
سخن سردبير

ايام  با  را  آن  هم زماني  و  آفرينش  بهار  رسيدن  فرا 
گرامي   و  گرفته  نيك  فال  به  معلم  مقام  بزرگداشت 
رسالت  انبيا،  مسير  در  گرفتن  قرار  با  معلم  مي داريم. 
هدايت بشر را در مسير تعالي برعهده دارد. پذيرش اين 
با جان آدميان قرار مي دهد  مسئوليت معلم را در تعامل 
كه موضوع رشد و تعالي آن هاست. از اين ديدگاه، معلم 
قرار  با  بتواند  تا  دارد  نياز  خودسازي  به  هرچيز  از  قبل 
تأثيرگذاري  براي  را  زمينه  فردي،  رشد  مسير  در  گرفتن 
بر ديگران فراهم كند. در اين راه، انسان هاي بزرگي قدم 
به  و  رفته  فراتر  نسل  يك  از  تأثيراتشان  كه  گذاشته اند 

هويت تاريخي يك ملت پيوند خورده است. از جمله ي 
اين بزرگان استاد شهيد مطهري است كه توانست رسالت 
معلمي را با پيوند دادن علم و تقوا (ايمان) به اوج برساند. 

راه اين شهيد بزرگوار و رهروان آن گرامي باد.
به  نياز  درخصوص  را  بحثي  گذشته،  شماره ي  در 
كشور  فعلي  نيازهاي  با  هم گام  زبان،  آموزش  در  تحول 
دو  مي گيريم.  پي  را  آن  شماره  اين  در  كه  كرديم  آغاز 
عنصر مهم در ايجاد هر تحولي در آموزش عبارت اند از: 
با جايگاه  از آن جا كه سخن را  برنامه ي درسي و معلم. 
معلم آغاز كرديم، بحث مربوط به برنامه ي درسي را به 

معلم، انتقال دهنده ي دانش يا...
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ايجاد  در  معلم  نقش  به  و  مي كنيم  موكول  آينده  شماره 
آموزش،  در  مهم  مؤلفه هاي  از  يكي  مي پردازيم.  تحول 
تحقق  آن  در  آموزش  كه  است  موقعيتي  از  آگاهي 
مي پذيرد. به عبارت ديگر، آموزش در موقعيت زماني و 
مكاني ويژه اي شكل مي گيرد كه منابع و محدوديت هاي 
خاص خود را دارد. چنان چه آموزش با عنايت به منابع و 
محدوديت ها سازمان دهي نشود، در مؤثر بودن آن جاي 

ترديد وجود خواهد داشت.
در نگاهي كلي، يكي از مهم ترين امكاناتي كه دنياي 
امروز را از گذشته ي نه چندان دور متمايز مي كند، وجود 
«فناوري اطالعات» است كه بر زواياي گوناگون زندگي 
بشر تأثير گذاشته است. نماد اين فناوري شبكه ي جهاني 
يعني  آن،  عام  معني  به  را  اطالعات  كه  است  اينترنت 
كرده  خارج  دولت ها  و  افراد  انحصار  از  بشري،  دانش 
همه ي  اختيار  در  مشترك  سرمايه اي  عنوان  به  را  آن  و 
دارند.  دست رسي  آن  به  كه  است  داده  قرار  انسان هايي 
سرچشمه  وي  دانش  از  معلم  مرجعيت  گذشته  در  اگر 
كه  داشت  دست رسي  دانشي  به  وي  كه  چرا  مي گرفت، 
نبود، در حال حاضر دست رسي  اختيار دانش آموزان  در 
به دانش به راحتي براي دانش آموزان امكان پذير است. لذا 
قرارگرفتن معلم در نقش انتقال دهنده ي دانش با موقعيت 

كنوني آموزش هماهنگي ندارد.
آن چه در موقعيت كنوني مي تواند معلم را در انجام 
فرآيند  در  دخالت  دهد،  ياري  خود  آموزشي  رسالت 
راهكارهاي  و  مهارت ها  بر  تأكيد  طريق  از  يادگيري 
يادگيري است كه دانش آموزان قادر به دست يابي به آن ها 
نيستند.  خودآموز  شكل  به  و  آموزشي  محيط  از  خارج 
مورد  دانش  بودن  دست رس  در  وجود  با  آن،  بر  عالوه 
نياز، به دليل گستردگي و تنوع منابع، دست رسي به آن ها 
چندان  موردنظر،  حيطه ي  از  كافي  دانش  داشتن  بدون 
آسان نيست. بنابراين مديريت و نظارت بر كسب دانش 
از طريق ايجاد نياز به آن ها و معرفي منابع و نظارت بر 
آموزشي  رسالت  از  بخشي  نيز  آن ها  از  استفاده  نحوه ي 
زبان  آموزش  در  مثال،  براي  مي دهد.  تشكيل  را  معلم 
كاربرد  و  يادگيري  راهكارهاي  و  مهارت ها  با جداكردن 
زبان از دانش هاي زباني، شامل دانش دستوري، واژگاني 
و آوايي، مي توانيم از زمان اختصاص يافته به آموزش به 
بهترين وجه در جهت تسلط دانش آموزان به مهارت ها و 
راهكارها استفاده كنيم و ارتقاي دانش زباني را از طريق 

از  خارج  در  پروژه  صورت  به  يا  انفرادي  فعاليت هاي 
محيط آموزشي مديريت و نظارت كنيم.

اين نحوه ي برخورد با آموزش زبان، معلم را در نقشي 
آموزش  كنوني  موقعيت  واقعيت هاي  با  كه  مي دهد  قرار 
زبان تناسب دارد و باعث مي شود كه عالوه بر استفاده ي 
بهينه از زمان آموزش، از امكانات فناوري اطالعات نيز 
نقش  يكديگر،  با  مقايسه  در  شود.  بهره برداري  به خوبي 
به  از نقش سنتي وي  يادگيري  فرايند  معلم در مديريت 
است  پيچيده تر  مراتب  به  دانش  انتقال دهنده ي  عنوان 
معموالً  كه  دارد  نياز  فنوني  و  مهارت ها  دانش ها،  به  و 
قرار  توجه  مورد  كمتر  معلم  تربيت  كنوني  دوره هاي  در 
محوري»  «دانش آموز  زبان،  آموزش  ادبيات  در  مي گيرد. 
بسيار مورد تأكيد قرار گرفته است، ولي در تربيت معلم 
تفاوت هاي  نيازها و  لحاظ كردن  براي  مهارت هاي الزم 
فردي دانش آموزان و افزايش خوداتكايي و تقويت خود 
راهبري در آن ها به شكلي عملي آموزش داده نمي شود.

به  اعتماد  تقويت  براي  ممكن  راه هاي  از  يكي 
از  بهره گيري  زبان آموزان،  در  خوداتكايي  ايجاد  و  نفس 
امكانات  به كارگيري  براي  است.  زبان  آموزش  در  رايانه 
از  رايانه اي  سوادكافي  داشتن  زبان،  آموزش  در  رايانه 
زمينه هاي  در  الزم  آموزش هاي  بدون  است.  ضروريات 
ياد شده نمي توان انتظار داشت كه معلمان بتوانند رسالت 
در  بنيادين  (تحّول  كنوني  موقعيت  در  را  خود  بزرگ 
نكته ضرورت  اين  كنند.  ايفا  به خوبي  آموزش وپرورش) 
و  معلمان  خدمت  ضمن  آموزش هاي  به  جدي  توجه 
نياز،  احساس  دليل  به  خود  كه  را  معلماني  از  حمايت 
مي كنند،  تالش  الزم  مهارت هاي  به  دست يابي  براي 
گوشزد مي كند. عالوه بر آموزش و حمايت از معلمان در 
جهت ارتقاي دانش و مهارت هاي حرفه اي خود، برنامه ي 
از  استفاده  و  دانش آموزمحوري  زمينه ي  بايد  نيز  درسي 
فناوري هاي روز را براي معلمان فراهم كند. در شماره ي 
آينده به نقش برنامه ي درسي در ايجاد تحول در آموزش 

زبان خواهيم پرداخت.

مديريت و نظارت بر كسب دانش از طريق 
ايجاد نياز به آن ها و معرفي منابع و نظارت بر 
نحوه ي استفاده از آن ها نيز بخشي از رسالت 

آموزشي معلم را تشكيل مي دهد
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