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محمدرضا حشمتی

نقش آفرینی معلم

در ادبیات تعلیم وتربیت به تربیت معلم بســیار توجه 
شده است، این پیشینة غنی بیانگر این است كه محور 
آموزش وپرورش اثربخش، »شایســتگی معلمان« 
اســت. نكتة جالب این اســت كه آنچه شایســتگی یا 
صاحیــت تدریس را تعیین می كند، به نوع آموزشی 
وابسته است كه تصور می كنیم دانش آموزان باید دریافت 
كنند. این همان نكته ای است كه به آن بی توجهی شده 
اســت: اینكه ما چه آرزوهایی را برای كودكان در ســر 

پرورانده ایم و انتظار داریم آن ها چه نوع انسانی شوند.
درواقــع، كیفیت آموزش به نقــش حرفه ای معلمان 
در مدرســه ها وابسته اســت. چنانچه مدرسه ها دانش 
را بــه مثابة پدیده ای خــارج از ذهن تلقی كنند، هرگز 
نمی توانند افرادی متناسب با نیازهای عصر حاضر تربیت 
كنند. به بیان دیگر، در این حالت، ذهن به مثابة »ظرف« 

قلمداد و قابلیت های آن نادیده انگاشته می شود.
در طول ربع قرن گذشــته روشــن شد كه تئوری در 
مقام راهنمای تدریــس محدودیت هایی دارد. هیچ 
تئوری یــا تركیبی از تئوری هــا در علوم تربیتی هرگز 
نتوانســته است به حد كافی تصمیم هایی را كه معلمان 
باید در زمینه و موقعیتی خاص در كاس درس خاص 
اتخاذ كنند، ارائــه دهد. تئوری ها روابطی ارائه می كنند 
كه آرمانی و آماری اند و در مقایسه با موقعیت های واقعی 
كمتر پیچیده اند. درواقع، هرگاه شخصی دربارة موضوعی 
تئوری داشته باشد، یعنی می تواند مفهومی را به شكل 
گزاره ای توصیف كند. اما این مبنای دانشی برای هدایت 
تصمیم در عرصة عمل كافــی نخواهد بود. از این رو، ما 
معلمان باید نقش آموزشی خود را در هم تنیده با نقش 
پژوهشــی خود و هم زمان در دو كســوت نقش آفرینی 
كنیم. تحقق چنین رخدادی در مدرســه، ضمن توسعة 
فرهنگ پژوهش، به اقدامــات ما معلمان مبنای علمی 
و عقانی می بخشــد و یادگیــری پژوهش محور را بین 

دانش آموزان نهادینه می كند.

تجربه های زیســتة معلمــان ایرا ن زمیــن در این باره 
فراوان اند. در زیر به دو نمونه اشاره می كنیم:

نمونه اول: تجربة زیستة آقای سیروس میرزاده در 
روستای یالقوزآغاج بخش تركمانچای استان آذربایجان 
شرقی اســت كه به واســطة ایجاد فضای پژوهشی در 
فضای مدرسة چندپایة روستا، دانش آموزانی تربیت كرده 
است كه ناخواسته برای حل هر مسئله ای خود را ملزم 

می دانند بیشتر فكر كنند.
در یكــی از روزهای ســرد زمســتان، ریحانــه، تنها 
دانش آموز پایة چهارم، در حالی كه ناراحت اســت، وارد 
كاس می شــود. ثنا و صبا، دو دانش آموز پایة سوم، از 
او علت ناراحتــی اش را جویا می شــوند. ریحانه اظهار 
می كند فراموش كرده اســت قطرة چشمی را در چشم 
مادربزرگش بریزد و مادربــزرگ خودش نمی تواند این 
كار را انجام دهد. این مســئله باعث می شــود این سه 
دانش آموز دنبال راه حل باشــند. بچه ها فكرهای زیادی 
می كننــد و در نهایت با راهنمایی آقــای معلم، به این 
نتیجه می رسند كه بهتر اســت از ابزاری برای این كار 
استفاده كنند. پس از جست وجوهای متعدد، بچه ها به 
استفاده از آینه می رسند. اما پس از مدتی، به این نتیجه 
می رسند كه وقتی می خواهند آینه را مقابل چشم نگاه 
دارند و قطره را بریزند، دست مانع می شود قطره دقیقًا 
در چشم بریزد! پس از گفت وگوهای بسیار با یكدیگر، به 
این نتیجه می رسند كه اگر در وسط آینه، به اندازة قطر 
قطرة چشمی، ســوراخی ایجاد كنند، دیگر دست مانع 
نمی شــود. به این ترتیب، مادربزرگ ریحانه می تواند به 
راحتی و بدون كمك دیگران در چشم خود قطره بریزد.
نمونة دیگــری از یادگیری پژوهش محور را در پروندة 

این شماره بخوانید.
مجلة رشد معلم بستری است برای اشاعة نوآوری هایی 
از این دست كه معلمان خاق در هر نقطه ای از كشور، 

در پی آن هستند. در انتظار تجربه های شما هستیم.
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