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 اعظم الریجانی

معلمی اصل است

از دیدگاه شما به عنوان یک معلم پژوهشگر، معلم موفق 
چه ویژگی هایی دارد؟

 به نظرم نقطة اصلي این اســت کــه معلم جایگاه خود را 
بشناسد و بداند چقدر می تواند بر ذهن و ضمیر متعلمانش اثر 
بگذارد. دیگر عوامل خود از این طریق به هم متصل می شوند 
و موفقیــت حاصل می شــود. اینکه معلم بایــد خوش لباس، 
خوش ســیما، خوش صحبت، خوش اخالق و تمام خوش های 
دیگر باشــد، فرع بر این اســت که معلم بایــد بداند در منظر 
دانش آموز آدم دیگری اســت و غفلــت از این نتایج زیان باری 

در بر دارد.

گفتید كه تمام خوش ها، مثل خوش لباسی، فرع است. به 
نظر شما اصل چيست؟

 همان طــور که گفتم، معلم باید بداند چه جایگاهی دارد. 
این خودآگاهی اصل اســت؛ آگاهی از اینکه دانش آموزان وی 
را الگوی خود قرار می دهند و هر ســخن و کردار وی می تواند 
به تغییراتی در بینش و منش دانش آموز منجر شود. بنابراین، 
معلم موفق کســی اســت که:1. به نقش خود آگاه است؛ 2. 
توانسته است »ارتباط معلمانه«ای برقرار كند. ارتباط معلمانه 
چیزی فراتر از ارتباط دوستانه است. در ارتباط معلمانه، عالوه 
بر ارتباط دوســتانه، حریم و شــأن معلمی هم حفظ می شود. 

شما در ارتباط دوستانه می توانید دست روی شانة دوست خود 
بگذارید، اما در ارتباط معلمانه چنین نیســت. من گاهی زنگ 
ورزش با بچه ها بازی می کنم. این همان واردشــدن به دنیای 
کودکانة ایشان اســت. این کار در ساختن آن ارتباط معلمانه 

بسیار کارساز است.

آيا شما خودتان را موفق می دانيد؟
 به تعبیر حضرت عیسی )ع(، درخت را هم با ریشه می توان 
شناخت و هم با میوه. بسیاری از دانش آموزانم در اجتماع افراد 
موفقی شــده اند. بعد از گذشت 20 سال همچنان به نیکی از 
من یاد می کنند. من با بسیاري از آن ها همچنان ارتباط دارم. 
این ارتباط چنان پایدار اســت كه حتي به مراسم ازدواجشان 
دعوت شده ام. جا پیداکردن در دل دانش آموز به موفقیت معلم 
کمک می کند. در طول دوران كاري ام همیشــه سعي كرده ام 
صادق باشم. همان طور كه گفتم، دانش آموز به طور غیرمستقیم 
از رفتار و منش معلم الگوبرداري مي كند. براي مثال، اگر نمرة 
اشــتباهي دادم، یا برخورد نامناسبي داشــتم، بارها از بچه ها 
عذرخواهي كردم. و آن ها وقتي مي بینند معلم هم به اشتباهش 
اعتــراف و عذرخواهي مي كند، یاد مي گیرند. همة این ها باعث 
شــده اند در دل دانش آموزانم جا باز كنم. مگر موفقیت چیزي 

جز این است؟

 علی اصغـر خانی پـور متولـد نورآباد در اسـتان لرسـتان اسـت. مدرک کارشناسـی ارشـد جامعه شناسـی 
و ۲۲ سـال سـابقۀ کار دارد. از ایـن ۲۲ سـال هفـت سـال آن را مدیـر دبسـتان و یـک سـال هـم معـاون 
پرورشـی بـوده اسـت. وی جسـتارها و مقـاالت متعـددی در ارتبـاط بـا آموزش وپـرورش نوشـته اسـت، 
ازجملـه: تعلیم وتربیـت دينـی و تعلیم وتربیـت دين )با كنكاشـی پيرامون امـكان تعلیم وتربیـت دینی در 
مقـام علـم و عمـل( و نقدی بر وضعیت کتاب درسـی از نظـر مؤلفه های تربیت. او معتقد اسـت، پژوهش 
در آموزش وپـرورش جايـگاه شايسـتۀ خـود را نيافتـه اسـت، ولـی از آنجا كـه او پژوهش را ركن اساسـی 
پيشـرفت و ترقـی جوامـع می داند، متوقف نشـده اسـت و همچنـان در اين حـوزه فعاليـت می كند تا به 

مسـئوليت فـردی خويـش عمل كـرده باشـد. گفت وگوی مجلۀ رشـد معلـم را بـا او بخوانيد.

گو 
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معلم چگونه می تواند اثرگذار باشد؟
 به نظر من، در ساختار کنونی آموزش وپرورش، اثرگذاری 
بیشــتر فرایندی فردی است. معلِم موفق اثرگذار است و معلِم 
اثرگذار موفق. همان طور که گفته شد، داشتن ارتباط معلمانه  
خیلی در اثرگــذاری روی متعلمان اهمیت دارد. اصاًل اگر این 

ارتباط شکل نگیرد، کاری از پیش نمی رود.

به نظر شما پژوهش در حوزۀ آموزش چه اهميتی دارد؟
 پژوهش ركن اساســي پیشــرفت و ترقي جوامع است. 
صاحب نظران پژوهــش را »فعالیتی منظم همــراه با طرح و 
اندیشه مي دانند كه مي تواند فرد را در پاسخ گویي به سؤاالتي 
كه دربارة موضوع برایش مطرح مي شود، یاري دهد«. آگاهان 
معتقدند، پژوهش یك گزینة انتخابي نیست، یك ضرورت براي 
رســیدن به جامعه اي پیشرفته و توسعه یافته است. پژوهش و 
آموزش قابل تفکیک نیستند. یار کمکی نیست. پژوهش خود 
آموزش است. در فرایند پژوهش یادگیری نیز متجلی می شود. 
این موضوع می تواند شــکل های متفاوتي به خود بگیرد. معلم 
خود باید این قدر مجال داشــته باشد که در ارتباط با موضوع 
موردعالقه دست به پژوهش بزند، یا موضوع مربوط به کالس 
خود را انتخاب کنــد و برای مثال بفهمد چرا فالن دانش آموز 
منزوی و گوشه گیر شده است؟ خود دانش آموزان هم می توانند 

با نظارت معلم به کارهای پژوهشی دست بزنند.

براي تشــويق دانش آموزان به مطالعــه و پژوهش چه 
راهكارهايی داريد؟

 در ابتداي هر چیز باید سازوکار پژوهش را به دانش آموزان 
آموخت. در كتاب درســي علوم ابتدایی، همان فصل اول، در 
ارتباط با مشــاهده و فرضیه و آزمایش و نظریه سخن به میان 
آمده اســت. از نظر من این فصل مهم ترین قسمت علوم است. 
من با مثال های متعدد پژوهش را در مورد مباحث علوم برای 
دانش آموزان توضیح داده ام. در پروژه های فردی یا گروهی سعی 
می کنم دانش آموزان را به انجام آزمایش و پژوهش سوق دهم. 
یا در درس مطالعات اجتماعی امسال، هر دانش آموز استانی را 
به عنوان پــروژة تحقیقاتی انتخاب کرد و به تحقیق در ارتباط 
با استان موردنظر پرداخت. كلیپ های فوق العاده ای ساختند و 
هــر دانش آموز کار خود را در کالس ارائه داد. دانش آموز وقتی 
بداند معلم اهمیت می دهد و پیگیر است، خود به خود انگیزه 
پیدا می کند. خود نفس پژوهش پاداش خود اســت؛ هم برای 
دانش آموز جذابیت دارد و هم فرایند تدریس را آسان می  كند.

به نظر شــما چرا گروهی از معلمان به انجام فعاليت های 
پژوهشی تمايل ندارند؟

 به نظر مي رســد هدف اصلي پژوهش هاي مدرسه محور 
)اقدام پژوهــي، درس پژوهــي و ...( هنــوز بــراي معلمان به 
خوبي تبیین نشــده اســت. چون هدف اصلي این پژوهش ها، 

كیفیت بخشي به فرایند آموزش و یادگیري است.

به عنوان معلم پژوهشگر، قبل از پاداش حتمًا انگیزه های 
ديگری هم بوده كه با وجود همۀ کاستی ها شما را در اين 

مسير نگاه داشته است. اين انگيزه  چه بوده است؟
 در این مدت ندیدم از کار پژوهشی معلمی استفاده شود. 
این همــه اقدام پژوهی و درس پژوهی توســط معلمان انجام 
می شــود. نتیجه کو؟ آیا ما بانکي اطالعاتی از این پژوهش ها 
داریم؟ کسی هم که کار پژوهشی انجام می دهد، صرف عالقه 
و انگیزة شــخصی است. تا قبل از رتبه بندی، بیشتر آموزگاران 
به ادامة تحصیل تمایل نداشتند، اما حاال بیشترشان انگیزه پیدا 

کرده اند؛ چرا، چون نظام پاداش دهی در کار است.

اگر كارتان را بی تأثیر می بینید، چرا ادامه می دهيد؟
 مــن کلیت ماجرا را می بینم. ما خیلــی کارهای دیگر را 
هم انجام می دهیم كه ممكن اســت در حال حاضر نتیجه اي 
نداشــته باشد، ولیكن به امید اینکه روزی به انجام برسد، قدم 
برمي داریم. وظیفة من کاشتن بذر است و این ساختار است که 
این بذر را در نطفه خفه می  كند یا پرورش می دهد. من وظیفة 
خودم را تمام و كمال انجام مي دهم. ســاختار هم باید وظیفة 

خودش را انجام دهد.

در عمر كاری شما چه چيزی وجود دارد كه خودتان به آن 
افتخار كنيد؟

 به نظرم احترامی که دانش آموزانم بعد از گذشت سال ها 
همچنان برای من قائل هستند، قابل افتخار است.

اگر صحبت ديگری داريد، بفرماييد.
 امروزه علم و فناوري محور اصلي فعالیت هاي كشورهاي 
توســعه یافته قرار گرفته اســت. علم و فناوری خود محصول 
پژوهش اســت. یکی از مهم ترین فضاها برای انجام این مهم، 
آموزش وپــرورش اســت. من منکر تالش هــای صورت گرفته 
نیســتم، اما مســئوالن این وزارتخانه باید بــه مراتب بیش از 
آنچه تالش كرده اند، در فكر نهادینه كردن پژوهش، نوســازي 
علمي و ارتقاي جایگاه پژوهش باشــند. نظام آموزشــی ما بر 
یاددهی متمرکز اســت تا یادگیری. امروزه به مدرسه هایی در 
تراز نو محتاج هســتیم؛ مكانی بــرای گفت وگو و آموزش هاي 
دوســویه. آموزش هایي كه در آن هــا، هم آموزش دهنده و هم 

آموزش گیرنده، مدام مي آموزند.


