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خوش اخاق  باحوصله،  صبور،  مثبت نگر، 
و دارای پشتکار زیاد است. به محض آنکه 
متوجه شد یکی از دوستان هم کاسی اش 
در چنــد درس از جمله ریاضی به کمک 
و همراهــی نیاز دارد، به معاون مدرســه 
پیشنهاد کرد: »من حاضرم یار و همراهش 
باشم و به او کمک کنم تا در درس پیشرفت 

کند و پابه پای کاس پیش بیاید.«
دوستش مشکات و دغدغه هایی داشت، 
اما او تنهــا دغدغه اش گره گشــایی بود. 
آن قدر در طول ســال وقت گذاشــت تا 

سرانجام ...
وقتی ایــن حرف ها را نظام اهلل جوادی، 
معاون باتجربة »دبیرستان دکتر حسابی« 
منطقة ۶ تهران با ما در میان گذاشــت، 
مصمم بــه گفت وگو با ســید فرداد 
تناوش دانش آموز پایة نهم این مدرسه 
شــدیم. او می توانســت چشــم به روی 
مشکل دوستش در درس ریاضی و چند 
درس دیگر ببندد، اما مسیری را برگزید 
که انتخاب بســیاری از شماست. پدرش 

استاد دانشگاه و مادرش داروساز است.

 نظر شــما در مورد درس ریاضی 
به طور کلی چیست و چقدر به ریاضی 

عالقه دارید؟
 بــه نظر من ریاضی علمی اســت که 
می توان با آن جهان را توصیف کرد. البته 
علم هنوز آنقدر پیشــرفت نکرده اســت 
که ما بتوانیم تمام اجسام اطرافمان را با 
ریاضیات اثبات کنیم. همچنین ریاضیات 
مادر علوم اســت و پایة ســایر علوم نیز 
هست. من به شخصه به ریاضیات عاقة 
زیــادی دارم و همیشــه از حل کــردن 

مسئله های جدید لذت می برم.

 به نظر شما ریاضی در زندگی ما 
چه نقشی و چه جایگاهی دارد؟

 به نظر مــن ریاضیات جایگاه ویژه ای 
در زندگی ما دارد. مثًا در امور روزمره یا 
در ساخت وسایل ما نیازمند محاسبات 
دقیق و انواع اندازه گیری ها هســتیم؛ از 
ســاخت کمد، کابینت و خودرو گرفته 
پیچیده ای که  تا ساخت دســتگاه های 
به برنامه نویسی رایانه ای نیاز دارند. پایة 

برنامه نویسی ریاضیات است.

 شنیده ایم که شــما به یکی از 
دوســتان هم کالســی خودتان در 
آمــوزش برخی درس هــا از جمله 
ریاضی کمک می کنید. در این مورد 
برای ما بیشتر بگویید و اینکه چطور 
شــد به آموزش دوســت خودتان 

پرداختید؟
 یکــی از دوســتانم در چند درس به 
کمک و راهنمایی نیاز داشــت. من هم 
احساس کردم در آن موضوع ها اطاعات 
الزم را دارم. بنابرایــن بــا هماهنگی و 

راهنمایی آقای جوادی، معاون مدرســه 
که خودشان مشاور خوبی برای همة ما 
هســتند، در زنگ های تفریح در کاس 
می ماندم و به دوســتم در این مباحث 
کمــک می کردم. در ایــن مدت، عاوه 
بــر تدریس و آموزش، ســعی می کردم 
دوستم را تشویق کنم که از توانایی الزم 
برخوردار اســت و می تواند همة مباحث 
را به خوبــی فــرا بگیرد و رشــد کند. 
خوش بختانه همین طور هم شد و ایشان 

در درس پیشرفت خوبی کرد.

 کســی که صمیمانه و بی دریغ 
امروز به هم کالسی اش کمک می کند 
تــا بتواند موفق باشــد، حتماً این 
خصلت را از کودکی داشته است. آیا 

در دوران دبستان هم...؟
 در دبســتان هم به هم کاسی هایم در 
درس ها کمک می کردم. مثًا در کاس 
سوم به یکی از دوستان در درس ریاضی 
کمک و او را تشویق می کردم. در کاس 
ششم هم به چند نفر از هم کاسی هایم 
زبان درس می دادم و یا یکی از دوستانم 
در مواقعــی که به مشــکلی برمی خورد، 
به مــن زنگ می زد و از مــن راهنمایی 
می خواست. من از اینکه به دیگران کمک 

کنم لذت می برم.

 هم کالسی شــما بیشتر در چه 
مباحثی به کمــک و راهنمایی نیاز 

داشت؟
 من به دوستم تا قبل از کرونا هر درسی 
را که یــاد می گرفتیــم، درس می دادم. 
ولی دوســتم در زمینة محاسبات و جبر 
ضعیف تر بــود و به تمرین فــراوان نیاز 

گفت وگو با سید فرداد تناوش، دانش آموزی در نقش معلم ریاضی

تا مرز جاودانگی
 محمدحسین دیزجی
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داشــت. هر روز با او حداقل یک مسئله 
در زمینة جبر کار می کردم و کم کم این 

تکرار و تمرین سبب پیشرفت او شد.

 روزانه یــا به طور هفتگی چقدر 
دوســتتان  آموزش  بــرای  زمان 

اختصاص می دادید؟
 روزانه تقریباً بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه را به 
درس دادن به دوستم اختصاص می دادم. 
البته یادم هســت یــک روز که امتحان 
داشــتیم، من از آقای جــوادی خواهش 
کردم که بعد از امتحان در مدرسه بمانم 
و به دوستم در درس فیزیک کمک کنم.

 به طور کلــی روی چه مباحثی 
کار  خودتان  دوســت  با  ریاضی  از 
می کردید و روش آموزشی شما برای 
اینکه دوســتتان بهتر درس را یاد 

بگیرد، چه روشی بود؟
 بیشــتر در زمینة جبــر و معادالت و 
محاســبات به او کمک می کردم. روش 
من ایــن بود که اول یــک مثال از یک 
بخش درس حل می کردم و ســپس به 
او چند مثال می دادم و در حل کردن آن 
مســائل به او کمک می کردم. بعد چند 
تمرین مــی دادم تا خودش حل کند. در 
ادامه تمرینات را بررســی می کردم و اگر 
مشکلی بود، آن را رفع می کردم. آن قدر 
بــه تمرین کردن ادامــه می دادیم تا آن 

مبحث ملکة ذهن او شود.

 اگر دوســتتان ســؤالی داشت 
که مثالً شــما نمی توانستید به آن 
چه کار  بدهید،  جواب  به درســتی 

می کردید؟
 به دبیر محترم ریاضی مراجعه می کردم 
و از ایشان کمک می خواستم. ایشان هم 
همیشــه با صبر و شــکیبایی جواب مرا 
می دادند و وقتی آن مشکل حل می شد، 
پیش دوســتم می رفتم و آن را با زبانی 

ساده تر به او یاد می دادم.

 چه مدت زمانی در بحث آموزش 
به دوســت خودتان کمک کردید و 
و  تأثیــري روی درس  این کار چه 

برخورد و رفتار دوستتان داشت؟
 کم کــم از کاس هفتــم شــروع بــه 
درس دادن بــه او کردم و این کار تا زمان 
قبل از کرونــا هم ادامه داشــت. همین 

موضوع باعث شــد که دوست من روحیه 
بگیــرد و برای پیشــرفت کردن در درس 
تاش کند. اعتمادبه نفس او هم بیشتر شد.

 همیشــه گفته اند وقتی آموزش 
می دهید، خودتان هم بهتر مبحث را 
یاد می گیرید. می خواهم بپرسم این 
آثاری  چه  دوستان  به  آموزش دادن 

برای خودتان داشت؟
 بله من هم معتقد هستم وقتی مبحثی 
را به کســی آموزش می دهیم، خودمان 
هم به خوبی آن مبحث را درك می کنیم. 
این درس دادن ها کم کم تأثیرش را روی 
من هم گذاشت. من هم توانستم مطالب 
درسی را خیلی بهتر از قبل درك کنم و 
در مورد آن ها بیشتر تفکر کنم. وقتی به 
دوستم درس می دادم، باعث می شد روی 
مطالب تمرکز بیشــتری کنــم. ما وقتی 
می خواهیم مبحثی را برای کسی توضیح 
دهیم، بایــد آن را به خوبــی یاد گرفته 
باشــیم. به همین دلیل من مطالب را با 
دقت بیشتری می خواندم و همین باعث 

می شد مطالب را بهتر درك کنم.

 اگر االن بــاز هم در طول دوران 
تحصیل با دوست و هم کالسی هایی 
روبه رو باشــید که مشکلی در فهم 
مطالب دارنــد، آیا همچنان به آنان 

کمک می کنید؟
 بله چون از کمک کردن به دوســتانم 
احساس خوبی دارم و دیدن اینکه آن ها 
پیشــرفت می کنند، برای من لذت بخش 
اســت. به نظر من یــاددادن مطلبی به 
کسی دیگر، هم برای ما سود دارد، چون 
کاری ارزشمند و انسانی انجام داده ایم و 

هم طرف مقابل به دانشــش اضافه شده 
اســت. اگر هنوز هم بتوانم به دوســتان 
و هم کاســی هایم کمک کنــم، خیلی 
خوش حال می شوم. از اینکه بتوانم فردی 
مفید باشــم و کمکی کرده باشم، لذت 

می برم.

مدرســه  مســئوالن  برخورد   
با این کار شما  به ویژه آقای جوادی 
چطور بود؟ منظــورم آموزش دادن 
به دوستتان اســت. آیا آنان شما را 
توضیح  کمی  می کردند؟  تشــویق 

بدهید.
 آقــای جــوادی همواره مرا تشــویق 
می کردند. همیشــه هم در این زمینه به 
من و دوستم کمک می کردند و امکانات 
در اختیار ما می گذاشتند؛ امکاناتی مثل 
کاس، تختــه، رایانه و ... تشــویق های 
آقای جوادی باعث شدند من این کار را 
انجام دهم. ایشــان هم بــه من و هم به 
دوستم روحیه می دادند و همیشه پیگیر 
این موضوع بودند که چقدر دوســت من 

پیشرفت کرده است.

بفرمایید  پایانی  سؤال  به عنوان   
کجا  را  دوســتتان  با  همکاری  این 
انجام می دادید: منزل خودش، منزل 
خودتان، یا محیط مدرسه؟ همچنین 
اگر دوستتان بعد از آموزش شما باز 
هم ســؤال هایی داشت و مطلب را 
به درستی متوجه نشده بود، رفتار و 

عکس العمل شما چگونه بود؟
 ایــن کار در محیــط مدرســه و بــا 
هماهنگی آقای جوادی انجام می شد. اگر 
دوستم ســؤاالتی داشت، سعی می کردم 
جواب او را بدهم. اگر هم نمی توانســتم، 
او را به دبیــر ریاضی ارجاع می دادم و یا 
خودم در مورد آن سؤال تحقیق می کردم 
و ســپس جواب او را می دادم. همیشــه 
ســعی می کردم با صبر و آرامش جواب 
او را بدهم. در ضمن، ســؤال کردن او مرا 
خوش حال می کــرد، زیرا نشــان از آن 
داشت که ذهن او درگیر آن مطلب است 
و در مورد آن فکر می کند. همیشه مطلب 
را آن قدر تکرار می کردم تا آن مبحث را 

یاد بگیرد و دیگر دچار مشکل نشود.

موفقیت  و  برایتان ســربلندی   
روزافزون آرزو داریم.
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