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حنــانالحروب،برندةجايزةجهانیمعلــمبرتر،دراردوگاه
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شدند.اينبودكهاوتصميمگرفتواردآموزشدورةدبستانشود
وآنچهرابرایمعالجةفرزندانشازمتخصصانومطالعاتشآموخته
است،بهروشنويندراختياردانشآموزانيبگذاردکههرروزدر
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مناطقجنگیباآنروبهروهســتند،محيــطکالسهایدرس
ناراحتکنندهوعصبیاست.حنانبادوشعار»نهبهخشونت«و
»مابازیمیکنيمويادمیگيريم«روشخاصیرابرایپرورشو
گسترشاعتماد،احترام،صميميتورابطةخوببينشاگردان
وخودشايجادکردهاســت.اودانشآموزانشرابهکارگروهی
تشويقميكند،بهنيازهایفردیآنانتوجهداردورفتارخوبرا
تقويتمیکند.آنچهدرادامهميخوانيدگفتوگوياختصاصي

مجلهرشدمدرسهفرداباخانمحنانالحروباست.

بهعنوانمعلم،صلحراچگونهتعريفمیکنيد؟
ما در فلســطین در شــرايط بسیار ســختی زندگی 
 می کنیم. و کشــاکش و ســتیزه در جامعه واقعًا بر روند 
آموزشــی کاس اثــر دارد. بنابراين، رســالت آموزش و 
پرورش ما بسیار پیچیده شده است. ما هر روز می توانیم 

درد و رنج را در چشــمان دانش آموزانمــان ببینیم. اين درد و 
رنج وارد کاس می شود و به سر خوردگی منجر می گردد. فضای 
کاس هاي ما مانند ساير کاس های درس در ديگر نقاط جهان 
عادی نیست. آموزش و پرورش در تربیت كودكان نقش کلیدی 
دارد و معلم بايد مانند يک هنرمند محیطی را بسازد که کودک 
و قوة تخیلش از ستیزه و کشمکش آزاد باشد و به کودک کمک 
کند تا روياهايش را به شكلي زيبا و دوست داشتنی شکل دهد. 
ما می خواهیم کودکانمان مانند ساير کودکان جهان در عشق و 

صلح زندگی کنند. 

نيازهایفردیدانشآموزانتانچيست؟
من معلــم دانش آموزان با نیازهای خــاص بوده ام؛ مانند    
دانش آموزانی که اوتیســم داشــتند. اما به طــور کلی، در اينجا 
فلســطین ـ در مدرســه های دولتی، دانش آموزان از ضربه های 
روحی يــا درگیری هايی که در زندگی روزمرة خود شــاهد آن 
هســتند، آســیب ديده اند. از اولین روزی که براي تدريس وارد 
کاس شــدم، سعی کردم مانند مشاوری اجتماعی عمل کنم و 
الزمة نقش ياد شده،  اين است كه برای اين دسته از دانش آموزان 
هم معلم و هم ولی باشــم. دانش آموزان رشد می کنند و بعد به 
مدرســه مي آيند. بنابراين، شخصیتشان در محیطی که در آن 
متولد شــده و روزهای آغازين زندگی شــان را سپری کرده اند، 
شــکل گرفته است. اثر درگیری های اطرافشــان لزومًا فیزيکی 
نیست. من يادگرفتم که شخصیت، روان و رفتار آن ها به اشکال 

روايت حنان الحروب، معلم فلسطینی از كاس درسش
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مختلفی تحت تأثیر قرار می گیرد. در مدرسه، اين رفتارها خود 
را در قالب بیش فعالي، پرخاشگری و عدم پذيرش ديگران نشان 
مي دهد. پس، مجبوريد قبــل از اينکه آموزش مؤثر به مفهوم 
متداول را انجام دهید، آثــار زخم و ضربه های روحی را خنثی  

کنید. 
اين چیزی اســت که من وقتی فرزندانم شاهد تیراندازی به 
يکی از اعضای خانواده بودند و دچار آســیب روانی شدند، آن 
را مســتقیمًا تجربه کردم. فرزندانم به يکباره اعتماد به نفسشان 
را از دســت دادند، بسیار گوشه گیر شــدند و از مدرسه رفتن 
به شدت می ترســیدند؛ درحالیکه ما مشاور حرفه ای، متخصص 
روان پزشــک و دکتر داشتیم، متوجه شــديم كه معلمان اين 
کشــور برای کمک به بچه ها جهت درک اين آسیب ها و مقابله 
با آن ها در مدرســه  ـ که زمان زيــادی را در آنجا می گذرانند 
ـ تعلیــم نديده اند. بنابراين، مــن در ابتدا چاره ای جز اينکه در 

خانه به کودکانــم درس دهم و از آن ها مراقبت 
کنم، نداشتم. من هر راهنما و نظر کارشناسانه ای 
را که می توانستم در کتابخانه و جای ديگر پیدا 
کنم، جست وجو کردم و خواندم. سپس، هرآنچه 
را آموخته بــودم به عنــوان روش جديد به کار 
بســتم و به اين ترتیب، ما پیشرفت کرديم. من 
با اســتفاده از بازی و محیط امن خانه فرزندانم 
را ترغیب کردم كه ترس هايشان را كنار بگذارند 
اما اين فرايند، تدريجی و زمان بر بود. ســرانجام 
آن ها اعتماد به نفسشان را بازيافتند و به مدرسه 
برگشتند و از نظر علمی و دانشگاهی خوب عمل 

کردند. 
نبودن چنین پشتیبانی برای بسیاری از کودکان آسیب ديده 
در مدرســه های دولتی ما، برای من انگیزه اي بود كه به بخش 
آمــوزش بروم و اين شــیوه را در کاس درس اعمال و امتحان 

کنم و اين ايده را در ديگر دانش آموزان بسط و پرورش دهم. 
من روش عدم خشــونت را به عنوان آرمان و هدفی برای همة 
کارهايی که در مدرســه انجام می دهیــم، پذيرفتم و اين عدم 
خشونت زيربنای همه چیز است. من از شعار »نه به خشونت« 
استفاده می کنم و آن را اغلب بدون اينکه دانش آموزانم آشکارا 
متوجه شــوند، به آن ها منتقل می کنم. همچنین، با تأکید بر 
اهمیــت بازی در اين فرايند، شــعار»ما بــازی می کنیم و ياد 
می گیريم« هم زمان با »نه به خشونت« به کار گرفته می شود. 

لطفــًاازبازیهايیکهطراحیکردهايدوباعثباال
رفتناعتمادبهنفسدانشآموزانمیشودوبهاجتماعی

شدنآنهاکمکمیکندموردیرامعرفيکنيد.
فرآيندی وجود دارد که شامل ساختن رابطه بر پاية محبت 
و اعتماد و از طريق صداقت و احترام است. من براساس نیازهای 
خاص دانش آموزان درس هايــی را طراحي كردم که گفت وگو 

کــردن را پرورش می دهند. ســپس، 
همچنــان که پیش می رويــم، هرگونه 

مشکات رفتاری آموخته شده را تصحیح 
می کنیم، رفتار اشــتباه را پــس می زنیم و 

رفتار خوب را تقويــت می کنیم. همچنین از 
»ما بازی می کنیم و ياد می گیريم« برای تخلیة 

انرژی بیش از حد دانش آموزان استفاده می کنیم 
و براســاس شخصیتشان، به آن ها نقش می دهیم. 

بنابرايــن، در بازی ها می توانند به جای معلم، مدير، 
روزنامه نــگار، مهندس، دکتر، نقاش و خواننده ايفای 

نقش کنند. 
مــا گروهی کار می کنیم و در گروه ها به دانش آموزان 

نقش  پیشرو و راهبر می دهیم و حتمًا نقش ها را چرخشی 
می کنیــم؛ بنابراين آن ها عاوه بر پیشــرو بــودن، ياد 

می گیرندکه از يکديگر حمايت و پشتیبانی 
کنند. کمــی کــه دانش آمــوزان بزرگ تر 
می شوند، به آن ها آموزش می دهیم تا با وارد 

شــدن به پروژه هايی مانند ايستگاه راديويی 
مدرسه بر کمرويی غلبه کنند. ابتدا پروژه ها را 
به طور گروهي اجرا می کنند و سپس به شكل 
انفرادی به اجرا ی نقش خود مي پردازند يا شعر، 
سخنرانی و خطابه می خوانند. ما آن ها را بیرون 
می بريم تا از انجمن محلی شوراها و شهرداری ها 
بازديد  کنند. با گذشت زمان، همة اين فعالیت ها 
به آن ها کمک می کند تا اعتماد به نفسشان را به 
دست آورند و روابط اجتماعی شان را رشد دهند. 

چگونهدانشآموزانبابازیکردنبهخشــونتنه
میگويند؟

مــن با قطعات لگــوي دور انداختني خواهــرم بازی ها و 
مســابقاتی را طراحی کرده ام و وســايل کمک آموزشی برای 
يادگیری  جمع و تفريق را از مواد اولیه فنجان های پاستیکی، 
بشــقاب و گیرة رخت ســاخته ام. از رنگ های رنگین کمان در 
مســابقات اســتفاده کرده ام. و با طناب هــای رخت قديمي، 
عروســک خیمه شب بازی ســاخته ام. همین طور، به کمک 
چمن مصنوعی باغچه ای در کاســم آماده کرده ام. واقعًا تنها 
عامل محدود کننده ، قوة تخیل شماســت.  مشغول بودن به 
بازی ها و مســابقات، يادگیری را برای دانش آموزان مفرح تر، 

زنده تر و به يادماندتی تر می کند. 
مــن به دانش آموزان پنج تا ده ســاله همة دروس به جز 
انگلیســی را آموزش می دهم. ما برای آمــوزش اخاق و 
رفتار با دانش آموزان بــازی می کنیم. هر بازی، قانون ها و 
راهنماهای خــاص خودش را دارد و هر دانش آموز بايد با 
آن ها آشــنا باشد تا بتواند بخشی از بازی شود. کاری که 

منروشعدم
خشونترا

بهعنوانآرمان
وهدفیبرای

همةکارهايیکه
درمدرسهانجام
میدهيم،پذيرفتم

واينعدم
خشونتزيربنای
همهچيزاست
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من انجام می دهم اين است که چیزها را 
ساده می کنم و »نه به خشونت« را با بازی 
کردن و يادگیری ترويج می کنم. يادگیری 
اغلب درس ها برای کودکان در قالب داستان 
و يا بازی بسیار ساده تر است تا  درک و جذب 
کردن رشته ای از اعداد و ارقام از طريق نشستن 
و خواندن. من به جای نمره و ســتاره و برچسب، 

تقويت مثبــت با انتخاب دانش آموز 
را ساخته ام. 

»ما بازی می کنیم و ياد می گیريم« 
روشــی اســت که به اصاح الگوهای 
رفتاری منفی کــودکان کمک می کند. 
و آن هــا را به داشــتن انگیزة قوی جهت 
می کند.  تشــويق  تحصیلــی  پیشــرفت 
به عنوان يک رويکرد، خودخواهی و غرور را 
در رفتار دانش آمــوزان کاهش می دهد و به 
جای آن روح همکاری و پیشــرو بودن را در 
آن ها نهادينه می کند. »مــا بازی می کنیم و 
ياد می گیريم« کودکان را با دموکراســی آشنا 

می کنــد؛ چرا که دانش آموزان ياد می گیرند نظرات يکديگر را 
بپذيرند و با هم همکاری کنند. 

باتوجهبهمحدويتزمانکهمعلمانبسياریباآن
روبهروهستند،شماچگونهزمانیرابرایبازیکردنو
ياتوجهبهنيازهایفردیدانشآموزانفراهمکردهايد؟
بايد هم کارگروهی و هم کار انفرادی انجام دهید. من کارم 

را با ايجاد تغییرات مناســب در برنامة درسی شروع کردم. اين 
تغییرات متوازن با نقاط قوت دانش آموزانم و شخصیت منحصر 
به فرد آنهاست. در آغاز از شیوه های فردی سازی با هر دانش آموز 
اســتفاده کردم. به هر دانش آموز زمان فردی شــده دادم و هر 

درس  را براساس نیازهای هر دانش آموز تهیه کردم. 
در نظر داشته باشید که بعضی مراحل با هم تداخل دارند؛ مثًا 
بعضی از دانش آموزان سريع پاسخ  مي دهند. در نتیجه، هم زمان 
که با اســتفاده از مراحل قبــل براي خود طراوت 
ذهنی ايجــاد مي كنند، به مرحلــه بعد می روند. 
همچنین، به واســطة کارگروهی در فعالیت های 
کاســی رابطــة خــوب و  حس همــکاری بین 
دانش آموزان ايجاد مي شود. گزينش دانش آموزان 
براساس بازدهي آنان در پاسخ دادن به سؤاالت و 
فعاالنه عمل کردن است. با تکرار و چرخشی کردن 
نقش پیشــروها، دانش آموزان يــاد می گیرند که 
ديگران را بپذيرند، همديگر را قضاوت نکنند و به 
يکديگر احترام بگذارند. بعضی از آن ها در خواندن 
و انشــا نوشــتن بهترند و بعضی هم در خواندن و 
نقاشــی خوب عمــل می کنند. دانش آمــوزان با 
درگیرشدن در اين فعالیت ها ممکن است به پاسخ های صحیح 
برســند، و در اين راه اين باور در آن ها ريشه می دواند که گفت 
و گــو كردن و گوش دادن به نظــرات ديگران قطعًا می تواند به 

نتیجه ای بهتر بینجامد تا اينكه خودرأی باشند. 

يکیازراههایشــمابرایپرورششيوهتانپاداش
دادنبهرفتارخوباست.فکرنمیکنيددانشآموزان

»مابازیمیکنيم
ويادمیگيريم«
کودکانرابا

دموکراسیآشنا
میکند؛چراکه
دانشآموزانياد
میگيرندنظرات

يکديگررابپذيرند
وباهمهمکاری

کنند
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ممکناســتفقطبرایدريافتپاداشونهبهخاطر
درســتبودنرفتارخوب،کردارومنشخوبیداشته

باشند؟
مــن از محیــط اطرافم الهام می گیــرم. در کاس »کنج 
خوانــدن« ســاخته ام و صندلی برای نشســتن دانش آموزان 
گذاشــته ام. کنــج خواندن نوعــی پاداش اســت و زمانی که 
دانش آموزی کارش را تمــام می کند، به او آزادی می دهم که 
پاداش را انتخاب کند همیشــه وقتــي که آن ها کنج خواندن 
را انتخــاب می کننــد. تحت تاثیر قــرار می گیــرم. زمانی که 
اعتمادبه نفس خواندن در آن ها رشــد کند، آن ها از داستان و 
خواندن داستان لذت می برند و اين انتخاب آن هاست و آن را 

فقط برای دريافت پاداش عمل خاصی انجام نمی دهند. 
براي مثال، روش های »ما بازی می کنیم و ياد می گیريم« و 
»نه به خشونت« تغییرات رفتاری ايجاد می کنند. دانش آموزان 
با اتحاد و درگیرشــدن در گروه ها برای انجام دادن فعالیت ها، 
وادار می شوند رفتارهای ناپسندشان را کنار بگذارند. گروه هر 
دانش آموزی را کــه خودخواهانه رهبری را برعهده بگیرد و يا 
در زمان انجام فعالیت عامل بی نظمی شــود، کنار می گذارد. 
دانش آموزان بدون احساس شرم برای پیروزی در مسابقه ای، 

اشــتباهات يکديگــر را اصــاح می کنند و در 
کاس، بــرای فعالیت هــای بعــدی به صورت 
گروهی، کارهای انجام شده را بازبینی می کنند. 
هم کاســی ها اعضای گروه  را که باعث باختن 
شده اند، بررســی می کنند تا برای فعالیت های 
بعدی نیــروی دقیق و درســتی ارائــه کنند. 
بازنده شــدن بايد مربوط به رفتاری از اعضای 
گروه باشــد، ســپس آن دانش آموز به تدريج 
شــروع به تغییر آن جنبــه از رفتارش می کند. 

توانمندسازی يک فرايند جمعی است. 
افرادی که در کاس من شرکت کرده اند متوجه میزان زيادی 
از توازن و گفت وگو شــده اند. براي مثــال، دانش آموزان بدون 
آموزش دوباره، می دانند که کجا بايد نوبتشان را بگیرند. بسیاری 
از من می پرسند دانش آموزانت چگونه اين کار را انجام می دهند. 
پاسخ من اين است که به منظور ارائة محتوا و رهايی از احساس 
تلخ شکســت، فعالیتی را براســاس وضعیت کنونی دانش آموز 
طراحی کنید. به آن ها کمک کنید تا باور کنند توانمند هستند. 
من ابتدا به دانش آموزانم اعتماد می کنم و در چشمانشان فردی 
پیشرو هستم. برای مثال، وقتی از آن ها می خواهم که در گفت  
و گويی مؤدب باشند، خودم هیچ گاه حرفشان را قطع نمی کنم و 
به آن ها گوش می کنم. اين روند با مثال و تکرار برای همه قابل 
فهم است. من توانسته ام رفتار دانش آموزان را تغییر دهم. آن ها 
از کاری که انجام می دهند لذت می برند و حاال با روند يادگیری 
يک دســت شده اند. اين شــیوه يک راه حل موقت نیست بلکه 

فرايندي طوالنی است. 

صلحوخشــونتبراســاس
تجربةشخصیمعانیمتفاوتیدارد.

آموزش را ديگــر معلمان زمانيکه
میدهيدچگونهبهيکمعنیمشترک

میرسيد؟
شیوة من در کاس نتیجة مثبتی در حذف 

تعرض و خشونت داشته است. اين نتیجه در ساير 
کاس ها و خانوادة کــودکان تأثیرات چندجانبه 

گذاشته است. تغییرات فراگیری که روش من برای 
آموزش و پرورش به ارمغان آورده است، تا حد زيادی 

به برتری دانش آموزان کمک مي كند. مدير مدرســة 
من زود متوجه شــد که کاس من تنها کاس ساکت 

و  منظم مدرسه اســت. بنابراين، آن ها به چیزهايی که 
می گفتم گــوش می کردند. معلمان به بازديد کاس من 

می آمدند و در کاس حضــور پیدا می کردند تا روش مرا 
ببینند. در آغاز، برخی شک و ترديد داشتند اما من شواهد 

اثربخشی اين روش را نشان دادم. کاس مانند صحنة تئاتر 
بود؛ من ادعايــم را ثابت کردم و دانش آموزانم معیاری برای 

سنجش موفقیت من بودند. 
اينترنت بــرای جمــع آوری اطاعات جهت 
غنی تر کردن روشم به من کمک کرد. من اولین 
معلمی بودم که ادغام تست در فرآيند يادگیری 
شناخت نقاط قوت و ضعف دانش آموزانم را تعلیم 
داده ام. کم کم، معلمان ديگر نیز اين شیوه را آغاز 
کردند. من قبًا در جلسه ای در سطح وزارت خانه 
دربارة روشــم صحبت مختصری داشتم و حساب 
کاربری فیس بوک ســاختم تا با ساير معلمان در 
فلسطین و ســاير نقاط جهان در ارتباط باشم. در 
سال 2012 ـ 2011 کتابی دربارة آموزش نوشتم 
که متأسفانه به خاطر کمبود منابع مالي هرگز چاپ نشد. هرچند 
تاجايی که می توانم در جلسات معلمان، برنامه های آموزش ضمن 
خدمت، و گردهمايي هاي  وزارتی از اين کتاب اســتفاده  و برای 

آن تبلیغ می کنم. 
 معلمــان قبل از آموزش تغییر مثبت رفتاري به دانش آموزان  
بايد رفتار خود را تغییر دهند تا الگوی بچه ها باشــند. ما برای 
مؤثر بودن بايد مانند يک الگو در مدرسه ها، گروه های آموزشی 
و کشورها عمل کنیم. من خوشحالم که می توانم تجاربم را با 
معلمانی که فکر می کنند اين روش به آن ها در کاس هايشان 
کمــک می کند، در میان بگذارم اما واضح اســت که هر يک 
از ما بايد بخشــی را که به موقعیت خــود و دانش آموزانش 
مرتبط است اعمال کند. به عنوان مهم ترين عامل ،كاری که 
من انجام می دهم اين است که آموزش را براساس نیازهای 

فردی دانش آموزانم شخصی و فردی می کنم. 

درکالس»کنج
خواندن«ساختهام

وصندلی
براینشستن
دانشآموزان

گذاشتهام.کنج
خواندننوعی
پاداشاست

41  رشد مدرسة فردا | دورۀ سیزدهم |  شمارۀ 5 |  بهمن 1395 |


