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 97 سال بیگی بهمن جایزه برنده و محروم مناطق معلم مرادی علی آقای

 ترویج راستای در بیگی بهمن هایتالش پاسبه که است علم ترویج جشنواره جوایز از یکی بیگی، بهمن جایزه

 ترویج جشنواره در دلیل همین به است. شده گذارینام کشور، دوردست مناطق مردم ساکنان و عشایر بین علم

 تجلیل بیگی بهمن جایزه عنوان تحت دورافتاده مناطق در علم مروجان و محروم مناطق معلمان از نیز امسال علم

 مرادی علی نشستیم. گفتگو به وی با دلیل همین به است. جایزه این برگزیدگان از یکی مرادی علی آمد. عمل به

 گفت: علم ترویج درزمینه خود هایفعالیت و سوابق درباره

 وپرورشآموزش مؤسسان از یکی بیگی بهمن و ست گییب منبه جایزه بدهند من به خواهندمی که جایزه این

 مناطق عشایر وپرورشآموزش در آن بیشتر که کاردارم سابقه عشایر وپرورشآموزش در سال ۷ من .است عشایر

 دور خود خانواده از مدت این در من و است دشوار بسیار کاری عشایری مدارس در تدریس .است بوده محروم

 خدمتم محل و هستم فردوس شهرستان اهل خودم من و دننکمی زندگی جنوبی خراسان در من خانواده .بودم

 خراسان در کوچکی ستانشهر یک سربیشه د.دار فاصله زادگاهم با کیلومتر ۴۰۰ درواقع که است سربیشه شهرستان

 .دارد قرار افغانستان کشور با مرز در که است جنوبی

 با ؛رفتم نجاآ به من که اول هایسال .کارکردم محروم و یعشایر مناطق در بیشتر بودم معلم من که مدتی این در

 اختالف سربیشه، و فردوس بودن استانی هم باوجود که بودم حقیقت این شاهد متأسفانه .شدم شوکه منطقه دیدن

 محسوب مرزی و محروم ،تأسیس تازه استان یک جنوبی خراسان استان است. زیاد بسیار منطقه دو این بین

 .شودمی

 ،امشدهاستخدام که ۹۱ سال از نم گفت: محروم مناطق کودکان آموزش در خود تجربیات با رابطه در مرادی علی

 شهرستان تا کیلومتر ۱۷ و هبود نزدیک سربیشه به تقریباً آبادهمت روستای .رفتم آبادهمت مومحر روستای به اول
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 این یعنی ؛است زیاد بسیار آن در سالیخشک و بوده محروم عشایر مناطق از منطقه این رد.دا فاصله سربیشه

 این ترینمهم از یکی دادم. انجام اینجا در زیادی کارهای من و است محروم نیز درخت داشتن از حتی روستا

 خانواده برای هاییرده منطقه، در عمومی آگاهی افزایش برای بنده ،بود روستایی هایخانواده آموزش ،هاکار

 .بود بهداشتی و ایمنی مسائل آموزش ،هاکالس این در شدهمطرح موضوعات ترینمهم .کردم برگزار انآموزدانش

 کارگاه چند ارائه با زندگی هایروش آموزش نیز گرفت صورت مدت این طی که یهایفعالیت دیگر ازجمله

 بود. آموزشی

 ازلحاظ منطقه این ساکنین .مبود کیماخون منطقه در نیز سال یک محروم، مناطق در فعالیتم هایسال طی

 .کنیم ارائه برایشان هاییرده گرفتیم تصمیم دلیل همین به .دبودن عیفض خیلی ،نفساعتمادبه و زندگی هایمهارت

 حدود ماخونیک، عشایری مدرسه در .بود منطقه این در کتابخانه افتتاح دادیم انجام که ریدیگ ایهکار از یکی

 اندازیراه آنجا در کتابخانه یک کودکان فرهنگی توسعه کانون همکاری با ما که کردمی تحصیل آموزدانش ۱۲۰

 خودمان ما ابتدا در .بود تأثیرگذار خیلی هاآن خانواده و انآموزدانش فرهنگی سطح افزایش در کتابخانه این یم.کرد

 دادیم ربط کتابخانه به را هایمانمراسم همه ما بگذارد. تأثیری چنین تواندب کتابخانه یک که کردیمنمی باور

 .رفتیممی کتابخانه داخل به داشتیم جشنی یا مراسم هر و شدند مندعالقه کتاب به هابچه کهطوریبه

 افزود: خود توضیحات ادامه در محروم و عشایری مناطق باتجربه معلم این

 یا آوردندنمی خوراکی خود همراه یا هاآن بیشتر د.بودن ضعیف خیلی اقتصادی ازلحاظ عشایر مدرسه یهابچه 

 که هاییبرنامه از دیگر یکی .خوردندمی تفریح زنگ را آن که بود خشک نان تکهیک بود همراهشان چیزی اگر

 مدرسه در را غذا و خوراکی پخش ما حقیقت در .بود مدرسه در صبحانه و تغذیه ارائه کردیم، اجرا منطقه این در
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 توسعه کانون همکاری با برنامه این هزینه که دادیم؛می صبحانه آموزدانش ۱۲۰ به هرروز ما یم.کرد اندازیراه

 .شدمی تأمین کودکان فرهنگی

 ،شدمی داده هابچه به که یهایغذا .شدمی ارائه هم میوه ،شدمی هابچه میان در که ایصبحانه طرح بر عالوه

 همه خودم همین برای نداشت مستخدم مدرسه کهچون بود خودم عهده بر غذاها آن پخت و ندبود گرم ذاهایغ

 .دادممی انجام خودم را کارها

بچه با بتوانند روزی کردندنمی فکر و بودند برخوردار پایینی خیلی نفساعتمادبه از هابچه ماخونیک منطقه در

 باال را هابچه سطح زندگی هایمهارت کارگاه مثل مختلف هایکارگاه اندازیراه با ما و کنند رقابت بیشهسر های

 از یکی .کردیم شرکت مختلف هایجشنواره در ،دیگر هایمعلم همکاری با ،هافعالیت این با زمانهم بردیم.

 بود. خوارزمی نوجوان جشنواره ،آوردیم رتبههم شهرستان سطح تا حتی و کردیم شرکت آن در که هاییجشنواره

 .کردند معرفی گرد ریز بدون گچ عنوانبه را آن و نداشت گرد ریز که ساختند گچی هابچه این جشنواره آن در

 مشکالت از یکی کرد: عنوان محروم مناطق در علم ترویج در رو پیش هایچالش ترینمهم با رابطه در مرادی علی

 ازلحاظ منطقه این مردم .است اقتصادی مشکل ناهم ،ایجادشده اخیر هایسالیخشک اثر در که مناطق این

 و ددار یادگیری در سزایی به تأثیر تغذیه درواقع .ندارند خوبی تغذیه انآموزدانش .هستند ضعیف خیلی اقتصادی

 مدرسه به بعد و ندبخور یمختصر صبحانه که ندندار مالی استطاعت قدرآن و هستند محروم نعمت این از هاآن

 بیایند.

 تحصیل به مناطق این مردم از برخی نمونه برای .زندمی دامن مشکالت این به نیز فرهنگی مسائل بعضی

 کمک دامداری و کشاورزی کار در پدرشان به باید خواندن درس بر عالوه هابچه و هنددمین اهمیت فرزندانشان

 از یکی شوند. قائل ارزش تحصیل برای و دانسته را علم ارزش مردم این که کنیم تالش نوعیبه باید ما .کنند
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 مستقیم تماس درواقع .باشیم الگو خودمان که است این کرد استفاده سازیفرهنگ برای شودمی که هاییراه بهترین

 باشد. مؤثر سازیفرهنگ این در تواندمی دانش مروجان و معلمین الگوسازی طریق از

 آورندمی دست به معلمان طریق از را تأثیرگذاری بیشترین محروم مناطق انآموزدانش که امدریافته تجربه اساس بر

 اگر شما درواقع .گذرانندمی هامعلم با را زمان بیشترین هاآن .هستند معلمان انآموزدانش این الگوی چراکه

 در و باشید مؤثر هاآن زندگی در توانیدمی و دهندمی قرار خودشان الگوی شمارا هاآن باشید خوبی هایمعلم

 .داشت نخواهند مشکلی و باشید داشته نقش هاآن هایموفقیت

 و خانواده متخصصین تربیت، و تعلیم متخصصین از مناطق این مردم عمومی فرهنگ ارتقای برای توانیممی ما

 متخصصین این از استفاده .دهیم ارائه خانواده یهاکالس عنوانبه ییهاکالس و کنیم استفاده خانواده مشاورین

 تواننمی روز دو یا روز یک در که است کاری فرهنگی کار که داشت نظر در باید و بود نخواهد تأثیربی مطمئناً

 مورد در ؛زنممی مثال یک کنید درک بهتر را منطقه شرایط کهاین برای .است درازمدت کاری و داد انجام را آن

 منطقه این در .میبگیر راننده یک منطقه بهداشت برای خواستیممی هم پیش سال چند که بگویم خونیکما فرهنگ

 کرد. استخدام منطقه بهداشت راننده عنوانبه را او بتوان که نبود دیپلمه نفر یک

 در موفقیت به دستیابی برای» افزود: خود توضیحات خاتمه در جاری سال بیگی بهمن جایزه برنده مرادی علی

 از تا بگیرد صورت هاخانواده در ایپایه شکل به و هاخانواده در سازیفرهنگ باید محروم، مناطق در علم اشاعه

 «شود. دیده نیز هابچه در آن تأثیرگذاری و دنبگیر قرار سازیفرهنگ مورد نیز هابچه ،هاخانواده طریق

 محمدحسینی احسان گفتگو:


