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یادداشت سردبیر

هستی شناسی معلم
تاكنون فکر كرده ايد اگر يادگرفتن و ياددادن در عالم 
نبود، چه می شد؟ غيرطبيعی است كه كسی طبيعت 
را دوست نداشته باشد؛ خود واژه ي »طبيعت« هم 
اسم مفعول و هم اسم فاعل و به معنای »نقش دهنده« 
و »نقش پذيرنده« است. در اصل خود طبيعت، هم 
ياددهی و هم يادگيری دارد. برای همين، طبيعت 
هميشه تازه است. شايد از همين رو، يکی از مهم ترين 
معلـم های بشـر، طبيعت بـوده اسـت. اين جريـان 
يادگيری و ياددهی درست مثل نفس كشيدن است. 
يک نفس می رود و جسم و جان را تازه می كند و يک 
نفس بيرون می آيد تا درس خود را از حيات بخشی 
نفس قبل پس دهد و مهيای دريافت درسی ديگر 
باشد. گويی نفس كشيدن هم خود يادگيری است. 
بيهوده نيست هر كسی در مقابل يادگيری بايستد، 
خود را به هالكت انداخته است و گويی مقابل 

نفس كشيدن ايستاده است.
دم چو فرو رفت  هاست، هوست چو بيرون رود

يعنی از او در همه، هر نفسی  های و هوست
آيا تاكنون ديده ايد معلمی بدون يادگيری ياد بدهد؟ 
آيا بازدم بدون دم معنا دارد؟ چگونه آدمی نفسی را 

بازپس دهد كه آن را پيش تر نگرفته است؟
و آموزگاران ما از آن روي كه مدام در حال ياددادن 
هستند، مدام در حال ياد گرفتن اند. يادگرفتن آموزگار 
نه فقط از البه الی نوشته های كتاب های درسي است، 
بلکه از رنگ و عطر و بوی نفس های يادگيرنده نيز 
مدام در حال يادگيری هستند. نقش دهی آموزگار 
بر جانی است كه مدام تازه و نو می شود و همين 

گفت و گو با تازگی است كه او را تازه و نو می كند.
بی معناست.  نقش دادن  نباشد،  نقش پذيری  اگر 
همان طور كه اگر خرج كردن نبود، پول درآوردن هم 

احمقانه می بود.
اگر دم نباشد، بازدم بی معناست. اگر معلم نباشد، نه 
نفسی هست. نه دمی هست و نه نقش دادنی. معلم 

يعنی نفس.
دکتر احمدرضا آذربایجانی

فضای عشق
يادم هست، وقتی 12 سال داشتم، روز معلم جمله ای 
را از زبان معلم دلسوزم شنيدم كه می گفتند شهيد 
رجايی در جايی فرمودند: »معلمي شغل نيست، 
معلمي عشق است. اگر معلمی را به عنوان شغل 
انتخابش كردی، رهايش كن و اگر عشق توست، 
مباركت باشد.« از آن زمان تا 24 سالگی هميشه 
درک اين جمله برای من سخت بود كه به يکباره و 
به صورت كاماًل اتفاقی و در حين تحصيل در دوره ي 
دكترا وارد فضای همراه با عشق مدرسه شدم كه از آن 
زمان متوجه عشق در معلمی شدم. از آن زمان تاكنون 
شش سال می گذرد. می توانم با قاطعيت بگويم، شش 
سال است عاشقانه شغلم و دانش آموزانم را دوست 
دارم و بسيار خرسندم كه در طول دو سال اخير 
توانسته ام اين عشق خود را در تدريس و معلمی، در 
قالب همکاری با مجله ي رشد ابتدايی، در اختيار ساير 
جويندگان علم قرار دهم. جا دارد در انتها از عاشقان 
آموزش شهرستان كرمان )زادگاهم( و زحمتکشان 

مجله ي رشد ابتدايی تشکر و قدردانی كنم.
دكتر ياسين حيات ابدی

دم معرفتت گرم آقا معلم!
اول، به  خاطر آن دانش آموز روستايی كه به تو زنگ زد 
و گفت خانه ي ما آنتن موبايل درست خط نمی دهد 

و من بايد برای شركت در كالس شما، از محيط 
خانه های روستايی بيرون بروم و خودم را برسانم 
باالی آن تپه. صبح ساعت هشت هوا سرد است آن 
باال. اگر می شود ساعت كالس درس را نزديک وسط 
روز بگذاريد تا من آن باال از سرما ... و شما ساعت 
كالس را تغيير دادی تا او با خيال راحت در كالس 

تو شركت كند. 
دوم، به خاطر آن بچه هايی كه گفتند ساعت آزمون ها 
را از وسط روز به دم غروب منتقل كن تا ما بتوانيم در 
كارهای روستا به پدران خود كمک كنيم و غروب در 

خانه به آزمون ها جواب بدهيم. 
سوم، به خاطر آن دانش آموزی كه وسط كالس 
برخط گفت من بعداً مطالب درسی را از دوستانم 
می گيرم و اآلن ديگه نمی تونم آنالين باشم... چون... 
چون... اينترنت من داره ... االن پدر و مادرم هم ... و 
تو آقا معلم از پول خودت، در همان لحظه، اينترنت 
دانش آموز روستايی را شارژ كردی تا او در كالس 

بماند و با گوشی پدرش درس را دنبال كند. 
فعاًل برای همين سه مورد از تو تشکر می كنم. در 
دوران كرونا و آموزش مجازی، تو اين قدر مهربان 
بودی! صفای وجودت، آقای مسلم رضايی، آموزگار 
منطقه ي سپيددشت و ايستگاه راه آهن بيشه ي استان 

لرستان.
محمدحسین دیزجی

حساب معلمِی ابتدایی جداست!
هر زمان می خواهم سابقه ی كار و تجربه هايم را 
محاسبه كنم، بی اختيار سال هايی را كه در دبستان و با 
دانش آموزان ابتدايی كار كرده ام، يک طرف می گذارم 
و باقی فعاليت ها را جدا در نظر می گيرم. مثل اين است 
كه كار با دانش آموزان دوره ي ابتدايی رنگ و بو و 
حال و هوای ديگری داشته و دارد. شايد جدی ترين 
و مؤثرترين كارها به همين دوره مربوط می شوند. با 
اينکه می دانی ممکن است فرازوفرودهای زندگی، 
يادی از تو به عنوان آموزگار در ذهن دانش آموز باقي 
نگذارد، می دانی كه درس های ابتدايی در نظر بسياری 
ساده و كم جان در نظر گرفته می شوند، می دانی كه 
معلم ابتدايی را ابتدای راه می دانند و انتهای راه را از 
آن مهم تر احساس می كنند، با همه ي اين احوال، يقين 
داری ذات و ماهيت معلمی در دوره ي ابتدايی عميق و 
ماندگار است. مثل اينکه ريشه ها را در خاک می گذاری 
و نهال كه جوانه زد، به دست باغبان ديگری می سپاری 
تا شاهد رشد آن باشد. همين نگاه است كه حساب 
روزهای معلمی با دانش آموزان ابتدايی را از ديگر 

حلاوتی دگر

    اصغر ندیری

وقتي می خواهم به مناسب این ایام بگویم، همکار 
گرامي، آموزگار من، روزت مبارک، به این عبارت 
پرمغز مي رسم که »سخن نو آر که نو را حالوتي 
دگر است«، و سکوت پیشه مي کنم. اما به زودي 
به خود مي آیم که هر روز روزي دیگر و فرصتي 
است براي نوآفریني، ارتباط و گفتن هر آنچه در 
نهان ماست. و البته بیش از این گفتن در این مقام 
محال است و الجرم باید میدان را به دیگر عزیزان 
سپرد که دل و دهانشان مملو از ناگفته هاست و 
می خواهند با معلمان خود هم کالم شوند. لذا در 
همین اثنا همه ي مخاطبان و دوستان ارجمند را تا 
دوره ي بعد به خداوند می سپارم و دعوت می کنم 
به پیام های برخي نویسندگان مجله و همکاران 

گرامي توجه فرمایند.
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حساب ها جدا می كنند و هنگامی كه در صفحه های 
اجتماعی، پيامی ناآشنا دريافت می كنم كه می خواهد 
اطمينان پيدا كند من همان آموزگار دوره ي ابتدايی او 
هستم، ديگر ترديدی نمی ماند كه اگر معلمی باشی، 
مخاطب هم روزی متوجه خواهد شد ريشه ها در 

همان ابتدايی است.
نمی توانيم ناديده بگيريم كه حمله ی ويروس كرونا 
به زندگی انسان، برای بسياری مشاغل سختی هايی 
داشته و به دگرگونی هايی منجر شده است. برای 
آموزگار، اين دشواری ها چندين برابر بوده است. 
سکانداری تعليم وتربيت از طريق و بستر فضای 
مجازی كار ساده ای نيست، اما پيچيدگی اوضاع برای 
معلم دوره ي ابتدايی بيشتر از آن است كه به تصور آيد. 
كودكی كه تازه دارد به دنيای تفکر انتزاعی ورود پيدا 
می كند، چگونه می تواند همه ي يادگيری خود را از 
دنيای مجازی باور كند. از اين رو، معلمِی اكنون و در 
اصطالح، معلمِی كرونايی در دوره ي دبستان، از آن 
دست تجربه هاست كه در صورت مؤثر بودن، واقعًا 

حسابش از همه ي سال های ديگر معلمی جداست.
دکتر لیال سلیقه دار

دکتر لیال سلیقه دار که روزی معلم دوره ي ابتدایی 
بوده و حاال معلِم معلمان دوره ي ابتدایی است!

سن﹌ بنای موفقیت
به مناسبت روز معلم حرف دلم اين است: معلم 
بودن كار شگفت انگيزی است؛ چالشی، پويا و 
انرژی زا. تأثير ما بسيار فراتر از آن است كه تصور 
جامعه  افراد  و  همکاران  دانش آموزان،  می كنيم. 
هميشه درباره ی  ما صحبت می كنند. اين ما هستيم 
كه تعيين می كنيم اين صحبت ها و مکالمات به چه 
سمت و سويی بروند. معلمان فقط بايد بر آنچه به نفع 

دانش آموزان است متمركز باشند.
آموزگاران سنگ بنای موفقيت دبستان ها هستند. 
بـه نـظر مـن، اغـلب مخاطبـان مدرسه ها، يعنی 
دانش آموزان و اوليا نيز همين ديدگاه را دارند. برای 
مثال، اگر از آموزگار فرزندتان رضايت داشته باشيد، 
مدرسه ی او مورد تأييدتان خواهد بود. واقعيت اين 
است كه دانش آموزان غالباً از شروع تحصيل با بيش 
از ده ها معلم سروكار پيدا می كنند، اما زمانی كه از آنان 
در مورد اثربخشی معلم هايی كه در دوران مدرسه 
داشته اند سؤال می كنيم، آن ها تنها كساني را به ياد 
می آورند كه شأن و مقام انسانی و توانمندی های آنان 
را ديده و بر زخم هايشان مرهم گذاشته و با نگرش 

مثبت، با كالم اميدواركننده و رفتارهای سنجيده، باور 
و اعتماد خود را به دانش آموزان انتقال داده اند. تجربه 
نشان می دهد، كودكان حاضرند هركاری برای اين 
گونه آموزگاران انجام دهند تا به آن ها ثابت كنند در 
قضاوتشان اشتباه نکرده اند. آن ها اين باور مثبت را 
همانند هديه ای نفيس در سراسر عمر خود همراه 

خواهند داشت )بازرگان، 1395(.
اغلب دانش آموزان به درسی عالقه پيدا می كنند كه 
معلمش را دوست داشته باشند و چه بسا شغلی را كه 
برای خود برگزيده اند، تحت تأثير شور و هيجان آن 
معلم برای موضوع درسی اش قرار داشته است. اين 

قدرت معلمی كردن است.
بـا وجـود اينـکه همه ی آموزگـاران اصـول و 
نظريه های آموزشی را مطالعه می كنند و دوره ی 
كارآموزی می گذرانند، با شروع فعاليت شغلی، 
تفاوت فاحشی در عملکرد خود نشان می دهند. 
پـس تفـاوت بيـن آمـوزگـاران تنهـا در ميـزان 
دانش علمی و سواد آن ها نيست، بلکه بايد در 
چگونگی  چون  ديگری  عوامل  جست وجوی 
عملی كردن دانسته ها در سايه ی نگرش ويژه ی 
آن ها به كالس، تدريس و آموزش بود. چنين 
آموزگارانی، كارگزاران فکوری هستند كه تفکر 
در حين عمل را به عنوان يک هنجار حرفه ای 
پذيرفته اند )مهرمحمدی، 1379(. آن ها به خوبی 
می دانند كه كالس و تدريس بی نهايت پيچيده اند 
و در آموزش تنها يک پاسخ يا راه حل وجود ندارد. 
پس همواره درصدد بهبود مهارت های حرفه ای شان 
بوده و اشتياق عجيبی برای بهتر شدن دارند. بنابراين 
آموزگاران شايسته هرگز فراموش نمی كنند كه آنان 
تعيين كننده ي كيفيت مدرسه  هستند. اجرای تشويق 
مؤثر و انضباط كالسی دو نمونه از توانمندی های 
معلمان موفق در مقايسه با همکارانی است كه 
تشويق های غيرمؤثر و مديريت كالس ضعيف 
دارند. آموزگاران شايسته، در شروع سال تحصيلی، 
انتظارات خود از دانش آموزان را واضح و روشن بيان 
می كنند و بدون هيچ گونه سهل انگاری، در طول سال 
هم با جديت همان انتظارات را پيگيری می كنند. در 
واقع دانش آموزان را، با ايجاد ارتباط مناسب، مشتاق 
پاسخ گويی به سطح انتظارات كالس و معلم خود 
می كنند. آنان  مديريت كالس درس را هوشمندانه 
انجام می دهند و هنگامی كه حرفی می زنند، به آن 
عمل می كنند. بدرفتاری دانش آموز را در لحظه 
ناديده می گيرند و مانع جلب توجه كالس و اجرای 
نمايش او می شوند. در موقع عصبانيت و تحت فشار 
كاری واكنش نشان نمی دهند. با اين كار به خود زمان 

می دهند تا قبل از اينکه صحبتی كنند، در مورد آن 
بينديشند و بهترين شيوه را  انتخاب كنند.

اگر بهترين آموزگار يک دبستان، تکليفی بدهد 
و دانش آموزان نتوانند به خوبی آن را انجام بدهند، 
چه كسی را بايد مالمت كرد؟ جواب قابل پيش بينی: 

خود آموزگار.
آموزگاران موفق می دانند كه خودشان تنها عنصر 
قابل تغيير كالس هستند. آن ها مدام در پی بهتر 
شدن هستند و تمركزشان تنها بر ايجاد تغيير در رفتار 
خودشان است نه تغيير رفتار ديگران. موفقيت در هر 
زمينه ای، از تمركز بر خود آغاز می شود و معلمان بر 
موردی تمركز می كنند كه قادر به تغيير آن هستند: 
يعنی عملکرد خود. يکی از نشانه های آموزگاران 
حرفه ای، توانايی آن ها در ايجاد جو مثبت در كالس 
درس است. واقعيت اين است كه موارد بسياری برای 
نااميد كردن آموزگار وجود دارند؛ از جمله: والدين 
شاكی، دانش آموز دردسرساز و منابع محدود مالی. 
اين موارد دلسردكننده و ناخوشايند، واقعيت  ها يا 
اجزای جدانشدنی كار و زندگی محسوب می شوند. 
اما آموزگاران شايسته، هر روز با همه با احترام 

برخورد می كنند.
نقل قول جالبی از لئو تولستوی در وصف بهترين 
معلم داريم: بهترين معلم كسی است كه قابليت خلق 
روش های تازه دارد. بهترين روش ها روش خاصی 

نيست، بلکه يک هنر است.

شیرین فراهانی
دبستان اردیبهشت، ناحیه ی 3 کرج

︤نگاه تاریخی ب
مادران، پدران و آموزگاران عزيز، هم اكنون كه در 
بزنگاه تغيير زمانه و نوشدن تاريخي و فرارسيدن بهار 
هستيم، »تاريخ« را براي كودكان و دانش آموزان به 
شکل حکايت و قصه بيان كنيد. بيان زندگي بزرگان، 
مشاهير و معصومان )ع(، به زبان ساده، مي تواند 
دانش آموزان و همچنين شکل گرفتن  راهنماي 
خودكار صفات و كماالت آن بزرگان در مخاطب 

باشد.
وسايل  از  گذشته  از  بيشتر  است  نياز  كه  حال 
الکترونيک و رايانه اي در تعليم وتربيت و زندگي 
استفاده كنيم، به يقين با اندكي صبر و نگاه به تاريخ، 
كودكان را براي آينده و رسيدن به آرمان هاي واالي 

انساني مهيا كنيم.
دکتر احسان اهللا محمدی


