
۵۹

 رقیه پیله ور، دبیر ریاضى، ناحیۀ 2 اردبیل

 پارســال به مدرسة شــاهد دعوت 
شــدم. کالس ها و درس هايــي که بايد 
تدريس می کردم مشــخص شــد. قبل 
از شــروع مدرســه ها، تابســتان همان 
ســال، طبق معمول، وقتی با همکاران 
در مورد مدرســه و کتاب هايی که بايد 
تدريــس می کرديــم و کالس هايی که 
بايد می رفتيم، حرف می زديم، اکثرشان 
تأکيد کردند که کالس يازدهم رياضی 
را کنســل کنم. بنا بــه گفتة همکاران، 

کالســی ضعيف و شــلوغ با رفتارهای 
نابهنجار بود که اکثــر همکاران در آن 
تجربه هاي تلخی داشــتند و اتفاق های 
متعــددي روي داده بــود کــه باعث 
درگيری بيــن معلمان و دانش آموزان و 
در نتيجه درگيری معلم با مدير شده   بود.

در حين اينکــه درگيری و اختالف و 
جزئيات رفتار دانش   آموزان را برای من 
شرح می دادند تا قانعم کنند درس هاي 
آن کالس را بر ندارم، من در ذهن خود 

مشتاق تر می شدم که حتمًا به آن  كالس 
بروم. فکــر می کردم حتمًا دانش آموزان 
آن کالس را دوســت خواهم داشــت. 
مطمئنــًا با تــک تــک دانش آموزانش 
دوســت خواهم شــد. هر کالسی قلق 
خاص خود را دارد، پس من می توانم راه  
كنار آمدن با آن ها را پيدا کنم. با وجود 
شلوغ و ضعيف بودنشان، عالوه بر اينکه 
با آن ها دوســت خواهم شد، آن ها را به 

درس رياضی عالقه مند خواهم کرد!
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اول مهر وقتي در دفتر مدرسه داشتيم 
آمادة رفتن به کالس ها می شديم، معاون 
بنا بر وظيفة خود، اطالعاتی از کالس ها 
به معلمان تازه وارد گوشزد  کرد. به من 
هم در مــورد همان کالس هشــدار و 
پيشنهاد هايی داد. گفت مواظب باشم و 
از همان جلسة اول حواسم جمع باشد، 

چون  سال قبل مشکالتی داشته اند. 
نمی دانــم چرا هرچقــدر در مورد آن 
کالس می گفتند، تأثيری بر من نداشت 
و دقيقــًا برعکــس آن در ذهنم تداعی 
می شد! مطمئن بودم همة آن ها اشتباه 
می کنند. مصمم بودم به همة کارکنان 
و همکاران نشان دهم همة دانش آموزان 
و  درس خــوان  و  مــؤدب  کالس  آن 
مشکلی  هيچ  و  هستند!  دوست داشتنی 

در آن کالس نخواهم داشت.
اول،  جلســة  شــدم.  کالس  وارد 
طبــق معمــول همة جلســاِت اول، به 
معرفی خــودم، دانش آمــوزان و کمی 
درس حسابان سپری شــد. هيچ رفتار 
غيرمعمولی از آن ها نديدم. همچنان که 
فکر می کردم، همة آن ها دوست داشتنی 
و مؤدب بودند؛ دانش آموزانی با عالقه ها 
و آرزوهای متفاوت و مصمم. با گذشت 
زمان، همچنان که مــن با آن ها راحت 
بودم، آن هــا هم با من راحت شــدند. 
به مرور زمــان اعتماد دو طرفه به وجود 
آمد. گاهی می توانســتم مطالبی غير از 
رياضــی را البه الی درس هــاي رياضی 
با آن ها در ميان بگــذارم. انتقال برخی 
واقعيت های زندگی و تجربه هاي خودم 
و گاهی حق و حقوق خودشــان و شايد 
مطالب انگيزشی برای آينده شان، باعث 
نزديکی و عالقة بيشتر من به آن ها شد؛ 
طوری که آن كالس بهترين کالس من 

در آن سال شد.
ذهــن مثبت مــن باعث شــد فقط 
دانش آمــوزان عالقه مند بــه رياضی و 
فعــال کالس را کــه هميشــه نمرات 
باالتــری را کســب می کنند دوســت 
نداشته باشــم، بلکه دانش آموزی را هم 
که بــه زور والدينش در رشــتة رياضی 
درس می خوانــد و هيــچ عالقــه ای به 

خواندن درس هاي رياضی ندارد، دوست 
بدارم؛ حتی دانش آموزی را که فقط به 
رشتة هنر فکر می کند، يا دانش آموزی 
که قصد دارد در آينده آرايشگر باشد و 
در رشــتة رياضی هيچ هدفی ندارد. يا 
حتی دانش آموزی که هيچ دفتری برای 
حسابان و هندسة خود ندارد و هميشه 
به زور و با ســليقه تمام جواب ها را در 
کتاب خود می گنجاند. دانش آموزی که 
خجالت می کشــد در حين تدريس من 
اشکاالت خود را بپرسد و هميشه ساکت 
است. دانش آموزی که ذهن رياضی قوی 
دارد، ولی به خاطر مسائل جانبی زندگی 
و شايد نداشتن انگيزة کافی، سر کالس 
حواسش نيست و مشغلة ذهنی ديگری 
دارد. همه و همة آن ها را با تمام اهداف 
متفاوتشــان دوســت دارم. امسال هم 
درس هايشــان  تدريس  خودم  تأکيد  با 
را پذيرفته ام، چون از کالسشــان لذت 

می برم و هميشــه از آن ها انرژی مثبت 
دريافت می کنم.

در عــوض اين تجربه، امســال تجربة 
متفاوتی داشــتم. سال هاســت تدريس 
رياضــی رشــتة انســانی را نمی پذيرم، 
چون در اولين ســال های تدريســم، از 
رشتة انســانی تجربه هاي تلخی داشتم. 
مثًال دانش آموزان رشتة انسانی از درس 
رياضی متنفرند و زنگ رياضی را دوست 
اســتدالل  هم  خوب  نمی توانند  ندارند. 
کنند. به ازای هر ســؤال رياضی، حتمًا 
عده ای در کالس هستند که آه مي كشند 
چه کسی رياضی را اختراع کرد! و سعی 

می کنند رياضی را حفظ کنند و...
امســال در بين كالس  هايی که به من 
داده  شد، دوازدهم انسانی را ديدم. تمام 
تالش خود را کردم که کالس را عوض 
کنم، ولی برنامة مدرســه كامًال به هم 
می ريخت. باالخــره با برخی توضيحات 
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مدير، قبول کردم امسال را تحمل کنم.
اول مهــر وقتی اولين بار داشــتم به 
کالس دوازدهم انســانی می رفتم، تمام 
تجربه هاي تلخ گذشــته در ذهنم مرور 
 شــد. کلی انرژی و افکار منفی با خودم 
بــه کالس بردم. جلســة اول به معرفی 
خودم و تدريس بخشی از درس گذشت 
کــه با جديت من همراه بود. هيچ حس 
خوبی به دانش آموزانش نداشتم. من که 
سعی می کنم زنگ رياضی زياد خشک 
نباشــد و با آب و تاب و تلفيق شوخی و 
شکلک تدريس مي کنم، حس هيچ کدام 
را نداشتم، چون افکاری که بر ذهن من 
مســلط شــده بود، می گفت اين كارها 

برای اين کالس هيچ فايده ای ندارد! 
فضــای ســنگينی در کالس حاکــم 
بــود. حتــی حــرف زدن آرام بچه ها با 
بغل دستی شان برايم غيرقابل تحمل بود! 
برخی چهره هايی کــه از رياضی متنفر 
بودند، خيلی روشن ديده می شدند. عدة 
کمی هم بی خيال بــه صندلی لم  داده 
بودند و بدون هيچ يادداشتی فقط تماشا 
مي كردند! کامًال معلوم بود به  اجبار در 
کالس نشســته اند و هيچ دل خوشی از 

رياضی و معلم رياضی ندارند.
جلســة اول به سختی گذشت. آن روز 
بسيار خسته شده بودم. آن يک جلسه 
مرا به اندازة يک روز تمام کاری خســته 
کرده بود. در ذهــن خود فکر می کردم 
چگونــه امســال را تمام  کنــم! يا بايد 
راه حلی می يافتم، يا امسال را به همين 
منــوال می گذراندم. تصميــم گرفتم تا 
جلسة بعد اين مسئله را حل کنم. تمام 
راه حل هايی را که درگذشته برای ادارة 
کالس ها بــه کار بســته بودم، از ذهنم 
گذراندم. اين مشکل من تازگی داشت! 
هيچ وقت با چنين مشکلی مواجه نبودم! 
تمام اتفاقات و جلســة اول کالس را در 
ذهن خــودم گذرانــدم. کالس ايرادی 
نداشــت. در کل دانش آمــوزان مؤدب 
و درس خوانــی به نظــر می آمدند! پس 

مشکل از کجا بود؟
بخشــی از کتاب «اثر مرکب» نوشتة 
دارن هــاردی بــه ذهنم خطــور کرد: 

«مــا ذاتــًا مخلوقاتی هســتيم که در 
جســت وجوی هدفيم. ذهن ما هميشه 
در تالش اســت تا جهــان درونی را با 
جهــان بيرونی که می بينيــم مطابقت 
دهــد. بنابراين، وقتی بــه مغز خويش 
دستوري می دهيد، مغز در جست وجوی 
چيزهايی که شــما خواهان آن هستيد، 
شــروع به ديدن آن ها می کند. درواقع 
خواهان  که  شماســت  آرزوهای  هدف، 
ديدن آن هســتيد. پس شروع به ديدن 
آن ها می کنيد. آرزوهای شــما هميشه 
در اطراف شما وجود داشته اند، اما شما 
ذهن و چشــم خود را برای ديدن آن ها 
باز نکرده ايد. اين همان شــيوه ای است 
که قانون جاذبه طبق آن عمل می کند. 
قانون جاذبه، آن طور كه به نظر می رسد، 
يک جادوی مرموز درونی نيســت، بلکه 

بسيار ساده تر و عملی تر از آن است. 
ما هــرروز با هــزاران ميليارد  محرک 
حسی، سمعی، بصری و فيزيکی روبه رو 
می شويم و فقط آن هايی را می بينيم که 
به شــمارش می آوريم و تجربه می کنيم 
و ذهن ما روی آن ها متمرکز می شــود. 
به همين دليل است كه وقتی به چيزی 
فکر می کنيم، اين طور به نظر می رســد 
که آن را به طور معجزه آسايی به زندگی 
خود وارد کرده ايم! در واقع شما هم اکنون 
چيزی را می بينيد که از قبل آنجا وجود 
داشته است. شــما واقعًا آن را به زندگی 
خويــش جذب می کنيد. آن چيز از قبل 
در دسترس شــما بوده  است و شما فقط 
افکار خود را متمرکز کرده و ذهن خود را 

برای جذب آن آماده کرده ايد!»
بــا مرور اين مطلب، کــه قبًال خوانده 
بــودم، فهميدم مشــکل دقيقــًا خود 
من هســتم. مشــکل افــکار منفی من 
بود. بی تجربگی من در ســال های اول 
تدريســم باعث اين همه افکار منفی ام 
نســبت به دانش آموزان رشــتة انسانی 
شــده بود! من بايد خــودم و ذهنم را 
اصالح می کــردم. بايد افــکار منفی را 
دور می ريختــم. همچنان کــه با افکار 
مثبت وارد کالس دوازدهم رياضی شده 
بودم، در اين کالس هم بايد مثبت فکر 

می کردم. تصميم گرفتم تا جلســة بعد 
که به کالسشــان می روم، با کلی انرژی 
و افکار مثبت وارد کالس شوم. تدريسم 
را همچنان با شوخی و مزه پرانی تلفيق 
کنم. به رياضی عالقه مندشــان کنم و 
آن قدر انگيزه در آن هــا ايجاد کنم كه 
در کنکــور، رياضی را با باالترين درصد 

بزنند!
جلسة دوم با همين افکار وارد کالس 
شدم. خودم ســبک و خوشحال بودم. 
دانش آموزان را دوســت داشتم. فضای 
ســنگين کالس کًال محــو شــده بود. 
دانش آموزان هم می توانســتند بخندند. 
خيلــی زود با هم همراه شــديم. هيچ 
چهرة متنفــر از رياضــی را نمی ديدم. 
برايم  مزه پرانی هايشــان  و  شــوخی ها 
جالب بود و کلی هم مرا می خنداند. به 
تدريج متوجه شــدم، با اينکه زنگ آخر 
به کالسشان می روم و معموًال خسته ام، 
ولــی حرف های مــزه دار و خنــده دار 
و رفتــار ســنجيدة آن ها خســتگی را 
از تنــم بــه در می کنــد. خيلی خوب 
می دانند چه وقت بايد ســاکت باشند و 
درس بخوانند و چه وقت بايد شــوخی 
و مزه پرانــی کنند. روزبــه روز آن ها را 
در  تالششان  داشــتم.  دوســت  بيشتر 
درس رياضی تحسين برانگيز بود. اولين 
امتحان که چند سؤال کنکوري هم در 
آن بود، نتيجة درخشــاني داشــت. آن 
هم کلی انرژی مثبــت و روحيه به من 
داد. دانش آموزانی که جلســة اول روی 
صندلی سرخورده و سرشان را به پشت 
صندلــی تکيه داده بودنــد، طوري که 
کم از خوابيدن نداشــت، يا آن ها كه با 
بي ميلی، بدون اينکه چيزی بنويســند، 
به صورت اجباری گوش می کردند، حاال 
گوش می دادند، يادداشت می کردند و از 
من اشکال می پرســيدند. برق چشمان 

آن ها انرژی دوچندانی به من می داد!
اآلن ســه ماه از ســال گذشته است و 
دوازدهم انســانی از بهترين كالس  های 
من اســت؛ کالســی که نظر مرا نسبت 
به رشتة انســانی عوض کرد! از تک تک 

اعضاي اين كالس متشکرم. 
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