سازندمیانسان نباش! البته برای پدرومادرهایی که از فرزند خود ربات  گوییممیمثل این است که به او 

عنوان هیچهم شود، به کوبیپایحتی اگر سبب برگزاری جشن و  آموزدانشکارها بعید نیست! بیست گرفتن 

که فقط در  کنیممیرا شرطی  آموزدانشباشد. برعکس وقتی نمیدر آینده  آموزدانشدلیلی برای خوشبختی 

شود که تنها راه این رفتار در او نهادینه می رفتهرفته، آیدمیبیست خوشحالی به وجود  ینمرهصورت کسب 

 برای خوشحال بودن، کامل بودن است.

طول زندگی خود راه کامل و  در آموزدانشحال وقتی طبیعت هیچ انسانی بر کامل بودن بنا نشده است، آن 

چیزی جز یاس، ناامیدی و در اغلب موارد افسردگی را برای او  نهایتاًبدون نقص بودن را طی خواهد کرد که 

 یسرمهبیست و یا بهتر بگویم  ینمرهها برای گرفتن محصول توقعات ما از آن هاایننخواهد داشت. تمام 

 بیست بود!

 متهم ردیف اول
کودک در کالیفرنیا تحقیقی انجام شد که نشان داد توقعات والدین از  0011ر روی ب 2111در سال 

ها دارد. این یعنی موفقیت یا عدم موفقیت بسیار زیادی بر روی موفقیت یا شکست آن تأثیرفرزندشان 

بیست تواند با توقعات غیرطبیعی مانند باشد. رفتاری که میفرزندان تابعی از رفتار پدرومادرهایشان می

بیست بدش  ینمرهکس از گرفتن پدرومادر را در آن لحظه خوشحال ولی در بلندمدت پشیمان کند. هیچ

القا شود که تنها راه اطمینان از حرکت در مسیر موفقیت که منجر به  گونهاینکه به فرزند ولی این آیدمین

خواهد گیاشت  آموزدانشری را بر زمان آثا باگیشتبیست است،  ینمرهخوشحالی پدرومادر تو خواهد شد، 
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اند. چیز را از چشم پدرومادرش خواهد دید که او را در مسیر درستی راهنمایی نکردهکه احتمااًل آن فرزند همه

از فرزند خود فقط انتظار جدا شدن از طیفی است که شروعی برای  ینقطهی این کتاب بدون شک مطالعه

، نور چراغ ی فرزند خودبرای روشن کردن مسیر آیندهگویم که می تبریکبه شما  .دارندرا کامل بودن 

 !ایدکردهانتخاب  مطالعه را

 

 راه نیست! ترینپرگلراه،  ترینکوتاههمیشه 
کند یا گوید که او در مسیر موفقیت حرکت میبیست فرزندمان به ما نمی ینمرهشاید بگویید خب وقتی 

ن است که ایمسئلهدرخشانی خواهد داشت و باعث افتخار ما خواهد شد؟  نه، پس از کجا متوجه شویم او آینده

کنند، به می اظهارنظرفرزندشان، نسبت به خوشبختی آنان در آینده  ینمرهاغلب پدرومادرهایی که از روی 

دنبال راهی آسان برای تحلیل وضعیت فرزند خود هستند. مسلماً زحمت آگاهی از عددی به نام نمره، فقط 

راه،  ترینکوتاهکه همیشه  دانیدمین به مدرسه و پرسیدن نمره از معلم است. این مسیر کوتاهی است. اما رفت

ترجیح  ترکوتاهرا نسبت به راهی  تریطوالنیبهترین راه نیست. گاهی برای موفقیت خود و فرزندان باید راه 

نیز در کنار جاده دارد که با بو کردن  هاییگل، موردنظردهیم. شاید آن راه طوالنی، عالوه بر رسیدن به مقصد 

 مسیر به دست خواهیم آورد! یادامهبرای  تریبیش یانگیزه هاگلآن 

 

کنم تا به پدربزرگ و مادربزرگم و همننین سایر به استان اردبیل مسافرت می امخانوادهمن هرسال با 

است  ترنزدیکاریم که باید انتخاب کنیم. یکی راه د هرا 2بستگانم سر بزنم. ما برای رفتن به اردبیل، معموالً 

توانیم انتخاب کنیم، کمی باشد. راه دیگری که مییکنواخت می تقریباًهیچ تنوعی ندارد و  اشجادهولی 

که پیمودن این راه، به سفر  گیردمیزیبای حیران  یگردنهاست ولی از استان گیالن و شهر آستارا و  ترطوالنی

و  کنیممیولی زیباتر را انتخاب  ترطوالنیدوم یعنی همان راه  یگزینه. ما معموالً بخشدمیما لیت خاصی 

ولی در کدام  رسیممیمسیر نیز لیت ببریم. در هر دو صورت ما به اردبیل  هایزیباییکه از  دهیممیترجیح 

بر رساندن به مقصد، حالت حال خوشی برای بیان خاطرات مسیر خواهیم داشت؟ بدون شک راهی که عالوه 

 شود!مسیر می یادامهبرای  ایانگیزهش نیز هایزیبایی

که برج مراقبت خوبی برای فرزند خود باشیم، باید به این نکته توجه کنیم که راهی که صرفاً برای این

ی نخواهد بود و حتی گاهی ممکن است به خاطر برخی نامساعدت های بخشلیتاست، لزوماً  ترکممسافت آن 

ی که جایبهو تشویق غیراصولی و... او را از مسیر منحرف کرده و  آموزدانشکه دارد، مثل انتظار کامل بودن از 

یا فرزندش برای ساختن  آموزدانشانتظارش را نداریم برساند. مطمئناً هیچ معلم و پدرومادری دوست ندارد 
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احساس کند که انگار در این مدت هیچ انرژی صرف کند ولی درنهایت  هاسالیک زندگی خوب و سالم، 

 حرکتی نکرده است و در جای خود ثابت مانده است...

 فرود یا سقوط؟!
 بهترین راه برای اطمینان از هدایت صحیح فرزند خود به سمت خوشبختی این است که:

 

 .فرزند در فردا آگاه شویم موردنیازاز ملزومات  -1

 .ردا بفرستیمسوی ففرزند را با تجهیزات الزم به -2
 

شود و از برج مراقبت هوشیاری مثل سوی مقصد رهسپار میخود به موردنیازهواپیمایی که با تجهیزات 

خود خواهد رسید. پدرومادر هوشیار که برج مراقبت فرزند  موردنظرشما برخوردار است، طبیعتاً به مقصد 

از مسیر، ممکن است آن را کیلومترها از هواپیما  متریمیلیکه حتی انحراف چند  داندمیباشد، خود می

دست دارید که در طول زندگی خود با  گامیبهگامکه  ایدبوده شانسخوشمقصدش دور کند. شما خیلی 

و  هاتصمیمبه او راهنمایی خواهد کرد!  هانگاهو حتی بهترین  هاتصمیمفرزندتان، شما را به گرفتن بهترین 

سوی فردایی واقعی رهنمون خواهد ساخت؛ فردای وقعی همان را توسط شما به فرزندتان نهایتاً یی که هانگاه

 فردایی است که مشتاقانه منتظر نشستن فرزند شما در باند فرودگاه اش است!

 

 است؛ فرزندانمان انتظارچشم فردا فرودگاهِ باندِ

 !...ها باشیمبرج مراقبت خوبی برای آن
 

 یگیرگوشهگیری تا  گوشیاز فصل سوم: 
 

بازی کلش آف کلنز شب  ساالنبزرگان و حتی آموزدانشدر بین  نویسممیدر این زمان که این کتاب را 

ام که گویا در حال زندگی ان بسیاری را دیدهآموزدانشو روز بسیاری از افراد را به خود اختصاص داده است. 

درآمدن زنگ آخر برای سرکشی به  به نام کلش هستند و در مدرسه نیز منتظر به صدا ایمزرعهکردن در 

، دور یکدیگر! گویا رسالت وسایل ارتباطی عالوه بر نزدیک کردن افراد دور به باشندمی شانمجازیمزارع 

 کردن افراد نزدیک از هم دیگر نیز هست...!

ه باشند اما توانند مزایای بسیار زیادی را برای نوجوانان به همراه داشتمی ایرایانه هایبازیشکی نیست که 

 هایشآسیبشنا کردن در آن، در آن غرق شوند طبیعی است که مزایای دنیای مجازی در پسِ  جایبهوقتی 
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ان از دنیای واقعی و طبیعتاً دور ماندن آنان آموزدانشرنگ خواهد باخت. این وابستگی، باعث محروم ماندن 

و فضاهای آنالین  هابازیی چیزهای مفیدی که برای دنیای واقعی خواهد شد. در کنار همه «آمادگی»نیز از 

ها وابسته شوند، لیت زندگی و تعامل با افرادی را که در کنار کنند، اگر به آنان ایجاد میآموزدانشبرای 

 ، از دست خواهند داد.کشندمیها نفس آن

 گوشی تعطیل
و... در بسیاری  تاپلپگوشی، تبلت،  ان برای تعادل در استفاده از وسایلی نظیرآموزدانشاما کنترل رفتار 

مدیریت اصولی استفاده از این وسایل، با منع استفاده از این  جایبهام، از مواردی که شخصاً مشاهده کرده

تا به جریان زندگی  گیرندمیها گوشی را از فرزند خود وسایل از سوی برخی پدرومادرها همراه است. آن

 انا...!هم نااز جانب فرزند گیریگوشهوالدین همانا و  برگردد ولی گوشی گیری از جانب
 

شده است!  "گوشی تعطیل"آشنا باشد. این عبارت امروز تبدیل به  برایتان، "آتاری تعطیل"شاید عبارت 

کند، بسیاری از پدرومادرها این جمله را برای اصالح وضعیت پایینی را کسب می ینمره آموزدانشوقتی 

 :گزینندرمیبدرسی فرزند خود 

 دیگه حق نداری سراغ گوشی و تبلت بری...! -

بهتر  ینمرهمطلوب شان برساند و  ینتیجهکوتاه والدین را به  زمانیمدتانتخاب این راهبرد، شاید برای 

، همان تردقیقبه معنای  "گوشی تعطیل"را برای مدتی کوتاه نوازش کند. اما راهبرد  هایشانچشمفرزندشان، 

توان نتایج بلندمدتی به می ندرتبه، مسئلهصورتکه با پاک کردن  دانیممیاست!  مسئلهصورت پاک کردن

 شود:دست آورد. این جمله از زبان برخی پدرومادرها زیاد شنیده می

 ...پیداکردهدرس فرزندم در سال قبل خیلی خوب بود، ولی امسال افت شدیدی  -

 درا تمیز پاک نکر مسئلهصورتکه  کنیپاک
را انتخاب  مسئلهصورتراه یعنی پاک کردن  ترینکوتاهفرزندمان،  یمسئلهبررسی و حل  جایبهوقتی 

خواهد بود. ما قرار است نگرش فرزندان را نسبت به  مدتکوتاه، رضایت حاصل از این تصمیم نیز کنیممی

مجازی، ذهن او را نسبت به  دنیای مجازی اصالح کنیم اما با این منع استفاده از وسایل مرتبط با دنیای

. اما ایمکرده ترحریص -نظیر تعطیالت عید و تابستان– ترمناسباز این وسایل در فرصتی  تربیش یاستفاده

و  مسئلهصورتپاک کردن  جایبهنسبت به زندگی فرزندشان دارند،  تریبلندمدتپدرومادری که نگاه 

خواهند گشت. من اطمینان دارم که شما یکی از همان  راه، به دنبال بهترین راه ترینکوتاهانتخاب 

این کتاب در دست  گاههیچپدرومادرهایی هستید که افق دیدشان بلندتر از یک هفته و یک ماه است؛ وگرنه 

 تان نبود!
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 گرداب زمانی تابستان
انسان است و اگر اعتقاد داشته باشیم که فرزندمان  «من ربات نیستم»فصل حقیقت این است که با توجه به 

خواهیم  اختیار در انتخاب کردن کند،نه ربات، یکی دیگر از چیزهایی را که فرق انسان و ربات را آشکار می

دلیل  کهدرصورتیکه این راه غلط است و راهی دیگر درست،  کنیممیفرزندمان انتخاب  جایبهدید. وقتی ما 

ما را نیز  یخواسته ظاهربهفرزندمان ارائه نکنیم، او زیر بار نخواهد رفت. حتی اگر  روشنی برای این انتخاب به

اجرا کند و مثالً دیگر سراغ تبلت یا موبایل را نگیرد، پس از مدتی دوباره سراغ آن خواهد رفت. مثالً بعد از 

مند تابستانی که دارد، برای از سه ماه ارزش گیریبهرهتوانست با امتحانات و یا در تعطیالت تابستان که می

ان، آموزدانشوقت بگیارد. تعطیالت تابستانی برای این گروه از  اششخصیو  ایحرفههای ارتقای مهارت

زدن شان در آن،  وپادستتبدیل به گرداب زمانی خواهد شد. گردابی که دلیل  هافرصتاز  گیریبهره جایبه

که قبالً برای  ایمسئله در حقیقترا صادر کرده بود.  "تعطیلگوشی "بود که فرمان  ایلحظههمان تصمیم 

بود در تعطیالت تابستان پررنگ شده و او را در  شدهپاککثیف  کنیپاکو توسط  آمدهپیش آموزدانش

احساس کند که گوشی، تبلت و... وقت او را  "خودش"باید  آموزدانشگرداب زمانی خود گرفتار خواهد نمود. 

، بخشندمیگوشی وجود دارند که به او احساس خوبی  جایبهبهتری  هایانتخاباو اگر بداند که  .دهندمیهدر 

 خواهد کرد. تجدیدنظروسایل  گونهازایندر استفاده  "خودش"بدون شک او 

 نسل جدید یموردعالقه یکلیدواژه؛ "چرا؟"
دیگر و بهتری کند.  یاستفاده است که بتواند از وقت خود درکقابل درصورتیسرقت زمانی برای فرزند 

 یصبحانهاز خواب بیدار شوند، ورزش کنند،  1که سعی دارند فردا صبح ساعت  ایددیدهاحتمااًل افرادی را 

طبیعتاً  ست که از این فردا خبری نیست!هاسالروزانه نمایند ولی گویا  هایفعالیتکامل بخورند و شروع به 

صبح  1زنگ موبایل در ساعت  درآمدن، دلیلی نداشته باشد به صدا وقتی شخص برای صبح زود بیدار شدن

 نیز همانا...! ایدقیقه 8 هایکردنهمانا و خاموش 

را به سارقان  هایشانثانیهربوده شدن  یاجازهخود اهمیت داده و  وقتبهنیز اگر نداند که چرا باید  آموزدانش

 ایحرفهاز گوشی و تبلت که یکی از سارقان  یاستفادهباشیم که در توانیم از او انتظار داشته ندهد، نمی هاثانیه

اصولی  یاستفادهکند! پس بهتر است قبل از هرگونه نصیحت فرزندان به  تجدیدنظرزمان او هستند، 

 وسایل، دلیل این کار را نیز برای خودشان روشن و واضح کنیم؛ نه صرفاً برای خودمان! گونهازاین

 یکنندهانتخاباستفاده کردن از گوشی، تبلت و... داشته باشد، خود  ترکملی موجه برای اگر فرزندمان دلی

راهی را که ازنظر خودش مناسب است  آموزدانشراهی بهتر برای گیراندن وقت اش خواهد بود. وقتی خود 

ب عجین خواهد است و روح و جسم او با آن انتخا گرفتهبرعهدهانتخاب اش را نیز  مسئولیتانتخاب نماید، 

زیاد از موبایل و  یاستفادهیعنی -شد. در این حالت دیگر منتظر رسیدن زمانی برای برگشتن به حالت قبل 

 نخواهد بود. -تبلت
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 جذابیت، تنها رقیب موبایل و تبلت
پیش روی بیش از یک مورد  یهایگزینهکند که که عمل انتخاب کردن تنها زمانی معنا پیدا می دانیممی

او وجود دارد،  گیرانیوقتباشد. وقتی فقط یک گزینه برای انتخاب )مثالً موبایل( برای  قرارگرفته آموزدانش

 نباید انتظار داشته باشیم که رفتار دیگری از سوی او صورت بگیرد.

 

 «است مفید هایگزینهوجود  ، مستلزمِرفتارهای مفیدعمل به »
 

داشته  آموزدانششود که قدرتی فراتر از موبایل برای دمیده میمعنا  زمانی روحِ ،مفید نیز هایگزینهدر 

فراوانی ازنظر ما وجود داشته باشند که فواید خیلی بیشتر از موبایل و تبلت برای فرزند  هایگزینهشاید  باشند!

برای  نیز تنها زمانی قدرت جایگزینی با موبایل و تبلت را خواهند داشت که هاگزینهداشته باشد؛ اما همین 

 جیابیت الزم را داشته باشند. آموزدانش

 نامهربانی مهربان
وسایل الکترونیکی مبتنی بر فضای مجازی بدون شک به گسترش علوم کمک شایانی کرده است و هرچه 

که دیگر . اینگرددمیمالحظه  انگیزیشگفتتکنولوژی بر زندگی افراد به طرز  تأثیر، گیردمیزمان 

و با  ایستیمنمیهای قبض آب و برق منزل مان در صف انتظار ی پرداخت هزینهزیادی برا هایساعت

، کنیممی هایمانقبض، موبایل بانک، اینترنت بانک و... اقدام به پرداخت بانکتلفننظیر  ترسریع هایروش

کنولوژی که ت هایمهربانی باوجوداینباشد. می مانزندگیاین تکنولوژی مهربان بر  تأثیراز  ایگوشهتنها 

ان انتظار داشته باشیم که برای آموزدانشکند، غیرطبیعی است که از فرزندان و می زدهشگفتگاهی ما را نیز 

 طور کامل پرهیز کنند.از بطن تکنولوژی به متولدشدهبهبود وضعیت تحصیلی خود، از وسایل 

موبایل، تبلت و... صرفاً پرهیز  جایبهمفیدتر  هایانتخابتوجه داشته باشید که مقصود من از جایگزین کردن 

شود؛ کارهایی که به ازحد از این وسایل منجر میبیش یاستفادهکردن فرزندان از انجام کارهایی است که به 

 آن روی نامهربان تکنولوژی را نمایان خواهند کرد! رفتهرفتهسوزاندن وقت و انرژی فرزندان منجر شده و 

 کِلَش آف اهواز
 یزمینهدر امآموزشی هایفیلمرهایی که من با استفاده از موبایل انجام دادم این است که یکی از کا

 قراردادمانی آموزدانشها را در اختیار و آن درآوردمقابل پخش برای موبایل  هایفرمتتدریس ریاضی را به 

که در حین  کارهاییتمام ان در کنارآموزدانش! این کار باعث شد که اندشدهمعتاد تکنولوژی  نوعیبهکه 

، چیزی به نام فیلم آموزشی نیز در موبایل خود داشته باشند. اگرچه دهندمیاستفاده از تکنولوژی انجام 

بازی کلش آف کلنز نداشته باشند، ولی بدون شک اگر  یاندازهبهآموزشی شاید جیابیتی  هایفیلم

که -ته باشیم، حداقل نسبت به انجام تکالیف درسی ان را در نظر داشآموزدانش یموردعالقه هایجیابیت
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زنگ آخر مدرسه،  درآمدنی برای به صدا انتظارچشمو همننین  -!شوندمیصرفاً هم برای رفع تکلیف انجام 

 خواهد داشت! تریبیشجیابیت  برایشان

آموزشی  هایلمفیمختلف کشورمان در خصوص  هایاستانکه از  هاییپیامبرای مثال چند وقت پیش در میان 

آموزشی کرده بود، پیامی  هایفیلم یتهیهان شهر زیبای اهواز که اقدام به آموزدانشکنم، یکی از دریافت می

 با این مضمون برایم ارسال کرد:

 

در اینترنت به فیلم شما دسترسی پیدا کردم و باعث شد مبحثی را که برایم  وجوجستمن در حال  ...سالم»
برایم روشن شود و  هافیلمی ، با مشاهدهفهمیدمنمید و حتی با کالس خصوصی آن مطلب را در ریاضی گنگ بو

 «آن درس بپردازم... هایتمرینشد تا بتوانم به حل  ایانگیزههمین برایم 

 

توانست ، آیا میشدمیمواجه  "اینترنت تعطیل" یجملهاز جانب پدرومادرش، با  آموزدانشحال اگر همین 

 که با فهمیدن آن مطلب درسی به دست آورده بود، برسد...؟ به آرامشی

 

 

 

 سرویسسلفآموزش از نوع 
عنوان مکملی برای آنالین کرده و به هایآموزشزیادی وجود دارند که اقدام به  هایسایتوبهمین حاال نیز 

تواند هر چیزی را می موزآدانش. در این حالت، نمایندمی ترآسانو  ترسریعمدرسه، یادگیری را  هایآموزش

من »بخش  ، برای یادگیری انتخاب کند. این موضوع به تفاوت انسان و ربات نیز که دراستمندعالقهکه به آن 

تواند خودش انتخاب کند که چه چیزی را یاد می رفتهرفته آموزدانشکند. خواندید اشاره می« ربات نیستم!

شود! چون او که در رویش نصب می هرسالکند که  ایبرنامهدگیری آن بگیرد و حتماً قرار نیست اقدام به یا

 توان رویش برنامه نصب کرد!که فقط کامپیوتر است که می داندمیتکنولوژی غرق است، بهتر 

را انتخاب نماید. او از  اشزندگیکه استیوجابز به قدرت اختیار خود پی برد و توانست خودش مسیر  طورهمان

منجر به متولد شدن شرکتی شد که  نهایتاًاف داد تا بتواند خودش عالیق اش را دنبال کند که دانشگاه انصر

 امروز بسیاری از افراد در جهان محصوالت اش را در دست دارند: اپل! 
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 را قطع نکنیم! هامکمل
تواند می آموزدانشبستری هستند که  هاتکنولوژی طورکلیبهتا اینجا دیدیم که موبایل، تبلت، اینترنت و 

ان و فرزندانی آموزدانشتری دنبال کند. اما  طورجدیبهخود را نیز  هایمندیعالقهدر کنار تعلیمات مدرسه، 

موفق خواهند شد که از دریای تکنولوژی چیزهایی مفیدی را برای خود صید کنند که والدین و معلمان شان 

ها از آن یاستفادهجیاب،  هایجایگزیناز  گیریبهرها را پاک نکرده و ب مسئلهصورت، شدهگفتهطبق مطالب 

تکنولوژی چه در موقع مدرسه و چه در تعطیالت عید و تابستان را متوازن کرده باشند. شکی ندارم که 

عنوان قهرمانان زندگی خود یاد خواهند کرد. خود من نیز نوشتن این کتاب را فرزندانتان روزی از شما به

 .کنمیمتقدیم  امزندگیزنینم هستم و قبل از هرکسی آن را به این دو قهرمان مدیون پدرومادر نا

 

 از مدرسه ایحومهزندگی در فصل چهارم: 
 

ی : اولویت اصلی شما درس خواندن است و بقیهگفتمی، مشاوری داشتم که امآموزیدانشدر زمان 

درس  یحاشیهو میهمانی رفتن و... باید در  کارهایتان مثالً خریدهای خانه و سرزدن به پدربزرگ و مادربزرگ

 خواندن قرار گیرند...

 اینکه برای زندگی کردن درس بخوانیم، قرار بود برای درس خواندن زندگی کنیم! جایبهگویا 

 بگیری تازه است! «سالم آب»ماهی را اگر از 
، آیدمیبه کارم  تربیشچیزی که در دنیای واقعی،  بینممی، گیردمیآن مشاور  یتوصیهاز  هاسال کهاکنون

، نیست؛ بلکه شدمیمعرفی  امآموزیدانشحساب دیفرانسیل و انتگرالی که اولویت اصلی زندگی در دوارن 

خوبی بین اعضای  یرابطهکنم. وقتی دریافت می امخانوادهخوب با اعضای  یرابطهاحساس خوبی است که از 

انجام خواهد  آسانیبهیکدیگر احساس آرامش کنند، کارهای جانبی نیز  خانواده برقرار باشد و افراد در کنار

کاربرد خواهد  کهدرصورتیتنها « ماهی را هروقت از آب بگیری تازه است» المثلضربکه  امفهمیدهشد. من 

ازنظر ارتباط با خود و  کشدمیداشت که آب رودخانه سالم باشد! مسلمًا اگر محیطی که انسان در آن نفس 

های درس خواندن و کسب مهارت آنگاهذهن او را مشغول کرده باشد،  هاییدغدغهیگران ناسالم باشد و د

در این محیط اکثر اوقات مثل دویدن روی تردمیل خواهد بود! برعکس این حالت نیز صادق  ایحرفهتخصصی 

ازخوردهای مثبت باشد و همه است؛ یعنی وقتی محیط خانواده و اطرافیان ازنظر ارتباط با یکدیگر سرشار از ب

و... در یک  ایحرفههای تخصصی و در آن محیط یکدیگر را درک کنند، درس خواندن و کسب مهارت

 قرار خواهد گرفت. انگیزهیجانسراشیبی 

 یحاشیهنیازهای انسان را که رابطه با دیگران است در  ترینبنیادیآن مشاور آگاهانه یا ناخودآگاه یکی از 
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را در اولویت تمام کارهای ما قرار دهد.  خواندنکرد و با عزم راسخ خود سعی داشت درس رفی میزندگی مع

 چیز از چشمان آن مشاور دلسوز پنهان مانده بود: 2کنم من فکر می

 
 خطر انسان مهربان برای هستی، کمتر از خطر دانشمند نامهربان است. (1
 کنند.وجود دارند که هنوز احساس بالتکلیفی می هادانشگاهاز بهترین  التحصیلفارغبسیاری از افراد  (2

 

 را چه کسی برداشت؟ امبرگه
های دولتی را بر عهده ، پدرم دوستی داشت که در ریاست یکی از سازمانامآموزیدانشدر همان زمان 

مدیر استان ، او را موفق به کسب عنوان برترین رجوعاربابداشت. پاکی و صداقت این فرد در برخورد با 

 کرده بود. روزی از او شنیدم که در پاسخ به سؤال پدرم که از او پرسید درس فرزندت چطور است، گفت:

 

باال گرفتن فرزندم خیلی اهمیت دارد، برای من انسانیت اوست که مهم  ینمرهبرخالف همسرم که برایش  -
 است!
 

 به من کرد و گفت:نمود و رو  سازیسادهدر همین حال پدرم، قضیه را برایم 

 

 شدن ات، آدم شدنت مهم است...! کارهچهاز  تربیشمنظور عَمو این است که  -
 

ی جان داری هاربات کههنگامیپدرم را عالوه بر اهمیت عشق و انسانیت در زندگی،  یجملهمن امروز آن 

کنند یشان گله میهاروزمرگیاز کنند و برخی دیگر نیز کار می فرضپیش هاییبرنامهکه صرفاً طبق  بینممیرا 

در  شدهگم ایبرگهکنم. گویا آموزش عشق و انسانیت، کنند، بهتر درک میهیچ کاری نمی حالدرعینو 

 سیستم آموزشی کشور ماست.

 بنازم به نازِ رفتگر مدرسه
آذری آن زیبای  یلهجهخواندم که رفتگری مهربان داشت. درس می ایمدرسهدر  امآموزیدانشدر زمان 

ان دوچندان کرده بود! او سال بعد دیگر در آن مدرسه نبود و گویا آموزدانشرفتگر، محبوبیت اش را در میان 

کردیم، بازنشسته شده بود. یکی از روزها که برای کاری به مدرسه آمده بود و ما نیز زنگ تفریح را سپری می

را  "اسکندر دوسِـت داریم"مراهی کردیم و شعار در حیاط مدرسه او را ه آموزدانش  011ی همهتقریباً 

 فریاد زدیم!

به ناظم بداخالق  نگرش مانبا  مقایسهقابلان نسبت به اسکندر آموزدانشنگرش من و سایر  هاسالدر آن 
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که آرامش خواب اسکندر در پایان آن روز نیز با آرامش خواب ناظم  فهمممینبود! من امروز  مانمدرسه

 فاوت بود!مت مانمدرسه

 متغیر با زمان ایمعادلهباسوادی، 
ند. همان زمانی که باسواد صرفاً دادمیباید انجام  هابنهترین کاری بود که پیش مهم هاسالدرس خواندن 

بعد این معادله دچار یک سری تغییرات شد و  هاسالند که توانایی خواندن و نوشتن داشت. گفتمیبه کسی 

ردند که مدرک دانشگاهی داشت! امروز همان عصری است که هنوز به کسی که مدرک کسی را باسواد صدا ک

 باگیشت؛ اما به طرز محسوسی این معادله نیز دچار تغییراتی اساسی است و گویندمیدانشگاهی دارد باسواد 

ی التحصیلارغفدیگر معلوم خواهد کرد! این را از سیر عظیم افراد  ایگونهبهزمان، این معادله مجهول اش را 

 توان تاحدی مشاهده کرد.که هنوز بیکار هستند می

 زیادشدنکرد، در روزگاران گیشته به دلیل که فرد توانا در خواندن و نوشتن را باسواد معنا می ایمعادله

نیز  رفتهرفتهباسوادان خوانداری و نوشتاری، به باسوادان دارای مدرک دانشگاهی تغییر کرد. طبیعتاً وقتی 

 کمکمن دانشگاهی افزایش پیدا کند، خورشید باسواد بودن بر اساس مدرک دانشگاهی التحصیالفارغتعداد 

غروب کرده و خورشیدی با تعریف جدید از مفهوم باسوادی طلوع خواهد نمود. تعریفی که هرچه باشد، نه 

به  ایبرگهخواهد کرد و نه داشتن باسوادی را نمایان  یمعادلهتوانایی صِرفِ خواندن و نوشتن در آن، مجهولِ 

 اتاقِ زندگی! یطاقنهنام مدرک دانشگاهی در 

 زمین کج نیست!
خود داشته باشد که از توانایی  یسینه، کسی موفق خواهد شد نشان باسوادی را بر گیردمی هاسالهرچه 

شتاب گرفته و  رفتههرفتخود با تغییرات جهان برخوردار شده باشد. تغییراتی که سرعت آن  روزرسانیبه

بین تغییرات پیرامون  ایمقایسهاحساس خواهد شد. اگر  ازپیشبیشلزوم هماهنگی افراد با آن تغییرات 

هم  ترملموسسال گیشته داشته باشیم، درک این سرعت تغییرات  11سال گیشته و  1زندگی خود در 

 هایشبکه وآمدرفتودکان دبستانی گرفته تا گیشته، از موبایل دار شدن ک هایسالشود. تغییراتی که در می

ی روند تغییرات پیش روی فرزندان و ، شتاب سنجی برای مشاهدههایماندرگوشیاجتماعی مختلف 
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 باشد.می آموزانماندانش

خود را سپری کرده باشد، آیا در آن روز  هایسالبا این اوصاف، کسی که فقط برای گرفتن مدرک دانشگاهی 

، آن فرد از زیاداحتمالبهنگ کردن خود با تغییرات سریع پیرامون خود را خواهد داشت؟ توانایی هماه

زمین نیز گله خواهد کرد و انتظار خواهد داشت که دیگران نیز چشم بر  یکرهتغییرات سریع روی 

 به وجود آمده ببندند و طبق گیشته رفتار کنند! هایپیشرفت

 زندگی فرزندتان را قوی کنید یپایه
شود ، کمتر تمایل به یادگیری چیزهای جدید دارند. می تربیشام که وقتی سن شان افراد زیادی را دیده

که کارهای قبلی را انجام دهند و تاحدامکان از یادگیری چیزهای جدید خودداری  اندمایلاین افراد  تربیش

 :ندگویمیکنند. شاید این جمله را از افراد مسن زیاد شنیده باشید که 

 

 « پسرم یا دخترم برایم انجام دهد! گویمفالن کار را می» 

 

ذهن افراد در دوران کودکی و نوجوانی،  دانیدمیکه  طورهمانطبیعی است.  تا حدودیالبته این موضوع 

آمادگی "و  "سن"برای یادگیری چیزهای جدید دارند و گویا بین  سالبزرگنسبت به افراد  تریبیشآمادگی 

معکوس وجود دارد! فرصتی که در اختیار کودکان و نوجوانان  ایرابطهدر افراد  "چیزهای جدید یادگیری

هیچ زمان دیگری احتمااًل ، ها خواهد خورد وجود داردرای یادگیری چیزهایی که در آینده به درد آنب

اند موفقیت یا تونسبت به آن، می تفاوتیبیبرایشان تکرار نخواهد شد. فرصتی که غنیمت شمردن و یا 

، باید شانزندگیبعدی  هایسالشکست فرزندان را در آینده طراحی کند. بنابراین برای موفقیت فرزندان در 

 کنیم.تر یقوها را زندگی آن یپایه

 تا تنور گرم است، نان را بچسبانید!
باشد، او  شدهنهادینه ، رفتار خوب با دیگران در ذهن اواشآموزیدانش، فردی که در دوران مثالعنوانبه

در خون اوست. و برعکس، کسی که مدلِ  اخالقیخوششده باشد، در دوران بزرگسالی، گویا  گرفتهشکل

باشد، تغییر در دوران  گرفتهشکل بداخالقیذهنی او در دوران کودکی و نوجوانی بر اساس پرخاشگری و 

 اشآموزیدانششونت و بداخالقی در دوران برایش دشوار خواهد بود؛ زیرا گیرگاهی که خ یزنبزرگسالی 

که ممکن است ولی وارد ذهن او شده است، دیگر مسدود شده و تخریب کردن این گیرگاه با این ازآنجا

 از بزرگسالی است. ترسادهتغییر در دوران کودکی و نوجوانی بسیار  کالمیکآسان نخواهد بود. در 

در زمان کودکی و  ترشانبیش، کنیممیزندگی خود مشاهده ی که در افراد مختلف پیرامون هایویژگی

که یکی ولخرج است و دیگری با مدیریت شده است. این شخصیتشانها وارد ذهن آن هایگیرگاهنوجوانی از 

به معنی آن  گاههیچاست. این  شدهنهادینه، چیزی است که در کودکی در او بخشدمیرا نظم  اشزندگیمالی 

را تغییر دهند؛ بلکه حرف اینجاست که اگر از  شانمالیبدِ  هایعادتتوانند در بزرگسالی نمی نیست که افراد
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آموزی برای نهادینه کردن ملزومات زندگی نظیر انسانیت، مهربانی، عشق، مدیریت مالی، دوران دانش

ی فرزندمان شویم، فردا مدیریت زمان، فن بیان و... غافل بمانیم و صرفاً سرگرم باال و پایین شدن نمرات درس

 نامتعارف شخصی او را تغییر داد. هایعادتتوان سختی میدیگر به

تبدیل به  تدریجبهباشد و سروقت نیز آبیاری شود،  قرارگرفتهدر خاک مناسبی  اشریشهبدون شک، نهالی که 

رد. به شما تبریک خواهد ک مندبهرهخود  هایمیوهو  هاسایهشد که صاحبانش را از  خواهدمینهال عظی

 گونهاینبه آن هستید. اگر  موقعبهخاکی مناسب برای رشد نهال خود و آبیاری  مهیاکردنگویم که در حال می

 !گرفتیدنمیهم این کتاب را در دست  گاههیچنبود، 

 

 

 به رنگ تنبیه تشویقیفصل پنجم: 
 

 اکثر رفتار نوع در را موضوع این و "است خوب تشویق" که دانندمی همه امروز دنیای در خوشبختانه

 افراد تربیش دید از پراهمیت، و ظریف اینکته که است این کنندهنگران اما. کرد مشاهده توانمی هاخانواده

 فقط که هواپیمایی مانند بلکه رساندمین هدفشان به تنهانه را انآموزدانش که موضوعی. است مانده پنهان

... رسید خواهد ناکجاآباد به و گرفته فاصله اش هدف از کیلومترها است، دهش منحرف خود مسیر از اندکی

 اگر ،حالبااین. است موردنظر ی درزمینه آموزدانش یا فرزند پیشرفت جمله یک در تشویق، نهایی هدف

 تشویق نوع به کسی ترکم بگیرد، فاصله موفقیت از آموزدانش و کند پیدا تحقق موضوع این خالف اینتیجه

 سرگرم بازیگوشی، خواندن، درس در تنبلی نظیر دیگری عوامل آن، جایبه و شودمی مشکوک خود کردن

 تشویق از اطالع عدم گاهی. گیرندمی نظر در فرزندشان موفقیت موانع عنوانبه را...  و تبلت و گوشی به شدن

 دنبال به را آن از ترنامطلوب حتی ای و تنبیه مشابه اینتیجه نادرست، تشویق از استفاده آن جایبه و صحیح

 باید دیگر عوامل کنار در نکند، پیدا تحقق هدف این اگر و است موفقیت تشویق، نهایی هدف. داشت خواهد

 دارد...! بد و خوب هم تشویق. کرد شک نیز خود تشویق نوع به

 شود، منتهی هدف هب %111 که تشویق یجاده زیباترین با آشنایی و درست مسیر در کردن حرکت برای

 و شویم آشنا نادرست تشویق با بعدی، گام در. دریابیم کنیممی زندگی آن در که را عصری ابتدا در است الزم

 که کارگیریمبه را راهبردی ،فرزندانمان و انآموزدانش تشویق هنگام تا کرده روزبه را اطالعاتمان ،درنهایت

 .بردمی واقعی فردایی به را راه

  بَد تشویق دوران آغاز ، تنبیه وراند پایان

 تحول و تغییر این واقعی، فردای در مسلماً و است تغییر حال در سالبهسال اطالعات، که زمان این در

 و خوب هم اسید که دانندمی نیز همه ولی. است الزم و خوب تشویق، که دانندمی همه بود، خواهد روزروزبه
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 استفاده آن از ناشیانه اگر ولی است خوب کنند، استفاده درست اسید از اگر که دانندمی همه)!(.  است الزم

 فراوان کبریت و چاقو مورد در را مثال این. باشد داشته دنبال به را ناپییریجبران خطرات است ممکن شود،

 .ایدشنیده

 رفتار یا وسیله آن از استفاده طرز به بستگی رفتار، یا وسیله یک بودن بد و خوب موضوع امروزه درواقع

 رفتار یک هم کردن تشویق. داد نسبت را بد یا خوب یواژه تواننمی رفتار و وسیله آن خود به لزوماً و دارد

 و مدتمیان در فرزندانمان یا و انآموزدانش به است ممکن ندهیم، انجام صحیح را رفتار این اگر و است

 .شود ردوا ناخودآگاه صورتبه زیادی هایصدمه بلندمدت

. بود رایج انآموزدانش تنبیه عمل درگیشته که داندمی باشد، کرده حس را جهان تغییر سرعت که کسی

! نادرست تشویقی اما است، داده کردن تشویق به را خود جای و شدهتعطیل هاخانواده اکثر در تنبیه امروز ولی

 شانهردوی امروز، در "نادرست تشویق" و وزامر در "تنبیه" حقیقت، در ولی است آرام ظاهر در اوضاع یعنی

 بود. خواهند نیز مشابهی نتایج دارای طبیعتاً و گیرندمی یکسانی مسیر از

 باور هاقدیمی که طورهمان! است؟ بد چیزی چه و خوب چیزی چه واقعی، فردای در که داندمی کسی چه

 هست شقایق تا سهراب، قول به پس! شود کردن تنبیه جایگزین کردن، تشویق که برسد روزی کردندنمی

 امروز،. کنیم مجهز زمان آن مناسب ابزارهای به را خود ،هرزمانی در که است ضروری و... کرد باید زندگی

 است...! امروز

 رودمیاین تشویق، راه تنبیه را 

 این نیز، اسید از دهاستفا در اما. کنند پیشرفت باید که دانندمی همه ان،آموزدانش و مادرها و پدرها امروزه

 پیشرفت شده طوری هر باید اینکه دانستن تنها پس. شود باز باید است، گرفته که چاهی که دانندمی همه را

 شد اشاره که طورهمان اما بود کافی گیشته هایسال در دانایی، نوع این! نیست کافی امروز گیرد، صورت

 آن برای را خود درواقع. کنیم هدف آن مناسب ابزارهای به مجهز را خود باید هدف، دانستن بر عالوه امروزه

 کنیم. سازیآماده هدف

 به خوشحالی با. است آورده دست به را 21 ینمره ریاضی امتحان در که بگیرید نظر در را آموزیدانش

 پسر آفرین": گویدمی او تشویق در مادر، و دهدمی نشان مادرش به را امتحانی یبرگه و رودمی خانه

 "باهوشم!

 "باهوشم! پسر آفرین": شودمی آغاز جمله یک همین از مشکل

 صورتبه نیز فرزند. است متمرکزشده خود فرزند هوش روی ناخودآگاه صورتبه مهربان، مادر این

 توانممی تریبیش هایقابلیت پس: گویدمی خود با او. باالست واقعاً اش هوش که کندمی دریافت ناخودآگاه

 از او هوش همیشه و گیردمی طریق همین به هاسال و هاماه و روزها. بروم هاآن دنبال به باید و باشم هداشت

 که رسدمی باور این به آموزدانش و شودمی واقع تشویق مورد خیرخواهی، روی از البته و مختلف افراد طرف

 مواجه کنکور یا و تیزهوشان المپیاد، انامتح نظیر فرساطاقت و سخت امتحانی با او ناگهان. است نابغه یک

 باور با او. کردهمی تازییکه هاآن در تاکنون که است امتحاناتی از باالتر بسیار سؤاالت سطح که شودمی
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... شودمی آشنا "مردود" نام به ایواژه با نتیجه، اعالم از پس و کندمی شرکت هاامتحان آن در بودن باهوش

 یبقیه از و نیستم باهوش من که است این گیردمی ناخودآگاه صورتبه بازهم آموزنشدا این که اینتیجه

 و کرده خراب اوست سر پشت که را هاییپل تمام باور این! دارم یترکم هوش سطح ،اندشدهقبول که افرادی

 زندگی در بعد هایسال در کهطوریبه. کندمی رفتار پایین نفساعتمادبه و ناامیدی با مسیر یادامه در گاهاً

 آفرین": شد آغاز جمله یک از مشکالت این تمام. گرددمی نمایان نفساعتمادبه عدم این نیز شغلی و شخصی

 "باهوشم! پسر

 قرارداد تشویق مورد را او هوش خیرخواهی روی از گرچه آموزدانش این مادر که است این مهم ینکته

 به را کردن تنبیه راهبرد مثل اینتیجه و نکرد پیدا تحقق – فرزندش موفقیت یعنی - تشویق نهایی هدف ولی

 موفقیت عدم: داشت دنبال

 کنیم تشویق ایحرفه مادرهای و پدرها مثل

 به موفق ادیسون اگر. اندبوده ایحرفه معلمان یا و مادران پدران، یافتگانتربیت ،ایحرفه هایانسان

 ؟ایدشنیده که را مادرش و ادیسون داستان. بود مادرش ایرفهح تشویق ینتیجه شد، برق المپ اختراع

 نیست احتیاجی دیگر پسرم: گویدمی او به و آیدمی خانه به ادیسون مادر روزی که است قرارازاین ماجرا

 من به اینامه در معلمت: گویدمی او به مادرش. پرسدمی را اش دلیل تعجب با ادیسون! بروی مدرسه به که

 گیشت هاسال. است باالتر مدرسه این آموزشی سطح از او علمی سطح و است نابغه شما فرزند که ستا گفته

 در که شد مواجه اینامه با ناگهان که کردمی جاجابه را قدیمی وسایل داشت روزی! شد ادیسون ادیسون، تا

 ست.ا کودن شما پسر: بود نوشته نامه آن در. بود داده مادرش به اش معلم کودکی،

 ادیسون، چرا پس. کرد تشویق را او هوش ادیسون، مادر که باشد آمدهپیش برایتان سؤال این شاید

 راهبرد ادیسون، مادر که یابیمدرمی کنیم، دقت کمی اگر!( نیست؟ بد هوش تشویق مگر) شد؟ ادیسون

 در که هستند فرادیا جهان، موفق افراد بین در امروزه. است کاربردهبه پیش هاسال در را هوش تشویق

 تنبیه را انآموزدانش یا فرزندان که است مناسب امروز آیا شما نظر به. اندشده نیز تنبیه شدتبه کودکی

 امروز و دادمی نتیجه دیروز نیز هوش تشویق ،دهدمین امروز و دادمی نتیجه تنبیه دیروز که طورهمان کنیم؟

 از آگاهی لزوم مطلب، این. کرد استفاده درست خود، مانز مخصوص راهبرد از ادیسون، مادر! دهدمین

 کنیم. واقعی فردای راهی پر، دستانی با را فرزندانمان تا شودمی یادآور ما به را مناسبی راهبردهای

 کندمی تشویق او در را دیگری چیز خود، فرزند هوش تشویق بر تأکید جایبه امروز، ایحرفه مادر و پدر

 شده تشویق "!باهوشم پسر آفرین" یجمله با که آموزیدانش همان حالت، این در! "یشرفتپ و تالش" نام به

 به که او مهربان مادر و دهدمی نشان مادرش به را امتحانی یبرگه و رودمی خانه به ریاضی امتحان از پس بود،

 یا و "!پرتالشم پسر رینآف": گویدمی او به بیست ینمره دیدن از پس است، شده مجهز ارزشمند ابزار این

 قبل به نسبت که خوبه خیلی": گویدمی است، رسیده 11 به حاال و بود 13 قبالً  آموزدانش ینمره اگر حتی

 شود.می شنیده مجهز و ایحرفه مادرهای و پدرها زبان از تنها آخر، یجمله دو این "!داشتی پیشرفت
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! متفاوت مسیری در ولی دارد را "باهوشم پسر آفرین" نادرست یجمله همان قدرت جمله دو این ببینید

 و فرزندان سفر برای را مسیر زیباترین ،ایحرفه مادران و پدران. رسید خواهد نیز متفاوت مقصدی به که

 کندمی دریافت ناخودآگاه صورتبه جمله دو آن شنیدن از پس آموزدانش. کنندمی انتخاب آموزانشاندانش

 را "خوب احساس" نام به پاداشی تا دهم نشان را تالشم باید پس. است شده واقع سینتح مورد من تالش که

 هوش افزایش از ترراحت تالش افزایش که کندمی فکر خود با آموزدانش! کنم دریافت شدن تشویق از پس

 احساسی آوردن دست به باعث ،(برسد 11 به 9 ینمره از اگر حتی) تالش افزایش با تواندمی وقتی! است

 اش نفساعتمادبه سطح. آیدمی پایین اش استرس. شد خواهد تربخشلیت او برای زندگی شود، خوب

 تشویق، نوع این از حاصل ینتیجه ،بلندمدت در تا شد خواهند باعث عوامل این یهمه و کندمی پیدا افزایش

 وقتی باشد، پایین استرس وقتی باشد، باال نفساعتمادبه وقتی. گردد هوش تشویق ینتیجه از متفاوت کامالً

 این زندگی، مراحل تمام در شود، گرفته کار به زمان هر مخصوص راهبرد ،درواقع و باشد تربخشلیت زندگی

 انآموزانمدانش و فرزندان شغلی و شخصی بزرگ هایموفقیت باعث موضوع همین و شد خواهند ظاهر عوامل

 شد. خواهد آینده در

 یآینده همان که واقعی ایآینده سویبه فرزندان کردن آماده برای ابزارها ترینضروری از یکی بنابراین

 یا آگاهانه که طورهمان. هاستآن "هوش تشویق" جایبه هاآن "پیشرفت و تالش تشویق" باشد،می سریع

 است؛ گرفته را "تنبیه" راهبرد جای "امتحان ینتیجه صرفاً و هوش تشویق" اخیر هایسال در ناخودآگاه،

 هستند. شدن جاری حال در رودخانه یک در هاآن هردوی کهاین از غافل

 چگونگی، به چرایی فکر کنیم... ازقبل فصل ششم: 
 

 !اندگیریمشتقکارگران مشغولِ 
ها دست اش را باال م، یکی از آندادمییاد  آموزانمدانشریاضی را به  هایمعادلهیک روز که داشتم درس 

با سؤال کردن  خواهدمیپرسد. من حدس زدم که احتماالً او معادله را خوب متوجه نشده است و ب سؤالیا برد ت

سؤال خود را مطرح کرد، متوجه شدم ابهامی که برای او  آموزدانشاین ابهام را برطرف کند. ولی وقتی این 

ت و چرایی یادگیری معادله سؤال عل یدربارهچگونگی حل معادله نیست؛ بلکه او  یدربارهاست،  آمدهپیش

 دارد!

به او گفتم:  درنگبیاو گفت: چرا باید معادله را یاد بگیریم؟ حل معادله در کجا به کارمان خواهد آمد؟ من 

که امسال در حال یادگیری آن هستید، آشنا شده  ایمعادله، باید با خوانیدمیخطی را  یمعادلهسال بعد که 

 باشید.

ر آن لحظه قانع شد ولی قانع شدن او در آن لحظه، این بار من را قانع نکرد! من بعد از کالس د آموزدانشآن 

 خواستم این مسیر را تا انتها برای خودم مرور کنم! من با خود گفتم:
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خطی را  یمعادلهخطی را بهتر بفهمد.  یمعادلهکه سال بعد بتواند  گیردمی معادله یادامسال  آموزدانشآن »

 هااینبعدی توانایی یادگیری تابع و حد و مشتق و انتگرال و... را داشته باشد. او  هایسالتا در  گیردمیاد نیز ی

 وقتآنکه  آموزدانش. حال اگر آن فرابگیردو... را  گانهسهتا در دانشگاه بتواند انتگرال  گیردمیرا نیز یاد 

 «را یاد بگیرم، چه پاسخی دریافت خواهد کرد...؟ گانههسدیگر دانشجو شده است، بپرسد که چرا باید انتگرال 

وجود داشته باشد که کارکنان آن در حال گرفتن مشتق و انتگرال باشند!  ایکارخانهکنم کارگاه یا فکر نمی

 هایرشتهفنی و مهندسی شوند و کسی سراغ  هایرشتهان بخواهند وارد آموزدانشی تازه با این فرض که همه

 حال است!نی و علوم تجربی و... نرود که مسلمًا امری مَعلوم انسا

 سخت است ولی چگونه ممکن؟
بهرام پور که رییس باشگاه سخنرانی و فن بیان برج میالد تهران و  محمد پیاماستاد و دوست عزیزم 

یچ ه امآموزیدانشمن در دوران »: گفتمی، دریکی از سمینارهایش هستچندین جلد کتاب نیز  ینویسنده

بود دنبال کردم، احساس  شناسیستارهرا که  امعالقهانتگرال نداشتم ولی وقتی بعدها یادگیری به  ایعالقه

 صورتبه آنگاه، الزم است انتگرال را نیز یاد بگیرم؛ شناسیستارهبرای یادگیری موضوعات مربوط به  کردم

 «جدی اقدام به یادگیری انتگرال نمودم.
از خودم بزنم، راستش یادگیری تایپ ده انگشتی برای من جیابیت خاصی نداشت! اگر بخواهم مثالی هم 

، نوشتن کتاب را نیز درنتیجهتوانم با یادگیری آن، سرعت تایپ کردن ام را افزایش دهم و ولی وقتی دیدم می

مین حاال جدی شروع کردم. بد نیست بدانید که ه صورتبهانجام دهم، یادگیری تایپ ده انگشتی را  ترسریع

 نوشتن این پاراگراف استفاده کردم!نیز از تایپ ده انگشتی برای 

یادگیری آن چیز ،  "به کار گیریم"خود  ایحرفهوقتی قرار است چیزی را در زندگی شخصی و یا 

سخت است " یجملهبودن در  پییرامکانخواهد بود. این  پییرامکاننظر از آسان یا سخت بودن اش، صرف

 ، تنها در صورتی تحقق پیدا خواهد کرد که دلیلی برای به دست آوردن آن چیز وجود داشته باشد."ولی ممکن

 چراغِ چرایی
ام برای تمام از من پرسید، سعی کرده« چراییِ یادگیری معادله»مبنی بر  سؤالیم آموزدانش کهوقتیمن از 

ن مطالب را برای مخاطبین ام روشن و ، ابتدا دالیل اصلی و واقعی یادگیری آدهممیچیزهایی که آموزش 

ان ام ارائه کنم، به میزانِ آموزدانشبه  هاآموزششفاف کنم. من وقتی بتوانم دالیلی روشن برای یادگیری 

 ترروشنها قرار است برای یادگیری مطالب درسی طی کنند، برایشان که آن ایجادهروشنی آن دالیل نیز، 

 سوی هر مقصدی است.ر، یکی از پیش شرط های الزم برای حرکت بهخواهد شد! طبیعتاً روشنایی مسی

بهتر است قبل از پرداختن به چگونگی انجام کار در مورد فرزند خود و یا حتی از سوی او، به چرایی انجام 

کافی روشن و  یاندازهبهاگر توانستیم دلیل یا دالیلی  آنگاهاز قبل بیاندیشیم.  تربیشآن کار با جدیتی 

بزرگ به فرزند خود ارائه کنیم، دیگر نگران چگونگی انجام آن کار نخواهیم بود؛ چون اگر چراغ  حالعیندر

 چرایی برای او روشن شود، او خودش با چگونگی انجام آن کار کنار خواهد آمد!
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 آخر رفِح

اول نامهدعوت  
داشهتید از رریهق کهه دوسهت  هرکسی به را الکترونیکی این کتاب آزاد هستید که ،ی گرامیشما خواننده

زنهدگی را برای ی فردا دهکدهو به سهم خود  دهید هدیه )فِلَش(حتی دستییا و ...  چاپار، جیمیل، یاهو، تلگرام

 زنهدگی، سهال بعهد از سهالیانِمثل من دوسهت نداریهد کهه  نیزمطمئنم شما  ؛زیباتر کنیدخود و فرزندان تان 

 برجای گذارید... قبر سنگاز خود فقط یک 

 شهومیم، خوشهاال باشداز اشکال  عاری تواندینم هرگز این اثر نیز مانند سایر اثرها کهییازآنجادرضمن 

 و یها تماس با مها از رریق فرم موجود در لینک را این کتاب در موردهرگونه نظر  یا و هایشنهادپاگر انتقادات، 

 ( است!  رتَساده تَماس با مارم ته فُلبَاَ)  .ن در میان بگذاریدمبا  info@maktabyar.ir آدرس ارسال ایمیل به با

 نیز مُشتاق فالوی شماست! ما رامـــ@maktabyarی اینستاگههصفاه

 http://telegram.me/maktabyar: ما )درصورت نیاز( لینک کانال تلگرام

 
               فرم تماس با مـا        صفحه درباره مـا

 

 و در پایان از شما دعوت میکنم تا حتما   در
«ای پدرومادرهمدرسه» غیرحضوریو  رایگاندوره   

:رهسپار کنیدمنتظر اوست واقعا  فردایی که  بهرا  خود فرزند وشرکت کنید   
 

 

 
                                               http://maktabyar.ir/?page_id=844  

 

ید!شاد و پیروز باش  

 
 

 محمدرضا مرادی

زندگی دانش آموزان هایمهارتدبیر ریاضیات و مدرس   

 رایگان نام ثبت
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(:  تمام شد  
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