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در آســتانة ورود جهان به سومين سال تحصيلى از زمان 
شــروع دوران همه گيرى كوويدـ19 هســتيم. در اين دوران 
جوامعى از نظر آموزشى موفق تر بوده اند، كه معلمان توانمندترى 
در اختيار داشته اند. در واقع، يكى از اركان مهم و بلكه مهم ترين 
ركن هر نظام آموزشى، معلمان آن نظام هستند كه مى توانند 
كيفيت يادگيرى دانش آموزان را ارتقا بخشند. در كشور عزيز ما 
هفته اى براى بزرگداشت مقام معلم در اواسط بهار پيش بينى 
شده كه مصادف با سالروز شهادت استاد مرتضى مطهرى است. 
به اين بهانه، اين هفته را به تمامى معلمان و اســاتيد بزرگوار 

تبريك عرض كرده و نكاتى در اين مورد ذكر مى شود. 
در كتاب ارزشمند «معلمان بزرگ ما»1، زندگى نامة مختصر 
حدود 40 نفر از معلمان سرآمد و معاصر كشورمان آمده است. 
نكته جالب آن است كه سهم معلمان رياضى در اين فهرست، 
نسبتاً چشمگير اســت. صرف نظر از ساحت ها و وجوه تربيتى 
دبيران رياضى كه در جاى خود بايد به آن پرداخته شود، حتى 
اگر فقط از منظر برنامه درسى و شيوه تدريس به موضوع بنگريم، 
دبير رياضى نبايد تنها «مجرى برنامه درسى قصد شده» تلقى 
شود. بلكه الزم است آزادى عمل براى جرح و تعديل برنامه را 
داشته و مهم تر اينكه، توانايى اين كار را داشته باشد؛ چنان كه 
در سند تحول بنيادين آموزش وپرورش و چرخش هاى زيرنظام 
تربيت معلم و تأمين منابع انســانى نيز پيش بينى شده است. 
وقتى گفته مى شود معلم بايد «براى فردا» تربيت شود، به اين 
معناست كه شأن و جايگاه او بسيار باالتر و واالتر از آن است كه 
تنها، مجرى تصميمات سياســت گذاران آموزشى باشد. دوران 
همه گيرى اخير تأييدى بر اين سخن بود. معلمان ما نه چنين 
شــرايطى را تجربه كرده بودند و نه براى مواجهه با آن آموزش 
ديده بودند. آنان در دوران تحصيل خود نمى توانستند روزى را 
تصور كنند كه آموزش به كل به فضاهاى مجازى محول شود. 

چه بســا آنان در آغاز ســال تحصيلى با دانش آموزانى روبه رو 
شده اند كه آن ها را اصًال نديده اند و در تمام طول سال تحصيلى 
هم اين شانس برايشان ايجاد نشده كه چهره دانش آموزان خود 

را رودررو ببينند. 
به هــر حال در طول ســال تحصيلى جارى و گذشــته، 
معلمان عزيز مــا با فراز و فرودهاى فراوان، عمدتاً با امكانات و 
تجهيزات شخصى، خانة خود را به كالس درس تبديل كردند 
و متعهدانه از عهدة آموزش آينده ســازان كشــور برآمدند كه 
البته آسيب شناســى اين جريان هــم در جاى خود بايد انجام 
شود. شرايط جارى، يك ويژگى بنيادين را براى حرفه معلمى 
آشكار ساخت كه عبارت بود از داشتن توانايى تطابق با شرايط، 
انعطاف پذيرى و ايجاد نوآورى هاى آموزشــى. آن ها بايد بتواند 
با توجه بــه موقعيت، در لحظه تصميم گيرى كنند، شــرايط 
يادگيرندگان را درك نموده و براى هر شرايطى آماده باشند؛ از 

جمله براى «دوران پس از كرونا». 
اختالل ناشــى از همه گيرى جارى، تنها اختالل آموزشى 
نيست؛ بلكه اختالالت عاطفى را نيز شامل مى شود. اگر بپذيريم 
كه در اين پاندمى دانش آموزان دچار مشكالت روانى و اختالالت 
رفتارى مانند نگرانى و افسردگى شده اند، باز هم نهادى كه در 
صف مقدم براى كاهش و رفع اين مشكالت قرار دارد، مدرسه 
و به ويژه، معلم خواهد بود. به عنوان يك مثال آموزشى، سخن 
آقاى جايمى ســاودرا، مدير آمــوزش بانك جهانى در اجالس 
مجازى وزراى آموزش كشورهاى عضو يونسكو (نهم فروردين 
1400) هشداردهنده است: «بايد بدانيم 53 درصد كودكان زير 
10 سال ما در جهان قادر به خواندن يك متن و فهم آن نبوده اند 
كه ما پيش از اين نيــز آن را «فقر يادگيرى» ناميده ايم و اين 
درصد در حال افزايش است؛ اين همه گيرى، بحران در بحران 
اســت». از طرفى مى توان گفت بر اســاس نتايج TIMSS در 
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سال 2019، كه پيش از دوران همه گيرى و در شرايط آموزش 
حضورى انجام شده است، در حدود 61 درصد از دانش آموزان 
پايه چهارم كشور ما به اســتاندارد مقدماتى يادگيرى رياضى 
دســت پيدا نمى كنند و حتى 32 درصــد از دانش آموزان پايه 
چهارم به كمترين اســتانداردهاى يادگيرى رياضى نيز دست 
پيدا نمى كردند و اين نسبت در ميان دانش آموزان پايه هشتم 
نيز به ترتيب، 63 و 32 درصد است و صرف نظر از وجود نتايج 
تقريباً مشــابه در درس علوم تيمز و خواندن پرلز، شواهد اوليه 
حاكى از عميق تر شدن اين شكاف در دوران همه گيرى است. 
بــراى گذر از چنين بحران هايى، بايد توجه كنيم كه كليد 
بهبود آموزش در دســت معلمان است؛ تا جايى كه معلمان را 
«باارزش ترين و مهم ترين منبع بــراى بهبود كارايى و عدالت 
آموزشى» دانسته اند. پس از رفع بحران بهداشتى فعلى، زمانى 
كه درصدد ارائه آموزش هاى جبرانى باشيم، باز هم تكيه اصلى 
بر معلمان خواهد بود. بنابراين توانمندســازى معلمان نكته اى 
نيست كه غفلت از آن بخشودنى باشد. بى توجهى به اين موضوع 
به نسل ها صدمه خواهد زد و حتى ممكن است فاجعه نسلى به 
بار آورد. بنابراين اگر تداوم يادگيرى براى كشورى مهم باشد، 
توجــه به معلمان و اولويت دادن به واكسيناســيون آن ها بايد 
مدنظر متوليان بهداشــت جامعه بوده و نظام آموزشى كشور 
بايــد معلمان را براى مواجهه با دوران پس از كرونا آماده كرده 
و مورد حمايت قرار دهد: حمايت هاى صنفى و معيشتى مانند 
نظام پرداخت مناسب و جبران خدمات در كنار پشتيبانى هاى 

حرفه اى و آموزشى.
از ســويى قابل ذكر اســت كه برخى نظام هاى آموزشــى 
پيشــرفته، پيش تر براى برقرارى عدالت آموزشى و «آموزش 
باكيفيت براى همه» از طريق ارتقاى شايستگى هاى چندبعدى 
و تركيبى معلمان، تالش هاى فراوانى كرده و به جايى رســيده 
بودند كه كمتر از 10 درصد واريانس كيفيت يادگيرى توسط 
تفاوت در كيفيت معلم و مدرســه قابل تبيين بود. گرچه اين 
نظام هاى آموزشــى تالش كرده اند فراتــر از دانش، كاركرد و 
عمل حرفه اى و مشــاركت معلمان، ارتباط وثيق بين كيفيت 
و شايستگى ها را از طريق توجه به هويت معلمى در سه حوزه 
تجربيات شخصى، بافت تدريس و زمينه هاى سياسى و فرهنگى 
پوشش دهند، لكن پيش از دوران همه گيرى كوويدـ19، درحال 
عبور از اين دوران و ورود به عصر پسااستانداردســازى بوده اند. 
آن ها اهميت مســائل ديگرى از قبيــل جوامع خرد يادگيرى 

حرفه اى معلمى را به خوبى نهادينه كرده بودند.2
اگر بپذيريم كه حرفه معلمى نيازمند يادگيرى مادام العمر 
و تأمــل مداوم بر عمل و يادگيرى خود اســت، نمى توان تنها 
به آموزش پيش از خدمت براى اين حرفه بســنده كرد و الزم 
اســت معلم همواره مورد حمايت باشــد. با اين وجود، شواهد 
نشان مى دهد در بيشتر مواقع، معلمان با استفاده از مطالعات 
شخصى، آزمون و خطا و بعضاً از طريق اشتباهات خود، معلمى 
را ياد مى گيرند و كمتر با يكديگر تعامل دارند. در شرايط فعلى 
مايه حسرت اســت كه تجربيات متنوع دبيران در سينه آن ها 
باقى بماند و با ديگران در ميان گذاشــته نشود. در اين زمينه 
در شــماره قبل از معلمان و آموزش گران رياضى خواستيم كه 
تجربيات خود را در اين زمينه مســتند نمــوده و براى مجله 
ارســال كنند، تا با اشــتراك گذارى اين تجربيات از آزمون و 

خطا هاى بعدى كاسته شود. 
به عــالوه، جاى افســوس خواهــد بود اگر دبيران ســرآمد 
رياضى به جامعه آموزشــى كشور معرفى نشوند. مراجعى مانند 
«دبيرخانــه راهبردى رياضى» يا هر بخــش مرتبط ديگرى در 
نظام آموزشــى كشــور، مى توانند متولى اين كار باشــند تا با 
ساز و كار مناســبى، هر استان حداقل سه نفر از دبيران رياضى 
مبــرز خود را فارغ از تجربه و پيش كســوتى، با معيارهايى ناظر 
به كارآمــدى آن هــا در دوران همه گيــرى كوويد-19معرفى 
كــرده و تجربيات آنــان را در اختيار ديگران قــرار دهند. بهتر 
اســت پيشــنهاد اخير با آسيب شناســى طرح هــاى قبلى، از 
روزمر گــى و تبديل شــدن به كارى ظاهــرى و نمادين فاصله 
بگيــرد. اميدواريــم در ســال تحصيلى پيــش رو، كالس هاى 
حضورى و بدون مخاطره براى دانش آموزان عزيز تشــكيل شود. 
به هر حــال اين دوران، درس مهمى نيز بــراى جامعه در خود 
داشت، كه بدانيم مدرسه و معلم جايگزينى ندارند و در واقع هيچ 

صفحه نمايشى نمى تواند جايگزين معلم و يا دانش آموز شود. 
آموزگار، گرچه خداوندگار نيست

بعد از خداى، برتر از آموزگار نيست 


