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اشاره
رشـد  مجلـة  پيشـين  نشسـت  دو  در 
بـا  کـه  فارسـی  ادب  و  زبـان  آمـوزش 
حضـور شـورای نویسـندگان ایـن نشـریه 
و معلمـان، اسـتادان و کارشناسـان زبان و 
ادب فارسـی دفتـر برنامه ریـزی و تأليـف 
کتاب هـای درسـی برگـزار شـد،  عوامـل 
محتـوای  و  موفـق  و  مطلـوب  تدریـس 
کتـاب و برنامة درسـی مطرح شـد و مورد 

بررسـی قـرار گرفـت. 

گـزارش ایـن دو نشسـت در شـماره های 
127 و 128 )پایيـز و زمسـتان 1398( در 
مجلـة رشـد آموزش زبـان و ادب فارسـی 

بـه چاپ رسـيد.
در سـومين نشسـت که گزارش آن را در 
ادامـه می خوانيـد، عوامل مؤثـر در توفيق 
یـا ناموفـق بـودن تدریـس موضـوع بحث 
و تبادل نظـر اسـتادان و کارشناسـان ایـن 
حـوزه بوده اسـت. خواندن ایـن گزارش و 
تأمـل در آن به شـما معلمـان، خوانندگان 
و همراهـان صميمـی و هميشـگی مجلـه 

می شـود. توصيه 

دکتـرمحمدرضـاسـنگری:
ان  العصـر  و  بسـم اهلل الرحمن الرحيم. 
االنسـان لفـی خسـر اال الذیـن آمنـوا و 

و  برنامـه  از  برخاسـته  بـه کار می گيـرد، 
منطبـق با آن نيسـتند. این هـا موضوعات 

دو جلسـة گذشـتة مـا بـود. 
در نشسـت امـروز کـه در محضـر شـما 
بزرگـوار  و  عزیـز  اسـتادان  و  دوسـتان 
هسـتيم، بـه ابعاد دیگـری از ایـن موضوع 
و مسـئله می پردازیـم. البته معلوم نيسـت 
زمـان چقـدر مجال دهـد کـه بتوانيم این 
بحث هـا را بـاز کنيم و ابعـاد آن را بکاویم.

اسـت.  زمـان  مسـئلة  مسـائل،  از  یکـی 
عنصـر زمـان چقـدر در تدریـس مطلـوب 
مؤثـر اسـت؟ زمـان نامناسـب چقـدر در 
تدریـس نامطلـوب مؤثر اسـت؟ اگـر معلم 
زمـان را نشناسـد، مثـاًل  توجـه نکنـد کـه 
اول سـال تحصيلـی اسـت و دانش آمـوز 
اسـت،  گذاشـته  پشت سـر  را  تابسـتان 
نمی توانـد تدریـس موفقی داشـته باشـد. 
اگر احياناً  اول صبح و سـاعت 8 و 9 اسـت 
و دانش آمـوز سرشـار از انـرژی اسـت چه 
در  یـا  باشـد  داشـته  تدریسـی می توانـد 
سـاعت 11 و 12 کـه فرسـایش جسـمی 
گرفتـه  دانش آمـوز صـورت  در  روحـی  و 
اسـت، اگـر تدریـس سـخته و سـنجيده 

نباشـد ممکـن اسـت نامطلـوب شـود.
می توانـد  هـم  مـکان  زمـان،  بـر  عـالوه 
مؤثـر باشـد. مـا معمـواًل خـود را موظـف 

عملواالصالحات و تواصـوا بالحق و تواصو 
 . لصبر با

خدمـت دوسـتان و کارشناسـان ارجمند 
و دوسـتان عزیـز و بزرگـواری کـه محبت 
فرمودند و در این نشسـت حضـور یافتند،  

سـالم و خيرمقـدم عـرض می کنم.
در نخسـتين نشسـت مـا بحـث دربـارة 
تدریـس مطلـوب بـود؛ یعنـی اینکـه چـه 
سـازه ها و عناصـری تأثيـر می گذارنـد تـا 
تدریـس مطلوب صورت بگيـرد یا تدریس 
مفيـد و مؤثـر و بایسـته باشـد. در جلسـة 
دوم بحـث از ایـن بـود کـه چـه عناصری 
تدریـس را نامطلـوب می کننـد. همچنين 
مسـئلة محتـوای کتـاب درسـی مطـرح 
شـد؛ اینکـه نامناسـب بـودن درس هـای 
کتـاب و پيونـد نداشـتن آن ها بـا مخاطب 
نيـز گسسـتگی عناصـر دروس چقـدر  و 
در تدریـس نامطلـوب و نامناسـب مؤثـر 
اسـت. بعد هـم به موضـوع برنامة درسـی 
پرداختيـم کـه خـود برنامـه و نشـناختن 
آن می توانـد تدریـس را نامطلـوب کنـد. 
گاهـی شکسـت خـوردن کالس و نـاکام 
اسـت  ایـن  سـبب  بـه  تدریـس  بـودن 
و  نمی شناسـد   را  برنامـه  مـا  دبيـر  کـه 
نمی توانـد محتـوای کتـاب درسـی را بـا 
برنامـه تطبيـق دهـد یـا روش هایـی کـه 

جواهرمؤذنی
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می دانيـم کـه هميشـه در همـان محيـط 
کالس تدریـس کنيـم،  امـا گاهـی ممکن 
اسـت فضـا را تغييـر بدهيـم. کسـی کـه 
پایبنـد فقط یک فضاسـت، بایـد بداند که 
ایـن فضـای واحـد ممکـن اسـت تدریس 
را  نامطلـوب کنـد. گاهـی بـرای رسـيدن 

بـه تدریـس مطلـوب بایـد فضـا را تغييـر 
 . هيم بد

چـه عوامـل ُکنشـی و رفتـاری در خـود 
دبيـر می توانـد در ناکارآمـدی و نامطلوب 

بـودن تدریـس مؤثر باشـد؟
یـک موضـوع خيلـی مهـم دیگر مسـائل 
مـا  روزگار  در  اسـت.  نسـلی  و  عصـری 
مسـائل عصـری نسـل متفاوتـی را شـکل 
داده اسـت و می بينيـم که معمـواًل دبيران 
می گوینـد کـه دانش آمـوزان امـروز غيـر 
از دانش آمـوزان دیروزنـد! در پشـت ایـن 
بـودن«  دیـروز  از  »غيـر  یعنـی  سـخن 
عمدتـًا بـه تحوالتـی اشـاره می شـود کـه 
و  اسـت  افتـاده  اتفـاق  امـروز  نسـل  در 
امکاناتـی کـه در اختيار این نسـل هسـت 
و  شـکل  بـه  تدریـس  می شـود  باعـث  و 
شـيوة گذشـته دیگـر بـرای آنان شـيرین 
جاذبـة  وقتـی  نباشـد.   لذت بخـش  و 
انتقـال  بـرای  و  هسـت  مجـازی  فضـای 
مفاهيـم و آمـوزش از امکانـات جدیـدی 
اسـتفاده می شـود کـه صـوت و تصویـر و 

دیرینـة  یـار  ابتـدا  می کنـم  خواهـش 
مجلـه، جنـاب آقـای غالمرضـا عمرانـی، 
بـاب سـخن را بـاز کننـد کـه از مشـرق 
ایـران، اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان بـر 
نيم قـرن  حداقـل  و  کرده انـد  طلـوع  مـا 

در امـر تدریـس تجربـه دارنـد و مـا هـم 
تدویـن  در  کـه  اسـت  سـال   سـال های 
کتاب هـای درسـی و مجلـه از وجودشـان 

می گيریـم. بهـره 
بـا  نامطلـوب  تدریـس  بفرمایيـد  لطفـًا 
در نظـر گرفتـن مسـائل عصـری و نسـلی 
چگونـه بایـد باشـد؟ مصادیـق را هـم اگر 
کنيـد،  مطـرح  زمينـه  ایـن  در  بتوانيـد 

بيشـتر اسـتفاده خواهيـم کـرد.

از  مـا  عمرانـی: غالمرضـا 
خودمـان راه به جایـی نبرده ایم. از وقتی 
توفيـق  ایـن  شـده ایم  شـما  هم نشـين 
دسـت داده اسـت کـه خدمتـی انجـام 
دهيـم. شـمردن عواملـی کـه تدریـس 
را مطلـوب یـا نامطلـوب می کننـد کار 
آسـانی نيسـت؛ یعنـی الـی ماشـاءاهلل از 
ایـن عوامـل داریـم کـه اميـدوارم ایـن 
جلسـات ادامـه پيـدا کنـد و بتوانيـم به 

همـة آن هـا بپردازیـم.

همـة ابعـاد هنـری را بـا هـم دارنـد، اگـر 
در کالس معلـم بـاز هـم از همـان تختـه 
سـياه اسـتفاده کنـد یـا یـک قـدم جلوتر 
یـا  وایت بـرد  امکانـات  از  و  باشـد  آمـده 

تخته سـفيد بهـره  ببـرد، چگونـه می تواند 
در قيـاس بـا پدیده هـای جدیـد، کالسـی 
فعـال و زنـده و پرشـور و جـذاب داشـته 
امـروزی  ظرفيت هـای  از  اگـر  باشـد؟ 
اسـتفاده نکنيـم، ممکن اسـت تدریس ما 

نامطلـوب شـود.

دبیرانمیگویندکه
دانشآموزانامروزغیر
ازدانشآموزاندیروزند!
درپشتاینسخنیعنی
»غیرازدیروزبودن«
عمدتابهتحوالتی

اشارهمیشودکهدر
نسلامروزاتفاقافتاده
استوامکاناتیکهدر
اختیارایننسلهست
وباعثمیشودتدریس
بهشکلوشیوةگذشته
دیگربرایآنانشیرینو

لذتبخشنباشد
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در ایـن زمينـه بحـث بسـيار اسـت و از 
و  عوامـل  تـا  کالس  جـزء  کوچک تریـن 
عناصـر دیگـری را کـه به عنـوان نرم افـزار 
در  برمی گيـرد.  در  می شـوند،  مطـرح 
مسـائل عصـر و نسـل امـروز که هميشـه 
هـم مطـرح بـوده، بـرد بـا معلمـی اسـت 
کـه بتوانـد خـود را بـا مسـائل روز تطبيق 

 . هد بد
ایـن نظـر مـن ممکـن اسـت ایـن طـور 
تعبيـر شـود کـه معلـم زود تسـليم شـده 
اسـت؛ یعنـی تسـليم واقعيت هایـی شـده 

کـه واقعيـت نداشـته اند. بـه بيـان دیگـر، 
واقعيت هـای موجـود هسـتند امـا واقعـی 
اینکـه  حکـم  بـه  هـم  نبایـد  و  نيسـتند 
تـن  آن هـا  بـه  امروزنـد،  مسـائل  این هـا 
در داد. معلـم بایـد ایـن قـدرت تفکيـک 
را داشـته باشـد کـه ميـان مسـائل عصر و 
نسـل بـا روشـنگری تفکيـک کنـد. کدام 
یـک از ایـن عناصـری کـه آن هـا را بـه 
زمـان یـا نسـل ارتبـاط می دهيـم واقعـی 
هسـتند. آن قـدر واقعيـت دارند که بشـود 
بـه آن هـا پرداخت یا موضـوع مبتالبه ما و 
تدریـس ما هسـتند و بـه آموزش وپرورش 
کشـيدن  خميـازه  از  می شـوند؟  مربـوط 
دانش آمـوز تـا صـدای خش خـش قلمش 
همه می توانند مسـئله باشـند. کـدام یک 
از این هـا حـل شـده اسـت؟ بایـد بتوانيم 

باقی مانـدگان نسـلی هسـتيم کـه کامـاًل 
در کالس مطيـع بـود. به خوبـی به خاطـر 
رخسـارة  »وصـف  کتـاب  در  )و  دارم 
خورشـيد« کـه خوانـدن و معرفـی آن را 
در مجلـه پيشـنهاد می کنـم هـم بـه آن 
اشـاره کرده ام( کـه معلم مـا معلم خاصی 
بـود و بـه نماینـدة کالس، کـه خـود مـن 
بـودم، دسـتور مـی داد که پشـتی صندلی 
کـه  کنـم  وجـب  دسـتم  بـا  را  بچه هـا 
حتمـًا دانش آمـوز یـک وجـب از پشـتی 
صندلـی اش فاصلـه داشـته باشـد؛ یعنـی 
حـق نداشـت به پشـتی صندلـی اش تکيه 
بدهـد. چـون می گفـت »مگر اینجـا خانة 
خاله اسـت کـه لـم بدهيـد« و معتقد بود 
کـه این لم دادن در کالس باعث می شـود 
ندهنـد  گـوش  درس  بـه  خـوب  بچه هـا 
امـا اگـر در فاصلـة یـک وجبـی  از پشـتی 
صندلی باشـند، حواسشـان کاماًل به درس 
اسـت. این در حالی اسـت که آن وضعيت 
خـود مـرا خيلـی زود خسـته می کـرد. از 
نظر  فيزیکی و جسـمی خسـته می شـدم. 
حـاال اگر بخواهيـم همين یـک موضوع را 
در مـورد دانش آمـوز امـروزی مثـال بزنيم 
کـه حـدود 50 ـ 40 سـال بعـد از ما دارد 
تحصيـل می کنـد، وضعيـت برای نسـل او 
کـه با پـدر و مادر و معلم و عمـو و دایی و 
خالـه و همـه بـه قول خودش رفيق اسـت 
و اجـازه دارد هـر حرفـی را کـه دوسـت 
دارد بزنـد، چگونـه خواهد بـود. ادب عصر 
و نسـل مـا حکـم می کرد کـه در کالس و 
خانـه و به طـور کلـی در حضـور بزر گ تـر، 
این طـور بنشـينيم و لـم ندهيـم. نسـل ما 
مجبـور بود در صحبـت کردن هم گزینش 
نمی توانسـتيم  آدم هـا  بعضـی  بـا  کنـد. 
هـم کالم بشـویم. حـق نداشـتيم جلـوی 
مهمانـی کـه از نظـر عرفـی یـک وجب با 
مـا فاصلـه داشـت، حـرف بزنيـم. حتی تا 
سـال پایانـی دبيرسـتان حـق اظهار نظـر 
در مقابـل آن شـخص خـاص را نداشـتيم 
منطقـی  اگـر  حتـی  اظهار نظـر  ایـن  و 
به نظـر می رسـيد، در آن روزگار بی ادبانـه 
تلقـی می شـد امـا امـروز مـا از یـک بچـة 
کوچـک هم می خواهيم کـه در خانه و در 
همه جـا اظهار نظـر کنـد و ایـن را برایـش 
الزم هـم می دانيـم. بـا ایـن تفاوت هـا حد 

تفکيـک کنيـم. مـن معتقـدم کـه معلـم 
بایـد بتوانـد هـر چيـزی را کـه در کالس 
تفکيـک  و  دسـته بندی  می افتـد  اتفـاق 
کنـد. این هنر دسـته بندی کردن توسـط 
معلـم خيلـی مهم اسـت. مـا بلد نيسـتيم 
اشـيا و اجـزاء آن هـا را دسـته بندی کنيم. 
ایـن اسـت کـه بـه راه نادرسـت کشـيده 
نادرسـت  مـا  نتيجه گيـری  و  می شـویم 
می شـود کـه هر چيـزی در جـای خودش 

بيایـد. ایـن واقعيـت خيلـی مهم اسـت.
بـرای مثـال، همـراه داشـتن وسـيله ای 
بـه نـام تلفـن همـراه، کـه تقریبـًا دیگـر 
دارد در کالس خيلـی عـادی و طبيعـی 
می شـود و مـا گاهـی همـراه داشـتن آن 
را بـه بعضـی از دانش آمـوزان توصيـه هم 

می کنيـم،  امـا اگر قرار باشـد این مسـئله 
باعـث اختـالل در تدریـس شـود و امنيت 
دیگران را سـلب کند قابل بررسـی اسـت. 
بـرای  را  مجـوز  ایـن  کـه  مـن  اگـر  آیـا 
بعضی هـا صـادر می کنـم، بـا ایـن کار بـه 
دانش آمـوزان دیگـر ظلم نکـرده ام؟ آیا در 
حـق دیگـران اجحـاف نشـده اسـت؟ آیـا 
ایـن تلفـن همراهی کـه می توانـد کارآمد 
باشـد، خـودش باعـث ناکارآمـدی کالس 
نمی شـود؟ پـس در اینجـا ضـرورت دارد 
کـه معلـم بـه موقعيت هـا و ناگزیری هـا و 
ناچاری هـا اشـراف داشـته باشـد و همـة 
این هـا را در نظـر بگيـرد. ایـن تنهـا مورد 
بـود کـه از جهـت ملموس تر بـودن عرض 

کردم.
کيفـی  حضـور  روش  دیگـر  مسـئلة 
مـا  اسـت.  درس  کالس  در  دانش آمـوز 

درمسائلعصرونسل
امروزکههمیشههم

مطرحبوده،بردبامعلمی
استکهبتواندخودرابا
مسائلروزتطبیقبدهد

 غالمرضاعمرانی
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ایـن موضـوع در کالس درس کجاسـت؟ 
آیـا در کالس درس هـم بایـد بچه هـا حق 
و اجـازة نظـر دادن داشـته باشـند و آیـا 
نظـر آن ها باید اعمال شـود و مـورد توجه 
قـرار بگيـرد یـا خيـر؟ یـا مـا می بریـم و 
می دوزیـم و فقـط بـه او می گویيم بپوش؟ 
یعنـی همـان کاری کـه در گذشـته سـر 
خـود مـا در می آوردنـد. آیـا این نسـل به 
حکـم امروزی بـودن حـق دارد بگوید این 
را دوسـت دارم و آن را دوسـت نـدارم؟ ما 
حق انتخاب نداشـتيم، حتـی دربارة غذا و 
لباس. شـاید سـالی یـک بـار نزدیک عيد 
یـک دسـت لبـاس نـو می دیدیـم. حـق 
انتخـاب هـم برایمـان وجـود نداشـت. اما 
آیـا دانش آمـوز امـروزی کـه دربـاره غذا و 
لبـاس و تقریبـًا همـة امـور حـق انتخـاب 
می توانـد  هـم  تدریـس  رونـد  در  دارد، 
مشـارکت داشـته باشـد؟ این هـا مسـائلی 
اسـت کـه در جـای خـودش قابـل طـرح 
اسـت و مـن فکـر می کنم بهتر اسـت فعاًل 

در همين جـا سـخنم را ختـم کنـم.

دکتـرمحمدرضـاسـنگری:
متشـکرم. خيلـی اسـتفاده کردیـم.

پـس ورودگاه بحـث مـا هميـن مسـائل 
بـا  شـما  شـاید  شـد.  نسـلی  و  عصـری 
گزاره هایـی کـه مـن االن طـرح می کنـم 
موافـق باشـيد. نسـل امـروز بـه زعـم من 
بـدون  کـه  اسـت  ویژگی هایـی  دارای 
ارتبـاط  نمی توانيـم  آن هـا  از  آگاهـی 
درسـتی بـا او برقـرار کنيـم. یکـی از ایـن 
دانسـتگی  انـگارة  و  تصـور  ویژگی هـا 
اسـت. ایـن دانش آمـوزان فکـر می کننـد 
واقعـاً  همه چيـز را می داننـد چـون ابـزار و 
امکانـات دانسـتن در اختيارشـان اسـت و 
اطالعـات لحظه بـه لحظه در اختيارشـان 
بـه  می کننـد  احسـاس  می گيـرد،  قـرار 
 گـوش دادن هـم احتياج ندارنـد. چون هر 
لحظـه بخواهنـد،  اطالعـات را از بيـرون و 
مجراهـای دیگـر می تواننـد دریافت کنند؛ 
مثـاًل از کتاب هـای کمک درسـی یـا دبيـر 
خصوصـی در منـزل. پـس،  اولين مسـئله 
کـه  اسـت  دانسـتن  و  توانسـتن  غـرور 

امـروز دارنـد. دانش آمـوزان و نسـل 
ابـزار  از  لـذت  طلـب  بعـدی  مسـئلة 

یعنـی از همين مسـئلة بارش بـرف در امر 
تدریـس اسـتفاده می کنـد یـا حتـی مثالً  
یک روز زلزله آمده و معلم آن روز شـعری 
دربـارة زلزلـه می خوانـد و مبنـای درس 
را زلزلـه قـرار می دهـد؛ یعنـی زیرکانـه و 

هنرمندانـه رخداد آن روز را به درسـی که 
می خواهـد بدهـد پيونـد می زنـد. گاهـی 
پـس از ورود بـه کالس درس، ناخـودآگاه 
متوجه رویدادی می شـویم؛ مثـاًل  از پچ پچ 
دانش آمـوزان می فهميـم کـه آن روز تولد 
یکـی از آن هاسـت و اگـر معلـم بی توجـه 
بـه ایـن مسـائل بخواهـد درسـش را آغاز 
کنـد،  معلـوم اسـت کـه چنـدان موفـق 
نخواهـد بـود اما اگـر هميـن موضوعات را 
تکيه گاهـی بـرای تدریس قـرار بدهد، آن 
وقـت هـم از ذهن هـای متمرکـز در ایـن 
موضوعـات بهـره  می گيـرد و هـم فضـای 
را مبنـای کار  بـرای آن هـا  ایجـاد شـده 
خـود قـرار می دهد و می توانـد در تدریس 
موفـق باشـد و کالس هـم زنـده خواهـد 
شـد. منظـور من ایـن موضوع اسـت. لطفاً  
دوسـتان مصداق هایـی را که می شناسـند 
اینجـا  در  کـه  دوسـتانی  همـة  بگوینـد. 
و  اندوخته انـد  تجربه هـا  دارنـد،  حضـور 
یقيـن دارم. چهره هـا  بـاره  ایـن  مـن در 
هـم نشـان می دهد کـه هيچ کـدام کمتر 
از بيسـت  سـال تجربـة تدریـس نداریـد. 
کسـانی مثـل آقـای دکتـر داودی و آقای 

آموزشـی اسـت کـه در اختيـار دارنـد و 
اسـتفاده می کننـد؛  از آن هـا  دارنـد  االن 
ابـزاری کـه لذت هـای چندگانـه را بـا هم 
دارد. یعنی چندرسـانه ای اسـت و امکانات 
مختلفـی ماننـد رنـگ و صـوت و سـایر 
ظرفيت هـای هنری را یکجـا و با هم دارد. 
حـاال دانش آمـوزی کـه بـه ایـن امکانـات 
و ابزارهـای عصـر امـروز دسترسـی دارد، 
وقتـی بـه کالس می آیـد و می بينـد کـه 
در آنجـا آن رنـگ و صـوت و جاذبه هـای 
عالقـة  نـدارد،  وجـود  مجـازی  فضـای 
چندانـی بـه یادگيـری نشـان نمی دهـد.

نکتـة بعدی، ذهن مغشـوش نسـل امروز 
اسـت کـه ناشـی از دریافت هـای فـراوان 
عصـر  و  روزگار  در  اسـت.  روز  مسـائل  و 
آقـای عمرانـی این چيزهـا نبود امـا امروز 
دانش آمـوز بعـد از بررسـی اخبـار جدیـد 
در گوشـی و یـا فيلمـی که شـب گذشـته 
... وارد کالس می شـود و  دیـده اسـت و 
اگـر معلـم امـروز بـه ایـن مسـائل توجـه 
نکنـد، تدریـس مطلوبـی نخواهد داشـت. 
معلمـی کـه در هنـگام بارش برف شـروع 
می گویـد:  مثـالً   و  می کنـد  تدریـس  بـه 
بـرف می بارد به روی خار و خاراسـنگ ...، 

دانشآموزانفکر
میکنندواقعاًهمهچیز
رامیدانندچونابزار
وامکاناتدانستن
دراختیارشاناست
واطالعاتلحظهبه
لحظهدراختیارشان
قرارمیگیرد،احساس
میکنندبهگوشدادن
هماحتیاجندارند.چون

هرلحظهبخواهند،
اطالعاتراازبیرونو

مجراهایدیگرمیتوانند
دریافتکنند

دكترمحمدرضاسنگری
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عمرانـی شـاید بيـش از نيـم قـرن تجربة 
آموزشـی و تدریـس داشـته باشـند.

کمالـی علیاکبـر دکتـر 
نهـاد:

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد

مبحـث مسـائل عصـری و نسـلی و توجه 
یکـی  آموزشـی  نظـام  جهـات  همـة  بـه 
در  تأثيرگـذار  و  مهـم  بسـيار  مسـائل  از 
تدریـس مطلوب اسـت و نبـود آن موجب 
چنـد  مـن  می شـود.  نامطلـوب  تدریـس 
نکتـه را در ایـن زمينـه عـرض می کنـم؛ 
زمانـی کتـاب درسـی تنهـا منبعـی بـود 
کـه دانش آمـوز در اختيـار داشـت. حتـی 
کتاب هـای جنبی هم کمتـر در اختيارش 
قـرار می گرفـت و گاهـی اصـالً  نبـود. امـا 
و  وسـایل  و  ابزارهـا  بـه  دانش آمـوز  االن 
متن هـا و اشـعار و فيلم ها دسترسـی دارد 
و در یـک روز می توانـد هـزاران شـعر و 
متـن را در تلفـن  همراه خـود ببيند. ذائقة 
دانش آمـوز امـروز بـا ذائقـة دانش آمـوزی 
کـه )بـه فرمایـش آقـای دکتـر سـنگری( 
نيـم قرن پيـش درس  می خوانده، متفاوت 
اسـت. دسترسـی بـه انـواع شـعر نـو،  یـا 
شـعری کـه مثالً  در پيشـگاه مقـام معظم 
رهبـری خوانـده شـده و صـوت و فيلم آن 
هـم موجـود اسـت،  یـا شـعری کـه تـازه 
هميـن امـروز شـاعری گفتـه و بـا صدای 
خـود آن شـاعر در شـبکه های اجتماعـی 
و در دسـترس دانش آمـوز  پخـش شـده 
امـروزی هـم هسـت، همـة این هـا باعـث 
تفـاوت ذائقـة دانش آمـوز امـروز و دیـروز 
)مثـالً  نيم قـرن قبـل( شـده اسـت. مؤلف 
بایـد این هـا را در انتخـاب شـعر یـا متـن 
برای کتاب درسـی و معلـم در تدریس در 
نظـر بگيـرد. روبـه رو بـودن دانش آمـوزان 
شـيوه های  و  رسـانه ها  انـواع  بـا  امـروز 
ارائـة متـن اشـعار و متن هـا و صوت هـا و 
ابزارهـای مختلـف باعـث تعـدد و تشـتت 
ذائقه هـا می شـود و کار مؤلـف و معلـم را 

می کنـد.  سـخت تر 
بـا ایـن رویکـرد مسـائل عصری و نسـلی 
متـن  انتخـاب  دارد،  وجـود  امـروز  کـه 
شـيوة  و  درسـی  کتـاب  مؤلـف  بـرای 

شـخصی و خانوادگـی کـه بگذریـم، مثـاًل 
در گوشـی های تلفـن  همـراه می توانيم به 
یـک کتابخانـة چندهزار جلـدی به صورت 
الکترونيکـی دسترسـی داشـته باشـيم یـا 
بـه سـایت های متعـددی بـرای بارگيـری 
سـایر  و  مجـالت  و  مقاله هـا  و  کتاب هـا 
چيزهـا کـه می تواند سـطح سـواد جامعه 
را تغييـر بدهد دسترسـی داریـم. امکانات 
دانش آمـوز  زمانـی  اسـت.  مهـم  واقعـًا 
در  نداشـت.  دسترسـی  کتابخانـه  بـه 
زمـان گذشـته فردوسـی مجبـور بـود بـا 
مـورد  منابـع  بـه  متعـددی  واسـطه های 
نيـاز خود دسـت پيـدا کند امـا االن کافی 
سـایت های  در  دانش آمـوز  کـه  اسـت 
کافـی  کنـد.  جسـت وجو  کمـی  مرتبـط 
عاليـه  تحصيـالت  دارای  خانـواده  اسـت 
باشـد و امکانـات را در اختيـار دانش آمـوز 
قدیـم  در  هـم  خانواده هـا  دهـد.  قـرار 
پرجمعيـت بودنـد اما امـروزه اغلـب آن ها 
یـک تا دو فرزنـد دارند و انـواع امکانات را 
به راحتـی می تواننـد در اختيـار دانش آموز 
ایـن  وقتـی  اسـت  بدیهـی  دهنـد.  قـرار 
می آینـد،  کالس  سـر  بـه  دانش آمـوزان 
وضعيـت تدریـس را بـا وضعيـت تدریس 
در عصـر و نسـل خـود ما، بـرای من معلم 
متفـاوت می کننـد. پس، تجهيـزات درون 
مدرسـة مـا بایـد بـا نسـل جدیـد همـراه 
شـود. نکتـة بعـدی کنـد بـودن امکانـات 
آموزشـی موجـود مـا بـا ایـن تغييـرات و 
تحـوالت اسـت؛ از امکانـات داخـل کالس 
گرفتـه تـا تهية انـواع کتا ب هـا و متن های 
و  معلمـان  و هماهنـگ شـدن  آموزشـی 
نيـروی انسـانی مـا بـا ایـن تغييـرات، تـا 
محتـوای کتاب ها و متن های آموزشـی ای 
کـه ارائـه می شـود. همـه بایـد هماهنـگ 
و همسـو بـا ایـن تحـوالت باشـند، امـا با 
نگاهـی بـه جریـان ایـن تحـوالت، متوجه 
کامـاًل  هماهنـگ  آن هـا  کـه  می شـویم 
رد  و همسـو نيسـتند. یعنـی اگـر یـک بـُ
الکترونيـک را در نظـر بگيریـم کـه االن 
ماسـت،  درسـی  کالس  الزمه هـای  از 
ممکـن اسـت همـة معلمـان در اسـتفاده 
از آن توانمنـد نباشـند یـا کتـاب درسـی 
مـا ممکـن اسـت کامـاًل همـراه نباشـد و 
بـا  یـا سياسـت های آموزشـی مـا هنـوز 

آمـوزش بـرای معلـم دشـوارتر اسـت. این 
یـک نکتـه بـود. نکتـة دومـی کـه مطرح 
امکانـات  و  زندگـی  سـطح  بحـث  اسـت 
خانـواده  سـواد  و  خانواده هـا  در  موجـود 
و جامعـة اطـراف او )دانش آمـوز( اسـت. 
زمانـی غـارت شـدن کتابخانـة اصفهـان 
موجـب تغييـر سـبک شـد؛ یعنـی کتاب 
بـه دسـت مردمـی افتـاد کـه آن زمـان 
دربـاری  و  مرکـزی  کتابخانه هـای  بـه 
دسترسـی نداشـتند. رسـيدن کتـاب بـه 
دسـت مـردم حتـی شـيوة شـاعری مردم 
آن نسـل را عـوض کـرد امـا اکنـون مـا 
در عصـری هسـتيم کـه انـواع کتـاب در 
خانواده هـا موجـود اسـت. از کتابخانه های 

امروزهاغلبخانوادهها
یکتادوفرزنددارند
وانواعامکاناترا

بهراحتیمیتواننددر
اختیاردانشآموزقرار

دهند.بدیهیاستوقتی
ایندانشآموزانبهسر
کالسمیآیند،وضعیت
تدریسراباوضعیت

تدریسدرعصرونسل
خودما،برایمنمعلم

متفاوتمیکنند

 دكترعلیاکبرکمالینهاد
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ایـن تغييـرات همـراه نشـده باشـد. ایـن 
چـون  چه بسـا  می بـرد.  زمـان  همراهـی 
ایـن  اسـت،   تصاعـدی  تحـوالت  جریـان 
همراهـی دیر شـکل بگيـرد و مـا از همراه 
شـدن با تحـوالت عقب بمانيـم. نکتة آخر 
همسـو شـدن و همـراه شـدن معلمـان ما 

بـا ایـن تغييـرات اسـت. 
معلمـان ما باید نحوة اسـتفاده از امکانات 
تلفـن همـراه و ابزارها و رسـانه های داخل 
کالس را خيلـی زودتـر از دانش آمـوز یـاد 
بگيرنـد، کـه ایـن مقداری سـخت اسـت. 
ایـن مـوارد و جریـان تحـوالت  بایـد در 
مطالعـه داشـته باشـند و از آخریـن اخبار 
ادبـی آگاه باشـند. بـرای تغييـرات کتـاب 
را  معلـم  شـدن  هماهنـگ  دورة  درسـی 
در سـال قبـل نداشـيتم. وقتـی مـا هنـوز 
نتوانسـته ایم کتابی را که سـال  قبل تغيير 
داده ایـم بـرای همکارانمان خـوب آموزش 
اندیشـه های  و  دیدگاه هـا  بـا  و  بدهيـم 
مؤلفـان کتـاب درسـی همراهشـان کنيم، 
چگونـه می توانيـم انتظـار داشـته باشـيم 
کـه معلمان بـا همـة تحـوالت و تغييرات 

همراه و همسـو باشـند؟

دکتـرمحمدرضـاسـنگری:
اجـازه می خواهـم دو مصـداق و نمونـة 
عينـی را مطـرح کنـم کـه بـه زایـش 
مسـائل  طـرح  بـرای  دوسـتان  ذهنـی 
کمـک کنـد. گاهی معلم هـم می خواهد 
بيایـد و از ایـن پدیده هـا اسـتفاده کند. 
خـودش  بـا  هـم  را  دسـتگاهی  احيانـاً  
بـرای اسـتفاده بـه کالس آورده اسـت و 
می خواهـد شـروع کند. تفاوت نسـلی را 
ببينيـد؛ در اینجـا دقيقـًا دانش آمـوزان 
هسـتند کـه بـه کمـک معلـم می آینـد. 
معلـم کار کـردن بـا دسـتگاه را به طـور 
کامـل بلـد نيسـت و ایـن دانش آمـوزان 
هسـتند کـه دسـتگاه را راه می اندازنـد. 
مـن بارهـا دیـده ام کـه معلـم از بچه هـا 
می پرسـد کـدام یـک از شـما می توانـد 
بياید و دسـتگاه را روشـن کنـد. معموالً  
در جلسـاتی کـه انجمـن اوليـا و مربيان 
مسـئول  کـه  می بينـم  می گـذارد، 
خـود  نمایشـی  و  صوتـی  دسـتگاه های 
بچه هـا هسـتند. نـه اینکـه می خواهنـد 

 زن زیبایی آمد لب رود 
روی زیبا دو برابر شده است

 کـه اتفاقـًا خيلـی هـم قشـنگ اسـت و 
شـعر  هنـری  فوق العـاده  قسـمت  یـک 
اسـت. ما این قسـمت را بـه دالیلی حذف 
کردیـم و می توانيـم از ایـن حـذف کردن 
دفـاع هـم بکنيـم امـا بچه هـای امـروز به 
متـن کامـل اشـعار دسترسـی دارنـد یـا 
مثـالً  نکتـه ای را در کالس طـرح می کنيد 
کـه ممکن اسـت بچه ها دربارة آن بيشـتر 
از شـما از طریـق اینترنت خوانده باشـند. 
نسـل امروز نسـل بی پروایی اسـت؛ نسـل 
بالفاصلـه ای اسـت و مثالً  می گویـد اینکه 
گفتـی کامـل نيسـت یا درسـت نيسـت و 
درسـتش ایـن اسـت و ... . مـا بـا چنيـن 
نسـلی مواجهيـم کـه اگر آن را نشناسـيم 
و بـا نيازها و زبانش آشـنا نباشـيم،  کالس 
و تدریـس موفقـی نخواهيم داشـت. قطعًا 
می تواننـد  مـا  تدریـس  در  مسـائل  ایـن 

باشـند.  مؤثر 

دکتـرطیبـهامینـی:اول از 
همـه اجـازه بدهيـد بگویـم کـه مجلـة 
بـوده  بـرای مـن جالـب  رشـد آن قـدر 
بـودم،  دانشـجو  کـه  موقع هـا  آن  کـه 
منتظـر  چقـدر  کـه  دارم  خاطـر  بـه 
می شـدم کـه روز رسـيدن مجله برسـد 
و مـن آن را بخوانـم و لـذت ببـرم. واقعًا 

از مشـارکت بچه هـا اسـتفاده کننـد، نه؛ 
نمی تواننـد و به ناگزیر از آن ها اسـتفاده 

می کننـد:
کـه  روزگار/  کنـد  بـازی  نغـز  یکـی   

آمـوزگار.  نـزد  بنشـاندت 
را  آمـوزگار  جـای  بچه هـا  گاهـی 
صـورت  جا به جایـی  یـک  می گيرنـد. 
می گيـرد. ایـن مسـئله نشـان می دهـد 
بـا نسـلی مواجهيـم کـه از حداقـل این 
امکانـات و ابـزار بهتـر از نسـل پيشـين 
از  یکـی  کنـد.  اسـتفاده  می توانـد 
بـا  وقتـی  مـا  می گویـد:  روان شناسـان 
یـک پدیـده آشـتی می کنيـم که نسـل 
کـرده  قهـر  آن  بـا  دیگـر  امروزی مـان 

اسـت؛ یعنـی آن را رها کرده و به سـراغ 
پدیـدة جدیـد دیگـری رفتـه اسـت. بـه  
)ورژن(  نسـخه  یـک  امروزی هـا  قـول 
دارد  و  اسـت  کـرده  پيـدا  را  جدیدتـر 
اسـتفاده می کنـد. نکتة دیگر این اسـت 
کـه ایـن امکانات زمينـة راسـتی آزمایی 
دبيـران را هـم فراهم کرده اسـت؛ یعنی 
بچه هـا  و  می خوانيـم  را  شـعری  مـا 
فضـای  در  را  شـعر  هميـن  می رونـد 
مجـازی پيـدا می کنند. در حالـی که در 
کتاب درسـی قسـمتی از آن شعر حذف 
شـده اسـت. یکـی از دبيـران می گفـت 
را  سـهراب  شـعر  داشـتم  مـن  وقتـی 
می خوانـدم کـه »... آب را گل نکنيم ...« 
یکـی از بچه هـا گفـت چرا آن قسـمتش 

را نخواندیـد کـه

اگرمابهبچهها
میگوییماینابزارهایا
ایندستگاهرابرایمن
آمادهسازیکن،اشکالی
ندارد.اینکاراستفاده
ازظرفیتکالساستو
بااینکاراعتمادبهنفس

بچههاباالمیرود

سکینهدشتیاننژاد
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مجلـة رشـد ادب فارسـی خيلی بيشـتر 
مـرا  درسـی  کتاب هـای  و  مدرسـه  از 
رشـد مـی داد. خيلی دوسـت داشـتم در 
ابتـدای صحبتـم ایـن مطلـب را بگویم، 
امـا آنچـه در روزگار مـا مطـرح اسـت، 
رهبـری و هدایـت کـردن بچه هاسـت. 
مـا بایـد آن هـا را در همة ابعاد جسـمی، 
روانـی،  ذهنـی و معنـوی رهبـری کنيم. 
بایـد بچه هـا را توانمند کنيـم و به آن ها 
قـدرت بيـان و اجـازة اظهارنظـر بدهيم. 
توجـه بـه ایـن چهـار بعـد کـه عـرض 
کـردم، مـا را از آن هرمـی کـه معلـم در 
رأس آن باشـد دور می کنـد و به سـمت 
هدایـت و رهبـری کردن سـوق می دهد. 
مـا بایـد بـه همـة ابعـاد انسـانی بچه ها 
توجـه کنيـم؛ هـوش بچه هـا را در نظـر 
بگيریم و فقط مطالب و مسـائل درسـی 
را بـه ذهـن آن ها تزریـق نکنيـم. اگر ما 
یـا  ابزارهـا  ایـن  بـه بچه هـا می گویيـم 
ایـن دسـتگاه را بـرای مـن آماده سـازی 
کـن، اشـکالی نـدارد. ایـن کار اسـتفاده 
از ظرفيـت کالس اسـت و بـا ایـن کار 

مـی رود.                            بـاال  بچه هـا  اعتماد به نفـس 
اطالعـات بچه هـا کـه مـا فکـر می کنيـم 
دارد.  کمـی  عمـق  اسـت،  زیـاد  خيلـی 
مـا  کـه  دارنـد  دوسـت  خيلـی  بچه هـا 
ایـن  بـا  بسـپریم.  آن هـا  بـه  را  کاری 
ایجـاد  کالس  در  هم کوشـی  نوعـی  کار 
می شـود و همان طـور کـه اشـاره کـردم، 
مـی رود.  بـاال  هـم  آن هـا  اعتمادبه نفـس 
مـا ضعـف  از ضعف هـا در جامعـة  یکـی 
در انجـام دادن کارهـای گروهـی اسـت. 
طریـق  ایـن  از  بچه هـا  کـردن  توانمنـد 
باعـث می شـود کـه ما عـالوه بـر تدریس 
را  گروهـی  کار  خـود،  تخصصـی  درس 
هـم بـه آن هـا یـاد بدهيـم. دانش آمـوز به 
ایـن وسـيله پاسـخ گو بـودن و پذیرفتـن 
مسـئوليت را می آمـوزد. این هـا مسـائلی 
اسـت کـه در کالس خـود مـن خـأ آن 
احسـاس می شـد. من هم از همان ابتدای 
سـال تحصيلـی به وضـوح خواسـته هایم را 
بـه بچه هـا گفتـم و تعهداتـی را کـه آن ها 
نسـبت بـه مـن و مـن نسـبت بـه آن هـا 
دارم، مطـرح کـردم. مـن فکـر می کنم که 
گوشـی های  جذابيـت  وجـود  بـا  بچه هـا 

مطالعـه  و  برنامـه  و  درس  طـرح  بـدون 
سـرکالس نرویـم. گاهـی مسـائلی کـه در 
کالس مطـرح می کنـم، به گـوش بچه هـا 
آشناسـت. می گوینـد انـگار قبـاًل این ها را 

می فهمنـد. راحت تـر  و  شـنيده ایم 

دکتـرمحمدرضـاسـنگری:
مـن هـم گاهـی کـه در دانشـگاه بيتـی 
یـاد  بـه  می خوانـم،  کـه  را  شـعری  از 
نمـی آورم. چنـد لحظـه بعد دانشـجویی 
ایـن  شـعر  بقيـة  اسـتاد  می گویـد: 
اسـت؛ یعنـی بالفاصلـه دسترسـی پيـدا 
می کننـد. واقعـًا بـه قـول خانـم دکتـر 
امينـی اگـر شـرایطی بهتـر از گوشـی 
بـرای بچه هـا فراهـم کنيـم، آن هـا ما را 

بـه گوشـی ترجيـح خواهنـد داد.

غالمرضـاعمرانـی:بـه شـرط 
اینکـه واقعـاً  از گوشـی بهتـر باشـيم!

دکترحسـینداودی:معلمان 
دانش آموزانـی  بـا  در کالس  مـا  امـروز 
مواجـه می شـوند کـه براثـر تأثيرپذیری 
فضـای  نوشـته های  و  پيامک هـا  از 
مجـازی و تبليغات سـامانه های مختلف 
زبـان  تلویزیونـی  تبليغـات   حتـی  و 
گفت وگـو و محـاوره  را بـا زبـان رسـمی 
و مکتـوب فارسـی در هـم آميخته انـد 
و  ایـن درهم آميختگـی در خاطـر ات  و 
انشاهایشـان دیده می شـود. برای مثال، 
نظيـر ایـن جملـه در نوشـته های تلگرام 
و پيامک هـا فراوان اسـت: »گوشـيت تو 
خونـه گـم بشـه چيـکار می کنـی؟ حاال 
باشـه!« متأسـفانه  فـک کـن سـایلنتم 
در  )محـاوره ای(  نـگارش  این گونـه 
اسـت  یافتـه  رواج  دانش آمـوزان  بيـن 
و اگـر مراقبتـی جـدی صـورت نگيـرد، 
کـه چنـدی  انقـالب  رهبـر  تعبيـر  بـه 
قبـل بـه مسـئوالن نظـام و دانشـگاهی 
هشـدار دادند، زبان فارسـی »فرسـوده« 
می شـود و تأکيـد کردنـد بـرای اصـالح 
زبـان فارسـی اقدامات و پيشـگيری های 

الزم را بـه عمـل آورنـد.
نامطلـوب  تدریـس  بـارز  مصادیـق  از 
معلمـان ایـن اسـت کـه در مواجهـه بـا 

بـا مـا را بـه  وقـت  همـراه، هم صحبتـی 
ترجيـح  گوشی هایشـان  بـا  گذرانـدن 
ایـن  در  هـم  را  مصـداق  دو  می دهنـد. 
زمينـه مطـرح می کنـم. اگـر مـن وقـت 
بگـذارم و بـا فرزنـدان خود صحبـت کنم 
و بـا آن هـا مباحثـه و تبادل نظـر داشـته 
گوشی هایشـان  سـراغ  بـه  اصـالً   باشـم، 
نمی رونـد. اگـر مهمانی را بـه خانه دعوت 
کنـم کـه بـرای آن ها جـذاب باشـد )مثالً  
یکی از شـما اسـتادان محترم در منزل ما 

مهمان باشـيد( پسـر من ترجيـح می دهد 
بـه صحبت هـای شـما گـوش بدهـد تـا 
اینکـه بـه سـراغ گوشـی اش بـرود. یکـی 
از عزیـزان مـا چنـدی پيـش بـه رحمـت 
هيچ کـس  کنيـد  بـاور  بـود.  رفتـه  خـدا 
همـه  نمی رفـت.  گوشـی اش  سـراغ  بـه 
دوسـت داشـتند کنـار هـم باشـند. اصـاًل 
در لحظاتـی کـه انسـان بـه بعـد معنـوی 
نيـاز دارد، نمی توانـد بـه سـمت گوشـی 
بـرود. خـدا را شـکر هنـوز هـم بچه هـای 
مـا به ایـن مسـائل اهميت می دهند. سـر 
کالس درس مـن اگـر بچه هـا تلفن همراه 
بياورنـد، به آن ها می گویـم دربارة مطلبی 
جسـت وجو کننـد و آن هـا به راحتـی این 
کار را می کننـد. ایـن خيلـی خوب اسـت 
کـه آن هـا می توانند مـا را راسـتی آزمایی 
 کننـد؛ چـون دقـت مـا در کارمـان بـاال 
مـی رود. همچنيـن، باعـث می  شـود کـه 

 دكترحسینداودی
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ایـن فرسـودگی زبـان و مکتـوب کـردن 
زبـان محـاوره ای و شکسـته،  آن هـم بـا 
اسـتفادة افراطـی از کلمـات و اصطالحات 
غربـی منفعـل شـوند و نقـش  هدایتـی و 
ارشـادی نداشـته باشـند؛ حـال آنکه الزم 
کننـد  تفهيـم  دانش آمـوزان  بـه  اسـت 
کـه زبـان محـاوره و شکسـته فقـط برای 
گفت وگـو و مجری گـری اسـت و هـر گاه 
مسـئلة نوشـتن و تهيـة گـزارش و تأليـف 
یـک اثـر و حتـی نوشـتن خاطـره پيـش 
می آیـد، بایـد زبـان رسـمی و معيـار و به 
اصطـالح »لفظ قلـم« را به کار بـرد. البته 
معلـم هـم بایـد عمالً  بـه رعایت اسـتفاده 
از زبـان محـاوره و زبـان مکتـوب پایبنـد 
باشـد. مصـداق دیگـر تدریـس نامطلوب، 
دانش آمـوزان  دسـت خط  بـه  بی توجهـی 
اسـت. بـا نگاهـی بـه کتاب هـای فارسـی 
دورة ابتدایـی در می یابيـم خـط تحریـری 
آن  مـوازات  بـه  و  کنـار خـط چاپـی  در 
مطـرح شـده اسـت. هـدف این اسـت که 
وقتـی دانش آمـوز دسـت بـه قلـم می برد، 
مطلـب خـود را با خـط تحریری بنویسـد. 
خط تحریری سـاده شـدة خط نسـتعليق 
و یـک خـط هنـری اسـت و هشـدار داده 
شـده که دانش آمـوز در نوشـتن از حروف 
اسـتفاده  اسـت،  نسـخ  چاپـی کـه شـبه 
نکنـد؛ زیـرا موجب بدخطی وی می شـود. 
اصـوالً  دست نوشـتة دانش آمـوز و بعدهـا 
دانشـجو بایـد تحریـری باشـد. متأسـفانه 
بعضـی  بی تفاوتـی  و  بی توجهـی  اثـر  بـر 
از معلمـان ایـن شـيوه متـروک شـده و 
بدخوانـی و کندنویسـی رواج یافتـه اسـت 
و هميـن باعـث تدریـس نامطلـوب ایـن 
معلمـان می شـود؛ چون آمـوزش کافی به 

معلمـان داده نشـده اسـت.

پازکی: نجفـی دکتـرمعصومـه
عمرانـی،   آقـای  صحبت هـای  مطابـق 
یکـی از ویژگی هـای معلـم سـی ـ چهل 
سـال پيش ایـن بود کـه کالس را کامالً  
از  مـن  می کردنـد.  هدایـت  مسـتبدانه 
می کنـم  اسـتفاده  ایشـان  گفتـة  ایـن 
و می گویـم معلمـان فعلـی مـا هـم بـه 
طریقـی به آن عقبه متصل انـد. بنابراین، 
چـه بخواهيـم چـه نخواهيـم معلـم مـا 

مطمئنـًا دانش آمـوز احسـاس می کنـد 
در  آنچـه  از  فراتـر  چيـزی  کالس  کـه 
یـاد  او  می خواند، بـه  همراهـش  تلفـن 
کالس  ضـرورت  آن وقـت،  می دهـد. 
را احسـاس می کنـد و وارد آن فضـای 
ایـن  مهارتـی می شـود. متأسـفانه االن 
نـگاه در معلمـان ما نيسـت. در خود من 
هـم نيسـت. همان طـور کـه فرمودیـد، 
مصـداق عـرض می کنـم. سـال 97 در 
دو تـرم پياپـی پایيـز و بهار در دانشـگاه 
عالمـه تدریـس می کـردم. در تـرم پایيز 
مبانـی نظـری را گفتـم و در تـرم بهـار، 
کالس را بـه صـورت کامـالً   عملياتـی و 
مهارتـی پيـش بردم. دانشـجویان ارشـد 
اعتـراض کردنـد کـه مـا نسـبت بـه آن 
دو واحـدی کـه شـما مباحث نظـری را 
می گفتيـد، اصـالً  حس خوبی نداشـتيم. 
به صـورت  ایـن دو واحـدی کـه  از  امـا 
مهارتـی دارید بـا ما کار می کنيـد، واقعاً  
لـذت می بریـم و یـاد می گيریـم. حتـی 
در فضـای دانشـگاه کـه مطابـق بخـش 
دانشـجو  اسـت،  آکادميـک  و  نظـری 
اعتـراض می کنـد کـه من از دانشـی که 
شـما گفتيـد و خوانـدم و امتحـان دادم، 
االن هيـچ چيـز یـادم نيسـت ولـی این 
تـرم کـه مهارتی یـاد دادید، بـه کارمان 
می آیـد. مـن فکـر می کنـم ایـن تغييـر 
نگـرش اگـر در معلمان ما اتفـاق بيفتد، 
می توانيـم موفق شـویم ولـی همان طور 
که عـرض کردم، متأسـفانه ایـن نگرش 
را نداریـم. یکـی از سـرگروه های فعلـی 
ادبيـات کـه جـزء سـرگروه های مطـرح 
سـرگروه های  ميـان  در  هسـتند،  هـم 
دیگـر بـه مـن گفتند کـه در ایـن کتاب 
نگارشـی که شـما طراحـی کرده اید، در 
هـر درس البـه الی مطالبی کـه گفته اید 
یـک مجموعـه فعاليـت گذاشـتيد. ایـن 
را برداریـد؛ چـون مزاحـم کار ماسـت. 
رویکـردی کـه مـا داریـم کامـاًل مهارتی 
اسـت کـه دانش آمـوز در رونـد کالس 
خـودش درگيـر موضوع بشـود و قدم به 
قـدم مهـارت کسـب کنـد و یـاد بگيرد. 
آقـای  و جنـاب  آقـای دکتـر سـنگری 
عمرانـی بـا توجـه بـه اینکـه در تأليـف 
داشـته اند،  اساسـی  نقـش  کتـاب  ایـن 

هنـوز باورهـا و تصوراتـی از نقـش معلم 
در کالس دارد. تصـور می کنـد کـه در 
جایـگاه دانـای مطلق اسـت و نسـبت به 
بقيـه جایگاه باالتری دارد و نمی تواند در 
کنـار دانش آمـوز قرار بگيـرد. دانش آموز 
امـروز هـم بـا ویژگی هایی کـه دارد این 
در  دارد  دوسـت  چـون  برنمی تابـد؛  را 
کنـار معلـم باشـد و بـا معلـم صحبت و 
تعامـل داشـته باشـد. پـس ایـن خيلـی 
را  باورهایـش  معلـم  کـه  اسـت  مهـم 
تغييـر بدهـد. بـا توجه بـه هميـن امر و 

در دسـترس بودن رسـانه های اطالعاتی 
مختلـف، بـرای دانش آمـوز بهتـر اسـت 
کـه معلـم از آن جایگاهـی کـه در آن 
را  دانـش  انتقال دهنـدة  نقـش  فقـط 
داشـت، فاصله بگيـرد؛ چـون االن دیگر 
دانـش  کسـب  بـرای  متعـددی  منابـع 
در اختيـار دانش آمـوزان اسـت کـه بـه 
منابـع  ایـن  می کننـد.  مراجعـه  آن هـا 
هـم  و  به روزترنـد  و  گسـترده تر  هـم 
ميزان خطایشـان نسـبت بـه آنچه معلم 
باشـد.  می گویـد، ممکـن اسـت کمتـر 
پـس، بهتر اسـت معلـم از آن فضـا جدا 
شـود و بـه سـراغ فضـای مهارتـی برود. 
اگـر بـه سـراغ فضـای مهارتـی رفـت، 

نداشتنیکمعلم
ناکارآمدبهترازداشتن
آناست.فرایندتدریس
یکسرشمعلموسر
دیگرشدانشآموز
است؛پس،وقتیبا
تدریسناکارآمدو

نامطلوبسروکارداریم،
هممعلمناکارآمد
میتواندتدریس

نامطلوبرادرپیداشته
باشدوهمدانشآموز

ناکارآمد
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می داننـد کـه فضـای حاکـم بـر کتـاب 
تمـام  از  مـا  و  اسـت  مهارتـی  کامـاًل 
امتيـازات آن هـم بـه خاطـر هدفمـان 
چشم پوشـی کرده ایـم. پـس اگـر معلـم 
ایـن درس را بـا دانش آمـوز مهارتـی کار 
کند، ارزشـمند اسـت. در بين سه درس 
علـوم و فنـون ادبـی و ادبيات فارسـی و 
نـگارش، درس نـگارش کامـاًل مهارتـی 
در  نـه  درس  ایـن  حالی کـه  در  اسـت؛ 
کنکـور هسـت و نـه در امتحـان نهایـی. 
حـاال معلـم می گویـد این هـا چيسـت؟ 
ایـن فعاليت هـا وقـت مـا را می گيـرد. 

مـن کمـی  بـه  کـه  اسـت  ایـن  جالـب 
گفتنـد کـه مـن کل شـش درس کتـاب 
نـگارش سـال دوازدهم را در یک سـاعت 
تمـام  و  تدریـس می کنـم  بچه هـا  بـرای 
بـه  مـا  معلـم  نـگاه  یعنـی،  می شـود! 
دروس دانشـی اسـت نـه مهارتـی. وقتـی 
نـگاه معلـم این گونـه باشـد، در واقـع مـا 
همه چيـز را از دسـت داده ایم. تازه ایشـان 
از سـرگروه های مطرح آموزشـی هسـتند 
و در واقـع می خواهنـد جمعـی از دبيـران 
را هدایـت کننـد. حال آقـای دکتر داودی 
می گوینـد دانش آمـوزی این گونـه نوشـته 
و ایـن مطلـب هشـداری بـه مـا معلمـان 
آمـوزش  چند رسـانه ای  اگـر  کـه  اسـت 
داده نشـود، بچه هـا بـا آن ارتبـاط برقـرار 
دیگـر  مـا  امـروز  دانش آمـوز  نمی کننـد. 
آن دانش آمـوز بيسـت سـال قبل نيسـت 
کـه فقـط بنشـيند و بـه حرف هـای مـا 
گـوش کنـد. این طـور نيسـت کـه شـما 
بـه پـای  پـا  درس بدهيـد و دانش آمـوز 
شـما جلـو بيایـد. این هـا ظرائـف تدریس 
فعلـی اسـت کـه باید بـه آن توجـه کنيم 
و یادمـان باشـد کـه همان طـور کـه آقای 
کمالـی نهـاد گفتنـد، آموزشـی در ایـن 
زمينـه بـرای معلـم نداشـته ایم. مـن فکر 
ایـن مباحـث در  می کنـم پرداختـن بـه 
مجلـة رشـد آمـوزش زبان و ادب  فارسـی 
به طـور  بایـد  امـا  اسـت  مبارکـی  اتفـاق 
عملياتـی فکر کنيـم که آمـوزش معلمان 
را از کجـا بایـد شـروع کـرد؛ شـاید مثـاًل 
هـم  تلویزیونـی  برنامه هـای  ظرفيـت  از 

بتوانيـم بـرای ایـن کار بهـره بگيریـم.

مـورد را بگویم کـه برگرفتـه از فرمایش 
شـما عزیـزان و بزرگواران اسـت. اسـتاد 
عمرانـی فرمودنـد کـه به شـيوة آموزش 
خاص بـرای دانش آمـوزان امـروزی نياز 
داریـم. مـن از این نکتـه و اینکه معلمان 
مـا روش هـای تدریس تکراری و سـنتی 
می گویـم  و  می کنـم  اسـتفاده  دارنـد، 
به کارگيـری روش هـای تدریس سـنتی،  
تدریـس ناکارآمـد و نامطلوبـی را در پی 
معلـم  یـک  نداشـتن  داشـت.  خواهـد 
اسـت.  آن  داشـتن  از  بهتـر  ناکارآمـد 
و  معلـم  یـک سـرش  تدریـس  فراینـد 
سـر دیگـرش دانش آمـوز اسـت؛ پـس، 
وقتـی بـا تدریـس ناکارآمـد و نامطلوب 
ناکارآمـد  معلـم  هـم  داریـم  سـروکار 
می توانـد تدریـس نامطلـوب را در پـی 
داشـته باشـد و هم دانش آمـوز ناکارآمد. 
مـا بایـد به هـر دو مسـئله توجـه کنيم؛ 
یعنـی در تدریـس نامطلـوب فقط معلم 
دانش آمـوز  نيسـت.  مؤثـر  ناکارآمـد 
ناکارآمـد هـم می تواند همـان زمانی که 
سـر کالس می آید، ناکارآمد باشـد. مثالً  
وقتی سـاعت اول به جـای علوم و فنون 
ادبـی یا زبان فارسـی درس هنـر برایش 
بگذارنـد، دانش آمـوز ناکارآمد می شـود. 
کـه  این بـاره  در  بایـد  روان شناسـان 
سـاعت اول صبح بهتر اسـت چه درسی 
بـرای دانش آمـوز گذاشـته شـود، نظـر 
بدهند. متأسـفانه مدیـران مدارس ما که 
برنامه ریـزی می کننـد، بـه ایـن مسـائل 
دانش آمـوز  یـک  پـس  ندارنـد.  توجـه 
ناکارآمـد می تواند در تدریـس نامطلوب 
مؤثـر باشـد. علـل و عوامـل مختلفی در 
مثـاًل  دخيل انـد؛  تدریـس  ناکارآمـدی 
کمبـود انگيـزه در معلمـان هـم تدریس 
بعضـی  می شـود.  سـبب  را  نامطلـوب 
و  ندارنـد  عالقـه  معلمـی  بـه  معلمـان 
روی  حرفـه  ایـن  بـه  ناچـاری  سـر  از 
آورده انـد؛ چون نتوانسـته اند یک شـغل 
باپرسـتيژ و درآمـد بـاال پيـدا کننـد. در 
سـال هایی کـه مـن در هميـن دانشـگاه 
فرهنگيان تدریس داشـتم، دانشـجویانی 
بودنـد کـه نمره هـای خوبـی می گرفتند 
ولـی وقتی از آن هـا می پرسـيدم چرا به 
دنبـال رشـته های دیگـری نرفته ایـد یـا 

دکتـرمحمدرضـاسـنگری:
مصداقـی کـه خانـم دکتر نجفـی مطرح 
کردنـد گویـای ایـن موضـوع اسـت کـه 
سـرگروه های آموزشـی ما هيـچ اطالعی 

از اهـداف آموزشـی کتـاب ندارند.

دکتـرعلیاکبـرکمالینهاد:
در اینجـا قـدری هـم بحـث ناهماهنگی 
مطـرح اسـت. ما اینجـا طی یک سـالی 
کـه کتـاب را تأليـف می کنيـم، دور هم 
هسـتيم امـا همکار مـا که مثـاًل در یک 
می کنـد،  تدریـس  افتـاده  دور  اسـتان 
قطعـًا نمی دانـد مـا اینجـا چـه هدفـی 
داریـم. پـس بایـد هدفمـان را بـه آن ها 
آمـوزش بدهيـم تـا ایـن گونـه مسـائل 
پيـش نيایـد. بعضـی از همـکاران مـا در 
دانشـگاه فرهنگيـان هم آمـوزش الزم را 
ندیده انـد. مـا کارگاه تأليـف کتاب هـای 
درسـی جدیـد را در دانشـگاه فرهنگيان 
اسـتان تهـران برقـرار کردیم. ان شـاءاهلل 
بهتـر  کنيـم.  کشـوری  را  کارگاه  ایـن 
اسـت از اسـتادان دانشگاه شـروع کنيم.

دکتـرمحمدرضـاسـنگری:
واقعـًا  فقـر و فقـد دوره هـای آموزشـی 
بـرای کتاب هـای تازه تأليف از مشـکالت 
بـزرگ ماسـت. دوسـتان به خاطـر دارند 
کـه قبـاًل 120 سـاعت آمـوزش بـرای 
کتاب هـای تازه تأليـف در دورة ابتدایـی 
داشـتيم. ایـن رقـم در دوره هـای بعدی 
بـه 80 سـاعت و سـپس بـه 40 سـاعت 
کاهـش پيـدا کـرد و اخيراً به 8 سـاعت 

است.  رسـيده 
مسـائل  کـه  امروزمـان  اصلـی  بحـث  از 
دور  بـود  آمـوزش  در  نسـلی  و  عصـری 

نشـویم.

دکترسـکینهدشـتیاننژاد:
بـه نـام خدایـی کـه در ایـن نزدیکـی 
گروه هـای  سـرگروه  بنـده  اسـت. 
سـال   25 بـا  تهـران  اسـتان  آموزشـی 
آموزش وپـرورش  در  تدریـس  سـابقة 
از  هسـتم.  فرهنگيـان  دانشـگاه  و 
صحبت هـای گرانبارتـان هم لـذت بردم 
چنـد  می خواهـم  کـردم.  تلمـذ  هـم  و 
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چـرا معلمـی را انتخـاب کرده ایـد اغلب 
می گفتنـد چـون می خواسـتيم شـغلی 
داشـته باشـيم کـه از همان ابتـدا درآمد 
داشـته باشـد یا می گفتند شغل دیگری 
را نمی توانسـتيم انتخـاب کنيـم و اگـر 
ليسـانس می گرفتيـم، بيکار می شـدیم. 
وقتـی چنين نگرشـی از ابتدا در معلمان 
نمی توانيـم  باشـد،  داشـته  وجـود  مـا 
آن هـا  از  مطلـوب  تدریـس  انتظـار 
داشـته باشـيم. البتـه تبعيـض در نظـام 
آموزشـی هـم باعـث تدریـس نامطلوب 
می شـود. حـاال ایـن تبعيـض آموزشـی 
در  مختلـف  مـدارس  وجـود  چيسـت؟ 
کنـار مـدارس دولتی اسـت. این مدارس 
عـالوه بـر اینکـه نابرابـری آموزشـی را 
نظـام  ناکارآمـدی  می کننـد،  پی ریـزی 
می دهنـد.  هـم  افزایـش  را  آموزشـی 
ایـن تبعيـض در نظـام آموزشـی باعـث 
می شـود دانش آموزانـی کـه سطحشـان 
مقـداری باالتـر از دانش آمـوزان عـادی 
اسـت، در مـدارس خاصـی قـرار بگيرند. 
پـس، مـدارس عـادی دولتـی یکنواخت 
می شـوند؛ چـون در آن ها از نظر سـطح 
بـا  همـه  هـوش  و  عالقـه  و  اسـتعداد 
هـم یکسـان  شـده اند. در جاهایـی کـه 
مـدارس  از  غيـر  و  خوب انـد  مـدارس 
دانش آمـوزان  هسـتند،  دولتـی  عـادی 
خـوب وارد این مدارس خاص می شـوند 
و مـدارس عـادی و دولتـی یکنواخـت 
عامـل  یکنواختـی  هميـن  و  می شـوند 
ناکارآمدی تدریس اسـت. مـن جذابيت 
در  مهمـی  عامـل  را  مـدارس  نداشـتن 
تدریـس نامطلوب می دانـم. جناب آقای 
دکتـر سـنگری فرمودند کـه باید کالس 
درس بـا هنـر آميختـه شـود و مـن هم 
تأیيـد می کنـم. یکـی از عوامـل تدریس 
نامطلـوب، عـدم توجـه کافـی بـه امـور 
هنـری و عاطفـی کالس اسـت. معلمـی 
هنـر اسـت؛ پـس یـک معلـم بایـد همة 
هنـرش را در تدریـس بـه کار بگيـرد تا 
تدریسـش مطلـوب شـود. مـورد بعدی، 
نبـود مالک مناسـب بـرای گـذر و گذار 
از دوره هاسـت. در قدیـم دانش آمـوزان 
کالس پنجـم که می خواسـتند بـه دورة 
باالتـری برونـد، امتحان نهایی داشـتند. 

در سـوم راهنمایـی هـم هميـن آزمـون 
نهایـی وجـود داشـت. دیپلـم هـم کـه 
می خواسـتند بگيرنـد بـاز هـم امتحـان 
نهایـی داشـتند. این هـا مالک مناسـبی 
امتحـان  کـه  بـود  ایـن  آن  و  داشـتند 
نهایـی را بگذراننـد ولـی مـا االن ایـن 

ابـزار ارزشـيابی را نداریـم. 
وقتـی معلـم ابـزار ارزشـيابی را کـه برای 
داشـتن تدریـس مطلوب اسـت از دسـت 
مطلـوب  تدریـس  نمی توانـد  بدهـد، 

داشـته باشـد. مـن می خواهم دربـارة فضا 
صحبـت کنـم. 

عناصـر فضا، مـکان و تجهيزات و امکانات 
آموزشـی در تدریـس مطلـوب و کارآمـد 
یـا تدریـس نامطلـوب و ناکارآمـد بسـيار 
تدریـس  قـدس  شـهر  در  مـن  مؤثرنـد. 
خيابانـی  بـه  مشـرف  کالسـم  می کنـم. 
بـازی  آن  در  بچه هـا  کـه  اسـت  شـلوغ 
دعـوای  صـدای  و  سـر  یـا  و  می کننـد 
در  کـه  می رسـد  گـوش  بـه  کسـانی 

می برنـد.  به سـر  مدرسـه  همسـایگی 
مـن در چنين فضایـی نمی توانم تدریس 
به طـور  پـس،  باشـم.  داشـته  مطلـوب 
خالصـه عوامـل مؤثر در تدریـس ناکارآمد 
و  تکـراری  تدریـس  روش  از:  عبارت  انـد 
سـنتی، نبـود مالک مناسـب بـرای گذر و 
گذار از دوره ها، تبعيض در نظام آموزشـی 
و جـذاب نبـودن مـدارس به انـدازة کافی. 

نکتـة بسـيار مهمی که خانـم دکتر امينی 
در مـورد طـرح خانواده هـا فرمودنـد بایـد 
در مـدارس اجـرا شـود. البته چند سـالی 
اسـت کـه آموزش وپـرورش نـگاه ویـژه ای 
بـه انجمـن اوليا و مربيـان دارد امـا به نظر 
دربـارة  هسـت.  کار  جـای  هنـوز  مـن 
کتاب خوانـی  و  کتابخانـه  بـه  بی توجهـی 
فرمودنـد،  عزیـز  کمالی نهـاد  دکتـر  کـه 
می خواهـم بگویـم کـه این درسـت اسـت 
کـه همة مـا و بسـياری از دانش آموزان در 
گوشـی هایمان کتابخانه های مجازی داریم 
امـا به راسـتی چنـد نفـر از دانش آمـوزان 
مـا در همين شـهر قدس که مـن تدریس 
مجهـزی  گوشـی های  چنيـن  می کنـم، 
از  را  بلدنـد کتاب هـا  اصـاًل  آیـا  و  دارنـد 
)دانلـود(  بارگيـری  مختلـف  سـایت های 
کننـد؟ کتابخانه هـای مـا بایـد در مدارس 
کاغـذی،  کتاب هـای  هـم  آن  باشـند؛ 
از  نـه کتاب هـای مجـازی. لمـس کاغـذ 
نظـر روان شناسـان چيـز دیگـری اسـت. 
و  کجـا  دیـداری  و  کاغـذی  کتاب هـای 

کتاب هـای مجـازی و اینترنتـی کجـا! 
به نظـر مـن یکـی از عوامل مهـم تدریس 
و  کتابخانـه  بـه  بی توجهـی  ناکارآمـد، 
کتاب خوانـی،  عـدم توجـه کافـی بـه امور 
نامناسـب  جایـگاه  و  عاطفـی  و  هنـری 
معلمـان در دورة ابتدایـی اسـت. معلمـان 
ابتدایـی  دورة  در  مناسـبی  جایـگاه  مـا 
ندارنـد؛ چـون حقـوق آن هـا بـا دوره های 
بعـد متفاوت اسـت. معلمـان دورة ابتدایی 
مـا دوسـت دارنـد درس بخواننـد و دورة 
خـود را باالتـر ببرنـد؛ چون فکـر می کنند 
کـم بـودن حقوقشـان باعـث می شـود که 
مـن  باشـند.  ناکارآمـد  ابتدایـی  دورة  در 
کـردم.  صحبـت  ناکارآمـد  دانش آمـوز  از 
بـه  منفـی  نگـرش  بگویـم  می خواهـم 
می شـود  باعـث  فنی وحرفـه ای  شـاخة 
دانش آمـوز مـا در شـاخة نظـری ناکارآمد 
باشـد، یعنـی این هـا درسـت بـه شـاخة 
نظـری هدایـت نشـده اند. وقتـی درسـت 
هدایـت نشـده اند، یـک دانش آموز رشـتة 
معلـم  مـِن  کـه  نـدارد  عالقـه  انسـانی 
بگویـم.  ادبـی  فنـون  و  علـوم  از  برایـش 
درس  هنـر  رشـتة  در  دارد  دوسـت  او 
بخوانـد یـا در یـک شـاخة فنـی تحصيـل 

 دكترمعصومهنجفیپازکی
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دانش آمـوزان  بی عالقگـی  ایـن  کنـد. 
بـه رشـتة تحصيلـی هـم باعـث ناکارآمـد 
آقـای  می شـود.  معلـم  تدریـس  شـدن 
دکتـر سـنگری کـه فرمودنـد کالس را بـا 
شـعر شـروع کنيـم، بـه یـاد یـک خاطره 
افتـادم. حدود چهار سـال پيـش روزی در 
محروم تریـن منطقـة شـهر قـدس بـه نام 
داشـت  بـودم.  کالس  سـر  سـرخه حصار 
مـن  گفتـم  بچه هـا  بـه  می آمـد.  بـاران 

عاشـق بارانم و این شـعر حميـد مصدق را 
خوانـدم: »وای بـاران باران/ شيشـة پنجره 
را بـاران شسـت/ از دل من اما/ چه کسـی 
نقـش تو را خواهد شسـت؟« بعد دیدم دو 
تـا از دانش آمـوزان من دارنـد زار زار گریه 
می کنند. نـگاه کردم دیدم کفش هایشـان 
پـاره اسـت و فهميـدم از باران خوششـان 
در  می توانسـتم  چه طـور  مـن  نمی آیـد. 
آن شـرایط کالسـم را جـذاب کنـم؟ ایـن 
بـود کـه آن روز دیگـر درس نـدادم. فقط 
بـا بچه هـا حـرف زدم و همـدردی کـردم 
و گذاشـتم هـر کاری کـه دوسـت دارنـد 
انجـام دهنـد تـا حداقـل خاطـرة خوبـی 
از آن روز بارانـی برایشـان باقـی بگـذارم و 
اندکـی از ناراحتی شـان را برطـرف کنـم. 

دکتـرمحمدرضـاسـنگری:
واقعـًا گاهـی ناکارآمـدی از تدریس دبير 
نيسـت بلکـه خـود دانش آمـوز ناکارآمد 

اسـت. بـا مـوارد بسـيار خوبی کـه خانم 
دکتر امينـی مطرح کردند، بابی گشـوده 
ناکارآمـد،  دانش آمـوز  زمينـة  در  شـد 
کـه خـودش بحـث مسـتقلی می توانـد 
باشـد و ان شـاءاهلل درجلسـات بعـدی به 
آن خواهيـم پرداخـت. ایـن ناکارآمـدی 
 ... و  اجتماعـی  روانـی،  ابعـاد جسـمی، 

بـر می گيـرد. دانش آمـوز را در 

صدیقپـور: بهیـاد دکتـر 
مـن از سـخنان خـوب خانـم دکتر لذت 
بـه  گریختـه  و  جسـته  اگرچـه  بـردم. 
هرجا سـرک کشـيدند اما کامالً  درسـت 
گفتنـد و مـن کامـاًل  با صحبت هایشـان 

موافقـم. عواملـی را کـه ایشـان فرمودند 
عوامـل پنهـان می دانـم و معتقـدم کـه 
تعيين کننـدة  پنهـان  عوامـل  هميـن 
چـون  تدریـس؛  خـود  نـه  تدریس انـد 
بهتریـن تدریس هم اگر زمينة مناسـب 
نداشـته باشـد و ادامـه پيدا نکنـد، اصاًل 
 نمی توانـد کارآمد باشـد. مـن می خواهم 
کل مباحـث جلسـاتی را که در این چند 
شـمارة اخيـر مجلـه بـا موضـوع معلـم 
موفـق و تدریـس مطلـوب و نامطلـوب 
داشـته ایم، به چند دسـته تقسـيم کنم: 
زیرسـاخت  یـا  بسـتر  پيش زمينـه،  اول 
یـا قبـل از تدریـس، کـه عوامـل پنهان 

اسـت. تدریس 
از  پـس  سـوم  و  تدریـس،  خـود  دوم، 
باالتریـن  بـا  معلـم  بهتریـن  تدریـس. 
مـدرک و بهتریـن تدریس اگـر مخاطبش 

باشـد،  نداشـته  را  الزم  زمينه هـای 
نمی توانـد تدریـس موفقی داشـته باشـد. 
در شـرایطی که دانش آموز خسـته اسـت، 
مثـاًل ورزش یـا ریاضـی داشـته و ذهـن با 
بـا  دانش آمـوز  اسـت،  خسـته  جسـمش 
خانـواده اش درگيـر بـوده و صبـح بعـد از 
دعـوای پـدر و مـادر و با روحيـة خراب به 
مدرسـه آمـده اسـت، دانش آمـوز صبحانه 
دانش آمـوز  اسـت،  گرسـنه  و  نخـورده 
انگيـزه ندارد و مثاًل اصالً  بـه درس ادبيات 
عالقه منـد نيسـت و می گویـد مـن چـرا 
بایـد ادبيـات بخوانـم و یـا اصـالً  نمی داند 
ادبيـات یعنـی چـه و می پرسـد انشـا یـا 
کنکـور  در  جایگاهـی  چـه  علوم انسـانی 
نـگارش  درس  بایـد  چـرا  اصـالً   و  دارد 
کتاب داشـته باشـد و در همة این شـرایط 
تدریـس معلـم نمی توانـد موفـق باشـد. 
دانش آمـوز تيزهـوش امسـال مـن این ها 
را می گویـد. وقتـی دیـدم دانش آموزانـم 
نمی داننـد،  را  ادبيـات  هـدف  و  ارزش 
زمينـه  ایـن  در  مقالـه ای  شـدم  مجبـور 
بـه آن هـا بدهـم کـه بخواننـد و بفهمنـد 
این هـا  همـة  دارد.  ارزشـی  چـه  ادبيـات 
کـه گفتـم مسـائل مقدماتـی تدریس انـد. 
بـه هميـن جهـت اسـت کـه معلـم بایـد 
کـه  ببينـد  بایـد  باشـد.  مخاطب شـناس 
و جسـمی  روحـی  جهـت  از  دانش آمـوز 
آمادگـی دارد و زمان و فضـا برای تدریس 
مناسـب اسـت؛ بعـد شـروع بـه تدریـس 
کنـد. آیـا بـرای بچـه ای کـه سـر کالس 
چـرت می زنـد و مثـاًل شـب گذشـته تـا 
صبـح فوتبـال یا فيلـم می دیـده، تدریس 
می توانـد مطلـوب و مؤثـر باشـد؟ این هـا 
کـه گفتـم زمينه هـا و بسـترهای تدریس 
مطلوب انـد. دربـارة خـود معلـم هـم کـه 
بـه  آشـنا  اینکـه  زیـاد صحبـت کردیـم. 
و  انضبـاط  باشـد،  تدریـس  روش هـای 
طـرح درس و علـم و دانـش کافی داشـته 
باشـد، بـه روز باشـد و ... کـه همـة این هـا 
را جنبـة عشـق بـه تنهایـی پـر می کنـد. 
باشـد،  کارش  عاشـق  معلـم  اگـر  چـون 
خـودش بـه دنبـال همـة این هـا مـی رود. 
نمـاد  کار،  می گویـد  جبران خليل جبـران 
و تجسـم عشـق اسـت و ایـن معنـی اش 
هميـن اسـت. نقل قـول و نمونـة دیگـری 

نگاهمعلممابهدروس
دانشیاستنهمهارتی.
وقتینگاهمعلماینگونه

باشد،درواقعما
همهچیزراازدست

دادهایم
دكتربهیادصدیقپور
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بـزرگ   از  پيـش  روز  چنـد  هميـن  کـه 
دیگـری اسـتخراج کـردم ایـن اسـت کـه 
»کسی که جسـارت تدریس دارد هيچ گاه 
از یادگيـری برنمـی دارد«. عشـق  دسـت 
می کنـد؛  جبـران  و  پـر  را  خأ هـا  همـة 
یعنـی اگـر عشـق بـه تدریس و احسـاس 
مسـئوليت و وظيفـه و تکليـف باشـد این 
عشـق مثـل آب خـودش راه خـودش را 
پيـدا می کنـد. انسـان  نمازخوان هميشـه 
قبلـه اش راسـت اسـت اما خب نمی شـود 

فقـط بـه هميـن عشـق اکتفـا کـرد.
دارد؟  وجـود  عاشـق  معلـم  چنـد  مگـر 
همان طـور که خانـم دکتـر فرمودند،  مگر 
انگيزه هـای معلـم چه قـدر قـوی اسـت؟ 
همـة  بـه  می توانـد.  خودجـوش  معلـم 
به طـور  اینکـه  بـه شـرط  برسـد؛  این هـا 
مسـتقيم بـه او آمـوزش بدهيـم. مـن هم 
چـون مثـل خانـم دشـتيان نژاد سـرگروه 
ایـن  همـة  انعـکاس  بـوده ام  آموزشـی 
ضعف هـا را  کـه ایشـان گفتنـد در کالس 

می دیـدم. خـودم 
و  خـوب  دبيـر  همکارانـم  بيـن  در   
باسـابقه و مـدرک باالیـی بـود کـه به من 
می گفـت مـن این همـه بـه دانش آموزانـم 
جـزوه می دهـم، پـس چـرا نمـرة خـوب 
تدریـس  در  ایشـان  ضعـف  نمی گيرنـد. 
بـود.  تدریـس  از  بعـد  در  ضعـف  نبـود؛ 
از تدریـس  ایـن بـود کـه بعـد  ضعفـش 
هيـچ گاه آزمـون جـدی و پرسـش پيگـر 
نداشـت؛ یعنـی تدریـس مطلـوب هـم که 
باشـد باید دید ادامه اش چيسـت. پرسـش 
کتبـی و شـفاهی، حل تمرین های بيشـتر 
و ... بایـد بعـد از تدریـس وجـود داشـته 
ادامـة  در  بدانـد  دانش آمـوز  کـه  باشـد، 
ایـن تدریـس خـوب باید پاسـخ گو باشـد 
و مطالعـه کنـد. مـن معتقـدم حتـی اگـر 
درس ادبيـات هـم داده نشـود، معلـم باید 
آزمونـش را بگيـرد . مثـالً  بگویـد آزمـون 
فقـط از لغت هـا یـا فقـط از تاریـخ ادبيات 
اسـت کـه به تدریـس خاصی هـم احتياج 
اگـر  این هـا،  از همـة  نـدارد. اصـاًل جـدا 
معتقـدم  مـن  بپذیریـد،  مـرا  جسـارت 
اصـالً  رشـتة ادبيـات تدریـس و روش های 
تدریـس نمی خواهـد چـون از روی درس 
یـک  اسـت.  حفظ کردنـی  و  می خواننـد 

نکتـه را هـم بـرای پی بـردن بـه اهميـت 
معلـم بگویم؛ مثـاًل کتاب درسـی و کتابی 
آن  در  معنی هـا  همـة  کـه  را  گاج  مثـل 
نوشـته شـده، در کنـار آن در نظر بگيرید. 
خـب پـس معلـم در ایـن ميـان چـه کاره 

؟ ست ا
همـة  می توانـد  دانش آمـوز  وقتـی 
آموزش هـای الزم و معانـی را در کتابـی 
معلـم  ببينـد،   گاج  کتـاب  هميـن  مثـل 
چـه وظيفـه ای دارد؟ معلـم بایـد بگردد و 
ببينـد سـهمش در ایـن ميـان چيسـت و 
چه طـور بایـد عمـل کنـد کـه دانش آمـوز 
در  را  کتابـی  چنيـن  کـه  تيزهوشـش 
اختيـار دارد، تدریسـش را تحمـل کنـد 
هنـر  دهـد.  گـوش  حرف هایـش  بـه  و 
معلـم ایـن اسـت کـه راهکارهایـی بدهـد 
و کارهایـی بکنـد کـه کالس درس بـرای 
دانش آمـوز جـذاب شـود. من هـم به همه 
جذابيت هایـی کـه خانـم دکتـر فرمودنـد 
بایـد وجـود داشـته باشـد، کامـاًل اعتقـاد 
دارم. جذابيـت کالس، جذابيت شـخصيت 
جذابيـت  تدریـس،  جذابيـت  معلـم، 
کتاب هـای آموزشـی، جذابيـت مدرسـه و 
... . بـا همـة این هـا معلـم بایـد کالس را 
در دسـتش بگيـرد و طـوری دانش آمـوز 
را جـذب کنـد کـه بـا عالقـه سـر کالس 
متوجـه  اصـاًل  کـه   به طـوری  بنشـيند؛ 
گذشـت زمـان نشـود و وقتی زنـگ خورد 
بگویـد چـه زود گذشـت. ایـن هنـر را من 
در بيـان و رفتار و عملکـرد بعضی معلمان 
دیده ام. در دانشـگاه اسـتادی داشـتيم که 
معلومـات ضعيفی داشـت ولـی آن قدر در 
کالس داری و کار کشـيدن از دانشجو قوی 
بـود کـه مـن هرچـه دارم از کالس هـای 
کالس  نمـرة  پایين تریـن  اسـت.  ایشـان 
ایشـان هـم متعلـق بـه مـن بـود؛ یعنـی 
می کشـيد  کار  دانش آمـوز  از  آن چنـان 
کـه باعـث کسـب معلومـات توسـط خود 
دانش آمـوز می شـد و ایـن هنـر معلمـی 
ایشـان بـود. معلـم بایـد تدریـس خودش 
زیرسـاخت های  و  پيش زمينه هـا  بـه  را 
اوليـه پيونـد بزند؛ مثـاًل وقتـی دانش آموز 
مشـکلی  چـه  ببينـد  اسـت،  بی توجـه 
دارد و ذهنـش را آمـاده کنـد و یـا اگـر 
دانش آمـوزی خواب آلود اسـت، بایـد به او 

بگویـد بـرو به صورتـت آب بـزن و برگـرد. 
معلـم باید زمينـة تدریس را فراهم سـازد 
و سـپس تدریـس را شـروع کنـد. او بایـد 
بـا معلومـات بـاال و طرح درس خوب سـر 
بـا  معلـم می توانـد  کالس حاضـر شـود. 
تمرین هـای  و  عکس هـا  و  کتـاب  بـردن 
جذابيـت  تدریـس  از  بعـد  فرادانشـی 
ایجـاد کنـد نـه اینکـه بـه حـرف و تختـه 
اکتفـا کنـد. معلـم نبایـد تدریس خـود را 
ابتـر بگـذارد. بعـد از تدریـس حتمـاً  باید 
جـزوة تکميلـی بدهـد و از دانش آمـوزان 
کارل  از  می کنـم  نقل قـول  کنـد.  سـؤال 
منينگـر: »مقبوليـت و شـخصيت معلم از 
آن چيـزی کـه تدریـس می کنـد باالتـر 
اسـت.« ایـن نشـان می دهـد کـه غربی ها 
بـه ایـن مطالـب رسـيده اند. از معلمـان و 
می کنـم  درخواسـت  مجلـه  خواننـدگان 
کتـاب  حتمـاً   قوی تـر  تدریـس  بـرای 
»ذهـن، یادگيـری و آمـوزش« را بخوانند. 
آخریـن دسـتاوردهای شـناخت ذهـن در 
ایـن کتـاب آمده اسـت و می گویـد با این 
ذهـن چگونـه تدریـس کنيم کـه موفق تر 

. شيم با

دکتـرمحمدرضـاسـنگری:
بحـث جذابيـت آموزشـی را کـه مطـرح 
کردیـد، موضـوع بسـيار خوبـی اسـت و 
آن  بـه  بعـدی  جلسـات  در  ان شـاءاهلل 
خواهيم پرداخت و اسـتمرار این جلسـه 

و مباحـث را خواهيـم داشـت.
در  دشـتيان نژاد  خانـم  کـه  حـاال 
صحبت هایشـان از بـاران گفتنـد، من هم 
جلسـه را بـا یک رباعـی از زنده یـاد قيصر 
امين پـور دربـارة بـاران بـه پایـان می برم: 
»دیشـب بـاران قـرار بـا پنجـره داشـت/ 
روبوسـی آب دار بـا پنجره داشـت/ تا صبح 
به گـوش پنجـره پچ پـچ کـرد/ چک چـک،  

چک چـک، چـه کار بـا پنجـره داشـت«
بـار دیگـر از حضور همـة شـما عزیزان و 

بزرگـواران سپاسـگزاری می کنم.


