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مناسب برای پایه سوم تا هفتم

نویسنده: 
اجتماعــی  مطالعــات  معلــم  حاج  جعفــر،  ســبا 

دبســتان

قطعــا خاطــره و تاریــخ باهــم تفــاوت دارنــد. امــا یکــی از 
ــت  ــته کردن اهمی ــرای برجس ــتن ب ــدم برداش ــای ق راه ه
تاریــخ، گذشــتن از خــال خاطــرات، تجربیــات شــخصی 
و جمعــی و مســتندکردن آن هاســت. بــه خصــوص بــرای 
ــخ  ــوم تاری ــا مفه ــد ب ــی می خواهن ــه تازگ ــه ب ــی ک کودکان
ــت  ــرا دس ــه چ ــت ک ــن اس ــم ای ــوال مه ــوند. س ــنا ش آش
ــران  ــود و دیگ ــات خ ــتن تجربی ــازی و نوش ــه مستندس ب
می زنیــم. چگونــه بایــد فهمیــد کــه ســهم هــر اتفــاق در 

خاطــرات مــا چقــدر اســت؟
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حوزه دریس:
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مقدمه: 
پیــش از اینکــه وارد چگونگــی انجــام فعالیت  هــای ایــن 
ــه  ــورد اینک ــی در م ــت کم ــر اس ــویم، بهت ــرح درس ش ط
ــم.  ــت کنی ــت صحب ــم اس ــگاری مه ــرا تاریخ  ن ــا چ اساس
ــم  ــنا می کنی ــوم آش ــن مفه ــا ای ــودکان را ب ــرا ک ــه چ اینک
ایــن  بــا  نیــز آن هــا  بــدون تــاش مــا  )البتــه حتــی 
مفاهیــم مواجــه می شــوند  و تجربه شــان می کننــد(.

ــگ  ــخ و فرهن ــه، تاری ــان، جامع ــناخت انس ــرای ش ــا ب م
نیــاز بــه شــناخت خاطــره داریــم. قطعــا خاطــره و 
ــدم  ــای ق ــی از راه ه ــا یک ــد. ام ــاوت دارن ــم تف ــخ باه تاری
تاریــخ،  اهمیــت  برجســته کردن  بــرای  برداشــتن 
و  شــخصی  تجربیــات  خاطــرات،  خــال  از  گذشــتن 
جمعــی و مســتندکردن آن هاســت. بــه خصــوص بــرای 
کودکانــی کــه بــه تازگــی می خواهنــد بــا مفهــوم تاریــخ 
ــت  ــرا دس ــه چ ــت ک ــن اس ــم ای ــوال مه ــوند. س ــنا ش آش
ــران  ــود و دیگ ــات خ ــتن تجربی ــازی و نوش ــه مستندس ب
می زنیــم. چگونــه بایــد فهمیــد کــه ســهم هــر اتفــاق در 

ــت؟ ــدر اس ــا چق ــرات م خاط

انتظارات: 
درواقــع بــا فکــر کــردن دربــاره پاســخ پرســش های 
ــب  ــا در قال ــا بچه ه ــا ب ــتن آن ه ــر و به اشتراک گذاش زی
فعالیت هــای مختلــف، قــرار اســت اهمیــت نوشــتن 

ــم.  ــر بفهمی ــرات را بهت خاط
ــی . 	 ــه کس ــه درِد چ ــه چ ــته ب ــه گذش ــردن ب ــوع ک رج

می خــورد؟
گذشــته . 	 بــه  داریــم  دوســت  اوقــات  گاهــی  چــرا 

نداریــم؟ دوســت  گاهــی  و  برگردیــم 
در . 	 گذشــته  اتفاقــات  از  برخــی  یــادآوری  آیــا 

چطــور؟ اســت؟  اثرگــذار  مــا  بعــدی  تصمیم هــای 
هرکــس تــا چــه زمانــی پیــش از حضــوِر خــود را . 	

می خواهــد بدانــد؟ تــا چــه زمانــی پیــش از حضــوِر 
ــش از  ــی پی ــه زمان ــا چ ــد؟ ت ــت بدان ــود را الزم اس خ

ــد؟ ــت بدان ــادر اس ــود را ق ــوِر خ حض
چــه . 	 و  دارنــد  یــادآوری  اهمیــت  اتفاقاتــی  چــه 

ندارنــد؟ یــادآوری  اهمیــت  اتفاقاتــی 
چــه کســی ایــن گذشــته را بــه مــا نشــان می دهــد؟ . 	

ــد؟ ــت می گوی راس
ــرح  ــرح درس مط ــن ط ــه در ای ــش هایی ک ــتر پرس بیش
ایــن  قبــا  کــه  اســت  بچه هایــی  پرســش  می شــود، 

داده انــد. انجــام  را  فعالیت هــا 

3



فعالیت اول: خاطره نوییس
ایــن فعالیــت در درس فارســی در پایه هــای پاییــن و در درس نــگارش در پایه هــای باالتــر بســیار کارســاز اســت. 
ــد و از  ــتفاده کنن ــوزان اس ــرای دانش آم ــت ب ــن فعالی ــترک از ای ــورت مش ــه ص ــد ب ــی می توانن ــی و فارس ــم اجتماع معل

ــد. ــک بگیرن ــر دو درس کم ــای ه مهارت ه
اگر برای بچه ها نوشتن سخت یا غیر جذاب است می توانید در این باره با آن ها گفتگو کنید:

نوشــتن کار مشــکلی اســت. بــه خاطــر خیلــی چیزهــا. مثــا چــون ممکــن اســت قلــم و کاغــذ نداشته باشــیم. امــا 	 
اگــر قلــم و کاغــذ داشته باشــیم بازهــم نوشــتن مشــکل اســت؟ بــرای مــن بلــه :(

..... بعــد از پیــدا شــدن قلــم و کاغــذ یــک مشــکل اساســی دیگــر برایــم بــه وجــود می آیــد. ایــن کــه از کجــا شــروع 	 
کنــم؟ ایــن مشــکل گاهــی اوقــات تــا ایــن حــد می رســد کــه نوشــتن را رهــا می کنــم و می گویــم »اصــا چــرا بایــد 
ــود  ــث می ش ــتن باع ــم: نوش ــا بنویس ــم ت ــاش می کن ــن ت ــرای همی ــم و ب ــوال را می دان ــن س ــخ ای ــم؟«. پاس بنویس
بــار ذهنــم را زمیــن بگــذارم، بــه چیزهــای بیشــتری فکــر کنــم، خــودم را ببینــم و هرآنچــه از ذهنــم پــاک می شــود را 

بتوانــم حفــظ کنــم تــا اگــر الزم بــود بــه آن هــا مراجعــه کنــم.
حــاال شــاید شــما بگوییــد مگــر فقــط بــا نوشــتن ایــن اتفاقــات می افتــد. مــن هــم می گویــم صدالبتــه کــه نــه. راه هــای 

دیگــر هســتند بــرای ثبــت تجربیــات مــا.
بعضــی از دانش آمــوزان دوســت دارنــد صــدای خــود را ضبــط کننــد، نقاشــی بکشــند یــا حتــی خط هــا و تک کلمه هایی 
را کــه تنهــا بــرای خودشــان معنــا دارد ثبــت کننــد. گاهــی بــا رنگ هــا راحت تــر هســتند و گاهــی بــا نوشــتن جمــات و 

توصیــف شــرایطی کــه تجربــه اش کرده انــد. 
ــم  ــد بدانی ــم. اول بای ــرات می روی ــه خاط ــن ب ــت پرداخت ــرح درس و اهمی ــن ط ــراغ ای ــه س ــاه ب ــه کوت ــن مقدم ــا ای ب

ــیم. ــره بنویس ــم خاط ــزی می خواهی ــه چی ــاره چ درب
حــاال بــرای این کــه بفهمیــم در خاطره نویســی چــه چیزهایــی مهــم می شــوند و راه بــه تاریخ نــگاری جمعــی می برنــد 

از یــک فعالیــت ســاده شــروع می کنیــم.
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فعالیت اول
برای دانش آموزان توضیح دهید:

ــاری  ــه بیم ــیم ک ــا می نویس ــن روزه ــیم. از ای ــود را می نویس ــک روز خ ــرات ی ــان خاط ــب در می ــک ش ــا ی ــب ی ــر ش 	. ه
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــت روزهای ــع روای ــیم درواق ــا می نویس ــه م ــی ک ــن خاطرات ــت. ای ــرا گرفته اس ــان را ف ــام جه ــی تم عجیب

ــت: ــن چیزهاس ــت ای ــیم روای ــه می نویس ــم. آنچ ــری می گذرانی ــور دیگ ــم ج ــاری، داری ــک بیم ــطه ورود ی واس
ــش  ــال پی ــا س ــی ب ــه فرق ــان چ ــم و روزهایم ــام می دهی ــی انج ــه کارهای ــم؟ چ ــود را می گذرانی ــای خ ــه روزه ــا چگون 	 م

ــن موقــع دارد؟  همی
	  چــه احساســی در ایــن روزهــا داریــم؟ چــه احساســی بــه کارهایــی کــه انجــام می دهیــم داریــم؟ دلمــان بــرای چــه 

چیزهایــی تنــگ شــده اســت؟
	 باقــی آدم هــا چگونــه ایــن روزهــا را می گذراننــد؟ حتمــا آن هــا هــم در تاریــخ مــا مهــم هســتند. نــه؟ مــادر و 
ــا  ــرا بعضی ه ــتند. چ ــد هس ــال رفت وآم ــان در ح ــه در خیاب ــی ک ــایه هایمان، آدم های ــتانمان، همس ــان، دوس پدرم
ــه  ــرای هم ــت ب ــود آمده اس ــه وج ــا ب ــاری کرون ــطه بیم ــه واس ــه ب ــرایطی ک ــن ش ــا ای ــد؟ آی ــان نمی مانن در خانه هایش

ــت؟ ــان اس یکس
خــب همــه ایــن مــوارد را گفتــم کــه بدانیــد در نوشــتن خاطراتتــان بــه چــه چیزاهایــی بایــد توجــه کنیــد. بلــه درســت 

حــدس زدیــد. همــه چیــز.
حتمــا بــه آن هــا تأکیــد کنیــد کــه از احســاس خــود بــه ایــن شــرایط بنویســند، یــا بــه هــر شــکلی آن را ثبــت کننــد؛ مثــا 
شــکل نقاشــی یــا هــر کار دیگــری. ایــن مــورد را فرامــوش نکنیــد. هرآنچــه در ایــن روزهــا بــه نظرمــان برایمــان مهــم 

ــیم. ــت را می نویس اس
از آن هــا بخواهیــد آخــر هــر هفتــه یــک ویدئــوی نهایتــا ۳ دقیقــه ای از خاصــه اخبــار هفتــه ای کــه گذرانده انــد تهیــه 

کننــد و بــه کاس بیاورنــد؛ یعنــی خاصــه آن چــه بــه آن هــا و همــه مــردم گذشــته اســت. از آن هــا بپرســید:
 چه چیزی در این هفته با هفته پیش متفاوت بود و ارزش ثبت کردن دارد؟ 

ــا  ــیده ی ــان رس ــه گوشش ــازه ب ــه ت ــد ک ــرف زدن ــاری ح ــان از اخب ــر در خاطراتش ــد، اگ ــخص کنی ــه مش ــر اینک ــه آخ نکت
ــدارس از اول  ــه م ــدم ک ــروز فهمی ــن دی ــه م ــا اینک ــد. مث ــان کنن ــع آن را بی ــا منب ــدند حتم ــر ش ــون از آن باخب از تلویزی

ــت( ــال اس ــط مث ــن فق ــنیدم. )ای ــزاری ش ــان خبرگ ــا ف ــال ی ــان کان ــر را در ف ــن خب ــود. ای ــاز نمی ش ــت ب اردیبهش
می توانیــد از آن هــا بخواهیــد تــا اگــر دوســت داشــتند در دفتــر خاطــرات خــود بریــده ای از روزنامــه ای کــه نظراشــان 
را جلــب کــرده و بــه خاطراتشــان مربــوط اســت را بچســبانند، یــا دربــاره خاطــره ای کــه نوشــته اند نقاشــی بکشــند 
یــا عکســی بچســبانند. بــرای آن هــا مثــال بزنیــد تــا منظورتــان واضح تــر شــود. مثــا مــن خــودم گاهــی اوقــات وقتــی 

در دفتــرم خاطــره ای می نویســم ممکــن اســت چیــزی مربــوط بــه آن، شــاید یــک تکــه  پارچــه، در دفتــرم بچســبانم. 

فعالیت دوم: تشریح خاطرات
این فعالیت برای تشریح و واکاوی خاطرات دانش آموزان است، دقیقا مثل یک جراح.

به آن ها بگویید: حاال که نقش جراح داریم باید بدانیم که چطور باید این کار را بکنیم و چرا؟
ــه  ــتند؟ ب ــی هس ــه جنس ــان از چ ــات خاطره نویسی هایش ــد اطاع ــوزان بفهمن ــت دانش آم ــرار اس ــه ق ــن مرحل در ای

ــد. ــگاری دارن ــا تاریخ ن ــی ب ــه ارتباط ــت چ ــد؟ و در نهای ــه درد می خورن چ

ابزار الزم:
خاطره  های نوشته شده. 	

سه مدادرنگی با رنگ های مختلف؛ سبز و آبی و قرمز )یا هر سه رنگ متفاوتی که دوست داشتید(. 	
تمرکز. 	
حوصله. 	

کمی زمان. 	
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اجرای فعالیت:
بــه بچه هــا بگوییــد خاطره هــای خــود را بخواننــد و اگــر خواســتند چیزهایــی بــه آن از امــروز خــود اضافــه کننــد. . 	

بــه آن هــا یــادآور شــوید کــه ایــن مرحلــه یــک تمریــن اســت و در ادامــه ایــن روزهــا می تواننــد بــه ایــن فعالیــت 
ادامــه دهنــد.

مــداد ســبز را دستشــان بگیرنــد و دور جمله هایــی کــه راجــع بــه خودشــان اســت خــط بکشــند. جمله هایــی کــه . 	
شــخصی اســت و ارتبــاط زیــادی بــه بقیــه آدم هــا نــدارد. مثــل غــذا درســت کردن، غــذا خــوردن، بــازی کــردن و... . 
اگــر در ادامــه ایــن جمله هــا و فعالیت هــای فــردی کــه انجــام داده انــد دالیلــی آمــده اســت کــه بــه بقیــه آدم هــا 

ــند. ــط نکش ــا خ ــل جمله ه ــن قبی ــر ای ــود زی ــوط می ش مرب
ــا  ــه کرون ــا ک ــن روزه ــون ای ــت. چ ــر رف ــه ام س ــم حوصل ــی ه ــردم، کم ــازی ک ــباب بازی هایم ب ــا اس ــروز ب ــن ام ــال: م مث
آمده اســت مــن نمی توانــم از خانــه خــارج شــوم. تصمیــم گرفتــم بــروم بــا خواهــرم بــازی کنــم. امــا بازهــم نشــد چــون 
ــگار  ــش ان ــرد و کارهای ــت می ک ــم درس ــذا ه ــد غ ــازه بای ــرد. ت ــک می ک ــه او کم ــد ب ــادرم بای ــت و م ــرم درس داش خواه
بیشــتر شــده بــود. همــه اش هــم پــای موبایلــش بــود کــه بتوانــد کارهــای شــغلش را انجــام دهــد و پــول دربیــاورد. در 
کوچــه مــا همیشــه یــک نفــر هســت کــه از زیــر پنجــره رد می شــود و بــا آکردئــون موســیقی می نــوازد. مــن نمی دانــم 

ــد. ــه اش نمی مان ــرا او در خان چ
حــاال مــداد آبــی را دستشــان بگیرنــد و زیــر جمله هایــی خــط بکشــند کــه مربــوط بــه خودشــان و خانواده شــان . 	

اســت. اگــر بــه جماتــی برخوردنــد کــه تنهــا دربــاره خانواده شــان بــود هــم بــا آبــی زیــر آن خــط بکشــند. ممکــن 
اســت در خاطره نویســی بچه هــا اطاعاتــی دربــاره خانــواده درجــه دو هم باشــد، مثــل خالــه و دایــی و مادربزرگ 
و پدربــزرگ. آن هــا هــم جــزو همیــن دســته حســاب می شــوند و می تواننــد بــا آبــی متفاوتــی مشخصشــان کننــد.

ــا  ــه کرون ــا ک ــن روزه ــون ای ــررفت. چ ــه ام س ــم حوصل ــی ه ــردم، کم ــازی ک ــباب بازی هایم ب ــا اس ــروز ب ــن ام ــال: م مث
ــون  ــد چ ــم نش ــا بازه ــم. ام ــازی کن ــرم ب ــا خواه ــروم ب ــم ب ــم گرفت ــوم. تصمی ــارج ش ــه خ ــم از خان ــن نمی توان ــده م آم
ــگار  ــش ان ــرد و کارهای ــت می ک ــم درس ــذا ه ــد غ ــازه بای ــرد. ت ــک می ک ــه او کم ــد ب ــادرم بای ــت و م ــرم درس داش خواه
بیشــتر شــده بود. همــه اش هــم پــای موبایلــش بــود کــه بتوانــد کارهــای شــغلش را انجــام دهــد و پــول دربیــاورد. در 
کوچــه مــا همیشــه یــک نفــر هســت کــه از زیــر پنجــره رد می شــود و بــا آکاردئــون موســیقی می نــوازد. مــن نمی دانــم 

ــد. ــه اش نمی مان ــرا او در خان چ
ــه . 	 ــع ب ــه راج ــت و ن ــان اس ــه خودش ــع ب ــه راج ــه ن ــند ک ــط بکش ــی خ ــر جمله های ــد و زی ــز را بردارن ــداد قرم ــاال م ح

ــم  ــان ه ــاره خودش ــات درب ــن جم ــت ای ــن اس ــت. ممک ــر اس ــان های دیگ ــه انس ــع ب ــه راج ــان، بلک خانواده هایش
صــدق کننــد امــا دربــاره باقــی انســان هایی کــه خــارج از خانــه آن هــا هســتند هــم صــادق اســت. یــا اینکــه تنهــا 

بــرای آن هــا اتفــاق افتــاده اســت.
ــا  ــه کرون ــا ک ــن روزه ــون ای ــت. چ ــر رف ــه ام س ــم حوصل ــی ه ــردم، کم ــازی ک ــباب بازی هایم ب ــا اس ــروز ب ــن ام ــال: م مث
آمده اســت مــن نمی توانــم از خانــه خــارج شــوم. تصمیــم گرفتــم بــروم بــا خواهــرم بــازی کنــم. امــا بازهــم نشــد چــون 
ــگار  ــش ان ــرد و کارهای ــت می ک ــم درس ــذا ه ــد غ ــازه بای ــرد. ت ــک می ک ــه او کم ــد ب ــادرم بای ــت و م ــرم درس داش خواه
بیشــتر شــده بود. همــه اش هــم پــای موبایلــش بــود کــه بتوانــد کارهــای شــغلش را انجــام دهــد و پــول دربیــاورد. در 
کوچــه مــا همیشــه یــک نفــر هســت کــه از زیــر پنجــره رد می شــود و بــا آکردئــون موســیقی می نــوازد. مــن نمی دانــم 

ــد. ــه اش نمی مان ــرا او در خان چ
به دانش آموزان توضیح دهید:

در ایــن ســه مرحلــه ممکــن اســت بــه جماتــی برخوریــد کــه فکــر کنیــد بایــد بــا دو رنــگ زیــر آن خــط بکشــید. یعنــی 
مثــا هــم بــه شــما مربــوط اســت و هــم بــه خانواده تــان. یــا هــم بــه شــما مربــوط اســت و هــم بــه انســان های دیگــر 

جامعــه کــه نمی شناســید. ایــن اتفــاق ممکــن اســت بیفتــد. شــما هــم بــا دورنــگ زیــر آن هــا خــط بکشــید.
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فعالیت سوم: دسته بندی
به دانش آموزان بگویید قرار است جمله هایشان را در برگه دیگری دسته بندی کنند:

به آن ها بگویید:
حــاال بــه راحتــی می توانیــم نتیجــه تشــریح خــود را ببینیــم؛ جمــات مــا دســته بندی شــدند و حــاال می توانیــم ببینیــم 
چــه میــزان از جمــات مــا دربــاره خودمــان اســت و چــه میزانــی از آن هــا دربــاره خانــواده  و چــه میــزان دربــاره دیگــر 

مــردم. آنچــه دربــاره مــردم اســت می توانــد دربــاره مــا هــم باشــد و برعکــس.
با این سه فعالیت می توانیم قدم های اولیه اما مؤثری در مسیر تاریخ نگاری برداریم. 

بعــد از انجــام ایــن فعالیت هــا بــه شــکل دیگــری بــه خاطره هایــی کــه می نویســیم، نــگاه خواهیم کــرد. اخبــار 
بیشــتری از شــهر و مــردم می توانیــم دنبــال کنیــم و  بــه آن بیفزاییــم و دایره مــان را وســیع تر کنیــم. می توانیــم از 

ــم.   ــر کنی ــیم و آن را پرت ــراف بنویس ــات اط ــه اتفاق ــمان ب احساس
فعالیت چهارم: چگونه می توانیم رخداد هرکدام از این دایره های رنگی را به نفع ساکنانش تغییر دهیم؟

ــرات  ــه تأثی ــوزان متوج ــت دانش آم ــت نخس ــرار اس ــت ق ــرح درس اس ــن ط ــی ای ــت پایان ــه فعالی ــت ک ــن فعالی در ای
متفــاوت ایــن بیمــاری بــر انســان های مختلــف شــوند و در نهایــت آن چــه بــه ذهنشــان می رســد بــرای بهبــود شــرایط 
ــد.  ــت باش ــا درس ــر م ــا از نظ ــرا ی ــل اج ــی، قاب ــا عمل ــنهادها لزوم ــن پیش ــت ای ــد. الزم نیس ــنهاد دهن ــره پیش ــر دای ه
همیــن کــه مــا و دانش آمــوزان بــه ایــن موضــوع فکــر کنیــم و لحظاتــی بــا ایــن پرســش ها درگیــر باشــیم جهان بینــی 

ــد. ــا می بخش ــه م ــترده تری ب گس
ــا  ــته و ی ــک نوش ــب ی ــتند و در قال ــی هس ــال جابه جای ــا در ح ــن دایره ه ــا در ای ــد ت ــور کنن ــا تص ــد ت ــا بخواهی از بچه ه

ــد: ــخ دهن ــر پاس ــش های زی ــه پرس ــو ب گفتگ

 مردم
دیگر که نمی شناسم

 خاله ،
دایی عمو و دوستانم

خانواده

خودم

7



اطالعات تماس:
@baztabschool
@baztabschool

info@baztabschool.ir :ایمیل
baztabschool.ir :وبسایت

وقتی از دایره  خود خارج می شوید اول به کدام دایره قدم می گذارید؟ . 	
می توانیــد افــرادی کــه در آن دایــره هســتند را تصــور کنیــد؟ شــما از آن هــا در خاطراتتــان یــاد کردیــد و اطاعاتــی . 	

ــا دارید. از آن ه
اگــر جــای آن هــا بودیــد چــه کارهــای دیگــری –جــز آن هایــی کــه نوشــتید- می کردیــد؟ چــه تصمیمــات دیگــری . 	

می گرفتیــد؟
حــاال کــه بخشــی از زندگیشــان را تصویــر کردیــد، اگــر جــای آن هــا بودیــد بــه چــه چیزهایــی احتیــاج داشــتید تــا . 	

ــد؟ ــی کنی ــری زندگ ــت بهت ــا در موقعی ــد ی ــری بگیری ــای بهت تصمیم ه
بــه دایــره خــود برگردیــد. حــاال کــه گشــتی در دایره هــای دیگــر زدیــد فکــر می کنیــد چــه چیزهایــی الزم داریــد تــا . 	

تصمیم هایــی بهتــر بگیریــد.
حــاال کــه در دایــره خودتــان هســتید می دانیــد کــه بقیــه افــراد هــم بــا شــرایطی کــه شــما در خاطراتتــان نوشــتید . 	

بــه ادامــه زندگــی می پردازنــد. بــا گشــتی کــه در دایره هــای دیگــر زدیــد فکــر می کنیــد بــه افــراد آن دایره هــا چــه 
کمکــی می توانیــد بکنیــد تــا موقعیــت بهتــری داشته باشــند؟ چــه پیشــنهادهایی بــرای آن هــا داریــد؟  

شــما می توانیــد از پاســخ یچه هــا نیــز چرایی هــای جدیــدی را طــرح کنیــد تــا در کنــار بچه هــا بــه پاســخ های 
ــم  ــن ه ــم. ای ــا بی خبری ــدام حوزه ه ــم از ک ــه بفهمی ــد ک ــن باش ــی ای ــد حت ــن کار می توان ــه ای ــیم. نتیج ــتری برس بیش

ــت. ــی اس ــتاورد بزرگ دس
درواقــع تمــام ایــن فعالیت هــا در راســتای ایــن اســت تــا یــک موضــوع ســاده را در زندگــی خــود رصــد کنیــم: تأثیــرات 
ــد.  ــده می کنن ــی زن ــی متفاوت ــادی و اجتماع ــات اقتص ــان ها در طبق ــت. انس ــان نیس ــه یکس ــرای هم ــداد ب ــک روی ی
ــود  ــه خ ــم از تجرب ــا می توانی ــه م ــت. هم ــان نیس ــان یکس ــردن تجربه ش ــو ک ــرای بازگ ــانه ب ــه رس ــا ب ــی آن ه دسترس
بنویســیم و بــه تجربــه دیگــران هــم توجــه کنیــم و این گونــه بــرای پیــدا کــردن راه حل هــای جمعــی وســعت بیشــتری 

ــم. ــر بگیری ــان را در نظ ــای اطرافم از آدم ه
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