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معلمی، محـور توسعه
آمـوزش معلم محـور که سـر کالس فقط دبیـر متکلم وحده 
باشـد و از کالس هیـچ صدایـی بـه اعتراض یا سـؤال برنخیزد 
و غالـب دانش آمـوزان یـا به تخته نـگاه مي کنند و یـا در حال 
یادداشـت کـردن هسـتند و مراقب اند كه درسـت پـا جا پای 
دبیـر نهند گرچه در گذشـته بسـیار مطلـوب بود ولـی امروزه 
نـه مطلوبسـت و نـه کارگشـا و از نظـر اجتماعـی نیـز باعـث 
توسـعة پایـدار نمی شـود. سال هاسـت کـه دو کارخانـه بزرگ 
مـا در حـال سـاخت اتومبیـل هسـتند و حتی به چند کشـور 
هـم صـادر می کننـد ولـی آیـا فرهنـگ رانندگی درکشـور ما 
اصـالح شـده اسـت؟ چـرا آمـار تصادفـات و در نتیجه کشـته 
و مجروحـان مربـوط بـه آن، ایـن همـه باالسـت. چـرا تحمل 
چنـد ثانیـه رعایت حق تقـدم را نداریـم؟ به نظر می رسـد این 
مشـکالت و مسـائل مشـابه آن ریشـه در آموزش دارد. گویا به 
مـا آمـوزش تعامـل با دیگران داده نشـده اسـت. دمیـدن روح 
خالقیـت علمی و عقالنیـت اجتماعی تنها از مسـیر گفت وگو 
میسـر اسـت. به عبارت دیگر آمـوزش باید تعامل محور باشـد. 
دانش آمـوز بایـد درگیـر تمام مسـائل کالسـش باشـد و معلم 
تنهـا بـه عنـوان راهنمـا و مربی در کنارش ایسـتاده باشـد. به 
کالسـی کـه دبیـر بیشـتر از دانش آمـوزان سـخن می گویـد 
بایـد بـا دیـده شـک و تردیـد نگریسـت. البتـه امـروزه تا حد 
زیـادی تعامـل بـا دانش آمـوز در مـدارس توسـط دبیـران بـا 
تجربـه رعایت می شـود. دبیـر دین و زندگی را می شناسـم که 
دیـن را روی تیـر دروازه می گذارد و بـا دانش آموزان به فوتبال 
می ایسـتد و هنـگام پـاس دادن بچه ها را با اسـم کوچک صدا 

می زند. بچه ها مجذوبش هسـتند و باالترین نمـره را در آزمون 
نهایـی کسـب می کننـد. در هنگام تدریـس، ماه  گذشـته، به 
خاطـر دارم کـه از کالس کنـاری به ناگاه صـدای جیغ و فریاد 
دانش آمـوزان برخاسـت فکـر کردم کـه اتفاقی افتاده اسـت با 
دانش آمـوزان به کالسشـان رفتیم و مشـاهده کردیم که برای 
دبیـر ریاضی شـان جشـن تولـد گرفته انـد. دانش آمـوزان ایـن 
کالس بـا وجـود آنکه اختالف سـنی زیـادی با ایـن دبیر دارند 
ولی او و درسـش را با تمام وجود دوسـت دارند زیرا با دبیری، 
درس و کالس را طـی می کننـد کـه اهـل تعامـل و گفت وگـو 
اسـت، پای درد دلشـان می نشیند و صحبت هایشـان را با روی 
بـاز می شـنود. در واقـع ایـن هنـر دبیـر اسـت که چگونـه و با 
چـه ترفندهایـی این طفـل گریزپا را کـه امروزه تمام وسـایل 
از فضـای حقیقـی گرفته تا مجازی برای گریزش فراهم اسـت 
بـا رغبـت بـه کالس  آورد. به نظـر می رسـد عـالوه بـر جـذب 
دانش آمـوز روش درسـتی نیـز بـرای تدریس بایـد فراهم کرد 
و در درس فیزیـک دسـت ها بازتـر اسـت به عنـوان مثـال اگـر 
شـروع تدریـس  بـا انجام یـك آزمایش سـاده باشـد می تواند 
توجـه تمـام کالس را به خـود جلب کند. از طـرف دیگر همه 
دانش آمـوزان را نبایـد در آمـوزش بـا یک چشـم دیـد زیرا هر 
انسـان، دنیایـی منحصر به فرد اسـت. اگـر پرورش دانـة لوبیا و 
گنـدم بـا هم تفـاوت دارد چـرا در مورد انسـان ها که شـاهکار 
عظیـم آفرینـش هسـتند این قاعـده برقرار نباشـد. شـناخت 
دانش آمـوز و تعیین تکالیف بر اسـاس اسـتعداد های او بسـیار 
مهـم اسـت. خالـی از لطـف نخواهد بـود برایتان خاطـره ای را 
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ذکـر کنـم از ضعیف تریـن دانش آمـوزم در کالس یازدهـم که 
هیـچ دل بـه درس نمـی داد و بـا آمـوزش کالسـی هماهنگی 
نداشـت. یـک روز خـودش پیشـنهاد داد کـه اگـر امـکان دارد 
بـرای فصـل اول کتـاب یـک کلیپ آموزشـی بسـازد بـا اکراه 
پذیرفتـم ولـی هنگامی که کلیـپ 4/5 دقیقـه ای را در کالس 
درس بـه نمایـش گذاشـت به همـراه بقیـه کالس مبهوت کار 
انجـام شـده بودیـم. خـودش می گفـت حـدود شـش سـاعت 
وقـت گذاشـته و چندیـن بـار برای نمایـش مفاهیـم، درس را 
مـرور کرده اسـت و من به فکـر فرو رفتم که انسـان موجودی 
ناشـناخته بـا اسـتعدادی بی نهایت در کار اسـت کـه صدالبته 

باید هدایت شـود. 
بـه همـکاران عزیـزم توصیـه می کنم منتظـر توسـعه از باال 
نباشـید، توسـعه  از پایین شـروع می شـود. تغییرات بزرگ از 
جاهای کوچک شـروع می شـود از کالس درس باید توسـعه را 
آغـاز کنیم. اگـر دانش آموزی که پرورش می دهیـد دارای روح 
پرسشـگری در علـم باشـد فرایند توسـعه پایدار کلیـد خورده 
اسـت. سـعی ما در این مجله همین اسـت و در همین راسـتا 
همـواره از دوسـتان طلب همکاری و مسـاعدت داریم. مقاالت 
جالبـی از دبیـران و اسـاتید محتـرم دریافت کردیـم که جای 
بسـی تشـکر دارد. در کتاب های درسـی فیزیـک آزمایش های 
بسـیار سـاده و جالبـی وجـود دارد کـه می توانـد منشـأ تولید 
مقـاالت متعـددی باشـد. بـه عنوان مثـال در مقالـه فیزیک با 
دسـت خالـی همکارمان نشـان می دهد که با چه وسـایل کم 
هزینـه ای می تـوان آزمایش هـای سـاده و ارزانـی را انجـام داد 

و همیشـه نیاز به آزمایشـگاه مجهز نیسـت. به سـایت معرفی 
شـده در این مقاله سـر بزنید و تالش اسـاتید هندی را در این 
زمینه مشـاهده کنید که الگوی بسـیار خوبی برای بسط علم، 
خصوصـًا در مناطق محـروم خواهد بود. ترغیـب دانش آموزان 
به سـاخت این وسـایل بسـیار اهمیت دارد. گرچه این دوست 
عزیزمـان را از نزدیـک می شناسـم و می دانـم کـه در کالس 
درس خـود آزمایش هـا و ابداعـات زیـادی برای تدریـس دارد. 
لطفـًا شـما نیـز تجربیـات خـود را برایمـان ارسـال داریـد. به 
مقالـه آزمایش مفهوم اسـتحکام بـا خالقیت دانش آمـوزان در 
بافتـن نیز نگاهی بیاندازید و مشـاهده کنید کـه دانش آموزان 
دبیرسـتانی در شـهر بیجـار چگونـه در یـک آزمایشـگاه غیـر 
مجهـز بـا وسـایلی سـاده بـه آزمایـش می پردازنـد و در کنـار 
دبیرشـان فراینـد تدریـس را پیـش می برنـد. سـعی بـر ایـن 
اسـت کـه دو کار را در هـر شـماره انجـام دهیـم. یکی معرفی 
دانشـمندان ایرانی- اسـالمی اسـت که به معرفی کارهایشـان 
خواهیـم پرداخت تـا جوانان عزیـز پی به گذشـته افتخار آمیز 
خـود ببرنـد و در این شـماره به کارهای ابن هیثـم پرداخته ایم 
و زحمـت ایـن کار را بـر دوش اسـتاد عزیـزم آقـای معتمدی 
گذاشـته ایم و دیگـر معرفـی کارهـا و مقاالتـی اسـت کـه در 
گوشـه و کنار دنیا توسـط محققان ایرانی در حال انجام اسـت 
و در ایـن مجلـه بـه ارائه مقاله جالـب مرداب نظریه ریسـمان 
دکتـر وفـا پرداخته ایم. امید داریـم که خداونـد متعال عنایت 
فرمایـد و ما را در خدمت رسـانی هر چه بیشـتر یـاری فرماید.
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