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آغاز بهار طبیعت را خدمت خوانندگان محترم 
عرض  تبریک  آموزشی  فناوری  رشد  مجلة 
طبیعت،  حیات  دوبارة  شروع  و  بهار  می کنم. 
با  که  انسان ها  ما  برای  است  مغتنم  فرصتی 
نگاه عبرت بین به بازاندیشی پیرامون خویشتن و 
نقش ها و آثار خود بنگریم. گرچه طبیعت هزاران 
و بلکه میلیون ها سال است که ظاهراً  به بازتکرار 
این بیداری در بهار و شکوفایی در تابستان و 
خزان در پاییز و خفتن در زمستان مبتالست! 
به  این  از  ژرف اندیش  و  دقیق  دیده های  اما 
ظاهر تکرارها درس ها گرفته و رشدها کرده اند! 
موضوع تکرار و ابتالی به آن، از چند منظر قابل 
بررسی است؛ هم از منظر ضرورت و محاسن 
آن و هم از منظر معایب و گرفتاری های آن. 
مثاًل در آموزش و یادگیری َمَثل معروفی است 
که می گوید: »تکرار مادر یادگیری است«. در 
ورزش و تربیت بدنی، در آموزش های مهارتی و 
در بسیاری امور دیگر، جز از راه تکرار نمی توان 
اما از سوی دیگر، همین  ماهر شد و کارآمد. 
تکرار در اموری همچون کارهای روزمره و حتی 
خود روزها و لحظه های زندگی و نوع ارتباطات 
و شیوة انجام مسئولیت های شغلی و خانوادگی و 
مسائلی از این دست، عامل رکود و درجا زدن و 
اتالف عمر محسوب می شود. پس مسئلة تکرار 
امری ذووجهی است؛ هم الزم است و هم مانع! 
باید آن را شناخت و به لوازمش عامل بود و 
از موانعش پرهیز کرد. طبیعت  گرچه به ظاهر 
مبتال به تکرار است، اما در هر بهار، طبیعتی که 
مجدد بازتولید می شود، غیر از طبیعتی است که 
در زمستان گذشته به خواب رفت! این حیات 

دوباره احیاشده، همان حیات سابق نیست، بلکه 
با کالبدی جدید و جوهری متفاوت بازتولید شده 

است.
تعبیرهای فوق از بهار طبیعت دست مایه ای 
شد برای طرح مسئله ای در فرایند تعلیم وتربیت 
و به طور مشخص برای مخاطب این نوشتار، 
یعنی معلمان گران مایه. در عرصة شغلی ما دو 
بهار رخ می نماید! یکی بهار طبیعت و دیگری 
بهار تعلیم وتربیت )مهر ماه(. پس ما جدی تر از 
دیگران در معرض ابتال به تکرارها یا بهره گیری 
از فرصت ها هستیم و انتخاب آن با خودمان 
است. اینکه انتخاب کنیم با هر بهاری رویشی 
جدید داشته باشیم، یا به تکرار گفته ها و ناگفته ها، 
کرده ها و ناکرده ها، آموخته ها و نیاموخته ها و ... 

مشغول!
فرایند تعلیم وتربیت در کشور ما به جد نیازمند 
که  تحول هایی  جنس  همان  از  است؛  تحول 
همه ساله در طبیعت رخ می دهند؛ تحوالتی از 
تازه  شدن  اندیشه ها،  و  افکار  نو شدن  جنس 
روش ها و منش ها، بازتولید نوین نگاه ها به فرایند 
یاددهی ـ یادگیری و بازاندیشی پیرامون نقش 
خودمان در این فرایند و جایگاه دانش آموزانمان. 
باید از تکرارهای بی تغییر و کلیشه های بی حاصل 

دوری جست و طرحی نو در انداخت. 
بی تعارف، بسیاری از ما معلمان گرفتار تکرار 
و روزمرگی در امر پویای تعلیم وتربیت گشته ایم! 
سال هاست یک محتوای معین و کهنه! یک 
روش ثابت و فاقد نوآوری! یک نگاه سنتی و دور 
از تحوالت و دستاوردهای علمی به نقش خود 
و مخاطبانمان، ما را گرفتار کرده و حاصل این 
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تکرارها شده است این وضعیت حداقلی کالس ها 
و مدرسه ها و فرایندهای تعلیمی و تربیتی  ما!

نو شویم؛  با نو شدن طبیعت  بیاییم همگام 
نو.  روشی  و  نو  نگاهی  نو،  نقشی  نو،  کالسی 
نظام های تعلیم وتربیت، نه فقط درکشور ما که به 
اذعان برخی متخصصان آگاه در کل دنیا، جزء 
آخرین سیستم هایی هستند که پذیرای نوآوری ها 
و تغییرات می شوند. پوستة سخت آن ها در برابر 
نو شدن بسیار مقاومت می کند، برای شکستن 
این مقاومت بی حاصل و بی نتیجه، ابتدا باید این 
خرق عادت در برابر تحول را از اندیشه ها شروع 
کرد و در این پهنة گستردة آموزش وپرورش چه 
اندیشه ای از ذهن و فکر معلم الزم تر است برای 

تغییر!
در چه چیزها باید تغییر کنیم و چگونه؟ به نظرم 
ابتدا باید در فهممان از تعلیم وتربیت بازاندیشی 
کنیم و بعد از فهم صحیح از آن، به تحلیل نقش 
و جایگاه خودمان و تأثیری که در این فرایند بر 
مخاطبانمان می گذاریم، قدری متفاوت تر از قبل 
مداقه کنیم. باید بیشتر به دانش آموزانمان فکر 
کنیم و دربارة آنچه باید بشوند، تحولی که باید در 
آن ها ایجاد شود، نقطة آرمانی و قله ای که باید 
بدان نزدیک شوند و ما در این مسیر راهنما و 
تسهیلگر ایشان هستیم، به والدینی که با امیدها و 
اعتمادها کودکانشان را در کالس های ما نشانده اند 
و به تأثیرات تربیتی و آموزشی ما دل ها بسته اند، 
به شهر و کشوری که برای داشتن شهروندانی 
سالم و متفکر و منتقد و دین دار و انقالبي چشم 
به مدرسه ها دوخته اند، به دولت و حاکمیتی که 
برای ترمیم کاستی های خودش به نسل آینده ای 

که امروز تحت تربیت ما هستند امیدها دارد، به 
سند  آموزش وپرورش  وزارت  در  که  مسئوالنی 
تحول و سند برنامة درسی ملی و سایر اسناد را 
با تالش و تفکر نوشتند و امروز منتظرند تا من و 
شما کودکان این سرزمین را یاری رسان باشیم تا 
به قله ای )مراتبی از حیات طیبه( که در سند دیده 

شده نزدیک و نزدیک تر شوند.
می بینید چقدر راه های نرفته در پیش داریم و 
چقدر چیزها هست که باید دربارة آن ها بیندیشیم 
و خود و اطرافمان را برای تحقق آن ها تغییر 
دهیم! آیا ابتالی به رکود و تکرارها و وضعیت 
امروزین ما معلمان می تواند متضمن آینده ای 
روشن برای سرزمینمان و امیدها و سازندگان 
فردایش باشد؟ اما در باب چگونگی این تغییر، 
اولین و آخرین راه به یک کلمه ختم می شود 
و آن  هم دانایی است. و دانایی در ابتدا حاصل 
بهتر  باید  بخوانیم.  بیشتر  باید  است!  خوانایی 
متنوع تر  باید  بخوانیم،  عمیق تر  باید  بخوانیم، 

بخوانیم، باید جدی تر و بابرنامه تر بخوانیم. 
در عین اینكه باید میراث علمي و فرهنگي 
خود را دستمایه رشد قرار داد ولي باید نوگرا 
و مبتكر بود. البته با مطالعه بازی در شبکه های 
اجتماعی نمی توان عمق یافت! با قهر و غریبه 
بودن با کتاب های علمی و عمیق نمی توان ره 

به جایی برد.
بیاییم در این بهار و تولد طبیعت ما نیز دوباره 
متولد شویم و تالش کنیم زین پس معلمی نو 
باشیم و با اندیشه ای جدید، با روش و منشی 
با مشی و رفتاری عالمانه و نگاهی  خالقانه، 

مسئوالنه تر ادامه دهیم.


