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در ســال تحصیلی جدید، در اولین روزهای سال کالس درس خود را چگونه شروع می کنید؟ آیا شما هم جزء دبیرانی هستید 
که با ورود به کالس درس در اولین جلسه برنامه درس خود را آغاز می کنید؟ یا اینکه جلسه اول را به مطالب دیگری مانند اینکه 
برنامه امسال چگونه خواهد بود. قوانین درس خواندن و تکالیف و آزمون ها چگونه است و یا قوانین و مقررات کالس چیست و یا 

بیان خاطره توسط شما و دانش آموزان  درباره تعطیالت و....
اما اگر بخواهیم براساس نظریه »انسان عامل« کالس درس را شروع کنیم بهتر است که در جلسات اول نظر و دیدگاه دانش آموزان 
را درباره کالس درس، موضوع درس جویا شویم. در گفت وگوی »معلم و فیلسوف« با آقای دکتر خسرو باقری، این موضوع را مورد 
بررسی قرار داده ایم. الزم به ذکر است برای آشنایی بیشتر با نظریه انسان عامل می توانید به مجله رشد معلم شماره 30۴ رشد 

معلم - اسفند 1395 - مراجعه فرمائید.

 معلم: آقای دکتر در گفت وگوهای 
قبلی  از شــما  ســؤال کردیم که معلم 
چگونــه می تواند عاملیت انســان را به 
کالس بیاورد؟ شما در جواب فرمودید: 
»مفهوم عمل در فرهنگ اسالمی مأنوس 
و آشناســت. اما متأســفانه این مفهوم 
تعلیم وتربیت  فضــای  در  وقتی  آشــنا 
می آییــم فرامــوش می شــود. معلم با 
شاگرد خود به عنوان عامل ارتباط برقرار 
نمی کند. به عنوان یک ماده مومی شکل 
با او برخورد می کنــد، یعنی غیرعامل. 
فکر می کند دانش آموز یک ظرف خالی 
اســت که من باید آن را پر کنم یا یک 
مومی اســت که من باید شکل بدهم و 
اگر مقاومت کند باید در هم شکســته 
شود. در محیط های تعلیم تربیتی رابطه 
عامل با عامل را نمی بینیم. رابطه عامل 
اســت با یک ماده خــام. انگار که معلم 
عملی را روی دانش آموز انجام می دهد. 
در صورتی که اگــر رابطه عامل با عامل 
باشد تعامل شکل می گیرد. وقتی انسان 
چوب را به صندلی تبدیل می کند عملی 
را انجام می دهد انسان با چوب فرق دارد. 
رابطه پیامبر)ص( با دیگران رابطه عامل 
با عامل بوده اســت. می فرماید »لست 
علیهم بمصیطر«، ای پیامبر رابطه تو با 
پیروانت مثل رابطه چوب و نجار نیست. 
انســان را نه باید به کول کشید. او باید 
خــود راه برود اگر هم نخواســت هیچ 
کاری نبایــد کرد. گاهــی معلم خود را 
تعیین کننده کالس  نیروی  یا  دیکتاتور 
می دانــد. دانش آموز هم همان ظرف تو 
اصال  دانش آموزی  گاهی  اســت.  خالی 
انگیزه یادگیری ندارد یا عالقه ای ندارد. 
معلم امــا کار خــودش را می کند. من 

معلمی در دوره دبیرســتان داشتم که 
با چشم بسته درس می داد. اصاًل کاری 
نداشت که در کالس چه می گذرد. این 
درست نیســت و این انسان از عاملیت 
خود به طور کلی تهی شــده اســت. در 
سایر مســائل اعم از ارزشیابی و ... این 
مسئله جاری است. اصاًل آیا می شود از 

بچه ها پیشنهاد گرفت؟« 

مــا در این جلســات می خواهیم ارکان 
موجــود در کالس درس را بــا عینک 
عاملیت بررســی کنیم، پــس از زمان 
شــروع ســال تحصیلی و ورود معلم به 

کالس درس شروع کنیم.
دکتر باقری: ببینیــد معلم که در ابتدا 
وارد کالس می شــود این نگاه عاملیت 
بــه او چه کمکــی می کند. بپرســیم 
دانش آمــوزان با چه انگیــزه ای به این 
کالس آمده اند. معلمی که بیشــتر فقط 
به کار خــود بخواهد نگاه کند از تعامل 
دور شده اســت. معلم و شاگرد باید با 
گفت وگو به جایی برســند. معلم اصاًل 
این درس  از  بپرسد تصور دانش آموزان 

چیست؟

از  کابوس وحشــتناک  معلم: یک   
زمان. من سال گذشته ده صفحه از کتاب 
نهم را در بیست جلسه درس دادم و باز 
هم نتوانستم با حالت مطلوبی کتاب را به 
پایان برسانم. امتحان نهایی پیش روی ما 
بود و دانش آموزان کالس نهم من بعضی از 

مهارت های دبستان را هم نداشتند. 
دکتر باقری: تمام کردن در گرو شــروع 
کردن اســت. من دو ســناریو دارم در 
اینجا. یکی اینکه با سرعت شروع کنم و 

هر جلسه به میزان معینی درس بدهم. 
در این حالت بچه ها نمی فهمند، انگیزه 
ندارند ولی من همین طور جلو می روم. 
آخر ســال هم با خود بگویم کتاب تمام 
شــد، من کارم را انجــام دادم. ولی آیا 
واقعــًا من کارم را انجــام دادم؟ تربیت 
انجام شــد؟ نه. تربیت یعنــی تعامل؛ 
که اینجا رخ نــداد. ببینید ما با دو نوع 

واژگان رو بــه رو هســتیم. واژگانی که 
ناظر به وظیفه انــد در برابر واژگانی که 
ناظر به موفقیت هستند.  در این دسته 
مــا باید به نتیجه برســیم. صرف انجام 
وظیفه کافی نیســت. حال این ســؤال 
مطرح است که آموزش ناظر به وظیفه 
اســت یا ناظر به موفقیت؟ اگر بگوییم 
ناظر به موفقیت است مثل این می ماند 
که بگوییم من درســم را داده ام و تمام. 
ولی اگر بگوییم آموزش ناظر به موفقیت 
اســت دو معنا پیدا می کند. یک معنای 
حداکثری که همه باید یــاد بگیرند تا 

جان دیویی می گوید 
تدریس مثل فروش 

است. آیا فروش بدون 
خرید معنا می دهد؟ 
آموزش موقعی رخ 

می دهد که یادگیری رخ 
داده است. البته من با 

این موافق نیستم
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تدریس انجام شــده باشد. جان دیویی 
می گویــد تدریس مثل فروش اســت. 
آیا فروش بدون خریــد معنا می دهد؟ 
آموزش موقعی رخ می دهد که یادگیری 
رخ داده اســت. البته من با این موافق 

نیستم.

 معلم: چرا موافق نیستید؟
دکتر باقری:چرا که این انسان عامل است، 
اگر نخواهد یاد نمی گیرد. این الزامی که 

وجود دارد با عاملیت سازگار نیست. 

 معلم: شما اراده را مهم می دانید؟
اســت.  حداقل  اراده  باقــری:  دکتر 
عوامل دیگــر نیز تأثیر دارد. آموزش 
ناظر بر موفقیت اســت؛ به این معنی 
دانش آموز  یادگیری  دغدغه  معلم  که 
در  تالش  معلــم  باشــد.  داشــته  را 
این  یادگیری دانش آموز می کند ولی 
نیســت.  یادگیری  بر  تضمینی  تالش 
قرآن به پیامبــر)ص( می گوید: عزیٌز 
علیه مــا َعِنتٌّم )توبــه/128(، پیامبر 
تمــام ســعی اش بر نجات شماســت 
ولــی آیا ایــن پیامبری بــه هدایت 
منجــر می شــود؟ نــه زیرا انســان 
نیز  شاگردی  و  معلمی  اســت.  عامل 
هر  به  شاگرد  این  اســت.  همین طور 

دلیلــی که مــن نمی دانم آموزش را 
البتــه خیلی وقت ها  ترک می کنــد. 
دغدغه یادگیری باشــد یادگیری رخ 

می دهد. 

 معلم: آقای دکتر در دبیرستان این 
اتفاق خیلی کــم می افتد. من نود دقیقه 
در هفته با دانش آموز کالس دارم، نگران 
آن حجم زیاد کتاب هم هستم. چه طور در 

قلب بچه اثر بگذارم؟
دکتر باقری: مســئله این شد که وقتی 
معلم وارد کالس می شــود اگر انســان 
)دانش آموز( را عامل بداند نمی گوید من 

درسم را می دهم.

ایــن معلم رابطه تعاملی را باور ندارد. تا 
قالب  گیر نکند حرکت انجام نمی شود. 
بــه نظر مــن خیلی طبیعی اســت که 

جلسه اول درس را شروع نکنیم. 

 معلم: جلســه بعد مادران پشت در 
هستند و کلی اعتراض دارند.

دکتر باقری: آن ها را نیز باید توجیه کرد. 

 معلم: چه کسی باید آن ها را روشن 
کند؟

دکتر باقری: مدیر و شــما )معلم(. یکی 
از کارهای مهم تربیت، تعامل بین معلم 
و والدین است. شما قبل از شروع سال 
تحصیلی بــا خانواده ها تعامل داشــته 

باشید. 

معلم: والدین می گویند حرف شما قبول. 
ولی بچه ما باید کنکور قبول شود.

 دکتــر باقری: اجازه دهید. شــما 
باید قبل از جلســه اول با والدین دیدار 
داشته باشــید. به او چه بگویید. مادر و 
پــدر عزیز هر دوی ما رشــد این فرزند 
را می خواهیم. بدانیم اگر ایشــان بدون 
فهم و انگیــزه بخواهند کار را شــروع 
کنند فایده ای ندارد. پس من و شما باید 

انگیزه ایشان را زنده نگه داریم. 

خط قرمزها معلمی که بیشتر فقط به 
کار خود بخواهد نگاه کند 
از تعامل دور شده است. 

معلم و شاگرد باید با 
گفت وگو به جایی برسند. 
معلم اصاًل بپرسد تصور 

دانش آموزان از این درس 
چیست؟


