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الگوهای معلمی

هوشنگ غالمی

 از ســوابق اجرایی و تجربی کار حرفه ای خود  برای ما بگویید.

پــس از گذراندن دو ســال تحصيلــی 37- 38 و 38 -39 در 
دانش ســرای شهرستان بروجرد استان لرســتان كه جزو سوابق 
خدمت كار حرفه ای من به حســاب مي آمد، يك سال به صورت 
آزمايشی به كار تدريس و آموزگاری دورة ابتدايی شهرستان دورود 
مشغول شدم. پس از گذراندن موفق دورة آموزشی، با حكم رسمی 
به كارم ادامه دادم و تا سال 1347 در دوره هاي ابتدايی و متوسطه 
مشغول تدريس بودم. سال 1347 به تهران منتقل شدم و هم زمان 
با تدريس در دورة ابتدايی، در دانشــگاه تهران در دورة كارشناسی 
رشتة علوم اجتماعی مشغول تحصيل شدم. از سال 1351 با مدرک 
كارشناســی در دوره هاي راهنمايی و متوسطة تهران به تدريس 
پرداختــم و پس از پيروزی انقالب و در ســال 1360 و در پی 23 
سال كار معلمی و تدريس، به رياست  منطقة 17 تهران منصوب 
شدم و كار اجرايی ام آغاز شد. در سال 1366، پس از تفكيك ادارة 
كل  اســتان تهران به دو اداره كل شهر تهران و شهرستان های 
اســتان تهران، ابالغ مديركلی شهرستان های استان تهران برايم 
صادر شــد. گفتنی است، آن موقع شــهرهاي قم و قزوين جزو 

شهرستان های استان تهران بودند.
به علت مخالفت شهر تهران با اين جدايی، از هرگونه پشتيبانی 
و حمايت اعم از تأمين نيروی انسانی، و امكانات اداری و سازمانی، 
محروم شديم. كار خود را در اداره كل جديد با چند دستگاه بارُگنج 
)كانتينــر( و ســاختمان نيمه كاره ای از منطقــة 16 و همكاری و 
همراهــی تعدادی نيروی مخلص  منطقــة 17 آغاز كردم. تقريبًا 
بنيان گذار اداره كل شهرســتان های استان تهران در جنب پايانة 
مســافربری جنوب تهران شدم تا دسترسی همكاران شهرستانی 
به اداره آسان باشد. از آن پس، همكاران اداره كل شهر تهران، به 

شوخی و كنايه، مرا مديركل دهاتی ها صدا می زدند.
با وجود تمامی مشكالت، به تحصيل در رشتة مديريت آموزشی 
در دورة كارشناسی ارشد ادامه دادم و در سال 1371 فوق ليسانس 

گرفتم.

 به نظر شما مهم ترین چالش های امروز در حوزۂ معلمی کدام ها 

هستند؟

مهم ترين چالش انتخاب معلم اســت. در زمان ما ورود به شغل 
معلمی همانند امروز تا اين حد باز نبود. گزينش همه  جانبه ای صورت 
می گرفت. تناسب اندام، نداشــتن نقص عضو، قدرت بينايی، قوة 
شنوايی و تكلم خوب، سرعت درک مفاهيم و بسياری از توانايی های 
ديگر افراد نيز به سنجش در می آمدند. عالوه بر اين، پذيرفته شدگان، 
طی دو سال تحصيل، از جميع جهات مراقبت می شدند تا در صورت 
وجود هرگونه ضعف اصالح نشــدنی، از اشــتغال آنان به معلمی 

کوله باری از تجربه و خدمت فرهنگی و علمی دارد. در سال 13۴۰ تدریس خود را به عنوان 

آموزگار مدرسه های ابتدایی در شهرستان دورود استان لرستان آغاز کرد و در نهایت پس از 

حدود 37 سال خدمت که از معلمی پایۀ اول ابتدایی تا مشاوری وزیر را شامل می شد، در 

آستانۀ آغاز سال 77 بازنشسته شد.

وی پس از بازنشستگی هم به تناوب به همکاری و فعالیت علمی، فرهنگی و آموزشی در 

نهادها و سازمان های گوناگون ادامه داده است. با هم پای صحبت های این معلم و مدیر 

پیشکسوت و مخلص می نشینیم.

راوی چلچراغ

 خاطره ها
گفت وگو با محمد تقی توکلی
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جلوگيری شود. كسانی هم كه از اين مراحل می گذشتند، عالوه بر 
گذراندن دورة كارورزی در طول دو سال تحصيلی، به تدريس يك 
سالة آزمايشــی موظف می شدند و در صورت توفيق، حكم قطعی 

آنان به سمت معلمی رسمی  صادر می شد.
 

 شــما برای رفع چالش های مطرح در حوزۂ معلمی چه پیشنهادهایی 

دارید؟

پيشــنهاد من برای رفع اين چالش عبارت اســت از اينكه همة 
دســت اندركاران امور سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اين 
نابســامانی ها را درک كنند و برای بهبود آن در عمل دست به كار 

شوند. 

 از دیدگاه شــما چگونه می توان به آموزش و پرورشــی خالق، پویا، 

منعطف و توسعه یافته دست یافت؟

در راســتای پاسخ به اين پرسش، من معتقدم،ارتقاي كتاب های 
درســی، همگام با نياز روز از نظر فرهنگــی و علمی، و كارورزی 
و انعطاف پذيری ســاالنة آن ها متناســب با نيازهای جديد، يك 
ضرورت است. همچنين، بايد مسائل زائد كتاب ها را كه فايده ای 
جز افزايــش محفوظات غيرضروری ندارند، حــذف كرد. برپايی 
دوره های آموزشی برای تدريس كتاب ها و تشخيص استعدادهای 
دانش آموزان و تالش برای هدايت تحصيلی و رشــد آن ها را كه 
در نهايت به كاردانی دانش آموز و توان اشــتغال وی پس از فارغ 

التحصيلی منجر مي شود، بايد اقدامي جدی تلقی كرد.
همچنين معتقدم، رهنمودها و اشــارات مقام معظم رهبری در 
جلسات، به ويژه در ديدار با فرهنگيان، می تواند اساس برنامه ريزی ها 

قرار گيرد.

 چنــدی پیش کتابی با عنوان »چلچــراغ خاطره ها« تأليف كرده و به 

چاپ رســانده ايد.  یکی دو خاطرۂ زیبا از آن مجموعه را برای خوانندگان ما 

کنید. تعریف 

ســال تحصيلی 41- 40 كالس چهارم دبســتان را در استان 
لرستان تدريس می كردم. مدرسه زمين فوتبال خاكی ولی مناسبی 
داشــت و بيشتر ساعت ورزش دانش آموزان به بازی فوتبال درون 
زمين می گذشــت. اين بازی در ميان دانش آموزان مدرسه رونق 
يافته بود، به گونه ای كه هر يك از دانش آموزان پايه هاي ســوم، 
چهارم و پنجم برای خود تيمی تشــكيل داده بودند و گاهی يك 
دوره مسابقه بين خود و دانش آموزان مدرسه هاي هم جوار برگزار 

می كردند.
در جمــع 11 نفری تيم فوتبال كالس مــا دانش آموز ريزنقش 
و تيزپايــی بود كه در دوی ســرعت بين هم ســاالن و بعضي از 
دانش آموزاِن بزرگ تر از خود رقيبی نداشت. فوتبال هم خوب بازی 
می كرد. در خط حملة تيـم غالباً پاس های دريافتی را با گريزپايی 
به گل تبديل می كرد. او از روستايی نزديك به اين مدرسه می آمد 
و غالباً در منزل بســتگانش در شــهر می ماند. از نظر مالی وضع 
مطلوبی نداشت و همواره با لباس كهنه و گيوه های پاره به كالس 
قدم می گذاشت؛ ولی از عزت نفس عجيبی برخوردار بود. به علتی 

)كه از نظر من فقر مالی و نداشــتن كفش مناسب، ولی به ادعای 
خــودش عادتي ديرينه از دوران كودكی و براي بهتر بازی كردن(، 
هميشه با پای برهنه فوتبال بازی می كرد. پنجه های پاهايش، به 
سبب ضربه ها و زخم های پی در پی پينه بسته و مقاومتی خاص پيدا 
كرده بودند. شوت های سنگينی را با پای چپ روانة دروازه می كرد. 
دانش آموزان هنگام بازی او را به اســم »پاپتی« صدا می زدند. هر 
وقت توپ به او می رســيد، يك صدا فريــاد می زدند: »پاپتی گل 

می زنه«، »پاپتی گل می زنه«.
من و اعضای تيم و همة دانش آموزان او را دوســت داشــتيم و 
برايش احترامي ويژه قائل بوديــم. چون عالوه بر بازی مطلوب، 
درس و اخالقش هم بسيار خوب بود. مدت ها از خودم می پرسيدم 
آيا پابرهنه بازی  كردن او از سر عادت است يا به علت بی كفشی؟ 
راه چاره را در آن ديدم كه به ســبب بازی خوب و به عنوان جايزه، 
برايش كفش كتانی بخرم. البته بيم آن داشــتم كه تصور كند به 
او ترحم كرده ام! شــايد راه چاره منحصر به اين بود كه به انگيزة 
تشويق تيم، برای هر 11 دانش آموز كفش بخرم، اما توان مالی ام 
اين امكان را نمــی داد. در آن زمان تازه چندماه بود كه حقوقم از 
ماهی 2864 ريال به 4864 ريال افزايش يافته بود. سرانجام همان 
راه نخســت را برگزيدم و يك جفت كفش كتانی برايش خريدم. 
در پايــان يكی از بازی های موفــق او، كه چهار گل از پنج گل را 
او به تيم پاية پنجم زده بود، به رســم جايزه كفش را به وی دادم. 
با خوش حالی كفش ها را گرفت و با قيافه ای بسيار معصوم تشكر 

كرد. هنوز آن صحنه را كه بسيار زيبا بود، از ياد نبرده ام.
فردای آن روز با كفش های تازه به مدرسه آمد. همه به او تبريك 
می گفتنــد، اما هفتة بعد هنگام برگزاری يك مســابقه، دوباره با 
پای برهنه وارد زمين شــد. قبل از شــروع بازی، او را صدا كردم 
و پرسيدم، چرا كفش هايت را نپوشــيده ای؟ با عجله گفت: »آقا، 
پاپتی راحت ترم.« بارديگر دچار دلهره شدم و با خودم گفتم، نكند 
قصد دارد به من بفهماند به سبب بی كفشی نبوده كه پای برهنه 
بازی می كرده و اگر من چنين تصوری داشــته ام، تصور بی جايی 
بوده است! در همين فكر بودم كه يكی از دوستانش خبر داد برای 
جلوگيری از خراب شــدن كفش هايش، آن ها را به پا نكرده است، 
و گرنه، روز گذشــته، در منزل خود با كفش يكی دو شوت زده و 
گفته است با كفش بهتر شوت می زند و پايش راحت تر است. اينجا 
بود كه تصميم گرفتم به هر ترتيبی برای همة اعضای تيم كفش 
بخرم تا از اين رهگذر يك جفت كفش ديگر هم به پاپتی برسد. در 
بسياری از هزينه هايم صرفه جويی و كفش را تهيه كردم. در يك 
بازی نهايي كه بين تيم ما و تيم پاية پنجم برگزار مي شد و تيم ما 
ســه بر يك پيروز شد، آن ها را به بچه ها هديه كردم. از آن روز به 
بعد، او ديگر با كفش بازی می كرد. در بازی بعدی، وقتی شــنيدم 
بچه ها از كنار زمين فرياد می زنند »پاطاليی گل بزن«، »پاطاليی 
گل بزن«، از اينكه لقب پاپتی به پاطاليی تبديل شده بود، اشك 

شوقی در چشمانم حلقه زد و خدای بزرگ را شكرگزار شدم.


