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با مطالعة كتاب ها و مقاالت مربوط به تاريخ آموزش وپرورش به اين 
نتيجه مي رسيم كه »معلمي« امروز سير تحول و دگرگوني مشخصي 

داشته است كه غالباً نويسندگان سه تصوير از آن ارائه مي دهند. 

معلمي در دورة اول

تصوير اول به دوره اي مربوط اس��ت كه آموزش همگاني نبود و تنها براي 
ع��ده  اي مجاز يا ممكن بود. آموزگاران هم افرادي بس��يار ويژه بودند كه 
توانس��ته بودند دانش عصر خود را به چنگ آورند. دانش گوهري كمياب 

بود و دارندة آن انساني متفاوت و غيرعادي مي نمود.
اي��ن وضعيت ارتباط خاصي را بي��ن معلم و متعلم ايجاب مي كند. دانش 
ارزش است. پس معلم كه منبع دانش است، ارزش و جايگاه ويژه اي دارد. 
شايد اگر در اين وضعيت وظايف سختي را براي دانش آموز قائل شويم، به 

خطا نرفته باشيم. 
ب��راي به دس��ت آوردن ه��ر چيز با ارزش��ي باي��د به��اي آن را پرداخت. 
درهمين دوره كت��اب »آداب المتعلمي��ن« تدوين مي ش��ود؛ آدابي كه به 

دانش آموز كمك مي كند از منبع دانش بيشتر بهره ببرد.
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معلمي در دورة دوم

در دورة دوم، مراك��زي آموزش��ي با عنوان آموزش 
عمومي )مدرسه( تأسيس شدند، دانش آموزان روي 
نيمكت نشس��تند. معلمان قبل از آموزش، به جاي 
تكيه بر حافظه، طرح درس مي نوش��تند. استفاده 
از تخته س��ياه و كتبي كردن برخ��ي مفاهيم هم 
تغييري محس��وس بود و ب��راي اندازه گيري آنچه 
دانش آم��وز آموخته بود، آزمون ها طراحي ش��دند. 
در اي��ن دوره روش هاي جديدت��ري براي آموزش 
ابداع شد و معلم به ابزارهاي سمعي و بصري مجهز 
شد تا شنوايي تنها حس درگير در آموزش نباشد. 
در فضاي مطلوب اي��ن دوره، معلمان نقش انتقال 
دهنده و تحريك كننده و شكل دهنده و الگو بودن 

خود را داشتند.

معلمي در دورة سوم )معلمي امروز(

چنين به نظر مي رس��د كه معلم امروز تقريباً همة 
نقش هاي گذشته را از دست داده است. حال سؤال 
اين است كه چه نقشي دارد؟ آيا اساساً نياز به معلم 
از بين رفته است؟ يا معلم بودن ديگر ارزشي ندارد؟  
يا كار معلم بس��يار راحت شده است؟ )چون ظاهراً 
الزم نيس��ت كاري انجام دهد.( به روشني مي توان 
گفت، نقش معلم امروز نه تنها ضعيف نشده، بلكه 
قوت بيشتري يافته است. معلم نقش كليدي تري در 
آموزش دارد؛ نقشي بسيار ظريف، سخت، تخصصي 

و مؤثرتر از قبل.
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نقش هاي معلم امروز
 نق�ش ایجاد انگیزه: معلم امروز مي داند كه يادگيري 
دانش آموز بايد با خواست دانش آموز صورت گيرد. هر نوع 
تالشي كه براي دس��ت  يافتن به چيزي جز خود موضوع 
يادگرفتني صورت پذيرد، به يادگيري پايدار و مؤثر تبديل 
نمي ش��ود. بنابراين، معلم امروز بايد با دقت دانش آموز را 
بشناس��د، عالقه هاي او را بداند، دغدغه هاي او را بشناسد 
و فعاليت ه��اي يادگيري را به نوع��ي طراحي كند كه به 
اين م��وارد توجه كند تا دانش آموز ب��ه فعاليت  يادگيري 
عالقه نشان دهد. هر گاه اين كار بخواهد به درستي انجام 
ش��ود، خود به خود فعاليت هاي يادگيري از زندگي واقعي 

سرچشمه  مي گيرند.

 درگیر کردن دانش آم�وز در یادگیري: معلم امروز 
انتقال دهنده نيس��ت. بنابراين، باي��د طوري فعاليت هاي 
يادگي��ري را طراحي كند كه دانش آموزان را در فعاليت ها 
درگير نمايد. گاهي موضوع يادگيري به درس��تي براساس 
عالقه هاي دانش آموز انتخاب ش��ده است، اما فعاليتي كه 
براساس اين موضوع طراحي مي شود،  نمي تواند دانش آموز 
را به خود بخواند و او را درگير كند. مانند كبريتي كه ابتدا 
شعلة زيادي ايجاد مي كند، ولي با سرعت رو به خاموشي 

مي رود.

 طراح�ي فعالیت  یادگیري: معلم امروز به جاي آنكه 
هدف آموزش��ي را به اجزا تبديل كن��د و جزء به جزء آن 
را براي دانش  آموز تبيين و تشريح كند، فعاليتي را كه در 
آن دانش آموز فعاالنه در حال عمل كردن اس��ت، طراحي 
مي كند. دانش آموزان در كالس مدام در حال انجام كاري 
هستند. اين فعاليت مي تواند از خواندن،  جست وجو در منابع، 
بحث گروهي، طراحي،  ساختن، نوشتن، اندازه گرفتن، اجرا 
كردن، نقاش��ي كردن، س��رهم كردن و دسته بندي كردن 

تشكيل شود.

 ایج�اد مس�ئله: معلم امروز بي��ش از توجه به جواب 

سؤاالت، به ايجاد سؤال و مسئله توجه دارد. نقش معلم اين 
است كه موضوع هايي را كه مي توانند كنجكاوي دانش آموز 
را برانگيزند يا يكي از عالقه هاي او را تحريك كنند، به صورت 
مسئله به وي بدهد. يافتن پاسخ به عهدة  دانش آموز است. 
به اين معني كه معلم همواره براي حمايت و پشتيباني از 
دانش آموز در مسير انجام مسئوليت  يادگيرنده كه يافتن 

پاسخ است، آمادگي خود را اعالم مي كند.

 تأمین مناب�ع یادگیري: يكي از حمايت هاي معلم از 
يادگيرنده براي يافتن پاسخ مسائل، تأمين منابع يادگيري 
اس��ت. معلم امروز يك ماش��ين داده نيس��ت كه سؤاالت 
دانشي مانند آب در چه درجه  اي مي جوشد را با يك كلمه 

بدهد و كل موضوع حل شود.

 مش�اورة علمي: دانش آموز ب��راي انجام فعاليت هاي 
يادگيري كه عمدتاً دس��تيابي به توان، مهارت و نگرش��ي 
جديد است، به مشاوره نياز دارد. يادگيرنده دانستن مسير 
درست تحقيق و كنكاش و غيره را با مشاورة معلم به پيش 

مي برد.

 پای�ش روند یادگیري: معلم بي��ش از هر كاري بعد 
از طراحي آموزش��ي و ايجاد مس��ئله، روند تغييرات را در 
دانش آم��وز پايش مي كند. اي��ن پايش مي تواند به معلم و 
دانش آموز كمك كند مسير را ارزشيابي و حركت هاي خود 

را اصالح كنند.

 طراحي روند ارزشیابي: معلم امروز برخالف دورة قبل 
كه بعد از ارائة  آموزش به ارزش��يابي مي پرداخت تا دربارة 
رس��يدن به هدف آموزش تصميم بگيرد، ارزشيابي را در 
ط��ول فعاليت هاي يادگيري انجام مي دهد. ارزش��يابي در 
حي��ن آموزش صورت مي گيرد و خود بخش��ي از آموزش 
است. ارزشيابي عمدتاً براي بازخورد به دانش آموز )يا ولي 
او( براي تصحيح و تغيير روند يادگيري انجام مي شود. عمدة 

قضاوت در مورد ارزشيابي به عهدة خود دانش آموز است.


